
   
 

Agendapunt 7     Toelichting Wijziging Competitiereglement 

Er zijn een aantal redenen om het Competitiereglement aan te passen: 
 

Toelichting 
Ten eerste:  
Twee jaar geleden zijn we overgegaan tot het samenvoegen van de Bondscompetitie en 
Regiocompetities tot 1 Bondscompetitie. Vorig jaar zijn we de mannencompetitie centraal 
gaan organiseren. Tevens zijn we voornemens op verzoek van verenigingen uit de regio’s om 
ook de jeugdcompetities centraal te gaan organiseren. 
 
Met deze transitie worden alle competities die zich onder de werkingssfeer van het 
Competitiereglement bevinden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de LCW 
en niet meer van een RCW. Dit heeft tot gevolg dat de verwijzingen naar RCW en 
Regiocompetities komen te vervallen en met dit voorstel worden verwijderd uit het 
Competitiereglement. 
 

Vanwege de werking van het Competitiereglement en de termijnen die daarin worden 

gesteld, kan na goedkeuring van dit voorstel het landelijk organiseren van de 

jeugdcompetities met ingang van seizoen 2022/2023 kunnen ingaan. 

 
Voor de volledigheid: De overige competities die door een RCW kunnen worden 
georganiseerd vallen formeel onder de groep “recreantencompetities” en daarom niet 
onder de werkingssfeer van het Competitiereglement. Dat is in formele zin nu al de situatie. 
Als een RCW een recreantencompetitie organiseert, kan de RCW daarvoor een specifiek 
reglement opstellen waarin het Competitiereglement als basis wordt benoemd en verder de 
specifieke afwijkingen t.o.v. het Competitiereglement worden op genomen. Hiermee is het 
niet nodig om een volledig apart reglement op te stellen en toch waar gewenst af te wijken 
van het Competitiereglement. 
 
Ten tweede:  
Verenigingen geven aan dat zij graag zien dat het competitieaanbod beter aansluit bij hun 
behoeften. Dit betreft naast het landelijk organiseren van de jeugdcompetities, meerdere 
competitievormen binnen de jeugdcompetities ook een aantal bepalingen met een 
uitvoerend karakter die thans zijn vastgelegd in artikelen in het Competitiereglement 
(bijvoorbeeld de invallersregeling). Deze bepalingen zouden per competitieseizoen en per 
competitie gewijzigd kunnen worden na signalen/verzoeken vanuit de verenigingen, 
beoordeling door LCW en goedkeuring door Bondsbestuur als deze worden vastgelegd in 
een Uitvoeringsregeling, maar omdat deze bepalingen nu in het competitiereglement zijn 
opgenomen, kent een wijziging een doorlooptijd van 2 competitieseizoenen.  
Uitleg: Een dergelijke voorgenomen wijziging krijgt haar definitieve vorm normaliter na 
afloop van het competitieseizoen ( op zijn vroegst februari), maar moet zijn behandeld en 



   
 

aangenomen door de Bondsvergadering voordat de inschrijving van het nieuwe seizoen 
start. Dat betekent per definitie dat het niet het volgende seizoen kan ingaan, maar pas het 
seizoen erna. Met een dergelijke doorlooptijd verliezen we de slagkracht die we nodig 
hebben om op een acceptabele termijn te kunnen voldoen aan de behoeften van de 
verenigingen. 
 
Voor de invallersregeling voor de Ere t/m de 3e divisie bestaat er al een Uitvoeringsregeling. 
Voor de rest van de Bondscompetitie en de mannencompetitie zijn de bepalingen in het 
Competitiereglement vastgelegd. Voor de landelijk te organiseren jeugdcompetities moeten 
nog invallersbepalingen worden vastgelegd 
Om effectief te kunnen voldoen aan wensen vanuit de verenigingen het voorstel om de 
betreffende bepalingen met een uitvoerend karakter uit het Competitiereglement te 
verwijderen en op te nemen in de Uitvoeringsregeling Bondscompetities. 
 
Ten derde: 
De vrouwencompetitie wordt in slechts 1 regio georganiseerd en wel als 
recreantencompetitie (vrije inschrijving, geen promotie/degradatie, ruime mogelijkheden 
voor dispensatie) Om ook in formele zin deze vrijheid van organiseren te behouden en het 
feit dat de vrouwencompetitie alleen regionaal wordt georganiseerd is het voorstel om de 
vrouwencompetitie uit de artikelen van het Competitiereglement te verwijderen. 
 
Ten vierde: 
Er zaten in het Competitiereglement een paar tekstuele onvolkomenheden en was er sprake 
van meerdere publicatiedatums voor Uitvoeringsregelingen. Dit voorstel bevat de tekstuele 
verbeteringen en een gelijktrekking van de publicatiedatums naar één publicatiedatum van 1 
mei. 
 
Samenvatting van de wijzigingen 
- De term RCW komt te vervallen  
- De term regiocompetitie en alle bepalingen die van toepassing zijn op de (vroegere) 

regiocompetitie komen te vervallen. 
- De jongenscompetitie en meisjescompetitie worden opgenomen als onderdeel van de 

jeugdcompetitie en vervallen in het Competitiereglement 
- De artikelen over de vrouwencompetitie komen te vervallen 
- Gelijktrekken publicatiedatum voor uitvoeringsregelingen 
- Indeling partijen per wedstrijd naar Uitvoeringsreglement 
- Kleine tekstuele verbeteringen 


