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A. ALGEMEEN GEDEELTE 
 

A.1. TOEPASSINGSGEBIED 
 

De onderhavige sportreglementen zijn van toepassing op alle ontmoetingen, georganiseerd 
door de VTTL, alle ontmoetingen die onder zijn of haar bevoegdheid vallen en alle 
ontmoetingen, gespeeld in de provincies die deel uitmaken van de VTTL. 

 
A.2. BEPALINGEN 

 
A.2.1 Sportseizoen 

Onder sportseizoen verstaat men de periode gaande van 1 juli van een bepaald kalenderjaar 
tot en met 30 juni van het daarop volgend kalenderjaar. 

 
A.2.2 Speler 
 
A.2.21 De term "speler" wordt zowel voor vrouwen als voor mannen gebruikt, behalve wanneer het 

uitdrukkelijk een "Dame" of een "Heer" betreft. 
 
A.2.22 "Jongeren" is de verzamelnaam voor het gezamenlijk aanduiden van Benjamins, 

Preminiemen, Miniemen, Cadetten, Junioren, Jeugd -21, zowel jongens als meisjes. 
 
A.2.3 Leeftijdscategorieën 

De leeftijdsgrenzen worden als volgt bepaald: 
 
A.2.31 Benjamins: De spelers die bij aanvang van het sportseizoen geen 8 jaar zijn op 31 december 

van het vorig kalenderjaar. 
 
A.2.32 Preminiemen: De spelers die bij aanvang van het sportseizoen geen 10 jaar zijn op 

31 december van het vorig kalenderjaar 
 
A.2.33 Miniemen:.De spelers die bij aanvang van het sportseizoen geen 12 jaar zijn op 31 december 

van het vorig kalenderjaar. 
 
A.2.34 Cadetten: De spelers die bij aanvang van het sportseizoen geen 14 jaar zijn op 31 december 

van het vorig kalenderjaar. 
 
A.2.35 Junioren: De spelers die bij aanvang van het sportseizoen geen 17 jaar zijn op 31 december 

van het vorig kalenderjaar. 
 
A.2.36 Jeugd -21: De spelers die bij aanvang van het sportseizoen geen 21 jaar zijn op 31 december 

van het vorig kalenderjaar. 
 
A.2.37 Veteranen: 
 
A.2.37.1 De spelers die op 31 december van het lopende sportseizoen de leeftijd van 40 jaar bereikt of 

overschreden hebben. 
 
A.2.37.2 De veteranen zijn in zeven categorieën onderverdeeld: 
 
A.2.37.21 De veteranen die minder dan 50 jaar oud zijn op 31 december van het lopend sportseizoen, 

verder vermeld als Veteranen 40. 
 
A.2.37.22 De veteranen die minder dan 60 jaar maar 50 jaar of meer zijn op 31 december van het 

lopend sportseizoen, verder vermeld als Veteranen 50. 
 
A.2.37.23  De veteranen die minder dan 65 jaar maar 60 jaar of meer zijn op 31 december van het 

lopende sportseizoen, verder vermeld als Veteranen 60.  
 
A.2.37.24 De veteranen die minder dan 70 jaar maar 65 jaar of meer zijn op 31 december van het lopende 

sportseizoen, verder vermeld als Veteranen 65.  
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A.2.37.25  De veteranen die minder dan 75 jaar maar 70 jaar of meer zijn op 31 december van het lopende 
sportseizoen, verder vermeld als Veteranen 70 

 
A.2.37.26 De veteranen die minder dan 80 jaar maar 75 jaar of meer zijn op 31 december van het lopende 

sportseizoen, verder vermeld als Veteranen 75.  
 
A.2.37.27 De veteranen die op 31 december van het lopende sportseizoen, de leeftijd van 80 jaar 

bereikt hebben of overschreden, verder vermeld als Veteranen 80 
 
A.2.4 Eindronde 
 
A.2.4.1 Een eindronde is een competitie ingericht op het einde van een kampioenschap, ten einde de 

onderlinge rangschikking te bepalen tussen ploegen die op een zelfde plaats eindigen in de 
verschillende reeksen van een zelfde afdeling van een interclub. 

 
A.2.4.2 Een eindronde betwist tussen twee ploegen wordt "beslissingsontmoeting" genoemd. 
 
A.2.4.3 Behoudens anders luidende beschikkingen: 
 
A.2.4.3.1 - worden de ontmoetingen van een eindronde betwist zonder heen- en terugontmoeting 

(en); 
 
A.2.4.3.2 - zullen in een eindronde betwist tussen drie ploegen enkel die drie ploegen elkaar 

onderling ontmoeten. 
 
A.2.4.3.3 - zullen in een eindronde betwist  tussen meer dan drie ploegen de ontmoetingen betwist 

worden  volgens het principe van rechtstreekse uitschakeling 
 
A.2.4.4 Een eindronde wordt meestal ingericht hetzij om een kampioen aan te duiden, hetzij om 

bepaalde stijgende of dalende ploegen aan te duiden. 
 

A.3. ORGANISATIES 

A.3.1 Ieder jaar organiseert de VTTL. 
 
A.3.11 - Landelijke interclubkampioenschappen; 
 
A.3.12 - individuele enkelkampioenschappen zijnde de Vlaamse Kampioenschappen.(Seniores, 

Jeugd en Veteranen) 
 
A.3.15 - alle andere organisaties die zij nodig of noodzakelijk acht. 
 
A.3.3 De Provincies: 
 
A.3.31 - mogen competities organiseren met een provinciaal karakter; 
 
A.3.32 - mogen met de toelating van  MC/VTTL, competities organiseren met een landelijk karakter; 
 
A.3.33 - mogen met toelating van het NSC/KBTTB en MC/VTTL competities organiseren met een 

nationaal karakter; 
 
A.3.34 - mogen met toelating van NSC/KBTTB en MC/VTTL en van de verantwoordelijke voor 

internationale betrekkingen, competities organiseren met een internationaal karakter. 
 
A.3.4 De Clubs: 
 
A.3.41 - mogen zonder enige toelating competities organiseren voor hun aangesloten leden; 
 
A.3.42 - mogen met toelating van het betrokken P.C. competities organiseren tussen verschillende 

clubs; 
 
A.3.43 - mogen met de toelating van de VTTL, competities organiseren met een landelijk karakter; 
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A.3.44 - mogen met toelating van NSC/KBTTB en MC/VTTL competities organiseren met een 
nationaal karakter; 

 
A.3.45 - mogen met toelating van NSC/KBTTB, en MC/VTTL en van de verantwoordelijke voor 

internationale betrekkingen, competities organiseren met een internationaal karakter. 
 
A.3.5 Strafmaatregelen: 

Overtredingen tegen A.3.33, A.3.34, A.3.42, A.3.43 en A.3.44 worden beboet door, 
naargelang, PC, MC/VTTL of NSC/KBTTB. 

 
A.4. TOEGANKELIJKHEID TOT DE COMPETITIES 

 
A.4.1.1 Enkel clubs en de spelers die aangesloten zijn bij VTTL mogen deelnemen aan de 

organisaties (interclubkampioenschappen, kampioenschappen enz) van de VTTL. 
 
A.4.2 Enkel de spelers die aangesloten zijn bij de VTTL , tenzij anders beslist door het MC/VTTL en 

beschreven in het reglement van de Vlaamse Kampioenschappen mogen de individuele 
kampioenschappen betwisten. 

 
A.4.3 De overige competities kunnen open staan voor spelers van andere bonden die aangesloten 

zijn bij de I.T.T.F. 
 
A.4.4 Sommige competities staan uitsluitend open voor Heren. 
 
A.4.5 Sommige competities staan uitsluitend open voor Dames. 
 
A.4.6 Sommige competities staan zowel open voor Dames als voor Heren. 
 
A.4.7 Sommige competities zijn bestemd voor de leeftijdscategorieën. 
 

Deze categorieën zijn, zowel bij Dames als bij Heren: 
Benjamins, Preminiemen, Miniemen, Cadetten, Junioren, Jeugd -21, Veteranen 40, 
Veteranen 50,  Veteranen 60, Veteranen 65, Veteranen 70, Veteranen 75 en Veteranen 80. 
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 B. INDIVIDUELE KLASSERING 
 
B.1. ALGEMEENHEDEN 
 
B.1.1 Op het einde van het sportseizoen wordt aan elke speler een individuele klassering toegekend 

in functie van de uitslagen die hij behaald heeft tijdens de officiële competities waaraan hij 
deelnam tijdens het verlopen sportseizoen. 
Voor wat betreft beloftevolle jongeren kan bij het toekennen van een individuele klassering 
rekening worden gehouden  met de snellere evolutie die van de betrokken speler in het 
volgende sportseizoen mag worden verwacht. 

 
B.1.2 De volgorde van de klassering is de volgende: 
 
B.1.21 Reeks A: Numerieke klassering: A1, A2, A3, A4, ... A gelijkgesteld. 
 
B.1.22 Reeks B: klassering volgens kengetal: B0, B2, B4, B6; 
 
B.1.23 Reeks C: klassering volgens kengetal: C0, C2, C4, C6; 
 
B.1.24 Reeks D: klassering volgens kengetal: D0, D2, D4, D6; 
 
B.1.25 Reeks E: klassering volgens kengetal: E0, E2, E4, E6; 
 
B.1.26 Reeks NG: niet geklasseerde. 
 
B.1.3 Voor Dames en Heren zijn afzonderlijke klasseringen voorzien. 
 
B.1.4 De Dames die in een herencompetitie meespelen, krijgen eveneens een klassering bij de 

Heren. 
 
B.1.5 Er is geen reeks E voorzien bij de Dames. 
 
B.1.6 Voor de spelers van de leeftijdscategorieën wordt geen afzonderlijke klassering voorzien. 
 
B.1.7 De individuele klasseringen van de A en B0 spelers worden door de Top- en 

Evenementencommissie opgemaakt. 
De individuele klasseringen B2, B4 en B6 worden opgemaakt door de Landelijke 
Klasseringcommissie. 

 
B.1.8 De individuele klasseringen van de andere spelers worden per provincie door de bevoegde 

P.C.'s opgemaakt. 
B..1.8.1 Een NG, die een minimum aantal (jaarlijks te bepalen door de bevoegde commissie) 

wedstrijden heeft betwist, en van de wedstrijden tegen andere NG’s ten minste de helft plus 
één wedstrijd heeft gewonnen, wordt verplicht minstens als 6 geklasseerd. Afwijking van deze 
regel kan worden gemaakt voor de spelers die deze uitslagen hoofdzakelijk hebben behaald 
in de competities gereserveerd voor-12 jarigen. 

 
B.1.9 De klasseringen zijn geldig voor het volgend sportseizoen. 
 
B.1.10 De provinciale klasseringen moeten voor 1 juni verschijnen en aan de ligasecretariaat 

medegedeeld worden. 
 
B.1.11 De klasseringen B2, B4, en B6 moeten ten laatste op 1 juni verschijnen. 
 
 
B.2. KLASSERINGSWIJZIGINGEN TIJDENS HET SPORTSEIZOEN 
 
B.2.1 Iedere klasseringwijziging uitgevoerd door een P.C. moet aan de ligasecretariaat 

medegedeeld worden. 
 
B.2.2 Tijdens het sportseizoen moet een niet geklasseerde speler geklasseerd worden, zodra zijn 

uitslagen het verantwoorden. 
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B.2.31 Voor zover zijn uitslagen het verantwoorden en op zijn uitdrukkelijk verzoek,met verplicht 
advies van de betrokken club,  kan een speler tijdens het sportseizoen een nieuwe klassering 
bekomen. Deze maatregel kan worden toegepast na de heenronde van de interclub en 
uiterlijk voor 31 december van het kalenderjaar en kan zowel stijgen als dalen van klassering 
inhouden. 

 
B.2.32 Tot uiterlijk 31 december mag het bevoegd comité, wanneer de uitslagen zulks wettigen, een 

speler die vroeger minstens een D-klassering had en die uit hoofde van de duur van zijn 
inactiviteit in een lagere reeks werd gerangschikt, van reeks veranderen. 

 
B 2. 4 geschrapt 
 
B.2.51 Aan de buitenlandse spelers die voor de eerste maal aansluiten bij de VTTL of aan spelers 

die van een nevenverbond komen, zal een klassering toegekend worden vanaf hun 
aansluiting. 

 
B.2.52 Indien het blijkt dat er een daadwerkelijke wanverhouding bestaat tussen de uitslagen van een 

dergelijke speler en de klassering die hem oorspronkelijk toegekend werd, kan het bevoegd 
comité deze klassering in de loop van het sportseizoen wijzigen. 

 
NB. Invloed op de sterktelijst van wijzigingen van klassering tijdens het sportseizoen: zie C.24. 

 
B.3. DE NIET-ACTIEVE SPELERS 
 
B.3.1 Na afloop van een sportseizoen zullen de spelers die inactief bleven of die op zijn minst geen 

20 (twintig) individuele wedstrijden hebben gespeeld tijdens twee opeenvolgende seizoenen 
een klassering krijgen die gelijk is  aan de klassering die zij bezitten, verminderd met één 
kengetal. 

 
B.3.2 geschrapt  
  
B.3.3 De klassering van de spelers, die opnieuw aansluiten na een periode van inactiviteit langer 

dan twee seizoenen, zal verminderd worden met één kengetal voor twee seizoenen 
inactiviteit. 

 
B.3.4 De klassering van niet-actieve A-spelers wordt overgelaten aan de beoordeling van de 

Nationale Technische- en Evenementencommissie. 
 
B.3.5 Een speler die ooit geklasseerd is geweest kan nooit meer in de reeks NG opgenomen 

worden, welke ook de duur van zijn inactiviteit is geweest. Daarenboven zal de nieuwe 
klassering van een speler, die een periode van inactiviteit heeft gekend, nooit lager zijn dan 
het laagste kengetal van de reeks die volgt op de reeks van de klassering die aan die speler 
was toegekend op het ogenblik van de onderbreking van zijn activiteit. 

 
B.3.6 geschrapt 
 
B.4. AANVRAAG TOT HERZIENING 
 
B..4.1 Landelijke klasseringen 

Indien de klassering van een speler niet voldoet aan zijn zienswijze, mag hij binnen de vijftien 
dagen na het verschijnen van de klasseringen een gestaafde aanvraag tot herziening 
indienen bij de Landelijke Klasseringcommissie 

 
B.4.2 Provinciale klasseringen 

Indien de klassering van een speler niet voldoet aan zijn zienswijze, mag hij binnen de 15 
dagen na het verschijnen van de klasseringen in het provinciaal orgaan, een aanvraag tot 
herziening indienen bij de provinciale klasseringcommissie.. 
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B.5. BEROEP 
 
B.5.1 Beroep is slechts ontvankelijk indien volgende voorwaarden vervuld zijn: 
 
B.5.11 het beroep moet voorafgegaan zijn door een verzoek tot herziening geldig ingediend bij het 

bevoegd comité en door dat laatste behandeld; 
 
B.5.12 het beroep moet ingediend worden door de speler binnen de 15 dagen na de datum van 

betekening van de beslissing i.v.m. zijn verzoek; de poststempel geldt als bewijs. 
 
