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1 LEDEN 
 
ARTIKEL 1 
– De leden zijn deze zoals voorzien in artikel 5 van de statuten. Enkel de leden maken deel 

uit van de algemene vergadering en bezitten stemrecht. 
– Wanneer een liga op de algemene vergadering onbetaalde facturen van het vorig 

burgerlijk jaar aan Squash Belgium heeft, hebben de afgevaardigden van de liga op de 
algemene vergadering geen stemrecht en op de daaropvolgende bestuursorganen tot de 
facturen zijn betaald. 

 

2 BEHEER 
 
ARTIKEL 2 
De vzw Squash Belgium wordt paritair bestuurd door een bestuursorgaan, zoals bepaald in 
artikel 16 en 17 van de statuten. 
 
ARTIKEL 3 
De bestuursorgaan benoemt een dagelijks bestuur, zijnde de voorzitter en vicevoorzitter. In 
dringende gevallen oefent het dagelijks bestuur de bevoegdheden van het bestuursorgaan 
uit. Het zorgt tevens voor de uitvoering van de door het bestuursorgaan getroffen 
beslissingen en is aan dit laatste orgaan verantwoording verschuldigd. 
 
ARTIKEL 4 
Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als nodig. De verslagen worden in een register 
opgetekend en op het volgende bestuursorgaan afgegeven of overgemaakt op vraag van een 
bestuurder. De algemeen directeur van beide liga’s kunnen op uitnodiging zonder stemrecht 
aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur deelnemen. 
 
ARTIKEL 5 
Het bestuursorgaan vergadert minimaal 3 maal per jaar: vóór 15 oktober, in het eerste 
kwartaal van het jaar en mei. De algemene vergadering vindt jaarlijks plaats vóór 1 april.  
 
ARTIKEL 6 
Het secretariaat is sinds 1 juli 2002 gevestigd in de Vorselaarsebaan 64 te Herentals. De 
secretaris bezorgt een kopie van de informatie aan de voorzitter en de vicevoorzitter van 
Squash Belgium. 
 
ARTIKEL 7 
De commissies waarvan sprake is in onderhavig reglement zijn paritair samengesteld. Op 
voordracht van de liga’s worden de leden voor 2 jaar aangewezen door het bestuursorgaan. 
Deze aanduiding is hernieuwbaar en kunnen niet worden afgewezen. 
 
ARTIKEL 8 
De secretaris van het bestuursorgaan stelt de verslagen van de vergaderingen op en 
verstuurt ze binnen de 10 kalenderdagen naar de leden van de het bestuursorgaan en naar 
het secretariaat van de beide liga’s. 
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ARTIKEL 9 
De voorzitter en vicevoorzitter zorgen ervoor dat de beslissingen genomen in Squash 
Belgium worden uitgevoerd door de respectieve liga’s. 
 
ARTIKEL 10 
De penningmeester: 
– wordt aangesteld door het bestuursorgaan. 
– controleert het dagelijks bestuur van de federatiegelden . 
– adviseert het bestuursorgaan over begroting en balans.  
– neemt kennis van de rekeningen en brengt verslag uit aan het bestuursorgaan. 

Rekeningcontroleurs kunnen worden benoemd door de algemene vergadering.  
– beheert de goederen van de federatie. 
– zorgt voor de ontvangsten. 
– int de aan de federatie betaalde bedragen en geeft daarvoor kwijting. 
– boekt inkomsten en uitgaven. Enkel uitgaven, die voortvloeien uit de toepassing van de 

reglementen of beslissingen, van het bestuursorgaan en van de algemene vergadering, 
zijn toegelaten. 

– bezorgt maandelijks een overzicht van de door Squash Belgium betaalde facturen die 
voor rekening zijn van de respectieve liga’s. 

– kan sommige taken delegeren aan het secretariaat van Squash Belgium. 
 
Zowel de inkomsten als de uitgaven worden afgedragen naar of gedragen door de beide 
liga’s voor elk vijftig procent. Voor alle bijdragen van de liga’s bezorgt de penningmeester de 
liga’s een factuur met vermelding van het bedrag en doeleinden. Voor de uitgaven van de 
nationale ploegen, zie artikel 20 van onderhavig reglement. Squash Belgium bezorgt de liga’s 
tijdens het bestuursorgaan van het eerste kwartaal een afrekening. 
 
Op 31 december worden de rekeningen afgesloten en uiterlijk op de vergadering van het 
eerste kwartaal aan het bestuursorgaan voorgelegd. 
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3 ORGANISATIES 
 
ARTIKEL 11 
Squash Belgium richt jaarlijks i.s.m. de Ligue Francophone de Squash (LFS) en Squash 
Vlaanderen (SQV) de nationale kampioenschappen voor individuelen, de Belgian Junior 
Open (BJO), Belgian Masters Open (BMO) en de nationale kampioenschappen voor teams in: 
 
– In de onpare jaren organiseert Squash Vlaanderen het Belgisch Kampioenschap junioren 

en de Belgian Junior Open. LFS organiseert het Belgisch Kampioenschap voor senioren, 
het Belgisch kampioenschap masters & dubbel en Belgian Masters Open.  

– In de pare jaren organiseert SQV het Belgisch Kampioenschap voor senioren, het Belgisch 
kampioenschap masters & dubbel en Belgian Masters Open. LFS organiseert het Belgisch 
Kampioenschap junioren en de Belgian Junior Open.  

– Het Belgisch kampioenschap voor teams voor heren, dames en masters wordt jaarlijks 
door de twee liga’s georganiseerd zoals beschreven in artikel 18 van dit huishoudelijk 
reglement.  

 
ARTIKEL 12 
Geen enkele internationale squashorganisatie onder de auspiciën van de ESF (European 
Squash Federation), WSF (World Squash Federation) of van PSA mag door de LFS, SQV of 
derden worden georganiseerd zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van 
Squash Belgium. De titel van ‘Belgian Open’ voor dames en heren is eigendom van Squash 
Belgium. Organisatoren die deze titel willen gebruiken moeten vóór 31 augustus op het 
secretariaat van Squash Belgium een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag doen. Het 
dagelijks bestuur en de nationale coaches zullen hun keuze binnen de 14 kalenderdagen na 
studie van de motivaties bekendmaken. Het organiserende orgaan betaalt aan Squash 
Belgium € 300 voor de Belgian Open heren en € 300 voor de Belgian Open dames. Indien de 
voornoemde deadline niet wordt gerespecteerd, zal elk dossier apart worden behandeld. 
Jaarlijks kan slechts een organisatie de titel ‘Belgian Open’ (heren of dames) worden 
toegewezen. 
 
ARTIKEL 13 
De voorschriften, reglementen en spelregels van de WSF worden gevolgd. De officiële bal 
erkend door Squash Belgium is Dunlop Pro. 
 
