
 

 

= A.S.B.L. Fédération Royale Belge de Tennis de Table 
 V.Z.W. Koninklijke Belgische Tafeltennisbond 
 rue Brogniez, 41 / 3 - B – 1070 Bruxelles  www.frbtt.be 
 Brogniezstraat, 41 / 3 – B – 1070 Brussel  frbtt@kbttb.be 
 

 

Voorstellen wijziging van de Sportieve 

Reglementen 2018-2019 : 
 

1. Schrapping van de artikelen betreffende de deelname va n de 

dames aan de hereninterclub (A) 

2. Schrapping van de artikelen betreffende de deelname van de 

dames aan de hereninterclub (WVL) 

3. Herklassering (AFTT) 

4. Hervorming structuur  nationale interclub heren  

5. Afmetingen landelijke interclub (AFTT) 

6. Dames NG op de sterktelijst heren (AFTT) 

7. Deelname van buitenlandse spelers aan het Belgisch 

Kampioenschap (AFTT) 

8. Deelname van belgische spelers die aantreden in het buitenland 

(AFTT).  

9. Aantal spelers per ploeg beperken (VlB) 

10. Spelen met ploegen van 4 effectieve spelers aanmoedigen (VlB) 

11. Tegengaan competitievervalsing bij wedstrijden tussen ploegen 

van dezelfde club (VlB) 

12. Tegengaan van forfaits met als doel een lagere ploeg te 

versterken (VlB) 

13. Gebruik van spookspelers tegengaan (VlB) 

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

15. Beperking speler voor de terugronde (LIM) 

16. Super Divisie beperking 3 spelers index 0. 

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

18. Verlies van kwalificatie voor een individuele competitie in geval 

van schuld aan de federatie  (NRvB) 
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Voorstel SR N°2018/2019 - 1 : schrapping van de artikelen betreffende de deelname 
van de dames aan de hereninterclub 
 
Ingediend door : Provincie Antwerpen 
 
Motivatie : 
 
Het Provinciaal Comité Antwerpen stelt voor om het artikel C.4.23.2 volledig te schrappen en een onbeperkt 
aantal dames op de herensterktelijst toe te laten. 
in nationaal zijn er dit jaar 6 ploegen verbrand en raakt de reeks 2de nat niet volledig in Landelijke hetzelfde 
probleem reeksen geraken al een paar jaar niet vol blijkbaar is er geen interesse bij de dames om een 
damesinterclub te spelen 
In de provincie Antwerpen is er buiten de paar clubs die een ploeg hebben in de landelijke reeksen en 
nationale reeksen geen enkele interesse om deel te nemen aan de damesinterclub. 
Volgens de topsportschool worden de dames aangeraden(verplicht) om deel te nemen aan de 
herencompetitie Als de topsportschool van oordeel is dat dames bij de Heren moeten spelen, waarom 
zouden we dan de dames moeten verplichten om aan een interclub te spelen waar ze geen interesse hebben 
Vanuit verschillende clubs hebben wij de melding gekregen dat ze door toepassing van dit artikel in de 
toekomst geen dames meer gaan aansluiten en deze in andere verbonden gaan laten deelnemen. Het is toch 
niet de bedoeling van de reglementenmaker om leden af te stoten. 
Indien dit artikel niet het vereiste quorum stemmen zou halen dan de volgende wijziging aan het bestaand 
artikel 
Vijf dames op de herensterktelijst aan te passen naar acht dames zodat de clubs meer ademruimte hebben 
om te voldoen aan de reglementen 
 
 
Huidige reglementen : 
 
C.4.23.2 Wanneer nochtans een club geen ploeg in de Damesinterclub inschrijft, mogen er slechts vijf Dames 
op de «Heren» sterktelijst voorkomen. 
C.4.23.3 Wanneer één of meer ploegen van een bepaalde club voor de Damesinterclub ingeschreven zijn en 
er daadwerkelijk aan deelnemen, mag deze club op de «Heren» sterktelijst, per inschreven ploeg, vijf 
bijkomende speelsters vermelden 
 
 
Nieuwe tekst : 
 
Variante 1 : 
C.4.23.2  schrappen 
C.4.23.3  schrappen 
 
Variante 2 : 
C.4.23.2 Wanneer nochtans een club geen ploeg in de Damesinterclub inschrijft, mogen er slechts acht 

Dames op de «Heren» sterktelijst voorkomen. 
C.4.23.3 Wanneer één of meer ploegen van een bepaalde club voor de Damesinterclub ingeschreven zijn en 

er daadwerkelijk aan deelnemen, mag deze club op de «Heren» sterktelijst, per inschreven 
ploeg, acht bijkomende speelsters vermelden 
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Voorstel SR N°2018/2019 - 2 : schrapping van de artikelen betreffende de deelname 
van de dames aan de hereninterclub 
 
Ingediend door : Provincie West-Vlaanderen 
 
Motivatie: 
 
Het PC West- Vlaanderen is van oordeel dat alle dames vrij op de herensterktelijst zouden mogen geplaatst 
worden. Dus zonder beperking van het aantal. 
In vele provincies komt de damesinterclub niet van de grond of gaat achteruit. 
De clubs zijn terughoudend om dames aan te sluiten gelet op de beperking die nu wordt opgelegd. (max 5 
dames op de herensterktelijst indien geen damesploeg). Het aantal dames die in een club aansluiten zijn 
veelal onvoldoende om met een damesploeg van start te gaan. 
Wel zijn we van oordeel in de provincie West-Vlaanderen om de clubs financieel te steunen die een 
damesploeg inschrijven voor de interclub en zo de damesinterclub ongedwongen weer leven in te blazen. 
Om deze redenen vragen wij om de artikelen in het rood te schrappen in de sportreglementen 
 
Huidige reglementen : 
 
C.4.23  Deelname van de dames aan de Hereninterclub  
C.4.23.1  Op voorwaarde dat een dame geldig op de "Heren" sterktelijst staat, mag die dame aan de 

Hereninterclub deelnemen.  
C.4.23.2  Wanneer nochtans een club geen ploeg in de Damesinterclub inschrijft, mogen er slechts vijf 

Dames op de «Heren» sterktelijst voorkomen.  
C.4.23.3  Wanneer één of meer ploegen van een bepaalde club voor de Damesinterclub ingeschreven zijn 

en er daadwerkelijk aan deelnemen, mag deze club op de «Heren» sterktelijst, per inschreven 
ploeg, vijf bijkomende speelsters vermelden Eens de uiterste datum van inschrijving van de 
ploegen verstreken, mag een club zoveel N.G. dames als zij wenst inschrijven en op de sterktelijst 
van de heren laten voorkomen, op voorwaarde: 1. het voor deze dames om hun eerste 
aansluitingsjaar gaat. 2. het aantal dames dat gelijktijdig opgesteld wordt tijdens éénzelfde 
week, het reglementair aantal niet overschrijdt. Daarenboven moet de club er zich toe 
verbinden om vanaf het daarop volgend seizoen het aantal ploegen in te schrijven dat 
overeenstemt met de werkelijke toestand, rekening houdend met de afrekening van de 
overgangen.  