B.5.13 Tegen een beslissing getroffen door de NT&EC/KBTTB  kan er beroep ingediend worden bij 

de nationale raad van bestuur. 
 
B.5.14 Tegen een beslissing getroffen door de Landelijke Klasseringcommissie  kan er beroep 

ingediend worden bij de Landelijke Raad van Bestuur. 
 
B.5.15 Tegen een beslissing getroffen door een Provinciale klasseringcommissie kan er beroep 

ingediend worden bij de secretaris van het PC. 
 
B.6. UITSLAGENKAART 
 
B.6.1 Ieder seizoen moet elke speler een uitslagenkaart indienen behalve indien de NT&EC/KBTTB  

of de Landelijke Klasseringcommissie of het betrokken P.C., naargelang hun respectieve 
bevoegdheden, het anders beslist. 

 
B.6.2 Nochtans moet een dame die aan de hereninterclub deelneemt, twee uitslagenkaarten 

indienen, één met haar uitslagen bij de Dames en één met haar uitslagen bij de Heren 
behalve indien de NT&EC/KBTTB of de Landelijke Klasseringcommissie of het betrokken 
P.C., naargelang hun respectieve bevoegdheden, het anders beslist. 

 
B.6.3 Alle uitslagen in België of in het buitenland behaald tegen Belgische spelers of tegen 

buitenlanders aangesloten bij één van de Vleugels van de K.B.T.T.B., moeten op de 
uitslagenkaart vermeld worden. 

 
B.6.4 Walk-over uitslagen (overwinningen of nederlagen) mogen niet op de kaart vermeld worden. 
 
B.6.5 De volledig ingevulde kaart moet naar het bevoegd comité gezonden worden vóór een datum 

bepaald door dit comité. 
 
B.6.6 Indien de uitslagenkaart niet tijdig of onvolledig ingevuld is, wordt de betrokken speler 

geschorst tot wanneer de correct ingevulde kaart bij de bevoegde instantie ingeleverd is. 
Daarenboven wordt hem een boete opgelegd. 

 
B.6.7 Wanneer door het bevoegd comité geoordeeld wordt dat het onjuist of onvolledig invullen van 

de uitslagenkaart het vervalsen van de klassering van de speler tot doel had, kunnen er 
bijzondere sancties toegepast worden. 

 
B.6.8 Nochtans kan de NT&EC/KBTTB of de Landelijke Klasseringcommissie of het betrokken P.C. 

besluiten zelf de uitslagenkaarten op te maken. In dat geval zullen de spelers, door middel 
van het Officieel Blad, bij het begin van elk seizoen, hiervan in kennis gesteld worden. In dit 
geval zijn de artikels B.6.5, B.6.6 en B.6.7 niet van toepassing. 
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 C. INTERCLUBS 
 
C.1. ALGEMENE REGELS 
 
C.1.1 De Landelijke interclub is een competitie die georganiseerd wordt in verschillende reeksen, 

zoals bepaald door het MC/VTTL.. Deze competitie wordt gehouden volgens het principe van 
stijgen en dalen tussen ploegen die  elkaar ontmoeten in heen- en terugontmoetingen. 
Nochtans wat de leeftijdscategorieën betreft, mag elke provincie haar interclubs organiseren 
naar eigen goeddunken. 

 
C.1.2 geschrapt 

 
C.1.3 Behalve indien het de laagste afdeling van een provincie betreft, mag het aantal reeksen van 

een bepaalde afdeling niet kleiner zijn dan het aantal reeksen van de onmiddellijk hogere 
afdeling. In deze laagste afdeling mag nochtans het aantal ploegen per reeks nooit het 
toegelaten maximum van 14 overschrijden. 

 
C.1.4 Voor zover er minstens twee ploegen binnen de voorziene termijn en volgens de door het 

reglement bepaalde normen in een bepaalde categorie ingeschreven zijn, is men er toe 
verplicht, zowel op landelijk als op provinciaal vlak, een interclubcompetitie in die categorie of 
in die afdeling te organiseren. 

 
C.1.5 Het onderbrengen van de ploegen in de reeksen wordt uitgevoerd voor de aanvang van elk 

sportseizoen door het MC/VTTL voor de landelijke afdelingen en door de P.C.'s voor de 
provinciale afdelingen. 

 
C.1.51 De reeksen van de landelijke interclubcompetitie worden samengesteld door het MC/VTTL. 

De dalers uit de nationale competitie en de stijgers uit de provinciale competities worden 
gelijkmatig verdeeld over de diversen reeksen van de landelijke interclubcompetitie, zowel bij 
de heren als bij de vrouwen. 
Bij de samenstelling van de reeksen zullen in de mate van het mogelijke nooit twee ploegen 
van eenzelfde club in eenzelfde reeks ondergebracht worden. 

C.1.6 Indien twee of meer ploegen van een zelfde club in een zelfde reeks zijn ondergebracht, 
moeten deze zo mogelijk elkaar ontmoeten tijdens de eerste speelweek van hun interclub en 
in elk geval binnen de eerste vijf speelweken, en dit zowel in de heen- als in de terugronde. 

 
C.2. SPEELOMSTANDIGHEDEN EN UITRUSTING 
 
C.2.1 Lokalen 
 
C.2.11 Definitie: 

Het lokaal is de plaats waar een club zijn thuisontmoetingen van de interclubcompetitie 
betwist. 

 
C.2.12 Meerdere lokalen: 
 
C.2.12.1 Een club kan over meerdere lokalen beschikken. 

In dergelijk geval zal die club bij het doorzenden van de door het Managementcomité of het 
P.C. gevraagde inlichtingen, vóór het verschijnen van het officiële jaarboek, volgende 
gegevens moeten mededelen: 
- het adres van het hoofdlokaal, dat wordt aangezien als zijnde de zetel van de club; 
- de adressen van de andere gebruikte lokalen (deze lokalen dienen zich te bevinden binnen 
de territoriale grenzen van het bevoegd PC). 

 
C.2.12.2 Bij het inschrijven of het herinschrijven van zijn ploegen moet een club die over meerdere 

lokalen beschikken bepalen in welk lokaal elke ploeg zijn thuisontmoetingen zal betwisten. 
 
C.2.12.3 Bij elke latere wijziging van lokaal in de loop van de interclubcompetitie moet de club 

handelen volgens de procedures voorzien in C.2.13 (verandering van lokaal) of C.2.14 
(onbeschikbaar lokaal). 

 
C.2.13 Verandering van lokaal: 
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C.2.13.1 Een club die van lokaal verandert, t.t.z. waarvan het lokaal zich niet meer bevindt op het in het 
jaarboek vermelde adres, moet een bericht laten verschijnen in het officiële tijdschrift (Baak-
Nieuwsbrief), indien minstens een ploeg in een van de landelijke afdelingen optreedt. 

 
C.2.13.2 Tot het verschijnen van dit bericht moet de betrokken club zijn tegenstrevers per aangetekend 

schrijven of e-mail verwittigen en terzelfder tijd een kopie ervan per gewone post naar 
dezelfde bestemmeling zenden met de vermelding "Dezelfde brief wordt u per aangetekend 
schrijven of e-mail opgestuurd". 

 
C.2.13.3 Het verschijnen van dit bericht in de officiële tijdschriften stelt een einde aan bovenvermelde 

verplichting. 
 
C.2.14 Onbeschikbaar lokaal: 
 
C.2.14.1 Als een club niet over zijn lokaal kan beschikken moet de ontmoeting toch doorgaan. 
 
C.2.14.2 De club moet een ander reglementair lokaal  in dezelfde provincie vinden, zo dicht mogelijk bij 

het onbeschikbaar lokaal. 
 
C.2.14.3 Mits onderling akkoord mag de ontmoeting ook in het lokaal van de tegenstrevers gespeeld 

worden. 
 
C.2.14.4 Wanneer het lokaal van een club onbeschikbaar is moet (en) de tegenstrever (s) en zijn PC 

daar minstens 48 uur op voorhand van verwittigd zijn wanneer het gaat om provinciale 
ontmoetingen. Waar het ontmoetingen van de landelijke afdelingen betreft moeten de 
tegenstrever (s) en het MC/VTTL. minstens vier dagen op voorhand verwittigd zijn. 
De verwittiging van de tegenstrevers moet, bij middel van een officieel formulier, aangetekend 
gebeuren of per e-mail. Gelijktijdig zal, per gewone brief of per fax, een afschrift van het 
aangetekend schrijven verzonden worden met de melding: “Dezelfde brief wordt U 
aangetekend of per e-mail toegestuurd”. 
 

C.2.14.5 Indien door het veranderen van lokaal de verplaatsing van de bezoekende ploeg groter wordt, 
moeten de bijkomstige verplaatsingsonkosten door de bezochte ploeg vergoed worden. 

 
C.2.15 Toegankelijkheid: 

In de landelijke afdelingen moet het lokaal ten minste een uur voor het voorziene 
aanvangsuur toegankelijk zijn; in de provinciale afdelingen minstens een half uur. Indien het 
lokaal niet toegankelijk is op deze tijdstippen, moet de ontmoeting niettemin plaatsvinden, met 
inachtname van artikel C.25. Aan de in gebreke blijvende ploeg wordt een geldboete 
opgelegd. 
 

C.2.16 Kleedkamers: 
 
C.2.16.1 Lokalen van clubs die uitkomen in de landelijke interclubcompetitie moeten beschikken over 

bruikbare en van warm water voorziene douches  
Clubs actief in de landelijke competitie die op 1 september van een lopend sportseizoen, na 
verloop van de gegunde vrijstelling van één sportseizoen, niet beantwoorden aan de 
reglementaire voorschriften betreffende douches, worden gesanctioneerd (zie boetelijst). 

 
Na verloop van een derde sportseizoen na de gegunde vrijstelling in overtreding volgt 
automatisch de degradatie naar provinciale.( MC 09.03.2006/LRvB 20.03.2006) 

 
C.2.16.2 Afzonderlijke kleedkamers voor Dames en Heren moeten beschikbaar zijn; uitzondering wordt 

gemaakt voor de clubs die geen ploeg hebben in een damesinterclub. Een kleedkamer is een 
aparte ruimte die alleen door spelers kan gebruikt worden om zich om te kleden.  

 Clubs actief in de landelijke competitie die op 1 september van een lopend sportseizoen, niet 
beantwoorden aan de reglementaire voorschriften betreffende kleedkamers en douches (zie 
ook C.2.16.1), worden gesanctioneerd (zie boetelijst). 

C.2.17 Temperatuur: 
 
C.2.17.1 In de zaal waar de ontmoetingen gespeeld worden moet de temperatuur minstens 15°   

Celsius bedragen. 
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C.2.17.1.1 In geval de temperatuur, gemeten in de speelzaal op het ogenblik van de naamafroeping 
(art.C.25.3) lager ligt dan 15° doch meer dan 10° bedraagt, zal de ontmoeting toch doorgaan, 
maar zal aan de thuisploeg een geldboete worden opgelegd waarvan de omvang zal bepaald 
worden door het bevoegd comité. 

C.2.17.1.2 In geval de temperatuur lager ligt dan 10° zowel bij de naamafroeping, als tijdens het verloop 
van de ontmoeting, zal de ontmoeting niet doorgaan en zal de bevoegde commissie de 
gepaste beslissing nemen. Aan de thuisploeg zal niettemin de hiervoor voorziene boete 
worden opgelegd, eventueel verhoogd met de verplaatsingskosten van de bezoekende ploeg. 

 
C.2.17.2 In de kleedkamers moet de temperatuur minstens 15° bedragen. 
 
C.2.18 Getuigschrift: 

Na een inspectiebezoek door verantwoordelijken van het bevoegd comité wordt aan de 
betrokken club een getuigschrift afgeleverd waarop de voornaamste kenmerken van het 
lokaal vermeld staan. Dit getuigschrift moet zichtbaar in het lokaal uitgehangen worden. 

 
C.2.2 Speelruimte 
 
C.2.21 Afmetingen: 

De hieronder vermelde afmetingen zijn toepasselijk: 
 

Lengte: minimum 9,50 m voor de landelijke afdelingen; 
minimum 8,50 m voor de provinciale afdelingen; 

 
Breedte: minimum 4,50 m voor een tafel in een afgesloten ruimte; 

minimum 4 m per tafel wanneer er meerdere tafels in een zelfde speelruimte 
aanwezig zijn. 

 
Hoogte: minimum 2,75 m boven de grond, over de ganse speelruimte; nochtans voor 

ploegen in reeksen lager dan 1ste provinciale kan het bevoegde provinciaal 
comité hierop afwijkingen toestaan. 

 
C.2.22 Verlichting: 
 
C.2.22.1 In de landelijke afdelingen moet de minimale lichtsterkte, gemeten op tafelhoogte, 250 lux 

bedragen, gelijkmatig verspreid over de ganse tafeloppervlakte. 
Op gelijk welke andere plaats van de speelruimte mag de op tafelhoogte gemeten lichtsterkte 
niet minder dan 150 lux bedragen. 

 
C.2.22.2 De lichtbronnen moeten zich op minstens 2,75 m van de grond bevinden. 
 
C.2.22.3 Indien er vensters in de muren zijn moeten die vensters afgeschermd zijn. 
 
C.2.23.1 Vloer: 

De vloer moet horizontaal zijn en normale verplaatsingen van de spelers toelaten. 
 
C.2.23.2 Het is verboden de speelruimte te betreden met schoenen waarvan de zolen sporen kunnen 

nalaten. 
 
C.2.24 Afbakeningen: 
 
C.2.24.1 Muren of beschotten die de speelruimte afbakenen of die de achtergrond vormen moeten tot 

op een minimum hoogte van twee meter van donkere kleur zijn. 
 
C.2.24.2 Is de speelruimte volledig of gedeeltelijk met omrandingen afgebakend, dan moeten die 

omrandingen ongeveer 75 cm hoog zijn. 
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C.2.25 Reclames: 
 
C.2.25.1 Reclame mag enkel voorkomen op materieel of uitrusting die normaal aanwezig zijn in de 

speelruimte er mogen geen speciale bijkomende reclamedragers in de speelruimte zijn. Op 
elke helft van de vloerbekleding in de speelruimte is, buiten de naam of het logo van de 
fabrikant, begrepen in een maximale oppervlakte van 750 cm² een bijkomende reclame 
toegelaten met een maximale oppervlakte van 3 m² en op minstens 2 m afstand van de tafel 
en de omheiningen: al deze opschriften moeten van dezelfde kleur zijn als de vloerbekleding 
doch iets lichter of iets donkerder. 

 
C.2.25.2 Fluorescerende of lichtweerkaatsende kleuren mogen nergens in de speelruimte gebruikt 

worden. 
 
