
Aanpassing deelname competitie 
 
Inleiding 
Diverse (grote) verenigingen nemen met meerdere senioren teams deel aan de competitie. Deze 
competitie kent naast de NK teams drie divisies. De verschillende ploegen van deze verenigingen 
komen in één van deze divisies uit. De Nederlands kampioen clubteams wordt in één wedstrijd bepaalt, 
de overige divisies worden in drie ronden afgewerkt. Om de club beleving te vergroten en het 1e team 
te kunnen aanmoedigen, is de NK teams op een aparte datum gepland.  Door deze opzet is het mogelijk 
dat atleten die uitkomen in het 1e team ook opgesteld kunnen worden in een ander team. Om dit te 
voorkomen is de regel ingesteld dat atleten die éénmaal in een hogere divisie zijn uitgekomen in 
datzelfde jaar niet meer in een lagere divisie mogen uitkomen.  
 
Uit analyse blijkt dat vooral ná de NK teams verenigingen met ploegen in lagere divisies fors minder 
punten scoren. Dit komt omdat atleten die aan de NK teams hebben deelgenomen, niet meer 
startgerechtigd zijn in een lagere divisie. Met andere woorden in de 1e en/of 2e ronde worden vaak 
toppers opgesteld die later aan de NK teams deelnemen. Het aantal punten dat deze ploegen over drie 
ronden bij elkaar behalen, is soms zo groot dat ze ook in de promotie/degradatie poule terecht komen. 
Ook daar mogen de toppers niet meer meedoen en heeft de ploeg nauwelijks kans op promotie. 
  
Competitiereglement 2016-2017 
Per 2016 is de deelnameregel aangepast. Atleten mogen in een kalenderjaar nog maar in één divisie 
uitkomen. De argumenten hierbij zijn: 

 Een meer zuivere competitie met gelijke kansen; 

 Minder oneigenlijke promotie/degradatie plekken, dus meer (gelijke) kansen voor kleinere 
verenigingen; 

 Atleten komen in de competitie uit voor een specifiek team; 

 In geval van overmacht is dispensatie mogelijk. 
 
In het competitiereglement is de dispensatie benoemd, maar niet uitgelegd.  
 
Toelichting dispensatie deelname competitie 
Indien een atleet die is opgesteld in een ploeg in een hogere divisie wegens onvoorziene 
omstandigheden niet kan deelnemen, mag voor een atleet die is opgesteld in een ploeg in een lagere 
divisie dispensatie worden aangevraagd. Deze atleet, waarvoor dispensatie is aangevraagd en 
verleend, mag vervolgens ook deelnemen in het team waarvoor deze oorspronkelijk is opgesteld.  
 
Uitgangspunten  

1. Voor één wedstrijd (dus eenmalig!), kan per situatie dispensatie worden aangevraagd;  
2. Het aantal dispensaties zoals beschreven in punt 1 is niet gelimiteerd; 
3. Er kan enkel dispensatie worden aangevraagd voor deelname in een hogere divisie; 
4. Indien een atleet door dispensatie in een ander team in een hogere divisie heeft deelgenomen, 

mag deze atleet ook deelnemen voor het team waarvoor deze oorspronkelijk is opgesteld; 
5. Reserves die niet hebben deelgenomen, kunnen deelnemen in een ander team ongeacht de 

divisie; 
 

 