C.4.23.4  Als één of meerdere ploegen niet meer deelnemen aan de Damesinterclub, moet de club 
onmiddellijk aan de bevoegde comités de naam (namen) mededelen van de dame(s) die 
eventueel uit de Herensterktelijst moet(en) verwijderd worden, opdat deze lijst opnieuw in 
overeenstemming zou zijn met artikels C.4.23.2 en C.4.23.3.  

C.4.23.5 Voor zover aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan, bestaat er geen enkel bezwaar tegen 
het feit dat een ploeg die aan de Hereninterclub deelneemt uit vier dames zou bestaan.  

 
Nieuwe tekst : 
 
C.4.23  Deelname van de dames aan de Hereninterclub  
C.4.23.1  Op voorwaarde dat een dame geldig op de "Heren" sterktelijst staat, mag die dame aan de 

Hereninterclub deelnemen.  
C.4.23.2  schrappen 
C.4.23.3  schrappen 
C.4.23.4  schrappen 
C.4.23.5 schrappen 
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Voorstel SR N°2018/2019 - 3 : Herklassering 
 
Ingediend door : AFTT 
 
Motivatie : 
 

- De klasseringscommissie toelaten een marge van appreciatie te hebben voor een eventuele 
declassering bijv voor iemand die als gevolg van een ongeval met een andere hand moet spelen.  

- Een harmonisering vinden in de zin van de stijgingen want momenteel zijn de spelers niet op dezelfde 
voet van gelijkheid. Bijv een D0 kan met één klassement verschil stijgen, terwijl een D6  3 
klassementen van verschil nodig heeft. 

- Problematiek van de limiet datum voor de provinciale kampioenschappen vanwege het beroep (15 
dagen)  

 
Huidige reglementen : 
 
B.2.31 Voor zover zijn uitslagen het verantwoorden kan een speler in een hogere reeks gerangschikt 

worden tijdens het sportseizoen. 
B.2.32 Tot uiterlijk 31 december mag het (de) bevoegd(e) comité/commissie, wanneer de uitslagen zulks 

wettigen, een speler die vroeger minstens een D- klassering had en die uit hoofde van de duur van 
zijn inactiviteit in een lagere reeks werd gerangschikt, van reeks veranderen.  

 
Nieuwe tekst : 
 
B.2.31. Voor zover zijn uitslagen het verantwoorden kan een speler, tijdens het sportseizoen, vragen in een 

hogere reeks te worden gerangschikt. Voor exceptionele redenen kan hij vragen om gereclasseerd 
te worden naar een lagere klassement. De vraag voor reclassering moet ingediend worden voor 1 
december en behandeld worden door het (de) bevoegd(e) comité/cel voor 15 december. 

B.2.32. Tot uiterlijk 15 december van het lopende seizoen, kan, het (de) bevoegd(e) comité/cel, voor zover 
de resultaten het verantwoorden, iedere geklasseerde speler reclasseren in stijgende zin. 

B.2.33. In geval van reclassering tijdens de interclub, dient de spreiding tussen het oude en het nieuwe 
klassement minimum 2 klassementen te zijn (reeks/index). 
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Voorstel SR N°2018/2019 - 4 : Hervorming nationale interclub heren 
 
Ingediend door  : NSC 
 
Principe : 
 
Het bijvoegen van een reeks Super B Heren en hervorming naar 2 reeksen 1 nat en 3 reeksen 2de nat 
Na het einde van het seizoen 

• In Super heren twee dalers naar Super B 

• Van uit 1 nat A en B 6 stijgers naar Super B waarvan er 2 naar Super A stijgen 

• Dus met de twee dalers uit Super Heren in totaal 12 ploegen voor Super B 

• Verder 2 reeksen 1 nat maken en 3 reeks 2 nat maken 

• Vanuit 2 nat 16 stijgers naar 1 nat ter vervanging van de 12 stijgers naar Super B en 4 dalers naar 2 
nat 

• De eerste vier stijgen naar 1 nat uit 2de 

• Er resten dan in 2de 36 ploegen waarvan er nog 8 moeten dalen naar landelijke deze worden 
vervangen door de 5 stijgers AF en 3 stijgers VTTL 

Het seizoen daarna bestaat de competitie dus uit  

• Super A 10 ploegen 2 dalers 

• Super B 12 ploegen 2 dalers en 2 stijgers 

• 1 nat A 12 ploegen 

• 1 nat B 12 ploegen 

• Eerste van elke reeks stijgt naar Super B 

• Laatste twee van elke reeks daalt naar tweede 

• 2 nat A 12 ploegen 

• 2 nat B 12 ploegen 

• 2 nat C 12 ploegen 

• De eerste van elke reeks stijgt en de winnaar van de eindronde van de 2de ge-rangschikten 

• De laatste twee van elke reeks daalt naar landelijke en de laatste twee van een eindronde van de 10 
ge-rangschikten dalen ook naar landelijke 

 
Ofwel een alternatief bij het creëren van een reeks Super B en slechts 1 reeks Heren 1 nationaal en 4 reeksen 
2 nat 

• In Super heren twee dalers naar Super B 

• Van uit 1 nat A en B 6 stijgers naar Super B waarvan er 2 naar Super A stijgen 

• Dus met de twee dalers uit Super Heren in totaal 12 ploegen voor Super B 

• Verder 1 reeks 1 nat  bestaande uit 12 ploegen, de overblijvende ploegen van 1 nat A en 1 nat B 
zijnde 12 ploegen, waarvan er nog 4 dalers zijn naar 2de nationaal. 

• 4 stijgers uit 2de nationaal 
 
 
Huidige reglementen : 
 
 
Nieuwe tekst : 
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Voorstel SR N°2018/2019 - 5 : Afmetingen landelijke interclub 
 
Ingediend door : AFTT 
 
Motivatie : 
 
In de S.R. worden enkel de afmetingen van de lokalen voor de nationale en provinciale interclub vermeld. .  
Er wordt nergens de landelijke interclub vermeld. Zowel de VTTL als de AFTT passen de nationale normen 
toe voor hun landelijke interclub. Het blijkt dus evident om de term landelijke toe te voegen aan het 
bestaande reglement. 
 
Huidige reglementen : 
 
C.2.21 Afmetingen: 

De hieronder vermelde afmetingen zijn toepasselijk:   
Lengte  : minimum 9,50 m voor de nationale afdelingen  ;  

minimum 8,50 m voor de provinciale afdelingen  ;  
Breedte  : minimum 4,50 m voor een tafel in een afgesloten ruimte  ;  

minimum 4 m per tafel wanneer er meerdere tafels in een zelfde speelruimte aanwezig zijn  
Hoogte  :  minimum 2,75 m boven de grond , over de ganse speelruimte; nochtans voor ploegen in 

reeksen lager dan 1ste provinciale kan het bevoegde provinciaal comité hierop afwijkingen 
toestaan  

 
Nieuwe tekst : 
 
C.2.21 Afmetingen:  

