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ALGEMEEN 
 
Artikel 1 – Algemeen 
 

1. Dit reglement is van toepassing op alle door, namens of onder auspiciën van de KNCB 
georganiseerde reguliere competitiewedstrijden voor zover daarvoor in een separaat 
reglement niets anders is vastgesteld. 
 

2. Het bestuur kan de hem uit hoofde van dit reglement toekomende bevoegdheden mandateren 
en/of delegeren aan de competitieleider en/of een of meer andere personen. 
 

3.  
a. Indien een strikte toepassing van dit reglement tot ongewenste resultaten kan leiden, 

dan wel indien dit reglement niet voorziet, is het bestuur bevoegd die maatregelen te 
nemen in aanvulling op of in afwijking van het in dit reglement bepaalde die het 
wenselijk acht om tot een goed verloop van de competitie te geraken. 
 

b. Indien zwaarwegende belangen of bijzondere omstandigheden daar naar het oordeel 
van het bestuur aanleiding toe geven, kan het van het in dit reglement neergelegde 
beleid afwijken. 
 

c. Dit reglement treedt in werking bij aanvang van het seizoen 2022 van iedere klasse, 
en geldt tot een nieuw reglement in werking treedt. 

 

Artikel 2 – Duur van het seizoen 
 

Het seizoen loopt van het tweede (volle) weekend in april van enig jaar tot en met het derde (volle) 

weekend in september van datzelfde jaar. 

 
Artikel 3 – Indeling van de competities 
 

1. De door de KNCB georganiseerde mannen competities zijn ingedeeld in de volgende klassen: 
de Topklasse, de Hoofdklasse, de Eerste Klasse, de Overgangsklasse, de Tweede Klasse, de 
Derde Klasse, de Vierde Klasse,  ZAMI-klasse, ZOMI-klasse, Topklasse T20 en Lagere 
Klassen T20. 
 

2. De door de KNCB georganiseerde vrouwencompetitie bestaat uit een voor de 40-over  
competitie in de Hoofdklasse Vrouwen, uit een 30-over competitie in de Eerste Klasse 
Vrouwen en T20 over competitie in de Hoofdklasse Vrouwen. 
 

3. De indeling van de overige door de KNCB georganiseerde competities geschiedt per seizoen 
en naar behoefte. 

 

Artikel 4 – Deelname aan de competities 
 

1.  

a. Een vereniging die wil deelnemen aan één of meer van de door de KNCB 
georganiseerde competities dient dit vóór 15 december van het voorgaande jaar 
schriftelijk op te geven aan de competitieleider, onder vermelding van het aantal 
elftallen waarmee zij wil deelnemen. 

b. Een vereniging die op 15 december van het voorgaande jaar enige vóór 1 december 
van dat jaar ontstane financiële schuld aan de KNCB heeft, zal niet tot deelname aan 
door de KNCB georganiseerde competities toegelaten worden. 
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2.  

a. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van de Statuten legt het bestuur de 
vereniging, die één of meer voor deelname aan de competities aangemelde elftallen 
terugtrekt, een boete op van ten hoogste € 250 voor elk teruggetrokken elftal. 

 
b. Een vereniging kan geen ander dan het in de laagste klasse uitkomende elftal c.q. 

geen andere dan de in de laagste klassen uitkomende elftallen terugtrekken. 

 
3.  

a. Indien dit, naar haar oordeel, voor een goed verloop van de competitie gewenst of 
noodzakelijk is, kan het bestuur een elftal uit de competitie nemen. 
 

b. Een elftal dat na de aanvang van de competitie uit de competitie genomen of 
teruggetrokken wordt, wordt geacht de laagste plaats in die competitie behaald te 
hebben. 
 

[BELEID: 

• Met betrekking tot de opgave van elftallen voor deelname aan de competities, zal de   
competitieleider het volgende beleid hanteren:  
 

o Een elftal dat na 15 december opgegeven wordt, zal als een nieuw elftal beschouwd 
en in de laagste klasse ingeschreven worden, mits daar redelijkerwijs de mogelijkheid 
toe bestaat en de reeds in de betreffende poule ingeschreven elftallen daar geen al te 
grote hinder van ondervinden.  
 

o Indien de inschrijving van een elftal niet plaatsgevonden heeft om de in lid 2 sub b 
genoemde reden en de financiële schuld wordt na 15 december van het betreffende 
jaar maar vóór aanvang van de competitie (alsnog) voldaan, dan wordt het 
betreffende elftal beschouwd als te zijn opgegeven na december en is het sub a 
gestelde van overeenkomstige toepassing. 
 

• Met betrekking tot het uit de competitie nemen van elftallen, zal het bestuur het volgende 
beleid hanteren:  
 

o Het bestuur zal een elftal (ook) uit de competitie nemen indien dit elftal  meer dan 
tweemaal niet gespeeld heeft doordat het niet opgekomen is voor een wedstrijd en/of 
een wedstrijd gestaakt heeft. Uitzonderingen op dit beleid zijn mogelijk voor de ZAMI 
– klasse, ZOMI - klasse en leeftijdsklassen in jeugd.] 

 

Artikel 5 – Combinatie elftallen 
 

1. De competitieleider kan verenigingen desgevraagd toestaan aan de competitie deel te nemen 
met een combinatie-elftal. 
 

2.  
a. De naam waaronder een combinatie-elftal aan de competitie deelneemt bestaat uit 

de namen van beide verenigingen tezamen. 
 

b. Wanneer meer dan twee verenigingen een combinatie-elftal vormen, bestaat de 
naam waaronder dat elftal deelneemt aan de competitie uit de naam van één of 
meerdere der verenigingen gevolgd door de toevoeging “combinatie”.  
Het bestuur kan een afwijking van deze naamgeving toestaan. 
 

3. Voor de toepassing van de artikelen 10, 16 en 17 worden de spelers van een combinatie- 
elftal beschouwd als uit te komen voor de vereniging waarvan zij (voor die competitie) lid zijn. 
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4. Voor de inschrijfgelden, boetes en andere financiële verplichtingen van het combinatie- elftal, 
zijn betrokken verenigingen hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk. 

 

Artikel 6 – Competitieprogramma  
 

1.  
a. De competitieleider stelt het competitieprogramma vast. Hieronder vallen alle 

wedstrijden die op grond van dit reglement gespeeld (dienen te) worden. 
 

b. Wedstrijden kunnen worden vastgesteld gedurende de gehele duur van het seizoen 
zoals beschreven in artikel 2. 
 

c. De competitieleider kan data vaststellen waarop (bepaalde) (soorten) wedstrijden 
gespeeld moeten zijn en/of waarna (bepaalde) (soorten) wedstrijden niet meer 
gespeeld mogen worden. Indien daar naar zijn oordeel reden toe is, kan hij deze data 
wijzigen. 
 

2. Een wedstrijd geldt als vastgesteld indien de competitieleider zulks uiterlijk op de vierde dag 
vóór de speeldatum telefonisch of schriftelijk, waaronder tevens te verstaan een publicatie op 
de website van de KNCB en/of een e-mail aan het (wedstrijd)secretariaat van de betreffende 
verenigingen, aan de betrokken verenigingen heeft medegedeeld. 
 

