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WEDSTRIJDREGLEMENT
Voorwoord
In het wedstrijdreglement wordt onderscheid gemaakt in topsport, wedstrijdsport en recreatiesport. Elk
van deze onderdelen heeft een eigen reglement. Voor de onderdelen topsport en wedstrijdsport gelden
de volgende algemene bepalingen, waarbij de reglementen van de WMF en EMF bepalend zijn. Voor
recreatiesport gelden deze dus niet.

ALGEMENE BEPALINGEN
1. Alle spelers, die aan de topsportonderdelen en wedstrijdonderdelen willen meedoen moeten als
sporter of semi-sporter bij de bond staan ingeschreven of een bij de EMF/WMF aangesloten bond
en daarbij de Nederlandse nationaliteit hebben.
2. Een sporter is deelname gerechtigd aan: alle evenementen in binnen- en buitenland;
Een semi-sporter is deelname gerechtigd aan:
de districtscompetities en alle toernooien binnen
en buiten het eigen district; Hier vallen dus o.a. niet onder: Districtskampioenschappen, NK’s, LHK,
EC, WK, EK, etc……
Een recreant is deelname gerechtigd aan: Alle regionale- en nationale toernooien in eigen district
en eventuele recreanttoernooien in alle districten
3. De sporters en semi-sporters worden onderverdeeld in leeftijd- en geslachtscategorieën, te weten
scholieren (jongens/meisjes), junioren (jongens/meisjes), algemene klasse (heren/dames) en
senioren (heren/dames). Het is scholieren toegestaan bij de junioren uit te komen en junioren
mogen bij de algemene klasse uitkomen. De leeftijdsgrenzen zijn als volgt:
A) Scholieren tot en met het jaar waarin men 15 jaar wordt.
B) Junioren tot en met het jaar waarin men 19 jaar wordt.
C) Algemene klasse vanaf het jaar dat men 20 wordt tot en met het jaar waarin men 45 wordt.
D) Senioren vanaf het jaar waarin men 46 jaar wordt, met dien verstande dat de senioren
eenmalig mogen aangeven bij de algemene klasse te willen blijven spelen.
4. Overschrijvingen van vereniging of veranderen van sporter naar semi-sporter cq recreant, dient te
gebeuren, voor 1 februari, voorafgaande aan het nieuwe seizoen.
5. Deelnemers aan Nationale Kampioenschappen mogen alleen voor hun stamvereniging uitkomen.
6. Tijdens de kampioenschappen zijn de spelers verplicht sportkleding en sportschoeisel te dragen.
Spelers van dezelfde vereniging dienen gelijk gekleed te zijn (clubkleding). Ontheffing van
clubkleding kan worden verleend voor nieuwe leden c.q. nieuwe verenigingen, hetgeen vooraf
aangegeven moet worden. Enkel op medische indicatie kan voor het dragen van sportschoeisel
ontheffing worden verleend. Deze ontheffing moet voor aanvang van het kampioenschap op
verzoek van de hoofdscheidsrechter getoond worden. Bij slecht weer (regen/koude) is aangepaste
kleding toegestaan.
7. De spelers dienen op verzoek van de hoofdscheidsrechter te allen tijde hun spelerspas te tonen.
8. Uiterlijk in de maand maart van het nieuwe seizoen worden uitnodigingen voor alle
kampioenschappen van topsport en wedstrijdsport opgestuurd naar de verenigingen. In deze
uitnodigingen staan datum, plaats van handeling, aanvangstijd, maximaal aantal te spelen ronden,
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eindtijd, kosten van inschrijving (worden via de vereniging verrekend), sportprijzen,
trainingsfaciliteiten en sluiting inschrijvingstermijn. Voorzover dit al bekend is.
De leiding van het kampioenschap is bij een topsportonderdeel in handen van de
topsportcommissie, bij een wedstrijdonderdeel in handen van de wedstrijdcommissie, waarbij de
voorzitters de dagelijkse leiding hebben over hun commissie.
Elk kampioenschap heeft een scheidsrechterscommissie. De voorzitter van de
scheidsrechterscommissie is hierbij hoofdscheidsrechter, tenzij hij/zij zelf meespeelt. In dat geval
wordt in overleg met het district waarin het kampioenschap wordt gehouden en de organiserende
vereniging een niet-spelende hoofdscheidsrechter gezocht. Door hen worden ook één of twee
andere scheidsrechters gezocht (indien noodzakelijk). De hoofdscheidsrechter en de
scheidsrechters moeten voor spelers en publiek herkenbaar zijn(gele band) en dienen ook
sportkleding en sportschoeisel dragen. En uiteraard in het bezit te zijn van een
scheidsrechtersdiploma
Winnaar van een kampioenschap is de speler of het team met de minste holeslagen na de
gespeelde ronden. Dit geldt niet voor de eindstand van de LHK, teamcompetities en het
kampioenschap matchplay.
Eindigen spelers/teams aan het einde van het kampioenschap gelijk dan wordt er voor de
prijsbepalende plaatsen een barrage gespeeld. Deze barrage wordt gestart op baan één (van het
laatst gespeelde baansysteem als het een combiwedstrijd was) en is afgelopen op het moment dat
het eerste verschil na een afgespeelde baan is ontstaan. Komt een speler/team niet opdagen voor
deze barrage, geldt deze als verloren. Voor de niet-prijs bepalende plaatsen geldt het verschil
tussen hoogste en laagste ronde, waarbij het kleinste verschil de hoogste positie inneemt. Bij een
combi kampioenschap wordt het verschil van kort en lang bij elkaar opgeteld. Is er dan nog geen
verschil, wordt de plaatst gedeeld. Bijv: beide 4e er is dan geen 5e plaats, volgende is 6e…
Een kampioenschap, wedstrijd of toernooi wordt onderbroken op het moment dat daarvoor
aanleiding is (onweer, regenval o.i.d.). Het moment van onderbreking wordt door de
hoofdscheidsrechter gegeven. In de situatie dat er tijdens een kampioenschap, wedstrijd of
toernooi een lichtflits en/of onweer wordt waargenomen dient de scheidsrechter de wedstrijd
onmiddellijk te staken. Wanneer tot onderbreking wordt overgegaan, dient een in het spel zijnde
bal onder toezicht van de hele startgroep te worden gemarkeerd en wordt de baan direct verlaten.
Het kampioenschap wordt hervat op het teken van de hoofdscheidsrechter.
Mocht het kampioenschap, wedstrijd of toernooi langdurig worden onderbroken, kan besloten
worden het aantal te spelen ronden in te korten, waarbij gekeken wordt dat de wedstrijd op een
redelijk tijdstip afgesloten kan worden. Dit wordt direct na de hervatting bekend gemaakt door de
hoofdscheidsrechter. Bij afgelasting zal door de scheidsrechterscommissie worden beslist of er op
een later tijdstip alsnog een hervatting zal plaatsvinden.
Mocht een kampioenschap, wedstrijd of toernooi wegens te geringe deelname worden afgelast,
wordt dit meteen aan de verenigingen meegedeeld.
Tijdens een kampioenschap, wedstrijd of toernooi is publiek toegestaan. Het publiek dient wel
verteld te worden zich aan de aanwijzingen van de organisatie te houden.
Protesten tegen beslissingen van de scheidsrechters kunnen tot vijftien minuten na afloop van het
kampioenschap( of een deelwestrijd daarvan, als er over meerdere dagen gespeeld wordt, bijv. de
LHK) , wedstrijd of toernooi schriftelijk worden ingediend bij de hoofdscheidsrechter.
Tijdens Nationale kampioenschappen is het niet toegestaan andere wedstrijden te organiseren.
Geschorste spelers mogen aan geen enkel evenement deelnemen.
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REGLEMENT TOPSPORT
TOPSPORTCOMMISSIE
1. De topsportcommissie regelt en organiseert alle evenementen/kampioenschappen welke onder
haar auspiciën vallen.
2. De topsportcommissie wordt voorgezeten door het bestuurslid topsport.
3. In de topsportcommissie zitten verder de coaches van de algemene klasse, senioren en jeugd.

