
Wijzigingen aan de Nationale Sportreglementen vanaf 1 juli 2022. 

Op de Nationale Raad van 26 februari 2022 werden de volgende wijzigingen goedgekeurd: 

1 Misbruik van spookspelers 

Nieuwe teksten : 

C.22.13 De eerste speler van een ploeg mag geen kleinere index hebben dan de 
derde speler die daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de wedstrijd van een hogere 
ploeg. De effectieve speler is degene die een punt heeft gespeeld. 

C.22.14 Elke ploeg waarin één of meerdere spelers worden opgesteld die op de 
sterktelijst een kleinere index hebben dan de derde speler die daadwerkelijk heeft 
deelgenomen aan de wedstrijd van één der hogere ploegen, verliest haar wedstrijd 
met maximum verliesscore (C.37.1). De effectieve speler is degene die een punt 
heeft gespeeld. 

C.22.25 Wanneer een ploeg forfait verklaard wordt of van een forfait geniet (zie 
C.33.31 en C.34.31) of wanneer een ploeg “bye” is (zie C.36.2) moet de 
samenstelling van de ploeg in overeenstemming zijn met de bepalingen i.v.m. de 
opstelling van spelers in een ploeg; zo niet verliest de onmiddellijk volgende ploeg 
van de betrokken club met maximum verliesscore haar wedstrijd van de 
interclubweek waarin de fout werd begaan. De eerste speler van een ploeg kan geen 
kleinere index hebben dan die van de derde speler van de hogere ploeg die forfait is 
of die profiteert van een forfait (zie artikelen C.33.32 et C.34.31) of wanneer een 
ploeg “BYE” is (zie art. C.36.2) 

 

2 Wijziging van de reeks jeugd-21 naar jeugd-19 

Nieuw teksten : 

A.2.22 "Jongeren" is de verzamelnaam voor het gezamenlijk aanduiden van 
Preminiemen, Miniemen, Cadetten, Junioren, Jeugd -19, zowel jongens als 
meisjes. 

A.2.36 Jeugd -19: De spelers die op 31 december van het vorig sportseizoen 17 
jaar of ouder zijn, maar die op die datum de leeftijd van 19 jaar niet bereikt 
hebben. 

C.21.13.3.1Een benjamin mag ofwel op de sterktelijst benjamins, ofwel op de 
sterktelijst preminiemen, ofwel op de sterktelijst miniemen, ofwel op de 
sterktelijst cadetten, ofwel op de sterktelijst junioren ofwel op de sterktelijst 
Jeugd -19 voorkomen. 

C.21.13.3.2Een preminiem mag ofwel op de sterktelijst preminiemen, ofwel op de 



sterktelijst miniemen, ofwel op de sterktelijst cadetten, ofwel op de 
sterktelijst junioren ofwel op de sterktelijst Jeugd -19 voorkomen. 

C.21.13.4 Een miniem mag ofwel op de sterktelijst miniemen, ofwel op de sterktelijst 
cadetten, ofwel op de sterktelijst junioren ofwel op de sterktelijst Jeugd -19 
voorkomen. 

C.21.13.5 Een cadet mag ofwel op de sterktelijst cadetten, ofwel op de sterktelijst 
junioren ofwel op de sterktelijst Jeugd -19 voorkomen. 

C.21.13.6 Een junior mag ofwel op de sterktelijst Junioren, ofwel op de sterktelijst 
Jeugd -19 voorkomen. 

D.2.11 Heren 

A, B, C, D, E, Jeugd -19, Junioren, Cadetten, Miniemen, Preminiemen, 
Veteranen 40, Veteranen 50, Veteranen 60, Veteranen 65, Veteranen 70, 
Veteranen 75, Veteranen 80, Veteranen 85. 

D.2.12 Dames 

A, B, C, D, Jeugd -19, Juniores, Cadetten, Miniemen, Preminiemen, 
Veteranen 40, Veteranen 50, Veteranen 60, Veteranen 65, Veteranen 70, 
Veteranen 75, Veteranen 80, Veteranen 85. 

D.2.23 Gemengd 

A, B, C, D, Jeugd -19, Junioren, Cadetten, Miniemen, Preminiemen, 
Veteranen 40, Veteranen 50, Veteranen 60, Veteranen 65, Veteranen 70, 
Veteranen 75, Veteranen 80, Veteranen 85. 

D.9.11 In enkel Heren: 

D.9.11.1 alle A- spelers; 

D.9.11.2 acht B spelers gekwalificeerd via de AF en 4 B spelers gekwalificeerd via 
de VTTL volgens de bepalingen vastgesteld door de respectieve Vleugel; 

D.9.11.3 twee B spelers aangeduid als wildcard door de AFTT; 

D.9.11.4 twee B spelers aangeduid als wildcard door de VTTL; 

D.9.11.5 de halve finalisten van de Belgische Kampioenschappen van de 
categorieën Jeugd-19, Junioren en Cadetten 

D.9.12 In enkel Dames: 

D.9.12.1 alle A- speelsters; 



D.9.12.2 acht  B speelsters gekwalificeerd via de AFTT en 4 B speelsters 
gekwalificeerd via de VTTL volgens de bepalingen vastgesteld door de 
respectieve Vleugel; 

D.9.12.3 twee B speelsters aangeduid als wildcard door de AFTT; 

D.9.12.4 twee B speelsters aangeduid als wildcard door de VTTL; 

D.9.12.5 de halve finalisten van de Belgische Kampioenschappen van de 
categorieën Jeugd-19, Junioren en Cadetten 

D.9.31 Preminiemen, Miniemen, Cadetten, Junioren, Jeugd -19: 

E.15.53.4 een niet-gerangschikte Junior: in Junioren en in Jeugd -19. 

