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Deel III Reglement voor de afdelingscompetitie NTTB / Afdeling Oost 
 
 
Toepasbaarheid 
1. Dit reglement (deel III) is een aanvulling op de delen I en II van het competitiereglement van de 

NTTB. Deel I en II zijn geldig voor alle competities welke onder verantwoordelijkheid van het 
Hoofdbestuur of één of meerdere afdelingsbesturen worden georganiseerd. Dit reglement is 
specifiek voor de afdelingscompetitie van de NTTB / Afdeling Oost en niet voor de 
bekercompetitie. 

2. Op dit reglement zijn tevens de (aanvullende) bepalingen van het competitieboek van toepassing. 
Het competitieboek vormt daarmee een onlosmakelijk onderdeel van dit reglement.  
Het afdelingsbestuur is bevoegd om na afloop van een competitie - zonder voorafgaande 
goedkeuring van de algemene ledenvergadering - wijzigingen in de bepalingen van het 
competitieboek aan te brengen zolang er geen sprake is van tegenstrijdigheid tussen dit 
reglement en het competitieboek.  

 
 
Hoofdstuk 7 Gerechtigheid tot het spelen van competitie 
 
Artikel 22 Speelgerechtigheid 
1. Eerstejaars senioren mogen deelnemen aan de jeugdcompetitie. 
2. Tweede- en derdejaars junioren mogen deelnemen aan de seniorencompetitie.  
3. Onder omstandigheden kunnen eerstejaars junioren en jongere jeugd deelnemen aan de 

seniorencompetitie. Een lid-vereniging dient hiervoor een met redenen omkleed verzoek 
schriftelijk in te dienen bij het afdelingsbestuur. Eventuele toestemming wordt gegeven tot het 
einde van de betreffende competitie.  
 
 

Artikel 23 Gerechtigheid tot spelen in een team 
1. Gerechtigd om te spelen voor een bepaald team zijn: 
  a. de aan de betrokken competitieleider opgegeven en geaccepteerde spelers van dat team. 

Ten aanzien van beslissingswedstrijden geldt een uitzondering hierop voor de spelers die 
niet voldoen aan het in artikel 35.8 bepaalde; 

  b. de overige spelers van de lid-vereniging voor zover ze behoren tot een hoger genummerd 
team, met inachtneming van de invallersbepalingen van artikel 31. 

2. Behoudens de beperkende bepaling in artikel 4 blijft een speler, die gerechtigd was in een 
bepaalde competitiewedstrijd te spelen, als de competitiewedstrijd op de vastgestelde datum niet is 
gespeeld of slechts gedeeltelijk is gespeeld, gerechtigd op de opnieuw vastgestelde datum in 
dezelfde competitiewedstrijd te spelen, ook wanneer hij zonder deze bepaling niet meer gerechtigd 
zou zijn geweest. 
 
 

Artikel 24 Teamopgave 
1. De lid-verenigingen zijn verplicht hun teams voor elke competitie op te geven volgens door het 

afdelingsbestuur vast te stellen richtlijnen en vóór een door het afdelingsbestuur vast te stellen 
datum. Het doen van een niet-tijdige opgave kan beboet worden, terwijl bij een te late opgave 
de betrokken competitieleider bovendien het recht heeft de te laat opgegeven teams niet in te 
delen. 
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2. Ieder lid dat is ingeschreven in het ledenregister van de NTTB en voor deelneming aan de 
competitie is opgegeven dient volgens door het afdelingsbestuur vast te stellen richtlijnen te 
worden ingedeeld bij een opgegeven team. De teams worden bij de teamopgaven naar 
speelsterkte genummerd, waarbij het team met de sterkste spelers het laagst genummerde 
team vormt, enzovoorts. 

