
   

  

Agendapunt 9.  Reglementswijzigingen  
 
Agendapunt 9.1. Wijziging Bondscompetitiereglement 

 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: 

 Hoofdstuk II, art. 6 
 Hoofdstuk III, art. 1 
 Hoofdstuk III, art. 2 
 Hoofdstuk V, art. 2 lid 1 
 Hoofdstuk V art. 4, lid 1 
 Hoofdstuk V, art. 7 
 Hoofdstuk V, art. 8 lid 2 
 Hoofdstuk VI, art. 4 

 
De toelichting op de wijzigingen staat op het voorblad van agendapunt 9. 

9.1.1 Wijziging hoofdstuk II, artikel 6 

HOOFDSTUK II INDELING VAN DE COMPETITIE EN  VASTSTELLING VAN HET 

   PROGRAMMA 

Uit -en thuiswedstrijden 
Artikel 6 
Elk team speelt tegen ieder team van zijn afdeling twee wedstrijden, namelijk één 
thuiswedstrijd en één uitwedstrijd, en wel één in elke helft van de competitie. Voor de 
Eredivisie kan hiervan in de Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie worden 
afgeweken. 
 
 
9.1.2.  Wijziging hoofdstuk III, artikel 1 

 

HOOFDSTUK III OPMAKEN VAN DE COMPETITIESTANDEN EN  
     BESLISSINGSWEDSTRIJDEN 

 
Toekenning wedstrijdpunten 
Artikel 1 

 Het aantal voor een wedstrijd toegekende wedstrijdpunten is gelijk aan het aantal gewonnen 
partijen in die wedstrijd. Voor de Eredivisie kan hiervan in de Uitvoeringsregeling Eredivisie en 
Eerste Divisie worden afgeweken. 
 
 
 
 



   

  

9.1.3. Wijziging hoofdstuk III, artikel 2 

 

HOOFDSTUK III OPMAKEN VAN DE COMPETITIESTANDEN EN  

   BESLISSINGSWEDSTRIJDEN 

Opmaken ranglijst 
Artikel 2 

1. Per afdeling wordt een ranglijst opgemaakt van de in de afdeling ingedeelde teams; op 
deze ranglijst worden niet opgenomen: 
a. teams van wie een verzoek tot terugtrekking door de LCW is ingewilligd, 

overeenkomstig Hoofdstuk II art. 3; 
b. teams die van verdere deelneming aan de competitie zijn uitgesloten.  

2. a.  Plaats 1 op de ranglijst wordt ingenomen door het team dat alle wedstrijden in 
de afdeling heeft gewonnen; de andere teams nemen de overige plaatsen in op 
de ranglijst, opgemaakt voor deze teams volgens lid 3. 

  b.  Als in een afdeling geen team alle wedstrijden heeft gewonnen, wordt de  
   ranglijst voor alle teams in de afdeling opgemaakt volgens lid 3. 
 3. De ranglijst wordt opgemaakt op grond van het aantal behaalde wedstrijdpunten. 

Wanneer twee of meer teams hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben behaald, dan 
gelden achtereenvolgens: 

 het aantal wedstrijdpunten met betrekking tot de onderlinge wedstrijden tussen 
de gelijkstaande teams; 

 het saldo van de games met betrekking tot de onderlinge wedstrijden tussen de 
gelijkstaande teams. 

   Indien daarna nog twee of meer teams gelijk eindigen en de stand is beslissend       
voor promotie, degradatie of herindeling van de afdeling(en) of divisie(s) dan wordt 
(worden) er (een) beslissingswedstrijd(en) gespeeld tussen de gelijk geëindigde teams. 

         4.  Voor de Eredivisie kan in de Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie worden 

               afgeweken van de leden 2 en 3 van dit artikel.  
 
 
9.1.4. Wijziging hoofdstuk V, artikel 2 lid 1 

HOOFDSTUK V  GERECHTIGDE SPELERS 

Uitkomen in meerdere verenigingen of teams 
Artikel 2 
1. Een speler in de Bondscompetitie mag in een en hetzelfde seizoen voor niet meer dan 
           één vereniging competitie spelen waar ook ter wereld in de Bondscompetitie of een       
          competitie vallend onder het Regiocompetitiereglement uitkomen, ook niet    
          wanneer deze vereniging zich uit de competitie heeft teruggetrokken. 
 

 



   

  

9.1.5. Wijziging hoofdstuk V artikel 4, lid 1 

 

HOOFDSTUK V  GERECHTIGDE SPELERS 

 

Uitkomen in verschillende teams in één competitieweek 
Artikel 4 
1. Een speler mag in dezelfde competitieweek niet in twee verschillende teams 
 spelen, tenzij het volgende lid van toepassing is. Voor de toepassing van lid 2 worden 
 Bondscompetitie en Regiocompetities als één geheel beschouwd. 
 
