
Bekerreglement 
 

Huidige tekst Nieuwe tekst Toelichting 

ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1 
Dit reglement heeft betrekking op het jaarlijkse 
bekertoernooi dat de UBT organiseert op grond 
van artikel 4 van de Statuten. Het reglement 
heeft derhalve betrekking op alle wedstrijden die 
door het bestuur worden vastgesteld als 
onderdeel van dat toernooi. 

Artikel 1 
Dit reglement gaat over het jaarlijkse 
bekertoernooi dat de UBT organiseert op grond 
van artikel 5 van de Statuten.  

Duidelijker tekst.  
De tweede zin zegt niets nieuws, dus vervalt. 

BEKERTOERNOOI 
Artikel 2 
Het bekertoernooi wordt verspeeld in perioden, 
waarin geen competitiewedstrijden zijn 
vastgesteld, in de avonduren van maandag tot en 
met vrijdag. 

BEKERTOERNOOI 
Artikel 2 
Het bekertoernooi wordt gespeeld in perioden, 
waarin geen competitiewedstrijden zijn 
vastgesteld, in de avonduren van maandag tot en 
met vrijdag. 

Vrijwel ongewijzigd.  

Artikel 3 
Het basisprincipe van het bekertoernooi is dat 
het bestaat uit een aantal speelrondes. Via het 
afvalsysteem gaat na elke ronde de winnaar door 
naar de volgende ronde waarna uiteindelijk de 
finale wordt bereikt. 

Artikel 3 
Het basisprincipe van het bekertoernooi is dat 
het bestaat uit een aantal speelrondes. Via het 
afvalsysteem gaat na elke ronde de winnaar door 
naar de volgende ronde waarna uiteindelijk de 
finale wordt bereikt. 

Ongewijzigd.  

Artikel 4 
Een ronde kan bestaan uit: 
1. enkelvoudige wedstrijden tussen 2 
teams; 
2. meerkampen tussen meer dan 2 teams. 

Artikel 4 
Een ronde kan bestaan uit: 
1. enkelvoudige wedstrijden tussen twee 
teams; 
2. meerkampen tussen meer dan twee 
teams. 

Vrijwel ongewijzigd.  

 Artikel 5 
De ledenvergadering bepaalt de algemene opzet 
en invulling van het bekertoernooi.  

Het is logischer dat het bestaande artikel 6 hier 
staat.  



Artikel 5 
Het bekertoernooi wordt verspeeld tussen teams 
van ten minste 2 en ten hoogste 3 personen, die 
zijn aangesloten bij hetzelfde indirecte lid.  

Artikel 6 
De bekerwedstrijden worden gespeeld tussen 
teams van ten minste twee en ten hoogste drie 
personen, die zijn aangesloten bij hetzelfde 
directe lid.  

'Het bekertoernooi' vervangen door 'de 
bekerwedstrijden'.  

Artikel 6 
De Algemene Ledenvergadering bepaalt de 
algemene opzet en invulling van het 
bekertoernooi. 

 Is naar boven verplaatst.  

Artikel 7 
Voorafgaand aan het toernooi wordt door het 
bestuur de indeling en het programma 
bekendgemaakt.  

Artikel 7 
Voorafgaand aan het toernooi maakt het bestuur 
de indeling en het programma bekend.  

Betere tekst.  

TOERNOOILEIDING 
Artikel 8 
De algemene leiding van het toernooi berust bij 
de Commissaris Toernooien & Wedstrijden 
(T&W). 

TOERNOOILEIDING 
Artikel 8 
De leiding van het toernooi berust bij de 
Commissaris Toernooien & Evenementen(T&E). 

De naam van het bestuurslid is gewijzigd.  

Artikel 9 
De taak van de T&W omvat onder meer: 
1. het samenstellen van het 
toernooiprogramma; 
2. het controleren van de op de 
wedstrijdkaarten vermelde gegevens, waaronder 
de speelgerechtigdheid van de indirecte leden; 
3. het administreren van de uitslagen van 
wedstrijden en het registreren gedurende een 
verenigingsjaar van de uitslagen; 
4. het verwerken van de uitslagen tot 
vervolgronden en het tijdig bekendmaken 
daarvan aan de betrokken directe leden; 

 De taken van de T&E zijn verplaatst naar het 
Huishoudelijk Reglement, bij de taken van de 
andere bestuursleden.  