3. Een speler die in een hoger genummerd team uitkomt dan dat waarvoor hij feitelijk wegens zijn 
speelsterkte in aanmerking komt, kan door de betrokken competitieleider een verbod tot 
invallen worden opgelegd. Dit verbod kan, door de betrokken competitieleider, worden beperkt 
tot die teams waarin de betrokken speler geacht wordt bij invallen het team te versterken. Aan 
de betrokken speler kunnen door de betrokken competitieleider ook andere bepalingen worden 
opgelegd. 
Ten aanzien van een team waarin een speler uitkomt die in een hoger genummerd team 
uitkomt dan dat waarvoor hij feitelijk wegens zijn speelsterkte in aanmerking komt, kan de 
betrokken competitieleider voorafgaand aan de betreffende competitie bepalen dat alle 
resultaten van het team waarvoor hij is opgegeven aan het einde van de competitie uit de 
standenlijst worden gehaald. Indien het team niet voor degradatie in aanmerking komt, behoudt 
het zijn plaats in de desbetreffende klasse. 

4. De teamopgave heeft de goedkeuring van de betrokken competitieleider nodig. 
5. Het toevoegen van een nieuwe speler aan een team is na de door het afdelingsbestuur 

vastgestelde datum voor de teamopgave alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de 
betrokken competitieleider. Dit toevoegen van een nieuwe speler is niet een teamwijziging als 
bedoeld in artikel 27. 

6. Een team bestaat uit minimaal 3 spelers. Voor bepaalde klassen kan door middel van een 
afdelingsbestuursbesluit een afwijkend minimumaantal gelden. 

7. Een team bestaat uit maximaal 6 spelers. Onder omstandigheden mag een team uit maximaal 
8 spelers bestaan. Een lid-vereniging dient hiervoor een met redenen omkleed verzoek 
schriftelijk in te dienen bij de betrokken competitieleider. Eventuele toestemming wordt 
gegeven tot het einde van de betreffende competitie. 

 
 
Artikel 25 Terugtrekken van een team 
Een lid-vereniging die voor de competitie een team heeft opgegeven, verplicht zich het door haar 
opgegeven team de competitie te doen uitspelen. De lid-vereniging die één of meer teams uit de 
competitie wenst terug te trekken, dient een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in bij de 
betrokken competitieleider die het verzoek slechts mag inwilligen, indien naar zijn oordeel 
overtuigend wordt aangetoond dat verder spelen niet mogelijk is. 
 
 
Artikel 26 Gevolgen van het terugtrekken van een team 
1. Alle op het moment van terugtrekken van een team door dat team nog te spelen 

competitiewedstrijden komen te vervallen. De eventueel reeds gespeelde 
competitiewedstrijden worden als niet gespeeld beschouwd. 

2. Een teruggetrokken team wordt niet meer in de stand opgenomen. Bij de uitvoering van de 
promotie- en degradatieregeling wordt het team geacht op de laatste plaats van de 
desbetreffende groep te zijn geëindigd. 

3. De betrokken competitieleider kan de lid-vereniging waarvan het team is teruggetrokken een boete 
opleggen en hij kan de betrokken lid-vereniging aansprakelijk stellen voor de door andere teams 
reeds gemaakte reiskosten en kosten voor zaalhuur 
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Artikel 27 Teamwijziging 
1. Een lid-vereniging heeft het recht elk team eenmaal in de competitie te wijzigen. 
2. Een aanvraag tot teamwijziging moet worden gericht aan de betrokken competitieleider en 

moet vergezeld gaan van een volledige opgave van alle teams. De aanvraag moet op een 
zodanig tijdstip plaatsvinden dat de teamwijziging kan ingaan voordat de helft van het aantal 
competitiewedstrijden in desbetreffende groep verspeeld is. 

3. Een teamwijziging gaat eerst in na de schriftelijke toestemming van de betrokken 
competitieleider met inachtneming van artikel 24 lid 5. 

4. De invalbeurten van spelers die bij een teamwijziging zijn betrokken blijven als zodanig 
gehandhaafd. 

5. Tijdens de competitie kan de betrokken competitieleider een teamwijziging van een lid-
vereniging eisen indien naar zijn mening niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 24 lid 2. 
Een dergelijke door de competitieleider geëiste teamwijziging tast het in lid 1 genoemde recht 
niet aan. 
 