ARTIKEL 14 
Doping is verboden en de wetgeving van de Gemeenschap waartoe de speler behoort of 
waar de activiteit plaatsvindt, is geldend. Spelers, coaches en begeleiders die deelnemen aan 
de activiteiten die door Squash Belgium georganiseerd worden, moeten de WADA-
reglementen (Wereld Anti-Doping Agentschap) respecteren. 
 
Wanneer blijkt dat een speler door de dopingcommissie op een of ander product positief 
wordt bevonden en daarvoor een sanctie krijgt opgelegd wordt dit bekend gemaakt aan 
derden zoals NADO dit voorschrijft. 
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Indien een speler, lid van Squash Belgium, betrapt is op het innemen van een verboden 
middel geldt volgend reglement: 

– Tornooi: een speler die tijdens een tornooi positief bevonden wordt, verliest voor dat 
tornooi zijn punten op de ranking zowel op de dag van de controle alsook de punten in 
het hele tornooi. Indien zijn tegenstander punten op de ranking zou hebben verloren 
tegen de gesanctioneerde speler worden die op 0 gebracht voor die wedstrijd. Zijn 
tegenstander wordt bij een eventuele verliesmatch als winnaar aangeduid. 

– Competitie: een speler die tijdens een competitiewedstrijd positief bevonden wordt, 
verliest zijn punten op de ranking behaald op de dag dat hij positief werd bevonden. 
Indien zijn tegenstander punten op de ranking zou hebben verloren tegen de 
gesanctioneerde speler worden die op 0 gebracht voor die wedstrijd. Bij een 
verliesmatch van de tegenstander van de gesanctioneerde speler krijgt het team het 
verloren punt terug. 

– Kampioenschap: een speler die tijdens een kampioenschap positief wordt bevonden 

verliest tijdens dat kampioenschap zijn punten zowel op de dag van de controle alsook 

de punten in het verdere verloop van het kampioenschap. De gesanctioneerde speler 

wordt tevens uit de ranking geschrapt. Indien zijn tegenstander punten op de ranking 

zou hebben verloren tegen de gesanctioneerde speler worden die op 0 gebracht voor die 

wedstrijd. Mocht de gesanctioneerde speler het kampioenschap gewonnen hebben, dan 

gaat de titel naar de andere finalist. 

 

4 BELGISCHE INDIVIDUELE KAMPIOENSCHAPPEN  
 
ARTIKEL 15 
Alle Belgische individuele kampioenschappen zullen afwisselend door Squash Vlaanderen en 
Ligue Francophone de Squash worden georganiseerd.  
 
Het Belgisch kampioenschap junioren vindt plaats in januari, het Belgisch kampioenschap 
senioren in februari en het Belgisch kampioenschap masters & dubbel in mei. De data van de 
Belgische kampioenschappen worden bepaald door het bestuursorgaan van Squash Belgium. 
 
Squash Belgium zorgt voor: 
– de promotie en vermeldt de datum en plaats van de kampioenschappen, de uiterste 

inschrijvingsdatum, het logo van de organiserende liga en van Squash Belgium, de logo’s 
van de sponsors van de federatie. 

– de aanmaak van de TP-file en geeft beide liga’s de opdracht deze op hun website te 
publiceren zes weken voor de aanvang van het evenement. 

– een mailing naar de spelers.  
– referees: voor de halve finales en finales van de heren en dames categorie A en junioren 

categorie -19 en -23 wordt het 3-refereesysteem toegepast. Als de club niet over een 
exhibitiecourt beschikt worden er voor de hierboven vermelde categorieën een officiële 
referee en marker aangeduid.  

– bekers/medailles: voor alle individuele kampioenschappen worden bekers/medailles 
voorzien voor de top 3 binnen elke categorie en de winnaar van de plate indien er 
minimaal 8 spelers zijn in de reeks. 



Huishoudelijk reglement Squash Belgium - maart 2022 
7 

– het informeren van de pers. 
 

De liga, verantwoordelijk voor de organisatie, zorgt voor: 
– de aanduiding van de organiserende club of de liga organiseert het kampioenschap zelf. 
– bezorgt de speeldagen en -uren aan de andere liga en het secretariaat van Squash 

Belgium. Beide liga’s publiceren dit op hun website.  
– een tornooidirecteur die verantwoordelijk is voor het vlotte verloop van het tornooi, 

voor de toepassing van de reglementen en voor de coördinatie van de activiteiten van 
het tornooisecretariaat. 

– het informeren van de pers. 
– het dragen van alle kosten voor de organisatie. 
 
De organiserende club zorgt voor: 
– voldoende courts om een vlot verloop van het tornooi te waarborgen. De club zal deze 

gratis ter beschikking stellen. Alle courts moeten een glazen achterwand hebben. Indien 
de club niet over een center court of een court met een glazen achterwand beschikt, 
moet een court voorzien zijn van voldoende accommodatie voor het publiek en referee. 

– een degelijke geluidsinstallatie. 
– een uitgerust secretariaat dat het verloop van het tornooi kan verzekeren. 
– twee personen die mee instaan voor de organisatie. 
– een receptie na de finale en prijsuitreiking. 

 

4.1 Belgische kampioenschappen junioren 

1. De data van het Belgisch kampioenschap worden bepaald door het bestuursorgaan van 

Squash Belgium. De halve finales worden op zaterdag gespeeld en de finales op zondag 

om 14u (meisjes) en 15u (jongens). In de week van dit kampioenschap wordt geen 

interclubcompetitie gehouden. 

2. Dit kampioenschap staat open voor alle spelers (SQV/LFS) met een Belgisch 

identiteitskaart of kids-ID en voor de categorieën -11, -13, -15, -17, -19 en -23 en die niet 

zijn onderworpen aan disciplinaire maatregelen. Meisjes mogen niet deelnemen bij de 

jongens. Er moet gespeeld worden in je leeftijdscategorie. Voor de leeftijdsbepaling 

wordt de datum van de finale genomen. 

3. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 16. 

4. De laatst gepubliceerde rankings van de liga’s worden gebruikt voor het opmaken van de 

tabellen. 

5. De uiterste inschrijvingsdatum bij de liga’s is vastgesteld op 10 kalenderdagen voor de 

vrijdag van de week waarin het tornooi wordt gehouden. Laattijdige inschrijvingen 

worden onder geen enkele voorwaarden aanvaard. 

6. De tabellen worden opgesteld door de nationale coaching staff, paritair samengesteld 

door een afgevaardigde van elke liga. De namen van de coaching staff worden 

bekrachtigd door het bestuursorgaan in september/oktober.  

