
 
 

 

Agendapunt 9.3 Wijziging Algemeen Wedstrijdreglement 
 
Het bestuur stelt de Jaarvergadering voor om een aantal artikelen uit het Algemeen 
Wedstrijdreglement te wijzigen. 
 
Toelichting 
Door aanpassingen in het Competitiereglement zijn er ook wijzigingen nodig in het 
Algemeen Wedstrijdreglement. Het gaat dan met name om aanpassingen van artikelen die 
betrekking hebben op wijzigingen van het Competitiereglement.  
 
Gevolgd traject 

 December 2019 voorstel ontvangen van de Reglementscommissie (RC). 

 December 2019 wijziging voorgelegd aan Bondsbestuur. Niet besproken tijdens 
vergadering. 

 Augustus 2020 nieuw voorstel ontvangen van de RC. 

 Augustus 2020 definitief voorstel naar Bondsbestuur. 
 
Gevraagd besluit 
Het akkoord gaan van de wijzigingen van het Algemeen Wedstrijdreglement zoals die 
voorliggen. 

Wijzigingen van het Algemeen Wedstrijd Reglement 
 

HOOFDSTUK  I                                 DEFINITIES, AFKORTINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Definities en afkortingen 
Artikel 1 

 
Oude tekst 

Officiële Regiomededelingen : mededelingen gepubliceerd door de  
  Regio Manager  als bedoeld in het Algemeen 
                                                                      Reglement 

 

Nieuwe tekst 
 

Officiële Regiomededelingen : mededelingen gepubliceerd ten behoeve van een  
  Regio  als bedoeld in het Algemeen Reglement 
 

Reden aanpassing 
De functie Regio Manager staat niet meer in de Statuten en Reglementen daardoor is de 
tekst in dit artikel aangepast. 
 

principekalender :  overzicht van het wedstrijdseizoen waarop 
staat aangegeven in welke weken de 
Bondscompetitie , respectievelijk de 



 
 

 

Mannencompetitie,  respectievelijk de 
jeugdcompetitie(s) j, respectievelijk de van 
belang zijnde toernooien worden gespeeld 

Reden aanpassing 
Door het centraal organiseren van de jeugdcompetitie moeten de speelweken ook op de 
principe kalender worden gepubliceerd. 
 
 

Bepalingen en uitvoeringsregelingen  
Artikel 2 
 

2. De in lid 1 genoemde uitvoeringsregelingen worden als volgt vastgesteld: 
- de regelingen sub b, c en d  per 1 maart, indien nodig; de regeling geldt dan voor 
onbepaalde tijd. 
- de regelingen sub a, e, f en g indien nodig: de regeling geldt dan voor 
onbepaalde tijd. In een uitvoeringsregeling dient de datum van ingang van de 
regeling te worden vermeld. 

 
Reden aanpassing 
De uitvoeringsregeling Uitvoeringsregeling Regels voor partijen met een afwijkend 
scoresysteem en service die in artikel 2 lid 1 vermeld staat onder 9 was niet meegenomen 
bij de vorige wijziging van het AWR. 
 

HOOFDSTUK  II    WEDSTRIJDEN 

Wedstrijdsoorten 
Artikel 1 

1. De volgende wedstrijdsoorten worden onderscheiden: 
a. competitie: een reeks wedstrijden tussen teams zoals gedefinieerd in het 

Competitiereglement of bij Regioreglement; 
b. toernooien: een reeks van wedstrijden zoals gedefinieerd in het 

Toernooireglement. 
2. Competities worden onderscheiden   in: 

a. Bondscompetitie: Deze wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de 
LCW volgens de bepalingen van het Competitiereglement; 

b. Mannencompetitie: Deze wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid 
van de LCW volgens de bepalingen in het Competitiereglement; 

c. JeugdRegiocompetities: Deze worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid 
van deen RLCW volgens de bepalingen van het Competitiereglement; 

Reden aanpassing 
In de Regio’s worden nu nog de Jeugdcompetities en Recreanten competities 
georganiseerd. De recreanten competities gaan niet meer vallen onder het 
competitiereglement maar onder het Regioreglement. Daardoor is de term 
“Regiocompetitie” vervangen door “Jeugdcompetitie” en daardoor is ook de RCW 



 
 

 

vervangen door LCW. 
 
 
Principekalender 
Artikel 2 
Het Bondsbestuur stelt jaarlijks per 1 december op voorstel van de LCW de 
principekalender voor het daaropvolgende wedstrijdseizoen vast, tenminste bevattende: 

a. De begindatum en de competitie weken van de Bondscompetitie; 
b. De beginweken en de competitieweken van de Jeugdcompetitie; 
c. De beginweken en de competitieweken van de Mannencompetitie; 
d. De data van die toernooien, welke in het Toernooireglement zijn gedefinieerd als 

“toernooien van nationaal belang’. 
De LCW maakt de principekalender in de Officiële Mededelingen bekend. 
 

Reden aanpassing 
De jeugdcompetitie wordt volgens de definitie ook geplaatst op de principe kalender. 
Vandaar de toevoeging in dit artikel 
 

HOOFDSTUK  III WEDSTRIJDFUNCTIONARISSEN 
 

Functionarissen  
Artikel 1 

T 1. a. De LCW stelt de volgende lijsten vast: 
1. een lijst van referees functionerend op nationaal niveau; 
2. een lijst van Bondsscheidsrechters functionerend op nationaal niveau; 

b. Deze lijsten worden vóór het begin van het wedstrijdseizoen bekend gemaakt in de 
Officiële Mededelingen; aanvullingen en wijzigingen worden zo spoedig 
mogelijk bekend gemaakt in de Officiële Mededelingen. 

2. a. De betrokken RCW stelt de volgende lijst vast: 
1. een lijst van referees functionerend op regioniveau; 
2. een lijst van scheidsrechters functionerend op regioniveau; 

b. Deze lijsten worden vóór het begin van het wedstrijdseizoen bekend gemaakt in de 
Officiële Regiomededelingen; aanvullingen en wijzigingen worden zo spoedig 
mogelijk bekend gemaakt in de Officiële Regiomededelingen. 

 
Reden aanpassing 
Er zijn geen scheidsrechters die uitsluitend functioneren op regioniveau. 
 
Naast deze inhoudelijke wijzigingen hebben zich de volgende tekstuele aanpassen 
plaatsgevonden. 
 
Hoofdstuk 1 Definities 
Bij team official staat “functionaris deeluitmakend” en dit wordt “functionaris deel 
uitmakend”  



 
 

 

 
In Hoofdstuk II artikel 1 lid 2 staat geschreven “onderscheidenin” dit wordt aangepast naar 
“onderscheidend in” 
 
In Hoofdstuk III artikel 1 lid 2 sub a staat “lijsten” dit wordt vervangen door “lijst” 