3. Met goedvinden van beide betrokken verenigingen kan deze termijn worden verkort. 
 

4. Indien een vastgestelde wedstrijd als gevolg van weersomstandigheden of daarmee verband 
houdende terreinomstandigheden wordt afgelast of geen geldig resultaat oplevert, wordt deze, 
zo mogelijk, opnieuw vastgesteld, waarbij prioriteit wordt gegeven aan wedstrijden die 
bepalend kunnen zijn voor het behalen van het kampioenschap, dan wel voor de bezetting 
van voor promotie, degradatie of herindeling belangrijke plaatsen. Zo nodig kan de 
competitieleider daartoe (eerder) (opnieuw) vastgestelde wedstrijden die niet bepalend zijn 
verplaatsen of afgelasten. 

 

[BELEID: Met betrekking tot het vaststellen van inhaalwedstrijden, zal de competitieleider het 

volgende beleid hanteren: 

• Bij het vaststellen van inhaalwedstrijden wordt, indien noodzakelijk en/of nodig, voorrang 
gegeven aan wedstrijden die van belang kunnen zijn voor het kampioenschap, promotie, 
degradatie of een eventuele herindeling. 
 

• Bij het vaststellen van inhaalwedstrijden gaan inhaalwedstrijden uit een hogere competitie 
voor inhaalwedstrijden uit een lagere competitie. 
 

• Indien noodzakelijk kan een inhaalwedstrijd op een door de competitieleider aan te wijzen 
veld vastgesteld worden. De beoordeling van enig belang of enige noodzaak in deze komt 
uitsluitend toe aan de competitieleider.] 

 
5. In de Topklasse, Hoofdklasse, Eerste Klasse, de vrouwenklasse en de jeugdcompetities wordt 

een wedstrijd die als gevolg van weers- of daarmee verband houdende 
terreinomstandigheden wordt afgelast of geen geldig resultaat oplevert, niet ingehaald. 
 

6. In de vrouwen- en Jeugdcompetities staat het de betreffende verenigingen vrij die wedstrijd in 
onderling overleg alsnog te spelen. 
 

7. Indien een wedstrijd door toedoen of op verzoek van een vereniging verplaatst dan wel 
opnieuw vastgesteld wordt, kan deze vereniging daarvoor administratiekosten ten bedrage 
van € 50 en/ of umpirekosten verschuldigd zijn. 
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8. Indien een wedstrijd in de Topklasse, Hoofdklasse of Eerste Klasse op een zaterdag is 

vastgesteld, kunnen beide verenigingen overeenkomen dat de wedstrijd op de 
daaropvolgende zondag gespeeld zal worden, hetgeen uiterlijk een week vóór de betreffende 
zondag overeengekomen en aan de competitieleider doorgegeven dient te zijn. Daarbij geldt 
uitdrukkelijk dat deze verplaatsing niet in de weg mag komen staan van een wedstrijd in de 
jeugdcompetitie. 

 

[BELEID: het niet aanwezig kunnen zijn van een 1e/ 2e elftalspeler/ coach bij een jeugdwedstrijd 

wordt niet beschouwd als het “in de weg mag komen staan van een wedstrijd in de jeugdcompetitie”] 

 

Artikel 7 – Niet opkomen 
 

1.  
a. Zie KNCB Playing Conditions per klasse, Artikel 1.5 (The Players – local Dutch Rules) 

en Artikel 16.2.2 (KNCB Match Referee awarding a match). 
 

b. Een elftal wordt (ook) beschouwd niet opgekomen te zijn indien het zonder 
toestemming van de competitieleider, al dan niet aangekondigd, niet verschijnt voor 
een conform artikel 6 vastgestelde wedstrijd, dan wel die wedstrijd niet aanvangt. 
 

2.  
a. Tenzij het bestuur besluit de zaak aan de Tuchtcommissie voor te leggen en 

onverminderd het bepaalde in artikel 18 van de Statuten, en behoudens in bijzondere 
gevallen ter beoordeling van het bestuur, legt het bestuur de niet opgekomen 
vereniging een bestuurlijke sanctie op.  

b. Indien het niet opkomen plaats vindt in augustus of september, zal het bestuur tevens 
bepalen dat het niet opgekomen elftal geacht moet worden de wedstrijd te hebben 
verloren en de tegenpartij de wedstrijd te hebben gewonnen. 
 

3. Behalve indien het niet opgekomen elftal geacht moet worden de wedstrijd te hebben verloren 
en de tegenpartij de wedstrijd te hebben gewonnen, wordt de niet gespeelde wedstrijd, zo 
mogelijk en zo nodig, opnieuw vastgesteld en wel, behoudens in bijzondere gevallen ter 
beoordeling van het bestuur, op het veld van de wel opgekomen vereniging. 

 

[BELEID: Betreffende het niet opkomen van elftallen, zal het bestuur het volgend beleid hanteren: 

• Bij de eerste maal niet opkomen voor een wedstrijd brengt het bestuur het niet opgekomen 
elftal: 

o één wedstrijdpunt in mindering, indien de afzegging minimaal vier dagen tevoren heeft 
plaatsgevonden; 
 

o twee wedstrijdpunten in mindering en legt het een boete op van € 100, indien de 
afzegging minder dan vier dagen tevoren heeft plaatsgevonden; 
 

o twee wedstrijdpunten in mindering en legt het een boete op van € 250, indien de 
afzegging op de dag van de wedstrijd of geheel niet heeft plaatsgevonden. 
 

• Bij de tweede maal niet opkomen voor een wedstrijd brengt het bestuur het niet opgekomen 
elftal: 

o twee wedstrijdpunten in mindering en legt het een boete op van € 100, indien de 
eerste afzegging minimaal vier dagen tevoren heeft plaatsgevonden; 
 

o twee wedstrijdpunten in mindering en legt het een boete op van € 250, indien de 
eerste afzegging minder dan vier dagen tevoren heeft plaatsgevonden; 
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o vier wedstrijdpunten in mindering en legt het een boete op van € 500, indien de ook 
deze tweede afzegging op de dag van de wedstrijd of geheel niet heeft 
plaatsgevonden. 
 

• Bij de derde maal niet opkomen voor een wedstrijd neemt het bestuur het betreffende elftal uit 
de competitie en legt het een boete op van € 500. 
 

• Tegen door het bestuur opgelegde sancties kan door de betrokken vereniging bezwaar 
worden aangetekend bij het bestuur (zie artikel 22, lid 2 van het Tuchtreglement).] 

 

Artikel 8 – Staken van de wedstrijd 
 
Zie Playing Conditions per klasse artikel 16.2. 

 

Artikel 9 – Puntenverdeling 
 

Zie Playing Condtions per klasse artikel 16.11. 

 
SPEELGERECHTIGDHEID 
 

Artikel 10 – Speelgerechtigdheid 
 

2. Onverminderd het elders in dit reglement bepaalde mag een speler eerst aan de Nederlandse 
competitie deelnemen indien hij op de wijze als omschreven in artikel 4 van het Huishoudelijk 
Reglement als lid van een vereniging bij het bestuur is geregistreerd. 
 

3. Onverminderd het elders in de Statuten en/of reglementen bepaalde, mag een speler per 
competitie als bedoeld in artikel 17 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement slechts voor één 
vereniging uitkomen. Jeugdspelers mogen evenwel slechts voor een andere vereniging in 
jeugdwedstrijden uitkomen, wanneer zijn/ haar eigen vereniging geen elftal heeft in de 
leeftijdsgroep waar deze speler normaliter, gezien zijn/ haar leeftijd zou uitkomen. De 
betrokken verenigingen dienen dit wel voorafgaand aan de start van de competitie te melden 
bij de competitieleider. 
 

