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Dit wedstrijdreglement is goedgekeurd door de Algemene Vergadering (AV) van 25 november 1997.  

 

1e wijziging goedgekeurd in de AV van  24 november 1998. 

2e wijziging goedgekeurd in de AV van  28 november 2000.  

3e wijziging goedgekeurd in de AV van  26 november 2001. 

4e wijziging goedgekeurd in de AV van  4 november 2002. 

5e wijziging goedgekeurd in de AV van  9 december 2003. 

6e wijziging goedgekeurd in de AV van  30 november 2004. 

7e wijziging goedgekeurd in de AV van  27 november 2006. 

8e wijziging goedgekeurd in de AV van  26 november 2007. 

9e wijziging goedgekeurd in de AV van 23 november 2009 

10e wijziging goedgekeurd in de AV van 14 november 2011 

11e wijziging goedgekeurd in de AV van 10 september 2012 

12e wijziging goedgekeurd in de AV van 9 september 2013 

13e wijziging goedgekeurd in de AV van 8 september 2014 

14e wijziging goedgekeurd in de AV van 12 september 2016 

15e wijziging goedgekeurd in de AV van 11 september 2017 

16e wijziging goedgekeurd in de AV van 11 september 2018 

17e wijziging goedgekeurd in de AV van 10 september 2019 

18e wijziging goedgekeurd in de AV van 14 september 2020 
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HOOFDSTUK I    DEFINITIES   
 

Afdeling              Een groep teams die een competitie spelen.  

 

Afvalsysteem  Een systeem van wedstrijden waarbij de winnaar een ronde verder gaat en de verliezer 

afvalt. 

 

Bekercompetitie Een georganiseerd systeem van wedstrijden dat ten doel heeft aan het einde van de 

bekercompetitie de bekerwinnaar vast te stellen 

 

Bestuur     Bestuur van de Helmondse Badminton Bond  

  

B.C.L.                 Bonds Competitie Leider (in dit reglement voor de senioren) 

 

B.C.J.   Bonds Commissie Jeugdzaken  

 

B.C.S.  Bonds Commissie Seniorenzaken 

 

B.N.L.  Badminton Nederland 

 

B.W.F.  Badminton World Federation 

 

Competitie Een georganiseerd systeem van wedstrijden, dat ten doel heeft aan het einde van het 

seizoen een rangorde te kunnen vaststellen. 

  

Competitiedag   Het dagdeel waarop een wedstrijd is vastgesteld.  

 

Deelnemer (toernooi)  Speler of speelster, paar of team 

 

Game             Een onderdeel van een partij  

 

H.B.B.  Helmondse Badminton Bond 

 

H.R.   Huishoudelijk Reglement 

 

Hogere Classificatie Een A classificatie is hoger dan een B classificatie 

  

Hoger genummerd Een team met volgnummer 2 is een hoger genummerd team dan een team met 

volgnummer 1 

 

Invaller  Een speler of speelster van dezelfde vereniging die een vastspeler van een team bij 

diens afwezigheid tijdens een competitiewedstrijd vervangt.  

  

J.W.R.    Jeugd Wedstrijd Reglement 

 

Klasse    Een groep afdelingen van ongeveer gelijke sterkte.  

  

Lid   Vereniging welke het lidmaatschap van de HBB draagt overeenkomstig de statuten 

artikel 4 
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Partij                   Onderdeel van een wedstrijd.  

 

Poule  Een opdeling van deelnemers aan een toernooi 

 

Poule systeem  Een systeem van wedstrijden waarbij allen die deel uitmaken van de poule eenmaal 

tegen elkaar uitkomen en waarvan na afloop een rangorde wordt opgemaakt 

 

Spelers          Spelers en speelsters  

 

Spelregels  Het geheel van voorschriften, zoals aangenomen door de Internationale Badminton 

Federatie, waaraan het spelen van een wedstrijd is onderworpen.  

 

Sterkte indeling  Voor wat betreft senioren is de hoogste klasse A en de laagste klasse H. 

   Voor wat betreft jeugd is de hoogste klasse A en de laagste klasse P. 

 

Teamleider   De persoon die een team vertegenwoordigt. 

 

Teller                  De persoon die de stand van een partij bijhoudt. 

 

Vastspeler         Een speler die is opgegeven voor een bepaald team of een speler die een volgens het 

W.R. vastgesteld aantal wedstrijden is ingevallen in een bepaald team.  

 

V.C.L.                 Verenigings Competitie Leider  

  

Wedstrijd            Een partij in individuele toernooien of een ontmoeting met een vastgesteld aantal 

partijen in competities of teamtoernooien 

 

Wedstrijdfunctionaris Voor zover het competities betreft: 

   Een door de B.C.S. aangewezen tweetal belast met de zorg voor het goede verloop van 

een of meerdere competitiewedstrijden 

   Voor zover het toernooien betreft: 

   Een door de organiserende vereniging aangewezen persoon die toeziet op de naleving 

van de toernooiregels 

 

W.R.                  Wedstrijdreglement  
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HOOFDSTUK II  ALGEMEEN   
 

Paragraaf  1:  Bestuur 
 

Artikel 1. 

a) Besluiten betreffende (de) competitie(s) en toernooi(en) worden door het bestuur slechts genomen nadat de 

B.C.S. (voorzitter) is gehoord.  

b) Het bestuur kan als experiment competitievormen en/of toernooivormen vaststellen die afwijken van het 

gestelde in dit reglement.  

c) Het bestuur stelt de aard en het aantal prijzen en/of diploma's vast van door de H.B.B. georganiseerde 

wedstrijden. 

 

 

Paragraaf 2:  Accommodaties/shuttles 
 

Artikel 2. 

a) De accommodatie moet voldoen aan door het bestuur te stellen kwalificaties.  Als de accommodatie is 

opgenomen in het competitieprogramma dan wordt deze geacht voor het seizoen te zijn goed gekeurd, zelfs 

al voldoet de speelgelegenheid niet aan het gestelde door het bestuur.  

b) Voorschriften en aanwijzingen door accommodatiebeheerders aangaande de accommodatie dienen 

opgevolgd te worden. 

 

Artikel  3. 

a) Een gehele wedstrijd (ongeacht klasse) mag met veren shuttles of met nylon shuttles worden gespeeld. Deze 

gemaakte keuze geldt dan voor alle partijen van deze wedstrijd. Er mag met veren shuttles worden gespeeld 

enkel indien alle betrokken deelnemers aan die wedstrijd akkoord zijn. 

b) De ontvangende vereniging of, bij toernooien, de organiserende vereniging zorgt ervoor dat er gespeeld wordt 

met een door de B.C.S. goedgekeurd merk en type shuttle(s).  

c) De shuttles dienen in voldoende aantallen aanwezig te zijn. 

 

 

Paragraaf 3:  Kleding 
 

Artikel  4. 

Verenigingen dienen er voor te zorgen dat spelers die aan competitiewedstrijden, bekercompetitie en toernooien 

deelnemen, de voor badminton geëigende sportkleding dragen. 

 

Artikel 5. 

Het voeren van reclame is toegestaan, mits deze niet storend of kwetsend is voor anderen. 

 

Artikel 6. 

De interpretatie van de artikelen 4 en 5 in dit hoofdstuk berust bij de B.C.S. 
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Paragraaf 4:  Spelregels/blessures 

  

Artikel 7. 

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de B.W.F., tenzij daar in dit reglement van wordt 

afgeweken. 

Artikel 8. 

a) De beslissing om na een blessure door te spelen ligt geheel bij de speler zelf. De wedstrijdfunctionaris is voor 

de gevolgen van een dergelijke beslissing op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.  

b) Doorspelen na een blessure dient binnen 10 minuten te beginnen.  

 

Paragraaf 5:  Gerechtigde spelers 
 

Artikel 9. 