C.2.25.3 Reclame op de tafels is enkel toegelaten op de voor- achter- en zijkanten van het bovenste 

van de tafel en elk van hen binnen een totale oppervlakte van 200 cm2 op elke zijde: blijvende 
reclame, beperkt tot het handelsmerk, het symbool of de naam van de fabrikant, mogen 
slechts éénmaal op elke helft van de lange zijkanten van het speelvlak aangebracht worden 
doch de bevoegde instantie van de inrichter van een competitie mag andere tijdelijke reclame 
toelaten, één op elke lange en één op elke korte zijde. 

 
C.2.25.4 Reclame op scheidsrechterstafels of andere meubelstukken in de speelruimte moet bevat zijn 

in een maximale totale oppervlakte van 750 cm2 op het even welke zijde. 
 
C.2.25.5 Opschriften en/of symbolen op de binnenzijde van de omheiningen mogen noch wit, noch 

oranje zijn. 
 
C.2.25.6 Reclames voor tabak of tabaksproducten in de speelruimte is verboden op straffe van 

geldboeten. 
 
C.2.26 Speluitrusting: 
 
C.2.26.1 Tafel 

De tafels moeten voldoen aan de voorschriften van de I.T.T.F.- reglementering. 
Indien een interclubontmoeting op twee tafels wordt gespeeld, moeten deze van hetzelfde 
merk, en van hetzelfde model en dezelfde kleur zijn en zich in dezelfde ruimte bevinden. 
Met toestemming van het bevoegd comité mag een Dames interclubontmoeting of een 
interclubontmoeting van een leeftijdscategorie echter op één tafel gespeeld worden. 

 
C.2.26.2 Net 

Het net moet voldoen aan de voorschriften van de I.T.T.F. reglementering. 
 
C.2.26.3 Ballen 

Een interclubontmoeting moet gespeeld worden met ballen van éénzelfde merk, éénzelfde 
type en éénzelfde kleur, goedgekeurd door de I.T.T.F. en erkend door de VTTL. voor het 
lopend seizoen. De ballen moeten door de bezochte ploeg ter beschikking gesteld worden. 
Enkel witte en oranje ballen zijn toegestaan. 
Alle omgevende en uitwendige speelvoorwaarden moeten, mits een klaarblijkelijk contrast, het 
gebruik van één van bovengenoemde ballen toelaten. 

 
C.2.26.4 Paletten 

De paletten die door de spelers gebruikt worden moeten aan de voorschriften van de I.T.T.F. 
reglementering voldoen. 
 

C.2.26.5 Materiaal in de speelruimte: 
In alle interclubontmoetingen van de landelijke afdelingen moet elke tafel voorzien zijn van: 

- één scorebord, geplaatst op een scheidsrechterstafel (tje) 
- een stoel voor de scheidsrechter 
- een vochtige dweil in de nabijheid van de scheidsrechterstafel. 

Voor elk van deze verplichtingen kan het betrokken P.C. beslissen of ze van toepassing is op 
de interclubontmoetingen van provinciale afdelingen. 
Bij elke inbreuk ter zake wordt de schuldige club een boete opgelegd. 
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C.2.26.6 Daarenboven moeten op interclubdagen volgende zaken in het lokaal aanwezig zijn: 
- een scheidsrechterboek; 
- een nethoogtemeter; 
- een chronometer; 
- een verbanddoos; 
- een thermometer, geplaatst op 1,50 m boven de grond. 

 
C.2.27 Voorbehouden plaatsen 
 
C.2.27.1 Een ruimte voorzien van een tafel en een stoel en met een goed zicht op de verschillende 

speelruimtes, moet ter beschikking van de hoofdscheidsrechter gesteld worden. 
 
C.2.27.2 In de nabijheid van de speelruimte moet het nodig aantal zitplaatsen voorbehouden zijn voor 

de coach en de spelers van de bezoekende ploeg. 
 
C.2.28 Rookverbod en Gsm verbod 

Het is ten strengste verboden te roken binnen alle lokalen van de sportaccommodatie: 
niet enkel speelzalen en aanverwante lokalen,doch tevens de cafetaria. 
Het gebruik van GSM in de speelruimte is ten strengste verboden. 
 

C.2.28.1 De thuisclub is voor beide verordeningen behartigend verantwoordelijk voor de handhaving 
van de reglementaire (en overigens ook wettelijke) verplichting van het rookverbod, alsook op 
de controle van het gebruik van de GSM. Aangesloten leden kunnen gesanctioneerd worden. 
( MC 17.08.2006/LRvB 21.08.2006) 

 
C.3. SPEELKLEDIJ 
 
C.3.1 De speelkledij bestaat normaal uit een hemdje met korte mouwen, een sportbroekje of een 

rokje, sokken en sportschoenen; andere kledij zoals een trainingspak of een deel ervan mag 
tijdens het spel niet gedragen worden, behalve met toelating van de hoofdscheidsrechter. 
Het is verboden de interclubs te betwisten met schoenen waarvan de zolen sporen kunnen 
nalaten. 

 
C.3.2 De hoofdkleur van een hemdje, een broekje of rokje, met uitzondering van de kraag en de 

mouwen van het hemdje zal duidelijk verschillen van de kleur van de gebruikte bal. 
 
C.3.3 Op de speelkledij mag het volgende aangebracht zijn: 
 
C.3.31 een schildje of een opschrift aan de voor- of aan de zijkant, binnen een totale oppervlakte van 

64 cm2; 
 
C.3.32 cijfers en letters op de achterkant van het sporthemdje teneinde een speler of zijn club te 

identificeren; 
 
C.3.33 reclames, doch die mogen geen tabak, alcohol of ongezonde producten aanprijzen; 
 
C.3.34 het I.T.T.F.- embleem, indien het model van het kledingstuk door de I.T.T.F. goedgekeurd is. 
 
C.3.4 Opschriften of versieringen op de voor- of op de zijkant van de speelkledij, noch voorwerpen 

gedragen door de speler, zoals bv. juwelen, mogen niet zodanig opzichtig of zo hevig 
weerspiegelend zijn dat het zicht van de tegenstander er door gehinderd wordt. 

 
C.3.5 Om het even welk probleem i.v.m. de wettelijkheid of de toelaatbaarheid van speelkledij wordt 

beslist door de hoofdscheidsrechter met uitzondering dat hij geen kledingstuk onwettelijk of 
onaanvaardbaar mag oordelen als het toegelaten werd door de I.T.T.F.. 

 
C.3.6 Landelijke afdelingen 

Gedurende gans de duur van een ontmoeting moeten alle spelers van éénzelfde ploeg 
optreden in een sporthemdje van dezelfde kleur. 

 
C.3.7 Provinciale afdelingen 

Dezelfde verplichting geldt voor de ploegen van de provinciale afdelingen volgens de 
beschikkingen van het P.C.. 
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C.3.8 Het vertegenwoordigen van de Liga 
Als een speler de Liga vertegenwoordigt moet hij de uitrusting dragen die voor deze 
gelegenheid ter beschikking werd gesteld. 

C.3.10 Het vertegenwoordigen van een Provincie 
Als een speler een Provincie vertegenwoordigt moet hij de uitrusting dragen die voor deze 
gelegenheid ter beschikking werd gesteld. 

 
C.4. PLOEGEN 
 
C.4.1 Samenstelling 
 
C.4.11 In de hereninterclub bestaat een ploeg uit vier spelers. 

C.4.12 In de damesinterclub of in de leeftijdscategorieën bestaat een ploeg uit drie spelers. 
 
C.4.2 Aantal ploegen per club 
 
C.4.21 Het aantal ploegen dat een club mag inschrijven is onbeperkt. 
 
C.4.22 Met uitzondering voor de ploegen die uitkomen in Superdivisie Heren geschiedt het 

onderscheiden van de respectievelijke ploegen door toekenning van een letter van het alfabet, 
in alfabetische volgorde, te beginnen met de letter A voor de eerste ploeg, B voor de volgende 
ploeg, enz. 

 
C.4.23 Deelname van de dames aan de Hereninterclub 
 
C.4.23.1 Op voorwaarde dat een dame geldig op de "Heren" sterktelijst staat, mag die dame aan de 

Hereninterclub deelnemen, behalve in Superdivisie. 
 
C.4.23.2 Wanneer geen enkele ploeg van een club voor de Damesinterclub ingeschreven is, mogen er 

maximum zes 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, onbeperkt 
speelsters vermelden. 

 
C.4.23.4 Als één of meerdere ploegen niet meer deelnemen aan de Damesinterclub, moet de club 

onmiddellijk aan de bevoegde comités (N.S.C. en/of Vleugel en/of P.C.) de naam (namen)  
mededelen van de dame(s)  die eventueel uit de Herensterktelijst moet(en) verwijderd 
worden, opdat deze lijst opnieuw in overeenstemming zou zijn met artikels C.4.23.2 en 
C.4.23.3. 

 
C.4.23.5 Voor zover aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan, bestaat er geen enkel bezwaar 

tegen het feit dat een ploeg die aan de Hereninterclub deelneemt uit vier dames zou bestaan. 
 

N.B.: Wat betreft het bijvoegen van een dame op de Herensterktelijst na aanvang 
van de interclubs: zie C.23.4 

 
C.4.24 Inschrijving van de ploegen 
 
C.4.24.1 De inschrijvingen van de ploegen in de landelijke afdelingen moeten ten laatste op vijf juni de 

landelijke bevoegde instantie bereiken. 
Vanaf deze datum worden de ontvangen inschrijvingen als onherroepelijk beschouwd. 
 

C.4.24.2 De betalingen in verband met deze inschrijvingen moeten uitgevoerd worden na ontvangst 
van de factuur verzonden door de penningmeester en dit vóór 15 augustus van het lopende 
seizoen. 

 
C.4.24.3 Elk P.C. stelt zelf voor zijn provincie de data van inschrijving en betaling vast voor de 

deelname aan de provinciale interclubcompetitie, dit met inbegrip van de leeftijdscategorieën. 
 
C.4.24.4 geschrapt 
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C.4.3 geschrapt 
 
C.4.39 Nieuwe club 
 
C.4.39.1 Ongeacht de klassering van haar leden worden de ploegen van een nieuw aangesloten club 

in de laagste afdeling van de betrokken provincie ondergebracht. 
 
C.4.39.2 Evenwel, wanneer een club, afkomstig uit een ander verbond of groepering, inschrijft bij de 

VTTL, heeft het betrokken P.C. het recht om de ploegen van deze club op te nemen in de 
provinciale reeksen die overeenstemmen met de sterkte van de spelers waaruit deze ploegen 
samengesteld zijn. 

 
C.4.40 Fusie van clubs 

In geval van fusie van clubs worden de ploegen van de club die uit deze fusie ontstaat 
ondergebracht in de afdelingen waarin de respectievelijke ploegen van de gefusioneerde 
clubs zouden ondergebracht worden bij de aanvang van het sportseizoen. 

 
C.5. STRUCTUUR 
 

Op landelijk vlak bestaat het interclubkampioenschap uit 1afdeling in de Categorie Heren en 
één afdeling in de Categorie Dames. Op provinciaal vlak zijn er maximaal 6 afdelingen, 
samengesteld, in elke provincie, in functie van het aantal ingeschreven ploegen voor de 
betrokken Categorie en van het aantal reeksen in elk van deze afdelingen. 

 
C.5.1 Categorie heren 
 
C.5.11 Op landelijk vlak 
 
C.5.11.1 drie reeksen heren . 
 
C.5.13 Op provinciaal vlak 

In elke provincie: 
 
C.5.13.11 Elk PC organiseert zijn provinciale interclub met een afdeling 1 bestaande uit één reeks van 

twaalf ploegen voor de provincies waar minder dan tweehonderd ploegen de hereninterclubs 
van het vorig sportseizoen beëindigd hebben. 

 
C.5.13.12 Elk PC organiseert zijn provinciale interclub met een afdeling 1 die mag bestaan uit één of 

twee reeksen van twaalf ploegen, voor de provincies waar meer dan tweehonderd ploegen de 
hereninterclubs van het vorig sportseizoen beëindigd hebben. 

 
C.5.13.13 Elk PC organiseert zijn provinciale interclub met een afdeling 1 die mag bestaan uit één, twee 

of drie reeksen van twaalf ploegen, voor de provincies waar meer dan vijfhonderd ploegen de 
hereninterclub van het vorig sportseizoen beëindigd hebben. 

 
C.5.13.2 Elk PC organiseert zijn provinciale interclub met afdelingen 2 tot en met 5 bestaande uit één 

of meerdere reeksen van 12 ploegen. Het aantal reeksen in een provinciale afdeling kan 
maximum het dubbel zijn van het aantal reeksen in de onmiddellijk hogere afdeling. 

 
C.5.13.3 Elk PC organiseert zijn provinciale interclub met een afdeling 6 bestaande uit een onbeperkt 

aantal reeksen van twaalf ploegen. 
 
C.5.13.4 De P.C.'s mogen afwijken van de regel die het aantal ploegen per reeks bepaalt. 
 
C.5.2 Categorie dames 
 
C.5.21 Op landelijk vlak 
 
C.5.21.1 één reeks dames.. 
 
C.5.23 Op provinciaal vlak 

In elke provincie: 
 
C.5.23.1 Elk PC organiseert zijn provinciale interclub met een afdeling 1 bestaande uit één reeks 
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van twaalf ploegen. 
 
C.5.23.2 Elk PC organiseert zijn provinciale interclub met een afdeling 2 bestaande uit één of twee 

reeksen van twaalf ploegen. 
 
C.5.23.3 Elk PC organiseert zijn provinciale interclub met een afdeling 3 bestaande uit twee tot vier 

reeksen van twaalf ploegen. 
 
C.5.23.4 Elk PC organiseert zijn provinciale interclub met een afdeling 4 bestaande uit een 

onbeperkt aantal reeksen van twaalf ploegen. 
 
C.5.23.5 Artikel C.5.13.4 is eveneens van toepassing in de categorie Dames. 
 
C.5.3 Leeftijdscategorieën 
 
C.5.31 In elke provincie wordt een interclub georganiseerd in ieder van de leeftijdscategorieën. 
 
C.5.32 In deze competities wordt het principe van stijgen en dalen niet toegepast. 
 
C.6. VERLOOP VAN DE ONTMOETINGEN 
 
C.6.1 Aantal tafels 
 
C.6.11 In alle afdelingen moeten de ontmoetingen verplichtend op twee tafels worden gespeeld. 
 
C.6.12 Met toestemming van het bevoegd comité VTTL, of P.C. naargelang het geval, mogen de 

ontmoetingen van de damesinterclub of van een interclub in de leeftijdscategorieën op één 
tafel betwist worden. 

 
C.6.2 Aantal sets 
 
C.6.21 Alle wedstrijden worden betwist naar drie gewonnen sets. 
 
C.6.3 Verloop van de wedstrijden 
 
C.6.31 De opeenvolgende wedstrijden van een interclubontmoeting moeten zonder onderbreking 

worden afgehandeld, d.w.z. dat vanaf een tafel vrij is de volgende wedstrijd zoals die op het 
wedstrijdblad voorkomt onmiddellijk moet worden afgeroepen. 

