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Buiten de hieronder vermelde regels zijn de VHV-reglementen van toepassing. 

Wij dringen aan op FAIRPLAY bij alle ploegen om de competitiewedstrijden normaal en eerlijk 

te laten verlopen.  

Inbreuken hierop zullen streng worden bestraft. 

 

1. ORGANISATIE EN BEHEER  

1.1. Beheer 
Alle regionale competities, inclusief de beker van Limburg en de welpentornooien, staan 
volledig onder het beheer van het regiobestuur (RCL.), voor wat de organisatie betreft : 

  - het opstellen van de wedstrijdkalender, 
  - het uitstellen en verschuiven van wedstrijden, 
  - de controle van de wedstrijdbladen en eventueel beboeten van overtredingen, 
  - de publicatie van uitslagen en rangschikkingen, 
  - het behandelen van betwistingen en klachten. 
 

1.2. Leiding 
In elke regio is er een competitieleider die het praktisch verloop van de diverse competities 
in zijn regio van nabij volgt.  In Limburg is dit de Kampioenschappencommissie in 
samenwerking met het secretariaat. 
 

1.3. Publicatie 
 De competitieleider maakt de uitslagen en rangschikkingen bekend via de website. 
 

1.4. Controle 
De regionale Kampioenschappencommissie (RKC) houdt zich, als overkoepelend orgaan, 
bezig met alle onregelmatigheden die zich eventueel zouden voordoen. 
 

1.5. Rekeningen. 
Alle openstaande rekeningen, verschuldigd aan het RCL, moeten door de club betaald zijn 
vóór 1 september, zoniet krijgt de club voor al  haar regionale wedstrijden (senioren + jeugd) 
forfait en wordt bij de VHV een voorstel tot  schrapping ingediend. 
 
 

2. REGLEMENT VAN DE COMPETITIE 

2.1.  Spelgerechtigdheid 

2.1.1. Leeftijd van de spe(e)l(st)er : SEIZOEN 2020-2021 
 Competitie: 

Senioren Dames en Heren zie VHV-reglement Art 221 
M19   geboren 2002-2003-2004 
J18    geboren 2003-2004 
M17   geboren 2004-2005 
J16    geboren 2005-2006 (2004M) 
M15   geboren 2006-2007 
J14    geboren 2007-2008 (2006M) 
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M13   geboren 2008-2009-2010 
J12 + M12   geboren 2009-2010 (2008M) 

 Tornooien: 
J12 + M12   geboren 2009-2010 
J10 + M10   geboren 2011-2012 
J8 + M8   geboren 2013-2014 
J6 + M6   geboren 2015 en later. 
 

2.1.2. Lidmaatschap 
a. Senioren en J18 of M19 moeten VHV-lid en spelgerechtigd (aansluitingsdatum in platform + 5 

kalenderdagen)   zijn om te kunnen worden opgesteld. 
b. In een andere categorie mag een nog niet-aangesloten spe(e)l(st)er worden opgesteld in 

een jeugdwedstrijd van zijn/haar leeftijdscategorie, mits voorleggen van zijn/haar 
identiteitskaart en/of op verantwoordelijkheid van de club. 

(1) M17, J16, M15, J14, M13 en J12 moeten echter VHV-lid en spelgerechtigd zijn 
binnen één maand na de eerste wedstrijd. 

(2) J12/M12, J10/M10, J8/M8 en J6/M6 moeten VHV-lid zijn bij deelname aan hun 
vierde tornooi. 

 
2.1.3. Identiteitskaart 
 Naast hun VHV-lidkaart moeten alle spe(e)l(st)ers vanaf 12 jaar hun identiteitskaart kunnen 

voorleggen. Weigering wordt gelijkgesteld met het opstellen van een niet-gekwalificeerde 

spe(e)l(st)er en ook als zodanig beboet. 

2.1.4. Dubbel spelen 
2.1.4.1 Een jeugdspe(e)l(st)er mag deelnemen aan wedstrijden van één leeftijdscategorie juist 

boven de zijne/hare, echter met dien verstande dat hij/zij  maximaal twee wedstrijden op 
dezelfde dag mag spelen. Uitzondering hierop kan enkel door de 
Kampioenschappencommissie van de regio (RKC) (schriftelijk) worden toegestaan. 
Overtreding van deze regel wordt bestraft met een geldboete (zie boetenlijst). 

