
Reglement externe viertallen en bekerwedstrijden BC Leidschenhage 
 

30 juni 2016 
 

1. Verantwoordelijkheden 
 

a. Wedstrijdsecretaris externe viertallen (hierna te noemen WS) 
Een door de TC benoemd TC-lid die verantwoordelijk is voor de juiste gang van zaken bij 
het samenstellen van de externe viertallen, het aanmelden daarvan bij de NBB en het district, 
het verzamelen van en doorgeven aan NBB en district van uitslagen van decentraal gespeelde 
wedstrijden, het aanmelden van invallers aan NBB en district en alle andere zaken die een 
goed verloop van de externe viertallencompetitie voor de Leidschenhage teams kunnen 
bevorderen.  
 

b. Technische commissie 
Is verantwoordelijk voor de samenstelling van de externe viertallen en het voorleggen van 
deze samenstelling ter goedkeuring aan het bestuur. 
 

c. Selectiecommissie 
Een door de jaarlijks op ad hoc basis samengestelde subcommissie van de TC die de TC 
adviseert op basis van een specifieke vraagstelling over de teamsamenstelling. 
 

d. Bestuur 
Is verantwoordelijk voor de eindbeslissing over de samenstelling van de externe viertallen. 
  

e. Teamcaptains 
Zijn verantwoordelijk voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na de 
(thuis)wedstrijden en het zoeken van invallers. Zij krijgen elk jaar een gedetailleerde 
aanwijzing van de WS. 
  

f. Wedstrijdleiders speelmiddagen/avonden 
Treden op als gastvrouw/heer voor thuiswedstrijden. Zij krijgen daarvoor elk jaar informatie 
en aanwijzingen van de WS  
 

g. Coördinator Bekerwedstrijden (hierna te noemen CB) 
Een door de TC jaarlijks aangewezen TC-lid die verantwoordelijk voor het uitbrengen van 
een voorstel voor de samenstelling van de aan de NBB  bekercompetitie deelnemende teams 
en het aanmelden van die teams bij de NBB. 
 
2. Algemeen 
 

a. Spelers kunnen alleen geselecteerd worden als zij ook aan de interne competitie op een 
speelavond/middag van de club deelnemen. 
b. Deelname aan een viertallencompetitie of bekerwedstrijd wordt aangemerkt als 
clubverplichting. 
 

 
3. Selectie en indeling teams uitkomend in de NBB-competitie (2e divisie en hoger) 
 
De aanmeld- en selectieprocedure verloopt als volgt: 



 
� Uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de inschrijftermijn bij de NBB  stelt de 

TC de selectiecommissie in. De WS verzamelt zo spoedig mogelijk informatie over de 
indeling, speeldata en overige praktische informatie over de NBB  competitie van 
komend seizoen en verstrekt die aan de selectiecommissie. 

� De selectiecommissie bepaalt welke spelers/paren in principe in aanmerking komen om 
in de NBB-competitie te spelen en polst de betreffende spelers/paren.  Stel voor: 
Gebaseerd op het aantal teams dat gerechtigd is aan de bondscompetitie deel te nemen 
polst de selectiecommissie spelers/paren of zij in aanmerking willen komen voor een 
plaats in een divisie team en of zij voldoende beschikbaar zijn. 

� De criteria die de selectiecommissie hanteert bij de selectie van de in aanmerking 
komende paren kunnen zijn: prestaties in viertallencompetitie vorig seizoen, eigen 
inschatting van de speelsterkte van de paren, prestaties in (interne viertallen) 
clubcompetities dit seizoen, NBB-rating, beschikbaarheid, groeipotentieel (leeftijd kan 
gevat worden onder groeipotentieel) Tevens weegt zwaar mee de voorkeur van viertallen 
om als viertal te spelen i.v.m. de teamchemie.  

� De selectiecommissie maakt uiterlijk een maand voor het sluiten van de NBB-
inschrijftermijn op basis van bovengenoemde criteria een concept teamindeling. 
Uitgangspunt is dat BC Leidschenhage met de sterkst mogelijke teams aan de 
bondscompetitie deelneemt. Er bestaan daarom geen verworven rechten voor die 
viertallen die zich vorig jaar gehandhaafd hebben in hun klasse noch voor viertallen die 
gepromoveerd zijn.  

� De selectiecommissie kan voorstellen selectiewedstrijden te laten spelen. De WS 
organiseert deze wedstrijden. Het voorstel van de selectiecommissie wordt via de TC, die 
een eigenstandig advies toevoegt, voorgelegd aan het bestuur ter beoordeling van de 
gevolgde procedure. Het bestuur neemt uiterlijk een week voor het sluiten van de NBB  
inschrijftermijn een beslissing. De WS informeert de betrokken paren, ook zij die niet 
zijn ingedeeld, verzorgt de inschrijving en de verspreiding van het wedstrijdprogramma. 

 
4. Selectie en indeling teams uitkomend in de districtscompetitie (hoofdklasse en lager) 
 
� De WS plaatst uiterlijk twee maanden voor het sluiten van de inschrijftermijn bij het 

district een oproep op publicatieborden, op de clubwebsite en in Dobbepraat voor 
viertallen en paren om zich aan te melden voor de districtsviertallen competitie.  