 
Hoofdstuk 8 Competitiewedstrijden 
 
Artikel 28 Competitiewedstrijd 
1. Een competitiewedstrijd in de zin van dit reglement bestaat uit tien sets (negen enkelspelen en 

één dubbelspel). De enkelspelen worden gespeeld door drie spelers van elk van beide teams, 
zodat elke speler van het ene team een set speelt tegen elke speler van het andere team. Het 
dubbelspel wordt gespeeld door twee spelers uit elk van beide teams, waarbij die spelers in die 
competitiewedstrijd ook uitkomen in het enkelspel, of door spelers die volgens de teamopgave 
deel uitmaken van het team en die tijdens een competitiewedstrijd niet in het enkelspel 
uitkomen. 

2. Een beslissingswedstrijd is een competitiewedstrijd die door de betrokken competitieleider als 
zodanig is aangewezen en waarop de bepalingen van artikel 35 van toepassing zijn. 

3. Voor bepaalde klassen kan door middel van een afdelingsbestuursbesluit een aparte regeling 
gelden. 
 

 
Artikel 29 Verplichtingen voor het spelen van een competitiewedstrijd 
1. Alle competitiespelers dienen tijdens competitiewedstrijden een geldig lidmaatschapsbewijs te 

kunnen tonen aan de teamaanvoerder van de tegenstander en aan de in artikel 8 lid 2 
genoemde bevoegde functionarissen. 

2. Een lid van de lid-vereniging waartoe een team behoort treedt op als aanvoerder van dit team. 
3. Is het in lid 2 bedoelde lid geen lid van genoemd team, maar non-playing-captain (NPC), dan is 

hij verplicht zich vóór aanvang van de competitiewedstrijd bekend te maken. 
4. Het dragen van uniforme sportkleding is verplicht. In de spelregels zijn nadere bepalingen 

omtrent de sportkleding opgenomen. 
 
 
Artikel 30 Verloop van een competitiewedstrijd 
1. Elke competitiewedstrijd moet worden uitgespeeld op één dag. Is door overmacht het spelen of 

uitspelen van een competitiewedstrijd op één dag niet mogelijk, dan bepaalt de betrokken 
competitieleider of, en zo ja waar en wanneer, de competitiewedstrijd, respectievelijk de 
resterende sets of games worden gespeeld. De betrokken competitieleider beslist of er sprake 
is van overmacht. 

2. De teamaanvoerders bepalen, onafhankelijk van elkaar, de volgorde waarin de spelers van het 
eigen team spelen. 

3. De enkelspelen en het dubbelspel worden gespeeld in de volgorde zoals aangegeven op het 
wedstrijdformulier. 
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4. Indien een speler twee sets achtereen moet spelen, heeft hij tussen deze twee sets het recht 
op een rustpauze van vijf minuten. 

5. Tijdens de gehele duur van een competitiewedstrijd mag een speler die hieraan deelneemt 
enkel in dezelfde accommodatie deelnemen aan maximaal één andere competitiewedstrijd met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 31. 

6. Het thuisspelende team is verplicht voor aanvang van de competitiewedstrijd het uitspelende 
team op de hoogte te brengen van het tijdstip waarop de zaal ontruimd moet zijn. 

7. Als tijdens een competitiewedstrijd om 22.00 uur de som van de gespeelde sets niet groter is 
dan zeven, dan mogen de resterende sets op twee tafels worden afgewerkt mits hiervoor 
voldoende ruimte beschikbaar is. Hierbij mag worden afgeweken van lid 3. 

 
  
Artikel 31 Invallers 
Indien een speler van een team verhinderd is een competitiewedstrijd te spelen, mag een andere 
speler, behorend tot dezelfde lid-vereniging, hem vervangen als invaller met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 
1. Vervanging door een invaller moet vóór de competitiewedstrijd geschieden. 
2. Een speler mag als invaller optreden in een lager genummerd team dan waartoe hij volgens de 

in artikel 24 genoemde teamopgave behoort, dan wel na een teamwijziging op grond van 
artikel 27 is gaan behoren. 

3. Een speler mag na zijn vijfde invalbeurt, ongeacht het team waarvoor hij als invaller uitkwam, 
gedurende het verdere verloop van die competitie nog uitsluitend uitkomen voor het team 
waarin hij volgens de teamopgave is opgesteld. 

