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I. Competitiestructuur
ART. C1. Toepassing:
C1-1. De regeling ‘Competitiestructuur Hoofdklasse - Zaal’ geldt voor 3de, 4de en 5de klasse , met
inbegrip van de, eventueel, toegevoegde B en C competities, van de hoogste reeks.
C1-2. De regeling ‘Competitiestructuur Hoofdklasse - Zaal’ geldt als uitbreiding op het Reglement van
Wedstrijden zonder er echter deel van uit te maken.
C1-3. Voor het indienen van voorstellen tot wijziging van de ‘Competitiestructuur Hoofdklasse - Zaal’
gelden de termijnen zoals voorzien in Bijlage 1 van het Reglement van Wedstrijden.
C1-4. Bij beslissing van de Raad van Bestuur kan de benaming van onderhavige structuur gewijzigd
worden.

ART. C2. Algemeen principe:
C2-1. Elke klasse, behoudens de laagste, bestaat steeds uit 1 afdeling van 8 achttallen.
C2-2. Alle in dezelfde klasse spelende achttallen ontmoeten elkaar tweemaal, waarvan éénmaal als
ontvangende vereniging.
C2-3 De indeling der klassen, zoals bepaald door art. 87-2 Reglement van Wedstrijden, gebeurt op
basis van de eindrangschikking van vorige competitie volgens volgende regeling:
1. De achttallen uit de gelijknamige klasse die niet voor promotie of degradatie in
aanmerking komen,
2. De achttallen zoals bepaald in art. C3 van onderhavige regeling.
C2-4. Het aantal achttallen dat voor degradatie in aanmerking komt, wordt in principe bepaald op
twee doch kan jaarlijks door de Raad van Bestuur gewijzigd worden.
C2-5. Op het einde van de competitie worden de achttallen van elke klasse gerangschikt rekening
houdende met de bepalingen van art. 111-4 en art. 111-5 Reglement van Wedstrijden.

ART. C3. Promotie en degradatie:
C3-1. Promotie naar 2de klasse
De, op het einde van de competitie van 3de klasse, volgens in art. C2-4 van onderhavige regeling
bepaald aantal, hoogst geplaatste achttallen, komen in aanmerking voor promotie naar 2de
klasse of behoud in hun klasse volgens volgende regeling:
a. het eerst gerangschikte achttal van 3de klasse promoveert naar de 2de klasse,
b. het 2de gerangschikte achttal van 3de klasse promoveert indien het winnaar is van de
beslissingswedstrijd tegen het voorlaatst gerangschikte achttal van de 2de klasse.
C3-2. Degradatie uit 2de klasse
De, op het einde van de competitie van 2de klasse, volgens in art. C2-4 van Competitiestructuur
League - Zaal bepaald aantal, laagst geplaatste achttallen, komen in aanmerking voor degradatie
naar 3de klasse of behoud in hun klasse volgens volgende regeling:
a. het laagst gerangschikte achttal van 2de klasse degradeert naar 3de klasse,
b. het voorlaatst gerangschikte achttal van 2de klasse degradeert indien het verliezer is van de
beslissingswedstrijd tegen het 2de gerangschikte achttal van 3de klasse,
c. het 2de gerangschikte achttal van 3de klasse behoudt zijn plaats indien het verliezer is van de
beslissingswedstrijd tegen het voorlaatst gerangschikte achttal van 2de klasse.
C3-3. Promotie naar 3de en 4de klasse
De, op het einde van de competitie van 4de en 5de klasse, volgens in art. C2-4 van onderhavige
regeling bepaald aantal, hoogst geplaatste achttallen, komen in aanmerking voor promotie naar
de onmiddellijk hogere klasse of behoud in hun klasse volgens volgende regeling:
a. het eerst gerangschikte achttal promoveert naar de onmiddellijk hogere klasse,
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b. het voorlaatst gerangschikte achttal van de onmiddellijk hogere klasse behoudt zijn plaats
indien het winnaar is van de beslissingswedstrijd tegen het 2 de gerangschikte achttal van de
onmiddellijk lagere klasse,
c. het 2de gerangschikte achttal van de onmiddellijk lagere klasse promoveert indien het
winnaar is van de beslissingswedstrijd tegen het voorlaatst gerangschikte achttal van de
onmiddellijk hogere klasse.
C3-4. Degradatie uit 3de en 4de klasse
De, op het einde van de competitie van 3de en 4de klasse, volgens in art. C2-4 van onderhavige
regeling bepaald aantal, laagst geplaatste achttallen, komen in aanmerking voor degradatie
naar de onmiddellijk lagere klasse of behoud in hun klasse volgens volgende regeling:
a. het laagst gerangschikte achttal;
b. het voorlaatst gerangschikte achttal van de onmiddellijk hogere klasse degradeert indien het
verliezer is van de beslissingswedstrijd tegen het 2 de gerangschikte achttal van de
onmiddellijk lagere klasse;
c. het 2de gerangschikte achttal van de onmiddellijk lagere klasse behoudt zijn plaats indien het
verliezer is van de beslissingswedstrijd tegen het voorlaatst gerangschikte achttal van de
onmiddellijk hogere klasse.
C3-5. Promotie naar 5de klasse
De, op het einde van de competitie van 6de klasse, volgens in art. C2-4 van de
Competitiestructuur Overgangsklasse - Zaal bepaald aantal, hoogst geplaatste achttallen,
komen in aanmerking voor promotie naar 5de klasse of behoud in hun klasse volgens volgende
regeling:
a. het eerst gerangschikte achttal van 6de klasse promoveert naar de 5de klasse,
b. het voorlaatst gerangschikte achttal van 5de klasse behoudt zijn plaats indien het winnaar is
van de beslissingswedstrijd tegen het 2de gerangschikte achttal van 6de klasse,
c. het 2de gerangschikte achttal van 6de klasse promoveert indien het winnaar is van de
beslissingswedstrijd tegen het voorlaatst gerangschikte achttal van de 5 de klasse.
C3-6. Degradatie uit 5de klasse
De, op het einde van de competitie van 5de klasse, volgens in art. C2-4 van onderhavige regeling
bepaald aantal, laagst geplaatste achttallen, komen in aanmerking voor degradatie naar 6de
klasse of behoud in hun klasse volgens volgende regeling:
a. het laagst gerangschikte achttal degradeert naar 6de klasse,
b. het voorlaatst gerangschikte achttal van 5de klasse degradeert indien het verliezer is van de
beslissingswedstrijd tegen het 2de gerangschikte achttal van 6de klasse,
c. het 2de gerangschikte achttal van 6de klasse behoudt zijn plaats indien het verliezer is van de
beslissingswedstrijd tegen het voorlaatst gerangschikte achttal van 5de klasse.