5. het opleggen van straffen en boetes en 
het registreren van de opgelegde straffen en 
boetes gedurende een verenigingsjaar. 
 

DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN 
Artikel 10 
Bij de inschrijving voor het bekertoernooi geven 
de directe leden aan welke teams zij willen laten 
deelnemen. De inschrijving vindt plaats op 
daarvoor bestemde formulieren. 

AANMELDING 
Artikel 9 
1. Bij de inschrijving voor het bekertoernooi 

geven de directe leden aan welke teams zij 
willen laten deelnemen.  

2. De teams zijn dezelfde als die voor de 
competitie worden aangemeld. Als het 
toernooi in klassen is verdeeld komen de 
teams uit in dezelfde klasse of in een hogere.  

Dit artikel gaat over de inschrijving en niet over 
deelneming aan wedstrijden. Daarom het 
hoofdstuk een betere naam gegeven.  
Toegevoegd dat het dezelfde teams zijn als voor 
de competitie zijn aangemeld.  

 DEELNEMNG AAN WEDSTRIJDEN 
Artikel 10 
Indirecte leden kunnen alleen uitkomen voor het 
directe lid waardoor zij voor dat seizoen zijn 
aangemeld.  

Toegevoegd. Dit artikel komt uit het 
Huishoudelijk Reglement (artikel 55), waar het 
niet thuishoort.  

Artikel 11 
Als het toernooi is verdeeld in klassen is het 
indirecte leden niet toegestaan uit te komen in 
een lagere klasse dan waarin zij voor de 
competitie in hetzelfde seizoen zijn ingedeeld. 

 Deze tekst is verplaatst naar artikel 9 (nieuw).  

 Artikel 11 
Invallen mag alleen in een team met een lager 
teamnummer. 

Invallersbepaling toegevoegd.  
 

Artikel 12 
Als een niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd 
deelneemt, worden de sets van de niet-
gerechtigde speler als verloren beschouwd. De 
uitslag van de wedstrijd zal dienovereenkomstig 
door de T&W worden gecorrigeerd.  

Artikel 12 
Als een niet-gerechtigde speler aan een wedstrijd 
heeft deelgenomen, worden de door hem 
gespeelde sets als verloren beschouwd. De 
uitslag van de wedstrijd wordt door de T&E 
gecorrigeerd. 

 

Artikel 13 Artikel 13 Betere tekst.  



Als een direct lid een team uit het toernooi 
terugtrekt, ook als dat plaatsvindt voordat het 
toernooi is aangevangen, wordt dit schriftelijk en 
gemotiveerd aan de T&W medegedeeld. Het 
terugtrekken van een team betekent: 
1. bij een meerkamp dat het team uit het 
toernooi wordt genomen, de eventueel door het 
team al gespeelde wedstrijden komen te 
vervallen;  
2. bij enkelvoudige wedstrijden dat het 
team de eerstkomende wedstrijd met 9-0 heeft 
verloren. 
Tevens kan een boete worden opgelegd. 

Bij terugtrekken van een team, ook als dat 
gebeurt als het toernooi nog niet is begonnen, 
meldt het directe lid dat schriftelijk en 
gemotiveerd aan de T&E. Het terugtrekken van 
een team betekent: 
1. bij een meerkamp dat het team uit het 
toernooi wordt genomen, de eventueel door het 
team al gespeelde wedstrijden komen te 
vervallen;  
2. bij enkelvoudige wedstrijden dat het 
team de eerstkomende wedstrijd met 9-0 heeft 
verloren. 
Tevens kan een boete worden opgelegd. 

SPEELRUIMTEN 
Artikel 14 
De artikelen 16 tot en met 20 van het 
Competitiereglement zijn in dit reglement van 
overeenkomstige toepassing. 

SPEELRUIMTEN 
Artikel 14 
De artikelen 14 tot en met 16 van het 
Competitiereglement zijn hier van toepassing. 