4. Bij een beslissingswedstrijd heeft een invaller toestemming nodig van de betrokken 
competitieleider. Het maximale aantal van vijf invalbeurten per competitie mag in deze 
competitiewedstrijd niet worden overschreden. 

5. Door het afdelingsbestuur vast te stellen aanvullende bepalingen zullen voorafgaand aan de 
competitie gepubliceerd worden. 

6. Een lijst van spelers waarvoor aanvullende invalbeperkingen en/of invalverboden gelden zal 
voorafgaand aan de competitie als aanvullende bepaling van het competitieboek gepubliceerd 
worden. 

 
 
Artikel 32 Winstpunten 
Voor alle klassen geldt dat aan een team zoveel winstpunten worden toegekend als er sets 
gewonnen zijn. 
 
 
Artikel 33 Stand 
1. Voor elke groep wordt naar het aantal behaalde winstpunten een stand opgemaakt. Gelijkelijk 

over de gehele competitie verdeeld worden de door de betrokken competitieleider opgemaakte 
standen ten minste viermaal gepubliceerd. 

2. Indien twee of meer teams uit een competitiegroep een gelijk aantal winstpunten hebben be-
haald, wordt de volgorde bepaald door de resultaten van de tussen deze teams onderling 
gespeelde competitiewedstrijden. 

 De volgorde wordt achtereenvolgens bepaald door: 
 1. het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren gespeelde en niet gespeelde sets 

uit de competitiewedstrijden; 
 2. indien dit gelijk is: het hoogste quotiënt van het aantal gewonnen en verloren games uit de in 

lid 2 sub 1 genoemde sets; 
 3. indien ook dit gelijk is: het hoogste quotiënt van het aantal punten voor en tegen in de in lid 2 

sub 2 genoemde games; 
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 4. indien ook dit gelijk is, wordt het gestelde in lid 2 sub 1, 2 en 3 toegepast op alle 
competitiewedstrijden die in de groep van de betreffende teams tegen alle andere teams uit 
die groep zijn gespeeld; 

 5. indien ook dit geen uitsluitsel geeft voor de plaatsen die recht geven op promotie of 
degradatie worden beslissingswedstrijden vastgesteld. 

 
 
Artikel 34 Promotie en degradatie 
1. De teams die promotieplaatsen bezetten hebben het recht respectievelijk de plicht te promoveren of 

deel te nemen aan promotiewedstrijden, tenzij het bepaalde in artikel 24 lid 3 van dit reglement deze 
teams dat recht ontneemt of van die plicht ontslaat. 

2. Een vereniging kan, uitsluitend vóór aanvang van een competitie, de betrokken competitieleider 
schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken voor één of meerdere van hun teams af te zien van 
het recht op promotie. Indien de competitieleider een dergelijk verzoek inwilligt, worden in de 
betreffende groep aan het einde van de competitie twee eindstanden opgemaakt. Voor promotie 
geldt een eindstand waarin alle resultaten van het team dat heeft afgezien van het recht op promotie 
uit de stand zijn verwijderd. Voor degradatie geldt een eindstand inclusief alle resultaten van het 
team dat heeft afgezien van het recht op promotie. 

 
 
Artikel 35 Beslissingswedstrijden 
1. Naast de in artikel 28 lid 2 genoemde beslissingswedstrijden kunnen ook 

beslissingswedstrijden worden vastgesteld tussen teams uit verschillende groepen om 
promotie of degradatie vast te stellen. 

2. Beslissingswedstrijden omvatten: 
1. bij een beslissing tussen twee teams: één competitiewedstrijd. Eindigt deze 

competitiewedstrijd in een gelijkspel dan is artikel 33 lid 2, sub 1 t/m 3 van toepassing. 
Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door het lot bepaald. 

2. bij een beslissing tussen meer dan twee teams: een halve competitie, zodat elk team tegen 
elk ander team één competitiewedstrijd speelt. Bij gelijk eindigen is artikel 33 lid 2, sub 1 
t/m 3 van toepassing. Indien dit geen uitsluitsel geeft wordt de winnaar door het lot bepaald. 