ART. C4. Degradatiebeslissingswedstrijden:
De beslissingswedstrijden om degradatie in alle klassen met uitzondering van de laagste worden
gespeeld met inachtneming van art. 111-6, 111-7 & 111-8 Reglement van Wedstrijden, de toelichting
en de hiernavolgende bepalingen:
a. Het voorlaatst gerangschikte achttal van de onmiddellijk hogere klasse tegen het 2de
gerangschikte achttal van de onmiddellijk lagere klasse, hierbij gelden volgende bepalingen:
- Elk achttal bezorgt onder gesloten omslag aan de wedstrijdtafel, uiterlijk 30 minuten voor
aanvang van de wedstrijd:
- een volledig ingevuld wedstrijdformulier (zie art. 80 Reglement van Wedstrijden), met
vermelding van de acht spelers die de wedstrijd zullen aanvangen,
- de beginopstelling (shirtnummers) van hun respectievelijke aanval,
- Om te bepalen wie ontvangende partij is, wordt getost. De winnaar van de toss bepaalt wie van
beide als ontvangende partij aantreedt. Deze laatste heeft de beginuitworp en kiest de korf
waarin het voor de rust zal doelen.
b. Het Comité voor Wedstrijdzaken wijst een, bij voorkeur neutrale, zaal aan waarin deze
degradatiebeslissingswedstrijden zullen plaatsvinden.

ART. C5. Kampioenschappen:
Het eerst gerangschikte achttal is kampioen van de gehele klasse.
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II.

Functies

Aanvullende reglementering Competitiesegment Nationaal A (zaal)
Voor alle hieronder beschreven functies dienen alle personen ingeschreven te staan op de lijsten van
de KBKB.
Bij aanvang van de competitie kan de Raad van Bestuur per klasse beslissen al dan niet een
juryvoorzitter aan te stellen. Bij ontstentenis van een juryvoorzitter zijn de artikels F1, F2,F3, F4,
en F6-1 hieronder beschreven (weergegeven in vet/cursief) niet van toepassing. In dit geval geldt
het Reglement van Wedstrijden.
Bij aanvang van de competitie kan de Raad van Bestuur per klasse beslissen of er al dan niet met
schotklok en volgens het systeem “werkelijke speeltijd” gespeeld zal worden. Indien niet met
schotklok wordt gespeeld zijn de artikels F7 en F8 hieronder beschreven (weergegeven in
vet/cursief) niet van toepassing.
Ingeval van vervangende reglementering, vervangt de tekst weergegeven in (vet/cursief) de
bestaande tekst indien een juryvoorzitter aangesteld werd.

ART. F1 De juryvoorzitter
F1-1.
F1-2.
F1-3.

F1-4.
F1-5.

F1-6.

De Raad van Bestuur benoemt, op voorstel van het Comité voor Wedstrijdzaken, voor
elk competitiejaar, de juryvoorzitters.
Evenzo heeft de Raad van Bestuur te allen tijde het recht een juryvoorzitter, in overleg
met het Comité voor Wedstrijdzaken, van de lijst af te voeren.
Een juryvoorzitter die tijdens de competitie door de Raad van Bestuur van de lijst
wordt afgevoerd, komt niet in aanmerking voor het bepalen van het aantal
juryvoorzitters dat zijn club ter beschikking stelt in uitvoering van art. 16-1 Reglement
van Wedstrijden.
Voor elke wedstrijd kan het Comité voor Wedstrijdzaken bij voorkeur een neutraal
persoon aanduiden als juryvoorzitter.
De juryvoorzitter meldt alle overtredingen met betrekking tot de onder zijn
bevoegdheid vallende reglementering aan het Comité voor Wedstrijdzaken, dat zo
spoedig mogelijk de eventuele boete bekend maakt. De penningmeester van de K.B.K.B.
int de boeten.
De juryvoorzitter is gemachtigd om bij het Disciplinair Comité en/of het Comité voor
Wedstrijdzaken, bij onregelmatigheden tijdens de wedstrijd, een verslag in te dienen.
De genoemde comités kunnen sancties opleggen.