Kampioenschappen, welke onder topsport vallen zijn:
a) Nationale teamkampioenschappen (LHK)
b) Nationale kampioenschappen dames 3 tallen en heren 3 tallen
c) Individuele Nationale combi /matchplay kampioenschappen
d) Uitzending naar internationale kampioenschappen
e) Uitzending naar interland België – Nederland
A. NATIONALE TEAMKAMPIOENSCHAPPEN (LHK)
1. Organisatie
a) De LHK wordt georganiseerd door de topsportcommissie in samenwerking met de districten
waarin deze kampioenschappen worden gehouden en de vereniging op wier baan deze
kampioenschappen worden gespeeld.
b) De dagelijkse leiding is in handen van het bestuurslid topsport.
c) De data van de wedstrijden worden vastgesteld door de topsportcommissie . Er worden vijf
data vastgesteld met minimaal één reservedatum.
d) De LHK wordt gespeeld in toernooivorm. Op het systeem waar de EC gespeeld wordt, zullen
2 wedstrijden gespeeld worden en op de overige systemen elk 1 wedstrijd. Met ingang van
2013 bestaat de LHK uit maximaal 6 teams
e) Voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd wordt de startvolgorde geloot. In het
vervolg van de competitie is de startvolgorde aan de hand van de competitiestand. De
organisatie zorgt voor de startlijst en dat de startgroepen zo veel mogelijk uit drie spelers
zullen bestaan. Na de eerste wedstrijd wordt er op sterkte gespeeld en spelen de nummers
1, 2 en 3 steeds in één startgroep.
2. Kampioenschap en degradatie
a) De winnaar van de competitie is Nederlands kampioen en zal ons land vertegenwoordigen als
herenteam tijdens de Europa Cup (EC).
b) Het team dat aan het einde van de competitie op de laatste plaats is geëindigd, speelt een
promotie-/degradatiewedstrijd tegen de kampioenen uit het district, die aan hebben gegeven
LHK te willen gaan spelen. Deze beslissingswedstrijd wordt op neutraal terrein, over twee
dagen in één weekend, en op twee verschillende baansystemen, gespeeld. Mocht er zich geen
teams uit de districten voor de LHK hebben aangemeld voor het nieuwe seizoen, is het team dat
op de laatste plaats is geëindigd, alsnog gerechtigd om in de LHK uit te komen. Indien de
kampioenen van de eerste klasse wensen uit te komen in de LHK, spelen zij eventueel een
beslissingswedstrijd in toernooivorm tegen het op de laatste plaats geëindigd team van de LHK.
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Als er te weinig teams (vanaf 2013 zes teams) in de LHK zitten mogen er zoveel teams over naar
de LHK als er plaatsen zijn.
c) Om in aanmerking te komen voor de LHK moeten de teams zich aan het einde van het lopende
seizoen doch uiterlijk 1 oktober van dat jaar aanmelden voor deelname aan de LHK voor het
volgende seizoen.
d) Teams die niet gedegradeerd zijn, dus behoud van klasse, geven uiterlijk 1 januari, voorafgaande
aan het nieuwe seizoen, aan of zij dat seizoen weer uitkomen in de LHK.
e) Een vereniging kan maximaal met twee teams in de LHK uitkomen.
3. Deelnamegerechtigd
a) De spelers van elk team zijn stamlid van de betreffende vereniging of competitielid. Elk team
kan slechts één competitielid laten mee doen in de LHK. Dit competitielid dient voor aanvang
van de competitie te worden opgegeven.
b) Er mogen zowel dames als heren in elk team spelen.
c) Teams bestaan uit 7 spelers, waarbij de zevende speler gebruikt kan worden als wisselspeler of
als streepspeler.
d) De teamsamenstelling moet voor aanvang van de competitie worden bekendgemaakt aan de
organisatie.
e) Komt een vereniging met twee teams uit in de LHK, dan mogen spelers van een hoger team niet
als (wissel)speler uitkomen in een lager team. Spelers van een lager team mogen wel als
(wissel)speler in een hoger team uitkomen. Komt dezelfde speler meer dan twee wedstrijden
voor het hogere team uit, dan behoort deze speler tot dat team.
4. Speeldag
a) De wedstrijden worden op zondag gespeeld en de aanvang van de wedstrijd is tussen 09.00 en
10.00 uur, afhankelijk van de te spelen ondergrond . Op filt is dat 09.00 uur, beton of MOS 09.30
uur en eterniet 10.00 uur. Elke wedstrijd wordt gespeeld over vier ronden.
b) Op de wedstrijddag is de baan minimaal een uur (60 minuten) voor aanvang van de wedstrijd
speelklaar.
c) Op de wedstrijddag is de baan volledig voor de LHK ter beschikking en mogen er pas na
toestemming van de organisatie recreanten de baan betreden. Toeschouwers zijn natuurlijk
altijd welkom.
d) De zaterdag voor de wedstrijddag is voor training bestemd en de baan dient vanaf 10.00 uur ter
beschikking te staan. De spelers dienen het trainingsgeld voor aanvang af te rekenen bij de
baanbeheerder. Het is de baanbeheerder toegestaan recreantspelers tijdens de training toe te
laten.
e) De teamleiders zorgen ervoor dat hun teamsamenstelling en speelvolgorde zaterdag voor 17.00
uur voorafgaand aan de wedstrijd aan de organisatie bekend wordt gemaakt, zodat er een
startlijst gemaakt kan worden.
f) Wordt er zonder streepspeler gespeeld dan is de zevende speler de wisselspeler.
g) De teamsamenstelling en speelvolgorde kan in noodgevallen (ziekte o.i.d.) tot een half uur (30
minuten) voor aanvang van de wedstrijd nog aangepast worden zonder dat er sprake is van een
wisseling.
h) Indien een team over een wisselspeler beschikt, mag het team in de wedstrijd deze wisselspeler
te allen tijde inzetten. Er mag slechts één keer gewisseld worden. Speelt de wisselspeler bij de
andere wisselspelers, dan blijft hij in die startgroep spelen voor de rest van de wedstrijd. Speelt
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i)