3. De volgorde in de eindstand wordt bepaald door de resultaten van de beslissingswedstrijd(en). 
4. Vóór het begin van een beslissingswedstrijd wordt bij loting bepaald welk team 'thuis' speelt en 

welk team 'uit' speelt. 
5. Beslissingswedstrijden worden bij voorkeur in een neutrale accommodatie gespeeld, aan te 

wijzen door de betrokken competitieleider. Elke lid-vereniging waarvan één of meer teams aan 
de competitie deelnemen, is verplicht gelegenheid te verschaffen voor het spelen van een 
beslissingswedstrijd. Dit omvat tevens het beschikbaar stellen van al het voor een 
competitiewedstrijd benodigde materiaal. 

6. De betrokken competitieleider draagt er zorg voor dat de lid-verenigingen ten minste 72 uur 
vóór een beslissingswedstrijd die door één van haar teams of in haar speelgelegenheid moet 
worden gespeeld, in kennis zijn gesteld van de datum, de lokaliteit en het aanvangsuur van de 
beslissingswedstrijd. 

7. Beslissingswedstrijden moeten worden bijgewoond door de betrokken competitieleider of door 
een door hem aangewezen plaatsvervanger of door één of meer bondsscheidsrechters. De 
competitieleider of diens plaatsvervanger of de bondsscheidsrechter(s) ondertekent 
(ondertekenen) met de aanvoerders van beide teams het wedstrijdformulier. 

8. Naast het bepaalde in artikel 31 geldt voor beslissingswedstrijden dat slechts die spelers 
mogen worden opgesteld die in de onmiddellijk eraan voorafgaande 
competitiewedstrijdenreeks in ten minste 30% van de competitiewedstrijden van het 
betreffende team in het enkelspel zijn uitgekomen. Voor het opstellen van een speler die niet 
aan deze norm voldoet, dient de betrokken lid-vereniging toestemming te vragen aan de 
betrokken competitieleider. Deze kan hiervoor alleen toestemming geven, indien duidelijk is 
aangetoond dat één der gerechtigde spelers verhinderd is.  
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Artikel 36 Niet opkomen van één of meerdere spelers 
1. Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een competitiewedstrijd één 

van beide teams onvoltallig is, worden de sets die door de aanwezige spelers gespeeld kunnen 
worden gespeeld met inachtneming van de op het wedstrijdformulier aangegeven volgorde. 

2. Indien de te laat komende speler binnen 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen 
aanvangsuur de competitiewedstrijd kan aanvangen en zich beroept op overmacht, dan 
moeten zijn sets voor zover mogelijk nog worden gespeeld. Beide aanvoerders zijn verplicht 
hiervan aantekening te maken op het wedstrijdformulier. 

3. De sets die niet gespeeld kunnen worden wegens het ontbreken van een speler, worden 
geacht te zijn gewonnen door de aanwezige speler met driemaal 11-0. De op deze wijze 
gewonnen wedstrijden tellen niet mee voor het winstpercentage. Voor de sets waarin beide 
spelers niet aanwezig zijn, worden geen punten toegekend. 

4. De betrokken competitieleider kan de lid-vereniging waarvan het team onvolledig is een boete 
opleggen. 
 
 

Artikel 37 Niet opkomen van een team 
1. Indien op het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een competitiewedstrijd één 

van beide teams niet aanwezig is, wordt het geacht te laat te zijn opgekomen. Hiervan wordt 
door de aanvoerder van het aanwezige team op het wedstrijdformulier aantekening gemaakt. 
De betrokken competitieleider kan het niet op tijd aanwezige team een boete opleggen. 

2. Het aanwezige team is verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot 60 minuten na het 
vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur. Indien de tegenpartij dan nog niet aanwezig is 
wordt het als niet opgekomen beschouwd. Hiervan wordt door de aanvoerder van het 
aanwezige team op het wedstrijdformulier aantekening gemaakt. De aanvoerder zendt dit 
formulier, van zijn handtekening voorzien, naar de betrokken competitieleider. 
Een afschrift van het wedstrijdformulier zendt hij aan de lid-vereniging waarvan het team niet 
kwam opdagen.  