ART. F2 Taken juryvoorzitter
De juryvoorzitter:
1. controleert samen met de scheidsrechter de zaal en laat deze op zijn advies in orde
brengen;
2. ontvangt de door de respectievelijke ploegafgevaardigden volledig ingevulde
wedstrijdformulieren uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd (zie art. 80
Reglement van Wedstrijden);
3. wijst de plaats aan van de 2 vloervegers;
4. draagt zorg voor de controle van de licenties en de daarbij opgegeven shirtnummers op
het wedstrijdformulier;
5. controleert uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd de volgende punten:
- de goede werking van de wedstrijdklok en schotklok,
- de aanwezigheid van alle nodige personen aan de wedstrijdtafel;
- dat de schotklokbedienaars en de tijdopnemer zich hebben aangemeld;
6. zorgt dat de spelers 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd het veld verlaten, om in de
kleedkamers hun wedstrijduitrusting aan te trekken;
7. ziet er op toe:
- dat de teams 5 minuten voor aanvang klaar staan voor het oplopen.
- dat het opwarmen van de reservespelers gebeurt volgens zijn instructies.
8. zorgt er voor dat het speelgebied tijdig vrij is voor aanvang van de wedstrijd en na de
rust;
9. controleert tijdens de wedstrijd dat schotklokbedienaar en tijdopnemer (teller) hun taken
correct uitvoeren;
10. adviseert op diens verzoek de scheidsrechter:
- bij betwisting met betrekking tot schot- en wedstrijdklok;
- bij onregelmatigheden, wangedrag en overlast;
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11. ontvangt

van de coach de aanvraag van time-out en/of spelersvervanging en geeft
opdracht tot het geluidsignaal aan de tijdopnemer. De tijdopnemer/teller geeft, op
aanvraag van de juryvoorzitter, het geluidssignaal voor een verzoek van een time-out of
spelersvervanging. Het geluidssignaal wordt gegeven nadat de scheidsrechter de wedstrijd
onderbroken heeft;
12. draagt zorg voor het opmaken van het wedstrijdverslag en stuurt dit naar de
Mediaverantwoordelijke;
13. stuurt de wedstrijdformulieren naar de verantwoordelijke van het Comité voor
Wedstrijdzaken;
14. bezorgt onmiddellijk na de wedstrijd de uitslag aan de persverantwoordelijke KBKB;
15. moet tot 15 minuten na de wedstrijd ter beschikking zijn;
16. bij afwezigheid van de juryvoorzitter worden zijn taken overgedragen aan de assistentjuryvoorzitter en vervallen de taken van de assistent-juryvoorzitter. Bij afwezigheid van
juryvoorzitter en assistent-juryvoorzitter vervallen beide functies.

ART. F3 De assistent-juryvoorzitter
De Raad van Bestuur benoemt, op voorstel van het Comité voor Wedstrijdzaken, voor
elk competitiejaar, de assistent-juryvoorzitters.
F3-2. Evenzo heeft de Raad van Bestuur te allen tijde het recht een assistent-juryvoorzitter,
in overleg met het Comité voor Wedstrijdzaken, van de lijst af te voeren.
F3-3. Een assistent-juryvoorzitter die tijdens de competitie door de Raad van Bestuur van de
lijst wordt afgevoerd, komt niet in aanmerking voor het bepalen van het aantal
assistent-juryvoorzitter dat zijn club ter beschikking stelt in uitvoering van art. 16-1
Reglement van Wedstrijden.
F3-4. Voor elke wedstrijd kan het Comité voor Wedstrijdzaken bij voorkeur een neutraal
persoon aanduiden als assistent-juryvoorzitter.
F3-1.

ART. F4 Taken assistent-juryvoorzitter
De assistent-juryvoorzitter:
1. kan op verzoek van de juryvoorzitter, zorg dragen voor de controle van de licenties
en de shirtnummers;
2. draagt zorg voor de elektronische invoer van het wedstrijdverloop;
3. maakt, eventueel in samenspraak met de juryvoorzitter het wedstrijdverslag op en
bezorgt dit in voorkomend geval aan het Comité voor Wedstrijdzaken;
4. bij afwezigheid van de juryvoorzitter neemt de assistent-juryvoorzitter de taken over
van de juryvoorzitter en vervallen de taken van de assistent-juryvoorzitter.

ART. F5 De tijdopnemer/teller
F5-1.

Moet in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs, uitgereikt door het Comité voor
Wedstrijdzaken. Dit comité kan te allen tijde het afgeleverde bekwaamheidsbewijs
intrekken.

ART. F6 Taken tijdopnemer/teller
De tijdopnemer/teller:
1. meldt zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de juryvoorzitter;
2. bedient de wedstrijdklok, houdt de stand van de wedstrijd, conform de spelregels en het
reglement van wedstrijden, bij;
3. geeft, op aanvraag van de coaches (indien aangesteld, op vraag van de juryvoorzitter),
het geluidssignaal voor een verzoek van een time-out of spelersvervanging. Het
geluidssignaal wordt gegeven nadat de scheidsrechter de wedstrijd onderbroken heeft
(aanpassing art. 35-6 en 55-3 Reglement van Wedstrijden);

ART. F7 De schotklokbedienaar
Bij elke wedstrijd dient zowel de ontvangende als de bezoekende club voor een
schotklokbedienaar te zorgen. Beide dienen in het bezit te zijn van een
bekwaamheidsbewijs, uitgereikt door het Comité voor Wedstrijdzaken. Dit comité kan
te allen tijde het afgeleverde bekwaamheidsbewijs intrekken.
F7-2. Bevindt zich aan dezelfde zijde van het speelgebied en in de nabijheid van de
controletafel, bij voorkeur op een verhoogde plaats.
F7-1.