7. De nationale coaching staff zal voor elke reeks reekshoofden 1 tot en met 4/8/16 

aanduiden. Daarna worden de spelers in volgende groepen geplaatst : 5-6; 7-8; 9-12; 13-

16; 17-20; 21-24; 25-28; 29-32; 33-40; 41-48; 49-56; 57-64. Wanneer de spelers in 

groepen zijn geplaatst, worden de onderliggende plaats en door lottrekking bepaald.  
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8. De categorieën met 5 spelers en minder worden in een poule of tabel gespeeld.  

9. De tabellen moeten ten laatste op donderdag voor 12u in de week die het tornooi 

voorafgaat gepubliceerd worden 

10. Na het publiceren van de tabellen worden geen wijzigingen meer toegestaan. Enkel 

wanneer een geplaatste speler (top 4/8 draw, top 8/16 draw en top 16/32 draw) zich 

schriftelijk en voor donderdag in de week die het tornooi voorafgaat bij het secretariaat 

van Squash Belgium uitschrijft, wordt de tabel door de nationale coaching staff 

herwerkt. De tabellen worden hermaakt wanneer één van de top 4 spelers zich 2 dagen 

voor aanvang van het tornooi en voor 17u voor deze draw uitschrijft. 

11. Bij de junioren wordt er in alle reeksen voor alle plaatsen gespeeld. Wanneer dit door 

gebrek aan courts en tijd niet in de planning past, moet top 8 worden uitgespeeld. 

12. De tornooiorganisator tracht rekening te houden met de desiderata van de spelers, maar 

enkel voor de eerste wedstrijd van de speler. 

13. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement: 

– Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte 

brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is. 

– Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 

30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, 

betekent dit een forfait.  

14. De tornooidirecteur mag door bewezen overmacht een speler de toelating geven om de 

wedstrijd te spelen. 

15. Een speler ontvangt 8 punten wanneer hij/zij deelneemt en het tornooi volledig 

afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De 

tornooiorganisator meldt aan Squash Belgium welke spelers forfait gegeven hebben of 

de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure. 

16. Voor de halve finales en finales junioren categorie -19 en -23 kan het 3-refereesysteem 

toegepast worden. Als de club niet over een exhibitiecourt beschikt worden er voor de 

hierboven vermelde categorieën een officiële referee en marker aangeduid. 

17. De tornooileiding kan steeds spelers oproepen om te reffen. Squash Belgium ontwerpt 

een standaardformulier dat ter beschikking wordt gesteld aan de organisator en indien 

een speler weigert te reffen wordt hij/zij gevraagd dat document te ondertekenen. 

Wordt het ondertekend, dan wordt er een sanctie uitgesproken. Wordt het niet 

ondertekend, dan vraagt de organisator een getuige in de omgeving om te bevestigen 

dat hij/zij geweigerd heeft te ondertekenen. Ook dan wordt er een sanctie uitgesproken. 

Sanctie bij weigering arbitrage: 2 weken schorsing. Deze 2 weken worden door het 

secretariaat van LFS of SQV beslist zodanig dat dit in zinvolle weken plaats vindt. De 

speler en de club krijgen een brief over de schorsing. 

18. Volgens de officiële regels van ESF en WSF, zijn jeugdspelers verplicht een squashbril te 

dragen. 

4.2 Belgische kampioenschappen senioren 

1. De data van het Belgisch kampioenschap worden bepaald door het bestuursorgaan van 

Squash Belgium. De halve finales worden op zaterdag gespeeld en de finales op zondag 



Huishoudelijk reglement Squash Belgium - maart 2022 
9 

om 14u (dames A) en 15u (heren A). In de week van dit kampioenschap wordt geen 

interclubcompetitie of clubtornooi gehouden. 

2. Dit kampioenschap staat open voor alle spelers die lid zijn van SQV of LFS en met een 

Belgisch identiteitskaart en voor de categorieën A, B, C, D, D4/C4. De spelers mogen niet 

onderworpen zijn aan disciplinaire maatregelen. Dames mogen niet deelnemen bij de 

heren. Er moet gespeeld worden in de reeks van je laatst gepubliceerde klassement. 

Spelers vanaf 12 jaar mogen deelnemen aan het Belgisch kampioenschap voor senioren. 

3. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 16.  

4. De uiterste inschrijvingsdatum bij de liga’s is vastgesteld op 10 kalenderdagen voor de 

vrijdag van de week waarin het tornooi wordt gehouden. Laattijdige inschrijvingen 

worden onder geen enkele voorwaarden aanvaard. 

5. De laatst gepubliceerde rankings van de liga’s worden gebruikt voor het opmaken van de 

tabellen. 

6. De tabellen worden opgesteld door de nationale coaching staff, paritair samengesteld 

door een afgevaardigde van elke liga. De namen van de coaching staff worden 

bekrachtigd door het bestuursorgaan in september/oktober.  

7. De nationale coaching staff zal voor elke reeks reekshoofden 1 tot en met 4/8/16 

aanduiden. Daarna worden de spelers in volgende groepen geplaatst : 5-6; 7-8; 9-12; 13-

16; 17-20; 21-24; 25-28; 29-32; 33-40; 41-48; 49-56; 57-64. Wanneer de spelers in 

groepen zijn geplaatst, worden de onderliggende plaats en door lottrekking bepaald.  

8. De categorieën met 5 spelers en minder worden in een poule of tabel gespeeld. De 

beslissing wordt genomen door de afgevaardigden van beide liga’s. 

9. De tabellen moeten ten laatste op donderdag voor 12u in de week die het tornooi 

voorafgaat gepubliceerd worden. 

10. De tabellen worden hermaakt wanneer één van de top 4 spelers zich 2 dagen voor 

aanvang van het tornooi en voor 17u voor deze draw uitschrijft. 

11. De top 8 bij de A-spelers wordt uitgespeeld. 

12. De verliezers eerste ronde/wedstrijd gaan naar de plate. 

13. Vanaf de kwartfinale in de A-reeks moet de tornooileider zich houden aan een 

minimumtijd van 4 uur tussen de starturen van 2 wedstrijden. 

14. De tornooiorganisator tracht rekening te houden met de desiderata van de spelers, maar 

enkel voor de eerste wedstrijd van de speler. 

15. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement: 

– Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte 

brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is. 

– Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 

30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, 

betekent dit een forfait.  

16. De tornooidirecteur mag door bewezen overmacht een speler de toelating geven om de 

wedstrijd te spelen. 

17. Een speler ontvangt 40 punten wanneer hij/zij deelneemt en het tornooi volledig 

afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De 

tornooiorganisator meldt aan Squash Belgium welke spelers forfait gegeven hebben of 

de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure. 
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18. Voor de halve finales en finales van de heren en dames A kan het 3-refereesysteem 

toegepast worden. Als de club niet over een exhibitiecourt beschikt, wordt er een 

officiële referee en marker aangeduid. 

