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Regio Zuid – Publicatie 3.9 
Invaller bepaling  
 

WR artikel 3.1.6.1 
Een speler mag in een hoger team dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de 
volgende beperkingen: 

a. Niet meer dan tweemaal in één kalendermaand, en; 
b. Niet meer dan het aantal wedstrijden ter grootte van de helft van het aantal te spelen 

wedstrijden van het team waartoe hij op dat moment reglementair behoort. 
 
 Datum vaststelling: 1 juli 2016  
 Door: Regiomanager Zuid  
 Datum inwerkingtreding: 1 juli 2016  

 

Aanvullende Invallerbepaling en meespeelbepaling 

- In de Topdivisie en lager (senioren) en alle jeugdklassen is horizontaal meespelen 
toegestaan. Dit houdt in dat men onbeperkt mag meespelen vanuit een hoger team in 
een lager team, indien deze teams in dezelfde klasse uitkomt. 

 

Uitleg 
Reglementair behoren tot een team, betekent dat een speler behoort tot het team waarin de 

speler is opgegeven. 

 

In een herenteam, dat uitkomt in de tweede klasse of lager mogen, met in achtneming van 

het gestelde in artikel 3.1.6.1, dames invallen mits de klasse van het team waarbij de dame is 

opgegeven gelijk of lager is. 

 

Praktijkvoorbeeld 

Een speelster opgegeven in dames 3, 3e klasse mag met in achtneming van het gestelde in 

artikel 3.1.6.1 meespelen in de herenteams uitkomende in de 3e of invallen in de 2e klasse. 

 

Een dame opgegeven in een heren team, mag, met in achtneming van het gestelde in 3.1.6.1, 

invallen in een damesteam, mits dit damesteam uitkomt in dezelfde of een hogere klasse dan 

het herenteam waarin de dame is opgegeven 

 

Praktijkvoorbeeld 

Een speelster opgegeven in heren 3, 2e klasse, mag met in achtneming van het gestelde in 

artikel 3.1.6.1 meespelen in herenteams en damesteams uitkomende in de 2e klasse of 

invallen in alle damesteams uitkomend in de 2e klasse of hoger. 
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Praktijkvoorbeeld vastspelen 

 

een speler, opgegeven voor het 6e team (4e klasse), speelt: 

op 5-10 in het 4e (2e klasse)  = 1e invalbeurt in okt. 

op 12-10 in het 5e (3e klasse)  = 2e invalbeurt in okt. 

op 19-10 (13.00 uur) in het 5e  = 3e invalbeurt in okt., d.w.z. vast gespeeld in team 5 

op 19-10 (17.00 uur) in het 4e  = 4e invalbeurt in okt., d.w.z. vast gespeeld in team 4 

 

bij de start van november behoort de speler dus tot team 4, hij mag niet meer lager uitkomen 

op 2-11 in het 3e (1e klasse)  = 1e invalbeurt in nov., 5e invalbeurt in totaal 

op 9-11 in het 3e  = 2e invalbeurt in nov., 6e invalbeurt in totaal 

op 16-11 beker in het 2e (Pr. Klasse)  = geen invalbeurt. (beker telt niet mee) 

 

bij de start van december behoort de speler nog steeds tot team 4 

op 7-12 in het 3e   = 1e invalbeurt in dec., 7e invalbeurt in totaal 

op 14-12 in het 3e  = 2e invalbeurt in dec., 8e invalbeurt in totaal 

op 21-12 in het 3e  = 3e invalbeurt in dec., d.w.z. vast gespeeld in team 3  

    9e invalbeurt in totaal 

 

bij de start van januari behoort de speler dus tot team 3, hij mag niet meer lager uitkomen 

op 5-1 in het 2e   = 1e invalbeurt in jan., 10e invalbeurt in totaal 

op 12-1 in het 2e  = 2e invalbeurt in jan., 11e invalbeurt in totaal d.w.z. 

     vast gespeeld in team 2 

 

bij de start van februari behoort de speler nog steeds tot team 3 

op 9-2 in het 2e = 12e invalbeurt in totaal, d.w.z. vast gespeeld in        

team 2 

 

vanaf 9-2 behoort de speler dus tot team 2, iedere volgende invalbeurt betekent vastspelen 

op 10-2 in het 1e (3e divisie)  = 1e invalbeurt in feb., 13e invalbeurt in totaal, d.w.z. 

      vast gespeeld in team 1 

 