De hieronder vermelde afmetingen zijn toepasselijk:   
Lengte  : minimum 9,50 m voor de nationale en landelijke afdelingen  ;  

minimum 8,50 m voor de provinciale afdelingen  ;  
Breedte  : minimum 4,50 m voor een tafel in een afgesloten ruimte  ;  

minimum 4 m per tafel wanneer er meerdere tafels in een zelfde speelruimte aanwezig zijn  
Hoogte  :  minimum 2,75 m boven de grond , over de ganse speelruimte; nochtans voor ploegen in 

reeksen lager dan 1ste provinciale kan het bevoegde provinciaal comité hierop afwijkingen 
toestaan  
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Voorstel SR N°2018/2019 - 6 : Dames NG op de sterktelijst heren 
 
Ingediend door : AFTT 
 
Motivatie : 
 

a) Eerste wijziging betreffende : 2. dat het aantal dames dat gelijktijdig opgesteld wordt tijdens 
éénzelfde week, het reglementair aantal niet overschrijdt. 
Deze maatregel wordt nooit toegepast, en zelfs nooit gecontroleerd. Te meer, er bestaat geen enkele 
sanctie in geval van niet naleving van deze regel.  
Het blijkt dus opportuun om deze voorwaarde te schrappen. 

b) Tweede wijziging betreffende de laatste alinea. Deze laatste is vrij verwarrend en volstrekt onnodig. 
Waarom een pact vragen voor een toekomstige situatie terwijl daarbij komt dat het aantal dames 
van de club in het begin van het seizoen, het aantal dames bepaalt dat toegelaten is op de sterktelijst 
heren. Er is ook geen sanctie in geval dat de club zijn verplichting van inschrijving van de ploegen, 
niet nakomt. Belofte van inschrijving die trouwens nooit aan niemand werd gevraagd. Paragraaf te 
schrappen want niet toegepast.  

 
Huidig reglement : 
 
C.4.23.3  Wanneer één of meer ploegen van een bepaalde club voor de Damesinterclub ingeschreven zijn en 

er daadwerkelijk aan deelnemen, mag deze club op de «Heren» sterktelijst, per inschreven ploeg, 
vijf bijkomende speelsters vermelden Eens de uiterste datum van inschrijving van de ploegen 
verstreken, mag een club zoveel N.G. dames als zij wenst inschrijven en op de sterktelijst van de 
heren laten voorkomen, op voorwaarde: 

1- het voor deze dames om hun eerste aansluitingsjaar gaat.  
2-  het aantal dames dat gelijktijdig opgesteld wordt tijdens éénzelfde week, het 

reglementair aantal niet overschrijdt.  

Daarenboven moet de club er zich toe verbinden om vanaf het daarop volgend seizoen het aantal 
ploegen in te schrijven dat overeenstemt met de werkelijke toestand, rekening houdend met de 
afrekening van de overgangen. 

 
Nieuwe tekst : 
 
C.4.23.3  Wanneer één of meer ploegen van een club voor de Damesinterclub ingeschreven zijn en er 

daadwerkelijk aan deelnemen, mag deze club op de sterktelijst Heren, per ingeschreven ploeg, vijf 
bijkomende speelsters vermelden.  

Eens de uiterste datum van inschrijving van de ploegen verstreken, mag een club zoveel N.G. dames 
als zij wenst inschrijven en op de sterktelijst van de heren laten voorkomen op voorwaarde dat het 
voor deze dames om hun eerste aansluitingsjaar gaat.  
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Voorstel SR N°2018/2019 - 7 : Deelname van buitenlandse spelers aan het Belgisch 
Kampioenschap 
 
Ingediend door : AFTT 
 
Motivatie : 
 
Wij beschikken over geen enkel wettelijk middel om de woonplaats van een aangeslotene na te gaan. Het 
artikel kan dus niet toegepast worden, het blijkt dus opportuun om dit te schrappen. 
 
Huidig reglement : 
 
D.10 SPELERS VAN BUITENLANDSE NATIONALITEIT  
D.10.1 Om te mogen deelnemen aan de Belgische kampioenschappen of aan de provinciale 

kampioenschappen, moet de speler van buitenlandse nationaliteit voldoen aan de hierna vermelde 
voorwaarden:   

D.10.11 - gedomicilieerd zijn in België en er ten minste vijf jaar, zo niet sedert zijn geboorte wonen;  
D.10.12 - de nationale kampioenschappen van een ander land niet betwist hebben gedurende het lopend 

sportseizoen en er zich toe verbinden dit ook niet te zullen doen;  
D.10.13 - zich indien nodig gekwalificeerd hebben in de provincie waartoe hij administratief behoort of 

voldoen aan de voorwaarden van D.9.11.1.  
 
 
Nieuwe tekst : 
 
D.10 SPELERS VAN BUITENLANDSE NATIONALITEIT  
D.10.1 Om te mogen deelnemen aan de individuele Belgische kampioenschappen, provinciale 

kampioenschappen of aan landelijke eliminaties moet de speler van buitenlandse nationaliteit 
voldoen aan de hierna vermelde voorwaarden:   

D.10.11 Schrappen  
D.10.12 - de individuele nationale kampioenschappen van een ander land niet betwist hebben gedurende 

het lopend sportseizoen en er zich toe verbinden dit ook niet te zullen doen;  
D.10.13 - zich indien nodig gekwalificeerd hebben in de provincie waartoe hij administratief behoort of 

voldoen aan de voorwaarden van D.9.11.1. 
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Voorstel SR N°2018/2019 - 8 : Deelname van belgische spelers die aantreden in het 
buitenland aan de Belgisch Kampioenschappen 
 
Ingediend door : AFTT 
 
Motivatie : 
 
Geen enkel lid  van de NRvB herinnert zich, een uitspraak te hebben gedaan over een verzoek geciteerd in 
D.11.12. Dit artikel is verouderd en moet verwijderd worden. 
 
Huidig reglement : 
 
D.11  SPELER VAN BELGISCHE NATIONALITEIT AANGESLOTEN BIJ EEN BUITENLANDSE BOND. 
D.11.1 Een speler van Belgische nationaliteit aangesloten bij een buitenlandse, door de I.T.T.F. erkende 

Bond, mag aan de individuele kampioenschappen deelnemen:  
D.11.11 - indien hij voldoet aan de voorwaarden van D.10.12 ;  
D.11.12 - indien hij een schriftelijke aanvraag richt aan de R.V.B. ten laatste vijftien dagen vóór de datum 

van de kampioenschappen ; 
D.11.13 - indien hij geen A- speler is, zal hij zich moeten kwalificeren zoals voorgeschreven in art. 9.2 en 

9.3  
 
 
Nieuwe tekst : 
 
D.11  SPELER VAN BELGISCHE NATIONALITEIT AANGESLOTEN BIJ EEN BUITENLANDSE BOND.  
D.11.1 Een speler van Belgische nationaliteit aangesloten bij een buitenlandse, door de I.T.T.F. erkende 

Bond, mag aan de individuele kampioenschappen deelnemen  :  
D.11.11 - indien hij voldoet aan de voorwaarden van D.10.12 ;  
D.11.12 schrappen 
D.11.13 -  indien hij geen A- speler is, zal hij zich moeten kwalificeren zoals voorgeschreven in art. 9.2 

en 9.3  
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Voorstel SR N°2018/2019 - 9 : Aantal spelers per ploeg beperken 
 
Ingediend door  : Provincie Vlaams Brabant 
 
Motivatie: 
 
Een ploeg mag maximum 15 verschillende spelers (inclusief WO) opstellen voor alle wedstrijden van een 

seizoen. 

