
 

 

 

 

 
UITVOERINGSREGELING INRICHTEN BONDSCOMPETITIE 2021-2022 

 

 

ALGEMEEN 

 

Het Bondsbestuur heeft in juni 2021 de Uitvoeringsregeling Bondscompetitie goedgekeurd. 
De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 augustus 2021 

 

De uitvoeringsregeling wordt door het Bondsbestuur, op voorstel van de Landelijke 
Commissie Wedstrijdzaken (LCW), op grond van het Competitiereglement vastgesteld. 
De Uitvoeringsregeling is voor onbepaalde tijd van kracht. 

 

De LCW zal de Uitvoeringsregeling jaarlijks evalueren en het Bondsbestuur zo nodig voorstellen 
tot wijziging doen. Een gewijzigde Uitvoeringsregeling dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang 
van een wedstrijdseizoen te worden vastgesteld en gaat in met ingang van dat wedstrijdseizoen. 

 
De Uitvoeringsregeling Inrichten Bondscompetitie bevat een aantal procedures en 
regelingen voor de competitie:  

1. Partijen per wedstrijd. 
2. Volgorde voor het spelen van partijen in een wedstrijd. 
3. Regels voor het organiseren van afwijkende competitievormen. 

 

 

1. Inrichten competitie(s) 
 
Artikel 1  
Partijen per wedstrijd 
 

1. Een wedstrijd in de Bondscompetitie en de Jeugdcompetitie bestaat uit de 
volgende partijen:  
twee mannenenkelspelen 
twee vrouwenenkelspelen 
twee gemengd 
dubbelspelen één 
mannendubbelspel één 
vrouwendubbelspel.  

2. Een wedstrijd in de Mannen-, Vrouwen-, Jongens- en Meisjescompetitie bestaat 
uit de volgende partijen: 
4 enkelspelen 
4 dubbelspelen 

 
 
 



 
 
 
 
 
Artikel 2 
Volgorde voor de te spelen partijen 
 

1. Een wedstrijd in de Bondscompetitie en de Jeugdcompetitie dient als volgt  
gespeeld te worden:  
mannendubbel 
vrouwendubbel 
1e mannenenkel 
1e vrouwenenkel 
2e mannenenkel 
2e vrouwenenkel 
1e gemengddubbel 
2e gemengddubbel  
 
  

2. Een wedstrijd in de Mannen-, Vrouwen-, Jongens- en Meisjescompetitie dient als 
volgt gespeeld te worden: 
1e (mannen) (vrouwen) dubbel 
2e (mannen) (vrouwen) dubbel 
1e (mannen) (vrouwen) enkel 
2e (mannen) ( vrouwen) enkel 
3e (mannen) ( vrouwen) enkel 
4e (mannen) ( vrouwen) enkel 
3e (mannen) (vrouwen) dubbel 
4e (mannen) ( vrouwen) dubbel 

 

2. Afwijkende competitievormen 
 

1.      Het organiseren van alternatieve (jeugd)competities met afwijkende              
     teamsamenstelling en wedstrijden is toegestaan. 

2.         Daarbij kan een team bestaan uit 3 spelers in de samenstelling 3 jongens of 3     
                  meisjes of een mix van beide geslachten.  
3. Er worden 6 partijen gespeeld te weten 3 dubbels en 3 enkelspelen.  
 De volgorde van de partijen is als volgt : D1 / E3 / D2 / E1 / D3 en E2. 
 Elke speler speelt een enkelspel en maximaal 2 dubbelspelen. Het spelen van  
                  dubbelspelen in dezelfde samenstelling is niet toegestaan. 
 
 

In de jeugdcompetitie bestaat per team de mogelijkheid om een speler toe te voegen welke 
dispensatie op leeftijd heeft van maximaal 6 maanden. 


