
REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE 

ALGEMEEN 

Artikel 1 

Dit reglement beschrijft de richtlijnen die door de TC zullen worden gehanteerd bij de 

vervulling van haar taken benoemd in artikel 15 van het huishoudelijk reglement. 

Artikel 2 

Aanpassingen aan het reglement worden, na instemming van het bestuur, ter goedkeuring 

voorgelegd aan de jaarvergadering. 

CLUBCOMPETITIE 

Artikel 3 

Jaarlijks wordt door de TC een competitiereglement opgesteld, in aanvulling op dit 

wedstrijdreglement, met de regels die het nieuwe speelseizoen gelden voor de 

clubcompetitie. 

Artikel 4 

De clubcompetitie bestaat uit enkele series wedstrijden per speelseizoen waarin in 

groepen wordt gespeeld en wordt aangevuld met een aantal andere wedstrijdvormen. 

Bijvoorbeeld: 

1. het persoonlijk toernooi waarvoor een wisselbeker beschikbaar is; 

2. een topintegraal competitie waarvoor een wisselbeker beschikbaar is; 

3. de zomercompetitie;. 

Artikel 5 

De wedstrijden worden gespeeld met gedupliceerde spellen. 

Artikel 6 

De agenda voor het speelseizoen wordt jaarlijks door de TC vastgesteld. 

INDELING VAN DE PAREN 

Artikel 7 

De TC verzorgt de indeling van paren in groepen met inachtneming van de artikelen 6 t/m 

9 van dit reglement en aanvullende afspraken in het competitiereglement. 



Artikel 8 

Paren, die in enige serie wedstrijden waren ingedeeld in een bepaalde groep en hebben 

gespeeld, behouden hun recht -mits zij niet zijn gepromoveerd of gedegradeerd – op 

indeling in dezelfde groep. 

Artikel 9 

Een paar kan op eigen verzoek in een lagere groep worden ingedeeld, doch kan dan in die 

serie niet promoveren. 

Artikel 10 

Nieuw gevormde paren hebben recht op indeling indien zij zich binnen de door de TC 

gestelde termijn hebben aangemeld. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

1. een lid, dat een paar vormt met een speler uit dezelfde groep, heeft recht op 

plaatsing in die groep; 

2. een lid, dat een paar vormt met een speler uit een lagere groep of met een nieuw 

lid, zal in het algemeen de plaats in zijn groep kunnen behouden, indien zijn 

vorige partner niet meer aan de competitie deelneemt. Bij splitsing van paren 

zullen belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zijn de omstandigheden 

gelijk, dan zal geloot worden om de beschikbare plaatsen; 

3. nieuw toegetreden leden beginnen te spelen in de laagste groep van de club, tenzij 

de TC het wenselijk of gerechtvaardigd vindt spelers in een hogere groep te 

plaatsen. 

Artikel 11 

Voor wijzigingen tijdens de clubcompetitie gelden de volgende regels: splitsing van paren 

tijdens de lopende serie wedstrijden kan ten gevolge hebben dat beide leden van het paar 

van deelneming worden uitgesloten. Speelt een van de leden van een gesplitst paar de 

lopende serie uit met een invaller – zulks onder voorbehoud van goedkeuring van de TC – 

dan kunnen de reeds behaalde competitiepunten gehandhaafd blijven. 

EXTERNE VIERTALLEN COMPETITIE 

 

Artikel 12 

In het algemeen kunnen paren zich vrij tot een team (bestaande uit vier, vijf of zes spelers) 

vormen. De TC kan hiervan afwijken, indien het clubbelang dit vereist. Een paar, dat 

weigert met een ander paar een team te vormen, kan van de competitie worden 

uitgesloten. 



Artikel 13 

Een team, dat zich heeft gehandhaafd in een bepaalde klasse én in ongewijzigde 

samenstelling blijft spelen, heeft in het eerstvolgende seizoen recht op een plaats in die 

klasse. Heeft promotie plaatsgevonden, dan geeft deze promotie het betrokken team recht 

op een plaats in de verworven klasse. 

Wanneer een team uit eigener beweging na afloop van een seizoen uit elkaar gaat 

(wanneer bijvoorbeeld een paar het andere paar opzegt), dan heeft geen van de paren uit 

het team recht op de plek van het team.  

Artikel 14 

Mocht zich splitsing van paren of viertallen tijdens de loop van de competitie voordoen, 

dan kan een geheel nieuw viertal worden opgesteld. Indien het in de gegeven 

omstandigheden wenselijk wordt geacht kan ook volstaan worden met de vervanging van 

het gesplitste paar of van een enkele speler. Indien daartoe aanleiding is heeft de TC de 

bevoegdheid wijziging in de samenstelling van een viertal aan te brengen. 

Artikel 15  

De TC vindt deelname aan de clubcompetities belangrijk. Een paar dat externe viertallen 

voor Star speelt, wordt ook op de clubavond verwacht. 

WEDSTRIJDEN IN CLUBVERBAND 

Artikel 16 

De TC zal steeds de paren c.q. de viertallen aanwijzen voor de wedstrijden in 

clubverband, met dien verstande dat de paren c.q. viertallen zoveel mogelijk in volgorde 

van sterkte worden opgesteld. 

Artikel 17 

De leider van deze wedstrijden neemt na de vaststelling van een speelperiode contact op 

met de betrokken spelers en met de aangewezen tegenpartij. Hij stelt in overleg met de 

tegenpartij een datum vast en stelt de best mogelijke vertegenwoordiging samen. Hij 

regelt zo nodig het invallen en het vervoer. 

CLUBBEKERS 

Artikel 18 

Er worden jaarlijks vier clubbekers (wisselbekers) uitgereikt, voor de beste prestaties in 

het speelseizoen. 

Door de TC wordt vastgesteld wie de winnaars zijn van deze bekers: 



1. De Franz zur Lagetrofee voor de winnaar van het individuele toernooi. 

2. De Keijserbokaalvoor de winnaar(s) van de topintegraal. 

3. De Sirebeker voor de speler of spelers, die in groep A het beste hebben gescoord. 

4. De Jacques Buth-beker voor de speler of spelers die in alle interne en externe 

wedstrijden, die zijn gespeeld voor Star, het beste hebben gepresteerd. 

Artikel 19 

Ten aanzien van de hierboven genoemde wisselbekers worden jaarlijks nadere 

reglementen en of bepalingen door de TC opgenomen in het competitiereglement. 

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 

Artikel 20 

Elk lid is verplicht zo tijdig mogelijk de leider van de clubcompetitie, de viertallenleider, 

de leider van de wedstrijden in clubverband bericht van verhindering te geven. Het lid 

dient zich aan de door de betrokken leider gegeven aanwijzingen te houden. 

SLOTBEPALING 

Artikel 21 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC. Wanneer de TC om haar 

moverende redenen van het bepaalde in dit reglement wenst af te wijken zal zij hiervoor 

van geval tot geval toestemming van het bestuur moeten verkrijgen. 