• Uitzondering : Deze regel geldt niet voor ploegen in de laagste afdeling (5e provinciale en 
jeugdreeksen). 

• Bij overtreding : Indien bij een wedstrijd een 16e speler wordt opgesteld dan verliest de ploeg die 
wedstrijd met forfait. Geen financiële boete.  

• Verdere details:  

o recreant reserve spelers worden beschouwd als een gewone speler. 

o nadat een ploeg forfait gekregen heeft voor het opstellen van te veel spelers wordt geen 
rekening meer gehouden met de speler(s) die tot de overtreding aanleiding hebben gegeven 
voor de volgende wedstrijden. 

Commentaar : tijdens de consultatieronde met de ploegen werd een aantal keer gevraagd het initieel 

voorstel van 12 te verhogen. 15 werd door zowat alle clubs gezien als een redelijk alternatief.  

 
Huidig reglement : 
 
Nieuwe tekst : 

Een artikel C22.16 wordt toegevoegd, als volgt :  

C.22.16 Behalve voor de ploegen in laagste afdeling en de ploegen in de leeftijdscategorieën is het 
volgende van toepassing :   

C.22.16.1. Over gans het seizoen mogen er in elke ploeg maximum 15 verschillende spelers worden 
opgesteld. Voor het bepalen van de lijst (zie artikel C.22.5) van deze 15 spelers komen enkel 
de 15 spelers in aanmerking die eerst werden opgesteld in de desbetreffende ploeg.  

C.22.16.2 Wanneer voor een bepaalde wedstrijd in een ploeg een 16e speler wordt opgesteld dan 
verliest die ploeg die wedstrijd met de maximumverliesscore. De spelers die later mogen 
worden opgesteld blijven beperkt tot de 15 spelers die eerst werden opgesteld in de 
desbetreffende ploeg 

Een artikel C22.26 wordt toegevoegd, als volgt :  

C.22.26 Behalve voor de ploegen in laagste afdeling en de ploegen in de leeftijdscategorieën is het 
volgende van toepassing :   

C.22.26.1. Over gans het seizoen mogen er in elke ploeg maximum 15 verschillende spelers worden 
opgesteld. Voor het bepalen van de lijst (zie artikel C.22.5) van deze 15 spelers komen enkel 
de 15 spelers in aanmerking die eerst werden opgesteld in de desbetreffende ploeg. 

C.22.26.2  Wanneer voor een bepaalde wedstrijd in een ploeg een 16e speler wordt opgesteld dan 
verliest die ploeg die wedstrijd met de maximumverliesscore. De spelers die later mogen 
worden opgesteld blijven beperkt tot de 15 spelers die eerst werden opgesteld in de 
desbetreffende ploeg 
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Een artikel C.22.5 wordt toegevoegd als volgt :  

C.22.5 Behalve voor de ploegen in laagste afdeling en de ploegen in de leeftijdscategorieën moet er 
voor elke ploeg een lijst van spelers worden opgemaakt die in die ploeg werden opgesteld. 
Dit gebeurt door elke speelweek de namen van de spelers in de desbetreffende ploeg op het 
wedstrijdblad af te toetsen met de namen die tot dusver al op de lijst staan.  Eventueel 
ontbrekende namen worden toegevoegd in volgorde waarop zij op het wedstrijdblad staan. 
Het absolute maximum aantal spelers op de lijst per ploeg is 15.  

Een artikel C.37.27 wordt toegevoegd, als volgt :  

C.37.27  de ploeg die een speler opstelt die niet voldoet aan de vereisten met betrekking tot het 
maximum aantal verschillende spelers per ploeg (artikel C.22.16 en artikel C.22.26) 
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Voorstel SR N°2018/2019 - 10 : Spelen met ploegen van 4 effectieve spelers 
aanmoedigen. 
 
Ingediend door : Provincie Vlaams Brabant 
 
Motivatie : 
 
Een ploeg met 4 spelers die alle 4 al hun wedstrijden volledig uit spelen krijgt een extra punt, onafhankelijk 
van het resultaat. 

• Uitzondering: als een speler zich kwetst en binnen de 72 uur een medisch attest bezorgt dan wordt 
beschouwd dat deze speler al zijn wedstrijden volledig heeft betwist. 

• Bij overtreding: de bestraffing bestaat uit het extra punt dat niet gegeven wordt. De bestaande 
boetes voor deze overtreding verdwijnen/veranderen niet. 

• Illustratie: als de 4 spelers van een ploeg alle wedstrijden volledig spelen, dan:  

Ploeg  Huidig Nieuw 

Forfait 0 0 

Verlies 1 2 

Gelijkspel 2 3 

Winst 3 4 

 

Commentaar: wijziging werd aangebracht om te verduidelijken dat alle spelers al hun wedstrijden volledig 
dienen te spelen om het extra punt te krijgen. Verdere aanpassingen die werden gesuggereerd (zoals nog 'n 
punt extra voor het opstellen van de spelers volgens de sterktelijst, nog meer (of minder) punten in functie 
van de wedstrijduitslag) worden voorlopig niet weerhouden. 

 
 
Huidig reglement : 
 
Nieuwe tekst : 

Een artikel C.7.16 wordt ingevoerd, als volgt :  

C.7.16 Voor wedstrijden van de hereninterclub wordt een extra punt aan de ploeg toegekend tenzij:  
C.7.16.1 de ploeg niet bestond uit vier effectief deelnemende spelers uitgezonderd wanneer de 

tegenploeg forfait gegeven heeft 
C.7.16.2 één of meerdere spelers van de ploeg een of meerdere wedstrijden waarvoor de 

tegenstander bereid was te spelen niet of niet volledig hebben betwist;  
C.7.16.3. Artikel C.7.16.2 is niet van toepassing voor spelers die binnen de 72 uur na afloop van de 

betreffende wedstrijd een medisch attest waaruit de ongeschiktheid om te spelen blijkt 
bezorgen aan de interclubleider. 
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Voorstel SR N°2018/2019 - 11 : tegengaan competitievervalsing bij wedstrijden 
tussen ploegen van zelfde club. 
 
Ingediend door : Provincie Vlaams Brabant 
 
Motivatie : 
 
Bij een ontmoeting tussen 2 ploegen van dezelfde club wint de hogere ploeg (eerste letter in volgorde van het 
alfabet) de wedstrijd met het gewone resultaat bij winst, en anders met 9-7 onafhankelijk van de individuele 
resultaten. 

• Uitzondering : deze regel geldt niet voor de laagste provinciale afdeling en jeugdreeksen. 

• Opmerkingen :  
o Ook bij forfait van de hogere ploeg krijgt de lagere ploeg de punten van een verlieswedstrijd. 
o Dergelijke ontmoeting dient dan niet meer gespeeld te worden tijdens 1 van de eerste 

speelweken.   
o Dergelijke ontmoeting dient wel nog gespeeld te worden.   

Commentaar : Tijdens de ontmoetingen met de clubs hadden enkele clubs bezwaren en stelden alternatieven 
voor. De praktijk leert dat dit niet opweegt tegen de nadelen. 

