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HOOFDSTUK 4: BEKER VAN  ANTWERPEN 
 
Art 4.1 Algemeen  

Art 4.1.1 Deze bekercompetitie is voorbehouden voor de ingeschreven  Senioren interclubploegen. 
Ploegen die niet wensen deel te nemen, dienen dit te melden op het inschrijvingsformulier 

Art 4.1.2 De provinciale Sporta-raad kan bijzondere lokaalvoorschriften en verplichtingen in verband 
met het spelmateriaal, de speeldagen en de aanvangsuren vastleggen. 

Art 4.1.3 De beker wordt voor de duur van één interclubseizoen aan de winnende ploeg gegeven en 
dient terugbezorgd voor het einde ervan. Hij wordt eigendom van de club die er in slaagt 
driemaal opeenvolgend, of vijfmaal niet opeenvolgend, de beker te winnen.  Na het definitief 
verwerven van de beker vangt een nieuwe toekenningperiode aan, waarbij geen rekening 
wordt gehouden met de voorheen behaalde resultaten. 

Art 4.1.4 Zodra 64 ploegen inschrijven, wordt vermeden dat ploegen van dezelfde club tegenover 
mekaar komen voor de 1/8 finales. 
Met minder dan 64 inschrijvingen spelen ploegen van dezelfde club niet tegen mekaar voor 
de 3e bekerronde, indien praktisch mogelijk. 

Art 4.1.5 Er wordt gespeeld met voorgift, individueel. Deze voorgift is gelijk aan het verschil in 
waardecijfer, maar wordt beperkt tot maximum 16 punten. De speler die voorgift krijgt heeft 
de beginservice in de eerste en (eventueel) derde set. 
In de beslissende set wordt van speelzijde gewisseld wanneer de hoogst geklasseerde speler  
10 punten behaald heeft. 

Art 4.1.6 Aan alle spelers wordt een sterktecijfer toegekend, op grond van de individuele klassement, 
als volgt: 

 NG = 1 D4 = 8 C0 = 14 
 F = 2 D2 = 9 B6 = 15 
 E6 = 3 D0 = 10 B4 = 16 
 E4 = 4 C6 = 11 B2 = 17 
 E2 = 5 C4 = 12 B0 = 18 
 E0 = 6 C2 = 13 A = 19 
 D6 = 7 
Art 4.1.7 Spelers treden aan onder hun klassement en overeenstemmende waarden. 
Art 4.1.8 De spelers moeten steeds hun lidkaart en/of identiteitskaart kunnen voorleggen. Het niet 

voldoen aan deze regel kan een boete en/of schorsing tot gevolg hebben. 
Art 4.1.9 De wedstrijden worden gespeeld op de vastgestelde dagen, uren en in de lokalen van de 

thuisploeg. 
Art 4.1.10 Het vervroegen of verplaatsen van wedstrijden, uiterlijk binnen dezelfde kalenderweek, kan 

ook in onderling akkoord tussen de clubs geregeld worden, echter wel onder de 
voorwaarden vermeld in “Verplaatste wedstrijden”. 

Art 4.1.11 Het nemen van een time-out is niet toegelaten. 
Art 4.1.12 De thuisploeg zorgt ervoor dat beide ploegen om beurten tellen. 
Art 4.1.13 Beide ploegkapiteins waken over de strikte toepassing van de reglementen. 
Art 4.1.14 De thuisploeg moet binnen de gestelde termijn en volgens de bekendgemaakte instructies de 

uitslag van de wedstrijd melden. 
 
Art 4.2 Ploegsamenstelling 

Art 4.2.1 Per bekerronde mag een speler slechts éénmaal opgesteld worden, in die reeks (seniors of 
jeugd). Bij inbreuk hierop wordt enkel de opstelling in de eerste betwiste wedstrijd als geldig 
aanvaard. De betrokken speler wordt geschrapt op het tweede wedstrijdblad. 
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Art 4.2.2 Er worden 9 enkelspelen betwist naar 21 punten en 2 gewonnen sets. 
Art 4.2.3 Voorafgaand aan de werkelijke speeldag van de wedstrijd moeten 2 spelers minstens aan  

één gespeelde interclubwedstrijd van de betreffende ploeg deelgenomen hebben. 
Art 4.2.4 Spelers mogen in een reeks niet meer opgesteld worden van zodra ze met een ploeg van hun 

club, in die reeks (senioren of jeugd), uitgeschakeld werden, zelfs indien ze ten onrechte in 
die ploeg werden opgesteld. 