4. In afwijking van het in lid 1 bepaalde, is het in de Vrouwen klassen, de 
zaterdagmiddagcompetities (ZAMI), de zondagmiddag competities (ZOMI) en de 
jeugdcompetities toegestaan een speler op te stellen die niet voldoet aan het daar bepaalde, 
mits deze speler: 
 

a. in het lopende seizoen of in een van de twee voorafgaande seizoenen niet voor een 
andere vereniging speelgerechtigd was, en 
 

b. binnen drie dagen na de wedstrijd waarin deze speler (voor het eerst) opgesteld is, 
door de betreffende vereniging als (volwaardig) lid bij de KNCB aangemeld en in All-
United (KNCB-ledenadministratie) ingevoerd wordt. 

 

Artikel 11 – Speelgerechtigdheid Topklasse, Hoofdklasse en Eerste Klasse 
 

Voor elftallen die uitkomen in de Topklasse, de Hoofdklasse en de Eerste Klasse geldt daarnaast het 

volgende: 

 

1. Een speler mag slechts voor zijn vereniging uitkomen indien hij vermeld staat in een uiterlijk 
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op 1 maart 2022 voorafgaand aan de competitie door de vereniging in ResultsVault in te 
voeren “squad list” list staat.  
Na 1 maart 2022 is het een vereniging tot uiterlijk 08 april 2022 toegestaan maximaal 8 
aanvullingen c.q. wijzigingen op de spelersopgave te doen. 
 
Indien een vereniging de eerste versie van hun squad list niet uiterlijk 1 maart inlevert zal bij 
deze vereniging 2 wedstrijdpunten in mindering gebracht worden. 
 

2. Deze squad list bevat maximaal 30 spelers en kan, behalve bij toepassing van het bepaalde in 
de statuten artikel 18 lid 7, na 08 april 2022  niet meer gewijzigd of aangevuld worden. 
 

[TOELICHTING:  

• Squad list is een term die gebruikt wordt in ResultsVault en vervangt de in voorgaande versies 
van dit reglement gebruikte term “spelerslijst”; 
 

• Indien een speler die op die spelersopgave staat geblesseerd raakt, langere tijd afwezig is 
(om welke reden dan ook), niet goed presteert of om wat voor reden dan ook niet meer 
opgesteld kan worden, is vervanging dus niet mogelijk. Vervanging van een aangewezen 
speler conform artikel 18 lid 7 blijft mogelijk.] 

 

3. Indien een vereniging twee elftallen in deze klassen heeft spelen bevat de spelersopgave 
maximaal 50 spelers. 
 

4. In afwijking van het in lid 1 en lid 2 van dit artikel bepaalde kan een speler die in de twee 
voorafgaande seizoenen in enige Nederlandse competitie reglementair uitgekomen is, en die 
geboren is na 1 september 1999, gedurende het seizoen wel aan de “squad list” toegevoegd 
worden. 

 

[TOELICHTING: besloten is de toegang voor jongere spelers te vergroten. Vanzelfsprekend moet het 

gaan om “eigen kweek”.] 

 

5. De opgave van dusdanige speler dient door de vereniging te geschieden door middel van een 
bij de competitieleider in te dienen, schriftelijk verzoek waarin het KNCB-
lidmaatschapsnummer vanuit All-United is vermeld. 
 

6.  
a. In afwijking van het hierboven onder a bepaalde, is dusdanige speler speelgerechtigd 

indien het schriftelijke verzoek als bedoeld onder (ii). hierboven uiterlijk op de eerste 
werkdag na de wedstrijd waarin de speler voor het eerst meedoet door de 
competitieleider ontvangen is. 
 

b. Voor aanvang van de wedstrijd waarin dusdanige speler voor het eerst meedoet dient 
de aanvoerder van het betreffende elftal de umpires en de aanvoerder van de 
tegenpartij mededeling doen van het meespelen van dusdanige speler. 
 

c. Indien het schriftelijke verzoek voor dusdanige speler niet uiterlijk vijf werkdagen na 
de wedstrijd waarin de speler voor het eerst in het betreffende elftal meedoet door de 
competitieleider ontvangen is of na opgave mocht blijken dat de speler niet voldoet 
aan de hierboven onder (i). genoemde criteria, dan legt het bestuur de betrokken 
vereniging een boete op van € 250 en brengt het bestuur het betrokken elftal twee 
wedstrijdpunten in mindering met tevens de bepaling dat het betrokken elftal geacht 
wordt de wedstrijd te hebben verloren en de tegenpartij de wedstrijd te hebben 
gewonnen, een en ander zo nodig per wedstrijd en onverminderd het bepaalde in 
artikel 18 van de statuten. Daarnaast zal het bestuur tegen de aanvoerder aangifte 
doen bij de Tuchtcommissie. 
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[TOELICHTING: Omdat de speelgerechtigdheid van een jeugdspeler die pas na de wedstrijd 

opgegeven wordt bij het bestuur ook pas na de wedstrijd gecontroleerd kan worden, wordt bij deze 

regel een beroep gedaan op de verenigingen om ervoor te zorgen dat een niet-gerechtigde speler niet 

aan wedstrijden meedoet. Aangezien de criteria waar een dusdanige speler aan moet voldoen 

eenvoudig zijn en dus ook op eenvoudige wijze door de betreffende vereniging gecontroleerd kunnen 

worden voordat dusdanige speler meespeelt, is het bestuur van oordeel dat indien dit vertrouwen niet 

terecht mocht blijken te zijn geweest, slechts een forse maatregel op zijn plaats is en het er daarbij 

niet toe doet of het meespelen van de dusdanige speler al dan niet enige invloed op de wedstrijd heeft 

gehad.] 

7. In afwijking van het hierboven onder a bepaalde kan het bestuur een speler die niet in de 
squad list vermeld staat en die niet op grond van het bepaalde onder (d) aan de squad list 
toegevoegd kan worden, dispensatie verlenen in één bepaalde wedstrijd voor zijn vereniging 
uit te komen indien: 
 

a. de deelname van de betreffende speler aan de wedstrijd noodzakelijk is om te 
waarborgen dat het betreffende elftal zo compleet mogelijk aan kan treden; 
 

b. het elftal waar de betreffende speler voor wenst uit te komen meer dan tien 
competitiewedstrijden met een geldig resultaat heeft gespeeld; 
 

c. de speler geen buitenlander is dan wel op grond van artikel 12 lid 2 dispensatie heeft 
verkregen; 
 

d.  
i. de betreffende speler een vaste speler is van een lager elftal, hetgeen voor 

de toepassing van deze bepaling het geval is indien de betreffende speler 
zowel in het lopende als het voorafgaande seizoen meer dan drie kwart van 
zijn wedstrijden voor dat lagere elftal, of enig ander lager elftal, uitgekomen is, 
of 
 

ii. de betreffende speler geen vaste speler van een lager elftal is, maar een 
langdurige en sterke binding heeft met de betreffende vereniging. 

 

Deze dispensatie dient minimaal vier dagen voor de betreffende wedstrijd aangevraagd te 

worden door indiening door de belanghebbende vereniging bij de competitieleider van een 

volledig ingevuld en ondertekend, formulier volgens het door het bestuur vastgestelde model, 

dat is vergezeld van bewijsstukken waaruit blijkt dat de aan de onder a. tot en met d. gestelde 

voorwaarden is voldaan en onder overlegging van de onder d genoemde bescheiden. 