 
C.6.32 De twee ploegkapiteins kunnen nochtans akkoord gaan om de wedstrijden twee per twee te 

laten spelen. 
 
C.6.33 In dergelijk geval moet dit akkoord voor het begin of tijdens de interclubontmoeting, op het 

wedstrijdblad vermeld of aangekruist worden. 
 
C.6.34 Nochtans mag de hoofdscheidsrechter, op ieder ogenblik en wanneer hij dit nuttig acht, 

teruggrijpen naar het oorspronkelijk verloop. 
 
 
C.6.5 Hereninterclub 
 
C.6.51 Elke speler van een ploeg speelt een enkelspel tegen elke speler van de tegenpartij, zodat er 

in totaal zestien enkelspelen dienen gespeeld te worden. 
 
C.6.52 De wedstrijden moeten volgens onderstaande tabel gespeeld worden: 

4-2 4-1 4-3 4-4 
3-1 3-2 3-4 3-3 
2-4 2-3 2-1 2-2 
1-3 1-4 1-2 1-1 
 

C.6.53 Na afloop van de eerste acht wedstrijden mag een rusttijd van vijf minuten genomen worden. 
 
C.6.54 In zoverre artikel C.4.11 wordt gerespecteerd, mogen de provinciale comités een ander 

spelsysteem kiezen dat geldt voor alle afdelingen van hun provinciale interclub, mits het 
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voorafgaand schriftelijk akkoord van de Algemene Vergadering van de VTTL.  Het verloop van 
de ontmoetingen in dit afwijkend spelsysteem moet worden bekendgemaakt aan de clubs 
vóór de datum van het afsluiten van de inschrijvingen. 

 
C.6.6 Damesinterclub en leeftijdscategorieën 
 
C.6.61 Een ontmoeting bestaat uit 9 enkelspelen en 1 dubbelspel. 
 
C.6.62 De volgorde van de wedstrijden, die allen moeten gespeeld worden, is als volgt 

3-2, 2-1, 1-3, 3-1, 2-3, 1-2, dubbel, 3-3, 2-2, 1-1. 
 
C.6.63 De keuze van de spelers die aan het dubbelspel deelnemen ligt vrij binnen elke ploeg en zal 

ten laatste worden medegedeeld juist nà het zesde enkelspel.. 
 
C.6.64 Wanneer een speler drie opeenvolgende wedstrijden moet spelen, heeft hij recht op een 

onderbreking van vijf minuten tussen de tweede en de derde van die wedstrijden. 
 
C.6.7 Uitslagen 
 
C.6.71 De einduitslag van een interclubontmoeting wordt bekomen door voor elke ploeg de som te 

maken van de behaalde individuele overwinningen (enkelspelen, dubbelspel). 
 
C.6.71.1 Wanneer een speler of een paar een wedstrijd niet betwist, wordt de niet gespeelde wedstrijd 

met 3 sets tegen 0, en waar nodig met 33 punten tegen 0, toegewezen aan de ploeg van de 
tegenstrever. 

 
C.6.71.2 Wanneer een speler of een paar een wedstrijd niet beëindigt, worden alle punten die reeds 

aangetekend waren op het ogenblik van de opgave in aanmerking genomen. Indien 
bijvoorbeeld de winnende speler of het winnend paar leidt (leiden) met 8-6 in de vijfde et, zal 
de uitslag van deze wedstrijd als volgt worden opgetekend: 11-x, x-11, x-11, 11-x, 11-6. 

 
C.6.72 De ploeg die het grootst aantal individuele overwinningen telt wint de ontmoeting. 
 
C.6.73 Wanneer beide ploegen een gelijk aantal individuele overwinningen behaald hebben, bekomt 

men een gelijkspel, behalve in bijzondere gevallen waarvan sprake in C.7.2. 
 
C.7. RANGSCHIKKING VAN PLOEGEN 
 
C.7.1 Principe 
 
C.7.11 De ploegen worden gerangschikt door optelling van de verworven punten, behaald in de 

respectieve ontmoetingen. 
 
C.7.12 Aan de overwinnaar van een ontmoeting worden drie punten toegekend. 
 
C.7.13 In geval van gelijkspel, wordt aan elke ploeg twee punten toegekend. 
 
C.7.14 Aan de verliezende partij wordt één punt toegekend. 

 
C.7.15 Wanneer er een uitspraak is in verband met maximum verliesscore zal de puntenverdeling 

als volgt zijn: 
C7.16. Indien de ontmoeting daadwerkelijk gespeeld is en de uitslag wordt gewijzigd naar de 

maximum verliesscore, wordt er aan de verliezer één punt toegekend. 
• Indien de ontmoeting gespeeld is ten gevolge van laattijdigheid en deze laattijdigheid 

geen geval is van overmacht, wordt de maximum verliesscore uitgesproken en de 
verliezer krijgt nul punten. 

• Indien het uitspreken van de maximum verliesscore een gevolg is van bedrog of 
wedstrijdbladvervalsing worden nul punten toegekend. 

 
C.7.2 Gelijke stand op het einde van het kampioenschap 

Wanneer in een bepaalde reeks twee ploegen of meer op het einde van het sportseizoen een 
gelijk aantal ontmoetingspunten tellen, wordt hun onderlinge rangschikking op volgende wijze 
bepaald: 
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C.7.21 Gelijke stand tussen twee ploegen: 
 
C.7.21.1 De onderlinge rangschikking van die twee ploegen wordt in eerste instantie bepaald door het 

aantal individuele overwinningen behaald tijdens hun onderlinge ontmoetingen. 
 
C.7.21.2 Is er nog geen onderscheid mogelijk, dan wordt de gelijke stand opgeheven in het voordeel 

van de ploeg die het hoogste quotiënt tussen gewonnen en verloren sets heeft, of indien 
nodig, het hoogste quotiënt tussen gewonnen en verloren setpunten. 

 
C.7.21.3 Blijft de stand nog steeds gelijk en wanneer het nodig blijkt een onderscheid te maken tussen 

beide betrokken ploegen, dan wordt de betere rangschikking toegekend aan de winnaar van 
een testwedstrijd te spelen in een neutraal lokaal. In dergelijke testwedstrijden zijn de 
voorschriften van C.11 van toepassing. 

 
C.7.22 Gelijke stand tussen meer dan twee ploegen 
 
C.7.22.1 Wanneer er meer dan twee ploegen op het einde van een sportseizoen een gelijk aantal 

ontmoetingspunten tellen, wordt hun onderlinge stand in eerste instantie door het aantal 
ontmoetingspunten bepaald, behaald in de onderlinge ontmoetingen tussen de betrokken 
ploegen. 

 
C.7.22.2 Bij nieuwe gelijke stand worden achtereenvolgens in acht genomen, en dit zover als nodig, 

eerst de quotiënten tussen de individuele overwinningen en de individuele nederlagen, dan de 
quotiënten tussen de gewonnen en verloren sets en uiteindelijk de quotiënten tussen de 
gewonnen en verloren setpunten, daarbij rekening houdend met volgende regels: 

 
C.7.22.3 Voor die berekeningen komen enkel in aanmerking de uitslagen van onderlinge ontmoetingen 

tussen de spelers van de betrokken ploegen. 
 
C.7.22.4 Wanneer, op een bepaald stadium van die berekeningen, de stand van een ploeg duidelijk 

kan bepaald worden ten opzichte van de andere ploegen, dan worden de uitslagen van die 
ploeg niet meer in aanmerking genomen voor iedere verdere berekening die nodig zou zijn 
om een onderscheid tussen de overblijvende ploegen te maken. 

 
C.7.22.5 Wanneer er een ploeg in toepassing van C.7.22.4 niet meer in aanmerking komt voor de 

berekeningen, dan wordt de stand van de overblijvende ploegen bepaald door eerst opnieuw 
het aantal ontmoetingsoverwinningen te beschouwen, zoals voorgeschreven in C.7.21 of 
C.7.22.1. 

 
C.7.22.6 Komt er nog geen onderscheid, tussen twee of meer ploegen, en blijkt het onontbeerlijk de 

volgorde van die ploegen te bepalen, dan wordt er voor die ploegen een testwedstrijd of 
eindronde ingericht te spelen in een neutraal lokaal. Voor die eindronde zijn de voorschriften 
van C.11 van toepassing. 

 
C.8. KAMPIOENEN 
 
C.8.1 Categorieën Heren en Dames 
 
C.8.12 Provinciale Kampioenen 
 
C.8.12.1 In de provinciale afdelingen wordt voor elke afdeling de titel van provinciale kampioen 

toegekend aan de winnaar van een eindronde betwist tussen de ploegen die elk in hun reeks 
eerst gerangschikt werden. 

 
C.8.12.2 De P.C.'s zijn verantwoordelijk voor het organiseren van deze eindronden. 
 
C.8.2 Leeftijdscategorieën 
 
C.8.21 In elke categorie wordt voor deze interclub in elke provincie de titel van Provinciaal Kampioen 

toegekend. 
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C.9. HET STIJGEN EN DALEN VAN PLOEGEN 
 
C.9.1   Ploegen die stijgen 
 
C.9.11  Interclub Heren 
 
C.9.11.1  De eerst gerangschikte ploeg van elke reeks moet steeds naar de onmiddellijk hogere afdeling 

stijgen. 
 De kampioen van elke reeks in de landelijke afdeling moet naar 2de nationale afdeling stijgen. 
 Wat betreft de stijgers van Eerste Provinciale Afdeling naar de landelijke afdeling blijft artikel 

C.9.11.22 echter van strikte toepassing. 
 
C.9.11.2  Andere stijgers: 
 
C.9.11.21  Er stijgen 10 ploegen naar de landelijke interclubcompetitie; de verdeling van de ploegen 

geschiedt op volgende wijze: 
 
C.9.11.22 Elke provincie heeft recht op twee stijgers. De kampioenen van iedere reeks in 1ste provinciale 

moeten verplicht stijgen naar landelijke afdeling. De ploegen die als 2de van hun reeks recht 
hebben om te stijgen, mogen eventueel kiezen om in provinciale afdeling te blijven. In dat 
geval wordt deze plaats vacant en toegewezen aan een bijkomende stijger. Bijkomende 
stijgers worden bepaald door het landelijk quotiënt.  

 
C.9.11.23 Om dit landelijk quotiënt te bepalen, maakt men de som van het aantal ploegen van elke 

provincie die hebben deelgenomen aan de hereninterclub, betwist volgens het principe van 
stijgen en dalen, zowel in de Nationale, als in de landelijke, als in de Provinciale afdelingen, de 
ploegen die algemeen forfait hebben verklaard niet meegerekend. Voor deze berekening geldt 
het aantal ploegen van het voorafgaande sportseizoen. Deze som gedeeld door 10 geeft het 
landelijk quotiënt.  

 
C.9.11.24 Daar er in elke provincie twee stijgers van ambtswege zijn, trekt men van het aantal 

herenploegen van elke provincie, bepaald zoals beschreven in C.9.11.23, tweemaal het 
landelijk quotiënt af. Voor elke provincie geeft deze aftrekking aanleiding tot een verschil dat 
positief, negatief of nul kan zijn. 

 
C.9.11.25 Het grootste positief verschil geeft recht op een bijkomende stijger. Na het landelijk quotiënt 

van dit grootste positief verschil afgetrokken te hebben, kent men de volgende stijgende plaats 
toe aan de provincie met het nieuw grootste verschil en zo verder tot dat alle vrije plaatsen 
opgevuld zijn. 

 
C.9.11.26 Indien de rest gelijk is komt de laatste stijgende ploeg uit de provincie die gedurende het 

voorafgaande sportseizoen het kleinst aantal ploegen telde in de landelijke afdeling heren. 
 
C.9.11.27 Wanneer dit ploegenaantal hetzelfde is, komt de stijgende ploeg uit die provincie die 

gedurende het voorafgaande sportseizoen met het grootst aantal ploegen aande interclubs 
Jongeren "Jongens" deelgenomen heeft. 

 
C.9.11.3 Elk sportseizoen, voor de aanvang van de interclubcompetitie maakt het managementcomité 

de verdeling per provincie bekend van het aantal ploegen die op het einde van het seizoen 
naar de Landelijke Afdeling stijgen. 

 
C.9.11.4  Vacante plaatsen 
 
C.9.11.41  Indien een plaats vacant is in een afdeling wordt deze plaats ingenomen door de ploeg die in 

de onmiddellijk lagere afdeling gerangschikt is op de eerstvolgende plaats die nog geen recht 
gaf tot stijgen. 
Deze procedure wordt telkens herhaald tot alle vacante plaatsen ingenomen zijn. 
 

C.9.11.42  Indien er plaatsen vrijkomen in 2de Nationale Afdeling worden deze als volgt toegekend: 
1. Aile Francophone 
2. Vlaamse Tafeltennisliga 
3. A.F 
4. A.F. 
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5. V.T.T.L. 
6. A.F 
7. A.F. 
8. V.T.T.L. 
verder steeds 2 maal A.F. en dan 1 maal VTTL. 
 

C.9.11.5  Bijkomende stijgers 
 
C.9.11.51  Indien nodig worden de bijkomende stijgende ploegen bepaald door een eindronde betwist 

tussen de ploegen die in de verschillende reeksen op gelijke hoogte eindigden. 
 
C.9.12  Interclub Dames 
 
C.9.12.1 De eerste en tweede gerangschikte in de reeks van de landelijke afdeling moet naar 2de 

nationale afdeling stijgen. 
 
C.9.12.2  Er stijgen steeds 3 ploegen naar de landelijke interclubcompetitie. de verdeling van de 

ploegen geschiedt op volgende wijze: 
 
C.9.12.21 De kampioen van reeks 1ste provinciale in de provincie met het grootst aantal ploegen die 

hebben deelgenomen aan de Damesinterclub, betwist volgens het principe van stijgen en 
dalen, zowel in de Nationale, als in de landelijke, als in de Provinciale afdelingen, de ploegen 
die algemeen forfait hebben verklaard niet meegerekend, stijgt automatisch. Voor deze 
berekening geldt het aantal ploegen van het voorafgaande sportseizoen. 

C.9.12.22 De kampioenen van de vier overige provincies betwisten een eindronde waardoor de beide 
andere stijgers worden vastgelegd. 

C.9.12.3 Elk sportseizoen, voor de aanvang van de terugronde maakt het managementcomité de 
modaliteiten van deze eindronde bekend. 

 
C.9.12.4 Vacante plaatsen 
 
C.9.12.41  Indien een plaats vacant is in een afdeling wordt deze plaats ingenomen door de ploeg die in 

de onmiddellijk lagere afdeling gerangschikt is op de eerstvolgende plaats die nog geen 
recht gaf tot stijgen. 
Deze procedure wordt telkens herhaald tot alle vacante plaatsen ingenomen zijn. 
 