 
9.1.6. Wijziging hoofdstuk V, artikel 7 

 

HOOFDSTUK V  GERECHTIGDE SPELERS 

 

Vastspelers en invallers 
Artikel 7 
Een speler mag onbeperkt invallen in de Bondscompetitie, mits hij voldoet aan de 
‘Uitvoeringsregeling voor het invallen in de Bondscompetitie’ en conform andere bepalingen 
gerechtigd is in te vallen, echter met dien verstande dat: 

- een vastspeler van een team niet mag invallen in een lagere divisie dan de divisie 
waarin zijn team speelt; 

- de invaller niet hoger op de invalranglijst mag staan dan de speler voor wie  hij 
invalt, zoals beschreven in de Uitvoeringsregeling voor het invallen in 
bondscompetitie; 

- een vastspeler van een team mag in een wedstrijdseizoen in ten hoogste 4 
competitieweken zowel voor zijn eigen team uitkomen als invallen in een ander 
team. 

- In de laatste 4 speelrondes van een afdeling mag een vastspeler van een team 
niet uitkomen voor dat team, indien voorafgaande aan een wedstrijd zijn aantal 
invalbeurten meer is dan 50% van het aantal keren dat hij voor zijn eigen team is 
uitgekomen. 

 
9.1.7. Wijziging hoofdstuk V, artikel 8 lid 2 

 

HOOFDSTUK V  GERECHTIGDE SPELERS 

 

Gewijzigde opgave van vastspelers 
Artikel 8 
2. Een vastspeler van een team kan als vastspeler voor het naast lagere team 
 worden opgegeven, indien hij ten minste drie maanden niet aan een wedstrijd van de 
 competitie heeft deelgenomen. Dit geldt niet voor een vastspeler van een team in de 
 Eredivisie na het begin van de tweede competitiehelft, zoals bepaald in de UR 
 Eredivisie/Eerste Divisie. 



   

  

 
9.1.8. Wijziging hoofdstuk VI, artikel 4 

HOOFDSTUK VI  VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMENDE    

   VERENIGINGEN 

Uitnodiging tegenstander 
Artikel 4 

,Ten minste tien werkdagen vóór de speeldatum van een wedstrijd dient de ontvangende 
vereniging bij de competitiecontactpersoon van de tegenstander schriftelijk bericht te doen 
inkomen betreffende: 

 merk en type van de te gebruiken shuttles; 

 de speeldatum; 

 de aanvangstijd; 

 de speelgelegenheid; 

 duidelijke aanwijzingen omtrent de ligging van de speelgelegenheid; 

 teamnamen, divisie en afdeling waarop de wedstrijd betrekking heeft. 
Speeldatum en aanvangstijd dienen conform de gegevens zoals per rondschrijven 
gepubliceerd (Hoofdstuk II art. 9) te zijn, tenzij de LCW een andere speeldatum en/of 
aanvangstijd heeft vastgesteld. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

Agendapunt 9.2. Wijziging Regiocompetitiereglement 

 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: 

 Hoofdstuk V, artikel 4 
 Hoofdstuk V, artikel 7, lid 1 
 
 
9.2.1 Wijziging hoofdstuk V, artikel 4 

 

HOOFDSTUK V  GERECHTIGDE SPELERS 

 

Uitkomen in verschillende teams in één competitieweek 
Artikel 4 

1. Een speler mag in dezelfde competitieweek niet in twee verschillende teams spelen, 
tenzij het volgende lid van toepassing is. 

2. Een vastspeler van een team mag in een competitieweek uitkomen voor zijn eigen 
team en mag in dezelfde competitieweek één maal invallen in een ander team van 
zijn vereniging, mits aan het gestelde in lid 3 is voldaan, en met inachtneming van 
art. 7. 

3. Een speler mag slechts dan uitkomen in meerdere wedstrijden van zijn vereniging 
wanneer de desbetreffende wedstrijden niet gelijktijdig worden gespeeld, d.w.z. de 
aanvangstijd van een volgende wedstrijd dient niet vóór de eindtijd van de 
voorgaande wedstrijd te liggen; bepalend voor beide tijden is de opgave op het 
wedstrijdformulier. 

4.     Voor de toepassing van lid 2 worden Bondscompetitie en Regiocompetities als één 
geheel beschouwd. 

 

 

9.2.2. Wijziging hoofdstuk V artikel. 7, lid 1 

 

HOOFDSTUK V  GERECHTIGDE SPELERS 

 
Vastspelers en invallers 
Artikel 7 

1. Een speler die viermaal is ingevallen in een hogere klasse, die onderdeel uitmaakt 
van competities waarvoor dit reglement van kracht is en/of Bondscompetitie, wordt 
op dat moment vastspeler van het laagste team waarvoor hij is ingevallen. Tevens 
vervallen de invalbeurten in het team waarvan hij vastspeler wordt; invalbeurten in 
hogere teams blijven staan. De competitiehiërarchie tussen de teams wordt 
vastgesteld conform lid 6. lid 7. 

 
 

 