de wisselspeler nog niet mee, dan neemt deze wisselspeler direct de plaats van de gewisselde
speler in. De gewisselde speler mag de wedstrijd direct verlaten. Speelde de wisselspeler nog
niet en wil de gewisselde speler de wedstrijd voortzetten, dan sluit laatstgenoemde speler aan
bij de andere wisselspelers.
Mocht een wedstrijd vanwege de weersomstandigheden op een later tijdstip alsnog beginnen,
kan de wedstrijd in overleg met de teamleiders ingekort worden tot minimaal twee ronden.
Kunnen deze twee ronden niet op een redelijk tijdstip uitgespeeld worden, wordt deze
wedstrijd als niet gespeeld beschouwd. In overleg met de teamleiders en de baan eigenaar
wordt dan een nieuwe datum vastgesteld (voorkeur gaat uit naar de reservedatum).

5. Puntentelling
a) Het team dat over de gehele wedstrijd de minste holeslagen heeft behaald, krijgt hiervoor een
aantal wedstrijdpunten gelijk aan het aantal teams in de LHK. Het hierop volgende team krijgt
één wedstrijdpunt minder dan het winnende team en zo verder. Het team dat op de laatste
plaats eindigt krijgt nog één wedstrijdpunt. Eindigen teams gelijk, dan worden de
wedstrijdpunten van de teams opgeteld en gedeeld door het aantal gelijkgeëindigde teams.
b) Komt een team onvolledig op, dan krijgt het team voor de ontbrekende speler de hoogste score
van alle deelnemers in de ronde, vermeerderd met vijf extra punten per ronde. Komt een speler
te laat aan de start dan wordt voor elke door de betreffende startgroep gespeelde hindernis een
zeven genoteerd en dan sluit de speler aan op de hindernis waar de startgroep op dat moment
zal beginnen.
c) Per ronde worden ook de rondepunten bijgehouden. Het team met de minste holeslagen, krijgt
het aantal rondepunten gelijk aan het aantal teams in de LHK. Het daarop volgende team krijgt
dan één rondepunt minder dan het winnende team. Het team dat op de laatste plaats eindigt,
krijgt dan nog één rondepunt. Eindigen teams gelijk dan worden de rondepunten van de teams
opgeteld en gedeeld door het aantal gelijkgeëindigde teams.
6. Uitslag en stand
a) Na afloop van de wedstrijd dient een volledig ingevuld wedstrijdformulier, voorzien van datum,
plaats waar gespeeld is en de namen van de scheidsrechterscommissie, door alle teamleiders te
worden ondertekend voor akkoord. Alle teamleiders krijgen hiervan een kopie
b) Het wedstrijdformulier wordt door het bestuurslid topsport meegenomen.
c) Het bestuurslid topsport zorgt ervoor dat de uitslag binnen 24 uur wordt opgestuurd naar het
bondsbureau, zodat deze de uitslag en stand op de website kan plaatsen.
d) Het totaal aantal wedstrijdpunten bepaalt de klassering van de teams.
e) Wordt er gespeeld met een wisselspeler dan is de teamscore een optelsom van de 6 spelers.
f) Wordt er gespeeld met 7 spelers, waarvan één speler gestreept kan worden, is de teamscore de
optelsom van de 7 spelers minus de hoogste score van de ronde.
g) Indien teams een gelijk aantal wedstrijdpunten hebben dan is het aantal rondepunten bepalend
voor de klassering. Het team met de meeste behaalde rondepunten neemt dan de hoogste
positie in. Is het aantal rondepunten ook gelijk dan is het aantal holeslagen bepalend. Het team
met de minste holeslagen, neemt dan de hoogste klassering in. Mocht het dan nog gelijk zijn,
wordt door middel van loting de startplaats bepaald.
h) Eindigen teams aan het einde van de competitie helemaal gelijk op prijsbepalende plaatsen, dan
wordt op de laatst gespeelde baan een teambarrage gespeeld volgens artikel 12 van de
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algemene bepalingen.
7. Niet opkomen/terugtrekken van een team
a) Komt een team in zijn geheel niet opdagen bij een wedstrijd, dan krijgt het team geen
wedstrijdpunten en geen ronde punten. Tevens krijgt het team het maximaal te behalen
wedstrijdpunten in mindering. Wat betreft de holeslagen krijgt het team naast het hoogste
aantal holeslagen in deze wedstrijd per speler 20 holeslagen extra.
b) Indien een team zich, door welke oorzaak dan ook, moet terugtrekken uit de competitie
vervallen alle behaalde wedstrijdpunten en rondepunten. De stand van dat ogenblik moet dan
direct worden aangepast, behalve als dit gebeurt na de voorlaatste wedstrijd in de competitie.
c) Het bestuurslid topsport stelt direct de overige teams in de LHK op de hoogte van het
terugtrekken van het team.
d) Indien een team zich terugtrekt wordt een administratieve boete opgelegd. Wanneer de
topsportcommissie daartoe termen aanwezig acht kan het de boete verminderen c.q.
kwijtschelden.
8. Scheidsrechterscommissie
a) Zie algemene bepalingen artikel 10.

B. NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN DAMES 3- & HEREN 3 TALLEN
1. Organisatie
a) Het Nederlands kampioenschap dames 3 & heren 3 tallen wordt georganiseerd door de
topsportcommissie in samenwerking met het district waarin deze kampioenschappen worden
gehouden en de vereniging op wier baan deze kampioenschappen worden gespeeld.
b) De dagelijkse leiding is in handen van het bestuurslid topsport.
c) Deze kampioenschappen worden gespeeld over twee dagen in één weekend en op hetzelfde
systeem waarop de Europa Cup (EC) later dat jaar gespeeld wordt.
d) Het aantal te spelen ronden is vijf ronden per dag. Indien door slechte weersomstandigheden dit
aantal niet gehaald wordt kan het door de scheidsrechterscommissie in overleg met de teams
teruggebracht worden.
e) De winnaar bij de dames 3-tallen is gerechtigd deel te nemen aan de EC. Dit geldt niet voor de
heren 3-tallen, daar plaatst de winnaar van de LHK zich voor de EC.
2. Deelnamegerechtigd
a) Teams van alle verenigingen, die bij de bond zijn aangesloten
b) Het maximum aantal teams bij zowel de dames 3-tallen als de heren 3-tallen mag niet meer
bedragen dan twaalf, waarbij elk district recht heeft op drie plaatsen.
c) Overschrijdt het aantal inschrijvingen het aantal van twaalf, dan dient er in de districten met
meer dan 3 aanmeldingen een selectiewedstrijd gehouden te worden op het zelfde
baansysteem.
d) Alle spelers/speelsters moeten stamlid zijn van hun vereniging waarvoor zij uitkomen. Elke team
mag slechts één gastspeler/-speelster uitnodigen om deel te nemen aan deze kampioenschappen.
De vereniging van deze gastspeler/-speelster neemt niet aan deze kampioenschappen deel. Is dit
wel het geval, dan dient men schriftelijk toestemming te hebben van zijn of haar vereniging.
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e) Als er slechts één team zich opgeeft voor deze kampioenschappen is dit team automatisch
Nederlands kampioen en geplaatst voor de EC (dames 3 tallen). Bij de heren 3- tallen is dat team
ook automatisch Nederlands kampioen. Mochten er nadat de inschrijvingstermijn is verstreken
zoveel teams zich terugtrekken dat er slechts één team overblijft, geldt deze regel ook.
3. Scheidsrechterscommissie
a) Zie algemene bepalingen artikel 10.

C. INDIVIDUELE NATIONALE COMBI

/ MATCHPLAY KAMPIOENSCHAPPEN

1. Organisatie
a) Het Nationaal combi/matchplay kampioenschap wordt georganiseerd door de
topsportcommissie in samenwerking met het district waar dit kampioenschap wordt gehouden
en de vereniging op wier baan dit kampioenschap wordt gespeeld.
b) De dagelijkse leiding is in handen van het bestuurslid topsport.
c) Dit kampioenschap wordt gehouden op een combi baan, die dezelfde ondergrond zal hebben als
de te spelen EK/WK Algemene Klasse van dat betreffende jaar.
d) Dit kampioenschap wordt gehouden voor alle categorieën.
e) Op zaterdag worden er 3 combironden, en op zondag worden er 2 combironden op sterkte
gespeeld. Na deze 10 ronden is de combikampioen bekend en wordt het klassement opgemaakt
voor de matchplay. De stand na deze 10 ronden is de startlijst voor de matchplay.
Voor de matchplay plaatsten zich bij de heren/heren senioren de beste 16 spelers, mits het
aantal deelnemers het toestaat, bij de dames/dames senioren de beste 8 speelsters mits het
aantal deelnemers het toestaat. Bij de jeugd is het aantal finaleplaatsen afhankelijk van het
aantal deelnemers. Bij gelijke stand wordt een barrage gespeeld om de laatste finaleplaats in
elke categorie.
f) De finaleronden worden volgens het matchplay systeem gespeeld over de achttien
hindernissen, waarbij het gaat om de meest gewonnen hindernissen in de onderlinge
wedstrijden. De te bespelen banen voor de matchplay zullen in de uitnodiging vermeld worden.
g) Er wordt gespeeld volgens de onderstaande startvolgorde:
h) Heren/heren senioren: 1 – 16; 8 – 9; 5 – 12; 4 – 13; 3 – 14; 6 – 11; 7 – 10; 2 – 15.
i) Dames/dames senioren: 1 – 8; 3 – 6; 4 – 5; 2 – 7.
j) Na de halve finales (de laatste vier) gaan de verliezers strijden om de plaatsen 3 en 4 en de
winnaars om de plaatsen 1 en 2.

2. Deelnamegerechtigd
a) Leden die als sporter ingeschreven staan bij de bond
b) De sporters komen uit in de categorie waarvoor zij bij de bond staan ingeschreven. Junioren
mogen zich zowel bij de heren dan wel bij de dames inschrijven.
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3. Scheidsrechterscommissie
a) Zie algemene bepalingen artikel 10.