[BELEID: met betrekking tot deze dispensaties hanteert het bestuur het beleid dat het: 

• een dispensatieverzoek eerst in behandeling neemt indien het dispensatieverzoek volledig is 
ingevuld en alle gevraagde bewijsstukken en bescheiden ontvangen zijn; 

• zich omtrent een dispensatieaanvraag zal laten adviseren door een door hem in te stellen 
commissie.] 

 

Artikel 12 – Deelname aan wedstrijden in de Topklasse, Hoofdklasse, Eerste Klasse en 
TopKlasse T20 
 

1. Een op de squad list als bedoeld in artikel 11 staande speler mag na 12 juni 2022 slechts in 
een wedstrijd in de Topklasse, Hoofdklasse en Eerste Klasse uitkomen indien hij vóór 12 juni 
2022 regelmatig reglementair in de Nederlandse competitie uitgekomen is. 
 

2. Als regelmatig in de Nederlandse competitie uitgekomen wordt beschouwd een speler die 
reglementair: 
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a. in het betreffende seizoen vóór 12 juni 2022 minimaal vier wedstrijden in enige 
Nederlandse competitie uitgekomen is, zulks met uitzondering van de ZAMI-
competitie of, 
 

b. in drie van de vier voorafgaande seizoenen in enige Nederlandse competitie 
uitgekomen is, waarbij hij in het laatste seizoen dat hij speelde minimaal acht 
wedstrijden in enige Nederlandse cricketcompetitie uitgekomen is of, 
 

c. in minimaal vijf voorafgaande seizoenen in enige Nederlandse competitie uitgekomen 
is of, 
 

d. Na 1 oktober 2021  voor een van de Nederlandse Selecties van de KNCB uitgekomen 
is.  
 

 Voor de toepassing van artikel 12 lid 2 sub a geldt eveneens dat slechts aan één wedstrijd per 

 dag mag worden deelgenomen. Onder wedstrijd in dit lid wordt begrepen: een wedstrijd met 

 waarin de toss heeft plaatsgevonden.  

3.  
a. Indien een speler, die in de squad list opgenomen is, na aanvang van het seizoen 

geblesseerd raakt voordat hij het in lid 2 onder a van dit artikel genoemde minimum 
aantal wedstrijden heeft gespeeld, dient de vereniging het bestuur hiervan terstond 
schriftelijk opgave te doen. 

b. Het bestuur kan na een schriftelijk verzoek daartoe, indien de speler ten gevolge van 
de blessure niet kan voldoen aan de verplichting als bedoeld in lid 2 onder a, en 
gedurende zijn blessure wel aan die verplichting zou hebben kunnen voldoen, de 
speler dispensatie van het in lid 2 onder a bepaalde verlenen, zodat de speler 
reglementair na 12 juni in de Nederlandse competitie kan uitkomen. 
 

4. Een op de squad list als bedoeld in artikel 11 staande speler mag na 12 juni 2022 uitkomen in 
de Topklasse T20. Hiervoor behoeft de speler niet voor 12 juni 2022 te zijn uitgekomen in de 
Topklasse, Hoofdklasse en Eerste Klasse. 
  

[TOELICHTING:  

• Algemeen 
 
Artikel 12 is ingevoerd na vaststelling dat onderscheid naar nationaliteit, zoals in het verleden, 

onnodige discussies opleverde. Daarnaast sloot de vroegere regeling onvoldoende aan bij het 

multinationale karakter van de Nederlandse (cricket)samenleving. Deze regeling biedt een 

aanmerkelijke verruiming voor spelers met een internationale achtergrond om uit te komen in 

de hoogste Nederlandse competities en is bedoeld om spelers die in Nederland verblijven om 

redenen anders dan cricket de kans te bieden deel te nemen zonder dat er een maximum zit 

op hun aantal per elftal per wedstrijd.  

• Squad list 
 
Daar staat tegenover dat de squad list centraal zal staat in de beoordeling van 

speelgerechtigdheid. De namen die opgegeven worden door de clubs moeten de namen zijn 

die in de identiteitspapieren staat. Deze namen moeten ook in de score cards komen. A, die 

ook wel B heet, zal niet meer worden geaccepteerd.  

• Artikel 12 lid 2 onder a 
 
Het is het bestuur bekend dat clubs buitenlandse spelers binnenhalen op grond van een 
toeristenvisum voor een periode van 3 maanden. Dit geschiedt zonder 
tewerkstellingsvergunning. Wat ook moge zijn van de fiscale- en administratiefrechtelijke 
implicaties daarvan, betekent dit feitelijk dat spelers, indien zij eind april binnenkomen, eind 
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juli het land uit moeten. Een oplossing voor dit wegvallen van spelers werd door clubs 
gevonden in een opvolgend coach die gewoonweg in maart al op de lijst was gezet in de 
wetenschap dat de eerste coach in juli zou vertrekken. Dat achtte het bestuur een 
onaanvaardbaar misbruik van het systeem. Om te voorkomen dat clubs gebruik maken van 
‘estafette’ coaches of spelers, heeft het bestuur getracht een regeling te schrijven die deze 
weg afsluit.  
Het bestuur verwacht dat de gebruikelijke overige gevallen, zoals studenten die terugkomen 
van stage, langdurige blessures en vroege inzet van talentvolle jeugdspelers, opgevangen 
worden onder b, c en d. Anders kan apart dispensatie verleend worden.  
Het bestuur heeft het 4-wedstrijden voor 1 juli  criterium gewijzigd naar 12 juni 2022 om zorg 
te dragen dat spelers niet half juni worden ingevlogen en heeft daarnaast een 4e lid  
opgenomen om clubs de mogelijkheid te bieden hun elftal te versterken met gespecialiseerde 
T20 spelers. Iets dat internationaal gebruikelijk is en kan helpen de Topklasse T20 te 
versterken.  
Daarnaast  is in dit artikel zodanig opgesteld dat voorkomen wordt dat spelers in korte tijd, in 
twee weekenden, vier wedstrijden zouden kunnen spelen door op zaterdag én zondag te 
spelen en zelfs meer wedstrijden per dag. Daarom tellen ZAMI-wedstrijden niet mee en kan er 
slechts één wedstrijd per dag worden gespeeld. ZAMI-spelers die een oproep krijgen om in 
het eerste elftal  te spelen na 12 juni 2022, zullen naar verwachting vallen onder de andere 
uitzonderingen.   
 

• Artikel 12 lid 2 onder d 
 
Hiermee worden de spelers van het Nederlands Elftal aangemoedigd in de Nederlandse 
competitie deel te nemen. De definitie in dit lid is echter breder doordat alle KNCB-selecties, 
dus ook Lions, Lionesses, Nederland A, de Seafarers en de Hurricanes worden bedoeld.  
 

• Artikel 12 lid 3 
 
De geest van het artikel is het voorkomen van ‘invliegen’ van spelers na 12 juni 2022; de 

omstandigheid dat een speler wel in Nederland is, maar niet kan spelen door een blessure, is 

een andere. Het is nadrukkelijk de bedoeling van het bestuur om de ‘goede trouw’ situaties zo 

op te vangen. Vanzelfsprekend zal weer kritisch gekeken worden naar misbruik, waardoor de 

dispensatie in de ‘kan’ vorm is beschreven zodat de het bestuur enige discretionaire 

bevoegdheid gegeven wordt.]   