ART. F8 Taken schotklokbedienaar
De schotklokbedienaar:
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meldt zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de
clubafgevaardigde (indien aangesteld, bij de juryvoorzitter);
2. bedient de schotklok conform de spelregels;
3. de schotklokbedienaar van de bezoekende club controleert de schotklokbedienaar van
de ontvangende club op het correct uitvoeren van zijn taken.
4. De scheidsrechter kan, in samenspraak met de juryvoorzitter, indien aanwezig, bij
herhaaldelijk niet correct uitvoeren van zijn taak, de schotklokbedienaar van de
ontvangende club van zijn taak ontheffen en de schotklokbedienaar van de
bezoekende club opdragen deze taak over te nemen. Zo de schotklokbedienaar van de
bezoekende club weigert deze taak uit te voeren kan een derde, mits in bezit van een
schotkloklicentie, aangezocht worden. Weigering deze taak uit te voeren zal als
wangedrag beschouwd worden. Indien, om welke redenen dan ook, geen andere
schotklokbedienaar kan aangeduid worden zal de wedstrijd gestaakt worden. Het
Comité voor Wedstrijdzaken beslist over het verdere gevolg.
1.

III.

Verplichtingen

Onderstaande artikels vervangen de bestaande artikels uit het Reglement van Wedstrijden.

V1. Algemeen verplichtingen
Bij aanvang van de competitie kan de Raad van Bestuur per klasse beslissen al dan niet een
juryvoorzitter aan te stellen. Bij ontstentenis van een juryvoorzitter zijn de gewijzigde artikels
16, 31, 34, 50, 54, 55, 80, 125 en 127 hieronder beschreven (weergegeven in vet/cursief) niet
van toepassing. In dit geval geldt het Reglement van Wedstrijden. Ingeval van vervangende
reglementering, vervangt de tekst weergegeven in (vet/cursief) de bestaande tekst indien een
juryvoorzitter aangesteld werd.
ART. 16
16-1. Elke club is verplicht één of meerdere personen die voldoen aan de voorwaarden van art. 16-3,
te leveren om gezamenlijk het totale quotum te behalen dat is bepaald in art. 16-2.
16-2. Het quotum van het aantal te leiden, beoordelen en/of begeleiden wedstrijden wordt bepaald
op basis van het aantal in de competitie ingeschreven achttallen:
- 20 wedstrijden voor A achttal senioren
- 15 wedstrijden voor B achttal senioren
- 10 wedstrijden voor C achttal senioren
- 5 wedstrijden voor elk gewestelijk achttal senioren
- 15 wedstrijden voor elk 1ste klasse achttal jeugd
- 10 wedstrijden voor elk andere klasse achttal jeugd.
16-3. Voor het behalen van het vastgestelde quotum komen in aanmerking:
- de effectief geleide wedstrijden van de door het Centraal Scheidsrechters Comité
aangeduide, en door de Raad van Bestuur benoemde, scheidsrechter, assistent-scheidsrechter
en kandidaat-scheidsrechter;
- de effectief begeleide wedstrijden door een door het Comité Opleiding Scheidsrechters
aangeduide, en door de Raad van Bestuur benoemde begeleider;
- de effectief beoordeelde wedstrijden door een door het Centraal Scheidsrechters Comité
aangeduide, en door de Raad van Bestuur benoemde beoordelaar;
- de effectief geleide wedstrijden, op neutraal terrein door een door Raad van Bestuur erkende
clubscheidsrechter;
- het effectief aantal wedstrijden waargenomen door een door het Comité voor
Wedstrijdzaken aangeduide, en door de Raad van Bestuur benoemde juryvoorzitter en/of
assistent-juryvoorzitter.
Opmerking :
16-4. het leiden van wedstrijden als gelegenheidsscheidsrechter door eender wie dan ook komen niet
in aanmerking voor het quotum. Indien een competitiespeler, op basis van art. 13.2 b 2) HR, of
recreant, op basis van art. 13.3 HR, ontslag neemt bij de vereniging waarbij zij/hij als
competitiespeler of recreant was aangesloten op het moment dat zij/hij door de Raad van
Bestuur als kandidaat-scheidsrechter werd bekrachtigd of tot scheidsrechter werd benoemd,
blijft het haar/hem behaalde quotum de volgende 3 competitiejaren, te rekenen vanaf het
competitiejaar onmiddellijk volgend op het ontslag, ten goede komen aan deze vereniging.
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Nadien zal het behaalde quotum ten goede komen aan de vereniging waar zij/hij bij aanvang
van het competitiejaar, als competitiespeler, recreant of individueel lid, aangesloten is.
16-5.
16-5.1.