Vrijwel ongewijzigd.  

KLEDING EN SCHOEISEL 
Artikel 15 
De artikelen 21 en 22 van het 
Competitiereglement zijn in dit reglement van 
overeenkomstige toepassing. 

KLEDING EN SCHOEISEL 
Artikel 15 
Artikel 17 van het Competitiereglement is hier 
van toepassing. 

Vrijwel ongewijzigd.  

HET SPEL 
Artikel 16 
De artikelen 23, 26, 28 en 29 van het 
Competitiereglement zijn in dit reglement van 
overeenkomstige toepassing. 

HET SPEL 
Artikel 16 
De artikelen 18, 21, 23 en 24 van het 
Competitiereglement zijn hier van toepassing. 

Vrijwel ongewijzigd.  

Artikel 17 
Met uitzondering van de finale worden de 
wedstrijden gespeeld in de speelruimte van de 
vereniging die in het wedstrijdprogramma als 
eerste is genoemd. 

Artikel 17 
Met uitzondering van de finale worden de 
wedstrijden gespeeld in de speelruimte van de 
vereniging die in het wedstrijdprogramma als 
eerste is genoemd. 

Ongewijzigd.  



Artikel 18 
Een wedstrijd bestaat uit 9 enkelspelen; er wordt 
geen dubbelspel gespeeld. Elke speler speelt een 
set tegen elke speler van het andere team. 

Artikel 18 
Een wedstrijd bestaat uit negen enkelspelen. Elke 
speler speelt een set tegen elke speler van het 
andere team. 

Dat er geen dubbel wordt gespeeld blijkt al uit de 
tekst. Vervalt dus.  

Artikel 19 
Voor elke gewonnen set wordt 1 setpunt 
toegekend. 
In een meerkamp wordt de klassering van de 
teams opgemaakt aan de hand van het aantal 
behaalde setpunten. 
In een enkelvoudige wedstrijd heeft het team, 
dat de meeste setpunten behaalt, de wedstrijd 
gewonnen. Als van elk team slechts 2 spelers 
aanwezig zijn, kunnen beide teams 4 setpunten 
behalen; voor het bepalen van de winnaar van de 
wedstrijd wordt dan gebruik gemaakt van het 
game- of puntengemiddelde. Is ook het 
puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot. 

Artikel 19 
Voor elke gewonnen set wordt één setpunt 
toegekend. In een meerkamp wordt de klassering 
van de teams opgemaakt aan de hand van het 
aantal behaalde setpunten. In een enkelvoudige 
wedstrijd heeft het team, dat de meeste 
setpunten behaalt, de wedstrijd gewonnen. Als 
van elk team slechts twee spelers aanwezig zijn, 
kan de uitslag 4-4 zijn; voor het bepalen van de 
winnaar wordt dan gebruik gemaakt van het 
game- of puntengemiddelde. Is ook het 
puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot. 

 

Artikel 20 
Eindigen in een meerkamp twee of meer teams 
gelijk dan is het onderlinge resultaat van de in de 
meerkamp gespeelde wedstrijden beslissend, 
zonodig met toepassing van het game- of 
puntengemiddelde. Is ook het puntengemiddelde 
gelijk dan beslist het lot. 

Artikel 20 
Eindigen in de rangschikking van een meerkamp 
twee of meer teams gelijk, dan is het onderlinge 
resultaat van de gespeelde wedstrijden 
beslissend, zo nodig met toepassing van het 
game- of puntengemiddelde. Is ook het 
puntengemiddelde gelijk dan beslist het lot. 

Vrijwel ongewijzigd.  

PROTESTEN 
Artikel 21 
De artikelen 26 tot en met 29 van het 
Competitiereglement zijn in dit reglement van 
overeenkomstige toepassing. 

PROTESTEN 
Artikel 21 
De artikelen 26 tot en met 29 van het 
Competitiereglement zijn hier van toepassing. 

Betere tekst.  

STAKEN 
Artikel 22 

STAKEN 
Artikel 22 

Betere tekst.  



De artikelen 36 tot en met 38 van het 
Competitiereglement zijn in dit reglement van 
overeenkomstige toepassing. 