D. UITZENDING NAAR INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

Algemeen

Spelers en speelsters worden op basis van resultaten, talent, instelling etc. genomineerd voor
deelname aan een A, B, C of D-kader. Deze indeling wordt aan het einde van het seizoen bepaald
voor het seizoen erna en dient als basis voor de samenstelling van de uiteindelijke selectie voor alle
Internationale Kampioenschappen waar een afvaardiging van de NMB aan deelneemt.

Kadernomineringen zijn de verantwoordelijkheid van de topsportcommissie en vinden plaats in
overleg met de betreffende bondscoach. Onderstaande kaderrichtlijnen bevatten
nomineringscriteria voor samenstelling van de Kaders.

Eisen/voorwaarden voor lidmaatschap Kader

1) Onbeperkte beschikbaarheid voor alle noodzakelijk geachte bijeenkomsten, wedstrijden etc. voor
het komende seizoen.
2) Onderhouden van lichamelijk en geestelijk prestatievermogen, belastbaarheid en
uithoudingsvermogen en daarnaast de verplichting tot het nemen van eventuele
gezondheidstechnische voorzorgsmaatregelen (inentingen etc.)
3) Erkenning en naleving van nationale en internationale anti-doping-bepalingen en de WMF antidoping regels.
4) Deelnemen aan kaderaangelegenheden, bijvoorbeeld:
a) actieve deelname aan kaderbijeenkomsten en kadertrainingen (plaats en tijd wordt door de
desbetreffende bondscoach vastgelegd)
b) in acht nemen van aanwijzingen van de topsportcommissie
c) aanpassingsvermogen aan de teamstructuuur bij opname in NMB-afvaardiging voor de diverse
kampioenschappen.
d) verstrekken van en melden van wijzigingen van persoonsgegevens (adres, telefoonnummers vast
en mobiel, mailadres etc.) aan de desbetreffende NMB-functionaris/bondscoach.
5) Het niet naleven van de gestelde eisen/voorwaarden voor Kaderlidmaatschap kan verwijdering uit
het Kader betekenen. Daarnaast is het mogelijk om bij schriftelijk verzoek van het Kaderlid het
lidmaatschap van het Kader tussentijds te beëindigen.

A-Kader (Internationaal topniveau)
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Spelers en speelsters die op grond van jarenlange prestaties en ervaring nog altijd op een dusdanig
hoog niveau acteren dat zij, bij vormbehoud, niet ter discussie staan om in aanmerking te komen
voor deelname aan een EK of WK.
Anders gezegd hoeven deze spelers zich dus niet constant te bewijzen.

Voorwaarden voor een nominering in het A-Kader:
-

Teamplayer.
In staat zijn zich te kunnen kwalificeren voor de match-play finale, bij de heren: plaats 1 - 32, bij de
dames: plaats 1 – 16.
Deel uitgemaakt hebben van de NMB-afvaardiging naar een Internationaal Kampioenschap in het
voorgaande jaar.
Deelname en overtuigende prestaties bij de LHK of in buitenlandse competities.
Vormbehoud gedurende het jaar.
Uitstralen van voorbeeldfunctie naar andere kaderleden (teambelang en sportiviteit)

B-Kader (Nationaal topniveau)
Spelers en speelsters die zich nationaal hebben bewezen maar de topsportcommissie er nog niet
van hebben overtuigd dat men niet meer ter discussie staat. Anders gezegd, geen internationale
top maar wel hele goede potentiële deelnemers voor een EK en of WK.

Voorwaarden voor een nominering in het B-Kader:
-

Teamplayer.
Deelname aan en overtuigende prestaties bij de nationale competities, bij voorkeur in een LHK
team.
Goed spel en goed gedrag.
Bereidheid tot nieuwe trainingsmethodieken.

C-Kader
In dit kader zitten spelers die nationaal aan de deur kloppen en tegen een doorbraak aanzitten.
Voorwaarden voor een nominering in het C-Kader:
-

Teamplayer.
Deelname aan en overtuigende prestaties bij de nationale competities, bij voorkeur in een LHK
team.
Goed spel en goed gedrag.
Bereidheid tot nieuwe trainingsmethodieken.
Jonge jongens en/of meisjes die over een goede basis beschikken, maar er nog lang niet zijn. Dit is
misschien wel de belangrijkste groep om de toekomst van onze sport te waarborgen. Deze groep
moet goed begeleid en gestuurd worden, door bijwonen van door de desbetreffende bondscoach
te organiseren centrale trainingen van het B- en C-kader moeten deze spelers naar een hoger
niveau getild kunnen worden. Anders gezegd, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
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Procedure
1) De uiteindelijke nominering voor een Kadercategorie vindt plaats aan het einde van een seizoen en
geldt dan voor het seizoen erna.
2) In gegronde uitzonderingssituaties kan de topsportcommissie afwijken van de bepalingen in deze
Kaderrichtlijnen.
3) De nominering van jeugdleden vindt plaats in overleg met de ouders of voogd
4) De topsportcommissie gaat ook zorg dragen voor het organiseren van trainingen door middel van
uitnodigingen. Aangezien veel van deze trainingen in de wintermaanden zullen plaatsvinden en we
dus afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, kan het zijn dat de uitnodigingen pas laat
kunnen worden verstuurd. Wij zullen proberen in overleg met de webmaster van de NMB-site alle
uitnodigingen tijdig op de site te plaatsen. Tijdens de eerste trainingen zal iedereen gevraagd
worden zoveel mogelijk gegevens in te vullen zodat we daarna iedereen persoonlijk via e-mail op
de hoogte zullen houden.
5) De topsportcommissie behoudt zich het recht voor de indeling van de kaders te allen tijde te
kunnen aanpassen.
6) De bekendmaking van de uit te zenden spelers/teams naar EK/WK zal in veel gevallen geschieden
meteen na afloop van de Nederlandse combikampioenschappen, doch uiterlijk voor 31 mei.