• In het seizoen 2017-2018 waren er in de provincie 6 reeksen (jeugd niet meegerekend) waarin 2 
ploegen van dezelfde club speelden.  In 3 reeksen waren er 2 dergelijke clubs, dus in totaal 9 gevallen 
zoals beoogd in dit reglement.  

• Alle hogere ploegen eindigden in het klassement voor de lagere ploegen. 

• Van de 18 ontmoetingen tussen ploegen van dezelfde club waren er 6 wedstrijden waar de lagere 
ploeg won tegen de hogere ploeg.  In elk van die 6 wedstrijden werd in de hogere ploeg ofwel een 
WO ofwel een 4e zeer laag geklasseerde speler opgesteld, in 4 van de 6 gevallen een combinatie van 
beide. 

Conclusie is dat in alle gevallen waar de lagere ploeg een overwinning haalde dit tegen een (sterk) verzwakte 
hogere ploeg was en geen weerspiegeling van de normale waardeverhouding tussen de ploegen. In 1 op de 
3 betreffende wedstrijden kan men stellen dat de lagere ploeg onterecht punten cadeau heeft gekregen. 

 
Huidig reglement : 
 
Nieuwe tekst : 

Artikel C.1.6 wordt geschrapt. 

Een artikel C.6.64 wordt ingevoerd als volgt :  

C.6.64 De uitslag van wedstrijden bij onderlinge ontmoetingen van twee ploegen van dezelfde club, 
met uitzondering van dergelijke wedstrijden in de laagste afdeling, wordt bepaald door :  

C.6.64.1 het resultaat op basis van artikel C.6.61 bij winst van de hogere ploeg;  
C.6.64.2 winst met 9-7 voor de hogere ploeg in de andere gevallen, tenzij de wedstrijd werd gespeeld 

met 3 effectieve spelers in elke ploeg.  In dat geval is het resultaat het resultaat op basis van 
artikel C.6.61 bij winst van de hogere ploeg, en winst met 8-7 voor de hogere ploeg in de 
andere gevallen.  

Een artikel C.33.21.1 wordt ingevoerd, als volgt :  

C.33.21.1 Wanneer artikel C.6.64 van toepassing is blijft het resultaat dat bepaald werd op basis van 
artikel C.6.64.1 en C.6.64.2 van toepassing.  
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Voorstel SR N°2018/2019 - 12 : tegengaan van forfaits met als doel een lagere ploeg 
te versterken. 
 
Ingediend door : Provincie Vlaams Brabant 
 
Motivatie : 
 
Van een ploeg die forfait geeft mag vanaf speelweek 4 maximum 1 van de 4 tot dan meest reguliere spelers 
van die ploeg opgesteld worden in een lagere ploeg.  

• Bij overtreding verliest de ploeg die alfabetisch volgt op de ploeg die forfait geeft haar wedstrijd met 
forfait.  Geen bijkomende financiële boete.    

• Opmerkingen :  

o De meest reguliere spelers zijn de spelers die het grootst aantal interclub-wedstrijden met 
die ploeg effectief hebben meegespeeld (WO's tellen niet mee). 

o Indien er meerdere spelers ex aequo 4e meest reguliere speler zijn (bvb 5 spelers met een 
gelijk aantal wedstrijden), dan wordt het aantal spelers die in een lagere ploeg mogen spelen 
overeenkomstig aangepast (ex aequo 4 en 5 : 2 spelers; ex aequo 4-5-6: 3 spelers 
enz).  

Commentaar : sommige clubs stelden het opleggen van maatregelen aan de forfait-krijgende ploeg 
voor.  Hierover zijn de meningen verdeeld. Maar: is het redelijk om een club, eventueel pas op 
vrijdagmiddag, te verplichten haar opstellingen nog aan te passen omdat de tegenstander forfait 
geeft ? De forfait-krijgende club heeft geen keuze en moet al spelers teleurstellen omdat ze niet 
kunnen spelen.  De bedoeling van de regel is in elk geval om het aantal forfaits terug te dringen dus 
is de noodzaak van verdere maatregelen is misschien minder groot. 

 
Huidig reglement : 
 
Nieuwe tekst : 

Een artikel C.22.17 wordt toegevoegd als volgt (indien regel 1 aanvaard wordt):  

C.22.17 Indien C.22.15 van toepassing is mag, voor de ploeg die forfait verklaard wordt, vanaf en met 
inbegrip van speelweek 4, maximum één van de 4 spelers met het tot de betreffende 
speeldag hoogst aantal effectieve deelnames aan interclubontmoetingen van de betreffende 
ploeg, in een lagere ploeg dan de forfait verklaarde ploeg worden opgesteld.  
Indien er meerdere spelers ex aequo zijn op de 4e plaats met het hoogst aantal effectieve 
deelnames aan interclubontmoetingen van de betreffende ploeg, wordt het aantal spelers 
dat in een lagere ploeg dan de forfait verklaarde ploeg mag worden opgesteld, aangepast 
overeenkomstig het aantal ex aequos. 

Voorbeeld 1:  1. Speler A – 4 effectieve deelnames 
  2. Speler B – 4 effectieve deelnames 
  3. Speler C – 3 effectieve deelnames 
  4. Speler D – 3 effectieve deelnames 
  5. Speler E – 2 effectieve deelnames 
  6. Speler F – 2 effectieve deelnames 
  7. Speler G – 2 effectieve deelnames  …  

Onverminderd de overige regels, mag in dit geval 1 van de spelers A, B, C of D worden opgesteld in een lagere 
ploeg.  De overige spelers tussen A, B, C en D mogen worden opgesteld in de betreffende ploeg of een hogere 
ploeg.  
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Voorbeeld 2 :  1. Speler A – 4 effectieve deelnames 
  2. Speler B – 3 effectieve deelnames 
  3. Speler C – 3 effectieve deelnames 
  4. Speler D – 3 effectieve deelnames 
  5. Speler E – 3 effectieve deelnames 
  6. Speler F – 3 effectieve deelnames 
  7. Speler G – 2 effectieve deelnames …. 

Onverminderd de overige regels, mogen in dit geval 3 spelers tussen de spelers A, B, C, D, E en F worden 
opgesteld in een lagere ploeg.  Al deze spelers mogen worden opgesteld in de forfait verklaarde ploeg of een 
hogere ploeg. 

Artikel C.37.25 wordt vervolledigd: 

C.37.25 De ploeg van een club die volgt op deze waarvan de samenstelling niet in overeenstemming 
is met de bepalingen ivm de opstelling van spelers in een ploeg in geval van forfait of van bye 
(C.22.15, C.22.17 en C.22.25). 
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Voorstel SR N°2018/2019 - 13 : Gebruik van spookspelers tegengaan 
 
Ingediend door : Provincie Vlaams Brabant 
 
Motivatie : 
 
Spelers die geen 2 keer interclubwedstrijden effectief hebben meegespeeld in de heenronde kunnen niet 
opgesteld worden in de terugronde (ook niet als WO). 

• Uitzondering : de regel geldt niet voor recreant-reserves (max D6), en niet voor NG-spelers. Spelers 
met een medisch attest voor langdurige (meer dan 1 maand) periode of een Erasmus-attest in de 
heenronde worden nog toegelaten in de terugronde. De attesten van deze spelers moeten tijdens 
de heenronde aan de interclubleider worden bezorgd.  