2.1.4.2  R-team (enkel bij Senioren) 
Men kan een ploeg inschrijven als R(ecreanten)-team. Het team moet voldoen aan de srs-
leveringsplicht. Hun tafelofficial moet de cursus secretaris/tijdwaarnemer niet gevolgd 
hebben. 
Een R-team dat zuiver regionaal speelt kan wel kampioen van Limburg worden maar kan niet 
stijgen naar een hogere reeks zonder toelating van de VHV. 

2.1.4.3  B-team (enkel bij Jeugd) 
Men kan een ploeg als B-team inschrijven, wanneer men vreest over niet genoeg 
spe(e)l(st)ers te beschikken over het ganse seizoen gezien en wil putten uit een andere 
ploeg.. 
De consequenties van dergelijke inschrijving zijn: een B-team kan geen kampioen van 
Limburg worden en komt  niet in aanmerking voor de VHV-A eindronde. 

 
2.1.5. Opstellen van een oudere spe(e)l(st)er 

Opstellen van een oudere spe(e)l(st)er in een lagere leeftijdscategorie mag slechts op 
voorwaarde dat: 
1. Alle uitzonderingen qua leeftijd moeten vóór aanvang van de competitie  bij de RCL 

aangevraagd worden. Enkel nieuw aangeslotenen kunnen hierop een uitzondering 
krijgen. 

2. Op voorhand  dient de schriftelijke toestemming op naam van de betrokken spe(e)l(st)er 
aangevraagd bij de RCL. Deze schriftelijke toestemming dient aanwezig te zijn aan de 
wedstrijdtafel, zodat controle mogelijk is.  
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3. Maximum drie sp(e)l(st)ers op het wedstrijdblad  mogen van de hogere leeftijdscategorie 
zijn. Deze toegeving geldt slechts voor één seizoen.(Kan niet indien deze vorig seizoen 
werd verleend) Het volgende seizoen moet de leeftijdscategorie gerespecteerd worden.                                                          

Let wel : een ploeg die een te oude spe(e)l(st)er opstelt wordt beschouwd als een B-team en 
kan niet in aanmerking komen voor de titel van Limburgs kampioen noch voor een VHV-A 
eindronde. Zij kan wel meedoen aan een eventuele  regioniale naronde. 
 

2.1.6. Het spelen met twee ploegen in dezelfde reeks 
Indien een club met 2 ploegen in dezelfde reeks of leeftijdsgroep uitkomt, zijn de 
spe(e)l(st)ers voor de rest van het lopende seizoen gebonden aan de ploeg waarmee zij hun 
eerste competitiewedstrijd hebben gespeeld, tenzij een ploeg een B-team of R-team is. 

M.a.w. : wisselen  van ploeg is in principe niet meer toegelaten vanaf het moment 
dat een spe(e)l(st)er voor één ploeg is uitgekomen. 

 Uitzondering : 
Om bij J16 en de J14 de wedstrijd toch te laten plaats vinden bij een te laag aantal 
spe(e)l(st)ers in plaats van forfait te geven, mag worden geput uit de groep van M17 en M15  
mits  een schriftelijke toelating op naam ( zoals voor een te oude spe(e)l(st)er : zie  hierboven Art 

2.1.5. ) 
 

2.1.7.   Reglement voor een competitie verdeeld in reeksen : 
a. Op het einde van de voorronde wordt de stand opgemaakt in reeks A en reeks B. Een 

eventuele eindronde wordt opgemaakt in functie van het aantal ploegen.  
b. De ploegen spelen in een heen- en terugwedstrijd enkel nog tegen de ploegen die ze in 

de voorronde van de competitie niet hebben ontmoet met behoud van de punten die ze 
tegen die ploegen behaald hebben.  

c. Indien men van twee verschillende competities één gezamenlijke competitie maakt, 
wordt er maar één ploeg per club toegelaten in de PO-eindronde. 
 

2.1.8.   Gemengde ploegen 
Jeugdploegen die gemengd (meisjes + jongens) spelen, moeten in de jongenscompetitie 
spelen.  
Uitzonderingen op deze regel worden niet toegestaan. 
 

2.1.9  Samengestelde ploeg 
In de regionale jeugdreeksen kunnen twee clubs die niet voldoende spelers hebben om een 
ploeg te vormen samen een ploeg samenstellen en inschrijven. Bij VHV worden hier geen 
toelatingen voor oudere spelers aangeboden. 
 