Slechts spelers die overeenkomstig de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement van de H.B.B. als lid van een 

aangesloten vereniging zijn opgegeven en voldoen aan de betreffende bepalingen van het W.R. kunnen voor hun 

vereniging in competities of toernooien spelen of deelnemen aan bekercompetitie.  

 

 

Artikel 10. 

a) Een gastspeler is een speler van een club anders dan de club waarvoor deze in de competitie als vastspeler 

uitkomt.  

b) De club waar de speler origineel lid van is, dient aan te geven dat de speler als gastspeler gaat fungeren 

voor de betreffende andere club. 

c) De club waar deze als gastspeler in een team wordt ingedeeld geeft vervolgens aan in welk team en welke 

positie de gastspeler wordt ingedeeld. 

d) Er is altijd toestemming nodig van de BCS om een gastspeler in te mogen zetten.  

e) Een gastspeler is in alle opzichten een speler van de vereniging waarvoor deze in de competitie uitkomt. En 

de gastspeler mag reglementair invallen in andere teams van die vereniging.  

f) Een gastspeler kan niet invallen in teams van de verenigingen waarvan deze origineel lid is. 

 

Artikel 11. 

Spelers moeten voor aanvang van de wedstrijd in het portaal gekoppeld zijn aan de vereniging waarvoor hij/zij in het 

seizoen uitkomt.  

 

Artikel 12. 

a) Een speler mag in de loop van de competitie voor niet meer dan één HBB vereniging competitie spelen. Dit 

geldt ook wanneer de vereniging zich uit de competitie heeft teruggetrokken. Een uitzondering kan worden 

gemaakt voor spelers die overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Statuten van de HBB zijn overgegaan 

naar een andere vereniging. 

b) In afwijking op de statuten mag een speler welke uitkomt in de competitie van een andere bond in Nederland of 

daarbuiten uitkomen in de competitie van de HBB. Bij opgave van de teams moet melding gemaakt worden van 

het lidmaatschap van een vereniging aangesloten bij een andere bond, tevens moet opgegeven worden in welke 

divisie/klasse  deze speler competitie speelt bij die bond. De BCS gebruikt Appendix 2 als richtlijn voor spelers 

die nog niet bij de HBB spelen. Per speler beoordeeld de BCS of de speler in de opgegeven klasse mag 

deelnemen. 
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Artikel 13. 

Indien enig artikel van dit reglement toetsing vereist van persoonlijke of verenigingsgegevens, dan worden de  

gegevens zoals die bekend zijn in de administratie van de H.B.B als bindend beschouwd.  

 

Paragraaf 6:  Competities 
 

Artikel 15. 

De B.C.S. is verantwoordelijk voor de naleving van de regels zoals deze in dit W.R. zijn beschreven.  

 

Artikel 16. 

De B.C.L. wordt aangewezen door de B.C.S.. Hij/zij is lid van de B.C.S.. Hij/zij leidt de competitie(s) onder 

verantwoordelijkheid van de B.C.S. 

  

Artikel 17. 

a) De B.C.S. stelt voor elke wedstrijd of groep van wedstrijden die in een hal worden gespeeld een 

wedstrijdfunctionaris aan.  

b) De wedstrijdfunctionaris speelt niet zelf in een der wedstrijden.  

 

Artikel 18. 

a) De jeugd- en senioren competitie zijn aparte competities. 

b) Een speler van 14, 15, 16 of 17 jaar oud, leeftijdsgrens 1 september voorafgaand aan competitie, mag als 

vastspeler aan de jeugd competitie en de seniorencompetitie deelnemen. 

c) voor spelen in de seniorencompetitie en de beker:   

a. indien een speler/speelster op 1 september voorafgaand aan de competitie 14 jaar oud is mag deze 

speler/speelster meedoen als vastspeler of invallen in de seniorencompetitie al naar gelang speelsterkte. 

Echter minimaal in de Overgangsklasse (t/m Topklasse). Invallen in 1e-4e klasse is niet toegestaan 

b. indien een speler/speelster op 1 september voorafgaand aan de competitie 15 jaar oud is mag deze 

speler/speelster meedoen als vastspeler of invallen in de seniorencompetitie al naar gelang speelsterkte. 

Echter minimaal in de 2e klasse (t/m Topklasse). Invallen in 3e en 4e klasse is niet toegestaan. 

c. indien een speler/speelster op 1 september voorafgaand aan de competitie minimaal 16 jaar oud is mag 

deze speler/speelster meedoen als vastspeler of invallen en moet deze ingedeeld worden al naar gelang 

de speelsterkte.  

d) Het aantal jeugdspelers dat per keer mag invallen bij de seniorencompetitie en beker is beperkt tot maximaal 

één dame en één heer per team. 

e) Een speler welke in de jeugdcompetitie als gastspeler optreedt mag bij de senioren invallen bij OF de eigen 

vereniging OF bij de vereniging waar het jeugdlid als gastspeler speelt, maar niet bij allebei. Dit moet 

voorafgaand aan het seizoen worden aangevraagd en vastgelegd. Standaard is spelen bij de thuisvereniging. 

 

Artikel  19. 

a) Een vereniging is verplicht te zorgen voor voldoende tellers voor het leiden van competitiewedstrijden waaraan 

door eigen teams wordt deelgenomen, tenzij deze door de B.C.S. zijn aangewezen.  

b) Tegen elkaar spelende verenigingen zorgen voor een gelijk aantal tellers per wedstrijd. Tellers mogen in de 

speelgelegenheid aanwezig zijn zolang dit gewenst is om de teltaken uit te voeren.  
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Paragraaf 7:  Classificatie 

 
Artikel 20. 

a) Leden van aangesloten verenigingen worden ingedeeld in A-, B-, C-, D- E-, F-, G-, H-, of J-klasse. J 

classificatie geldt enkel voor jeugdspelers. 

b) Klassering van nieuwe leden van aangesloten verenigingen geschiedt op voordracht van die vereniging door 

de B.C.S.. 

c) Wijzigingen van de klassering van een lid van een aangesloten vereniging, geschiedt door de B.C.S. mede 

op basis van de behaalde resultaten in de competitie en de competitieklasse waarin werd gespeeld.  

d) Een vastspeler in onderstaande klasse heeft de volgende classificatie: 

Topklasse: maximaal A-classificatie of minimaal B-classificatie; 

Hoofdklasse: maximaal B-classificatie of minimaal C-classificatie; 

Overgangsklasse: maximaal C-classificatie of minimaal D-classificatie; 

Eerste klasse: maximaal D-classificatie of minimaal E-classificatie; 

Tweede klasse: maximaal E-classificatie of minimaal F-classificatie; 

Derde klasse: maximaal F-classificatie of minimaal G-classificatie; 

Vierde klasse: maximaal G-classificatie of minimaal H-classificatie. 

e) Na het seizoen wordt de volgende classificatie wijziging doorgevoerd: 

Op basis van de competitie-uitslagen moet een speler minimaal tien partijen hebben gespeeld 

in een 

competitieklasse. 
  

 
I) Een speler, die aan het einde van het seizoen minimaal tien partijen heeft gespeeld en een een score van 

50% of meer behaald heeft stijgt naar de maximale classificatie in de gespeelde klasse. Indien de speler 

deze classificatie al bezit, blijft hij deze houden. 
  