3. Indien het te laat komende team binnen 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen 
aanvangsuur de competitiewedstrijd kan aanvangen en zich beroept op overmacht, dan moet 
de competitiewedstrijd voor zover mogelijk nog worden gespeeld. Beide aanvoerders zijn 
verplicht hiervan aantekening te maken op het wedstrijdformulier. 

4. Een team dat niet is opgekomen kan een beroep doen op overmacht. Dit beroep dient uiterlijk 
48 uur na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van de competitiewedstrijd te zijn 
ingediend bij de betrokken competitieleider. De lid-vereniging zendt een afschrift van het 
beroep aan de lid-vereniging van het andere team dat bij deze competitiewedstrijd betrokken 
was. 

5. De betrokken competitieleider beslist in een voorkomend geval of er inderdaad sprake was van 
overmacht. 

6. Bij het niet opkomen stelt de betrokken competitieleider de competitiewedstrijd opnieuw vast 
en deelt dit binnen 3 weken na de datum waarop de competitiewedstrijd oorspronkelijk was 
vastgesteld aan beide lid-verenigingen mee.  
Bij het niet opkomen in een beslissingswedstrijd is het wel aanwezige team winnaar van de 
beslissingswedstrijd.  

7. Tenzij er sprake is van overmacht zal de betrokken competitieleider de lid-vereniging waarvan 
het team niet aanwezig was een boete opleggen. Bovendien kan de betrokken competitieleider 
het niet opgekomen team winstpunten in mindering brengen en kan hij de betrokken lid-
vereniging aansprakelijk stellen voor de door het aanwezige team gemaakte reiskosten en 
kosten voor zaalhuur. Het aantal winstpunten in mindering is gelijk aan het maximaal aantal te 
behalen winstpunten in die competitiewedstrijd. 
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8. Indien een team zich in één competitie tweemaal heeft schuldig gemaakt aan niet opkomen in 
een competitiewedstrijd, kan het door de betrokken competitieleider uit de competitie worden 
genomen. De gevolgen hiervan zijn dezelfde als genoemd in artikel 26 bij terugtrekking van 
een team. 

9. Een team waarvan slechts één speler opkomt, wordt geacht niet te zijn opgekomen. 
 
 

Artikel 38 Niet opkomen van beide teams 
1. Indien 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen aanvangsuur van een 

competitiewedstrijd geen van beide teams aanwezig is, worden beide teams als niet 
opgekomen beschouwd en geldt voor beide teams het in artikel 37 lid 4 t/m 8 bepaalde. 

 
 
Artikel 39 Verzetten van wedstrijden 
1. Indien een team de thuis- en uitwedstrijd wil omdraaien of een competitiewedstrijd wil verzetten 

naar een andere datum dan de vastgestelde datum, dan kan het team daartoe een verzoek 
indienen bij de tegenpartij. Het team aan wie een verzoek tot verzetten is gericht is niet 
verplicht aan dit verzoek medewerking te verlenen. 

2. Voor het omdraaien van een thuis- en uitwedstrijd is geen toestemming van de betrokken 
competitieleider nodig. Wel dient dit voorafgaande aan de competitiewedstrijd per e-mail te 
worden medegedeeld aan de betrokken competitieleider met inachtneming van lid 3 sub 3. 

3. Het verzetten van een wedstrijd alsmede de nieuw overeengekomen datum heeft toestemming 
van de betrokken competitieleider nodig met inachtneming van de volgende bepalingen: 
1. Voor het verzetten van een wedstrijd in de jeugdcompetitie dient de nieuw 

overeengekomen datum 
of 
in een eerdere week dan de week van de oorspronkelijk vastgestelde datum te liggen 
of 
in de week van de oorspronkelijk vastgestelde datum te liggen 
of 
bij wedstrijden van de eerste tot en met de één na laatste speelweek uiterlijk in de week 
volgend op de week van de oorspronkelijk vastgestelde datum te liggen, maar vóór de 
laatste speeldag van de laatste speelweek. 