19. De tornooileiding kan steeds spelers oproepen om te reffen. Squash Belgium ontwerpt 

een standaardformulier dat ter beschikking wordt gesteld aan de organisator en indien 

een speler weigert te reffen wordt hij/zij gevraagd dat document te ondertekenen. 

Wordt het ondertekend, dan wordt er een sanctie uitgesproken. Wordt het niet 

ondertekend, dan vraagt de organisator een getuige in de omgeving om te bevestigen 

dat hij/zij geweigerd heeft te ondertekenen. Ook dan wordt er een sanctie uitgesproken. 

Sanctie bij weigering arbitrage: 2 weken schorsing. Deze 2 weken worden door het 

secretariaat van LFS of SQV beslist zodanig dat dit in zinvolle weken plaats vindt. De 

speler en de club krijgen een brief over de schorsing. 

4.3 Belgische kampioenschappen masters 

1. De data van het Belgisch kampioenschap worden bepaald door het bestuursorgaan van 

Squash Belgium.  

2. Dit kampioenschap staat open voor alle spelers die lid zijn van SQV of LFS, met een 

Belgisch identiteitskaart en voor de categorieën 35-39, 40-44, 45-49, 50+, tenzij het 

bestuursorgaan conform art. 11 van het huishoudelijk reglement van Squash Belgium 

anders beslist. De spelers mogen niet onderworpen zijn aan disciplinaire maatregelen. 

Dames mogen niet deelnemen bij de heren. Er moet gespeeld worden in je 

leeftijdscategorie. Voor de leeftijdsbepaling wordt de datum van de finale genomen. 

3. Het inschrijvingsgeld voor de masters bedraagt € 16.  

4. De uiterste inschrijvingsdatum bij de liga’s is vastgesteld op 10 kalenderdagen voor de 

vrijdag van de week waarin het tornooi wordt gehouden. Laattijdige inschrijvingen 

worden onder geen enkele voorwaarden aanvaard. 

5. De laatst gepubliceerde rankings van de liga’s worden gebruikt voor het opmaken van de 

tabellen. 

6. De tabellen worden opgesteld door de nationale coaching staff, paritair samengesteld 

door een afgevaardigde van elke liga. De namen van de coaching staff worden 

bekrachtigd door het bestuursorgaan in september/oktober.  

7. De nationale coaching staff zal voor elke reeks reekshoofden 1 tot en met 4/8/16 

aanduiden. Daarna worden de spelers in volgende groepen geplaatst : 5-6; 7-8; 9-12; 13-

16; 17-20; 21-24; 25-28; 29-32; 33-40; 41-48; 49-56; 57-64. Wanneer de spelers in 

groepen zijn geplaatst, worden de onderliggende plaats en door lottrekking bepaald.  

8. De categorieën met 5 spelers en minder worden in een poule of tabel gespeeld. Indien er 

in een categorie minder dan 4 spelers ingeschreven zijn, worden die in de categorie met 

de jongere masters geplaatst. De beslissing wordt genomen door de afgevaardigden van 

beide liga’s. 

9. De tabellen moeten ten laatste op donderdag voor 12u in de week die het tornooi 

voorafgaat gepubliceerd worden. 

10. De tabellen worden hermaakt wanneer één van de top 4 spelers zich 2 dagen voor 

aanvang van het tornooi en voor 17u voor deze draw uitschrijft. 
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11. Er wordt gespeeld voor alle plaatsen. 

12. De verliezers eerste ronde/wedstrijd gaan naar de plate. 

13. De tornooiorganisator tracht rekening te houden met de desiderata van de spelers, maar 

enkel voor de eerste wedstrijd van de speler. 

14. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement: 

– Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte 

brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is. 

– Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 

30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, 

betekent dit een forfait.  

15. De tornooidirecteur mag door bewezen overmacht een speler de toelating geven om de 

wedstrijd te spelen. 

16. Een speler ontvangt 40 punten wanneer hij/zij deelneemt en het tornooi volledig 

afwerkt. Kwetsuren, ziekten of andere oorzaken worden niet aanvaard. De 

tornooiorganisator meldt aan Squash Belgium welke spelers forfait gegeven hebben of 

de wedstrijd hebben moeten staken omwille van een blessure.  

17. De tornooileiding kan steeds spelers oproepen om te reffen. Squash Belgium ontwerpt 

een standaardformulier dat ter beschikking wordt gesteld aan de organisator en indien 

een speler weigert te reffen wordt hij/zij gevraagd dat document te ondertekenen. 

Wordt het ondertekend, dan wordt er een sanctie uitgesproken. Wordt het niet 

ondertekend, dan vraagt de organisator een getuige in de omgeving om te bevestigen 

dat hij/zij geweigerd heeft te ondertekenen. Ook dan wordt er een sanctie uitgesproken. 

Sanctie bij weigering arbitrage: 2 weken schorsing. Deze 2 weken worden door het 

secretariaat van LFS of SQV beslist zodanig dat dit in zinvolle weken plaats vindt. De 

speler en de club krijgen een brief over de schorsing. 

4.4 Belgische kampioenschappen dubbel 

1. De data van het Belgisch kampioenschap worden bepaald door het bestuursorgaan van 

Squash Belgium.  

2. Dit kampioenschap staat open voor alle spelers die lid zijn van SQV of LFS, met een 

Belgisch identiteitskaart en voor de categorieën heren dubbel, dames dubbel, mixed 

dubbel, tenzij het bestuursorgaan conform art. 11 van het huishoudelijk reglement van 

Squash Belgium anders beslist. De spelers mogen niet onderworpen zijn aan disciplinaire 

maatregelen. Spelers vanaf 12 jaar mogen deelnemen aan het Belgisch kampioenschap 

dubbel. 

3. Het inschrijvingsgeld bedraagt €5 per koppel.  

4. De uiterste inschrijvingsdatum bij de liga’s is vastgesteld op 10 kalenderdagen voor de 

vrijdag van de week waarin het tornooi wordt gehouden. Laattijdige inschrijvingen 

worden onder geen enkele voorwaarden aanvaard. 

5. De laatst gepubliceerde rankings van de liga’s worden gebruikt voor het opmaken van de 

tabellen. 

6. De categorieën met 5 spelers en minder worden in een poule of tabel gespeeld.  
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7. De tabellen moeten ten laatste op donderdag voor 12u in de week die het tornooi 

voorafgaat gepubliceerd worden. 

8. De tabellen worden hermaakt wanneer één van de top 4 koppels zich 2 dagen voor 

aanvang van het tornooi en voor 17u voor deze draw uitschrijft. 

9. Er wordt gespeeld voor alle plaatsen. 

10. De verliezers eerste ronde/wedstrijd gaan naar de plate. 

11. De tornooiorganisator tracht rekening te houden met de desiderata van de spelers, maar 

enkel voor de eerste wedstrijd van de speler. 

