Publicatie 3.9 – Invallersbepalingen
Wedstrijdreglement art. 3.1.3.9
In wedstrijden in de derde divisie en lagere klassen van de herencompetitie en in alle klassen
van de jongenscompetitie mag met mannen en vrouwen in één team worden gespeeld.
juni 2019

Wedstrijdreglement art. 3.1.6.1
Een speler mag in een hogere klasse dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de
volgende beperkingen:
a) niet meer dan tweemaal in één kalendermaand;
b) niet meer dan elf wedstrijden per seizoen.
Daarnaast mag een speler horizontaal meespelen in een team van zijn of haar vereniging
indien dit team in dezelfde klasse uitkomt als het team waartoe de speler reglementair
behoort. Tijdens een te spelen wedstrijd waarbij van bovengenoemde regel gebruik wordt
gemaakt mogen er maximaal drie spelers horizontaal meespelen bij een wedstrijd.
juni 2019

Wedstrijdreglement art. 3.1.6.2
Een speler, die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team
behoren waarin de speler het meest is uitgekomen. Na de derde keer invallen gaat de teller
van het aantal invalbeurten weer op nul in de maand dat er ingevallen wordt.
Juni 2019

Wedstrijdreglement art. 3.1.6.3
Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair
behoort.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitleg
Reglementair behoren tot een team, betekent dat een speler behoort tot het team waarin de
speler is opgegeven.

Publicatie 3.9 Invallersbepalingen | september 2019 |

1

Voorbeelden
In een herenteam, dat uitkomt in de derde divisie of lager mogen, met in achtneming van het
gestelde in artikel 3.1.3.9 en 3.1.6.1, dames invallen mits de klasse van het team waarbij de
dame is opgegeven gelijk of lager is.
Praktijkvoorbeeld
Een speelster opgegeven in dames 3, 3e klasse mag met in achtneming van het gestelde in
artikel 3.1.6.1 horizontaal meespelen in de dames en herenteams uitkomende in de 3e klasse
of invallen bij alle damesteams in de 2e klasse of hoger, of herenteams spelend in de 2e klasse
tot en met de 3e divisie
Een dame opgegeven in een herenteam mag, met in achtneming van het gestelde in 3.1.6.1,
invallen in een damesteam, mits dit damesteam uitkomt in dezelfde of een hogere klasse dan
het herenteam waarin de dame is opgegeven.
Praktijkvoorbeeld
Een speelster opgegeven in heren 3, 2e klasse, mag met in achtneming van het gestelde in
artikel 3.1.6.1 horizontaal meespelen in dames en herenteams uitkomende in de 2e klasse, of
invallen in alle damesteams uitkomend in de 1e klasse of hoger, of herenteams spelend in de
2e klasse tot en met de 3e divisie
Praktijkvoorbeeld
Een meisje C speelster opgegeven in jongens C1 1e klasse, mag invallen in alle jongens- en
meisjes B teams, jongens en meisjes A teams, damesteams (alle niveaus) en herenteams (tot
en met 3e divisie), of horizontaal meespelen in de jongens- en meisjes 1e klasse C teams.
Zij mag niet meespelen in de C teams welke spelen in de 2e klasse of lager
Jeugd invallers:
Een meisje opgegeven in een meisjes team mag invallen in een jongens- en meisjes team van
dezelfde categorie als deze in een hogere klasse speelt, of in een hogere leeftijdscategorie.
Praktijkvoorbeeld
Een meisje B speelster opgegeven in MB1 1e klasse, mag invallen in alle jongens- en meisjes A
teams, damesteams (alle niveaus) en herenteams (tot en met 3e divisie), Zij mag niet invallen
bij jeugd B teams uitkomend in de 2e klasse of lager, of teams welke behoren tot een lagere
leeftijdscategorie.
Praktijkvoorbeeld
Een meisje C speelster opgegeven in MB1 1e klasse, mag invallen in alle jongens- en meisjes A
teams, damesteams (alle niveaus) en herenteams (tot en met de 3e divisie). Zij mag niet
invallen bij jeugd C teams of in een jeugd B team dat 2e klasse of lager speelt of teams welke
behoren tot een lagere leeftijdscategorie.
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Praktijkvoorbeeld
Een meisjes A speelster opgegeven in dames 3 2e klasse, mag horizontaal meespelen in
herenteams en damesteams uitkomende in de 2e klasse of invallen in alle damesteams
uitkomend in de 1e klasse of hoger en herenteams uitkomend in de 1e klasse tot en met 3e
divisie)
Praktijkvoorbeeld vastspelen
een speler, opgegeven voor het 6e team (4e klasse), speelt:
op 05-10 in het 4e team (2e klasse)
= 1e invalbeurt in okt.
op 12-10 in het 5e team (3e klasse)
= 2e invalbeurt in okt.
op 19-10 (13.00 uur) in het 5e team
= 3e invalbeurt in okt., d.w.z. vast gespeeld in team 5
op 19-10 (17.00 uur) in het 4e team
= 4e invalbeurt in okt., 1e invalbeurt na vastspelen
Per 1 november behoort de speler dus tot team 5, hij mag niet meer lager uitkomen
op 02-11 in het 3e team (1e klasse)
= 1e invalbeurt in nov., 5e invalbeurt in totaal
op 09-11 in het 3e team
= 2e invalbeurt in nov., 6e invalbeurt in totaal
op 16-11 beker in het 2e team (Pr. Kl.) = geen invalbeurt. Beker telt niet mee.
Per 1 december behoort de speler nog steeds tot team 5
op 07-12 in het 3e team
= 1e invalbeurt in dec., 7e invalbeurt in totaal
op 14-12 in het 3e team
= 2e invalbeurt in dec., 8e invalbeurt in totaal
op 21-12 in het 3e team
= 3e invalbeurt in dec., d.w.z. vast gespeeld in team 3
9e invalbeurt in totaal
Per 1 januari behoort de speler dus tot team 3, hij mag niet meer lager uitkomen
op 05-1 in het 2e team (Prom.klasse) = 1e invalbeurt in jan., 10e invalbeurt in totaal
op 12-1 in het 2e
= 2e invalbeurt in jan., 11e invalbeurt in totaal
LET OP: de speler is 11x ingevallen. Elke volgende invalbeurt betekent vastspelen in het
desbetreffende team.
Per 1 februari behoort de speler tot team 3 (na 11 invalbeurten), iedere volgende invalbeurt
betekent vastspelen
op 10-2 in het 2e team (derde divisie) = 12e invalbeurt in totaal, d.w.z. vast gespeeld in
team 2
e
op 03-3 in het 1 team (tweede divisie) = 13e invalbeurt in totaal, d.w.z. vast gespeeld in
team 1
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Uitleg 3.1.6.2
Als een speler in 1 maand bij 3 verschillende teams invalt zal het middelste team worden
aangehouden. Of het team waarin de speler het meest is uitgekomen.
Praktijkvoorbeeld
Speler heren 6 valt in bij:
Maand oktober (middelste team wordt aangehouden)
1e keer heren 5 = 1e invalbeurt
2e keer heren 1 = 2e invalbeurt
3e keer heren 4 = 3e invalbeurt
Speler speelt zich vast in heren 4.

Maand november (team waarin de speler het meeste uitkomt)
1e keer heren 3 = 4e invalbeurt
2e keer heren 3 = 5e invalbeurt
3e keer heren 2 = 6e invalbeurt
Speler speelt zich vast in heren 3.
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