Art 4.2.5 Indien een maximum ploegwaarde is opgelegd voor de interclubcompetitie, geldt die ook 
voor Beker van Antwerpen 

Art 4.2.6 Voor niet gespeelde matchen dienen bij punten per sets forfait (ff) ingevuld te worden. 
Sancties voor beide partijen bij het invullen van fictieve uitslagen: wedstrijdpunten worden 
niet toegekend, boete wordt aangerekend en schorsing. 

Art 4.2.7 De matchen worden in de volgorde gespeeld zoals vermeld op het officiële wedstrijdblad. 
Art 4.2.7.1 Alle matchen van een ontmoeting moeten betwist worden. Voortijdige beëindiging is steeds 

ten nadelen van de thuisploeg, tenzij anders vermeld op het officiële wedstrijdblad. 
Art 4.2.8 De spelers worden in volgorde van hun officiële klassement in een ploeg opgesteld, in die zin 

dat de hoogst geklasseerde als nummer 1 aantreedt. 
Art 4.2.9 Indien een speler 5 maal of meer  in een hogere ploeg gespeeld heeft, kan die niet meer 

opgesteld worden in een lagere ploeg. 
Sanctie: Deze inbreuk brengt het verlies met zich mee van al de door betrokken speler 
gespeelde matchen in de lagere ploeg. 

Art 4.2.10 Na de heenronde interclub krijgen alle ploegen een maximum ploegwaarde.  
Sanctie: Een ploeg die deze maximum ploegwaarde zou overschrijden, verliest de wedstrijd 
met forfaitscore. Er wordt tevens een boete aangerekend gelijk aan een verwittigd forfait. 

Art 4.2.11 Met de ploegwaarde in de bekercompetitie wordt er geen rekening gehouden voor het 
bepalen van de maximum ploegwaarde terugronde interclub of Play-offs. 

 
Art 4.3 Bijzondere gevallen 

Art 4.3.1 Een ploeg moet uit minstens twee spelers bestaan om een wedstrijd te laten doorgaan. 
Art 4.3.2 Men is verplicht 3 namen in te vullen op het wedstrijdblad.  Bij forfait van een speler telt 

deze NIET mee voor het bepalen van de maximum ploegwaarde en krijgt deze speler waarde 
1. 

Art 4.3.3 Indien beide ploegen slechts 2 spelers opstellen en de wedstrijd op een gelijkspel zou 
eindigen, wint de ploeg met de meest gewonnen sets.  Indien deze ook gelijk zijn wordt het 
dubbelspel betwist. 

Art 4.3.3.1 De voorgift in het dubbelspel is gelijk aan het verschil tussen de som der waardecijfers van de 
spelers die het dubbelspel betwisten, gedeeld door 2 en desgevallend afgerond naar het 
hogere punt. 

Art 4.3.4 Indien pas bij het nazicht der wedstrijdbladen zou blijken dat beide ploegen slechts 2 geldige 
spelers opstelden en de gewijzigde uitslag wordt daardoor gelijk, dan wordt de ploeg met de 
meest gewonnen sets winnaar en indien dit nog gelijk zou zijn, wint de ploeg met de meest 
gemaakte punten, voorgift inbegrepen. 

Art 4.3.5 Is er een forfait in beide ploegen, dan blijft de onderlinge match open. 
Art 4.3.6 Indien één of beide ploegen onvolledig zijn op het officiële aanvangsuur, moet men de 

matchvolgorde zoals bepaald in artikel 4.2.2 in de mate van het mogelijke volgen. De 
overblijvende match(en) moeten dan betwist worden van zodra de ploegen volledig zijn. 
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Art 4.4 Forfaits 

Art 4.4.1 Indien van een ploeg geen 2 spelers fysiek en speelklaar aanwezig zijn op het officiële 
aanvangsuur van de wedstrijd, wordt deze ploeg forfait verklaard. 

Art 4.4.2 Indien de derde speler één uur later niet aanwezig is, worden zijn matchen als verloren 
beschouwd. 

Art 4.4.3 Indien de thuisploeg forfait geeft, dient deze de namen van hun tegenstrevers op te vragen 
om de spelersnamen op TT-online te kunnen inbrengen. 

Art 4.4.4 Indien de uitploeg forfait geeft, dan dient deze de spelersnamen aan de thuisploeg door te 
geven die deze op TT-online inbrengen. 