• Bij overtreding : de ploeg waarin de speler onterecht werd opgesteld verliest de wedstrijd met forfait.  
Geen bijkomende financiële boete. 

Commentaar : tijdens de ontmoetingen met de clubs werd gevraagd het aantal van 3 naar 2 terug te 
brengen. Dit is OK omdat “échte” spookspelers geen 2 keer effectief meespelen.  De uitzondering 
voor Erasmus-studenten werd in vraag gesteld.  De vraag stelt zich terecht hoeveel uitzonderingen 
er voorzien moeten worden.   

 
Huidig reglement : 
 
Nieuwe tekst : 

Een artikel C.18.24 wordt ingevoerd, als volgt :  

C.18.24 Om de kwalificatie voor de interclub na het einde van de heenronde te behouden dient een 
speler tijdens de heenronde effectief te hebben deelgenomen aan minimum 2 
interclubontmoetingen van de betreffende club. Deze regel is niet van toepassing op recreant 
reserves en NG-spelers. Spelers met een medisch attest voor langdurige (meer dan 1 maand) 
periode of een Erasmus-attest in de heenronde worden nog toegelaten in de terugronde. De 
attesten van deze spelers moeten tijdens de heenronde aan de interclubleider worden 
bezorgd. 
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Voorstel SR N°2018/2019 - 14 : Verduidelijking C4.23.3 en C18.4.3 
 
Ingediend door : Provincie Vlaams Brabant 
 
Motivatie : 

• Het laatste stuk van C.4.23.3 ‘ … rekening houdend met de afrekening van de overgangen’. Vooral 
het begrip ‘overgangen’. Sommigen interpreteren dit als de combinatie van transfers en de speelsters 
die gestopt zijn. Echter volgens anderen worden enkel de transfers bedoeld. Eventueel moet het 
ruimer geïnterpreteerd worden als de transfers, de speelsters die gestopt zijn en de geklasseerde 
speelsters die terug beginnen en dan nog de beginnende NG’s die aangesloten werden voor het einde 
van de inschrijvingsperiode van de ploegen. Enfin er is wat onduidelijkheid. 

• C.18.4.3 ‘Een ploeg die in provinciale afdeling aantreedt, verliest haar kwalificatie indien de club 
waartoe zij behoort, niet in regel is met de provinciale thesaurie. ‘ Waar wij zekerheid en duidelijkheid 
willen over hebben is het invullen van de consequenties van het verlies van de kwalificatie. Men zou 
op dat moment de uitslag van de gespeelde wedstrijden van die club in provinciale veranderen in 16-
0 gu en dit voor alle wedstrijden die geprogrammeerd stonden tijdens de periode dat de club haar 
kwalificatie kwijt was. Er zijn er anderen die suggereren om de geplande wedstrijden zelfs niet te 
laten spelen en onmiddellijk de ff score toe te passen zolang de betrokken club niet in regel is met 
de provinciale thesaurie. Dit lijkt gevaarlijk want je weet maar nooit wat er in beroep met de 
landelijke tuchtcommissie gebeurt en dan moeten we achteraf alles opnieuw gaan inplannen. Het is 
ook link indien de betaling dan zogezegd op vrijdag gebeurt, of donderdag, als je dan nog hals over 
kop de tegenstrevers moet gaan verwittigen dat die wedstrijd wel doorgaat. Maar anderzijds zou het 
wel meer druk zetten op de club in kwestie want nu gaat die tegen zijn spelers uitleggen dat ze hun 
van die 16-0gu niets moeten van aantrekken omdat dat uiteindelijk toch juridisch zal geregeld 
worden. Trouwens nog zo’n detail om in regel te zijn met de provinciale thesaurie, moet men 
daarvoor de boekingsdatum of de valutadatum in rekening nemen? (sorry voor de kommaneukerij 
maar als het er op aankomt wordt naar zulke zaken gekeken.) Zijn er misschien andere interpretaties 
van het verlies van kwalificatie voor de interclub? 

 
Verduidelijking rond C.4.23.3 
Aanpassen van artikel C.4.23.3: 
C.4.23.3 Wanneer één of meer ploegen van een bepaalde club voor de Damesinterclub ingeschreven 

zijn en er daadwerkelijk aan deelnemen, mag deze club op de «Heren» sterktelijst, per 
inschreven ploeg, vijf bijkomende speelsters vermelden Eens de uiterste datum van 
inschrijving van de ploegen verstreken, mag een club zoveel N.G. dames als zij wenst 
inschrijven en op de sterktelijst van de heren laten voorkomen, op voorwaarde dat het voor 
deze dames om hun eerste aansluitingsjaar gaat. 

 
Verduidelijking rond C.18.4.3 
Toevoegen van C.37.27 (of een volgend nummer in functie wat er gegeven andere voorstellen daar wordt 
weerhouden onder deze rubriek): 
C.37.27 een ploeg die niet in lijn is met de thesaurie conform artikel C.18.4 (.1.2.3) 
 
Toevoegen van C.18.5.1 en C.18.5.2 (dit laatste is eigenlijk de vroegere tekst onder C.18.5) 
C.18.5.1 een speler (C.18.3) of ploeg (C.18.4) is niet in regel met de betreffende thesaurie indien hij/zij 

op een bepaalde datum ten aanzien van die thesaurie nog een uitstaande schuld heeft 
waarvan de vervaldatum verstreken is. Het is aan elk van die betreffende thesaurieën om te 
bepalen of zij voor deze datum de boekingsdatum, de valutadatum of een andere datum in 
overweging nemen. De ploeg die niet in regel is met de thesaurie (C.37.27) of de ploeg van 
de speler die niet in regel is met de thesaurie ( C.37.21) verliest met de maximum 
verliesscore. 
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C.18.5.2 Een speler of een ploeg, bedoeld onder C.18.3 en C.18.4 herkrijgt zijn kwalificatie op de 
datum waarop de schuld wordt aangezuiverd. 
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Voorstel SR N°2018/2019 - 15 : Beperking speler voor de terugronde 
 
Ingediend door : Provinciaal Comité Limburg 
 
Huidige reglementen : 
 
C.22 OPSTELLING VAN DE SPELERS IN EEN PLOEG 
C.22.1 Hereninterclub  
C.22.11 Een speler mag niet op een lagere plaats worden opgesteld dan deze aangegeven door zijn 

index.  
Voorbeeld: index 3, d.w.z. speler mag alleen in de A -ploeg spelen tot op de plaats 3. index 
7, d.w.z. speler mag spelen in A -ploeg en B -ploeg tot op plaats 7 (heren). index 10, d.w.z. 
speler mag in A- in B- en in C -ploeg spelen tot op plaats 10 (heren) 

C.22.12 Elke inbreuk op deze regel heeft de maximum verliesscore tot gevolg voor de ploeg waarin 
de speler foutief werd opgesteld.  

C.22.13 De eerste speler van een ploeg mag geen kleinere index hebben dan de derde speler van een 
hogere ploeg.  

C.22.14 Elke ploeg waarin één of meerdere spelers worden opgesteld die op de sterktelijst een 
kleinere index hebben dan de derde speler van één der hogere ploegen, verliest haar 
wedstrijd met maximum verliesscore (C.37.1).  