Het niet nakomen van de verplichting onder punt 16.1, 16.2 en 16.3 wordt beboet met 5 k
voor de eerste volledige schijf van vijf ontbrekende wedstrijden (1 t/m 5), 10 k voor de tweede
volledige schijf van vijf ontbrekende wedstrijden (6 t/m 10), 15 k voor de derde volledige schijf
van vijf ontbrekende wedstrijden, 20 k voor de vierde volledige schijf van vijf ontbrekende
wedstrijden, 25 k voor de vijfde volledige schijf van vijf ontbrekende wedstrijden, enz.
16-5.2. Meer dan het verplichte aantal wedstrijden leiden, beoordelen en/of begeleiden wordt
beloond met 2,5 k voor de eerste volledige schijf van vijf bijkomende wedstrijden (1 t/m 5), 5
k voor de tweede volledige schijf van vijf bijkomende wedstrijden (6 t/m 10), 7,5 k voor de
derde volledige schijf van vijf bijkomende wedstrijden, 10 k voor de vierde volledige schijf van
vijf bijkomende wedstrijden, 12,5 k voor de vijfde
volledige schijf van vijf bijkomende wedstrijden, enz.
16-6. Eventueel kan, in gevolge een gemotiveerd verzoek van een club, door het Centraal
Scheidsrechters
Comité na evaluatie een gemotiveerde gehele of
gedeeltelijke dispensatie verleend worden.
16-7. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing voor de clubs die minder dan vijf
opeenvolgende jaren aan de competitie hebben deelgenomen.
ART. 34
34-1. De clubafgevaardigde ontvangt de juryvoorzitter en/of de assistent-juryvoorzitter uiterlijk 30
minuten voor aanvang van de wedstrijd . Hij ontvangt eveneens de scheidsrechter en
assistent-scheidsrechter(s) aan de controletafel uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de
wedstrijd, overhandigt hem (hen) de reglementaire vergoeding onder gesloten omslag en zorgt
ervoor dat het/beide wedstrijdformulier(en), behoorlijk door beide ploegafgevaardigden
ingevuld, ten laatste 30 minuten vóór aanvang van de wedstrijd, aan de controletafel ter
beschikking is van de juryvoorzitter. Hij staat ten dienste van de scheidsrechter en/of de
juryvoorzitter.
34-2. Bij afwezigheid van de aangewezen scheidsrechter zorgt de clubafgevaardigde in samenspraak
met de juryvoorzitter en de clubafgevaardigde van de tegenpartij er voor dat een
scheidsrechter wordt aangeduid volgens de bepalingen van art. 18-1 van het Reglement van
Wedstrijden.
34-3. De clubafgevaardigde treft de nodige maatregelen om beide partijen uiterlijk 5 min. vóór het
aanvangsuur van de wedstrijd gezamenlijk het speelveld te laten oplopen.
34-4. De clubafgevaardigde neemt op zich dat, na afloop van de wedstrijd, de scheidsrechter en
assistent-scheidsrechter(s) tijdig over de vereiste wasgelegenheid beschikken.
34-5. Na de wedstrijd begeleidt de clubafgevaardigde de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter(s)
naar de kleedkamers.
ART. 50
50-1. Voor aanvang van de wedstrijd melden de spelers en vervangende spelers zich bij de
scheidsrechter met hun spelerslicentie. Voor spelers die geldig op de lijsten van de KBKB
geregistreerd werden doch waarvan de verzonden licentie, om welke redenen dan ook, nog niet
door de club werd ontvangen, geldt de door het bondssecretariaat verzonden mail van
bevestiging van registratie en dit gedurende zeven kalenderdagen onmiddellijk volgend op de
verzendingsdatum van de mail. De scheidsrechter controleert of de spelerslicenties overeenstemmen. Deze controles gebeuren in aanwezigheid van beide ploegafgevaardigden.
Vervangende spelers die voor aanvang van de wedstrijd niet in de mogelijkheid zijn om hun
licentie te tonen, kunnen dit nog tijdens de rust of uiterlijk 10 minuten na afloop van de
wedstrijd.
50-2. Tijdens de rust of uiterlijk 10 minuten na afloop van de wedstrijd dienen de spelers die eerst na
de aanvang van de wedstrijd aan het spel deelnamen zich te melden bij de scheidsrechter, de
scheidsrechter controleert of de spelerslicenties overeenstemmen.
50-3. De scheidsrechter kan de assistent-scheidsrechter verzoeken de controle van de spelerslicenties
onder zijn verantwoordelijkheid te verrichten.
Bij Hoofdklasse - Zaal wedstrijden wordt de controle vermeld in 50-1 en 50-2 voor de eerste
ploegen door de juryvoorzitter of assistent-juryvoorzitter uitgevoerd.
50-4. Een speler, wiens spelerslicentie niet kan worden voorgelegd, mag aan de wedstrijd deelnemen
mits het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, internationaal rijbewijs of
een geldigheidsdocument afgeleverd door politie)
50-5. Per speler die met een geldig identiteitsbewijs aan wedstrijden deelneemt, wordt dit voor
iedere speler vermeld bij “opmerkingen” op het wedstrijdformulier en wordt de club beboet
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met 50 k voor iedere ontbrekende licentie. De totale boete kan echter nooit meer dan 200 k per
wedstrijd bedragen.
50-6. Gebeurlijke bezwaren over het optreden van spelers onder valse naam of over het onrechtmatig