C.9.12.43  In 2e Nationale Afdeling worden de vrijgekomen plaatsen in dezelfde volgorde toegekend als 
deze bepaald in artikel C.9.11.42 

 
C.9.12.44 In landelijke afdeling worden de vrijgekomen plaatsen ingenomen in volgorde door de 

ploegen die 3de, respectievelijk 4de werden in de eindronde bedoeld in artikel C.9.12.22 
 
C.9.13   Weigering tot stijgen 

Een ploeg die moet stijgen in toepassing van artikel C.9.11.1, C.9.11.2, C.9.12.1, of C.9.12.2 
en die weigert dit te doen, wordt als niet-ingeschreven beschouwd, met alle gevolgen van 
dien. 

 
C.9.2   Ploegen die dalen 
 
C.9.21   Interclub Heren en Dames 
 
C.9.21.4 Landelijke afdeling Heren 

Er zijn steeds minimaal 6 dalers naar de provinciale afdelingen (algemeen forfait en vrije 
plaatsen inbegrepen) 
De laatste twee gerangschikten van elke reeks moeten altijd dalen naar de onmiddellijk 
lagere afdeling. 
 

C.9.21.41 Landelijke afdeling Dames 
  Er zijn steeds 3 dalers naar de provinciale afdelingen (algemeen forfait en vrije plaatsen 

inbegrepen) 
 
C.9.21.5  Provinciale Afdelingen 

De laatste twee gerangschikten (algemeen forfait en vrije plaatsen inbegrepen)  van elke 
reeks van de verschillende provinciale afdelingen, behalve de laatste, moeten altijd dalen 
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naar de onmiddellijk lagere afdeling. 
 

C.9.21.6  Bijkomende dalers 
 
C.9.21.61  In functie van het het aantal dalende ploegen uit 2de Nationale Afdeling, kunnen er 

bijkomende dalers zijn uit de landelijke reeksen. Dit aantal wordt door volgende tabel 
bepaald: 
dalers uit 2de nationale Afdeling:  bijkomende dalers uit landelijke afdeling 
  0      1 
  1      2 
  2      3 
  3      4 
  4      5 
  5      6 
  6      7 
Indien nodig betwisten de 10de, 9de en 8ste gerangschikten een eindronde om de 
bijkomende dalers vast te stellen. 
 

C.9.21.62 Indien het aantal dalende ploegen uit de Landelijke Afdeling, afkomstig uit een bepaalde 
provincie, het aantal stijgende ploegen naar de landelijke Afdeling, waarop deze provincie 
recht heeft, overschrijdt, dalen er waar nodig, bijkomende ploegen uit alle afdelingen van 
diezelfde provincie. 

 
C.9.21.63  De ploegen die bijkomend dalen worden bepaald door een eindronde betwist tussen de in 

aanmerking komende ploegen. 
C.9.21.64  De P.C.'s zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de provinciale eindronden. 
 
C.9.21.65 De dalers voorzien in C.9.21.4 en C.9.21.41 moeten in elk geval dalen. 
 
C.9.21.66  Indien er plaatsen vrijkomen in hogere afdelingen, worden de bijkomende dalers terug 

opgevist, alvorens een beroep te doen op bijkomende stijgers. 
 
C.11. EINDRONDEN 
 
C.11.1 Algemeen principe 
 
C.11.11 Alhoewel een eindronde kan verspreid worden over meerdere dagen van de burgerlijke 

kalender, moet het geheel van een eindronde aanzien worden als één en dezelfde speeldag 
van de sportkalender. 

 
C.11.2 Kwalificatie 
 
C.11.21.1 In een ontmoeting van een eindronde van de Hereninterclub moet een ploeg samengesteld 

zijn uit de vier spelers die in die ploeg het grootst aantal malen werden opgesteld tijdens het 
betrokken sportseizoen. 

 
C.11.21.2 In een ontmoeting van een eindronde van de Damesinterclub of een interclub van een 

leeftijdscategorie moet een ploeg samengesteld zijn uit de drie spelers die in die ploeg het 
grootst aantal malen werden opgesteld tijdens het betrokken sportseizoen. 

 
C.11.21.3 Indien twee of meer spelers een gelijk aantal malen werden opgesteld in de betrokken ploeg 

is de keuze onder deze spelers vrij. De club moet evenwel voor de aanvang van de eerste 
ontmoeting van de ploeg in de eindronde haar keuze mededelen. Dit om de toepassing van 
art. C.11.21.4. mogelijk te maken. 

 
C.11.21.4 Wanneer één of meerdere spelers die gekwalificeerd zijn om opgesteld te worden in een 

bepaalde ploeg voor een eindronde, niet deelnemen aan een ontmoeting van deze eindronde, 
mag de club hem of hen vervangen door om het even welke speler die geen kleinere index 
heeft dan de te vervangen speler. 

 
C.11.21.5 Een speler kan eindronden slechts betwisten met één enkele ploeg van dezelfde categorie. 
 
C.11.4 Eindronde betwist tussen twee ploegen 
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C.11.41 De ploeg die de overwinning behaalt in de ontmoeting tussen de twee ploegen wint de 
eindronde. 

 
NB.: In geval van gelijke stand wat de individuele overwinningen betreft, zie 

C.7.21. 
 
C.11.42 Bij een volledige gelijke stand is het aantal overwinningen, respectievelijk sets, respectievelijk 

punten in de laatste vier wedstrijden van de ontmoeting beslissend voor de overwinning. 
Loting is nochtans noodzakelijk indien ook in die vier wedstrijden het aantal overwinningen, 
sets, punten volledig gelijk zijn en één van beide ploegen de volgende ronde moet betwisten. 

 
C.11.5 Eindronde betwist tussen drie ploegen 
 
C.11.51 De drie ploegen moeten elkaar onderling ontmoeten en na verloop van elke ontmoeting zullen 

punten toegekend worden zoals in de interclubkampioenschappen. 
 
 
C.11.52  Indien twee ploegen hetzelfde aantal punten behalen: zie C.7.22 en C.11.42. 
 
C.11.6 Eindronde met meer dan drie ploegen 
 
C.11.61 Deze ontmoetingen dienen te worden betwist volgens het principe van rechtstreekse 

uitschakeling, nadat het hiertoe bevoegde comité een lottrekking heeft verricht. Deze 
ontmoetingen worden betwist volgens het principe van C11.4 

 
C.11.7 Organisatie 
 
C.11.71 Eindronden en beslissingsontmoetingen m.b.t. landelijke afdelingen vallen onder de 

bevoegdheid van de VTTL. 
 
C.11.72 De tabellen worden opgemaakt door lottrekking tijdens een vergadering van het Management 

Comité. Deze tabellen worden gepubliceerd voor aanvang van de terugronde. 
 
C.11.73 Eindronden en beslissingsontmoetingen m.b.t. provinciale afdelingen vallen onder de 

bevoegdheid van  de P.C.'s. 
 
C.12. INTERCLUBKALENDER 

C.12.1 Vóór de aanvang van elk sportseizoen stelt het Managementcomité de interclubkalender 
samen voor de landelijke afdelingen, rekening houdende met de organisatie van de nationale 
kalender.. 

 
C.12.3 De P.C.'s stellen de provinciale interclubkalenders op, hierbij rekening houdend met de 

organisatie van de landelijke en nationale kalender. 
 
C.13. INTERCLUBWEEK 
 
C.13.1 Het Managementcomité  identificeert de interclubcompetitieweken, vervat in deze 

interclubkalender, door middel van een referentiecode. 
 
C.13.2 Een interclubweek loopt van zondag tot de volgende zaterdag. 
 
C.13.3 De interclubweken met een zelfde referentienummer vormen een geheel, zelfs wanneer de in 

die week voorziene ontmoetingen gespeeld worden in een andere week van de burgerlijke 
kalender. 

 
C.13.4 Een provinciale interclubweek stemt overeen met een landelijke interclubweek. 
 
C.13.5 De provinciale comités moeten, ten laatste twee weken voor de start van de landelijke 

interclubcompetitie de overeenstemmende weken aan het MC/VTTL mededelen . 
 
C.14. INTERCLUB COMPETITIEDAG EN -UUR 
 
C.14.1 In de interclubkalender wordt het aanvangsuur en de juiste datum vastgesteld waarop iedere 
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interclubontmoeting moet betwist worden. 
 
C.14.2 In de landelijke afdelingen Heren is de officiële speeldag vastgelegd op zaterdag met aanvang 

te 19 uur stipt. 
 
C.14.4 In de Landelijke afdelingen Dames is de officiële speeldag vastgesteld op zaterdag met 

aanvang te 14 uur stipt. 
Nochtans heeft een club het recht om het aanvangsuur van alle thuisontmoetingen van één of 
meer van zijn damesploegen op 13 uur vast te stellen op voorwaarde dat hij dat mededeelt bij 
de inschrijving van deze ploeg (en) (C.4.24.1). 

 
C.14.5 Elk P.C. legt de officiële speeldagen en -uren vast voor de provinciale interclubontmoetingen. 
 
C.15. COMPETITIEDAG - AFWIJKINGEN 

 
C.15.1  In geen geval mag een ontmoeting uit de terugronde gespeeld worden op een vroegere 

datum dan degene voorzien voor de laatste speeldag van de heenronde. 
 
C.15.2 Afwijkingen aan de bepalingen vervat in art. C.14 kunnen slechts worden toegestaan door het 

MC/VTTL  of door het P.C., respectievelijk op landelijk en op provinciaal vlak. 
 
C.15.3 Op aanvraag van de twee betrokken clubs mag een ontmoeting worden betwist op een 

andere dag en uur dan voorzien in de interclubkalender, op voorwaarde nochtans dat deze 
ontmoeting ten laatste gespeeld wordt op de zaterdag van de in de interclubkalender 
voorziene week. 

C.15.4 Onder dezelfde voorwaarde kunnen de clubs plaats en datum omwisselen van de twee 
ontmoetingen die zij tegen elkaar moeten betwisten tijdens hetzelfde sportseizoen. 
In dat geval blijven echter de "bezochte" of de "bezoekende" ploegen dezelfde als deze die 
voorzien zijn in de interclubkalender. 

 
C.15.5 Aanvragen zoals voorzien in C.15.3 en C.15.4 moeten hetzij bij het managementcomité. hetzij 

bij het betrokken P.C. ingediend worden, op een passend formulier, door deze instantie 
afgeleverd. Dergelijke aanvragen moeten minstens 72  uur voor de datum van afwijking 
gebeuren, ongeacht of de oorspronkelijke ontmoetingsdag voorzien in de sportkalender, een 
zaterdag of enig andere weekdag is. 

 
C.15.6 Behalve in de hierna opgesomde gevallen, mag een ontmoeting niet worden gespeeld na de 

door de sportkalender vastgelegde interclubweek: 
 
C.15.61 - mogelijke selectie of voorselectie van een speler voor de nationale ploeg; 
 
C.15.62 - mogelijke selectie of voorselectie van een speler voor een vertegenwoordigende ploeg 

van de V.T.T.L. in zoverre de competitie waarvoor de selectie gebeurt opgenomen is in 
een lijst ingediend bij de Secretaris-Generaal en aanvaard door het Landelijke Raad van 
Bestuur minstens twee weken voor de competitie waarvoor de selectie van toepassing is. 

 
C.15.63 - wanneer één van de twee betrokken ploegen een ontmoeting moet betwisten in het raam 

van de Champioens League ; wanneer één van de twee betrokken ploegen een 
ontmoeting moet betwisten in het raam van de ETTU-Cup 

 
C.15.64 - slechte weersomstandigheden (ijzel, mist, sneeuw, enz.) die de verplaatsing onmogelijk 

maken; na beslissing van MC/VTTL 
 
C.15.65 - gevallen van heirkracht, te beoordelen door het MC/VTTL of Landelijke Raad van 

Bestuur. 
 
C.15.66 - een beslissing genomen door een der bevoegde comités. 
 
C.15.67 - In afwijking van artikel C.15.61 en volgende, kan een ontmoeting in de hereninterclubs 

niet worden uitgesteld wegens een selectie van een speelster. 
 
C.16. UITGESTELDE ONTMOETINGEN 
 
C.16.1 Voor het afwerken van ontmoetingen uitgesteld in toepassing van C.15.6 schakelt het N.S.C. 
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in de interclubkalender enkele interclubweken in die speciaal voor dit doel voorbehouden zijn. 
Dergelijke uitgestelde ontmoetingen worden ambtshalve verplaatst naar de eerstvolgende 
beschikbare of vrijgemaakte interclubweek. 

 
C.16.2 Tengevolge van artikels C.15.61, C.15.62 en C.15.63 kunnen interclubontmoetingen 

uitgesteld worden, indien de betrokken club een aanvraag tot uitstel heeft ingediend bij het 
Managementcomité binnen de voorziene termijn. 

 
C.16.21 Bij toepassing van artikel C.15.61 dient de aanvraag te gebeuren binnen de 3 dagen nadat de 

selectie of voorselectie aan de club werd bekendgemaakt. 
 
C.16.22 Bij toepassing van artikel C.15.63 dient de aanvraag ten laatste twee weken voor de 

voorziene datum van de uit te stellen ontmoeting, te gebeuren. 
 
C.16.3 In toepassing van artikel C.15.63 wordt een ontmoeting slechts uitgesteld, in zoverre de 

Europese bekerwedstrijd wordt gespeeld op de officiële voorziene datum en de uit te stellen 
interclubontmoeting ook op deze datum is voorzien of in de periode dat de betrokken ploeg de 
verplaatsing naar het buitenland maakt. 

 
C.17. GELIJK AANTAL ONTMOETINGEN OP HET EINDE VAN DE INTERCLUBCOMPETITIE 
 

Vooraleer zij de ontmoetingen, voorzien in de laatste twee weken van de interclubkalender afwerken, 
moeten alle ploegen van een zelfde reeks, al de tot daar voorziene ontmoetingen van de 
interclubkalender gespeeld hebben, tenzij uitzonderlijke afwijkingen toegestaan door het 
Managementcomité.. 
 

C.18. KWALIFICATIE VOOR DE INTERCLUBS 
 
C.18.1 Tijdens een sportseizoen mag een speler de interclubs van de VTTL. slechts betwisten voor 

één enkele club aangesloten bij VTTL/KBTTB.. 
 
C.18.2 Om op een wedstrijdblad van een interclubontmoeting te mogen voorkomen, moet een speler: 
 
C.18.21 - regelmatig aangesloten zijn bij de betrokken club, beschikken over een geldige 

spelerslicentie 
 
C.18.22 - voorkomen op de reguliere sterktelijst van de club ofwel op de sterktelijst recreantreserve. 
 
C.18.23 - vrij zijn van iedere schorsing voor de interclubontmoetingen. 
 
C.18.3 Een speler verliest zijn kwalificatie indien hijzelf niet in regel is met de thesaurie van 

zijn provincie of zijn Vleugel, of met de nationale thesaurie. 
 