 

E.25 MODELREGLEMENT VOOR TORNOOI 
12. Een speler mag slechts inschrijven in zijn reeks en in de reeks onmiddellijk 
hoger. 

Om tot een tweede reeks toegelaten te worden moet de speler deelnemen aan 
de reeks voorbehouden aan zijn klassering. 

Als hij dit wenst, mag een preminiem, miniem, cadet, junior of jeugd -19 enkel 
inschrijven in zijn leeftijdscategorie.  Zij zijn niet verplicht in een andere reeks in 
te schrijven. 

Enkel niet-geklasseerde preminiemen, miniemen, cadetten en junioren mogen 
in twee leeftijdscategorieën inschrijven. 

F.4.1 NATIONAAL JEUGDCRITERIUM JONGENS. 
Het nationaal Criterium wordt betwist in één kwalificatieronde en drie fasen volgens 
het schema hierna: 

Indeling van de spelers. 

De spelers worden ingedeeld in vier hoofdafdelingen 

Bijkomende afdelingen kunnen door de N.E.C.  voorzien worden voor afzonderlijke 
reeksen  miniemen en preminiemen. 

Zij zullen ten hoogste 19 jaar oud zijn op 31 december van het lopend sport seizoen. 

F.4.2  NATIONAAL JEUGDCRITERIUM MEISJES. 
Het nationaal Criterium wordt betwist in één kwalificatieronde en drie fasen volgens 
het schema hierna: 



Indeling van de speelsters. 

De speelsters worden ingedeeld in drie hoofdafdelingen 

Bijkomende afdelingen kunnen door de N.E.C. voorzien worden voor afzonderlijke 
reeksen miniemen en preminiemen. 

Zij zullen ten hoogste 19 jaar oud zijn op 31 december van het lopend sportseizoen. 

 

3 Verduidelijking van de teksten in verband met bye en algemeen forfait 

Nieuw teksten : 

C.9.2   Ploegen die dalen 
 
C.9.21  Interclub Heren en Dames 
 
C.9.21.1  Eerste Nationale afdeling Heren. 

De laatste twee gerangschikte ploegen moeten dalen naar de Tweede 
Nationale Afdeling (algemeen forfait en vrije plaatsen inbegrepen). 
 

C.9.21.21  Tweede Nationale Afdeling Heren. 
De laatste drie gerangschikte van elke reeks moeten altijd dalen naar 
de onmiddellijk lagere afdeling (algemeen forfait en vrije plaatsen 
inbegrepen).  
 

C.9.21.22  Derde Nationale Afdeling Heren. 
De laatste twee gerangschikte ploegen van elke reeks en de laatste 
twee ploegen van de eindronde tussen de derde laatste ploegen van 
elke reeks moeten altijd dalen naar de Landelijke Afdelingen (algemeen 
forfait en vrije plaatsen inbegrepen).  
 

C.9.21.3  Superdivisie Dames 
De laatste twee ploegen van de eindrangschikking moeten altijd dalen 
naar de Eerste Nationale Afdeling (algemeen forfait en vrije plaatsen 
inbegrepen). 
 

C.9.21.4  Nationale afdelingen Dames 
De laatste twee gerangschikte van 1ste nationale afdeling moeten altijd 
dalen naar 2de nationale afdeling (algemeen forfait en vrije plaatsen 
inbegrepen). 
De laatste drie gerangschikte van 2de nationale afdeling moeten altijd 
dalen naar regionale afdelingen (algemeen forfait en vrije plaatsen 
inbegrepen). 

 
 
 

4 Meer dames en langer op de herensterktelijst 



Nieuw teksten : 

C.4.23.2 Wanneer nochtans een club geen ploeg in de Damesinterclub inschrijft, 
mogen er slechts acht Dames op de «Heren» sterktelijst voorkomen. 

 
C.4.23.3 Wanneer één of meer ploegen van een bepaalde club voor de 

Damesinterclub ingeschreven zijn en er daadwerkelijk aan deelnemen, mag 
deze club op de «Heren» sterktelijst, per inschreven ploeg, acht bijkomende 
speelsters vermelden 
Eens de uiterste datum van inschrijving van de ploegen verstreken, mag 
een club zoveel N.G. dames als zij wenst inschrijven en op de sterktelijst 
van de heren laten voorkomen, op voorwaarde dat het voor deze dames 
tot hun tweede aansluitingsjaar gaat. 

5 Aanpassing van de definitie van speelweek 

Nieuw tekst : 

C.13.2 Een interclubweek loopt van maandag tot de volgende zondag. 
 
 

  



 

 


	E.25 MODELREGLEMENT VOOR TORNOOI
	F.4.1 NATIONAAL JEUGDCRITERIUM JONGENS.
	F.4.2  NATIONAAL JEUGDCRITERIUM MEISJES.