 
II) Een speler, die aan het einde van het seizoen minder dan tien partijen gespeeld heeft en/of een score 

van minder dan 50% heeft behaald, daalt naar de minimale classificatie in de gespeelde klasse. Indien de 

speler deze classificatie al bezit, blijft hij deze houden. 
  

f) Gaat een vastspeler het volgende seizoen in een hogere klasse spelen, dan krijgt deze speler de 

minimale classificatie van die klasse. 

g) Gaat een vastspeler het volgende seizoen in een lagere klasse spelen, dan krijgt deze speler de 

maximale classificatie van die klasse. 

h) Gaat een vastspeler het volgende seizoen geen competitie spelen, dan behoud deze speler de 

laatst bekende classificatie. 

i) Een vereniging kan her-classificatie van leden aanvragen. Dit dient met redenen omkleed te zijn. De B.C.S. 

bepaalt de uiteindelijke classificatie.  

j) Van wijzigingen zoals bedoeld in dit artikel wordt door de B.C.S. schriftelijk mededeling gedaan aan de 

betreffende vereniging. 
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HOOFDSTUK III COMPETITIE 
 

 

Paragraaf 1:  Indeling en vaststelling competitieprogramma 
 

Artikel 1 

a) Het bestuur bepaalt, op voorstel van de B.C.S., het aantal klassen van de competitie; splitst deze zonodig in 

afdelingen en stelt het aantal teams per klasse of afdeling vast. 

b) Het bestuur stelt jaarlijks, op voorstel van de B.C.S. de promotie/degradatieregeling vast. De regeling wordt 

per rondschrijven bekend gemaakt. 

c) Wanneer twee of meer teams van dezelfde vereniging in dezelfde klasse zijn ingedeeld, worden deze zoveel 

mogelijk in verschillende afdelingen geplaatst. 

d) Wanneer meerdere teams van dezelfde vereniging in dezelfde afdeling moeten worden geplaatst omdat er 

geen andere mogelijkheid is, dan moeten deze teams de eerste wedstrijd van elke competitiehelft tegen elkaar 

spelen. 

e) Wanneer twee of meer verenigingen tot fusie overgaan, beslist de B.C.S. over de indeling van de teams van 

de nieuwe vereniging in het nieuwe seizoen. 

 

Artikel 2 

a) Elke wedstrijd in de seniorencompetitie bestaat uit de volgende partijen: 

- twee gemengd dubbelspelen 

- een herendubbelspel 

- een damesdubbelspel  

- twee herenenkelspelen 

- twee damesenkelspelen 

In de seniorencompetitie wordt per partij gespeeld om twee gewonnen games. De partij die het eerst 21 punten 

scoort, wint de game, tenzij er wordt verlengd. Dit is het geval vanaf de stand 20-20, dan wint de partij die 

het eerst twee punten voorsprong behaalt, de game. Bij de stand 29-29 wint de partij die het 30ste punt scoort, 

de game.  

 

Artikel 3 

a) Uiterlijk 15 april voorafgaand aan het wedstrijdseizoen maakt de B.C.S. de uiterste datum bekend waarvoor 

een vereniging haar nominatieve opgave voor de competitie moet doen. 

b) Indien het aantal opgegeven teams kleiner is dan het aantal teams in het vorige seizoen, vervallen de hoogst 

genummerde teams, zoveel als nodig. 

 

Artikel 4 

a) Indien jeugdteams overgaan naar de senioren kan voor de klassen 1 tot en met 4 spelen op zondag 

aangevraagd worden. De B.C.S. beslist over het verzoek en de uitwerking daarvan. 
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Artikel 5 

a) Indien een vereniging een team uit de competitie wil terugtrekken na de datum zoals genoemd in het 

rondschrijven volgens artikel 3 van dit hoofdstuk, dient zij een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek 

bij de B.C.S. in te dienen. Het verzoek wordt door de B.C.S. slechts in overweging genomen wanneer 

overtuigend blijkt dat bijzondere omstandigheden terugtrekking noodzakelijk maken. 

b) De B.C.S. geeft binnen één maand na ontvangst van het verzoek kennis van haar beslissing. Bij inwilliging 

worden de eventueel door het team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd en wordt aan de 

vereniging van het betrokken team de plaats van het team in competitieverband ontnomen. 

c) Indien de B.C.S., na een schriftelijk verzoek zoals in dit artikel omschreven, met de in kennisstelling van haar 

besluit in gebreke blijft, vervalt de bij dit artikel behorende boete (Hoofdstuk VI artikel 3c). 

 

 Artikel 6 

a) De B.C.S. is belast met het samenstellen van het competitieprogramma. 

b) De begindatum van de competitie wordt jaarlijks door de B.C.S. vastgesteld en bekend gemaakt. 

c) Tenminste drie weken voor het begin van de competitie maakt de B.C.S. de competitie indeling bekend, 

alsmede het competitieprogramma met de namen van de ingedeelde teams. 

d) Voorzover de tweede competitiehelft wordt gespeeld volgens een play-off systeem, wordt de toelating tot de 

kampioens- c.q. de degradatiepoule vastgesteld voor aanvang van het seizoen.  

e) De B.C.S. kan bezwaar maken tegen de nominatieve opgave van een vereniging. In dat geval is de vereniging 

verplicht een gewijzigde opgave in te dienen conform de aanwijzingen van de B.C.S. Zolang een dergelijke 

gewijzigde opgave niet is gedaan door de vereniging en goedgekeurd door de B.C.S. is geen enkele speler 

van het/de betreffende team(s) gerechtigd voor de vereniging in competitieverband uit te komen. 

 

 Artikel 7 

De B.C.S. kan na bekendmaking van het competitieprogramma nog veranderingen aanbrengen. De veranderingen 

moeten uiterlijk 2 x 24 uur voor het begin van de desbetreffende wedstrijd bij de betrokken verengingen bekend 

zijn. 

 

 Artikel 8 

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. In bijzondere gevallen kan de B.C.L. hiervan afwijken. 

 

Paragraaf 2:  Opmaken standen en beslissingswedstrijden 
 

 Artikel 9 

a) Alle gewonnen partijen leveren een punt op. 

b) Indien een team alle wedstrijden in een seizoen heeft gewonnen, eindigt dit team op plaats 1. In alle andere 

gevallen wordt de ranglijst bepaald door het aantal behaalde punten. 
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 Artikel 10 

a) Per afdeling wordt een ranglijst opgemaakt van de in de afdeling ingedeelde teams, naar het totaal van het 

aantal behaalde punten. Op deze ranglijst worden niet opgenomen teams van wie een verzoek tot 

terugtrekking door de B.C.S. is ingewilligd, overeenkomstig Hoofdstuk III, artikel 5 en van teams die van 

verdere deelneming aan de competitie zijn uitgesloten. 

b) Wanneer twee of meer teams hetzelfde aantal punten hebben behaald, wordt de volgorde (aflopend) van die 

teams bepaald door het aantal gewonnen wedstrijden. Indien dan nog twee of meer teams gelijk eindigen, 

gelden achtereenvolgens: 

- het aantal gewonnen partijen van de onderlinge wedstrijden tussen de gelijkstaande teams 

- het saldo van de games van de onderlinge wedstrijden tussen de gelijkstaande teams. 

- het totaal aantal gewonnen games in de competitie 

- het saldo van de uitslagen van de games 

- het totaal van behaalde punten in iedere game (voorbeeld: een game gewonnen met 30-29 levert 30 

punten op, een game verloren met 29-30 levert 29 punten op) 

Indien daarna nog twee of meer teams gelijk eindigen en de stand is beslissend voor promotie, degradatie of 

herindeling van de afdeling(en) of klasse(n) dan wordt (worden) er (een) beslissingswedstrijd(en) gespeeld 

tussen de gelijk geëindigde teams.  

c) Als aan het einde van de competitie blijkt dat kampioenschap, promotie of degradatie van een team in 

belangrijke mate wordt beïnvloed door reglementair gewonnen partijen volgens Hoofdstuk V, artikel 6 van 

dit reglement, dan kan de Commissie Toezicht op de Reglementen beslissingswedstrijden voorstellen tussen 

de met een gelijk aantal punten geëindigde teams. De wijze waarop en de plaats en de datum waar deze 

wedstrijden worden gespeeld, worden door de B.C.L. vastgesteld. Indien het voorstel niet wordt geaccepteerd 

door betreffende teams dan beslist het bestuur. 

 

 Artikel 11 

a) Kampioen van een klasse c.q. afdeling is het team, dat na beëindiging van de competitie als eerste is geëindigd 

op de ranglijst, opgemaakt volgens Hoofdstuk III, artikel 10. 

b) Kampioen van de H.B.B. is de kampioen van de hoogste klasse, tenzij in de promotie/degradatieregeling is 

geregeld op welke wijze om het kampioenschap van de H.B.B. wordt gespeeld. 