12. Indien een speler te laat komt om zijn/haar wedstrijd te spelen, geldt volgend reglement: 

– Indien de speler voor het startuur van de wedstrijd de organisatie niet op de hoogte 

brengt, is het forfait indien de speler na 15 minuten nog niet speelklaar is. 

– Indien de speler voor de wedstrijd de organisatie meldt dat hij te laat zal zijn, krijgt hij 

30 minuten om speelklaar te zijn. Als hij 30 min na aanvangsuur niet speelklaar is, 

betekent dit een forfait.  

13. De tornooidirecteur mag door bewezen overmacht een speler de toelating geven om de 

wedstrijd te spelen. 

14. Het dubbeltornooi wordt niet in rekening gebracht voor de individuele punten van de 

speler. 

15. De spelers worden geacht om onderling te reffen.  

 

ARTIKEL 16 

De officiële bal erkend door SB is Dunlop Pro.  

Jeugdspelers - 19 jaar die deelnemen aan een seniortornooi moeten een squashbril dragen. 

 

ARTIKEL 17 
Alle ESF/WSF-tornooien vallen onder de auspiciën van Squash Belgium. De organisatie ervan 
wordt vooraf op het bestuursorgaan van Squash Belgium besproken. De organiserende liga 
draagt de volledige verantwoordelijkheid en in alle gevallen moeten de ESF/WSF-regels 
worden gerespecteerd. Op vraag van de ESF/WSF zal de organiserende liga de nodige 
informatie bezorgen. 
 

5 BELGISCHE TEAM KAMPIOENSCHAPPEN  
 
ARTIKEL 18 
Het BK teams wordt gespeeld met 8 herenteams, 8 damesteams en 8 masterteams (+ 35 
jaar). LFS en SQV zorgen ervoor dat na hun respectieve competitie de top 4 van elke liga 
deelneemt aan het Belgisch Kampioenschap. Enkel Belgische ploegen kunnen aan het 
Belgisch Kampioenschap teams deelnemen.  
Het bestuursorgaan bepaalt ten laatste in haar eerste vergadering na de algemene 
vergadering van het seizoen voorafgaand aan het Belgisch Kampioenschap teams op welke 
speeldagen in maart, april of mei (heren, dames en masters) van het volgend seizoen er 
wordt gespeeld. De beide liga’s zorgen ervoor dat hun respectieve competitie beëindigd is 
minimaal 10 kalenderdagen voor het Belgisch kampioenschap voor teams.  
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5.1 Organisatie 
 
– Beide liga’s staan garant voor de deelname van hun ploegen aan het Belgisch 

kampioenschap voor teams. Wanneer een liga door afwezigheid van clubs niet aan deze 
competitie kan deelnemen, moet het secretariaat vóór 1 augustus worden op de hoogte 
gebracht. In dit geval zal het bestuursorgaan bepalen of er al dan niet voor die doelgroep 
een Belgisch Kampioenschap wordt gespeeld of heeft het de mogelijkheid alles in het 
werk te stellen en/of af te wijken van het reglement om toch een Belgisch 
Kampioenschap voor die doelgroep te voorzien. 

– Indien een team uit de top 4 (heren, dames en masters) uit de LFS- of SQV-competitie 
niet deelneemt aan het Belgisch Kampioenschap teams of forfait geeft voor twee van de 
drie te spelen wedstrijden zal geen enkele ploeg van die club in die categorie het 
volgende seizoen aan het Belgisch Kampioenschap teams mogen deelnemen. 

– Indien de forfait meer dan 7 kalenderdagen voor aanvang van de eerste wedstrijd van 
het Belgisch Kampioenschap teams gekend is, moet de liga waarbij die club aangesloten, 
instaan voor de vervanging van dit team. De liga waartoe de forfait gevende ploeg 
behoort betaalt €400 aan Squash Belgium.  

– Wanneer dit team minder dan 7 kalenderdagen voor de start van de eerste wedstrijd 
forfait geeft of wanneer het Belgisch Kampioenschap teams gestart is en een ploeg geeft 
forfait, wordt die tijdens het lopende kampioenschap niet meer vervangen. De liga 
waartoe de forfait gevende ploeg behoort betaalt €650 (heren en dames) of €250 
(masters) aan SB.  

– Wanneer een ploeg tijdens het tornooi een forfait krijgt van het arbitragecomité of het 
sportcomité, moet de ploeg voor de volgende plaatsen blijven spelen. In dat geval krijgt 
de liga waartoe de ploeg die het forfait heeft gegeven of gekregen, een boete van €200. 

– Indien een ploeg voor de eerste wedstrijd forfait geeft of krijgt, krijgt het een boete van 
€200 (heren en dames) en €100 (masters) en moet ze voor de volgende plaatsen spelen. 
De liga waartoe de ploeg die forfait krijgt behoort, betaalt de boete aan Squash Belgium. 

– Indien een ploeg forfait geeft voor de halve finale of op de finaledag dames en heren 
voor de plaatsen 1 tot en met 4 krijgt de ploeg een boete van €750, waarvan €250 gaat 
naar de organiserende club en de ploeg mag het volgend seizoen niet deelnemen aan 
het Belgisch Kampioenschap teams. De liga waartoe die club behoort, zorgt voor de 
vervanging van de uitgesloten ploeg.  

– Het bestuursorgaan oordeelt op basis van het verslag van de technisch directeur en het 
artikel 18 over het al dan niet uitschrijven van de boetes en het secretariaat van Squash 
Belgium bezorgt de respectieve liga's de boetefacturen per team. 
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5.2 Speelschema’s 
 

– De 8 heren-, dames,- en masterploegen worden in een draw ondergebracht. Het eerste 
reekshoofd is de kampioen van die liga die in die categorie tijdens het vorige seizoen 
kampioen is gespeeld. Het tweede reekshoofd is de ligakampioen van de andere liga.  
 

– De draw is als volgt wanneer de kampioen van vorig seizoen uit LFS komt : 

 
 

– De draw is als volgt wanneer de kampioen van vorig seizoen uit SQV komt: 
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– Speelschema  

• 1e speeldag: kwartfinales heren, dames en masters 

• 2e speeldag : halve finales heren, dames en masters en plaatsen 5 – 8  

• 3e speeldag : finales heren, dames en masters en plaatsen 3 – 4, 5 – 6 en 7 – 8  
– De liga’s zorgen ervoor dat de deelnemende ploegen spelen voor alle plaatsen van 1 – 8 

bij de heren, dames en masters.  
– LFS en SQV staan garant voor een feilloze organisatie. De data van het Belgisch 

Kampioenschap teams worden door het bestuursorgaan van Squash Belgium bepaald. 

• de heren en dames spelen de kwartfinale en halve finale op zaterdag en zondag in 
dezelfde speelweek. De finale wordt zo mogelijk gespeeld op de zaterdag volgend op 
de halve finale.  