gebruik van spelerslicenties of onduidelijkheid van de licentie, moeten vóór de wedstrijd,
tijdens de rust of uiterlijk 10 minuten na de afloop van de wedstrijd op het wedstrijdformulier
vermeld worden door de scheidsrechter.
ART. 54 Ploegafgevaardigde
54-1. Elk A-, B-, C- en jeugdachttal dient vergezeld te zijn van een ploegafgevaardigde. Deze moet
de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en, voor de club waarvoor hij optreedt, als
geaffilieerde, recreant of adherent op de lijsten van de K.B.K.B. zijn ingeschreven.
54-2. Indien de ploegafgevaardigde afwezig of niet vereist is, of indien deze weggezonden werd, zal
zijn taak door de aanvoerder worden waargenomen.
Bij overtreding van art. 54-4.6 dit artikel wordt hij als afwezig beschouwd.
54-3. De ploegafgevaardigde vertegenwoordigt zijn ploeg vóór, tijdens en na de wedstrijd bij de
clubafgevaardigde. Hij dient zijn instructies stipt op te volgen en/of door zijn spelers te laten
opvolgen.
54-4. In het bijzonder dient hij volgende taken en plichten te vervullen:
1. hij draagt er zorg voor dat het wedstrijdformulier behoorlijk ingevuld is en samen met de
identiteitsdocumenten, zoals voorzien in art. 50 van het Reglement van Wedstrijden- op de
reglementair gestelde tijd (art. 34-1) - ter beschikking is van de scheidsrechter
(juryvoorzitter).
2. hij draagt er zorg voor dat zijn ploeg tijdig en ordelijk het speelveld oploopt vóór aanvang van
de wedstrijd, op het teken van de clubafgevaardigde;
3. wanneer de vervanging van één van zijn spelers wordt toegestaan, laat hij de vervangende
speler slechts het speelveld betreden wanneer het spel stilligt en na toestemming van de
scheidsrechter;
4. hij noteert de naam van de vervangen en van de vervangende speler op het
wedstrijdformulier;
5. hij is mede verantwoordelijk voor het gedrag van zijn spelers vóór en na de wedstrijd en zorgt
dat de door de scheidsrechter weggestuurde spelers de door deze gegeven instructies stipt
opvolgen;
6. tijdens de wedstrijd dient de ploegafgevaardigde zich op te houden op een door de
clubafgevaardigde ter beschikking gestelde zitplaats. Hij mag deze plaats slechts verlaten
indien dit voor het vervullen van zijn taken of verplichtingen noodzakelijk is, om als coach op
te treden of mits toestemming van de scheidsrechter.
54-5. Het niet nakomen van de onder 54-1 van dit artikel vermelde verplichtingen wordt beboet met
15k.
54-6. Het niet nakomen van de onder 54-4, 1 en 4 vermelde verplichtingen wordt beboet met 5 k.
54-7. Wangedrag volgens het oordeel van de scheidsrechter gepleegd door een ploegafgevaardigde
kan door hem gerapporteerd worden aan het Disciplinair Comité.
54-8. De ploegafgevaardigde kan, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, verplicht
worden door de scheidsrechter om zijn functie neer te leggen, of zelfs de zaal te verlaten. In
dergelijke gevallen kan de ploegafgevaardigde niet worden vervangen.
54-9. Een ingevolge art. 25 HR of art. 40 HR of art. 22-2 van het Reglement van Wedstrijden
geschorste persoon, of een ingevolge art. 7-4 van het Reglement van Wedstrijden als geschorst
beschouwd persoon, kan niet worden aangesteld als ploegafgevaardigde.
Bij overtreding verliest de overtredende club de betreffende wedstrijd met 0 doelpunten. De
tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5. De overtredende club
betaalt een boete van 15 k. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden
afgetrokken indien er moedwil, voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
ART. 55 Coach
55-1. Een club heeft het recht om een door haar aangesteld persoon op te dragen hun ploeg te
“coachen”. Deze persoon dient door een club als geaffilieerde, recreant of adherent te zijn
opgegeven en als zodanig op de lijsten van de K.B.K.B. te zijn ingeschreven.
55-2. De coach moet zich houden aan de bepalingen van de spelregels.
Bij het verlaten van het speelgebied zonder toestemming van de scheidsrechter wordt hij als
afwezig beschouwd.
55-3. Voor de aankondiging van een verzoek van een spelersvervanging of time-out wendt de coach
zich tijdig tot de tijdopnemer/teller (de juryvoorzitter.)
De coach die om een time-out of spelersvervanging vroeg bevestigt dit meteen na het
geluidssignaal door het desbetreffende overeengekomen teken te maken naar de scheidsrechter
door de in art. 85-9 voorziene bordjes te tonen.
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Deze verplichting geldt enkel voor de wedstrijden van de hoogste reeks (alle achttallen), 1 ste
klasse jeugdreeksen en finalewedstrijden.
55-4. Een, ingevolge art. 28 of art. 22-2, als coach geschorste persoon, mag, in welke hoedanigheid
ook, niet op de, in art. 85, bedoelde bank plaatsnemen.
Bij overtreding verliest de overtredende club de betreffende wedstrijd met 0 doelpunten. De
tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5. De overtredende club