 

 Artikel 12 

a) Een beslissingswedstrijd is een wedstrijd (of een aantal wedstrijden in pouleverband) na afloop van het 

vastgestelde competitieprogramma die nodig is om te beslissen over het kampioenschap of over 

promotie/degradatie conform Hoofdstuk III, artikel 10 of  artikel 11 lid b.  

b) Een vereniging is verplicht aan beslissingswedstrijden deel te nemen. 

c) Bij een beslissingswedstrijd wordt een wedstrijd gewonnen door het team, dat meer dan de helft van de 

partijen heeft gewonnen. Bij een gelijk spel (een gelijk aantal gewonnen partijen) heeft het team met het 

hoogste aantal gewonnen games de desbetreffende wedstrijd gewonnen. Geeft ook dit geen beslissing, dan 

geldt het saldo van de gescoorde punten.  

d) De B.C.S. bepaalt hoe, waar en wanneer de beslissingswedstrijden zullen worden gespeeld. 

 

Paragraaf 3:  Gerechtigde spelers/invalbepalingen 
 

 Artikel 13 

a) Een speler mag op dezelfde competitiedag niet in twee verschillende teams spelen.  

b) Een speler mag in een wedstrijd in verschillende partijen uitkomen, mits deze niet van dezelfde soort zijn. 

c) Van degenen die in een wedstrijd de singles spelen, speelt degene met het laagste plaatsingscijfer de eerste 

single.  
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 Artikel 14 

a) Een vastspeler mag, wanneer hij/zij geen enkele partij speelt in een wedstrijd, vervangen worden door maximaal 

1 invaller.  

b) De classificatie van de invaller mag niet hoger zijn dan de maximaal toegestane classificatie van de klasse waarin 

wordt ingevallen. 

c) Een invaller uit een lagere klasse speelt altijd de tweede single.  

d) Een invaller welke niet in een team is ingedeeld, speelt: 

- Tweede single indien zijn classificatie gelijk is aan de medespeler die de andere single speelt; 

- Eerste single indien zijn classificatie hoger is dan die van de medespeler die de andere single speelt. 

e) Indien in een wedstrijd beide (HE of beide DE) singles gespeeld worden door invallers, speelt de speler met 

de hoogste classificatie de eerste single. Indien de classificatie gelijk is dan speelt de speler uit een hogere 

klasse de eerste single 

f) Een derde maal invallen in hetzelfde team betekent dat de invaller automatisch vastspeler wordt van dat team 

en de minimale classificatie krijgt van die klasse. Had de speler al een hogere classifcatie dan blijft die 

behouden. 

g) In navolging op artikel 14f geldt dat voor het betreffende team eventueel een nieuwe volgorde voor de singles 

moet worden bepaald na deze derde maal invallen. Deze plaatsingscijfers worden tezamen met de B.C.L 

vastgesteld voor de eerstvolgende competitiewedstrijd. 

 

Artikel 15 

Invallen vanuit een hogere klasse of in dezelfde klasse is toegestaan enkel onder de volgende voorwaarden en met 

inachtneming van artikel 14b: 

 

a) Indien van het team waarbij ingevallen wordt maar 1 vastspeler of indien maar 1 vastspeelster meespeelt  

b) Wanneer er geen vastspeelsters spelen dan mag door 2 dames worden ingevallen. Wanneer geen vastspelers 

mee spelen dan mag door 2 heren worden ingevallen. 

c) Voor het invallen vanuit een hogere klasse speelt deze invaller altijd de 1e single ongeacht of deze invaller een 

gelijke classificatie heeft als de overige medespeler. 

d) Voor het invallen in dezelfde klasse speelt de invaller:  

- De eerste single indien zijn classficatie hoger is dan die van de medespeler die de andere single speelt. 

- De tweede single indien classificate gelijk of lager is dan die van de medespeler welke de andere single speelt. 

e) Bij twee invallers vanuit een hogere klasse of bij twee invallers vanuit dezelfde klasse welke gelijke classificatie 

hebben wordt de speelvolgorde bepaald eerstens door het team nummer en indien dit gelijk is door de plaatsing 

in het eigen team.  

f) Een speler mag maximaal 2 maal per seizoen invallen in hetzelfde team. 

 

Artikel 16 

a) Met toestemming van de wedstrijdfunctionaris mag een invaller of een andere speler voor de overige te spelen 

partijen de plaats innemen van een geblesseerde of ziek geworden speler (e.e.a. met inachtneming van het 

gestelde in Hoofdstuk II en III). De speler of invaller moet, voorzien van de benodigde uitrusting, in de 

speelgelegenheid aanwezig zijn. 

b) Wanneer een andere speler of een invaller de plaats inneemt van de geblesseerde speler, moet de 

wedstrijdfunctionaris het wedstrijdformulier zodanig wijzigen dat wordt voldaan aan het gestelde in Hoofdstuk 

III, artikel 13, lid c, 14 en artikel 15. 
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Artikel 17 

Als een klasse uit meerdere afdelingen bestaat en na een aantal wedstrijden wordt deze klasse opnieuw ingedeeld 

in een kampioens- en een degradatiepoule, dan worden deze als verschillende klassen beschouwd, waarbij de 

kampioenspoule de hogere en de degradatiepoule de lagere klasse is. 

 

 

 Artikel 18 

a) Een vereniging kan een vastspeler van een hoger genummerd team, opgeven als vastspeler van een lager 

genummerd team, onder vermelding van de competitieweek waarop de opgave moet ingaan. 

 

b) In alle gevallen dient opgave schriftelijk te gebeuren bij de B.C.L. Speelgerechtigd is men pas na schriftelijke 

toestemming van de B.C.L. 

  

Artikel 19 

Om aan beslissingswedstrijden van een team te mogen deelnemen, moet een speler gedurende het desbetreffende 

wedstrijdseizoen in ten minste drie competitiewedstrijden van dat team of een hoger genummerd team van de 

vereniging zijn uitgekomen. 

 

Paragraaf 4:  Verplichtingen van deelnemende verenigingen 
 

 Artikel 20 

a) De vereniging dient in de nominatieve opgave (zie ook HIII artikel 3a) per team voor elke vastspeler, 

tenminste het volgende op te geven: 

- achternaam en voorletter 

- bondsnummer 

- geslacht M/V 

- classificatie 

- indien van toepassing andere bond(en) waarbij de speler competitie speelt en de klasse waarin deze 

speler speelt 

- plaatsingscijfer ten behoeve van het enkelspel 

b) Per team dienen tenminste twee heren en twee dames te worden opgegeven. 

c) De gegevens van alle teams moeten voor de verstrekte datum (door de BCS) in het portaal ingediend zijn. 

 

 Artikel 21 

Een vereniging neemt de verplichting op zich de competitie volgens het competitieprogramma door de teams uit 

te laten spelen zoals die volgens het bepaalde in artikel 3 van dit hoofdstuk zijn opgegeven. Een uitzondering 

wordt gemaakt voor de teams die worden teruggetrokken volgens het bepaalde in Hoofdstuk III artikel 5. 

 

 Artikel 22 

a) De B.C.S. stelt het aantal malen dat een vereniging dienst doet als wedstrijdfunctionaris vast in verhouding 

tot het aantal teams dat namens die vereniging deelneemt aan de competitie.  

b) Aan de competitie deelnemende verenigingen zijn verplicht wedstrijdfunctionariss aan de H.B.B. ter 

beschikking te stellen.  

c) Aanwijzingen door de B.C.S. dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 
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Paragraaf 5:  Wedstrijdformulier en wedstrijdbepalingen 
 

 Artikel 23 

a) Het invullen van het wedstrijdformulier is de verantwoordelijkheid van het ontvangende team.  