 

Artikel 13 – Deelname aan buitenlandse competities 
 

1. Onverminderd het elders in dit reglement bepaalde mag een speler die tussen het tweede 
volle weekend van april en het  derde(volle) weekend van september van enig jaar voor een 
buitenlandse cricketclub in een competitiewedstrijd is uitgekomen en in dezelfde periode aan 
de Nederlandse cricketcompetitie wil gaan deelnemen niet zonder voorafgaande toestemming 
van het bestuur aan wedstrijden deelnemen. 
 

2. Deze toestemming wordt alleen verleend op een door de belanghebbende vereniging bij de 
competitieleider ingediend verzoek om toestemming. 
 

3. Indien de verzochte toestemming inhoudt dat de betreffende speler na 1 augustus van het 
betreffende jaar aan de Nederlandse cricketcompetitie deelneemt, zal aan die toestemming, in 
ieder geval, de voorwaarde verbonden worden dat de betreffende speler vóór 1 augustus van 
het betreffende jaar minimaal vier wedstrijden in de Nederlandse cricketcompetitie gespeeld 
heeft. 

 

[BELEID: met betrekking tot deze dispensaties hanteert het bestuur het beleid dat het: 

• zich omtrent een dispensatieaanvraag zal laten adviseren door een door hem in te stellen 
commissie; 
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• een beslissing op een dispensatieaanvraag zal nemen binnen 4 weken nadat het volledig 
verzoek, ontvangen is; 
 

• de termijn voor het nemen van een beslissing (telkenmale) zal opschorten met ingang van de 
dag dat het de aanvrager om nadere inlichtingen heeft gevraagd, tot de dag dat het deze 
nadere inlichtingen heeft ontvangen of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken; 
 

• Het bestuur wenst te voorkomen dat spelers worden ‘ingevlogen’ naar Nederland om een 
onredelijk voordeel te verkrijgen in een lopende Nederlands seizoen. Daar staat tegenover dat 
spelers die een mogelijkheid geboden krijgen om, bijvoorbeeld, in Engeland County 
wedstrijden te spelen tijdens het Nederlandse seizoen, die kans zouden moeten kunnen 
aanpakken zonder daarmee de speelgerechtigheid bij hun Nederlandse club te verliezen. 
Dergelijke mogelijkheden verrijken het Nederlandse cricket. Het bestuur, daarin geadviseerd 
door de Dispensatiecommissie, zal op individuele basis besluiten of toestemming kan worden 
verleend en, indien noodzakelijk, onder welke voorwaarden die toestemming zal worden 
verleend.] 

 

Artikel 14 - Leeftijdsgrenzen jeugdcompetities 
 

1. In jeugdcompetities mogen slechts spelers uitkomen die geboren zijn na: 
 

a. 1 september 2004 voor wat betreft de Under 17-competitie; 
 

b. 1 september 2006 voor wat betreft de Under 15-competitie; 
 

c. 1 september 2008 voor wat betreft de Under 13-competitie; 
 

d. 1 september 2010 voor wat betreft de Under 11-competitie; 
 

e. 1 september 2012 voor wat betreft de Under 9-competitie. 
 

2.  
a. Het bestuur kan van de in het vorige lid gestelde leeftijdsgrenzen dispensatie 

verlenen, indien: 
 

i. de betreffende speler minder dan zes volle maanden te oud is; 
 

ii. medische gronden daartoe aanleiding geven en het eerlijk verloop van de 
betreffende competitie door die dispensatie niet wezenlijk beïnvloed wordt. 
 

b. Spelers die geselecteerd zijn voor de Dutch Lions kunnen geen dispensatie 
verkrijgen. 
 

c. Wanneer evenwel een speler die geselecteerd is voor de Dutch Lions op grond van 
de leeftijdsgrenzen niet voor zijn vereniging in een jeugdcompetitie kan uitkomen, kan 
het bestuur hem toch dispensatie verlenen. Het bepaalde onder a en b hierboven is 
alsdan van toepassing. 

 

Artikel 15 – Overgang naar een andere vereniging 
 

1. Een vereniging behoeft de voorafgaande toestemming van het bestuur voor het opstellen van 
een speler, die in het lopende seizoen of een van de twee voorafgaande seizoenen voor een 
andere vereniging in competitiewedstrijden in dezelfde competitie als bedoeld in artikel 1 lid 4 
van het Wedstrijdreglement, waarbij jeugdcompetities als één, zelfstandige, competitie 
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beschouwd worden, als waarin de vereniging de betrokken speler wil opstellen, is uitgekomen. 
 

2. Deze toestemming kan slechts worden verleend op een door de belanghebbende vereniging 
bij de competitieleider ingediend, volledig ingevuld en ondertekend, overschrijvingsformulier 
volgens het door het bestuur vastgestelde model. 
 

3. Onverminderd het bepaalde in de volgende leden en hetgeen in de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement met betrekking tot speelgerechtigdheid overigens is bepaald, wordt 
bedoelde toestemming door het bestuur verleend indien het overschrijvingsformulier niet later 
dan op 15 februari van het jaar waarin de competitie wordt gespeeld door de competitieleider 
is ontvangen en wordt het verzoek afgewezen indien het overschrijvingsformulier niet uiterlijk 
op deze datum door de competitieleider is ontvangen. 
 

4. Zolang de betrokken speler niet aan zijn financiële verplichtingen ter zake van het 
lidmaatschap jegens de te verlaten vereniging heeft voldaan, wordt de bedoelde toestemming 
niet verleend. 
 

5. Het bestuur kan een na 15 februari van het jaar waarin de competitie wordt gespeeld 
ontvangen overschrijvingsverzoek inwilligen indien: 
 

a. de late ontvangst van het overschrijvingsformulier is te wijten aan een gebrek aan 
medewerking van de te verlaten vereniging aan een tijdige invulling van het formulier; 
 

b. vanwege niet cricket gerelateerde omstandigheden in redelijkheid van de betrokken 
speler niet kan worden gevergd voor de te verlaten vereniging aan wedstrijden deel te 
nemen; 
 

c. de te verlaten vereniging de betrokken speler niet kan laten deelnemen in die 
competitie als bedoeld in artikel 3 waarvoor de speler zich bij die vereniging heeft 
opgegeven, en de reden daarvoor buiten de invloedssfeer van de betrokken speler 
ligt; een en ander ter beoordeling van het bestuur. 

 

Artikel 16 - Dispensatie lager elftal 
 

1.  
a. Behoudens voorafgaande dispensatie door het bestuur mag geen speler in enig elftal 

uitkomen, indien deze speler in het lopende seizoen acht of meer 
competitiewedstrijden, die tot een geldig resultaat hebben geleid, in een hoger elftal 
heeft gespeeld. In competities met minder dan acht elftallen ligt deze grens bij zes 
wedstrijden. 
 

b. Indien evenwel twee elftallen van één vereniging in dezelfde competitie uitkomen: 
 

i. dan mag tevens, behoudens voorafgaande dispensatie door het bestuur, een 
speler die in het lopende seizoen vier of meer competitiewedstrijden, die tot 
een geldig resultaat hebben geleid, in één van beide elftallen in die competitie 
heeft gespeeld, niet meer uitkomen in het andere elftal in die competitie; 
 

ii. worden voor de toepassing van het hier voren onder a gestelde, de beide 
elftallen geacht één elftal te zijn. 
 

c. Voor een speler uit een elftal dat uitkomt in de Topklasse, Hoofdklasse en Eerste 
Klasse, wordt  geen dispensatie meer verleend na 1 augustus 2022. 
 