F. UITZENDING NAAR INTERLAND BELGIË - NEDERLAND
Deze zal door de topsportcommissie georganiseerd worden en spelers worden door middel van
uitnodiging geselecteerd door de commissie.
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REGLEMENT WEDSTRIJDSPORT
Onder de wedstrijdsport vallen:
a)
b)
c)
d)
e)

Wedstrijdcommissie
Individuele Nationale afdelingskampioenschappen
Districtswedstrijden teams
Individuele districtskampioenschappen
Toernooien

A. WEDSTRIJDCOMMISSIE
a) De wedstrijdcommissie regelt en organiseert alle kampioenschappen, welke onder haar
auspiciën vallen.
b) De wedstrijdcommissie wordt voorgezeten door het bestuurslid wedstrijdsport (landelijke
wedstrijdleider).
c) In de wedstrijdcommissie zitten verder het bestuurslid topsport en de districtswedstrijdleiders.
d) De wedstrijdcommissie stelt jaarlijks de wedstrijdkalender vast met de door haar te organiseren
wedstrijden/kampioenschappen en tevens de wedstrijden/kampioenschappen van de afdeling
topsport. De wedstrijdkalender voor het nieuwe seizoen dient in de ALV van mei van het
lopende jaar in concept aan de leden te worden voorgelegd en goedgekeurd te worden. Op de
concept wedstrijdkalender staan de competitiewedstrijden en de verschillende nationale en
internationale kampioenschappen voor de wedstrijdsport en de topsport.

B. INDIVIDUELE NATIONALE AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN
1. Organisatie
a) Er wordt elk jaar 1 afdelingskampioenschap georganiseerd, een afdeling 1 (bogni) , een afdeling
2 (kort), een filt of een afdeling 1 (mos). Deze kampioenschappen worden georganiseerd door
de wedstrijdcommissie in samenwerking met het district waar deze kampioenschappen
gehouden worden en de vereniging op wier baan deze kampioenschappen worden gespeeld.
b) De dagelijkse leiding is in handen van het bestuurslid wedstrijdsport (landelijke wedstrijdleider).
c) Deze kampioenschappen worden gespeeld op twee verschillende banen in hetzelfde district
over twee dagen in één weekend. Op dit moment met uitzondering van het Zweeds filt, daar er
maar één baan van dit systeem is.
d) Deze kampioenschappen worden gehouden voor de volgende categorieën: heren en heren
senioren, dames en dames senioren, junioren en scholieren. De wedstrijdcommissie kan
besluiten de scholieren en junioren tot één categorie samen te voegen indien de opkomst niet
groot genoeg is.
e) De categorieën worden per baan gesplitst. De heren senioren en dames senioren spelen op
baan A en de heren, dames, junioren en scholieren spelen op baan B. De tweede dag is dat
omgedraaid. Is de opkomst voor een kampioenschap te laag, kunnen de categorieën worden
samengevoegd en wordt er op één baan per dag gespeeld.

2. Deelnamegerechtigd
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a) Leden die als sporter ingeschreven staan bij de bond of aangesloten zijn als sporter bij een
vereniging die aangesloten is bij de WMF/EMF en in het bezit is van een nederlands paspoort.
3. Scheidsrechterscommissie
a) Zie de algemene bepalingen artikel 10.

C. DISTRICTSWEDSTRIJDEN TEAMS
1. Organisatie
a) De districtswedstrijden teams worden georganiseerd door de wedstrijdcommissie volgens de
competitiedata op de wedstrijdkalender.
b) De wedstrijdcommissie laat de dagelijkse leiding over aan de districtswedstrijdleiders.
c) De districtswedstrijden teams worden gespeeld in toernooivorm of in een uit- en een
thuiswedstrijd tegen elk team dat in dezelfde klasse uitkomt. Daarnaast is het mogelijk een
combinatie van beide competitievormen te spelen.
d) De districtswedstrijdleider bepaalt in overleg met de betreffende teams in welke
competitievorm zal worden gespeeld. Tevens wordt het aantal ronden per afdeling per district
bepaald.
e) Wanneer er in toernooivorm wordt gespeeld, wordt in overleg beslist
1 hoeveel wedstrijden er gespeeld worden
2 vastgesteld waar en op welke dag er gespeeld wordt.
f) In overleg wordt er bepaald in hoeveel klassen de districtscompetitie wordt gespeeld.
g) De districtscompetitie moet uiterlijk 2 weken na het laatste competitie weekend van de
wedstrijdkalender afgelopen zijn. Eventuele afgelaste/uitgestelde wedstrijden moeten ook voor
die tijd gespeeld zijn.
2. Kampioenschap en degradatie
a) Het op het einde van de competitie hoogst geklasseerde team is kampioen in de klasse waarin
het speelt. Is dit de eerste klasse dan is het team gerechtigd om naar de LHK te promoveren als
het team dit wenst. Is het een lagere klasse dan promoveert het team naar de hogere klasse.
b) Indien de kampioenen van de eerste klasse in de LHK wensen uit te komen, spelen zij eventueel
een beslissingswedstrijd in toernooivorm met de nummer laatst van de LHK. Deze
beslissingswedstrijd wordt over twee dagen in één weekend gespeeld en op twee verschillende
baansystemen gespeeld. Per dag worden er vier ronden gespeeld. Als er geen zes teams in de
LHK zitten gaan er zoveel teams over naar de LHK als er plaatsen zijn.
c) Het op het einde van de competitie laagst geklasseerde team degradeert naar een lagere klasse
indien deze aanwezig is.
d) Er mogen niet meer dan twee teams van dezelfde vereniging in een klasse uitkomen, tenzij er
slechts één klasse in het district is.
e) Een lager team kan nooit in een hogere klasse uitkomen dan een hoger team van dezelfde
vereniging. In dat geval moet er omgenummerd worden.
f) Als een team uit de LHK degradeert dan gaat het naar de eerste klasse van het betreffende
district en degradeert eventueel ook het voorlaatste team uit de eerste klasse. Dit geldt ook als
het team vrijwillig uit de LHK terugkeert naar de districtscompetitie.
3. Deelnamegerechtigd
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a) Leden die als sporter of semi-sporter zijn ingeschreven bij de bond.