� Viertallen, paren en individuele spelers kunnen zich tot twee weken voor het sluiten van 
de district inschrijftermijn opgeven d.m.v. van het bij de oproep ingevoegde 
inschrijfformulier of via e- mail. Viertallen krijgen daarbij de gelegenheid een voorkeurs 
thuisspeelavond op te geven, paren en spelers kunnen aangeven of zij eventueel als 
reserve paar/speler willen fungeren. 

� De WS benadert eventueel zelf paren en spelers die volgens hem/haar ook in aanmerking 
zouden komen om in de viertallencompetitie te spelen. 

� Uiterlijk twee weken voor het sluiten van de inschrijftermijn maakt de WS een concept 
indeling, hij/zij vraagt in geval van twijfel advies aan de selectiecommissie. 

� De selectiecommissie kan voorstellen selectiewedstrijden te laten spelen. De WS 
organiseert deze wedstrijden. De gehanteerde criteria bij de indeling zijn: prestaties in 
viertallencompetitie vorig seizoen, eigen inschatting van de speelsterkte van de viertallen, 
paren en spelers, beschikbaarheid, prestaties in (interne viertallen) clubcompetities dit 
seizoen, NBB-rating, groeipotentieel. Getracht zal worden viertallen die zich als geheel 
viertal opgeven ook als team te laten spelen. 



� Er bestaan voor de hoofdklasse en 1e klasse geen verworven rechten voor teams die zich 
vorig jaar gehandhaafd hebben in hun klasse. Teams die gepromoveerd zijn en 
aangegeven hebben in exact dezelfde samenstelling het volgend seizoen te willen spelen 
en daarvoor voldoende beschikbaar te zijn mogen tot uiterlijk één maand voor het sluiten 
van de inschrijftermijn hun promotierecht opeisen. Dit moet schriftelijk of per e-mail aan 
de WS bevestigd worden. 

� Ook kan voor die klassen in uitzonderingsgevallen een opgegeven viertal van 
samenstelling worden veranderd, als dit de indeling op het gebied van promotiekansen of 
doorstroming ten goede komt. In zo’n geval overlegt de WS altijd vooraf met het 
betrokken viertal. 
NB Ter toelichting: het gaat in dit artikel uitsluitend om uitzonderingsituaties, in de regel 
is zal een bestaand team in de klasse kunnen blijven spelen waarin het vorig seizoen 
uitkwam.  

� De concept-indeling van de WS wordt via de TC, die een eigenstandig advies toevoegt, 
voorgelegd aan het bestuur ter beoordeling van de gevolgde procedure. Het bestuur neemt 
uiterlijk één week voor het sluiten van de district inschrijftermijn een beslissing. De WS 
informeert de ingedeelde viertallen en paren via de publicatieborden, clubwebsite en 
Dobbepraat, informeert de eventueel niet ingedeelde paren en viertallen en verzorgt de 
inschrijving en de verspreiding van het wedstrijdprogramma. 
  

5. Selectieteams NBB-bekerwedstrijden 
 
� De TC benoemt uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de inschrijftermijn bij de 

NBB een coördinator bekerwedstrijden (CB) 
� De CB plaats plaatst binnen een week na zijn/haar benoeming een oproep op 

publicatieborden, op de clubwebsite en in Dobbepraat voor viertallen en paren om zich 
aan te melden voor de verschillende soorten bekerwedstrijden. 

� De CB benadert eventueel zelf paren en spelers die volgens hem/haar ook in aanmerking 
zouden komen om aan de bekerwedstrijden mee te doen. 

� Viertallen, paren en individuele spelers kunnen zich tot uiterlijk twee weken voor het 
verstrijken van de NBB-inschrijftermijn.  Paren en spelers kunnen aangeven of zij 
eventueel als teamcaptain of als reserve paar/speler willen fungeren. 

� Spelers kunnen alleen ingedeeld worden als zij ook aan de interne competitie op een 
speelavond/middag van de club deelnemen. 

� Uiterlijk één week voor het verstrijken van de NBB-inschrijftermijn maakt de CB een 
concept indeling van de bekerteams, waarin ook begrepen wie als teamcaptain zal 
fungeren. 

� De concept-indeling van de voorgelegd aan de TC ter besluitvorming. De TC neemt 
uiterlijk in de eerste week van november een beslissing en informeert het bestuur dat de 
gevolgde procedure beoordeelt. De CB informeert de ingedeelde viertallen en paren via 
de publicatieborden, clubwebsite en Dobbepraat, informeert mondeling de eventueel niet 
ingedeelde paren en spelers, verzorgt de inschrijving bij de NBB en geeft de teamcaptains 
eventueel nadere instructies. 

� De teamcaptains regelen voor die wedstrijden waarbij dat van toepassing is in overleg 
met de tegenpartij de data van de wedstrijden, informeren bij een thuiswedstrijd de 
betreffende wedstrijdleider en zorgen voor een arbiter. 

 