2. De in het eerste lid bedoelde dispensatie kan slechts worden verleend op een door de  
belanghebbende vereniging bij de competitieleider, volledig ingevuld en ondertekend, 
dispensatieformulier volgens het door het bestuur vastgestelde model. 
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3. Indien het bestuur de dispensatie verleent, geeft het daarbij aan voor welk elftal en met ingang 

van welke datum de dispensatie geldt. 
 

4. De dispensatie vervalt doordat de betrokken speler op of na de genoemde datum in een  
competitiewedstrijd in enig hoger elftal uitkomt dan dat waarvoor de dispensatie is verleend. 

 

Artikel 16a – Zaterdag/zondag verbod 
 

Tot en met 23 juli 2022 is het een speler die op een zaterdag voor enig elftal in de Topklasse, de 

Hoofdklasse of de Eerste Klasse uitgekomen is, niet toegestaan de daaropvolgende zondag (en met 

Pinksteren de daaropvolgende maandag) in enig andere speelklasse uit te komen, tenzij de 

betreffende speler: 

1. geboren is na 1 september 1999, of 
 

2. een vaste speler is van dat lagere elftal, hetgeen voor de toepassing van deze bepaling het 
geval is indien de betreffende speler zowel in het lopende als het voorafgaande seizoen meer 
dan drie kwart van zijn wedstrijden voor dat lagere elftal, of enig ander lager elftal, uitgekomen 
is, hetgeen de betreffende vereniging op eerste verzoek van het bestuur aan dient te tonen. 

 

Artikel 17 – Aangewezen speler 
 

1. Een lid kan het bestuur schriftelijk dispensatie verzoeken om maximaal één harer leden als 
aangewezen speler aan wedstrijden van haar eerste elftal deel te laten nemen. 
Deze speler dient voorafgaand aan de competitie door de vereniging per e-mail aan de 
competitieleider bekend te worden gemaakt. 
 

2. Het bestuur zal deze dispensatie slechts verlenen, indien aan beide volgende voorwaarden is 
voldaan: 
 

a. ten blijke van zijn geschiktheid als aangewezen speler dient het betrokken lid in het 
bezit te zijn van een trainersdiploma van minimaal Level 2 dan wel een gelijkwaardig 
diploma, zulks ter beoordeling aan het bestuur. 
 

b. de vereniging zal een geldige tewerkstellingsvergunning, die aan haar is afgegeven 
voor de werkzaamheden die de aangewezen speler zal verrichten, overleggen indien 
een dergelijke vergunning vereist is om de aangewezen speler in Nederland te werk 
te stellen; 
 

c. het betrokken lid dient voor de volle duur van het cricketseizoen als aangewezen 
speler te zijn aangetrokken en uiterlijk op de eerste wedstrijddag  van het 
cricketseizoen met zijn werkzaamheden aan te vangen. 
 

3.  
a. Het verzoek om dispensatie dient uiterlijk 1 maart van het betreffende jaar in het bezit 

te zijn van het bestuur en dient vergezeld te gaan van bewijsstukken waaruit blijkt dat 
aan de in lid 2 genoemde voorwaarden is voldaan. 
 

b. Indien het lid door omstandigheden buiten zijn schuld het verzoek om dispensatie niet 
voor 1 maart heeft kunnen indienen, zal het bestuur ook een na 1 maart ingediend 
verzoek om dispensatie in behandeling nemen, zulks ter beoordeling van het bestuur. 
 

4. In afwachting van de beslissing omtrent dispensatie is het een lid niet toegestaan de 
betrokken speler aan competitiewedstrijden te laten deelnemen. 
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5. Een verleende dispensatie kan door het bestuur worden ingetrokken indien blijkt dat aan de 
gestelde voorwaarden niet is voldaan. 
 

6. Dispensatie en intrekking van de verleende dispensatie als bedoeld in dit artikel worden 
medegedeeld aan het betreffende lid en gepubliceerd op de website van de bond. 
 

7.  
a. Het is een vereniging toegestaan de aan die vereniging verbonden aangewezen 

speler te vervangen indien deze  
 

i. dusdanig letsel heeft dat hij zijn functie bij de betreffende vereniging niet meer 
kan uitoefenen, of 
 

ii. door de cricket-autoriteit van zijn land of staat/provincie opgeroepen is dat 
land of die staat/provincie te vertegenwoordigen in een representatief elftal. 

b.  
i. Lid 1, lid 2 sub a en het in artikel 11 onder d bepaalde zijn op de vervangende 

aangewezen speler van toepassing; 
 

ii. De vervangende aangewezen speler dient zijn werkzaamheden in Nederland 
aan te vangen binnen 14 dagen na het verkrijgen van de dispensatie door het 
lid. 
 

c. Een vervangen aangewezen speler kan in hetzelfde seizoen niet meer als 
aangewezen speler bij de vereniging terugkeren. De vervangende aangewezen speler 
kan niet vervangen worden. 
 

8.  
a. Indien een aan een vereniging verbonden aangewezen speler geselecteerd wordt 

voor het Nederlands Elftal uit te komen, is het de betreffende vereniging toegestaan 
voor de tijd dat de geselecteerde aangewezen speler door zijn selectie niet voor de 
vereniging kan uitkomen, een vervangende aangewezen speler aan te wijzen. 
 

b. De vervangende aangewezen speler treedt alsdan op de spelerslijst als bedoeld in 
artikel 11 in de plaats van de geselecteerde aangewezen speler. Aan deze 
vervangende aangewezen speler wordt dispensatie verleend van de verplichtingen 
van artikel 12 lid 2. 
 

c. Zodra de geselecteerde aangewezen speler weer voor zijn vereniging kan uitkomen, 
vervalt de speelgerechtigdheid van de vervangende aangewezen speler 

 

[TOELICHTING:  

Tijdens het overleg met de clubs van 21 november 2018 werd duidelijk dat het gebruik van de term 

speler-coach problematisch wordt geacht in het kader van de aanvraag van werkvergunningen voor 

spelers. Op verzoek van de clubs zal de term speler-coach vermeden worden en vervangen worden 

door ‘aangewezen speler’. 

Het bestuur is van mening dat de ratio achter de aangewezen speler immer de verbetering is geweest 

van het Spel in Nederland door de betrokkenheid van gediplomeerde en ervaren coaches. Daarom 

werd ook een opleidingseis gesteld. Aangezien het bestuur ook streeft naar ‘compliance’ aan de zijde 

van de leden, is de eis van de werkvergunning -indien noodzakelijk- toegevoegd. De keerzijde van 

deze verzwaring van de eis, zal het verval van de 1 juli datum zijn voor vervanging, ervan uitgaande 

dat tewerkstellingsvergunnings-eis voldoende regulerend zal werken om frivool gebruik van deze 

uitzondering uit te bannen.] 
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EINDRANGSCHIKKING, PROMOTIE EN DEGRADATIE 
 
Artikel 18 – Algemeen 
 

1. Een elftal dat na de aanvang van de competitie uit de competitie genomen of teruggetrokken 
wordt dan wel op grond van het Tuchtreglement teruggezet is naar een lagere klasse, wordt 
geacht het laagste puntengemiddelde behaald te hebben. De door dat elftal gepeelde 
wedstrijden worden geacht niet te zijn gespeeld. 
 