• de masters spelen zo mogelijk op 3 opeenvolgende woensdagen.  
– De club waar de wedstrijden gespeeld worden, worden als volgt bepaald: 

• Heren/Dames onpare jaren 
- Kwartfinales: georganiseerd bij de winnaar bij de dames 
- Halve finales: georganiseerd bij de andere liga 
- Finale: georganiseerd bij de winnaar bij de heren 

• Heren/Dames pare jaren 
- Kwartfinales: georganiseerd bij de winnaar bij de heren 
- Halve finales: georganiseerd bij de andere liga 
- Finale: georganiseerd bij de winnaar bij de dames 

• Masters: 
- Kwartfinales: georganiseerd bij de winnaar  
- Halve finales: georganiseerd door de andere liga 
- Finale: georganiseerd bij de winnaar 

– De organiserende liga duidt vóór 1 juli van het jaar dat de kampioenschappen voorafgaat 
de club aan waar de kampioenschappen zullen worden gespeeld. De kampioenschappen 
voor de heren en dames vinden plaats in dezelfde locatie.  
 

5.3 De technisch directeur en arbitragecomité 
 
– Squash Belgium duidt vóór 1 februari van het jaar een Technisch Directeur (TD) 

(heren/dames/masters) aan die op alle wedstrijddagen aanwezig is. De TD is geen 
bestuurder van Squash Belgium en mag geen lid zijn van de externe beroepscommissie. 
Squash Belgium duidt tevens een vervanger aan.  

– De taken van de technisch directeur zijn : 

• 60 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn op de 3 speeldagen.  

• toepassen van Art. 18 van het Huishoudelijk reglement. 

• organiseren van de loting van de speelvolgorde zoals hieronder omschreven bij 
“speelvolgorde”. 

• rapporteren van ongeregeldheden en klachten. 

• blijft ter beschikking tot minstens 15 minuten na de laatste wedstrijd om de 
eventuele geschreven klachten in ontvangst te nemen. 

• het arbitragecomité voorzitten dat tijdens het kampioenschap beslissingen neemt. 

• behandelen van de geschreven klachten in samenspraak met het arbitragecomité. 
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• publiceren van de resultaten op het einde van elke speeldag. Hij/zij ontvangt 
hiervoor de nodige software. 

• Zorgt voor een geschreven evaluatie aan het secretariaat van Squash Belgium binnen 
de 2 weken na het Belgisch Kampioenschap teams. 

– Het bestuursorgaan bepaalt de vergoeding voor de TD voor het heren- en 
dameskampioenschap en voor de masters. Squash Belgium zorgt voor de betaling ervan.  

– Elke liga duidt vóór 1 februari zijn tornooileider aan die ervoor zorgt dat de wedstrijden 
die door de liga worden georganiseerd een normaal verloop kennen. 

– Arbitragecomité: de TD vraagt aan elke deelnemende ploeg die zich aanmeldt de naam 

van de kapitein of een ander lid van de club die in het geval van discussie door de TD kan 

gevraagd worden deel uit te maken van het arbitragecomité.  

5.4 Speeldag en -uur 
 

– De wedstrijden van de dames vangen op zaterdag aan om 13u. De wedstrijden van de 
heren zaterdag om 15u. De wedstrijden van de masters vangen aan op woensdag om 
20u. De wedstrijden op de finaledag van de heren en dames kan hiervan afwijken. Het 
wedstrijdschema wordt opgemaakt door het secretariaat van Squash Belgium en laat dit 
goedkeuren door de TD. Het secretariaat verspreidt het wedstrijdschema binnen 3 
werkdagen na het beëindigen van de competitie van de respectieve liga’s.  

– 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden moet de volledige ploeg (4 heren, 3 dames 
en 4 heren masters) in het centrum aanwezig zijn en op het aanvangsuur van hun 
wedstrijd speelklaar zijn. De spelers moeten zich bij de TD melden, hun 
identiteitskaarten tonen en de aanwezigheidslijst tekenen.  

– 15 minuten voor aanvangsuur van de wedstrijd moeten de ploegverantwoordelijken het 
volledig ingevuld wedstrijdblad afgegeven aan de TD. Indien het wedstrijdblad niet 
volledig is ingevuld of niet alle speelgerechtigde spelers de aanwezigheidslijst hebben 
afgetekend, krijgt het team van het arbitragecomité een forfait voor die wedstrijd. Het 
team moet de wedstrijd(en) voor de volgende plaats(en) spelen.  

– Het arbitragecomité beslist over de speelgerechtigheid van spelers en teams en dit moet 
worden geformuleerd op het wedstrijdblad ten laatste tegen het aanvangsuur van de 
wedstrijd. De eventuele geschreven klachten worden behandeld en de beslissingen 
worden genomen door het arbitragecomité. Het arbitragecomité mag door bewezen 
overmacht de wedstrijd, de speler of het team de toelating geven om de wedstrijd te 
spelen.  

– De taken van de ontvangende club/tornooileider: 

• het reserveren van vier courts (heren/dames/masters), volgens het opgegeven 
wedstrijdschema en voorzien van mogelijkheid tot opwarmen. 

• promotie voor het Belgisch Kampioenschap teams. 

• het opvangen van de TD en de bezoekende teams vanaf 60 minuten voor aanvang 
van de wedstrijden.  

• organisatie van goed zichtbare tornooitafel. 

• voorzien van wedstrijdbladen en balletjes. 

• duidelijk en zichtbaar de tussenstanden, resultaten van alle wedstrijden uithangen 
aan alle courts. 

• het aanbieden van een vlot werkende wifi verbinding gedurende de hele dag (de 
uitslagen moeten na iedere wedstrijd online up-to-date gebracht worden). 
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• zorgen voor een vlot verloop van de competitie. 

• zorgen voor de maaltijden en drank voor de TD, de tornooireferee en de 
tornooileider van dienst. 

• de organiserende club zorgt ervoor dat de spelers maaltijden kunnen aanschaffen.  

• zorgen voor een receptie en een etentje (betalend voor de deelnemers) op de 

finaledag. 

5.5 Interclublijsten 
 

– LFS en SQV ontvangen de interclublijsten van de clubs tegen 1 september. 
– LFS en SQV kijken de respectieve interclublijsten van hun clubs die in aanmerking komen 

voor het Belgisch Kampioenschap teams na op de speelgerechtigdheid van de spelers. 
Een speler is speelgerechtigd voor een bepaald team als hij/zij: 

• vorig seizoen lid was van de betrokken club. 

• volgens het transferreglement van de liga op een correcte manier een transfer heeft 
aangevraagd naar een andere club van dezelfde liga en de overgang vermeld is op de 
transferlijst van de betrokken liga. 

• volgens het transferreglement van SB op een correcte manier een transfer heeft 
aangevraagd naar een club van de andere liga en de overgang is vermeld op de 
transferlijst van SB. 

