
Is de speler 

gerechtigd om 

competitie te 

spelen bij de 

HBB?

Heeft invaller J 

klassificatie? 

(jeugd)

Al 2 maal 

ingevallen in dit 

team?

Mag niet invallen

ja

ja
Speelt in de A tm 

D klasse?
ja

nee

Speelt in A, AB of 

B klasse?
nee

Jonger dan 15 

jaar op 

peildatum?

nee

ja

Jonger dan 14 

jaar op 

peildatum?

ja

ja

Valt er reeds een 

jeugdspeler van 

hetzelfde geslacht 

in dit team in?

nee

ja

Mag invallen in 

topklasse tm 2e 

klasse

Mag invallen

nee

nee

Is de speler 

gastspeler bij een 

andere vereniging 

in deze 

competitie?

ja

ja

Speelt de 

invaller op deze 

dag ook in een 

ander team?

nee

ja

Vervangt de 

invaller een 

vastspeler 1 op 

1?

nee

nee

Is de klassificatie van de 

invaller hoger dan die van de 

vastspeler waarvoor deze 

invalt?

ja

nee

nee Mag niet invallen

ja

Is de invaller in een 

ander competitieteam 

ingedeeld?

nee

Worden beide 

singles door 

invallers 

gespeeld?

nee

Invallen mag. 

Hoogste klassificatie 

speelt eerste single

Invallen mag. 

Invaller speelt in 

geval van singles de 

tweede single 

nee

ja

Komt de invaller 

uit een lagere 

klasse?

ja

ja

Speelt er meer dan 

1 vastspeler van 

hetzelfde geslacht 

als de invaller mee?

nee

Valt er reeds een speler van 

hetzelfde geslacht in uit een 

hogere of gelijke klasse  ?

Is de invaller 

reeds tweemaal 

in dit team 

ingevallen?

nee nee

Mag niet invallenja

ja

ja

Invallen mag. 

Invaller speelt de 

eerste single 

nee

Invallen mag. 

Invaller speelt de 

tweede single 

nee

Komt de invaller 

uit dezelfde 

klasse?

ja

Komt de andere 

invaller uit 

dezelfde of 

hogere klasse 

dan die van de 

vastspeler?

Is de speler 

reeds tweemaal 

ingevallen in dit 

team?

nee

Speler wordt 

vastspeler in dit 

team en is nu geen 

invaller meer

ja

nee

Invallen mag. 

Invaller speelt de 

tweede single 

ja

Valt er reeds een speler van 

hetzelfde geslacht en van een 

lagere klasse of met j klassificatie 

dan die van de vastspeler in?

nee Worden beide 

singles door 

invallers 

gespeeld?

ja

nee

ja

Invallen mag. 

Hoogste klassificatie 

speelt eerste single

Begin hier

Stroomschema betreffende invallen in de HBB seniorencompetitie

Neem bij twijfel ALTIJD contact op met de bondscompetitieleider. Reglementen zijn bepalend.

Ilse van de Reek en Arne van de Wijdeven

1 oktober 2014

Speelt invaller 

in de jeugd

competitie?

ja

Neem contact op 

met BCS. Zij bepalen 

waar ingevallen mag 

worden

nee


