
Gezamenlijke competitie  KNLBB – KVBBL  1ste Afdeling   

 
 

1- De competitie zal in september starten, de wedstrijden worden op vrijdag gespeeld. 

2- Er zal worden gespeeld met een heen en terugronde, zoals momenteel  in de KNLBB. De 

periodekampioenen zullen in een eindronde een heen en terug wedstrijd spelen. In elke 

periode mag er de laatste 3 wedstrijden geen forfait zijn en mogen er geen nieuwe spelers 

worden opgesteld.  

 

3- De wedstrijdpunten worden toegekend zoals die op dit moment bij de KVBBL toegekend 

worden.  

4- De bond waar de wedstrijd plaats vind zal eventuele klachten en geschillen  behandelen. 

5- Afwisselt worden  de prijzen  gekocht door de KNLBB en de KVBBL. De prijzen worden door de 

KNLBB op de prijsuitreiking, en bij de KVBBL op de statutaire vergadering overhandigd. 

 

6- Beide secretariaten zullen hun wedstrijden verwerken en doorsturen naar het andere 

secretariaat zodat beide steeds up-to-date blijven.  

7- De boete wordt betaald aan bond waar het voorval zich heeft afgespeeld. 

- Verkeerd lidnummer 4€ 

-  Matchblad verkeerd ingevuld 4€ 

-  Niet in kledij 4€ 

-  Matchblad te laat 4€ + 1€ per dag 

-  Forfait 4€ PP.  

 

8- Een speler die in de 2 bonden speelt, kan maar met 1 club meespelen en moet dit  op 

voorhand doorgeven. Een speler die in een club speelt die geen 1ste afdeling heeft, mag 

meespelen in een andere  club in de 1ste afdeling , maar  moet dit op voorhand doorgeven. 

 

9- De minimum te spelen punten zijn  54 – 60 – 92 . Spelers vanaf 200K spelen aan 75%, 

afgerond naar boven. De bonden zullen hun reglement toepassen ivm de limiet voor het 

geforceerd spelen. 

 

10- Er mogen maximum  16 ploegen deelnemen, 8 per bond. Indien een club 2 ploegen inschrijft 

en er zijn meer dan 16 inschrijvingen, dan kan die club slechts 1 ploeg inschrijven. Indien er 

bij 1 bond minder dan 8 clubs inschrijven, kan de andere bond een club meer inschrijven (bv 7 

clubs  KNLBB en  9 clubs KVBBL).  Twee ploegen van dezelfde club spelen eerst tegen elkaar. 

Indien er meer dan 16 clubs inschrijven en er geen 2 ploegen van dezelfde club zijn, wordt  

door lottrekking bepaald wie er afvalt. 

 

11- Jan stelt de kalender op en stuurt die door naar Peter voor controle en eventuele 

aanpassingen.  De inschrijvingen moeten bij de KNLBB binnen zijn voor 10 juni,  voor de 

KVBBL moeten ze voor 1 juli binnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 