2. Het puntengemiddelde van elk elftal wordt berekend door het aantal behaalde wedstrijdpunten 
(minus eventueel opgelegde verliespunten) te delen door het aantal gespeelde wedstrijden 
met een geldig resultaat. 
 

3. Netto Run Rate – zie artikel 16.11.9 van de Playing Conditions THE 
 

Artikel 19 - Eindrangschikking 
 

Zie artikel 16.11 van de KNCB Playing Conditions (per klasse). 

 

Artikel 20 - Promotie en degradatie 
 
Zie artikel 16.11 van de KNCB Playing Conditions (per klasse). 

 

 
UMPIRES EN SCORERS 
 

Artikel 21 – Bonds- en clubumpires 
 

1. Periodiek organiseert het bestuur bonds- en clubumpires cursussen en -examens. 
 

2.  
a. Bondsumpire zijn degenen die het in het eerste lid bedoelde bondsumpires examen 

met goed gevolg hebben afgelegd en een vijftal wedstrijden naar het oordeel van de 
Match officials commissie naar behoren hebben geleid, alsmede degenen die door 
het bestuur, op advies van de Match officials commissie, op grond van hun 
cricketkennis en ervaring op het gebied van het leiden van cricketwedstrijden, als 
zodanig zijn erkend. 
 

b. Clubumpire zijn degenen die het in het eerste lid bedoelde clubumpires cursus 
hebben gevolgd, alsmede degenen die door het bestuur, op advies van de Match 
officials commissie, op grond van hun cricketkennis en ervaring op het gebied van het 
leiden van cricketwedstrijden, als zodanig zijn erkend. 
 

3.  
a. De kosten van de op grond van het betreffende spelreglement door het bestuur 

aangewezen (bonds)umpires worden omgeslagen over de verenigingen naar de mate 
waarin de door elke vereniging gespeelde wedstrijden door zodanige (bonds)umpires 
zijn geleid. 
 

b. Het bestuur kan evenwel met betrekking tot een of meer competitie(s) bepalen dat de 
kosten van zodanige (bonds)umpires gelijkelijk door de in deze competitie(s) 
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uitkomende verenigingen worden gedragen. 
 

4.  
a. De verenigingen wier wedstrijden worden geleid door één of meer op grond van het 

betreffende spelreglement door het bestuur aangewezen (bonds)umpires zijn 
gehouden op de door het bestuur te bepalen wijze mee te werken aan de beoordeling 
van deze umpires. 
 

b. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van de Statuten legt het bestuur de 
vereniging die in strijd handelt met het in het vorige lid bepaalde door niet, niet- tijdig, 
niet geheel, onjuist, onvolledig, of op enige andere wijze aan de haar opgelegde 
verplichtingen te voldoen, een sanctie op van 1 wedstrijdpunt in mindering. 

 

Artikel 22 – Umpirebezetting Topklasse-, Hoofdklasse (M & V) en Eerste Klasse  
 

1. Onverminderd het elders in dit reglement of het betreffende spelreglement bepaalde is een 
vereniging waarvan het standaardelftal uitkomt in de Topklasse, Hoofdklasse (M & V) of 
Eerste Klasse dienen verplicht minimaal één bondsumpire te leveren per elftal dat in deze 
klassen uitkomt.  
 
De minimale leverplicht bestaat uit achttien door het bestuur in dat seizoen aan te wijzen 
wedstrijden. Indien een vereniging meerdere bondsumpires levert mogen deze gezamenlijk 
aan de leverplicht te voldoen, met een minimum van 6 wedstrijden per umpire. 
 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van de Statuten legt het bestuur de vereniging die 
niet voldoet aan de in het eerste lid neergelegde verplichting de sanctie op van een boete van 
 

a. € 250 per niet geleverde bondsumpire per wedstrijd, en/of  
 

b. het, al dan niet gedeeltelijk en/of tijdelijk, niet aanwijzen van umpires voor 
thuiswedstrijden van de betreffende vereniging. 

 

Artikel 23 – Umpirebezetting overige klassen 
 

1. Onverminderd het elders in dit reglement of het betreffende spelreglement bepaalde is een 
vereniging waarvan een elftal uitkomt in de Overgangsklasse en lager, ZAMI- en ZOMI-
klassen, verplicht één clubumpire te leveren voor de wedstrijden van dat elftal. 
 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van de Statuten, en behoudens in bijzondere 
gevallen ter beoordeling van het bestuur, legt het bestuur de vereniging die niet voldoet aan 
de in het eerste lid neergelegde verplichting een bestuurlijke sanctie op. 

 

[BELEID: 

• Deze verplichting zal in het seizoen 2022 nog immer niet gehandhaafd worden in de Derde 
Klasse. 
 
Overige klassen worden niet ingevoerd (sociaal cricket). 

• Wanneer het bestuur voor aanvang van het seizoen vermoedt dat een vereniging geen 
(voldoende) clubumpires heeft om aan haar verplichtingen te voldoen, zal het deze vereniging 
waarschuwen en alsnog in de gelegenheid stellen een of meerdere van haar leden een 
umpire cursus te laten volgen. 
 

• Bij de eerste overtreding zal het bestuur het betreffende elftal waarschuwen. Bij iedere 
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volgende overtreding zal het bestuur het betreffende elftal één wedstrijdpunt in mindering 
brengen.] 

 

Artikel 23a – Scorers en Bondsscorers 
 

1. Periodiek organiseert het bestuur scorerscursussen en –examens die opleiden tot ECB ACO 
scorer Level 1. 

2. Een gekwalificeerde scorer is een scorer die in het bezit is van minimaal een ECB ACO Level 
1 kwalificatie. 
 

3. Een erkende scorer is een scorer die niet aan de in lid 2 genoemde eis voldoet, maar die door 
het bestuur op grond van zijn cricketkennis en ervaring op het gebied van het scoren bij 
cricketwedstrijden, als zodanig is erkend. 
 

4. Een Bondsscorer is een gekwalificeerde of erkende scorer die door het bestuur als zodanig is 
benoemd. Hij kan door het bestuur aangewezen worden om te scoren bij wedstrijden van het 
Nederlands Elftal of enig ander Nederland of de bond representerend elftal. 

 

Artikel 23b – Scorers Topklasse, Hoofdklasse (M) en Eerste Klasse 
 

1. Onverminderd het elders in dit reglement of het betreffende spelreglement bepaalde is een 
vereniging waarvan een elftal uitkomt in de Topklasse, Hoofdklasse of Eerste Klasse verplicht 
het scoren voor dat elftal te laten verrichten door een gekwalificeerde of erkende scorer. 
 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van de Statuten legt het bestuur de vereniging die 
niet voldoet aan de in het eerste lid neergelegde verplichting een bestuurlijke sanctie op. Deze 
sanctie bestaat uit de aftrek van 1 wedstrijdpunt voor iedere wedstrijd waarbij geen scorer 
namens de gesanctioneerde vereniging aanwezig is. 

 

 

SCORECARDS 
 
Artikel 24 - Scorecards 
 

1. Van de wedstrijden in de heren-, de vrouwen-,  de ZAMI- , de ZOMI- competities en de 
jeugdcompetities dient – indien de wedstrijd op grond van de Laws aangevangen is door de 
thuisspelende vereniging de uitslag van de wedstrijd én een scorecard via ResultsVault 
volledig ingevuld te worden: 
 

a. in de Topklasse, Hoofdklasse en Eerste Klasse: op de wedstrijddag; 
 

b. in de overige klassen: uiterlijk op de dinsdag na de wedstrijd om 10.00 uur. 
 