4. Aanmelden/samenstelling teams
a) Aanmelden van teams kan plaatsvinden tot 1 maart.
b) Aan de competitie doen teams mee met 4 of 5 spelers, waarbij de 4de of 5de speler of als
wisselspeler start of als streepspeler optreedt. Dit is afhankelijk van het systeem dat binnen het
district is afgesproken.
c) Aanmelden van de teamsamenstelling vindt plaats tot aan een door de districtswedstrijdleider
vastgestelde datum met vermelding van de teamleider.
d) Spelers van een hoger team mogen niet als (wissel)speler uitkomen in een lager team. Spelers
van een lager team mogen wel als (wissel)speler in een hoger team uitkomen. Komt dezelfde
speler meer dan twee wedstrijden voor het hogere team uit, dan behoort deze speler tot dat
team.
e) Op de helft van de competitie kan één teamspeler van een hoger naar een lager team worden
overgeplaatst. Deze verandering dient uiterlijk één week voor aanvang van de 2e helft van de
competitie aan de districtswedstrijdleider worden meegedeeld.
5. Speeldag en tijd
a) De districtscompetitie kan op verschillende dagen gespeeld worden. Wordt er op zaterdag of
zondag gespeeld dient de wedstrijd tussen 09.00 uur en 10.00 uur te beginnen. Op een
doordeweekse dag begint de wedstrijd tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
b) De thuisspelende vereniging zorgt ervoor dat de baan minimaal één uur voor aanvang van de
wedstrijd speelklaar is.
c) De teamleiders zorgen ervoor dat hun team opstelling een half uur ( 30 minuten) voor aanvang
van de wedstrijd aan de organisatie bekend wordt gemaakt, zodat er een startlijst gemaakt kan
worden.
d) Wordt er in uit- en thuiswedstrijden gespeeld dan spelen de spelers elke ronde tegen een
andere speler, waarbij de speler van de thuisspelende vereniging voorop loopt.
e) Wordt er in toernooivorm gespeeld, spelen de spelers met hetzelfde rangnummer, indien
mogelijk, in het team in een zelfde startgroep bestaande uit minimaal twee spelers van
verschillende verenigingen.
6. Puntentelling en uitslag/stand
a) Wordt er gespeeld met een wisselspeler dan is de teamscore een optelsom van de 4 spelers.
b) Wordt er gespeeld met 4 of 5 spelers, waarvan één speler gestreept kan worden, is de
teamscore de optelsom van de 4 of 5 spelers minus de hoogste score van de ronde.
c) Komt een team onvolledig op dan krijgt het team voor de ontbrekende speler per ronde de
hoogste score van alle deelnemende teamspelers, vermeerderd met vijf extra slagen.
d) Wordt er in uit- en thuiswedstrijden gespeeld krijgt elk team dat de laagste rondescore behaalt
twee punten en de andere partij nul punten. Is de stand in een ronde gelijk dan krijgt elk team
één punt. Het team dat na vier ronden de meeste rondepunten heeft behaald, krijgt hiervoor
één wedstrijdpunt. Is het aantal behaalde rondepunten gelijk, dan krijgt elke team ½ punt. Het
team dat na vier ronden de laagste score heeft behaald ontvangt hiervoor twee
wedstrijdpunten. Is de totaalscore gelijk dan krijgt elk team één wedstrijdpunt
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e) Wordt er in toernooivorm gespeeld, dan krijgt het team met de laagste teamscore het aantal
wedstrijdpunten gelijk aan het aantal teams in de betreffende klasse. Nummer twee van die dag
ontvangt dan één wedstrijdpunt minder. Het laatste team krijgt dan tenslotte één
wedstrijdpunt.
f) Na afloop van de wedstrijd dient een volledig ingevuld wedstrijdformulier, voorzien van datum,
plaats waar gespeeld is en handtekeningen van de hoofdscheidsrechter en de teamleiders, zo
spoedig mogelijk opgestuurd te worden naar de districtswedstrijdleider (binnen drie
werkdagen). Voor het niet tijdig inzenden dan wel het onvolledig invullen van het
wedstrijdformulier is een administratieve boete verschuldigd. De thuisspelende vereniging is
hiervoor aansprakelijk.
g) Het aantal behaalde wedstrijdpunten bepaalt de klassering van de teams. Is dit gelijk telt voor
het systeem van uit- en thuiswedstrijden daarna het aantal behaalde rondepunten. Het team
met de meeste rondepunten krijgt de hoogste klassering. Is dit ook gelijk dan telt het aantal
holeslagen. Het team met de minste holeslagen, krijgt dan de hoogste klassering. Wordt er in
toernooivorm gespeeld dan telt bij gelijke stand het aantal holeslagen. Het team met de minste
holeslagen, krijgt dan de beste klassering.
h) Wordt er in uit- en thuiswedstrijden gespeeld en teams eindigen na afloop van de laatste
competitiewedstrijd in de stand precies gelijk op de eerste plaats, dan wordt er een
beslissingswedstrijd door de districtswedstrijdleider vastgesteld op een neutrale baan over vier
ronden. Het totaal aantal holeslagen is dan beslissend. Is dit ook nog gelijk dan wordt er een
barrage gespeeld. Wordt er in toernooivorm gespeeld dan vindt na afloop van de laatste
competitiewedstrijd direct een barrage plaats volgens artikel 9 van de algemene bepalingen.
7. Wijziging speeldag
a) Indien een wedstrijd door wat voor omstandigheden geen doorgang kan vinden, dienen de
teamleiders in overleg met de districtswedstrijdleider een nieuwe datum vast te stellen. Dit
wordt bij voorkeur de reservedatum op de wedstrijdkalender zijn.
b) Bericht van verhindering dient wel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 dagen van te voren, te
worden doorgegeven aan de districtswedstrijdleider en de teamleiders van de overige teams.
c) Indien de teamleiders niet tot overeenstemming komen beslist de districtswedstrijdleider.
8. Niet opkomen/terugtrekken van een team
a) Wordt er in uit- en thuiswedstrijden gespeeld en komt een team met minder dan drie spelers of
in zijn geheel niet opdagen, dan wordt deze wedstrijd als verloren aangemerkt en krijgt het
team het maximaal te behalen wedstrijdpunten in mindering. Tevens krijgt het betreffende
team 146 slagen per ronde. Komen beide teams met minder dan drie spelers of in zijn geheel
niet opdagen, geldt deze regel voor beide teams. De teams zijn een administratieve boete aan
de bond verschuldigd. De districtswedstrijdleider kan, als hij daarvoor termen aanwezig acht,
deze boete verminderen dan wel kwijtschelden.
b) Wordt er in toernooivorm gespeeld en komt een team met minder dan drie spelers of in zijn
geheel niet opdagen, dan ontvangt het team geen wedstrijdpunten en krijgt het team het
maximaal te behalen wedstrijdpunten in mindering. Het team krijgt per ronde het hoogste
rondetotaal plus twintig slagen extra.
c) Indien het team zich door wat voor oorzaak dan ook moet terugtrekken uit de competitie
vervallen alle behaalde punten voor dit team (toernooivorm) en behaalde resultaten tegen dit
team (in uit- en thuiswedstrijden).
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d) De districtswedstrijdleider geeft het terugtrekken van het team zo spoedig mogelijk door aan de
andere teams.
e) Wegens het terugtrekken van het team is de vereniging een administratieve boete verschuldigd.
De districtswedstrijdleider kan, indien daarvoor termen aanwezig zijn, deze boete verminderen
dan wel kwijtschelden.