betaalt een boete van 15 k. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden
afgetrokken indien er moedwil, voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
55-5. Een, ingevolge art. 25 HR of 40 HR of art. 22-2 geschorste persoon, of een ingevolge art. 7-4 als
geschorst beschouwd persoon, kan niet worden aangesteld als coach.
Bij overtreding verliest de overtredende club de betreffende wedstrijd met 0 doelpunten. De
tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5. De overtredende club
betaalt een boete van 15 k. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden
afgetrokken indien er moedwil, voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
55-6. De coach moet de instructies aan zijn spelers op discrete wijze geven. Op- of aanmerkingen ten
overstaan van de wedstrijdleiding of de spelers, het betreden van het speelveld en in het
algemeen elk gedrag dat de scheidsrechter voorkomt als storend voor het verloop van de
wedstrijd, kan door deze als wangedrag worden aangezien.
55-7. Een door de scheidsrechter weggestuurde coach kan niet worden vervangen.
55-8. Het niet nakomen van de onder 55-1 vermelde verplichtingen wordt beboet met 50 k.
ART. 80
80-1. Voor elke wedstrijd wordt door de zorgen van de ontvangende club een door de bond te
verstrekken wedstrijdformulier en een ruilformulier ter invulling voorgelegd aan de
ploegafgevaardigde van elk achttal en aan de scheidsrechter.
Doorhalingen en bijvoegingen, op ieder van deze formulieren moeten door de scheidsrechter
worden geparafeerd.
80-2. Op elk formulier wordt in inkt of met kogelpen, vermeld :
1. het competitiejaar;
2. de competitie waarvoor de wedstrijd gespeeld wordt;
3. de datum van de wedstrijd;
4. het wedstrijdnummer en de klassenaanduiding;
5. de zaal waarin de wedstrijd gespeeld wordt en de naam van de club die het formulier
invult.
6. de naam van beide spelende achttallen;
7. de naam en voornaam van de scheidsrechter;
8. de naam en voornaam van de assistent-scheidsrechter(s);
9. de naam, voornaam en rugnummer van de spelers en speelsters;
10. de naam, voornaam en rugnummer van de vervangende spelers en speelsters;
11. de naam en voornaam van de clubafgevaardigde en alle bijkomende personen die als
afgevaardigde op de bank plaatsnemen, met hun functie;
12. de naam en voornaam van de ploegafgevaardigde;
13. de naam en voornaam van de aanvoerder;
14. de naam en voornaam van de coach, assistent-coach indien hiervan gebruik gemaakt wordt;
15. het uur waarop de wedstrijd is begonnen;
16. de uitslag van de wedstrijd;
17. de handtekening van de scheidsrechter, de clubafgevaardigde, de ploegafgevaardigde, de
aanvoerder en de eventuele coach, assistent-coach;
18. de omschreven som welke door de ontvangende club aan de scheidsrechter en assistentscheidsrechter(s) moet betaald worden;
19. de naam, voornaam en handtekening van de juryvoorzitter;
20. indien aanwezig de naam, voornaam en handtekening van de assistent-juryvoorzitter.
21. de naam, voornaam en handtekening van de wedstrijdklokbedienaar en schotklokbedienaars
indien aanwezig.
80-3. De punten 1 tot en met 14 en 18 tot en met 21 van dit artikel moeten voor de wedstrijd
ingevuld worden.
80-4. Verzuim ten overstaan van de punten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 en 21 van dit
artikel (handtekening van de clubafgevaardigde, ploegafgevaardigde, aanvoerder en eventuele
coach, assistent-coach, wedstrijdklokbedienaar en schotklokbedienaars wordt voor de betrokken
club beboet met 3 k.
80-5. Vervalt
80-6. Vervalt
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ART. 125
Treedt, naar de beoordeling van de scheidsrechter, het bezoekende achttal aan in hetzelfde of
bijna hetzelfde clubkostuum als het thuisspelende achttal, dan speelt het bezoekende achttal in
het andere clubkostuum. Overtreding hiertegen wordt beboet met 20 k.
125-2. Elk team dient 2 goedgekeurde clubkostuums (met identieke nummering) te hebben, waarvan
minstens het shirt in een andere kleur.
ART. 127
127-1. Bovendien moet het clubkostuum van de spelers en de eventuele vervangende spelers, van de
hoogste achttallen die deelnemen aan wedstrijden van de hoogste reeks:
a) op de rugzijde van het shirt voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar rugnummer van gelijke
grootte en dezelfde kleur;
b) indien de broek ook een nummer vermeldt, dient dit gelijk te zijn aan het nummer op het shirt.
127-2. Elke speler en elke eventueel vervangende speler dient een verschillend nummer te hebben,
127-3. Deze verplichting is tevens geldend wanneer van shirt wordt verwisseld of moet verwisseld
worden.
127-4. Het rugnummer dient tevens vermeld op het wedstrijdformulier, voor de naam van elke speler.
Ingeval een ploeg in gebreke blijft door ofwel geen, ofwel een verkeerd nummer te vermelden,
wordt per overtreding een boete van 3 k toegepast.
125-1.