Het ontvangende team zorgt voor de aanwezigheid van het door de B.C.S. verstrekte wedstrijdformulier. Het 

wedstrijdformulier dient duidelijk en volledig te worden ingevuld (in blokletters met voorletter enachternaam 

van de speler, V/I voor vastspeler of invaller, de naam van beide teams en het wedstrijdnummer).   

b) Het ontvangende team vult het wedstrijdformulier in voor zover van toepassing op de eigen teamgegevens. 

c) Het bezoekende team vult, nadat het ontvangende team haar opstelling heeft ingevuld, haar eigen opstelling 

in. 

d) De enkelspelen dienen naar opgegeven speelvolgorde te worden ingevuld.  

e) Het bezoekende team controleert de ingevulde gegevens voor wat haar eigen team betreft. 

f) De wedstrijdfunctionaris is verplicht een foto te maken van het wedstrijdformulier en dit binnen 48 uur na 

het einde van de wedstrijd te uploaden in de HBB portal. 

 

 Artikel 24 

a) Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen op het wedstrijdformulier, de ingevulde opstellingen 

worden als bindend beschouwd. 

b) In geval van een foutieve invulling of wijziging naar aanleiding van een vergissing of blessure, zal een 

correctie alleen door de wedstrijdfunctionaris mogen worden aangebracht, waarna deze altijd een melding 

hiervan zal maken op de daarvoor bestemde ruimte van het wedstrijdformulier. 

c) Bij ongeval of ziekte, opgetreden na het begin van de wedstrijd, mag van de hiervoor in Hoofdstuk III artikel 

23 bedoelde opgave worden afgeweken. Dit geldt niet voor een door een ongeval of ziekte niet uitgespeelde 

partij. 

 

Artikel 25 

a) Direct na afloop van de wedstrijd (al dan niet beëindigd) dient het wedstrijdformulier, eventueel voorzien van 

aantekeningen, door de beide teams ondertekend te worden, waarna het wedstrijdformulier wordt aangeboden 

aan de wedstrijdfunctionaris. 

b) De wedstrijdfunctionaris voorziet het wedstrijdformulier van zijn naam, bondsnummer, vereniging (of 

H.B.B.-functie) en handtekening. 

c) Jaarlijks bepaald de B.C.S. waar het origineel wordt bewaard ter overhandiging aan de B.C.L. 

 

 Artikel 26 

a) Bij de te spelen wedstrijden wordt de volgorde van het wedstrijdformulier aangehouden, tenzij in onderling 

overleg een andere volgorde wordt overeengekomen, of tenzij dit door het inzetten van extra banen door de 

wedstrijdleider niet mogelijk is.  

b) Indien een en dezelfde speler twee partijen achter elkaar moet spelen heeft deze recht op een rust van 

maximaal 5 minuten tussen beide partijen. 
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Artikel 27 

a) Een team is verplicht om met voldoende spelers op te komen om alle partijen van een wedstrijd te kunnen 

spelen. Alle spelers die op het wedstrijdformulier voorkomen dienen op de vastgestelde aanvangstijd in de 

speelgelegenheid aanwezig te zijn. Indien een speler hieraan niet voldoet wordt hij beschouwd niet te zijn 

opgekomen.  

b) Van een speler die om 20.30 uur (wo/do) 10.00/13.30 (zo) nog niet aanwezig is, worden de partijen verloren 

verklaard. Dit tenzij vooraf (tenminste 24 uur) schriftelijk om een uitzondering is gevraagd bij de BCS en de 

BCS deze uitzondering heeft goedgekeurd. Deze uitzondering kent een maximum zoals vermeld in de 

schriftelijke goedkeuring, bij speler aanwezig op de speelochtend-, middag, -avond.  

c) Vastspelers die niet op het wedstrijdformulier staan vermeld, mogen zich alleen in de speelgelegenheid 

bevinden, als zijdoor de zaalwacht te controleren zijn via het portaal..  Andere personen mogen zich niet in 

de speelgelegenheid bevinden anders dan op de publieke tribune. 

d) Het verschijnen na de vastgestelde aanvangstijd dient altijd vermeld te worden op het wedstrijdformulier met 

vermelding van reden en tijdstip. 

e) Indien bij onvolledige opkomst maar één heer of één dame aanwezig is speelt deze altijd de eerste enkelpartij. 

f) Een partij wordt geacht te zijn doorgegaan indien de partij werkelijk en volledig is gespeeld of indien 

reglementair een uitslag van de partij is vastgesteld. 

g) Indien door onvolledig opkomen minder dan de kleinst mogelijke meerderheid van de partijen kan worden 

gespeeld, wordt de wedstrijd op de vastgestelde speeldatum niet gespeeld en wordt gehandeld conform artikel 

29 van dit hoofdstuk. Anders zijn bij onvolledig opkomen de niet gespeelde partijen met de hoogst mogelijke 

uitslag verloren door het team dat onvolledig is opgekomen. Indien echter voor een partij de spelers van beide 

teams niet zijn opgekomen, dan wordt deze partij geacht niet te zijn doorgegaan en wordt gehandeld conform 

artikel 28. 

h) Indien bij ongeval of ziekte na het begin van een wedstrijd, eventueel na toepassing van artikel 16 van dit 

hoofdstuk, een partij niet kan worden gespeeld, is de partij met de hoogst mogelijke uitslag verloren door het 

team dat niet kan spelen. Indien echter hierdoor voor een partij de spelers van beide teams niet kunnen spelen, 

wordt deze partij geacht niet te zijn doorgegaan en wordt gehandeld conform artikel 28 van dit hoofdstuk. 

i) Indien na het begin van een partij een team de partij opgeeft, wordt de uitslag van de partij bepaald alsof het 

andere team vanaf het moment van opgave de voor winst in de partij benodigde punten heeft behaald. 

 

Artikel 28 

a) Indien niet alle partijen van een wedstrijd op de vastgestelde speeldatum zijn doorgegaan, moet hiervan, onder 

vermelding van reden, mededeling worden gedaan op het wedstrijdformulier. Indien de wedstrijd is 

afgebroken wegens tijdgebrek beslist de B.C.L. binnen 48 uur over het al of niet voortzetten van de wedstrijd.  

b) De niet (uit)gespeelde partijen worden in ieder geval opnieuw vastgesteld, indien door het alsnog spelen in 

de ranglijst opgemaakt na beëindiging van de competitie, verandering zou kunnen optreden op plaatsen 

waaraan gevolgen zijn verbonden voor de indeling in het daarop volgende wedstrijdseizoen, zoals 

kampioenschap en degradatie. Hetzelfde geldt als de indeling in kampioens- c.q. degradatiepoule wijziging 

kan ondergaan. 

c) Bij de toegestane voortzetting wordt de opstelling zoals bedoeld in Hoofdstuk III artikel 23, eventueel 

rekening houdend met artikel 16 van dit hoofdstuk, gehandhaafd.  

d) Indien door tijdgebrek, buiten de schuld van een of beide teams, een partij niet kan worden gespeeld of een 

begonnen partij niet kan worden uitgespeeld, dan wordt, indien deze partij opnieuw wordt vastgesteld, deze 

in zijn geheel overgespeeld. 

e) Bij de toegestane voortzetting word(t)(en) de dan te spelen wedstrijd(en) voor de bepalingen van dit reglement 

als een zelfstandige wedstrijd beschouwd. 
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Artikel 29 

a) In geval van het niet doorgaan van een wedstrijd op de vastgestelde speeldatum, moet hiervan onder 

vermelding van de reden(en) door de wedstrijdfunctionaris mededeling worden gedaan (op het 

wedstrijdformulier). Het voor het niet spelen van de wedstrijd verantwoordelijke team heeft in beginsel de 

wedstrijd verloren met de hoogst mogelijke uitslag per partij. 

b) In bijzondere gevallen kan de Commissie Toezicht op de Reglementen bepalen dat en onder welke 

voorwaarden de wedstrijd opnieuw moet worden vastgesteld. 

c) De wedstrijd wordt in ieder geval opnieuw vastgesteld, indien door het alsnog spelen van de wedstrijd in de 

ranglijst, opgemaakt na beëindiging van de competitie, verandering zou kunnen optreden op plaatsen, waaraan 

gevolgen zijn verbonden voor de indeling in het daarop volgende wedstrijdseizoen, zoals kampioenschap en 

degradatie. Hetzelfde geldt als de indeling in kampioens- c.q. degradatiepoule wijziging kan ondergaan. 