2.1.9.1  Alle spe(e)l(st)ers moeten aangesloten en spelgerechtigd zijn bij de VHV.  
Uitzonderingen vermeld in Art 2.1.2 zijn ook van toepassing voor de jeugd van 
samengestelde ploegen. 
 

2.1.9.2  De nieuw gevormde ploeg speelt onder de naam van één dezer clubs, die bij de inschrijving 
wordt vermeld. Deze club doet de administratie zoals kalenderbespreking, 
kalenderwijzigingen, melding uitslagen, toepassing boetes enz.. 
Er moet een volledige teamopgave gebeuren met volgende gegevens : 

a. Naam, voornaam van de spe(e)l(st)er 
b. Volledig adres 
c. Geboortedatum 
d. VHV-lidnummer 
e. Naam van de club van oorsprong 
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2.1.9.3  Opstellen van een spe(e)l(st)er die niet voorkomt in de teamopgave wordt gelijkgesteld met 
opstellen van een niet-gekwalificeerde spe(e)l(st)er en bijgevolg ook gevolgd door de 
toepassing van de boete. 

2.1.9.4  Al de spe(e)l(st)ers blijven aangesloten bij hun club van oorsprong. 
2.1.9.5  Een samengestelde ploeg wordt beschouwd als een R-team bij de Senioren en een B-team bij 

de jeugd. Een samengestelde ploeg kan wel kampioen van Limburg worden, mits bij de jeugd 
alle spelers tot de correcte leeftijdscategorie behoren, maar komt niet in aanmerking voor 
een VHV-eindronde (uitgezonderd bij meisjes in 2020-2021) of voor stijging naar de 
Ligareeks. 

 
 

2.2. De competitiekalender 

 
2.2.1. De competitiekalender wordt opgesteld door de Kampioenschappencommissie en is bindend 

voor het verloop van de competitie. De kalender ligt vast 14 dagen voor aanvang van de 
competitie en na publicatie in de HIL en op de website. Deze kan slechts in zeer uitzonderlijke 
gevallen worden veranderd. Ook de data voor nacompetitie dienen dan ingeplant te zijn. 
 

2.2.2. Verschuiven of uitstellen van wedstrijden  
Verschuiven = het verplaatsen van een wedstrijd in hetzelfde weekend waarin hij was 
vastgelegd. 
Uitstel = het verplaatsen van een wedstrijd naar een weekend voor/na het weekend waarin 
hij was vastgelegd. 

a. Het melden van een wijziging van een wedstrijd moet, ook na telefonische kennisgeving, 
gebeuren per e-mail.. Een wijziging  is echter pas definitief als het akkoord van de 
tegenpartij ook op het secretariaat van het RCL is aangekomen. 
Indien een verschuiving of uitstel wordt aangevraagd na het verschijnen van de officiële 
competitiekalender, worden er administratiekosten aangerekend per wedstrijd. (zie 
boetenlijst)  
Voor elke verschuiving na de publicatie van de competitiekalender dient de thuisploeg 
de tegenpartij via e-mail te verwittigen (RCL in cc vermelden). De tegenpartij gelieve te 
bevestigen dat ze deze mail ontvangen heeft. Indien dit niet is gebeurd, blijft de 
wedstrijd behouden op de oorspronkelijke datum en uur.  
Verschuivingen binnen de 14 (veertien) dagen vóór de wedstrijd worden liefst 
vermeden, maar voor deze verschuiving is steeds de goedkeuring vereist van de 
tegenpartij. Indien voor deze wedstrijden scheidsrechters werden aangeduid, zal de 
verschuiving/uitstel zwaarder worden beboet.  
Deze regels zijn niet van toepassing in geval van heirkracht.  In dit geval dienen de 
schriftelijke bewijzen binnen de 5 (vijf) kalenderdagen na telefonische melding gestuurd 
te worden naar het secretariaat van de regio.  De Kampioenschappencommissie  neemt 
dan beslissingen en doet controle.  
Bij uitstel is steeds de toestemming van de tegenpartij vereist. 

b. De thuisclub dient in de mate van het mogelijke om het aanvangsuur te bepalen rekening 
te houden met de afstand die door de bezoekers moet worden afgelegd; vooral als het gaat 
om de jongsten. 

c. Indien er geen akkoord bereikt wordt tussen beide partijen of in geval van heirkracht, 
beslist de Kampioenschappencommissie. 

