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Aanvullende bepalingen met betrekking tot invallers 
 
In navolging van artikel 31.5 van het competitiereglement gelden de onderstaande 
aanvullende bepalingen met betrekking tot invallers. 
 
1) Voor de jeugdcompetitie:  

a) Een speler uitkomend in de laagste reguliere klasse van de jeugdcompetitie (=5e 
klasse) mag ook invallen in hoger genummerde teams in deze klasse. 

b) Een speler uitkomend in de O-13 klasse van de jeugdcompetitie mag invallen in zowel 
hoger als lager genummerde teams, dus ook in de reguliere jeugdcompetitie (=5e 
klasse en hoger). 

c) Een speler uit het voorlaatste team mag invallen in het laatste team mits het 
niveauverschil tussen de teams in de huidige competitie niet groter is dan één klasse 
en die speler de vorige competitie in het eigen team maximaal in de naastliggende, 
hogere klasse speelde en in die naastliggende, hogere klasse een percentage van 
maximaal 50% behaalde. 
 

 
2) Voor de seniorencompetitie:  

a) Een speler uitkomend in de laagste klasse van de seniorencompetitie (=6e klasse) 
mag ook invallen in hoger genummerde teams. 

b) Een speler uit het voorlaatste team mag invallen in het laatste team mits het 
niveauverschil tussen de teams in de huidige competitie niet groter is dan één klasse 
en die speler de vorige competitie in het eigen team maximaal in de naastliggende, 
hogere klasse speelde en in die naastliggende, hogere klasse een percentage van 
maximaal 50% behaalde. 
 
 

 
  



Aanvullende invalbeperkingen voor senioren 
 
In navolging van artikel 31.5 van het competitiereglement en de bovengenoemde 
aanvullende bepalingen met betrekking tot invallers, gelden de onderstaande aanvullende 
bepalingen met betrekking tot invallers in de seniorencompetitie. 
 
Indien een speler een ELO-rating heeft die meer dan 150 punten hoger is dan een speler in 
een lager genummerd team, dan wordt de speler een invalverbod opgelegd voor het 
vervangen van de speler in het lager genummerde team, een zogeheten invalbeperking. 
 
Indien een speler een invalbeperking heeft voor meer dan twee spelers in één lager 
genummerd team, dan krijgt deze speler een invalverbod voor dit gehele lager genummerde 
team. 
 
Voor het bepalen van de invalbeperkingen worden de laatst bekende ELO-ratings voorafgaand 
aan de competitie gebruikt.  
 
Tevens kan een competitieleider een speler een invalverbod of invalbeperking opleggen als 
het vermoeden bestaat dat hij/zij voornamelijk in een team staat opgesteld om in te vallen in 
lager genummerde teams. 
 
De beslissing om een invalverbod of invalbeperking op te leggen blijft uiteindelijk altijd de 
verantwoordelijkheid van de betrokken competitieleider. Er kunnen zich immers situaties 
voordoen (zoals langdurige blessure of anderszins) die het billijken om anders met artikel 31.5 
van het competitiereglement en alle overige relevante bepalingen om te gaan. 
 
 
 
 
  



Speeldagen en speeltijden 
 
Als aanvullende bepaling op het competitiereglement geldt het onderstaande met 
betrekking tot de speeldagen en de speeltijden van teams. 
 
1) Voor de jeugdcompetitie:  

a) De teams in de jeugdcompetitie spelen op zaterdag waarbij de aanvangstijd tussen 
09:00 uur en 15:00 uur ligt. 

 
2) Voor de seniorencompetitie:  

a) De teams in de Hoofdklasse en Promotieklasse van de seniorencompetitie spelen op 
vrijdagavond, aanvangstijd vanaf 19:30 uur tot uiterlijk 20:15 uur, of op 
zaterdagmiddag waarbij de aanvangstijd tussen 12:00 uur en 18:00 uur ligt. 

b) De teams in de overige klassen van de seniorencompetitie spelen op maandag- tot en 
met vrijdagavond, aanvangstijd vanaf 19:30 uur tot uiterlijk 20:15 uur. 

c) Als het eerste team van een vereniging in de 1e klasse van de seniorencompetitie 
uitkomt, dan bestaat de mogelijkheid om de thuiswedstrijden met inachtneming van 
artikel 39 van het competitiereglement naar zaterdagmiddag te verzetten waarbij de 
aanvangstijd tussen 12:00 uur en 18:00 uur ligt. 

 