D. INDIVIDUELE DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN
1. Organisatie
a) De leiding van de districtskampioenschappen is in handen de districtswedstrijdleider.
b) De districtskampioenschappen worden per afdeling in één weekend gespeeld, vastgesteld door
de wedstrijdcommissie en geplaatst op de wedstrijdkalender. In onderling overleg wordt
bepaald waar en op welke dag de districtskampioenschappen gespeeld worden. Er kan een
combiklassement worden opgemaakt.
c) Per dag worden op elke baan vier ronden gespeeld.
2. Deelnamegerechtigd
a) Leden die als sporter staan ingeschreven bij de bond.
b) Leden van verenigingen, die niet zijn aangesloten bij onze bond, maar wel lid zijn van een bij de
WMF/EMF aangesloten bond mogen deelnemen aan de districtskampioenschappen in het
district waarin zij wonen.
c) Spelers die lid zijn van een vereniging uit een ander district maar in het district wonen, mogen
aan de districtskampioenschappen van het district mee doen (voorbeeld: stamlid vereniging
zuid, woont in district noord mag deelnemen aan de districtskampioenschappen in noord).
Hiervoor is toestemming benodigd van de districtswedstrijdleider. Men speelt dan beide
afdelingen, indien gewenst, in dat district.
d) In de uitnodiging staan de categorieën en klassen waarin gespeeld wordt.
3. Eindstand
a) Aan het einde van de dag wordt op de betreffende baan de eindstand opgemaakt.
b) Voor prijsbepalende plaatsen wordt bij gelijke stand barrage gespeeld volgens artikel 9 in de
algemene bepalingen.
c) Voor prijsbepalende plaatsen in het combiklassement geldt ook dat er barrage wordt gespeeld
volgens artikel 12 van de algemene bepalingen met dien verstande dat er op het laatst
gespeelde baansysteem barrage wordt gespeeld.
d) Voor elke categorie zijn er maximaal drie prijzen.

E. TOERNOOIEN
a) Toernooien worden georganiseerd door de verenigingen welke deze ter goedkeuring aan de
wedstrijdcommissie voorleggen.
b) Er zijn verschillende soorten toernooien te weten:
1. Internationale toernooien, deze moeten voor 1 oktober van het aflopende jaar voor volgend
seizoen worden aangevraagd.
2. Nationale toernooien, deze moeten drie maanden voor het toernooi worden aangevraagd.
3. Regionale toernooien, deze moeten drie maanden voor het toernooi worden aangevraagd.
4. Vriendschappelijke toernooien, deze moeten zes weken voor het toernooi worden
aangevraagd.
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c) Voor toernooien/wedstrijden tussen 1 november en 1 maart is geen goedkeuring vereist (het
zgn. gesloten seizoen).
d) Deelnamegerechtigd aan de verschillende toernooien zijn:zie algemene bepalingen art. 2
e) Minimaal vier weken voor het toernooi worden de uitnodigingen naar de verenigingen gestuurd
met daarop vermeld de datum, aanvangstijd, plaats van handeling, het aantal ronden welke
gespeeld wordt, evenals het inleggeld, einde inschrijving en de categorieën. Ook vermeld de
uitnodiging wat voor soort toerenooi er georganiseerd wordt.
f) De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor een goed verloop van het toernooi. Zij
zorgt ook voor publicatie van de einduitslag en stuurt een toernooiverklaring met einduitslag
naar het bondsbureau.
g) Op de toernooiverklaring staan de aantallen deelnemers per categorie. Deze toernooiverklaring
dient getekend te worden door de hoofdscheidsrechter en eventuele scheidsrechters. Op de
toernooiverklaring worden eventuele incidenten en behaalde Nederlandse records vermeld.
Deze dient, samen met de uitslagen, binnen 14 dagen bij het bondsbureau aanwezig te zijn.
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RECREATIESPORT
Voor dit artikel zal nieuw voorstel worden gemaakt.

?
Omdat in het algemeen gedeelte geen bepalingen staan voor de recreatiesport, dient onderstaande
bepaling in elk geval opgenomen te worden.
In de situatie dat er tijdens een wedstrijd of toernooi een lichtflits en/of onweer wordt waargenomen
dient de scheidsrechter de wedstrijd of het toernooi onmiddellijk te staken en pas weer aan te vangen
nadat is vastgesteld dat er geen onweer meer aanwezig is.
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