 

 Artikel 30 

Indien voor een wedstrijd slechts één baan ter beschikking staat, moet zonder ophouden worden doorgespeeld, 

onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk III artikel 2 lid b en artikel 26 lid b. 

 

Artikel 31 

De volgende pauzes zijn toegestaan in alle partijen: 

• een pauze van maximaal 60 seconden tijdens een game zodra één van de partijen 11 punten heeft 

gescoord; 

• een pauze van maximaal 120 seconden tussen de eerste en de tweede game en tussen de tweede en derde 

game. 

 

Artikel 32 

De uitslag van de gespeelde wedstrijd wordt door de ontvangende vereniging ingevuld in het portaal. Dit dient 

te gebeuren tot uiterlijk 72 uur na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld. 

 

 

Paragraaf 6:  Wedstrijdfunctionarissen 
 

 Artikel 33 

De B.C.S. bepaalt welke vereniging voor welke wedstrijd(en) belast is met de wedstrijdleiding en geeft hiervan 

kennis gelijktijdig met de competitie-indeling, overeenkomstig Hoofdstuk III artikel 6. 

Onder wedstrijdfunctionarissen worden de volgende personen verstaan: 

• Leden van de BCS 

• Toegewezen zaalwacht/wedstrijdfunctionaris voor de betreffende speeldag. 

 

 Artikel 34 

a) De wedstrijdfunctionaris controleert vóór aanvang van de wedstrijd de speelzaal en zo spoedig mogelijk na 

aanvang van de wedstrijd de identiteit van de aanwezigen. 

b) De wedstrijdfunctionaris controleert de wedstrijdformulieren na de aanvang van de wedstrijden en voor 

afloop daarvan. 

c) Een van de wedstrijdfunctionarissen beslist over alle geschillen die in een wedstrijd kunnen rijzen conform 

het W.R. 

d) Indien een speler in ernstige mate de wedstrijdbepalingen met betrekking tot de competitie niet nakomt, of 

op andere wijze het welslagen van een competitiewedstrijd belemmert, kan een wedstrijdfunctionaris de 

speler voor een of meer partijen van de competitiewedstrijd uitsluiten en de verdere toegang tot zaal en 

tribunes ontzeggen. In de desbetreffende partij(en) mag de speler niet worden vervangen. 
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e) Aanwijzingen door de wedstrijdfunctionarissen dienen opgevolgd te worden. 

 

Artikel 35 

a) Een wedstrijdfunctionaris brengt op het wedstrijdformulier en binnen de zaalwacht applicatie rapport uit over 

de speeldag; daarbij dient hij overtredingen van de wedstrijdbepalingen tijdens de speeldag aan te tekenen.   

b) Indien een wedstrijdfunctionarisop het wedstrijdformulier of binnen de zaalwacht applicatie aantekening(en) 

heeft gemaakt van een of meerdere overtreding(en), dient hij op verzoek van de Commissie Toezicht op de 

Reglementen een toelichting op deze overtreding(en) te geven. 

c) De wedstrijdfunctionaris dient het wedstrijdformulier mede te ondertekenen.  

 

 

Paragraaf 7:  Andere competities 
 

 Artikel 36 

Door het bestuur kunnen andere competities worden georganiseerd, waarbij geen sprake is van gemengde teams. 

De bepalingen uit dit hoofdstuk zijn dan van overeenkomstige toepassing tenzij de aard van de competitie zich 

hiertegen verzet. 

 

 Artikel 37 

a) In afwijking van het gestelde in Hoofdstuk III artikel 2 geldt 

- In een heren- of dames competitie bestaat een wedstrijd uit vier dubbelspelen en vier enkelspelen. Elk team 

bestaat uit minimaal vier heren (heren competitie) of vier dames (dames competitie). 

b) In afwijking van het gestelde in Hoofdstuk III artikel 13 geldt 

- In een heren- of dames competitie mag elke speler in twee dubbelspelen uitkomen echter deze dienen van 

verschillende samenstelling te zijn. 

 

Paragraaf 8:  Coaching 
 

 Artikel 38 

a) Iedere vereniging heeft de mogelijkheid om voor iedere speeldag twee coaches aan te wijzen via het portaal. 

Dit dient vóór aanvang gedaan te zijn. 

b) Er mag alleen gecoacht worden tijdens reglementaire pauzes. Coaching dient op of nabij de betreffende baan 

te gebeuren. 

c) Coachen mag de voortgang van de wedstrijd niet hinderen en mag niet langer duren dan benoemd in artikel 

31 van dit hoofdstuk.  

d) Coaching mag door eenieder welke gerechtigd is zich in de speelzaal te bevinden. (aangewezen coaches, 

vastspelers en speelgerechtigde invallers), met uitzondering van BCS en zaalwacht / wedstrijdleiding. 

e) De speler mag gedurende de reglementaire pauzes de zaal niet verlaten voor coaching 

f) Coachingsregels gelden ook voor bekercompetitie en HBB-toernooi. 

 

Artikel 39 

Met expliciete toestemming van de BCS mag een vaste begeleider bij een team aanwezig zijn, indien dit team 

grotendeels bestaat uit ex-jeugdspelers die het seizoen ervoor nog jeugdcompetitie speelden. Of als bepaalde 

spelers om andere aantoonbare redenen extra begeleiding behoeven 
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HOOFDSTUK IV  BEKERCOMPETITIE   
 

Paragraaf 1:  Algemeen 
 

 Artikel 1 

Voor de bekercompetitie zijn mede de bepalingen van dit reglement van toepassing. In dit hoofdstuk worden alleen de 

afwijkingen hierop beschreven. 

 

Paragraaf 2:  Vaststellen  programma bekercompetitie 
 

 Artikel 2 

a) Alle wedstrijdteams nemen ook deel aan de bekercompetitie in dezelfde klasse als waarin ze ook in de 

reguliere klasse deelnemen.  

b) Het bekerprogramma wordt jaarlijks door de B.C.S. vastgesteld en bekend gemaakt. 

 

 Artikel 3 

Lotingen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de B.C.S. Bestaat een speelronde uit meerdere dagen dan 

wordt deze toch als één speeldag beschouwd. Bestaat een klasse van de reguliere competitie uit meerdere 

afdelingen (bijv. 2e klasse I en II) dan wordt bij de loting zoveel mogelijk getracht teams uit verschillende 

afdelingen aan elkaar te koppelen. 

 

Paragraaf 3:  Opzet bekercompetitie 
 

 Artikel 4 

Bij de senioren wordt volgens een afvalsysteem, een poule/afvalsysteem of een afval/poulesysteem gespeeld in 

zeven klassen, te weten: Beker-topklasse, Beker-hoofdklasse, Beker-overgangsklasse, Beker- 1e klasse, Beker- 

2e klasse, Beker- 3e klasse, Beker- 4e klasse. 

 

 Artikel 5 

De B.C.S. streeft ernaar het speelschema dusdanig samen te stellen dat er in de halve finales alleen winnaars tegen 

elkaar uitkomen. Indien een 'beste verliezer' moet worden vastgesteld wordt deze als volgt bepaald.  

Beste verliezer is het team dat: 

- de meeste partijen heeft gewonnen; 

- bij gelijke winstpartijen de meeste games heeft gewonnen; 

- indien dan nog gelijk het minste aantal games heeft verloren;  

- indien dan nog gelijk de meeste voorpunten heeft behaald; 

- indien dan nog gelijk het hoogste aantal punten heeft behaald nadat de tegenpunten van de voorpunten zijn 

afgetrokken.  