d. Ieder forfait zal worden beboet met een geldboete te betalen aan de VHV (zie boetenlijst). 
Eventuele onkosten van de tegenstrever worden vergoed zoals voorzien in het VHV-
reglement  Art.6.1.6 A. 

e. Clubs die zelf in onderling akkoord een wedstrijd verschuiven of verplaatsen zonder het RCL 
te verwittigen, verliezen beide  de punten en er  is een forfaitboete voor beide ploegen. 
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f. Uitgestelde wedstrijden moeten gespeeld worden vóór het einde van de beftreffende 
competitie.  

g. Bij uitstel (akkoord beide ploegen of heirkracht) moet er binnen de 14 dagen/ een nieuwe 
datum vastgesteld zijn. Indien niet zal dit voorgelegd worden aan de 
Kampioenschappencommissie die er het nodige gevolg moet aan geven. 
            

2.2.3.  De provinciale competitie wordt in principe afgesloten  vóór 4 mei. Met uitzondering van J16 en 
J12. 
 
 

2.3. De wedstrijden 

2.3.1. Sporthal 
Alle wedstrijden worden gespeeld in sporthallen die door het regiobestuur of de VHV zijn 

gehomologeerd. Afwijkingen moeten vóór de aanvang van de competitie gemeld worden aan 

het RCL zodat het veld eventueel kan gehomologeerd worden. 

2.3.2. Duur van de wedstrijden 

Senioren: Dames en Heren 2 x 30` met 10`rust 
M19    2 x 30` met 10`rust 
J19    2 x 30` met 10`rust 
M17    2 x 25` met 10`rust  
J16    2 x 25` met 10`rust 
M15    2 x 25` met 10`rust / Iedere periode start met 0-0 
J14    2 x 25` met 10`rust 
M13    3 x 15` met 5` rust / Iedere periode start met 0-0 
J12    3 x 15` met 5` rust / Iedere periode start met 0-0 
 

  J12 + M12   Tornooivorm: Wedstrijden van max. 15` met 5` rust 
J10 + M10   Tornooivorm: Wedstrijden van max. 12` met 5` rust 
J8 + M8    Tornooivorm: Wedstrijden van max. 12` met 5` rust 
J6 + M6    

  

2.3.3.     Team-time-out 

In alle Limburgse regionale competitiewedstrijden wordt de mogelijkheid van team-time-outs 
voorzien.  
De bedoeling is educatief.  d.w.z. om als trainer/coach onmiddellijk te kunnen ingrijpen en 
bijsturen.     
Deze team-time-out bedraagt maximaal 3 keer 1(één) minuut per ploeg en maximaal 2 per 
wedstrijdhelft (= dus max. zes minuten per wedstrijd), waarvan maximaal 1 per ploeg in de 
laatste 5 minuten van de wedstrijd. 
De team-time-out moet aangevraagd worden aan de wedstrijdtafel bij de 
wedstrijdsecretaris/tijdopnemer. 
 
 

2.3.4. JM12 (zie ook de reglementering van de Limburgse regioniale tornooien voor JM12, JM10 en JM8) 

 
2.3.4.1 Bij de JM12 loopt de wedstrijd over drie periodes van 15 minuten, waartussen 5 minuten rust. 

Alle uitslagen tellen mee voor de rangschikking. De drie uitslagen moeten medegedeeld worden 
aan het RCL.  

2.4.3.2 Puntentelling bij de wedstrijden van de JM12 
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Iedere periode start met een “0-0” doelpuntenstand. 
Elke gewonnen periode levert 2 punten op, een gelijkspel  1 punt, bij verlies krijgt men 0 
punten en bij forfait vóór de wedstrijd gespeeld is  0 punten. 
 

2.3.4.3. Sancties en bestraffing tijdens de wedstrijd van de JM12 
De regels van sancties en bestraffing zijn dezelfde als voor andere wedstrijden. Men begint niet elke 
periode opnieuw met een propere lei. 

 

2.3.5. Bij M15 begint men iedere periode met “0-0” doelpuntenstand. 
Alle uitslagen tellen mee voor de rangschikking. 
Elke gewonnen periode levert 2 punten op, een gelijkspel  1 punt, bij verlies krijgt men 0 
punten en bij forfait vóór de wedstrijd gespeeld is  0 punten. 
 

2.3.6. Ballen  
Er wordt gespeeld met officiële wedstrijdballen. 
 

2.3.7. De bezochte ploeg is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van kleedkamers en zorgt 
voor verfrissingen.  

