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Voorstel: 

− Artikel 43 van het Wedstrijdreglement te wijzigen en hier Bestuursbesluit over te nemen. 

− Dit tijdens de Bondsvergadering in juni 2022 vast te laten stellen.  

Toelichting:  

 

In het geval van vroegtijdige beëindiging van de competitie, dient er in de “Wedstrijdsport” 

wel een rangorde te worden vastgesteld. 

 

Met de aanvulling, in rode tekst, van dit artikel is dit mogelijk.  

 

Artikel 43 – Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie  

1.   (..) 

2.   Vóór aanvang van de competitie wordt promotie- en degradatie, en 

kampioenschapsregeling in het door het Bondsbestuur voor publicatie aangewezen 

medium bekend gemaakt. 

3.   De rangorde in een competitie wordt bepaald door het aantal behaalde punten. Is het 

puntenaantal gelijk, dan wordt, tenzij in de door het Bondsbestuur vastgestelde 

promotie- en degradatieregeling anders is bepaald, de rangorde bepaald door: 

      a.   het doelsaldo; 

      b.   indien het doelsaldo gelijk is, door het doelgemiddelde; 

      c.   indien het doelgemiddelde gelijk is, door een door het Bondsbestuur vastgestelde 

beslissingswedstrijd op neutraal terrein. 

       d.  indien de competitie in één of meer klasse/divisies vroegtijdig wordt beëindigd, 

wordt de rangorde (eindstand) in die klasse/divisies bepaald op de helft 

(anderhalve competities worden in eerste instantie bepaald op 1/3 en wanneer er 

2/3 is gespeeld op 2/3) van het aantal voor deze klasse/divisie vastgestelde 

wedstrijden in de competitie. Bij het bepalen van de rangorde op de helft van het 

aantal gespeelde wedstrijden, telt de (in de tijd) eerst gespeelde wedstrijd mee voor 

de rangorde (eindstand). De eerder vastgestelde promotie-/degradatieregeling 

wordt hiermee toegepast. Wanneer er in één of meerdere competities in de 

wedstrijdsport dames senioren minder dan de helft (anderhalve competities 1/3 of 

2/3) van de wedstrijden is gespeeld, worden alle wedstrijdsport dames senioren 

competities als niet gespeeld beschouwd en zal er geen promotie en/of degradatie 



plaatsvinden. Wanneer er in één of meerdere competities in de wedstrijdsport heren 

senioren minder dan de helft (anderhalve competities 1/3 of 2/3) van de wedstrijden 

is gespeeld, worden alle wedstrijdsport heren senioren competities als niet gespeeld 

beschouwd en zal er geen promotie en/of degradatie plaatsvinden. Daar waar 

wedstrijden voor promotie en/of degradatie noodzakelijk zijn om de rangorde te 

bepalen, wordt deze nu verkregen door het wedstrijdquotiënt. Indien dat gelijk is het 

doelsaldo. Indien doelsaldo gelijk is, het doelgemiddelde. 

4.   (..) 

5.   (..)  

6.   (..) 

7.   (..) 

8.   (..) 

9.   (..) 

 

− Artikel 43 lid 3 dient met de rood geschreven tekst aangevuld te worden 

 

 

Bij bestuursbesluit vastgesteld door het bondsbestuur NHV dd. 3 februari 2022 

 

 

 

 