Art 4.4.5 De thuisploeg vult tevens op TT-online bij de opmerkingen in: 

 de vermelding van wie forfait gaf; 
 wanneer het forfait bekend werd gemaakt (= datum en uur); 

Art 4.4.6 Een forfait wordt slechts als verwittigd beschouwd indien de tegenstrevers – en dit zowel bij 
uit- als bij thuiswedstrijden – minstens 24 uur vóór het officiële aanvangsuur van de 
wedstrijd verwittigd worden.   

Art 4.4.7 Het inbrengen van het wedstrijdblad via TT-online is steeds de verantwoordelijkheid van de 
thuisploeg.  Voor de namen van de forfait-gevende spelers wordt het vakje forfait 
aangevinkt. 

Art 4.4.8 Bij een onverwittigd forfait wordt een boete aangerekend en moet een vergoeding betaald 
worden door de forfait gevende ploeg aan de forfait krijgende ploeg. Er kan een aanvraag 
voor bijkomend gemaakte onkosten aan de provinciale Sporta-raad voorgelegd worden dat 
hierover zal oordelen. 

 
Art 4.5 Wedstrijdblad 

Art 4.5.1 Het gebruik van de officiële wedstrijdbladen is verplicht bij de Beker van Antwerpen-
wedstrijden. 

Art 4.5.2 Het wedstrijdblad dient niet meer opgestuurd te worden naar het secretariaat.  Beide 
partijen dienen het wedstrijdblad bij te houden tot na de slotvergadering. 

Art 4.5.3 Na afloop van de wedstrijd zullen beide ploegkapiteins het wedstrijdblad met de vermelde 
gegevens tekenen voor akkoord.  

Art 4.5.4 De bezoekers ontvangen een kopie van het wedstrijdblad. 
Art 4.5.5 De thuisploeg is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en volledig invullen van de algemene 

wedstrijdgegevens en de eigen ploeggegevens op het wedstrijdblad. De bezoekende ploeg is 
verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens die betrekking hebben op hun ploeg. 

Art 4.5.6 De provinciale verantwoordelijke kan steeds de wedstrijdbladen opvragen in geval van 
betwisting, waarna de provinciale Sporta-raad uitspraak zal doen in verband met de 
toekenning van de wedstrijdpunten.  

 
Art 4.6 Auto-validatie 

Art 4.6.1 De thuisploeg moet binnen de gestelde termijn (zondag 12u00) het wedstrijdblad inbrengen 
via TT-online. 

Art 4.6.2 De bezoekers dienen uiterlijk voor de zondag  van de volgende kalenderweek  de uitslag te 
valideren of af te keuren en te voorzien van de nodige commentaar. 
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Art 4.6.2.1 Enkel leden met clubrechten of op TT-online geregistreerde spelers die op het wedstrijdblad 
vermeld staan, kunnen de wedstrijd valideren of afkeuren en voorzien van de nodige 
commentaar. 

Art 4.6.2.2 Indien de bezoekers akkoord zijn met de uitslag, dan valideren zij deze door op de knop: “Ja, 
ik bevestig dat deze uitslagen correct zijn” te drukken.  Vanaf dit moment zijn de uitslagen 
definitief. 

Art 4.6.2.3 Indien de bezoekers niet akkoord zijn met de uitslag, klikken zij op de knop “Neen, er is een 
fout”.  Dan krijgen zij een invulscherm waar zij hun opmerkingen kunnen doorgeven.  Na 
verzenden komt deze opmerkingen bij de verantwoordelijke terecht die dan eventueel de 
nodige maatregelen kan treffen. 

Art 4.6.3 De bezoekers kunnen geen wijzigingen aanbrengen op het digitaal wedstrijdblad. 
 
 
Art 4.7 Verplaatste wedstrijden 

Art 4.7.1 Wijziging in onderling akkoord van wedstrijddatum, lokaal en/of aanvangsuur. 
Art 4.7.2 Een ploeg op wier verzoek wedstrijddatum, lokaal en/of aanvangsuur in akkoord met de 

tegenstrevers wordt gewijzigd, is verplicht dit schriftelijk en op voorhand aan het federaal 
secretariaat te melden. 