 
2.3.7.  Rangschikking  
 Op het einde van de competitie wordt als eerste gerangschikt:   

1. De ploeg met het hoogste aantal punten, behaald over  het geheel van de wedstrijden in 
haar reeks.  

2. Bij gelijke punten: de ploeg met het grootste aantal overwinningen.  
3. Indien nog steeds gelijke stand: de ploeg die onderling het meeste aantal punten heeft 

behaald of, wanneer dit nog geen uitsluitsel geeft, de ploeg die onderling het hoogste 
doelgemiddelde (quotiënt van het aantal voor- en het aantal tegendoelpunten) heeft;  

4. Bij nog steeds gelijke stand : de ploeg met het hoogste doelpuntenquotiënt (=quotiënt van 
het aantal  doelpunten vóór en het aantal tegendoelpunten, tot drie cijfers na de komma, 
gerekend over het geheel  van de gespeelde wedstrijden).  

5. Is dan nog steeds geen beslissing gevallen, wordt er een testwedstrijd gespeeld op neutraal 
terrein. Eindigt deze wedstrijd onbeslist, dan worden de bepalingen van het VHV-Reglement  
Art 634 B 2  toegepast.  

6. Voor het bepalen van al de volgende plaatsen in de rangschikking, wordt op dezelfde wijze 
te werk gegaan. 
 

2.3.8 Puntentelling  
 2 punten:…  ➔ De winnaar. 

1 punten:… ➔ Voor beide ploegen indien gelijkspel. 
0 punten:    ➔ De verliezer  
Bij forfait : 

a) De Kampioenschappencommissie spreekt een forfait uit :  
winnaar = 2 punten ; verliezer = 0 punten 

b) Een ploeg geeft forfait vóór de wedstrijd :  
winnaar = 2 punten ; forfaitgever (verliezer) = 0 punten 
 

2.3.8. In alle reeksen is het aan te raden dat beide ploegen vóór de wedstrijd elkaar en de 

scheidsrechter(s) begroeten. Na het opkomen tot het midden van het terrein, zullen al de spelers 

van de thuisploeg eerst de scheidsrechter(s) begroeten en daarna alle tegenspelers. Hierna 

zullen de bezoekers op hun beurt de scheidsrechter(s) begroeten. De begroeting gebeurt door 

het schudden van de hand. Dit mag vervangen worden door een high five, low five, e.d. 
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2.4. Scheidsrechters  

Elke club duidt een verantwoordelijke aan voor de jeugdscheidsrechters van hun club, en 
geeft naam, telefoonnummer en e-mailadres door aan het regiobestuur vóór 1 september 
van het lopend seizoen. 
 

2.4.1.  M17, J16, M15, J14, M13 en J12 
De thuisploeg staat in voor het leveren van scheidsrechters. De clubs dienen bij deze 
wedstrijden bij voorkeur jeugdscheidsrechters, die minimum 14 jaar oud zijn, in te zetten. De 
verantwoordelijke voor de jeugdscheidsrechters hoort zich naast het speelveld op te stellen, 
mag ook aan wedstrijdtafel de wedstrijd volgen, mag geen tafelofficial of coach zijn van de 
ploegen op het speelveld. 
In elk ander geval moeten de scheidsrechters minstens 16 jaar oud zijn. De scheidsrechters 
moeten in elk geval lid zijn van de VHV. 
Aanbeveling :  De thuisploeg kan de bezoekers uitnodigen ook een scheidsrechter te 
leveren, zodat de wedstrijd door twee scheidsrechters wordt gefloten. 
 

2.4.2. Senioren en J18 of M19 
Deze wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters, aangeduid door de 
Scheidsrechterscommissie.   

 De vergoeding van deze scheidsrechters bestaat uit 2 delen : 
a. leiding van de wedstrijd (bedragen vastgesteld door VHV-Sch.C.) 
b. de verplaatsingsonkosten Volgens VHV-reglementering. 

 Opmerking : voor tornooien : Volgens VHV-reglementering. 
 
2.4.3. Leveringsplicht 

Voor Seniorenploegen en J18 en M19 is er in Limburg leveringsplicht van scheidsrechters. Het 

aantal tekort geleverde scheidsrechters wordt op het einde van de competitie vastgesteld. De 

hieraan verbonden boete wordt geïnd door de VHV en overgemaakt aan het RCL.  