Indien hierna het resultaat nog gelijk is beslist het lot. 

Een team dat onvolledig opkomt of niet-gerechtigde spelers opstelt, kan niet als ‘beste verliezer’ doorgaan naar de 

volgende ronde.  
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Artikel 6 

a) Een team bestaat bij aanvang van de wedstrijd uit tenminste twee dames en twee heren.  

b) Een speler mag twee gemengd dubbels spelen zolang deze gemengd dubbels in een andere samenstelling worden 

gespeeld. 

c) Elke wedstrijd bestaat uit 3 gemengd dubbels, een herendubbel, een damesdubbel, een herenenkel en een 

damesenkel. 

d) Er wordt gespeeld volgens het rallypointsysteem (met verlenging). 

e) Indien een team bestaat uit 2 dames/heren dan speelt iedere dame/heer 3 partijen. 

 

Paragraaf 4:  Gerechtigde spelers bekercompetitie 
 

 Artikel 7 

a) In principe zijn de reguliere teams ook de bekerteams in dezelfde klasse, zoals deze in het begin van het 

seizoen staan ingedeeld. 

b) Invallen in een hogere klasse is onbeperkt toegestaan. Je kunt niet vastspeler worden in een hoger bekerteam. 

Dit heeft geen gevolgen voor de reguliere competitie. 

c) Invallen in een team dat lager ingedeeld is, is niet toegestaan. 

d) Invallen in een team anders dan het eigen team in dezelfde bekerklasse is toegestaan als je in je originele team 

nog niet gespeeld hebt. 

e) Heb je eenmaal gespeeld in een bepaald team in een bekerklasse dan mag je niet meer uitkomen voor een 

ander team in diezelfde bekerklasse. 

f) De enige uitzondering op lid e) geldt wanneer het team waarin je speelde is uitgeschakeld in de 

bekercompetitie 

g) Op een bekeravond mag een speler slechts aan 1 wedstrijd deelnemen. 

h) Een invaller welke niet in een team is ingedeeld mag meespelen zolang aan de classificatieregels wordt 

voldaan. 

 

 

 Artikel 8 

Gastspelers die in de reguliere competitie voor een andere club uitkomen, mogen ook in de bekercompetitie alleen 

maar voor die club uitkomen inclusief invallen. Ze zitten in hetzelfde team als bij de reguliere competitie.  
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 HOOFDSTUK V SANCTIES, BEZWAAR EN BEROEP 
 

 

Paragraaf 1:  Sancties 
 

 Artikel 1 

a) Bij wangedrag van spelers of publiek kan eenwedstrijdfunctionaris de wedstrijd tijdelijk, of definitief, stilleggen. 

Wangedrag wordt altijd gemeld aan de CTR 

b) De CTR is bevoegd om de wedstrijden van het team of bij het team horende publiek dat verantwoordelijk kan 

worden gesteld voor wangedrag als verloren te verklaren. 

c) De CTR is tevens bevoegd een boete op te leggen tot maximaal €200,--. 

d) Conform huishoudelijk reglement hoofdstuk IX artikel 2 kan het bestuur na geconstateerd wangedrag bepalen 

tot uitsluiting van leden van aangesloten verenigingen van door de bond georganiseerde activiteiten. 

e) Een wedstrijdfunctionarisheeft het recht een deelnemer de toegang tot de speelruimte en de bijbehorende 

vertrekken te ontzeggen. 

  

 Artikel 2 

a) Een lid kan bestraft worden met een boete van € 12,50 indien niet voldaan wordt aan de voorschriften in het 

artikel 32 uit hoofdstuk III 

b) Een lid kan bestraft worden met een boete van € 25,-- indien niet voldaan wordt aan de voorschriften in de 

artikelen uit hoofdstukken II, III (met uitzondering van art 32) en IV tenzij het betreffende artikel wordt 

genoemd in artikel 3,4 of 5 van dit Hoofdstuk V. 

c) Geen geldelijke boete wordt opgelegd voor het invallen van een niet-gerechtigde speler indien de VCL-er 

van de betreffende vereniging uiterlijk 24 uur voor aanvang wedstrijd dispensatie heeft aangevraagd voor 

het meespelen van de speler en de B.C.S. daar voor aanvang van de wedstrijd toestemming voor heeft 

gegeven. In een zulk geval moet er een (vermeende) overtreding worden vermeld op het wedstrijdformulier 

waarna de CTR dit volgens de juiste weg kan behandelen. 

 

 Artikel 3 

Een lid kan bestraft worden met een geldboete van € 50,-- als een van de navolgende omstandigheden zich 

voordoet: 

a) Na aanmaning van de B.C.S. wordt wederom niet voldaan aan één van de verplichtingen volgens artikel 2 van 

dit hoofdstuk. 

b) Een opgegeven team wordt teruggetrokken na de datum als bedoeld in het rondschrijven volgens Hoofdstuk 

III, artikel 3, echter vóór vaststelling van het competitie programma, tenzij een verzoek als bedoeld in 

Hoofdstuk III, artikel 5 door de B.C.S. is ingewilligd. 

c) Het veroorzaken dat een wedstrijd niet op de geplande datum gespeeld kan worden (Hoofdstuk III, artikel 

27a). 

d) Wedstrijdfunctionaris voldoen niet aan het gestelde in Hoofdstuk II artikel 17 lid b of Hoofdstuk III artikel 22 

lid c. 

e) Niet opvolgen aanwijzingen van wedstrijdfunctionarissen (Hoofdstuk III artikel 33  

 

 Artikel 4 

Een lid kan worden bestraft met een geldboete van € 100,-- indien  

a) Het lid in gebreke blijft bij het beschikbaar stellen van wedstrijdfunctionaris conform het gestelde in 

Hoofdstuk III artikel 22. 

b) Een opgegeven team wordt teruggetrokken na vaststelling van het competitie programma, maar vóór aanvang 

van de competitie in de klasse waarvan dit team deel uitmaakt, tenzij een verzoek als bedoeld in Hoofdstuk 
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III artikel 5 door de B.C.S.. is ingewilligd. 

 

  

 Artikel 5 

Een lid kan worden bestraft met een geldboete van € 200,-- als  

a) Een opgegeven team wordt teruggetrokken na aanvang van de competitie in de klasse waarvan dit team deel 

uitmaakt, tenzij een verzoek als bedoeld in Hoofdstuk III artikel 5 door de B.C.S. is ingewilligd.  

b) Een vereniging niet of onvolledig deelneemt aan verplichte beslissingswedstrijden. 

 

 Artikel 6 

In de navolgende gevallen kan de Commissie Toezicht op de Reglementen beslissen dat met het grootst mogelijke 

puntenverschil per game is verloren: 

a) Partijen welke zijn gespeeld door een niet gerechtigde speler. 

b) Partijen waarvan (opzettelijk) een onjuiste opgave op het wedstrijdformulier is gedaan. 

c) Indien singles verwisseld worden, worden beide singles verloren verklaard 

 

 Artikel 7 

a) Als een wedstrijd niet op de vastgestelde datum is gespeeld (en met het niet spelen van een wedstrijd wordt 

gelijk gesteld het spelen van minder dan de kleinst mogelijke meerderheid van de partijen) en deze wedstrijd 

wordt opnieuw vastgesteld, dan komen alle kosten voor rekening van de in overtreding zijnde vereniging , 

e.e.a. ter beoordeling van de Commissie Toezicht op de Reglementen.  

b) Wanneer een vereniging een wedstrijd niet speelt zonder daarvan tijdig aan de B.C.L. kennis te hebben 

gegeven, is, behalve dit artikel, ook artikel 1 van deze paragraaf van toepassing (wangedrag). 

  

 Artikel 8 

Van alle opgelegde boetes en straffen wordt door de Commisie Toezicht op de Reglementen een mededeling 

gedaan tijdens de AV. 

