Belangrijkste wijzigingen seizoen 2019/2020
Zwart is bestaande tekst. Rood is tekst welke wordt verwijderd. Groen is tekst welke wordt toegevoegd.
Artikel 7 Reservespelers
2. Een reservespeler mag pas ingezet worden na afloop van de singlepartijen. Een uitzondering wordt
gemaakt bij de divisies waar wordt begonnen met een round robin, hier mag na de round robin al
gewisseld worden. (Een wedstrijd bestaat uit 9 partijen. De spelvorm is afhankelijk van de divisie
waarin wordt gespeeld (zie artikel 13).
Artikel 8 dispensatie
6 Indien een team gebruik maakt van een dispensatiespeler dient op het wedstrijdformulier in de
kolom “disp” een “D” (dispensatiespeler) te worden vermeld. Tevens dient deze speler bij het
digitaal insturen van de uitslag als invaller te worden aangemerkt.
Artikel 9 Ongerechtige spelers
3 De uitslag van een wedstrijd waaraan een ongerechtige speler heeft deelgenomen wordt
vastgesteld op 0-0.
Een uitzondering hierop geld voor ongerechtige spelers welke door passencontrole (artikel 10) niet
te constateren zijn. In dat geval zal het overtredende team 5 (vijf) punten in mindering krijgen op
het puntentotaal van de competitiestand. Tevens zullen de wedstrijdpunten behaald in partijen
waaraan de ongerechtige speler heeft deelgenomen worden toegekend aan de tegenstander.
In dat geval krijgt het overtredende team 0 (nul) punten en zal 5 (vijf) punten in mindering krijgen
op het puntentotaal van de competitiestand. Het andere team krijgt het gemiddelde aantal punten,
berekend op het eind van de competitie en afgerond naar een heel aantal punten, plus één punt.
Artikel 11 Datum en tijd
1 De competitieweek loopt van maandag tot en met de eerstvolgende vrijdag zondag
(jeugdcompetitie op zaterdag en/of zondag). De zaterdag en zondag zijn niet als vaste speeldag
voor de competitie te kiezen. Alleen bij verzetten zijn deze dagen te gebruiken.
3 Indien een team een vastgestelde wedstrijd wenst uit te stellen, dient dit 24 uur van tevoren aan de
captain van de tegenstander gemeld te worden. Eveneens dienst een vervangende datum te
worden vastgesteld. De wedstrijd moet binnen 4 kalenderweken worden gespeeld, gerekend vanaf
de officiële competitiedatum, echter niet in de laatste twee speelweken van de officiële competitie.
(de wijziging naar kalenderweken geld voor alle artikelen waarin gesproken word over een x aantal weken)

5

7

Wanneer wordt ingestemd met een verzetting, maar er wordt uiteindelijk geen datum gevonden
(binnen de gestelde termijn) wordt de uitslag op 0-0 gezet.
Pas als de wijziging (door beide captains) is doorgegeven in teambeheer, met een nieuwe datum, is
er sprake van instemming met een verzetting. Alles hiervoor valt nog onder onderhandeling over
een nieuwe datum.
Indien er geen datum gevonden wordt en de wedstrijd niet gespeeld wordt zal dit behandeld
worden als het niet op komen dagen van het verzettende team. (Zie artikel 12.4)
De laatste vier speelweken van de competitie mogen in geen geval uitgesteld worden buiten de
geplande week in verband met eventuele competitievervalsing.

Artikel 12 Afwezigheid
6 Een team dat voor de tweede maal afwezig is bij een competitiewedstrijd, wordt uit de competitie
genomen. (Na de eerste keer zullen alle spelers van het team een waarschuwingsbrief/mail krijgen
met hierin de gevolgen voor als zij een tweede keer afwezig zijn.)
7 De spelers die als leden van een team geregistreerd staan, dat uit de competitie is genomen, zijn
geschorst voor alle evenementen van en namens de DONHN tot het einde van het seizoen
waarvoor dit team zich had ingeschreven.
Tevens zijn deze spelers ook geschorst voor het hier opvolgende seizoen.
(De subs 12.7 a t/m f worden vervangen)

a. kunnen niet invallen bij een ander teamtijdens het seizoen waarin zij uit de competitie zijn
gehaald.
b. kunnen zich niet laten overschrijven naar een ander team tijdens het seizoen waarin zij uit de
competitie zijn gehaald.
c. kunnen geen rankingpunten behalen tijdens toernooien georganiseerd door de DONHN tijdens
het seizoen waarin zij uit de competitie zijn gehaald. Reeds behaalde rankingpinten worden
vervallen verklaard.
d. hebben geen stemrecht op de Algemene ledenvergadering van de DONHN.
e. hebben het recht om tegen de schorsing in beroep te gaan. Dit dient schriftelijk binnen een
termijn van twee weken na ingangsdatum te gebeuren van de schorsing te gebeuren.
f. mogen zich in het volgende seizoen met maximaal 2 spelers van de oude samenstelling als nieuw
team inschrijven. Tevens mag er gedurende het seizoen niet worden aangevuld met spelers uit de
oude samenstelling.
Gevolg hiervan is onder andere dat deze leden:
a. niet kunnen invallen bij een ander team;
b. niet kunnen overschrijven naar een ander team;
c. niet kunnen deelnemen aan rankings en reeds behaalde rankingpunten komen te vervallen;
d. niet kunnen deelnemen aan evenementen van de DONHN of evenementen waaraan ze ‘namens
de DONHN’ deelnemen zoals bijvoorbeeld laco of kampioenschappen;
e. geen stemrecht hebben op de Algemene Ledenvergadering van de DONHN;
f. het recht hebben om tegen de schorsing in beroep te gaan. Dit dient schriftelijk binnen een
termijn van twee kalenderweken na ingangsdatum van de schorsing te gebeuren.
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De spelers die als leden van een team geregistreerd staan dat zich heeft teruggetrokken, zijn niet
meer speelgerechtigd voor de officiële competitie van de DONHN en de bekercompetitie van de
DONHN, tot het einde van het seizoen waarvoor dit team zich had ingeschreven bij de DONHN.
Deze leden:
a. kunnen niet invallen bij een ander team tijdens het seizoen waarin zij zich hebben
teruggetrokken;
b. kunnen zich niet laten overschrijven naar een ander team tijdens het seizoen waarin zij zich
hebben teruggetrokken;
c. zullen op verzoek overgeschreven worden naar recreant lid van de DONHN;
d. mogen zich, in het volgende seizoen, met maximaal 2 spelers van de oude samenstelling als
nieuw team inschrijven. Tevens mag er gedurende het seizoen niet worden aangevuld met spelers
uit de oude samenstelling.
e. valt de terugtrekking binnen de laatste 4 speelweken van de competitie, dan volgt een schorsing
volgens 12.7 hierboven.

Artikel 13 De competitiewedstrijd
2. e. De vierde divisie speelt het speltype genoemd onder artikel 13, lid 1, sub d;
13.1.d.
Viermaal beste van vijf 501, individueel;
Viermaal beste van vijf 501, koppel;
Eenmaal beste van één 701, team;
Tactics als teamgame is dus vervangen door het teamspel 701 beste van één.
3.

Voor aanvang van een wedstrijd bepalen de captains de volgorde waarin de spelers hun individuele
partijen (round robin en/of singles) spelen. Voor de round robin kan een andere opstelling gemaakt
worden dan voor de singles. (spelers A t/m D kan dus een andere volgorde zijn). Dit doen zij
onafhankelijk van elkaar. De volgorde zoals die is ingevuld op het wedstrijdformulier, is bindend.