  

2.5        De secretaris/tijdwaarnemer 
  
2.5.1 De officiëlen van de wedstrijdtafel zijn een secretaris en een tijdwaarnemer. Zij moeten lid zijn 

van de VHV.   
De taakverdeling is dezelfde als bepaald door de VHV. Voor wedstrijden van Senioren (behalve 

bij R-teams), J18 en M19  moeten ze geslaagd zijn op het examen voor secretaris/tijdwaarnemer.  

Aanbeveling : Ook voor wedstrijden van M17, J16, M15, J14, M13 en J12 is het aan te raden 

om de taak van secretaris/tijdwaarnemer te laten uitoefenen door personen die de cursus 

secretaris/tijdwaarnemer volgden en slaagden  in het examen. 

2.5.2.  Bij afwezigheid van de scheidsrechter(s) of bij verzuim van controle, worden de VHV-lidkaarten 

en identiteitskaarten van de ploegen in onderling overleg gecontroleerd.  

 

2.6. Wedstrijdblad  
 

2.6.1 De wedstrijdbladen worden opgesteld in 3-voud: 
  - Origineel: wordt opgestuurd naar RCL-wedstrijdbladen. 
  - Blauw exemplaar: is voor de bezoekende ploeg. 
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  - Geel  exemplaar: is voor de bezochte ploeg. 
 
2.6.2. Het wedstrijdblad moet duidelijk en leesbaar worden ingevuld. Het moet alle gegevens 

bevatten, zonder krassen en doorhalingen (deze laatste moeten steeds geparafeerd worden door 

de scheidsrechter(s) ). 

Het wedstrijdblad dient ten laatste op woensdag na de wedstrijd bij RCL-Wedstrijdbladen 
(Loystraat 16, 3830 Wellen ) te zijn. 

 
2.6.3. Het wedstrijdblad dient 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd ingevuld te zijn en samen 

met de ID-card overhandigd te worden aan de scheidsrechter(s). 
 
2.6.4. Uitzondering betreft de BENELICOM-meisjes waar het wedstrijdblad dient gedownload te 

worden van sportlink. 
 
 

2.7. Uitrusting van de spe(e)l(st)ers 

Hiervoor zijn het spelreglement (4:7, 4:8 en 4:9) en de VHV-reglementen  Art. 5.3) van toepassing. 

 

 

2.8.  Klachten 

2.8.1. De Kampioenschappencommissie staat volledig onder het beheer van het regiobestuur voor wat 
betreft de controle van de wedstrijdbladen, betwistingen en klachten. 
 

2.8.2. Alle klachten aangaande regionale aangelegenheden, worden door het secretariaat in 
samenwerking met de RKC of het regionale Sportcomité behandeld 

 
2.8.3. Klachten moeten volgens het VHV-reglement Art 8.1, 8.2 en 8.3 door een per post verzonden 

aangetekende brief, die de argumenten bevat op grond waarvan de klacht wordt ingediend, 
samen met het bewijs van storting van 50 (vijftig) € op het rekeningnummer van Regio Limburg, 
worden ingediend. 

 
 

2.9. Uitslagen 
 

2.9.1 De uitslagen van alle wedstrijden moeten zo vlug mogelijk na de wedstrijd  gemeld worden aan 
het secretariaat van de regio. Dit dient te gebeuren op de volgende wijze: ofwel per SMS naar 
het nummer 0491 49 84 80, ofwel via e-mail  (uitslagen@handballimburg.be) aan het RCL  
Alle uitslagen moeten ten laatste zondagavond 21.00 u. doorgestuurd zijn. 

2.9.2. Elke mededeling moet minstens volgende informatie bevatten: wedstrijdnummer, naam 
thuisploeg, naam bezoekers en eindstand. 
 

2.9.3. Uitslagen van de BENELICOM-wedstrijden die op zaterdag gespeeld zijn, dienen de 
zaterdagavond vóór 21.00 u. op de website van sportlink gemeld zijn. Voor de wedstrijden die 
op zondag gespeeld worden moet de uitslag zondagavond vóór 21.00 u. op de website van 
sportlink vermeld zijn.  
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2.10. Boeten 

     Zie hiervoor de boetenlijst 2020-2021. 

 

2.11. Bijdragen 
 

Cursussen Tafelofficial: 25 € 
   Senior-sr.: 55 € 

Bijscholingen: 0 € 
 