• vorig seizoen geen enkele wedstrijd heeft gespeeld voor de betrokken club en 
bijgevolg transfervrij is. Dit geldt voor Belgische en buitenlandse spelers.  

– LFS en SQV kijken de respectieve interclublijsten van hun clubs die in aanmerking komen 
voor het Belgisch Kampioenschap teams na op de volgorde van de spelers op de 
interclublijst. De volgorde op de interclublijst moet gerespecteerd worden: 

• de spelers uit de PSA-ranking (heren top 100 en dames top 50) worden geplaatst 
volgens hun PSA-ranking. 

• de spelers worden daarna geplaatst volgens de ranking van de respectieve liga die zij 
hebben vóór 1 september. 

• spelers die geen of onvoldoende wedstrijden hebben gespeeld in die liga en van wie 
hun ranking geen weergave is van hun intrinsieke sterkte, kunnen door de liga 
worden geassimileerd. Het LFS- en SQV-secretariaat moeten op vraag 
wedstrijdresultaten kunnen voorleggen om de assimilatie te staven. 

• elk team dat in aanmerking komt voor het Belgisch Kampioenschap teams bezorgt 
een eigen spelerslijst conform de reglementen via hun liga aan het secretariaat van 
Squash Belgium. 

• dames mogen niet op een spelerslijst van een herenteam geplaatst worden. 
– LFS en SQV sturen deze interclublijsten ten laatste vóór 15 september naar het 

secretariaat van Squash Belgium. 
– Het secretariaat van Squash Belgium stuurt de interclublijsten ter controle naar de 

nationale coaches. De coaches geven in overleg met elkaar hun goedkeuring of 
opmerkingen over de verschillende interclublijsten en brengen hiervan het secretariaat 
van Squash Belgium op de hoogte. 

– Het bestuursorgaan van Squash Belgium vergadert vóór 15 oktober en zal de 
interclublijsten bespreken en goedkeuren. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. 
Daags na het bestuursorgaan worden de interclublijsten door het secretariaat van 
Squash Belgium naar de betrokken clubs en de beide liga’s gestuurd. De goedgekeurde 
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interclublijsten krijgen een stempel ter goedkeuring. Enkel de spelers die op de lijst staan 
vermeld en in deze volgorde komen in aanmerking voor het Belgisch Kampioenschap 
teams. 

– De liga’s starten hun hoogste reeksen bij de heren en de dames vanaf 20 september. 
– De interclublijst mag maximaal 15 spelers bevatten. 
– Wanneer de teams gekend zijn die zullen deelnemen aan het Belgisch kampioenschap 

voor teams, zullen de liga’s de eerste werkdag na het beëindigen van de competitie aan 
Squash Belgium te kennen geven welke teams aan het Belgisch Kampioenschap teams 
zullen deelnemen en welke spelers van de interclublijst die vóór 1 september aan Squash 
Belgium is voorgelegd en goedgekeurd, speelgerechtigd zijn. 

– Een speler mag deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap teams wanneer hij/zij op de 
goedgekeurde interclublijst van Squash Belgium staat en ten minste driemaal voor de 
club heeft gespeeld in een reeks met minder dan 8 ploegen in de reguliere competitie. 
Voor een reeks met 8 ploegen of meer in de reguliere competitie moet een speler 
viermaal voor de club gespeeld hebben. De spelersvolgorde op de goedgekeurde 
interclublijst moet worden gevolgd. Het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler 
en/of spelen in een onjuiste volgorde heeft een forfait voor de ploeg voor die bepaalde 
wedstrijd tot gevolg.  

– Op vraag van de LFS, SQV, de TD of bij klacht van één van de deelnemende clubs moet 
het secretariaat van de LFS of SQV de wedstrijdbladen of bewijzen kunnen voorleggen 
waarop de speelgerechtigheid kan worden aangetoond. 

– Samenstelling van de ploegen: 

• Heren en masters: 4 spelers 

• Dames: 3 speelsters 
 

5.6 Referees 
 

– Spelers zullen alle wedstrijden zelf reffen en marken. De eerste wedstrijd wordt geleid 
door de spelers die de laatste wedstrijd van de confrontatie moeten spelen. Vanaf de 
tweede wedstrijd wordt de wedstrijd geleid door de spelers van de vorige wedstrijd. De 
ploeg die op het wedstrijdschema als de 'thuisploeg' staat aangeduid zal de referee voor 
de eerste wedstrijd leveren. De 'bezoekende ploeg' levert de marker. Bij de volgende 
wedstrijden alterneren referee en marker. 

– Squash Belgium zorgt voor één tornooireferee die de referees bepaalt en tussenkomst bij 

partijdigheid. 

5.7  Speelvolgorde 
 

– De speelvolgorde wordt de dag voor de start van het kampioenschap van elke categorie 
voor de 3 speeldagen (kwartfinales, halve finales en finale) geloot op het secretariaat en 
gepubliceerd op competitieplanner. 

– Mogelijke speelvolgorde zijn: 

• Bij de heren en masters : speler nummer 1 steeds als tweede en de mogelijke 
speelvolgorden zijn : 2-1-3-4 of 2-1-4-3 of 3-1-2-4 of 3-1-4-2 of 4-1-2-3 of 4-1-3-2. 

• Bij de dames : speler nummer 1 speelt nooit als laatste en de mogelijke 
speelvolgorden zijn : 1-2-3 of 1-3-2 of 2-1-3 of 3-1-2. 
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– Wanneer de winnaar van een wedstrijd reeds beslist is na de tweede (dames) of de  
derde wedstrijd (heren en masters), wordt er de keuze gelaten aan de spelers of de 
laatste wedstrijd nog gespeeld wordt. Wanneer één van de spelers wil spelen, moet de 
wedstrijd gespeeld worden. Weigert de tegenstander deze wedstrijd te spelen, is dit een 
walk over, met de nodige strafpunten. 

– Voor de finale en wedstrijden voor 3de en 4de plaats: wanneer de laatste wedstrijd de 

einduitslag niet meer kan beïnvloeden wordt de dead rubber niet gespeeld. 

5.8 Puntentelling 
 
– Elke match wordt gespeeld naar de ‘best of five’. 
– Bij gelijke stand bij de heren en masters (4 spelers per ploeg) is de winnende ploeg, de 

ploeg die: 

• die de meeste sets heeft gewonnen 

• die de meeste punten heeft gescoord 

• waarvan de nummer 1 speler gewonnen heeft 
– De wedstrijden tellen voor de individuele ranking van de spelers. 