C.18.4 Een ploeg verliest haar kwalificatie indien de club, waartoe zij behoort, niet in regel is met de 

thesaurie van haar provincie of haar Vleugel, of met de nationale thesaurie. 
 
C.18.4.1 Een ploeg die in de nationale afdeling aantreedt verliest haar kwalificatie indien de club 

waartoe zij behoort, niet in regel is met de nationale thesaurie. 
 
C.18.4.2 Een ploeg die in de landelijke afdelingen aantreedt, verliest haar kwalificatie indien de club 

waartoe zij behoort, niet in regel is met de landelijke thesaurie. 
 
C.18.4.3 Een ploeg die in de provinciale afdeling aantreedt, verliest haar kwalificatie indien de club 

waartoe zij behoort, niet in regel is met de provinciale thesaurie. 
 
C.18.5 Een speler of een ploeg, bedoeld onder C.18.3 en C.18.4 herkrijgt zijn kwalificatie op de 

datum waarop de schuld wordt aangezuiverd. 
 
C.18.6 Spelers met buitenlandse nationaliteit 
 
C.18.61.1 Wordt als buitenlander beschouwd, elke speler die niet over een identiteitskaart of paspoort 

beschikt waarop als nationaliteit vermeld staat: Belg of Belgische. 
 
C.18.61.2 Wordt met Belg gelijkgesteld, iedere buitenlander die in België verblijft, zoals bedoeld in artikel 
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C.18.62, sedert ten minste vijf jaar, zo niet sedert zijn geboorte. 
 
C.18.62 Een bewoner van een gebied dat beheerd wordt door een andere Bond of, behalve na een 

waarachtige verandering van verblijfplaats, een lid van een andere Bond kan niet 
speelgerechtigd verklaard worden voor de Belgische interclubs, zonder voorafgaandelijk 
toestemming van die andere Bond 
Met deze bepaling tot doel wordt een speler beschouwd als verblijvend in een gebied 
wanneer zijn gewoonlijke of belangrijkste woonplaats of zijn basis in dat gebied is; verblijf 
wordt niet bepaald door continuïteit of duur. 
Vooraleer een speler als speelgerechtigd voor de Belgische interclubs te aanvaarden, moet 
het bevoegd Comité zich vergewissen van het feit dat de speler van plan is te verblijven of 
reeds verblijft op het grondgebied beheerd door de K.B.T.T.B. 

 
C.19. AANSLUITING NA AANVANG VAN DE INTERCLUBCOMPETITIE 
 
C.19.1 Gescharpt. 
 
C.20. MEERVOUDIGE DEELNEMING 
 
C.20.1 Een speler mag tijdens dezelfde interclubweek niet worden opgesteld in verschillende ploegen 

van dezelfde categorie (zie C.13.3). 
 
C.20.2 Indien een speler deze regel overtreedt, verliest de laagste ploeg waarin hij werd opgesteld de 

ontmoeting met maximum verliesscore, zal een boete opgelegd worden door het bevoegd 
comité en zullen de wedstrijden die deze speler betwist heeft in de hogere ploeg als verloren 
wedstrijden beschouwd worden voor deze ploeg. 

 
C.21. DE STERKTELIJST 
 
C.21.1.1 Bij aanvang van elk sportseizoen maakt iedere club een lijst op van haar leden die in 

aanmerking komen om aan de interclubcompetitie, Superdivisie uitgezonderd, deel te nemen. 
 
C.21.1.2 geschrapt 
 
C.21.2 Een afzonderlijke lijst moet worden opgemaakt voor de Hereninterclub, voor de 

Damesinterclub en voor alle leeftijdscategorieën. 
 
C.21.3.1 Om te mogen deelnemen aan de Hereninterclub, moeten de dames tevens opgenomen 

worden op de Herensterktelijst, met de vermelding van hun individuele klassering bij de heren 
(zie B.1.4 en C.4.23). 

 
C.21.3.2 Wanneer een dame geen individuele klassering bij de heren heeft, wordt haar een 

overeenstemmende herenklassering toegekend op basis van de “gelijkwaardigheidtabel heren 
en dames”. 

 
Op dezelfde manier om te mogen deelnemen aan de Damesinterclub, moet een dame die 
geen individuele klassering bij de dames heeft, maar wel bij de heren op de damessterktelijst 
opgenomen worden met een overeenstemmende klassering bepaald in functie van de 
“gelijkwaardigheidtabel heren en dames”. In dergelijk geval geldt die overeenstemmende 
klassering ook voor andere clubcompetities en / of voor individuele competities. 
 

Gelijkwaardigheidstabel klasseringen Heren en Dames 
 

 DAMES HEREN 
 A1-A8 B0 of B2 
 A9-A.. B4 of B6 
 B0 C0 
 B2 C2 
 B4 C4 
 B6 C6 
 C0 D0 
 C2 D2 
 C4 D4 
 C6 D6 
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 D0 E0 
 D2 E2 
 D4 E4 
 D6 E6 

 
C.21.4 De sterktelijst bevat naam, voornaam, aansluitingsnummer, individuele klassering en index 

van elk van de spelers. Op deze lijst worden de spelers in stijgende volgorde van hun index 
geplaatst. 

 
C.21.5 INDEX 

Alle spelers met éénzelfde klassement krijgen éénzelfde index, gelijk aan het nummer van de 
laagste plaats waar deze spelers mogen spelen. 
Voorbeeld: 
nr. 1 C6  index 3  de spelers 1 tot 3 krijgen index 3 omdat 

2  C6  index 3  ieder van deze spelers ten laagste op 
3  C6  index 3 plaats 3 mag worden opgesteld. 
4  D0  index 5 nrs. 4 en 5 krijgen dus index 5 
5  D0  index 5 
6  D2  index 9 nrs. 6 tot 9 krijgen dus index 9 
7  D2  index 9 
8  D2  index 9 
9  D2  index 9 

Voorbeeld:  nr. 9: is de eerste plaats in de C-ploeg herennr. 9: is de derde plaats in de C-
ploeg dames. 

De plaatsen in de opeenvolgende ploegen worden doorlopend genummerd. 
 
C.21.61 Wanneer twee of meerdere spelers éénzelfde index hebben, dan is de volgorde waarin de 

spelers worden opgenomen op de sterktelijst vrij. 
 
C.21.62 De index mag niet meer gewijzigd worden in de loop van het sportseizoen, tenzij in de 

gevallen waarvan sprake in C. 23 en C. 24. 
 
C.21.7 De sterktelijst op de competitiesite van de VTTL is de officiële lijst. De secretaris van het PC 

kan op deze site de officiële lijst gaan downloaden en/of afdrukken. 
 
C.21.8 Geschrapt 
 
C.21.9 De clubs  kunnen steeds de officiële lijst op de competitiesite van de VTLL gaan inkijken en/of 

afdrukken. 
 
C.21.10 Geschrapt 
 
C.21.11 Geschrapt 
 
C.21.12 De sterktelijst mag na 31 december geen wijzigingen meer ondergaan, met dien verstande 

dat niet-gerangschikte spelers, van Belgische nationaliteit, ten allen tijde in de lijst mogen 
opgenomen worden. 

 
C.21.13 Sterktelijst betreffende leeftijdscategorieën 
 
C.21.13.1 Een speler mag slechts op één sterktelijst voorkomen in de leeftijdscategorieën. 
 
C.21.13.2 Een speelster mag zowel op een Heren- als op een Damessterktelijst voorkomen in de 

leeftijdscategorieën. 
 
C.21.13.3 Een 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 -21 voorkomen. 

 
C.21.13.4 Een 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 
-21 voorkomen. 

 
C.21.13.5 Een miniem mag ofwel op de sterktelijst miniemen, ofwel op de sterktelijst cadetten, ofwel op 
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de sterktelijst junioren ofwel op de sterktelijst Jeugd -21 voorkomen. 
 
C.21.13.6 Een cadet mag ofwel op de sterktelijst cadetten, ofwel op de sterktelijst junioren ofwel op de 

sterktelijst Jeugd -21 voorkomen. 
 
C.21.13.7 Een junior mag ofwel op de sterktelijst Junioren, ofwel op de sterktelijst Jeugd -21 voorkomen. 
 
C.21.13.8 Een veteraan 80 mag ofwel op de sterktelijst Veteranen 80 ofwel op de sterktelijst Veteranen 

75 ofwel op de sterktelijst Veteranen 70, ofwel op de sterktelijst Veteranen 65, ofwel op de 
sterktelijst Veteranen 60 ofwel op de sterktelijst Veteranen 50 ofwel op de sterktelijst 
Veteranen 40 voorkomen 

 
C21.13. 9 Een veteraan 75 mag ofwel op de sterktelijst Veteranen 75 ofwel op de sterktelijst Veteranen 

70, ofwel op de sterktelijst Veteranen 65, ofwel op de sterktelijst Veteranen 60 ofwel op de 
sterktelijst Veteranen 50 ofwel op de sterktelijst Veteranen 40 voorkomen 

 
C.21.13.10 Een veteraan 70 mag ofwel op de sterktelijst Veteranen 70 ofwel op de sterktelijst Veteranen 

65, ofwel op de sterktelijst Veteranen 60, ofwel op de sterktelijst Veteranen 50 ofwel op de 
sterktelijst Veteranen 40 voorkomen 

 
C.21.13.11 Een veteraan 65 mag ofwel op de sterktelijst Veteranen 65 ofwel op de sterktelijst Veteranen 

60, ofwel op de sterktelijst Veteranen 50 ofwel op de sterktelijst Veteranen 40 voorkomen 
 
C.21.13.12 Een Veteraan 60 mag ofwel op de sterktelijst Veteranen 60, ofwel op de sterktelijst Veteranen 

50, ofwel op de sterktelijst Veteranen 40 voorkomen. 
 
C.21.13.13 Een Veteraan 50 mag ofwel op de sterktelijst Veteranen 50, ofwel op de sterktelijst Veteranen 

40 voorkomen. 
 
C.22. OPSTELLING VAN DE SPELERS IN EEN PLOEG 
 
C.22.1 Hereninterclub 
 
C.22.11 Een speler mag niet op een lagere plaats worden opgesteld dan deze aangegeven door zijn 

index. 
Voorbeeld:   index 3 d.w.z. speler mag alleen in de A-ploeg spelen tot op de plaats 3. 

index 7 d.w.z. speler  mag  spelen  in  A-ploeg en B-ploeg tot op plaats 7 
(heren). 

index 10 d.w.z. speler mag in A- in B- en in C-ploeg spelen tot op plaats 10 
(heren). 

 
C.22.12 Elke inbreuk op deze regel heeft de maximum verliesscore tot gevolg voor de ploeg waarin de 

speler foutief werd opgesteld. 
 
C.22.13 De eerste speler van een ploeg mag geen kleinere index hebben dan de derde speler van een 

hogere ploeg. 
 
C.22.14 Elke ploeg waarin één of meerdere spelers worden opgesteld die op de sterktelijst een 

kleinere index hebben dan de derde speler van één der hogere ploegen, verliest haar 
ontmoeting met maximum verliesscore (C.37.1) 

 
C.22.15 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 die ploeg in 
overeenstemming zijn met de bepalingen i.v.m. de opstelling van spelers in een ploeg; zoniet 
verliest de onmiddellijk volgende ploeg van de betrokken club met maximum verliesscore haar 
ontmoeting van de interclubweek waarin de fout werd begaan. 

 
C.22.2 Damesinterclub, Leeftijdscategorieën 
 
C.22.21 Een speler mag niet op een lagere plaats worden opgesteld dan deze aangegeven door zijn 

index. 
 
C.22.22 Elke inbreuk op deze regel heeft de maximum verliesscore tot gevolg voor de ploeg waarin de 

speler foutief werd opgesteld. 
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C.22.23 De eerste speler van een ploeg mag geen kleinere index hebben dan de tweede speler van 

een hogere ploeg. 
 
C.22.24 Elke ploeg waarin één of meerdere spelers worden opgesteld die op de sterktelijst een 

kleinere index hebben dan de tweede speler van één der hogere ploegen, verliest haar 
ontmoeting met maximum verliesscore (C.37.1) 

 
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 die 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 
ontmoeting van de interclubweek waarin de fout werd begaan. 

 
C.22.3 Volgorde van de spelers 
 
C.22.31 Op het wedstrijdblad dienen de namen van de spelers, die uitkomen voor een welbepaalde 

ploeg, in dalende volgorde te worden genoteerd en dit in overeenstemming met hun index; 
spelers met éénzelfde index mogen in willekeurige volgorde worden opgesteld. 

 
C.22.32 Wanneer de volgorde van de spelers op het wedstrijdblad niet overeenstemt met de vereisten 

van C.22.31 zal bij de eerste inbreuk een vermaning naar de secretaris van de betrokken club 
gezonden worden. 

 
C.22.33 In geval van herhaling door een ploeg van dezelfde club tijdens hetzelfde sportseizoen, wordt 

er een boete opgelegd. 
 
C.22.34 Het bedrag van die boete wordt verdubbeld bij elke nieuwe inbreuk. 
 
C.22.4 In iedere ploeg mogen ten hoogste twee spelers opgesteld worden die de nationaliteit bezitten 

van een land waarvan de Bond niet is aangesloten bij de ETTU. 
In de lagere provinciale afdelingen kunnen de respectievelijke PC’S afwijkingen toestaan op 
deze bepaling. Deze afwijking dient voor aanvang van het seizoen per ploeg afzonderlijk en 
omstandig gemotiveerd, te worden ingediend. 

 
C.23. INSCHAKELING VAN EEN SPELER OP DE STERKTELIJST NA AANVANG VAN DE 

INTERCLUBCOMPETITIE 
 
C.23.1 Na inschakeling van een geklasseerde speler op de sterktelijst dienen alle indexen te worden 

herzien en eventueel te worden aangepast 

C.23.2 Geschrapt. 
 
C.23.3 Een om die reden gewijzigde sterktelijst vervangt en vernietigt alle voorheen opgemaakte 

sterktelijsten. 
 
C.23.4 Na aanvang van de interclubcompetitie mag een dame op de Herensterktelijst ingeschakeld 

worden op voorwaarde dat de bepalingen van artikel C.4.23 zijn nageleefd. 
 
C.24. NIEUWE KLASSERING 
 
C.24.1 Indien een speler in de loop van het sportseizoen een nieuwe klassering bekomt (B.2) moet 

hij op de sterktelijst de plaats innemen die met zijn nieuwe klassering overeenstemt en moet 
art. C.23.1 toegepast worden. 

 
C.25. AANVANG VAN DE INTERCLUBONTMOETINGEN en LAATTIJDIGHEID 
 
C.25.1 De ontmoeting dient aan te vangen op het vastgestelde uur. 
 
C.25.2 Ten laatste tien minuten voor dit uur moeten de kapiteins een lijst en de volgorde van de 

spelers van hun ploeg aan de hoofdscheidsrechter voorleggen. 
 