De artikelen 30 tot en met 32 van het 
Competitiereglement zijn hier van toepassing. 

UITSTEL 
Artikel 23 
Voor wedstrijden, deel uitmakend van het 
bekertoernooi, wordt geen uitstel verleend. 
Slechts in geval van overmacht o.d. kan de T&W 
hiervan afwijken.  

UITSTEL 
Artikel 23 
In bijzondere omstandigheden kan de T&E een 
wedstrijd uitstellen.  

Een versoepeling van het huidige artikel. Als 
uitstel een behoorlijk verloop van het toernooi 
niet in de weg staat, waarom zou het dan 
verboden zijn.  

NIET OPKOMEN 
Artikel 24 
De artikelen 42 tot en met 44 van het 
Competitiereglement zijn in dit reglement van 
overeenkomstige toepassing. 

NIET OPKOMEN 
Artikel 24 
De artikelen 35 tot en met 37 van het 
Competitiereglement zijn hier van toepassing. 

 

Artikel 25 
Als een team tijdens een meerkamp niet opkomt 
wordt dat team uit het bekertoernooi genomen. 
De eventueel door dat team reeds gespeelde 
wedstrijden komen te vervallen. Komt een team 
in een enkelvoudige wedstrijd niet op, dan wordt 
dat team geacht de wedstrijd te hebben verloren.  

Artikel 25 
1. Als een team tijdens een meerkamp niet 

opkomt kan dat team uit het bekertoernooi 
worden genomen, waarbij de eventueel door 
dat team al gespeelde wedstrijden komen te 
vervallen. De T&E kan ook tot een andere 
maatregel komen.  

2. Komt een team in een enkelvoudige 
wedstrijd niet op, dan wordt dat team geacht 
de wedstrijd te hebben verloren. 

In lid 1 een versoepeling aangebracht.  

Artikel 26 
Als van het niet opkomen van een team niet tijdig 
bericht wordt gegeven aan zowel de T&W als aan 
de tegenstander kan, naast de in artikel 25 
vermelde straf, een boete worden opgelegd. 

Artikel 26 
Een team dat niet opkomt geeft daarvan tijdig 
bericht aan de T&E en de tegenstander. Gebeurt 
dat niet, dan kan het bestuur een boete 
opleggen.  

 

WEDSTRIJDKAART 
Artikel 27 
Het thuisspelende team en bij afwezigheid 
daarvan het andere team is verplicht binnen 2 

WEDSTRIJDKAART 
Artikel 27 
Op de wedstrijdkaart worden alle gegevens 
vermeld: de namen van de spelers en hun 

Artikel toegevoegd zodat de tekst nu vrijwel 
overeenkomt met die in het 
Competitiereglement.  



dagen de volledig ingevulde en ondertekende 
wedstrijdkaart te zenden aan de T&W. Voor een 
niet tijdig ingezonden of onvolledig ingevulde 
wedstrijdkaart kan een boete worden opgelegd. 

registratienummer en de game- en setuitslagen. 
De kaart wordt door beide aanvoerders 
ondertekend. 

 Artikel 28 
Het thuisspelende team en bij afwezigheid 
daarvan het andere team, zendt de 
wedstrijdkaart binnen twee dagen aan de T&E. 
Voor een niet tijdig verzonden of onvolledig 
ingevulde wedstrijdkaart kan een boete worden 
opgelegd. 

 

BEZWAAR EN BEROEP TEGEN STRAFFEN EN 
BOETES 
Artikel 28 
De artikelen 49 en 50 van het 
Competitiereglement zijn in dit reglement van 
overeenkomstige toepassing. 

BEZWAAR EN BEROEP TEGEN STRAFFEN EN 
BOETES 
Artikel 29 
De artikelen 42 en 43 van het 
Competitiereglement zijn hier van toepassing. 

 

SLOTBEPALING 
Artikel 29 
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2 
juni 1999 en aldus gewijzigd in de 
ledenvergadering van 9 juni 2010.  

SLOTBEPALING 
Artikel 30 
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van  
13jun 2018i. 

Datum vermelden. 

 
 