2. Volledige invulling van de uitslag en de scorecard houdt in: 
 

• Toss gewonnen door 

• Eerst battende team 

• Wedstrijd gewonnen 

• Wickets en runs per team 

• Einde van innings (all out/ compulsory close or end of match) 

• Over gebowld en maximum aantal beschikbare overs per team 

• Extra's 

• De namen (voorletters en achternaam) van alle spelers (ook al hebben zij niet gebat 
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(DNB)); 

• Hoe uit 

• Bowler en fielder voor ieder wicket 

• Aantal gescoorde runs per batsman 

• Aantal gebowlde overs per bowler 

• Aantal maiden overs per bowler 

• Aantal wickets per bowler 

• Aantal runs tegen per bowler 

• Aantal genomen vangen per fielder 

• Aantal vangen en stumpings wicketkeeper 
 

3. Indien een vastgestelde wedstrijd niet aangevangen is (lees: toss heeft niet plaatsgevonden), 
moet dit door de thuisspelende vereniging op de wedstrijddag aan de competitieleider worden 
bericht via of e-mail. 
 

4. Bij wedstrijden die geleid worden door (bonds)umpires die op grond van het betreffende 
spelreglement door het bestuur aangewezen zijn dienen de aanvoerders vóór de aanvang van 
de wedstrijd een elftalopgaveformulier volgens het door het bestuur vastgestelde model in te 
vullen, te ondertekenen en aan de umpires ter hand te stellen. 
 

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van de Statuten legt het bestuur de vereniging die   
een wedstrijdformulier onvolledig of onjuist invult, of een wedstrijdformulier of bericht of e- 
mail, als bedoeld in het eerste en derde lid, niet of niet tijdig inzendt, een sanctie op van 1 
wedstrijdpunt, in het laatstbedoelde geval voor elke week of gedeelte van een week van 
verzuim. 
 

6. Bezwaar tegen een op grond van dit artikel opgelegde sanctie dient te geschieden binnen tien 
dagen na de dagtekening van de kennisgeving van de boete. 

 

 
KLEDING 
 
Artikel 25 – Reclame 
 

1. Reclame-uitingen op de wedstrijdkleding en/of sportattributen van degenen die direct bij de 
wedstrijd zijn betrokken mogen niet in strijd zijn met de openbare orde, goede zeden, goede 
smaak en het fatsoen, mogen niet overheersen en dienen uniform te zijn. 
 

2. De kleding waarop de reclame-uiting is aangebracht mag niet worden gedragen bij deelname 
aan andere wedstrijden dan wedstrijden van de betrokken vereniging. 
 

3. De naam van een sponsor mag nimmer in de plaats komen of deel uitmaken van de naam 
waaronder de vereniging is geregistreerd en aan de competities deelneemt. 

 

Artikel 26 – Kleding 
 

1. In alle klassen, behalve de ZAMI – en ZOMI klassen  dienen verenigingen in gekleurde 
kleding uit te komen. De door deze verenigingen te dragen kleding dient voorafgaande 
toestemming als bedoeld in lid 3 van dit artikel. 
 

2. Het is een vereniging, niet dan na verkregen toestemming van het bestuur toegestaan in 
andere dan gekleurde kleding, aan wedstrijden deel te nemen. 
 

3. Deze toestemming wordt slechts verleend indien van de voorgestelde kleding, naar het 
oordeel van het bestuur, geen storende invloed op het wedstrijdverloop is te verwachten. 
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4.  

a. Niet tot de officiële clubkleding behorende zichtbare (onder)kleding die in kleur afwijkt 
van de officiële wedstrijdkleding moet voldoende contrast met de wedstrijdbal hebben 
dan wel de waarneembaarheid van de wedstrijdbal niet bemoeilijken. 
 

b. Legguards, of de clads (hoezen) daarover, die niet gelijk in kleur zijn aan de officiële 
clubkleding moeten voldoende contrast met de wedstrijdbal hebben dan wel de 
waarneembaarheid van de wedstrijdbal niet bemoeilijken. 
 

c. Zolang de kleding van een speler niet aan het hierboven onder a en b gestelde 
voldoet, is het hem niet toegestaan aan de wedstrijd deel te nemen. Law 2.5 (zoals 
gewijzigd) is van toepassing. Het oordeel of de kleding van een speler aan de 

voormelde eisen voldoet, komt alleen toe aan de umpires. 

5. Indien een vereniging enig elftal in gekleurde kleding laat spelen, dienen alle spelers van dat 
elftal die kleding te dragen. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 van de Statuten legt het 
bestuur de vereniging die deze regel overtreedt een boete op van 2 wedstrijdpunten per 
overtreding. 

 

 

ACCOMMODATIE 
 

Artikel 27 - Kunstgrasvelden 
 
Wedstrijden mogen niet dan met toestemming van het bestuur op een kunstgrasveld worden 

gespeeld. 

 
Artikel 28 - Accommodatie-eisen Top-, Hoofd- en Eerste Klasse 
 

1. De verenigingen dienen vanaf tenminste het tweede volle weekend van ieder kalender jaar tot 
en met tenminste het derde volle weekend van ieder kalender jaar te beschikken over een 
deugdelijke accommodatie die voldoet aan de eisen die het Accommodatiereglement daaraan 
stelt. 
 

2. Tenzij het bestuur besluit de zaak aan de Tuchtcommissie voor te leggen en onverminderd 
het bepaalde in artikel 18 van de Statuten legt het bestuur, behoudens in bijzondere gevallen 
ter beoordeling van het bestuur, de vereniging door wier toedoen een door de competitieleider 
vastgestelde wedstrijd niet kan worden (uit)gespeeld omdat niet beschikt over een deugdelijke 
accommodatie, noch heeft zorggedragen voor een vervangend veld dat aan redelijkerwijs 
daaraan te stellen kwaliteitseisen voldoet, een sanctie op van ten hoogste 2 wedstrijdpunten. 
De niet gespeelde wedstrijd wordt, zo mogelijk, opnieuw vastgesteld op een door het bestuur 
aan te wijzen veld. 
 

3. Bij meerdere rapportages over tekortkomingen van de accommodatie en een daaruit 
voortkomende toetsing door de Accommodatiecommissie kan de competitieleider een veld tot 
nader order afkeuren. 
 

[TOELICHTING:  

• Onder het niet beschikken van een deugdelijke accommodatie moet tevens verstaan worden: 
o het niet (meer) beschikken over een bespeelbaar veld door, zowel voor de wedstrijd 

als tijdens pauzes in en/of onderbrekingen van de wedstrijd; 
 

o de pitch en/of het speelveld niet tijdig en/of afdoende afgedekt te hebben; 
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o niet te beschikken over de meest basale hulpmiddelen om de pitch en/of het 

speelveld droog en/of bespeelbaar te houden en/of maken, dan wel de wel aanwezige 
hulpmiddelen niet (voldoende) in te zetten. 
 

• Het bestuur kan een vereniging ontheffing geven indien de vereniging bij inschrijving van 
elftallen voor de competitie aangeeft dat het in bepaalde periodes tussen het tweede volle 
weekend van april   en het 3e volle weekend van september  niet kan beschikken over (delen 
van) haar accommodatie.] 

 

 

 