C.22.15 Wanneer een ploeg forfait verklaard wordt of van een forfait geniet (zie C.33.31 en C.34.31) 
of wanneer een ploeg "bye" is (zie C.36.2) moet de samenstelling van die ploeg in 
overeenstemming zijn met de bepalingen i.v.m. de opstelling van spelers in een ploeg; zo niet 
verliest de onmiddellijk volgende ploeg van de betrokken club met maximum verliesscore 
haar wedstrijd van de interclubweek waarin de fout werd begaan.  

C.22.2 Damesinterclub, en Leeftijdscategorieën  
C.22.21 Een speler mag niet op een lagere plaats worden opgesteld dan deze aangegeven door zijn 

index.  
C.22.22 Elke inbreuk op deze regel heeft de maximum verliesscore tot gevolg voor de ploeg waarin 

de speler foutief werd opgesteld.  
C.22.23 De eerste speler van een ploeg mag geen kleinere index hebben dan de tweede speler van 

een hogere ploeg.  
C.22.24 Elke ploeg waarin één of meerdere spelers worden opgesteld die op de sterktelijst een 

kleinere index hebben dan de tweede speler van één der hogere ploegen, verliest haar 
wedstrijd met maximum verliesscore (C.37.1). 

C.22.25 Wanneer een ploeg forfait verklaard wordt of van een forfait geniet (zie C.33.31 en C.34.31) 
of wanneer een ploeg "bye" is (zie C.36.2) moet de samenstelling van die ploeg in 
overeenstemming zijn met de bepalingen i.v.m. de opstelling van spelers in een ploeg; zo niet 
verliest de onmiddellijk volgende ploeg van de betrokken club met maximum verliesscore 
haar wedstrijd van de interclubweek waarin de fout werd begaan.  

 
Variante 1 : 
 
Motivatie : 

• Het doel van dit voorstel is een beperking invoeren van de mogelijkheid een ploeg te versterken in 
de terugronde met spelers van een hogere ploeg – wat dikwijls wordt gezien als een “vervalsing van 
de competitie.  

• De meerderheid van de clubs verwachten dat de federatie maatregelen neemt om dit te verhinderen. 
Dit voorstel biedt een mogelijkheid om dit te beperken.  
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Toevoeging van nieuwe artikels : 
 
C.22.16 Een speler mag niet opgesteld worden in een ploeg nadat hij 7 keer was opgesteld in een 

hogere ploeg  
C.22.26 Een speler mag niet opgesteld worden in een ploeg nadat hij 7 keer was opgesteld in een 

hogere ploeg. 
 
Variante 2 : 
 
Motivatie : 

• Het doel van dit voorstel is een beperking invoeren van de mogelijkheid een ploeg te versterken in 
de terugronde met spelers van een hogere ploeg – wat dikwijls wordt gezien als een “vervalsing van 
de competitie.  

• De meerderheid van de clubs verwachten dat de federatie maatregelen neemt om dit te verhinderen. 
Dit voorstel biedt een mogelijkheid om dit te beperken.  

• Het voorstel gebruikt een gemiddelde waarde per ploeg die bepaald wordt na de heenronde om 
zodoende de maximum sterkte (waarde) van een ploeg te beperken voor de terugronde. 

Voorbeelden : 

1. Een ploeg speelt gans de heenronde met 4 spelers D0 : de waarde van de ploeg voor elke 
wedstrijd is (4 x 8) 32. De totale waarde na de heenronde is dan 352. De gemiddelde waarde van 
de ploeg is 32. In de terugronde mag de waarde van de ploeg niet hoger zijn dan “32”, 
bijvoorbeeld : 4 x D0 of 1xC6, 2x D0 en 1x D2. 

2. In principe speelt een ploeg met 4 spelers D0. Voor een of andere reden dient de ploeg meerdere 
keren met een reserve te spelen, bijvoorbeeld 2 keer met een D4 en 1 keer met een D2. De totale 
waarde van de ploeg verminderd dus met (2x2 punten en 1x1 punt) 5 punten en wordt 347. De 
gemiddelde waarde van de ploeg is dus 31,54545. Dit is afgerond 32. De ploeg mag niet sterker 
zijn dan 32 in de terugronde en mag dus in zijn normale samenstelling spelen (4 x D0). 

 
Toevoeging nieuwe artikels : 
 
C.22.16  Op het einde van de heenronde wordt de gemiddelde waarde van een ploeg bepaald. In de 

terugronde mag de waarde van de ploeg deze gemiddelde waarde niet overschrijden. 

Methode om de gemiddelde waarde te bepalen: 
Elke speler krijgt een waarde gebaseerd op zijn klassement: 
NG = 0 - E6 = 1 - E4 = 2 - E2 = 3 - E0 = 4 - D6 = 5 - D4 = 6 - D2 = 7 - D0 = 8 
C6 = 9 - C4 = 10 - C2 = 11 - C0 = 12 - B6 = 13 - B4 = 14 - B2 = 15 - B0 = 16 - A = 17 

Op het einde van de heenronde wordt het totaal aantal punten van de opgestelde spelers 
opgeteld en gedeeld door het aantal betwiste wedstrijden (bijvoorbeeld: in een reeks van 
12 zijn er 11 wedstrijden). Het verkregen quotiënt wordt afgerond naar boven en dit getal 
bepaalt de gemiddelde waarde. 

Deze regel is niet van toepassing voor de A ploeg van een club. 

 
C.22.26  Op het einde van de heenronde wordt de gemiddelde waarde van een ploeg bepaald. In de 

terugronde mag de waarde van de ploeg deze gemiddelde waarde niet overschrijden. 

Methode om de gemiddelde waarde te bepalen: 
Elke speler krijgt een waarde gebaseerd op zijn klassement: 
NG = 0 - D6 = 1 - D4 = 2 - D2 = 3 - D0 = 4 - C6 = 5 - C4 = 6 - C2 = 7 - C0 = 8 
B6 = 9 - B4 = 10 - B2 = 11 - B0 = 12 - A = 13 
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Op het einde van de heenronde wordt het totaal aantal punten van de opgestelde spelers 
opgeteld en gedeeld door het aantal betwiste wedstrijden (bijvoorbeeld: in een reeks van 
12 zijn er 11 wedstrijden). Het verkregen quotiënt wordt afgerond naar boven en dit getal 
bepaalt de gemiddelde waarde. 

Deze regel is niet van toepassing voor de A ploeg van een club. 
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Voorstel SR N°2018/2019 - 16 : Super Divisie beperking 3 spelers index 0 
 
Ingediend door : Marc Gijs 
  
Motivatie : 

• De reglementering van kracht laat toe drie spelers in dubbele aansluiting op te stellen op de drie 
eerste plaatsen van de kern en dusdanig alle spelers in enkele aansluiting op de ‘’normale’’ sterktelijst 
te plaatsen. Dit was natuurlijk niet de initiële intentie van deze reglementen. 

• Gezien dat de reglementen van Super Heren slechts één enkele speler per wedstrijd in dubbele 
aansluiting toelaten, blijkt het logisch en juister te zijn slechts één speler per wedstrijd in 
dubbele aansluiting te aanvaarden van de 3 spelers die niet toegelaten zijn op de sterktelijst.  