Art 4.7.2.1 Het uitstellen van een wedstrijd naar een latere kalenderweek is uitgesloten, behoudens 
ingeval van heirkracht en toelating van de Interclubcommissie. Elke wedstrijd moet ten 
laatste gespeeld worden in dezelfde week als aangeduid in het officiële kalenderboek.  
Hieruit volgt dat het wel toegelaten is een wedstrijd naar een vroegere week of naar een 
andere dag van dezelfde week te verschuiven, dit echter met schriftelijk akkoord van de 
tegenstrevers. Deze verplichting is eveneens van toepassing voor het wijzigen van het 
aanvangsuur en/of het lokaal. De clubsecretaris van de aanvragende club is verantwoordelijk 
voor het aanvragen, dit kan gebeuren door een mail, overeenkomstig de richtlijnen van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap inzake dopingcontrole, te sturen naar de secretaris 
van de tegenstrever.  In de mail dienen de gewijzigde basisgegevens duidelijk vermeld te 
worden.  De clubsecretaris van de tegenstrever beantwoordt deze mail voor akkoord met de 
wijzigingen met het Sporta-secretariaat in cc (tafeltennis@sporta.be). 

Art 4.7.2.2 Iedere wijziging van een geplande wedstrijd zal door de club die een wijziging aanvraagt, 
door middel van dit verplicht formulier/mail, tenminste 48 uren voor de nieuwe speeldag 
kenbaar gemaakt worden bij het federaal secretariaat van de afdeling tafeltennis. 

Sanctie: De uitslag van de gespeelde wedstrijd blijft behouden, een boete onverwittigd 
forfait terugronde wordt aangerekend aan de in gebreke gebleven ploeg. 
Per wijziging zal aan de aanvragende club een bedrag van € 2,50 in rekening worden 
gebracht voor administratieve kosten. 

Art 4.7.2.3 Bij eventuele betwistingen zal het in art. 4.7.2.1 genoemd document/mail als bewijs worden 
aangenomen. 

Art 4.7.3 Alle sancties, boeten en/of schorsingen, opgelegd door de Vlaamse Gemeenschap, ten 
gevolge van het niet naleven van de bij art. 4.7.2.1 voorziene richtlijnen vallen volledig ten 
laste van de verantwoordelijke club en/of spelers. 

Art 4.7.4 Op het wedstrijdblad dienen de werkelijke speeldatum, tijdstip en lokaal waar de wedstrijd 
plaats vond, vermeld te worden. 

Art 4.7.5 De vermelde thuisploeg blijft als dusdanig voorkomen op het wedstrijdblad en behoudt de 
verplichtingen  van thuisspelende ploeg. 
  



 

© 2020  Sportief Reglement Sporta-federatie vzw – Hoofdstuk 4: Beker Van Antwerpen– Tafeltennis Antwerpen 

Art 4.8 Heirkracht: sneeuw, ijzel, mist en andere 

Art 4.8.1 Heirkracht of overmacht zijn van buitenaf veroorzaakte, niet te voorkomen gebeurtenissen. 
Art 4.8.2 Uitstel door heirkracht kan enkel ingeroepen worden de dag van de wedstrijd. 
Art 4.8.3 Procedure te volgen door de ploeg die beslist niet te spelen : 

De tegenstrevers verwittigen zodat zij de verplaatsing niet hoeven te maken 
Men stelt de Interclubcommissie onmiddellijk per e-mail op de hoogte met de vermelding 
van de wedstrijdgegevens, de redenen van het niet spelen, wie van de tegenpartij 
verwittigd werd en wanneer dit gebeurde. 

Art 4.8.4 Procedure te volgen door de tegenpartij : 
Men stelt de Interclubcommissie onmiddellijk per e-mail op de hoogte met de vermelding 
van de wedstrijdgegevens, door wie men verwittigd werd en wanneer dit gebeurde. 

Art 4.8.5 Enkel bij het strikt naleven van deze procedure zal de Interclubcommissie oordelen of uitstel 
door heirkracht kan aanvaard worden. 

Art 4.8.6 Alle uitgestelde wedstrijden die gespeeld worden na de heenronde (voorronde) worden 
aanzien als terugrondewedstrijden (Play-offs) met betrekking tot ploegwaarde en opstelling. 

Art 4.8.7 Let op : Het is niet omdat je heirkracht inroept, dat deze automatisch zal toegekend worden. 
Art 4.8.8 Indien tijdens een wedstrijd heirkracht wordt ingeroepen en deze aanvaard wordt, dan dient 

de wedstrijd terug van 0-0 aan te vangen.  Het is evenwel toegestaan om  andere spelers op 
te stellen. Bij een wedstrijd uit de heenronde wordt er met de  aanvankelijke ploegwaarde 
rekening gehouden voor het bepalen van maximum ploegwaarde terugronde.  