V2.

Verplichtingen ontvangende club
Gevoerde publiciteit op schotklok en korf dient te voldoen aan de gestelde voorwaarden opgelegd
door de Raad van Bestuur.
Artikel 35 (tekst weergegeven in vet/cursief) is niet van toepassing, doch kan bij aanwezigheid
van een juryvoorzitter op beslissing van de Raad van Bestuur ingevoerd worden. Ingeval van
vervangende reglementering, vervangt de tekst weergegeven in (vet/cursief) de bestaande
tekst indien een juryvoorzitter aangesteld werd.
Bij aanvang van de competitie kan de Raad van Bestuur per klasse beslissen al dan niet een
juryvoorzitter aan te stellen. Bij ontstentenis van een juryvoorzitter is artikel 35 hieronder
beschreven (weergegeven in vet/cursief) niet van toepassing. In dit geval geldt het Reglement
van Wedstrijden. Ingeval van vervangende reglementering, vervangt de tekst weergegeven in
(vet/cursief) de bestaande tekst indien een juryvoorzitter aangesteld werd.
ART. 35
35-1. In elke zaal moet zich een controletafel bevinden. Deze moet gemakkelijk door de scheidsrechters, assistent-scheidsrechter(s), ploegafgevaardigden en aanvoerders bereikbaar zijn.
Behoudens deze personen en de door het Comité voor Wedstrijdzaken of de ontvangende club
aangestelde verantwoordelijken mag zich aan de controletafel niemand anders ophouden.
35-2. Aan de controletafel is een plaats voorzien voor het invullen van de wedstrijdformulieren, de
tijdopnemer/teller, juryvoorzitter, assistent-juryvoorzitter.
35-3. Aan de controletafel zal tijdens de wedstrijd steeds een door de ontvangende club
aangestelde tijdopnemer/teller plaatsnemen en dient hem een wedstrijdklok, die kan worden
stilgelegd, en een scorebord, beide gemakkelijk afleesbaar, ter beschikking gesteld.
35-4. Alleen de tijdopnemer/teller kan tijdens de officiële speeltijd de wedstrijdklok stilleggen en
weer op gang brengen, en dit uitsluitend in opdracht van de scheidsrechter.
De opdracht om de wedstrijdklok stil te leggen wordt gegeven door het opsteken van één
arm. De wedstrijdklok wordt terug op gang gebracht bij het fluitsignaal van de scheidsrechter
dat het hernemen van de wedstrijd aanduidt.
35-5. De tijdopnemer/teller geeft, op aanvraag van de coach (op aanvraag van de
juryvoorzitter), het geluidssignaal voor een verzoek van een time-out of spelersvervanging.
Het geluidssignaal wordt gegeven nadat de scheidsrechter de wedstrijd onderbroken heeft.
ART. 85
De ontvangende club is verplicht te zorgen dat:
1.
vijf minuten voor het aanvangsuur van de wedstrijd twee assistentscheidsrechtersvlaggetjes beschikbaar zijn. Verzuim wordt beboet met 3 k.
2.
tijdens en na de wedstrijd een verbandkist ter beschikking wordt gehouden; verzuim
wordt beboet met 15 k.
3.
ter beschikking van de aangeduide scheidsrechter ingevolge art. 18 van het Reglement
van Wedstrijden en desgevallend van de aangewezen scheidsrechter worden gehouden
:
- een gele kaart en een rode kaart voorzien in de spelregels in geval van wangedrag;
- een scheidsrechtersfluitje;
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Verzuim wordt beboet met 3 k.
twee degelijke, goed gescheiden plaatsen, evenals fris water ter beschikking van de
spelers worden gehouden. Verzuim wordt beboet met 12 k.
5.
tijdens de rust een verfrissing aan de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechter(s) en
de spelers wordt aangeboden. Verzuim wordt beboet met 12 k.
6.
in de kleedkamers ruimte voorbehouden is aan de scheidsrechter en de assistentscheidsrechter(s). Deze ruimte kan bij voorkeur afgescheiden zijn van de kleedruimte
voor de spelers, maar moet dan wel toegang verschaffen tot de gemeenschappelijke
wasgelegenheid (stortbad) of over een eigen wasgelegenheid beschikken. In de aan hen
voorbehouden kleedruimte moeten de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter(s)
de beschikking hebben over ten minste twee kapstokken en een zitplaats. Verzuim
wordt beboet met 12 k ten nadele van de ontvangende club.
7.
voldoende zitplaatsen ter beschikking zijn (genoemd “bank”) waarop de in § 2.2c van
de spelregels en zijn toelichtingen vermelde personen dienen plaats te nemen.
a- Enkel personen ingeschreven op de lijsten van de K.B.K.B. mogen op de bank
plaatsnemen.
b- Alle personen die op de bank zitten moeten vermeld staan met hun functie op het
wedstrijdformulier.
c- Op vraag van de scheidsrechter moeten ze zich kenbaar maken met naam en functie.
d- Indien na controle door scheidsrechter zou vastgesteld worden dat deze personen
niet op het formulier vermeld zijn zal de club beboet worden met 50 k.
e- Indien betrokkene handelingen pleegt niet conform aan zijn functie vermeldt de
scheidsrechter dit op het wedstrijdformulier. Het Disciplinair comité behandelt de
zaak en kan een boete van 50 k opleggen aan de desbetreffende club.
f- Rond deze voor elk achttal voorziene bank of zitplaatsen moet, achteraan en aan
beide zijden, een bijkomende vrije ruimte van 1 meter afgebakend te worden.
Verzuim wordt beboet met 12 k ten nadele van de ontvangende club.
8.
voor maximum twee zitplaatsen waar de aangeduide beoordelaar en/of begeleider, op
zijn (hun) verzoek kan (kunnen) plaats nemen. Deze zitplaatsen bevinden zich langs de
lange zijde (kant controletafel) tussen de “bank” en de achterlijn van het speelgebied.
9.
een duidelijk afleesbaar scorebord en wedstrijdklok buiten het speelgebied, zoals
vermeld in de spelregels, geplaatst wordt, waarop tijdens de wedstrijd het scoreverloop
moet aangeduid worden. Verzuim wordt beboet met 12 k. Bij betwisting geldt de uitslag
door de scheidsrechter opgenomen.
10. elk in art. 55-3 van het Reglement van Wedstrijden vermeld achttal eveneens, tijdens
elke wedstrijd, beschikt over de, in dit artikel, vermelde borden, verstrekt door het
Comité voor Wedstrijdzaken, zijnde:
- rood bord met witte T bij aanvraag van time-out.
- groen bord met witte horizontale tegengestelde pijlen bij aankondiging
spelersvervanging
Verzuim wordt beboet met 3 k.
11. tijdens de wedstrijd gebruik gemaakt wordt van een onderling identiek stel palen,
manden en eventueel platen. Er dient eveneens een ander doch onderling eveneens
identiek stel palen, manden en eventueel platen aanwezig te zijn. Beide stellen dienen
te voldoen aan art. 84 Reglement van Wedstrijden (zaal).
12. minimaal één persoon aanwezig is, die op verzoek van de scheidsrechter optreedt om
het speelgebied rein te houden.
4.

Uitgiftedatum : 2018-06

CS Hoofdklasse - Zaal

-- 11 van 11 --