2. Voor het verzetten van een wedstrijd in de seniorencompetitie dient de nieuw 
overeengekomen datum 
of 
in een eerdere week dan de week van de oorspronkelijk vastgestelde datum te liggen 
of 
in de week van de oorspronkelijk vastgestelde datum te liggen 
of 
bij wedstrijden van de eerste tot en met de drie na laatste speelweek uiterlijk in de week 
volgend op de week van de oorspronkelijk vastgestelde datum te liggen. 
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3. De aanvraag voor het verzetten van een wedstrijd dient door beide lid-verenigingen te 
worden gedaan en dient aan de volgende bepalingen te voldoen: 
a. de aanvraag voor het verzetten van de wedstrijd dient te worden voorzien van het 

wedstrijdnummer, de klasse met groepsletter, de oorspronkelijke datum en de nieuw 
overeengekomen datum van de betreffende wedstrijd, alsmede een gegronde reden 
voor het verzetten van de wedstrijd; 

b. de aanvraag voor het verzetten van de wedstrijd dient door beide lid-verenigingen vóór 
de oorspronkelijk vastgestelde datum en tenminste 48 uur voor aanvang van de nieuw 
overeengekomen datum per e-mail bij de betrokken competitieleider te worden 
ingediend. 

4. In geval van overmacht is het na toestemming van de betrokken competitieleider 
toegestaan af te wijken van lid 3 sub 1 t/m 3. De betrokken competitieleider beslist in een 
voorkomend geval of er inderdaad sprake is van overmacht. 

4. Verzette wedstrijden worden door de betrokken competitieleider in het competitiebulletin 
gepubliceerd. 

 
 
Hoofdstuk 9 Structuur van de afdelingscompetitie 
 
Artikel 40 Omvang en structuur van de competitie 
1. Het afdelingsbestuur bepaalt voor de aanvang van de competitie de structuur hiervan. 
2. In alle klassen is het voor elke lid-vereniging mogelijk met meer dan één team per afzonderlijke 

groep in een klasse deel te nemen. 
 
 

Artikel 41 Promotie en degradatie binnen de afdelingscompetitie c.q. promotie naar 
de landelijke competitie 
1. Het afdelingsbestuur bepaalt voor de aanvang van de competitie van elke klasse en groep de 

plaatsen in de eindrangschikking die beslissen over kampioenschap, promotie en degradatie. 
2. De in lid 1 genoemde regeling wordt door de betrokken competitieleider voor de aanvang van 

de competitie gepubliceerd. 
3. Een lid-vereniging kan een schriftelijk verzoek indienen bij de betrokken competitieleider om een 

team in een lagere klasse in te delen dan de klasse waarin het team op grond van de behaalde 
resultaten in de onmiddellijk voorafgaande competitie zou worden ingedeeld. 
 
 

Artikel 42 Promotie bij keuze 
Indien, nadat de promotie naar en de degradatie uit de landelijke divisies volgens de door de HCL 
vastgestelde regels zijn afgehandeld en nadat promotie en degradatie binnen de afdelingsklassen 
door de betrokken competitieleider vastgestelde regels zijn afgehandeld, in enige klasse alsnog 
één of meer plaatsen vacant komen bepaalt de betrokken competitieleider als volgt hoe deze 
plaatsen zullen worden aangevuld:  
1. Door teams afkomstig van een andere lid-vereniging die in de direct voorafgaande competitie 

op grond van de behaalde resultaten recht zouden hebben op een plaats in de betreffende 
klasse. De samenstelling van een dergelijk team dient voor minimaal de helft hetzelfde te zijn 
als de samenstelling in de direct voorafgaande competitie. 

2. Door plaatsing van nieuwe teams, mits deze naar oordeel van de betrokken competitieleider 
voldoende sterk zijn voor de betreffende klasse. 

3. Door teams met de hoogste teamrating. 
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Hoofdstuk 10 Slotbepaling 
 
Artikel 43 Beslissing afdelingsbestuur 
In geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur. Indien tijdens een 
competitiewedstrijd zich een dergelijk geval voordoet, beslist voor die wedstrijd eenmalig de 
betrokken competitieleider. Hij rapporteert het geval waarin dit reglement niet voorzag, alsmede zijn 
beslissing aan het afdelingsbestuur. 
 