C.25.3 Tien minuten vóór de aanvang van de ontmoeting gaat de hoofdscheidsrechter over tot de 

naamafroeping van al de spelers van beide ploegen, die in sportkledij moeten zijn. 
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C.25.4 Samen met de lijst en de ploegopstelling (C.25.2) moet elke kapitein de affiliatiekaart of een 

identificatiebewijs van al zijn spelers voorleggen aan de hoofdscheidsrechter (of aan de 
interclub- toezichter). Deze documenten mogen door de ploegkapiteins worden nagezien. 
De speler die in gebreke blijft één van voornoemde documenten voor te leggen, zal zijn 
identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres) eigenhandig op de rugzijde 
van het origineel wedstrijdblad schrijven en die vermelding ondertekenen. Er zal hem daarbij 
in elk geval de boete worden opgelegd. 

 
C.25.5 Enkel de spelers die aan de vereisten van art. C.25.3 voldoen mogen daadwerkelijk aan de 

ontmoeting deelnemen. 
 
C.25.6 Wanneer er in de categorie Heren in één van beide ploegen minder dan drie spelers 

aanwezig zijn, mag de ontmoeting niet plaats vinden. 
 
C.25.7 Wanneer er in de categorieën Dames, Jongeren of Veteranen in één van beide ploegen 

minder dan twee spelers aanwezig zijn, mag de ontmoeting niet plaats vinden. 
 
C.25.8 Tien minuten voor aanvang van een interclubontmoeting moeten de speelruimte en de tafel 

(s) waarop de ontmoeting zal plaatshebben ter beschikking staan van de spelers der beide 
ploegen. 

 
C.25.9 Indien een ploeg niet aanwezig is in sportkledij, 10 minuten voor de aanvang van de 

ontmoeting, verliest zij deze met de maximum verliesscore. 
 
C.25.10 1.1 Elke interclubontmoeting moet worden gespeeld wanneer beide ploegen reglementair voltallig 

aanwezig zijn tot maximaal 30 minuten na het voorziene aanvangsuur. 
De artikelen van het Landelijk Sportreglement ‘Aanvang van de interclubontmoetingen ’C.25. 
1, C.25.2, C.25.3, C.25.5 en C.25.9' komen bij toepassing van gestelde verplichting te 
vervallen. 
De administratieve verplichtingen van art C.25.4 en de naamafroeping zullen dan zo vlug 
mogelijk worden afgehandeld.. 

 
C.25.10.1.2 De reden van voorbehoud en/of eventuele opmerking vanwege de respectievelijke kapiteins 

betreffende laattijdigheid of beroep op de procedure van ‘laattijdigheid door overmacht ‘ 
moeten tevens onmiddellijk na de aanwezigheid van de betrokken ploeg in laattijdigheid 
administratief ingeschreven en geparafeerd  worden op het wedstrijdblad in het voorziene vak 
met vermelding van club, naam en tijdstip van laattijdige aankomst in het wedstrijdlokaal. 

 
C25.10.1.3 Het bewijs van overmacht, eventueel afgeleverd door een betrokken officiële instantie, moet 

binnen de week na de betrokken officiële wedstrijddatum opgestuurd worden naar het VTTL-
secretariaat ter attentie van de intercubleider voor de landelijke interclub en naar de bevoegde 
provinciale commissie voor de provinciale interclub, via post (postdatum is van belang) of via 
elektronische weg. 

 
C.25.10.1.4 Een club met mogelijk toepasbare overmacht, doch waarvan de ploeg niet binnen de 

tijdslimiet van 30 minuten laattijdigheid de ontmoeting kon starten, kan een verzoekschrift voor 
een nieuwe wedstrijddatum indienen op het VTTL-secretariaat ter attentie van de 
interclubleider voor de landelijke interclub en naar de bevoegde provinciale commissie voor 
de provinciale interclub. Dit verzoek met bijgaand het bewijs van overmacht eventueel 
afgeleverd door een betrokken officiële instantie, moet  binnen de week na de betrokken 
officiële wedstrijddatum opgestuurd worden naar het VTTL-secretariaat ter attentie van de 
intercubleider voor de landelijke interclub en naar de bevoegde provinciale commissie voor de 
provinciale interclub, via post (postdatum is van belang) of via elektronische weg. 

 
C.25.10.2.1 Laattijdigheid zonder beroep op de procedure van laattijdigheid door overmacht wordt 

gesanctioneerd zoals voorzien in artikel C.33.15 van de Landelijke Sportreglementen. 
 
C.25.10.2.2 Wanneer de inroeping van overmacht naderhand wordt afgewezen, na het spelen van de 

ontmoeting met een laattijdigheid van 30 minuten, wordt zulke club gesanctioneerd met een 
enkelvoudig forfait en, een bijkomende administratieve boete. 

 
C.25.10.2.3 Een ploeg, die weigert de ontmoeting te spelen, wordt gesanctioneerd met de maximale 
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verliesscore en een administratieve boete. 
 
C.25.10.3 De behandeling van voorbehoud inzake laattijdigheid en het beroep op de procedure 

‘laattijdigheid door overmacht’ vallen onder de beslissingsbevoegdheid van het Management 
Comité in coördinatie met de Landelijke Interclubleider voor de landelijke interclub en voor de 
provinciale interclub de bevoegde provinciale commissie in coördinatie met de provinciale 
interclubleider. 

 
C.25.10.4 Tegen de beslissing van de interclubleider omtrent de laattijdigheid kan beroep aangetekend 

worden bij de Landelijke Tuchtcommissie voor de landelijke interclub, de provinciale 
tuchtcommissie voor de provinciale interclub, zetelend in eerste aanleg. 

 
C.26. NIET BETWISTE WEDSTRIJDEN. 
 
C.26.1 In de interclubcompetitie moeten alle wedstrijden van een ontmoeting daadwerkelijk gespeeld 

worden. 
 
C.26.2 Een aanwezige speler wordt beboet indien hij één of meerdere wedstrijden niet betwist. 
 
C.27. HOOFDSCHEIDSRECHTER EN SCHEIDSRECHTERS. 
 
C.27.1 Elke ontmoeting wordt geleid door een hoofdscheidsrechter. 
 
C.27.2 De hoofdscheidsrechter en de scheidsrechters kunnen aangeduid worden door het ter zake 

bevoegd comité. De aangeduide hoofdscheidsrechter en de scheidsrechters worden hiervan 
door het comité verwittigd, hetzij door middel van een omzendbrief, hetzij door het Officieel 
Blad, hetzij per e-mail. 
Op verzoek van de clubs kunnen ontmoetingen geleid worden door officiële scheidsrechters 
waarvan de kosten ten laste vallen van de aanvragende club. 

 
C.27.21 Voor de landelijke interclubcompetitie 
 
C.27.21.1 Het bevoegd comité is de L.A.C. 
 
C.27.21.2 Kunnen als hoofdscheidsrechter of als scheidsrechters aangesteld worden: 

- de internationale scheidsrechters; 
- de nationale scheidsrechters; 
- de provinciale scheidsrechters. 

 
C.27.21.3 Om dienst te kunnen verrichten moeten zij hun scheidsrechterskaart kunnen tonen en hun 

aanduiding kunnen bewijzen. 
 
C.27.22 Voor provinciale interclubcompetitie: de  P.C.'s leggen zelf hun bevoegde personen, comités 

en modaliteiten voor de aanduiding vast. 

C.27.3 Wanneer er geen officiële hoofdscheidsrechter aangesteld is, of wanneer de aangestelde 
hoofdscheidsrechter niet aanwezig is 10 minuten voor het aanvangsuur, dan zal de bezochte 
ploeg een hoofdscheidsrechter aanduiden. 

 
C.27.4 In laatste instantie zal de kapitein van de bezochte ploeg de functie van hoofdscheidsrechter 

waarnemen. 
 
C.27.5 De hoofdscheidsrechter moet aangesloten zijn bij de VTTL. 
 
C.27.6 Hij mag geen straf opgelopen hebben die hem verbiedt deze functie uit te oefenen. 
 
C.27.7 De hoofdscheidsrechter: 

1. roept de naam af van de spelers; 
2. ziet hun identiteit na; 
3. vult het wedstrijdblad in; 
4. duidt de scheidsrechters aan voor de onderscheiden wedstrijden hierbij rekening 

houdend met C.28.6; 
5. waakt er over dat alle wedstrijden worden gespeeld met ballen van eenzelfde merk, 

goedgekeurd door de VTTL/KBTTB; 
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6. waakt over het goede verloop van de ontmoeting; 
7. waakt over de toepassing van de reglementen; 
8. noteert de vastgestelde overtredingen; 
9. noteert het eventueel voorbehoud; 
10. noteert de eventuele klachten; 
11. ondertekent na afloop van de ontmoeting het wedstrijdblad; 
12. laat het wedstrijdblad ondertekenen door de kapiteins van beide ploegen. 

 
C.28. ARBITRAGE 
 
C.28.1 Indien er geen scheidsrechters werden aangeduid door een bevoegd comité of indien hun 

aantal onvoldoende is, moeten beide ploegen evenveel arbitrage-gerechtigden bezorgen 
(d.w.z. op reglementaire wijze aangesloten zijn bij de VTTL en niet getroffen zijn door een 
sanctie die hen verbiedt de functie van scheidsrechter waar te nemen) voor de onderscheiden 
wedstrijden. 

 
C.28.2 Mits instemming van beide kapiteins mag de arbitrage eveneens verzekerd worden door 

aangeslotenen van de bezochte club, die niet getroffen zijn door een sanctie die hen verbiedt 
de functie van scheidsrechter waar te nemen. 

 
C.28.3 In laatste instantie kunnen de scheidsrechters spelers zijn die deelnemen aan de ontmoeting. 
 
C.28.4 In dat geval moet de aanduiding van de scheidsrechters derwijze geschieden dat het goede 

verloop van de ontmoeting er niet door gehinderd wordt. 
 
C.28.5 Als één van de scheidsrechters weigert te arbitreren zal de hoofdscheidsrechter de wedstrijd 

verloren verklaren voor de ploeg van de speler die in gebreke blijft en er zal een boete 
toegepast worden. 

 
C.28.6 Type van arbitragetabellen 

Wedstrijd  Scheidsrechter       Wedstrijd  Scheidsrechter 
1 bezochte 1  9 bezoeker 2 
2 bezoeker 3 10 bezochte 1 
3 bezochte 4 11 bezochte 4 
4 bezoeker 2 12 bezoeker 3 
5 bezochte 2 13 bezochte 2 
6 bezoeker 4 14 bezoeker 1 
7 bezochte 3 15 bezochte 3 
8 bezoeker 1 16 bezoeker 4 

 
Wedstrijden 1&2: bezochten Wedstrijden  9&10: bezochten 
Wedstrijden 3&4: bezoekers Wedstrijden 11&12: bezoekers 
Wedstrijden 5&6: bezoekers Wedstrijden 13&14: bezoekers 
Wedstrijden 7&8: bezochten Wedstrijden 15&16: bezochten 

 
C.29. KAPITEIN 
 
C.29.1 Voor aanvang van iedere interclubontmoeting, moet elke ploeg een kapitein aanduiden; dit 

kan eventueel een speler van de ploeg zijn. 
 
C.29.2 Om als kapitein te mogen fungeren moet betrokkene aangesloten zijn bij de VTTL en geen 

straf opgelopen hebben, die hem verbiedt een officiële functie uit te oefenen. 
 
C.29.3 De kapitein is verantwoordelijk voor zijn ploeg. 
 
C.29.4 De kapitein vervult alle administratieve formaliteiten, zoals: 

1. de samenstelling van zijn ploeg en de volgorde van de spelers aan de 
hoofdscheidsrechter mededelen en dit gelijktijdig met de kapitein van de tegenstrever, 
ten laatste 10 minuten voor de aanvang van de ontmoeting 

2. met uitsluiting van om het even wie anders, voorbehoud en opmerkingen aanbrengen 
op het wedstrijdblad; 

3. het wedstrijdblad ondertekenen na afloop van de ontmoeting; 
4. fungeren als hoofdscheidsrechter, indien zijn ploeg de bezochte is en geen andere 

hoofdscheidsrechter aanwezig is; 
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5. mag de identiteit nagaan van de hoofdscheidsrechter en van de spelers van de 
tegenpartij; 

6. als enige bevoegde beslissingen nemen in naam van zijn ploeg; 
7. als enige bevoegde voor zijn ploeg oordelen of de wedstrijden twee per twee gespeeld 

worden of niet. 
 
C.30. WEDSTRIJDBLAD 
 
C.30.1 De bezochte club zorgt voor een wedstrijdblad, van het officieel type en goedgekeurd door de 

VTTL. 
 
C.30.2 Gegevens aan te brengen door de hoofdscheidsrechter: 

1. het lokaal waar de ontmoeting plaats heeft; 
2. de aard van de competitie: interclubs Heren, Dames, Beker of andere competitie; 
3. datum van de ontmoeting; 
4. het referentienummer van de ontmoeting; 
5. de afdeling en de reeks; 
6. het aanvangsuur van de ontmoeting; 
7. de benaming van de ploegen en het aanwijzingsnummer van hun club; 
8. naam en voornaam van de spelers in drukletters; 
9. individuele klassering en index van de spelers; 
10. aansluitingsnummer en handtekening; 
11. naam en voornaam van de kapiteins in drukletters en hun aansluitingsnummer; 
12. het gedetailleerd resultaat van elke wedstrijd en het opgeteld resultaat; 
13. de eindstand van de ontmoeting; 
14. de individuele overwinningen van elke speler (in cijfers, of FF voor een afwezige 

speler); 
15. het uur waarop de ontmoeting geëindigd is; 
16. handtekening van de kapiteins; 
17. voorbehoud en eventuele opmerkingen; 
18. naam, voornaam, aansluitingsnummer en handtekening van de hoofdscheidsrechter. 

 
C.30.31 Behalve onvoorziene gevallen die zich tijdens of na de ontmoeting voordoen, dient een 

voorbehoud verplichtend voor aanvang van de ontmoeting genoteerd te worden. 
 
C.30.32 Bij gebrek zullen het voorbehoud en/of de opmerkingen als niet bestaande beschouwd 

worden. 
 
C.30.4 Een wijziging aan het wedstrijdblad is slechts aanvaardbaar indien zij geparafeerd is door de 

hoofdscheidsrechter en de beide kapiteins. 
 
C.30.5 Het wedstrijdblad wordt in meerdere exemplaren opgemaakt: voor de landelijke interclubs in 6 

exemplaren; voor de provinciale interclubs is het aantal vastgesteld door het bevoegde P.C. 
Onmiddellijk na de ontmoeting overhandigt de hoofdscheidsrechter de exemplaren van het 
wedstrijdblad aan: 

C.30.51 voor de landelijke interclubs: 
-2 exemplaren aan de bezoekende ploeg; 
- 4  exemplaren aan de bezochte ploeg. 

 
C.30.52 voor de provinciale interclubs: conform de modaliteiten vastgelegd door het P.C. 
 
