Uitleg invallen in ander team
Het kan voorkomen dat een team voor een bepaalde competitiewedstrijd niet voldoende spelers
heeft. Dit team kan dan vervangende spelers opstellen. Waar let je op bij het opstellen van
vervangende spelers?
•

•

•
•
•

•

Een speler mag in een competitieweek op elke speeldag deelnemen in één
competitiewedstrijd per dagdeel, tenzij de speler al tweemaal in een sterker team
gespeeld heeft (zie hieronder voor uitleg sterker team)
Als er sprake is van speeldag met variabele begin- en eindtijd mag een speler op die
dag twee keer spelen in een wedstrijd. Het is de verantwoordelijkheid van de speler zelf
dat dit ook past qua tijdsplanning
De competitieweek loopt van maandag t/m zondag. Voor inhaalwedstrijden wordt
gekeken naar de speelgerechtigdheid op de oorspronkelijke speeldag
De sterktevolgorde van teams moet gehandhaafd blijven
Op de laatste twee speeldagen mogen in een team maximaal 2 spelers opgesteld
worden die 3 keer of vaker zijn uitgekomen (of geacht te zijn uitgekomen) in een team
in dezelfde competitiesoort met een lager teamnummer
Een speler mag pas meespelen in een beslissingswedstrijd of landskampioenschap
indien hij driemaal voor de vereniging aan de competitie heeft deelgenomen

Sterker team nader uitgelegd
Wanneer is een team sterker? Om te kunnen spreken van een sterker of zwakker team, kijk je
naar de klassenvolgorde in het wedstrijdbulletin. Is het verschil in speelsterkte groter dan 2,0,
dan spreek je van een sterker (en zwakker) team. Als een speler twee keer of vaker heeft
gespeeld in een sterker team, dan mag deze niet meer uitkomen in een zwakker team.

Stel: Een speler heeft op de 1e en 2e
wedstrijddag gespeeld in team A (Gemengd 17+
Zaterdag topklasse). Op de 3e wedstrijddag wil
de speler invallen in team B (Dames 17+
Zaterdag Topklasse). Het klassengemiddelde
waarin team A speelt, bedraagt 6,60. Die van
team B bedraagt 7,90. De bandbreedte is 1,3.
De speler mag dus invallen.
Zou speler A willen invallen in team C (Dames
Zondag 1e klasse met klassengemiddelde 8,85),
dan mag dit niet. De bandbreedte is immers
groter dan 2,0

Enkele voorbeelden ter illustratie
Voorbeeld 1
Een speelster heeft op een bepaalde speeldag ‘s ochtends in de 5e klasse Gemengd senioren op
zondag (hele dag) (gem. 11,86) gespeeld en wil op dezelfde speeldag ’s middags invallen in de 2e
klasse Dames op zondag (hele dag) (gem. 12,18). Mag dit?
Antwoord: Ja, dit mag. Een speler in een competitieweek op dezelfde speeldag deelnemen in twee
competitiewedstrijden, mits de beide competities worden gespeeld middels het systeem van variabele
begintijden als dit conform het door de VCL opgestelde wedstrijdprogramma past, mits dit niet in strijd
is met het gestelde in artikel 47 lid 1 van dit reglement.
Voorbeeld 2
Een speler heeft driemaal gespeeld in de 6e klasse Gemengd op zondag (hele dag) (gem. 13,59) en
wordt gevraagd in te vallen in de 7e klasse Gemengd op zondag (hele dag) (gem. 15,24). Mag dit?
Antwoord: Ja, dit mag want de gemiddelde sterkte van het 6e klasse Gemengde team is niet meer dan
2,0 punten minder dan de gemiddelde sterkte van het 7e klasse Gemengde team. De speler heeft dus
niet reeds meer dan eenmaal in een sterker team gespeeld en is daarom gerechtigd in te vallen.
Voorbeeld 3
Een speler speelt op een bepaalde speeldag mee in een ochtendcompetitie en wordt gevraagd op
dezelfde speeldag ’s avonds in te vallen in een avondcompetitie. Mag dit?
Antwoord: Dat ligt eraan. Als deze speler in de betreffende competitie niet meer dan eenmaal in een
sterker team heeft gespeeld (of geacht wordt te hebben gespeeld), dan mag hij ’s avonds invallen. De
competitiesoorten worden volgens onze officiële omschrijving namelijk op verschillende dagdelen (te
weten: ochtend en avond) gespeeld.
Voorbeeld 4
Een speler wil invallen bij een team van haar vereniging tijdens een inhaalwedstrijd. Mag dit?
Antwoord: Ja, dit mag als de speelster op de oorspronkelijke speeldag speelgerechtigd was om in het
betreffende team uit te komen. Een inhaaldag wordt namelijk geacht te zijn gespeeld op de
oorspronkelijke speeldatum volgens het wedstrijdprogramma. Verder moet ze uiteraard voldoen aan
de overige regels omtrent speelgerechtigdheid en de opstelling volgens sterkte van teams en van
spelers.
Voorbeeld 5
Aangezien de gemiddelde sterkte van Heren 2 op zaterdag en Gemengd 3 op zondag meer dan 2,0
punten bedragen, heeft een speler dispensatie gekregen om voor beide teams uit te komen. In de
week dat hij uitvalt in zijn zaterdag team wordt hij gevraagd in te vallen op vrijdagavond. Mag dit?

Antwoord: Nee, dit mag niet want spelers waarvoor dispensatie is verleend om 2x in de week
competitie te spelen, mogen conform de voorwaarden niet invallen in een andere (derde) team/soort.
Voorbeeld 6
Een speelster met cat. 4 speelt geen competitie, maar wordt gevraagd in te vallen in een damesteam
van haar vereniging met alleen cat. 6 speelsters. Mag dit?
Antwoord: Ja dat mag.
Als de speelster nog niet eerder in een team heeft gespeeld, mag ze in dit team invallen. Tenzij in het
wedstrijdbulletin anders is bepaald (bijv. alléén voor speelsterkte 6/7/8/9).
Voorbeeld 7
Een speelster met dubbelspeelsterkte cat. 8 heeft driemaal gespeeld in de 5 e klasse Dames 17+ op
zaterdag in de Voorjaarscompetitie en wordt gevraagd om in te vallen in de 1 e klasse 8&9-competitie
op donderdagavond in de KNLTB 8&9-competitie. Mag dit?
Antwoord: Nee, dit mag niet want alle competitiesoorten in de reguliere voorjaarscompetities worden
ten opzichte van de 8&9-competitie gezien als sterker team. De speelster heeft dus meer dan
eenmaal in een sterker team gespeeld en is daarom niet gerechtigd in te vallen.
Voorbeeld 8
Een speler heeft de eerste vijf speeldagen gespeeld in de 3e klasse Heren 17+ op zaterdag in de
Voorjaarscompetitie en wordt gevraagd om in te vallen in de 1 e klasse Gemengd dubbel 17+ op
woensdagavond in de KNLTB Zomeravond competitie. Mag dit?
Antwoord: Ja, dit mag want de zomeravondcompetitie is een andere competitie dan de
voorjaarscompetitie. Dit betekent dat je zonder dispensatie in dezelfde speelweek in beide competities
mag spelen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de najaarscompetitie.
Tip! De regels in hoofdstuk 6 van het Competitiereglement (CR) geven een volledig beeld

