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02 Huishoudelijk Reglement 

2.2.6.3 Onder fusie wordt in dit verband ook verstaan de 
samenwerking tussen verenigingen voor een bepaald 
aantal teams, waarbij deze teams in een nieuwe  
vereniging worden ondergebracht. De betrokken 
verenigingen melden de Directie welke 
competitieplaatsen aan de nieuwe vereniging worden 
overgedragen. 

Onder fusie wordt in dit verband ook verstaan:  
Het overstappen van één of meerdere teams van de 
ene vereniging naar de andere (of een nieuwe) 
vereniging, op voorwaarde dat de betrokken 
verenigingen hun schriftelijke instemming met deze 
overstap vooraf kenbaar maken aan de Directie. 
 

Aanscherping begrip fusie. 

03 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 4 Bekerfinales  

3.4.1.2 De Organisator van de wedstrijden in het nationaal 

bekertoernooi is de manager Wedstrijdzaken en van 
het regio bekertoernooi de regiomanager 

De Organisator van de wedstrijden in het 

bekertoernooi is de manager Wedstrijdzaken. 

Artikel is van toepassing op 

zowel de nationale als de 
regio beker. 
We kennen geen 
regiomanager meer. 

3.4.1.5 De ontvangende vereniging is verantwoordelijk voor 
de goede gang van zaken bij een wedstrijd, conform 
de reglementen en richtlijnen van de Organisator.  

De ontvangende vereniging is verantwoordelijk voor 
de goede gang van zaken bij een wedstrijd, conform 
de reglementen en richtlijnen van de Organisator. 
Ontvangende vereniging dient ook gelezen te worden 
als organiserende vereniging. 

Dit onderscheid is toegevoegd 
zodat duidelijk wordt dat de 
organiserende vereniging 
verantwoordelijk gesteld 
wordt voor diverse zaken. 

3.4.5.1 Een lid heeft recht op deelname aan een wedstrijd, 
naast de voorwaarde als genoemd in artikel 3.4.4.1, 
als: 

     a. hij op het (digitale) wedstrijdformulier wordt  
         vermeld als speler van het team; 

Een lid heeft recht op deelname aan een wedstrijd, 
naast de voorwaarde als genoemd in artikel 3.4.4.1, 
als: 

     a. hij op het digitale wedstrijdformulier (hierna te  
         noemen: DWF) wordt  
         vermeld als speler van het team; 

Er wordt alleen nog maar 
gebruik gemaakt van een 
digitaal wedstrijdformulier. 

Daarom de haakjes overal 
verwijderd en vervangen door 
DWF. 

      c. (R) hij een geldige spelerskaart kan tonen of bij  
        het ontbreken daarvan zijn identiteit kan  
        aantonen met een geldig legitimatiebewijs. 

     c. (R) er in het DWF een goedgelijkende pasfoto  
         wordt getoond of bij het ontbreken daarvan zijn 
         identiteit kan aantonen met een geldig  
         legitimatiebewijs. 

Er is met het nieuwe DWF 
straks geen sprake meer van 
spelerskaarten maar van 
pasfoto's die in het DWF 
worden getoond. 

3.4.7.1 De Organisator publiceert vóór 1 april: 
• het systeem waarmee het komende toernooi  

          wordt gespeeld; 
• het aantal teams per ronde; 

• (…) 

De Organisator publiceert vóór 1 juni: 
• het systeem waarmee het komende toernooi  

         wordt gespeeld; 
• het aantal teams per ronde; 

• (…) 

Het systeem kan pas goed 
bepaald worden nadat 
duidelijk is geworden hoeveel 
teams er vanuit de eredivisie 

deelnemen. Dat laatste weten 
we pas half april, met nog een 

bezwaar en beroepsprocedure. 

3.4.7.1 Bij het spelen van een toernooi in een poule van vier 
teams wordt gespeeld op twee velden volgens het 
systeem “twee gewonnen sets”. 

Bij het spelen van een toernooi in een poule van vier 
teams wordt gespeeld op twee velden volgens het 
systeem “best of three”. 

In lijn met andere artikelen 
gebracht. 
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Bij het spelen van een toernooi in een poule van drie 

teams wordt gespeeld op één veld volgens het 
systeem “drie gewonnen sets 

Bij het spelen van een toernooi in een poule van drie 

teams wordt gespeeld op één veld volgens het 
systeem “best of five” 

3.4.7.2 De indeling van de teams in een ronde bepaalt de 
Organisator door middel van loting. 

De indeling van de teams vanaf het moment dat er 
(een deel van de) eredivisieteams instromen bepaalt 
de Organisator door middel van loting. In de daaraan 

voorafgaande rondes is de indeling van de teams 
voornamelijk geografisch. 

Het systeem kan pas goed 
bepaald worden nadat 
duidelijk is geworden hoeveel 

teams er vanuit de eredivisie 
deelnemen. Dit kan elk jaar 
een ander moment zijn. En 
i.i.g. maken we hiermee 
duidelijk dat we voor de 

rondes vóórdat de Eredivisie 
instroomt niet loten. 

3.4.7.5 (R) Indien op een in de wedstrijdkalender geplande 
zaterdag geen speelzaal beschikbaar is, moet de 
wedstrijd gespeeld worden op een inhaaldag of, met 
instemming van de bezoekende vereniging, op een 
andere dag voorafgaand aan de oorspronkelijke 
speeldag. (…) 

(R) Indien op een in de wedstrijdkalender geplande 
dag geen speelzaal beschikbaar is, moet de wedstrijd 
gespeeld worden op een inhaaldag of, met 
instemming van de bezoekende vereniging, op een 
andere dag voorafgaand aan de oorspronkelijke 
speeldag. (…) 

Er zijn ook bekerrondes die in 
de kalender op bv de 
woensdag worden ingepland. 
Daarvoor geldt dit artikel ook. 

3.4.8.3 (R) Per wedstrijd dienen een teller en een 
scorebordbediener beschikbaar te worden gesteld 
door: 

a. bij een ronde in toernooivorm: de 

organiserende vereniging voor alle 

wedstrijden; 
b. bij een thuiswedstrijd van een Topdivisieteam: 

de eerstgenoemde vereniging, waarbij 
aanvullend ook twee lijnrechters door de 
vereniging beschikbaar dienen te worden 
gesteld; 

c.  (…) 

(R) Per wedstrijd dienen een teller en een 
scorebordbediener beschikbaar te worden gesteld 
door: 

a. bij een ronde in toernooivorm: de 

organiserende vereniging voor alle 

wedstrijden; 
b. vervallen 
c.  (…) 

Kan vervallen aangezien we 
met de regels van de 1e 
divisie spelen en geen 
lijnrechters hebben in de 

Topdivisie. 

3.4.9.8 R) Zestien minuten vóór de vastgestelde 
aanvangstijd: 

a. moet het (digitale) wedstrijdformulier 
volledig zijn ingevuld; 

b. moet de eerste scheidsrechter in het bezit 

zijn gesteld van de spelerskaarten van de 
deelnemende spelers en de 
lidmaatschapskaarten van de op het 
(digitale) wedstrijdformulier genoteerde 
teamofficials; 

c.  (…) 

R) Zestien minuten vóór de vastgestelde 
aanvangstijd: 

a. moet het digitale wedstrijdformulier volledig 
zijn ingevuld; 

b. vervallen 

c. (…) 

Hier wordt geen gebruik meer 
van gemaakt met de 
invoering van DWF 2.0. 

 