•  
Huidige reglementen : 
 
S.3.4 De spelers die op één van de eerste drie plaatsen van een kern vermeld zijn, mogen niet op de 

sterktelijst voorkomen en hun klassement moet ten minste gelijk zijn aan het klassement van de 
eerste speler van de sterktelijst. 

 
Nieuwe tekst : 
 
S.3.4 De spelers die op één van de eerste drie plaatsen van een kern vermeld zijn, mogen niet op de 

sterktelijst voorkomen en hun klassement moet ten minste gelijk zijn aan het klassement van de 
eerste speler van de sterktelijst. 

   Eén enkele van deze spelers mag een speler in dubbele aansluiting zijn. Als het nodig is, zijn het de 
volgende spelers van de kern in enkele aansluiting die niet mogen voorkomen op de sterktelijst.  
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Voorstel SR N°2018/2019 - 17 : Verzette wedstrijd met als motief de europese beker  
 
Ingediend door  : NSC 
 
Motivatie : 
 
 
 
Nieuwe tekst : 
 
C.16.22 Bij toepassing van artikel C.15.63 dient de aanvraag ten laatste twee weken voor de voorziene 

datum van de uit te stellen ontmoeting, te gebeuren indien de club op verplaatsing speelt. Indien 
de club thuis speelt wordt die termijn om uitstelt te vragen één maand voor de officiële datum 
waarop die wedstrijd wordt gespeeld. 
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Voorstel SR N°2018/2019 - 18 : Verlies van kwalificatie voor een individuele 
competitie in geval van schuld aan de federatie 
 
Ingediend door  : NRvB 
 
Motivatie : 
 

• De huidige reglementen voorzien het verlies van kwalificatie voor een individuele competitie niet. In 
feite kan een speler/speelster die door een competitie, een federale schuld heeft, zich terug 
inschrijven voor dezelfde competitie als deze die aan de oorsprong ligt van zijn/haar verlies van 
kwalificatie voor de interclub  

• De interclub Super voorziet ook geen verlies van kwalificatie. 
 
Huidige reglementen : 
 
A.4 TOEGANKELIJKHEID TOT DE COMPETITIES 
A.4.1.1 Enkel clubs en de spelers die aangesloten zijn bij één van de twee Vleugels van de vzw K.B.T.T.B. 

mogen het interclubkampioenschap en de bekers van België betwisten. 
A.4.1.2 Indien een speler die op de sterktelijst voorkomt een dubbele aansluiting heeft, verliest hij 

ogenblikkelijk zijn kwalificatie voor de interclub. 
C.18.3 Een speler verliest zijn kwalificatie indien hijzelf niet in regel is met de thesaurie van zijn provincie 

of zijn Vleugel, of met de nationale thesaurie.  
C.18.4.1 Een ploeg die in de nationale afdeling aantreedt verliest haar kwalificatie indien de club waartoe zij 

behoort, niet in regel is met de nationale thesaurie.  
C.18.4.2 Een ploeg die in de landelijke afdelingen aantreedt, verliest haar kwalificatie indien de club waartoe 

zij behoort, niet in regel is met de landelijke thesaurie. 
C.18.4.3 Een ploeg die in de provinciale afdeling aantreedt, verliest haar kwalificatie indien de club waartoe 

zij behoort, niet in regel is met de provinciale thesaurie.  
C.18.5 Een speler of een ploeg, bedoeld onder C.18.3 en C.18.4 herkrijgt zijn kwalificatie op de datum 

waarop de schuld wordt aangezuiverd. 
 
Nieuwe tekst : 
 
Variante 1 (verlies van kwalificatie voor alle competities) : 

A.4 TOEGANKELIJKHEID TOT DE COMPETITIES  
A.4.1.1 Enkel clubs en de spelers die aangesloten zijn bij één van de twee Vleugels van de vzw K.B.T.T.B. 

mogen het interclubkampioenschap en de bekers van België betwisten. 
A.4.1.2 Indien een speler die op de sterktelijst voorkomt een dubbele aansluiting heeft, verliest hij 

ogenblikkelijk zijn kwalificatie voor de interclub. 
A.4.1.3 Een speler verliest zijn kwalificatie voor alle competities, als hij zelf niet in regel is met de thesaurie 

van, hetzij zijn provincie, hetzij zijn Vleugel, hetzij de nationale thesaurie. 
A.4.1.3 De speler bedoeld onder artikel A.4.1.3 herkrijgt zijn kwalificatie op de datum waarop zijn schuld 

wordt aangezuiverd.  
C.18.3 Schrappen 
C.18.4.1 Een ploeg die in de nationale afdeling aantreedt verliest haar kwalificatie indien de club waartoe zij 

behoort, niet in regel is met de nationale thesaurie.  
C.18.4.2 Een ploeg die in de landelijke afdelingen aantreedt, verliest haar kwalificatie indien de club waartoe 

zij behoort, niet in regel is met de landelijke thesaurie. 
C.18.4.3 Een ploeg die in de provinciale afdeling aantreedt, verliest haar kwalificatie indien de club waartoe 

zij behoort, niet in regel is met de provinciale thesaurie 
C.18.5 Een speler of een ploeg, bedoeld onder artikel C.18.4 herkrijgt zijn kwalificatie op de datum waarop 

de schuld wordt aangezuiverd.  
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Variante 2 (enkel bijvoeging individuele competities) : 

A.4 TOEGANKELIJKHEID TOT DE COMPETITIES  
A.4.1.1 Enkel clubs en de spelers die aangesloten zijn bij één van de twee Vleugels van de vzw K.B.T.T.B. 

mogen het interclubkampioenschap en de bekers van België betwisten. 
A.4.1.2 Indien een speler die op de sterktelijst voorkomt een dubbele aansluiting heeft, verliest hij 

ogenblikkelijk zijn kwalificatie voor de interclub.  
A.4.1.3 Een speler verliest zijn kwalificatie voor alle individuele competities, als hij zelf niet in regel is met 

de thesaurie van, hetzij zijn provincie, hetzij zijn Vleugel, hetzij de nationale thesaurie 
A.4.1.3 De speler bedoeld onder artikel A.4.1.3 herkrijgt zijn kwalificatie op de datum waarop zijn schuld 

wordt aangezuiverd.  
 
Variante 3 (enkel bijvoeging van nationale competitie en nationale thesaurie ) : 

A.4 TOEGANKELIJKHEID TOT DE COMPETITIES  
A.4.1.1 Enkel clubs en de spelers die aangesloten zijn bij één van de twee Vleugels van de vzw K.B.T.T.B. 

mogen het interclubkampioenschap en de bekers van België betwisten. 
A.4.1.2 Indien een speler die op de sterktelijst voorkomt een dubbele aansluiting heeft, verliest hij 

ogenblikkelijk zijn kwalificatie voor de interclub.  
A.4.1.3 Een speler verliest zijn kwalificatie voor alle nationale competities, als hij zelf niet in regel is met de 

nationale thesaurie.  
A.4.1.3 De speler bedoeld onder artikel A.4.1.3 herkrijgt zijn kwalificatie op de datum waarop zijn schuld 

wordt aangezuiverd.  
 