 

 Artikel 9 

Aan boetes en straffen, opgelegd aan een lid kan een bijkomende straf worden toegevoegd, bestaande uit een 

voorwaardelijke geldboete of schorsing. Deze mag echter de maximale vastgestelde geldboete niet te boven gaan 

en geldt voor een maximale looptijd van twaalf maanden, ingaande de datum van de uitspraak. Een 

voorwaardelijke geldboete en/of straf wordt onvoorwaardelijk indien binnen de looptijd weer een strafoplegging 

volgt voor een zelfde overtreding.   

 

Paragraaf 2:  Termijn 
 

Artikel 10 

a) De B.C.S. meldt een geconstateerde (vermeende) overtreding tegen één of meer bepalingen van dit reglement 

binnen 14 dagen nadat de (vermeende) overtreding heeft plaats gevonden, aan de Commissie Toezicht op de 

Reglementen, de (vermeende) overtreder en, indien van toepassing, aan de tegenpartij onder vermelding van: 

1. de datum waarop het geconstateerde heeft plaats gevonden; 

2. een omschrijving van het geconstateerde; 

3. de betreffende artikelen van dit reglement. 

b) Een vermeende overtreding tegen artikel 11 uit hoofdstuk II moet binnen 14 dagen na het bekend worden bij 

de BCS aan de CTR worden gemeld. Dergelijke overtredingen kennen een verjaringstermijn van een 

competitieseizoen in plaats van 14 dagen als bedoelt in lid 1 van dit artikel. 

c) De Commissie Toezicht op de Reglementen doet binnen één maand na de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
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melding uitspraak over het gemelde. 

d) De uitspraak wordt verzonden naar de (vermeende) overtreder, de B.C.S. de B.C.L. en eventueel de 

tegenpartij. 

e) De uitspraak vermeldt in ieder geval: 

1. datum; 

2. omschrijving; 

3. de artikelen van dit reglement waartegen de (vermeende) overtreding is begaan; 

4. de artikelen van dit reglement waarop de eventuele sanctie is gebaseerd; 

5. de sanctie; 

6. de wijze van betaling; 

7. de manier waarop tegen de sanctie in bezwaar gekomen kan worden. 

 

Paragraaf 3: Bezwaar 
 

Artikel 11 

a) Eén of meer van de bij een strafzaak betrokken partijen (overtreder, tegenpartij en/of BCS) zijn bevoegd in 

bezwaar te komen tegen de in artikel 10 lid 2 bedoelde uitspraak. 

b) Het bezwaar dient schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden bij de Commissie Toezicht op de 

Reglementen binnen één maand na dagtekening van de uitspraak als genoemd in artikel 10.  

 

 Artikel 12 

a) Binnen één maand na ontvangst van het bezwaarschrift neemt de Commissie Toezicht op de Reglementen een 

beslissing en stelt het lid en de eventuele andere partij van deze beslissing gemotiveerd op de hoogte (omkleed 

met redenen). 

b) De termijn van lid 1 kan met één maand worden verlengd; de betrokken partijen (overtreder, tegenpartij en/of 

BCS) dienen hiervan door de Commissie Toezicht op de Reglementen in kennis te worden gesteld met 

vermelding van de gronden van het uitstel.  

  

Paragraaf 4:  Beroep 
 

 Artikel 13 

a) Eén of meer van de bij een strafzaak betrokken partijen (overtreder, tegenpartij en/of BCS) zijn bevoegd tegen 

de in artikel 12 bedoelde beslissing in beroep te komen bij het bestuur. 

b) Het beroep dient schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden bij het bestuur binnen één maand na 

dagtekening van de uitspraak van de Commissie Toezicht op de Reglementen als genoemd in artikel 12. 

c) Ter zake van dit beroep zijn de bepalingen zoals opgenomen in Hoofdstuk IX in de artikelen 5 t/m 7 van het 

Huishoudelijk Reglement van toepassing.  

 

 Artikel 14 

a) Binnen één maand na ontvangst van het beroepschrift neemt het bestuur een beslissing en stelt het lid en de 

eventuele andere partij van deze beslissing gemotiveerd op de hoogte. 

b) De termijn van lid 1 kan met één maand worden verlengd; de betrokken partijen dienen hiervan door het 

bestuur in kennis te worden gesteld met vermelding van de gronden van het uitstel. 

 

Artikel 15 

Van alle uitspraken die gedaan zijn door het bestuur inzake een beroepszaak, wordt mededeling gedaan 
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Artikel 16 

Als  het goede verloop van de competitie in het geding is kan er een versnelde strafprocedure volgen.  

Deze versnelde procedure kan alleen aangevraagd worden door de BCS of een Vereniging aangesloten bij de 

HBB. De CTR is bevoegd om de procedure feitelijk te starten. Er wordt in deze situatie alleen gecommuniceerd 

met VCL en/of diens plaatsvervanger van betrokken verenigingen. De betreffende procedure staat 

geschematiseerd aangegeven in appendix 1. 
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HOOFDSTUK VI DISPENSATIE EN SLOTBEPALINGEN 
 

 

Paragraaf 1:  Dispensatie 
 

Artikel 1 

Het bestuur kan dispensatie verlenen voor het gestelde in Hoofdstuk III artikel 1 lid b. 

 

Artikel 2 

De B.C.S. is bevoegd dispensatie te verlenen betreffende de navolgende artikelen van dit reglement: 

Hoofdstuk III artikel 1 onder c. 

Hoofdstuk III artikel 16 

Hoofdstuk III artikel 27 onder a 

Hoofdstuk IV artikel 4 en 8 

 

Artikel 3 

In bijzondere omstandigheden kan de B.C.S. na overleg met de CTR  dispensatie verlenen op artikelen aangaande 

competitie en beker wanneer dit het competitie- en/of bekerverloop gunstig beinvloedt. 

 

Paragraaf 2:  Slotbepalingen 
  

 Artikel 3 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel inzake de uitleg van  de artikelen van dit reglement 

beslist de Commissie Toezicht op de Reglementen inzake competitie en toernooi aangelegenheden.  

 

Artikel 4 

De door de H.B.B. ontvangen bedragen van geldboetes en  voor de behandeling van beroepszaken, worden, na 

aftrek van eventuele kosten, aangewend ter verbetering en optimalisering van de H.B.B. of H.B.B. activiteiten in 

zijn algemeenheid. 

 

Artikel 5 

De H.B.B. of een namens de H.B.B. optredend persoon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig 

lichamelijk letsel opgelopen tijdens het spelen van wedstrijden en/of vermissing c.q. beschadiging van persoonlijke 

eigendommen. 
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Appendix 1 versnelde strafprocedure 
 

      

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op!!! Als termijnen vernoemd in versnelde procedure niet gehaald worden blijft de uitspraak altijd 

bindend. 

  

Versnelde Strafprocedure 

Constatering   BCS 

Constatering vereniging van de HBB 

Alleen BCS kan procedure opstarten binnen 1 week bij 

Commissie toezicht op de reglementen  

Commissie toezicht op de reglementen stelt betrokkenen op de hoogte en 

onderzoekt vermeende  overtreding. Probeert binnen 7 dagen een uitspraak te 

doen. Als onderzoek verreist dat het langer gaat duren moet dit kenbaar gemaakt 

worden. 

Bezwaar verenigingen binnen 7 dagen bij Commissie toezicht op de reglementen 

Uitspraak bezwaar Commissie toezicht op de reglementen binnen 7 dagen 

Vereniging en BCS kunnen in beroep bij het hoofdbestuur binnen 7 dagen 

Hoofdbestuur doet binnen 7 dagen uitspraak deze is bindend 
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Appendix 2 Klasse vergelijking andere bonden 
 

Klasse HBB Divisie BNL   
TOP- 4e divisie  

HOOFD- 5e divisie  

Overgangs- 6e divisie  

1e- 7e divisie  

2e- 8e divisie  

3e- 9e divisie  

4e-   
 

 