C.30.6 Het wedstrijdblad en eventueel één of meerdere afschriften dienen binnen de 24 uren te 

worden verzonden: 
 
C.30.61 voor de landelijke interclubs: 

door de bezochte ploeg: 
- 2 exemplaren naar de verantwoordelijke van het Managementcomité. 
- 1 exemplaar naar de verantwoordelijke van het voor haar  bevoegde P.C. 
door de bezoekende ploeg: 

 - 1 exemplaar naar de verantwoordelijke van het voor haar bevoegde P.C. 
 

 
C.30.62 voor de provinciale interclubs: conform de modaliteiten vastgelegd door het P.C. 
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C.30.7 Bovendien moet het eindresultaat medegedeeld worden, volgens de modaliteiten vastgelegd 
door het MC/VTTL. Voor de provinciale interclub volgens de modaliteiten vastgelegd door het 
betrokken comité. 

 
C.30.8 Gelden als tekortkomingen en worden als dusdanig beboet: 

1. het laattijdig verzenden van het wedstrijdblad; 
2. het niet inzenden van het wedstrijdblad na verwittiging; 
3. het onvolledig of fout invullen van het wedstrijdblad; 
4. het niet meedelen van de einduitslag 
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C.31. VERVALSING VAN HET WEDSTRIJDBLAD 
 
C.31.1 Elke vervalsing van het wedstrijdblad heeft tot gevolg dat beide ploegen de ontmoeting 

verliezen met maximum verliesscore. 
 
C.31.2 Onder vervalsing verstaat men onder meer: 

1. het vermelden van een onjuist uur van aanvang of van einde van de ontmoeting; 
2. het vervalsen zowel van de individuele uitslagen als van het eindtotaal; 
3. het invullen van fictieve uitslagen. 

 
Deze opsomming is niet beperkend. 

 
C.31.3 In geval van vervalsing worden de ondertekenaars van het wedstrijdblad als verantwoordelijk 

geacht en worden tegen hen sancties genomen door de betrokken comités. 
 
C.32. BEDROG 
 
C.32.1 Wanneer bedrog wordt vastgesteld heeft dit tot gevolg dat de ploeg of de ploegen die hiervoor 

aansprakelijk zijn, de ontmoeting verliezen met maximum verliesscore. 
 
C.32.2 Onder bedrog verstaat men onder meer: 

1. valse identiteitsopgave; 
2. bewuste onjuiste opgave van klassering; 
3. wanneer een speler kennelijk zijn kans niet verdedigt en zulks een rechtstreekse 

invloed op de einduitslag heeft. 
Deze opsomming is niet beperkend. 

 
C.32.31 De spelers die schuldig bevonden worden aan bedrog, zullen sancties oplopen. 
 
C.32.32 De ploegen die schuldig bevonden worden aan bedrog, zullen sancties oplopen die kunnen 

gaan tot het dalen van ambtswege met één of zelfs met twee afdelingen. 
 
C.33. ENKELVOUDIG FORFAIT 
 
C.33.1 Omschrijving 

Wanneer een ploeg een ontmoeting niet betwist, zegt men dat zij "forfait" verklaart. 
Enkelvoudig forfait geldt in de volgende gevallen: 

 
C.33.11 Voor een forfait die minstens 48 uur vóór de aanvang van de ontmoeting werd aangekondigd; 
 
C.33.12 Voor een forfait die minder dan 48 uur vóór de aanvang van de ontmoeting werd 

aangekondigd; 
 
C.33.13 voor een onverwittigd forfait; 
 
C.33.14 voor een ploeg die niet met het vereiste aantal speelgerechtigde spelers aantreedt om een 

ontmoeting aan te vatten; 
 
C.33.15 voor een ploeg die niet aanwezig is bij de naamafroeping. 
 
C.33.16 voor de bezochte ploeg die verantwoordelijk wordt gesteld voor het niet plaatsvinden of niet 

tijdig aanvangen van een ontmoeting en dit om redenen van technische of reglementaire aard. 
 
C.33.17 voor de ploeg die een speler opstelt die niet over een speellicentie beschikt. (C.18.21) 
 
C.33.18 voor de ploeg die een speler opstelt die geschorst is. (C.18.23) 
 
C.33.2 Sancties 
 
C.33.21 De ontmoeting wordt beschouwd als zijnde verloren met de maximum verliesscore. 
 
C.33.22 Er wordt een boete opgelegd al naargelang de aard van het enkelvoudig forfait. 
 
C.33.23 In de gevallen voorzien in C.38 moeten de verplaatsingsonkosten geheel of gedeeltelijk 
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terugbetaald worden. 
 
C.33.3 Verplichtingen 
 
C.33.31 Wanneer een ploeg forfait geeft voor een ontmoeting moet zij niettemin een wedstrijdblad 

indienen bij het betrokken comité, in het gewenste aantal exemplaren, waarop de namen, 
voornamen en aansluitingsnummers vermeld zijn van een geschikt aantal voor deze 
ontmoeting gekwalificeerde spelers. 
Dezelfde verplichting geldt eveneens voor de tegenstrevers. 

 
C.34. ALGEMEEN FORFAIT 
 
C.34.1 Omschrijving 

Er is sprake van algemeen forfait: 
 
C.34.11 wanneer een ploeg, die zich laten inschrijven heeft om aan de interclubcompetitie deel te 

nemen, zich om eender welke reden terugtrekt hetzij vóór de aanvang van de 
interclubcompetitie, hetzij gedurende zijn verloop; 

 
C.34.12 wanneer voor een ploeg driemaal enkelvoudig forfait wordt uitgesproken (zie artikels C.33.11, 

C.33.12, C.33.13, C.33.14, C.33.15, C.33.16, C.33.17, C.33.18)  tijdens éénzelfde 
interclubcompetitie; 

 
C.34.2 Sancties 
 
C.34.21 De uitslagen van de betrokken ploeg worden vernietigd. 
 
C.34.21.1 Wanneer algemeen forfait verklaard wordt tijdens de heenronde worden al de behaalde 

uitslagen van de betrokken ploeg vernietigd. 
 
C.34.21.2 Wanneer algemeen forfait verklaard wordt tijdens de terugronde worden enkel de uitslagen 

van de terugronde vernietigd (de uitslagen van de heenronde blijven behouden). 
C.34.22 Er wordt een boete opgelegd. 
 
C.34.23 Een ploeg die algemeen forfait geeft wordt automatisch naar de onmiddellijk lagere afdeling 

verwezen. 
 
C.34.3 Verplichtingen 
 
C.34.31 Wanneer een ploeg algemeen forfait verklaart moet zij niettemin, voor elke niet betwiste 

ontmoeting, een wedstrijdblad naar het betrokken comité sturen, in het geschikte aantal 
exemplaren, waarop de namen, voornamen en aansluitingsnummers vermeld zijn van het 
geschikt aantal voor de ontmoetingen gekwalificeerde spelers. 
Diezelfde verplichting rust op alle betrokken tegenstrevers. 

 
C.34.32 Wanneer een ploeg algemeen forfait verklaart, wordt dit langs de geschikte officiële 

tijdschriften (landelijk of provinciale) medegedeeld. 
 
C.34.32.1 Zolang dit niet gebeurd is moet de betrokken club de tegenstrevers per aangetekende brief of 

via e-mail informeren. 
 
C.34.32.2 Tegelijkertijd stuurt de club, per gewone post, naar hetzelfde adres, een kopie van het 

aangetekend schrijven waarop vermeld staat: "Deze brief wordt u eveneens aangetekend of 
per e-mail toegestuurd."  

 
C.35. HERHAALD ALGEMEEN FORFAIT 
 

Indien een ploeg algemeen forfait geeft tijdens twee opeenvolgende sportseizoenen, wordt de 
ploeg beschouwd als niet meer bestaande. 

 
C.36. "BYE" 
 
C.36.1 Omschrijving 

Een ploeg is "bye" wanneer in een bepaalde interclubweek geen ontmoeting voor haar 
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voorzien is in de interclubkalender. 
 
C.36.2 Verplichtingen 

Een ploeg die "bye" is moet niettemin een wedstrijdblad indienen waarop de namen, 
voornamen en aansluitingsnummers vermeld zijn van een geschikt aantal spelers 
gekwalificeerd om die bepaalde kalenderweek in die ploeg op te treden. 

 
C.37. UITSPREKEN VAN DE MAXIMUM VERLIESSCORE 
 
C.37.1 Bij inbreuk tegen bepaalde artikels van de sportreglementen wordt de maximum verliesscore 

uitgesproken ten nadele van één of van beide ploegen die aan de ontmoeting deelnemen of 
er hadden moeten aan deelnemen. 

 
C.37.2 Dit geschiedt in de volgende gevallen, alhoewel deze opsomming niet beperkend is: 
 
C.37.21 - een ploeg een niet gekwalificeerd speler opstelt (C.18.2, C.18.3); 
 
C.37.22 - Geschrapt 
 
C.37.23 - een speler op een lagere plaats wordt opgesteld dan deze aangegeven door zijn index 

(C.22.12 en C.22.22) 
 
C.37.24 - in de hereninterclubs één of meerdere spelers worden opgesteld die op de sterktelijst een 

kleinere index hebben dan de derde speler van één der hogere ploegen (C.22.14) 
 
C.37.25 de ploeg van een club die volgt op deze waarvan de samenstelling niet in 

overeenstemming is met de bepalingen i.v.m. de opstelling van spelers in een ploeg, in 
geval van forfait of van bye (C.22.15 en C.22.25) 

 
C.37.26 - in de damesinterclubs en in de leeftijdscategorieën één of meerdere spelers worden 

opgesteld die op de sterktelijst een kleinere index hebben dan de tweede speler van één 
der hogere ploegen (C.22.24) 

C.37.28 - een ploeg verantwoordelijk wordt gesteld op medeplichtig geacht wordt bij het vervalsen 
van het wedstrijdblad (C.31.1) 

 
C.37.29 - een ploeg verantwoordelijk wordt gesteld bij het plegen van bedrog (C.32) 
 
 
C.38. VERPLAATSINGSKOSTEN 
 
C.38.1 Indien een bezochte ploeg verklaart dat zij niet opkomt, dient haar club het bedrag van de 

verplaatsingskosten van een volledige bezoekende ploeg, indien deze de verplaatsing 
daadwerkelijk gemaakt heeft, te storten aan de thesaurie van het betrokken comité. 
Voornoemd comité maakt dit bedrag over aan de thesaurie van de betrokken club op het 
einde van het sportseizoen. 

 
C.38.2 Indien een bezoekende ploeg niet opkomt en hiervan al dan niet de thuisploeg verwittigd 

heeft, dient zij de verplaatsingskosten van een volledige ploeg te storten aan de thesaurie van 
het betrokken comité. 
Dit bedrag zal overgemaakt worden aan de clubthesaurie van de betrokken ploeg indien deze 
de verplaatsing reeds gemaakt heeft, zoniet nadat zij de verplaatsing daadwerkelijk gemaakt 
heeft tijdens de terugronde. 

 
C.38.3 Indien geen van beide ploegen de verplaatsing ondernam, worden de bij toepassing van 

voormelde beschikkingen gestorte bedragen toegewezen aan de thesaurie van het betrokken 
comité, bij wijze van boete. 

 
C.38.4 De verplaatsingskosten waarvan sprake hierboven worden berekend in functie van het aantal 

afgelegde kilometers a rato van één wagen per ploeg, vanaf het lokaal van de club tot de 
plaats waar de ontmoetingen betwist worden. De prijs per kilometer wordt vastgesteld door de 
Landelijke Raad van Bestuur. 

 
C.39. KLACHTEN T.O.V. DE SCHEIDSRECHTER 
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Wanneer een beslissing van een officieel in tegenspraak schijnt te zijn met de spelregels, 
moet de speler die zich benadeeld acht of zijn ploegkapitein het geval onmiddellijk voorleggen 
aan de hoofdscheidsrechter die de ontmoeting leidt. 

 
C.40. KLACHTEN T.O.V. DE HOOFDSCHEIDSRECHTER 
 
C.40.1 Ieder voorbehoud tegen de hoofdscheidsrechter of i.v.m. het verloop van de ontmoeting moet 

op het wedstrijdblad vermeld worden en ondertekend zijn door de kapitein van de ploeg die de 
klacht indient. 

 
C.40.2 Zo dit, om gelijk welke reden, niet mogelijk is, moet de klacht binnen de vijf dagen na data van 

de ontmoeting, bij het betrokken comité worden ingediend. 
 
C.45. ZAALCOMMISSARIS 
 
C.45.1 Telkens er minstens één ontmoeting van de landelijke interclubcompetitie plaatsheeft, dient 

de thuis spelende club een zaalcommissaris aan te stellen. 
Indien er enkel ontmoetingen van de provinciale interclubcompetitie plaatshebben, dienen de 
richtlijnen van het bevoegde P.C. gevolgd. 

 
C.45.2 De zaalcommissaris is een aangesloten lid van de Vlaamse Tafeltennisliga vzw  van de thuis 

spelende club. 
De zaalcommissaris is minstens 18 jaar oud en mag geen sanctie hebben opgelopen die hem 
verbiedt deze functie uit te oefenen. 
De zaalcommissaris zal, terwijl hij zijn functie uitoefent, zelf niet deelnemen aan een 
interclubcompetitie-ontmoeting. 

 
C.45.3 De zaalcommissaris is aanwezig één uur voor de aanvang van de ontmoeting en maakt zich 

bij aankomst van hoofdscheidsrechter, scheidsrechters of bezoekende ploeg, onmiddellijk 
bekend. 
Zijn naam en aansluitingsnummer worden door de hoofdscheidsrechter voor aanvang van de 
ontmoeting op het wedstrijdblad genoteerd. 

C.45.4 De zaalcommissaris: 
1. staat in voor ontvangst, begeleiding en veiligheid van hoofdscheidsrechter, 

scheidsrechters en bezoekende ploeg (en). 
2. is verantwoordelijk voor de ordehandhaving in het lokaal. 
3. zal op verzoek van de hoofdscheidsrechter de nodige maatregelen treffen om de rust en 

orde te verzekeren. 
4. zal in geval van incidenten verslag uitbrengen aan de hoofdscheidsrechter die dit op het 

wedstrijdblad noteert of in een afzonderlijk verslag aan de bevoegde commissie 
overmaakt. 

5. is verantwoordelijk voor begeleiding en assistentie van de officiële in geval van een 
dopingcontrole. 

 
C.45.5 De zaalcommissaris blijft in functie totdat de hoofdscheidsrechter en de bezoekende ploeg 

(en) het lokaal verlaten hebben, doch niet later dan één uur na het beëindigen van de 
ontmoeting. 

 
C.45.6 Is de zaalcommissaris niet aanwezig gedurende de periode opgelegd door artikels C.45.3 en 

C.45.5, dan wordt aan de in gebreke blijvende club een geldboete opgelegd, waarvan het 
bedrag zal worden bepaald door het bevoegde comité. 