 

5.9 Klachten en onregelmatigheden 
 

– Bij ongeregeldheden of bij het overtreden van een reglement van het Belgisch 
kampioenschap voor teams of in geval van een klacht van een deelnemende ploeg  
zal in eerste instantie het arbitragecomité (de TD en de twee aangeduide kapiteins een 
uitspraak doen. Indien de TD vindt dat een kapitein betrokken partij is, duidt hij/zij een 
vervanger aan uit de resterende kapiteins. Als de TD zelf betrokken partij is duidt hij/zij 
één van de resterende referees aan als zijn/haar vervanger. 

– Indien een deelnemende ploeg niet akkoord gaat met de uitspraak van de TD kan de 
kapitein of ploegafgevaardigde binnen 15 minuten na het einde van de laatste wedstrijd 
van die ploeg op die speeldag een geschreven klacht indienen bij de TD. Indien dit niet 
het geval is dan is de klacht onontvankelijk. 

– De TD bezorgt voor zondag 12.00 (donderdag voor 12.00 voor de masters) na de 
wedstrijddag per mail de klacht naar het secretariaat van Squash Belgium en naar de 
leden van het sportcomité dat bestaat uit twee LFS-leden en twee SQV-leden die geen 
bestuurder van Squash Belgium zijn en een voorzitter en een ondervoorzitter. Bij een 
uitspraak moet telkens één lid van elke liga betrokken worden die ofwel aanwezig is of 
zijn/haar antwoord schriftelijk formuleert. Deze laatste moet worden vervangen 
wanneer hij/zij betrokken partij is. Vóór 15 september, stelt elke liga 3 leden aan voor 
het sportcomité. Van de 6 personen zullen 4 effectieve leden worden, één voorzitter en 
één ondervoorzitter. De samenstelling van sportcomité wordt bekrachtigd op het 
bestuursorgaan vóór 15 oktober. 

– De voorzitter van het sportcomité neemt contact op met de indiener van de klacht en de 
TD om hun versie van het verhaal te vernemen. De voorzitter informeert de leden van 
het sportcomité. Het sportcomité behandelt uitsluitend en autonoom die klachten die 
betrekking hebben op het correcte verloop van het kampioenschap en beslist door een 
gewone meerderheid van stemmen. 

– Het sportcomité doet voor woensdagavond 23.00 (voor maandag 12.00 voor de masters) 
volgend op de wedstrijddag een uitspraak over de klacht en de voorzitter bezorgt de 
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uitspraak aan het secretariaat van Squash Belgium dat op haar beurt de betrokken 
ploegen per mail op de hoogte brengt. 

– Het bestuursorgaan van Squash Belgium neemt de beslissing met argumentatie over en 
het secretariaat informeert per mail en gewone briefwisseling de beide liga’s en de 
betrokken club(s) van de genomen sancties. De respectieve liga’s voeren de sanctie uit. 

– Indien een deelnemende ploeg niet akkoord gaat met de sancties die door het 
bestuursorgaan van Squash Belgium via de respectieve liga’s worden opgelegd, kan de 
benadeelde ploeg een gemotiveerde klacht neerleggen bij een externe 
beroepscommissie. 

– De externe beroepscommissie behandelt de uitspraak en de sancties van het 
sportcomité die door het bestuursorgaan werden bekrachtigd en alle andere geschillen 
tussen de leden van Squash Belgium. 

– Die klacht moet binnen 10 kalenderdagen na de postdatum van de melding van het 
secretariaat van Squash Belgium van de sancties, per aangetekende brief op het 
secretariaat toekomen. Het secretariaat bezorgt de volgende werkdag de klacht aan de 
voorzitter van de externe beroepscommissie. Opdat het beroep ontvankelijk zou zijn 
moet een waarborgsom van €250 op de rekening van Squash Belgium worden gestort. 
Indien de waarborgsom op de datum waarop de externe beroepscommissie samenkomt, 
niet op de rekening van Squash Belgium staat, wordt het beroep onontvankelijk 
verklaard. Wanneer het beroep door de externe beroepscommissie gegrond verklaard 
wordt, wordt de waarborgsom teruggestort. 

– De externe beroepscommissie bestaat uit minstens 3 leden die wordt voorgezeten door 
een praktiserend jurist. De leden zijn juridisch geschoold. Ze worden benoemd door de 
het bestuursorgaan van Squash Belgium voor een periode van 3 jaar. Hun mandaat is 
hernieuwbaar. De leden van de externe beroepscommissie kunnen geen lid zijn van het 
sportcomité noch van het arbitragecomité. 

– De beslissingen binnen de externe beroepscommissie worden genomen bij gewone 
meerderheid van stemmen. 

– De voorzitter van de externe beroepscommissie bepaalt de termijnen waarbinnen de 
betrokken partijen hun verdediging schriftelijk moeten indienen. De externe 
beroepscommissie komt vervolgens op de zetel van de federatie samen op uitnodiging 
van de voorzitter. De datum van de vergadering wordt door het secretariaat van Squash 
Belgium aan de betrokkenen partij(en) ten minste 8 kalenderdagen op voorhand per 
aangetekende brief ter kennis gebracht. De betrokkenen worden uitgenodigd om op de 
vergadering aanwezig te zijn. Op de vastgestelde datum worden de betrokkenen 
gehoord en de stukken ingezien. Iedere partij mag zich laten bijstaan of 
vertegenwoordigen door een advocaat. De afwezigheid van een partij op de vastgestelde 
datum verhindert de beroepscommissie niet een geldige beslissing te nemen op basis 
van de aanwezige documenten en stukken. 

– De externe beroepscommissie kan alle onderzoeksmaatregelen treffen die zij nodig acht. 
Zij kan partijen en derden horen of schriftelijke verklaringen ontvangen. Ze kan zich ter 
plaatse begeven in de zetel van Squash Belgium, bestuurders van LFS en SQV en clubs 
uitnodigen en waar de verantwoordelijken alle stukken, documenten en inlichtingen 
kunnen voorleggen. 

– De voorzitter van de externe beroepscommissie bezorgt de uitspraak van zijn commissie 
binnen de 5 kalenderdagen na de uitspraak aan het secretariaat van Squash Belgium. Het 
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secretariaat brengt de betrokken partij (en) binnen de 3 kalenderdagen van de uitspraak 
op de hoogte brengt. 

– Alle klachten die betrekking hebben op de andere activiteiten onder de auspiciën van 
Squash Belgium worden in eerste instantie behandeld door het bestuursorgaan van 
Squash Belgium. Indien de betrokken partij(en) niet akkoord gaan met de uitspraak 
kunnen zij zich richten tot de externe beroepscommissie. Opdat de klacht ontvankelijk 
zou zijn, moeten de partij(en) de procedure om klacht neer te leggen bij de externe 
beroepscommissie volgen zoals ze hierboven is beschreven. 
  

5.10 Taken secretariaat Squash Belgium 
 

Het secretariaat van Squash Belgium: 
– brengt de betrokken teams op de hoogte van de praktische regelingen (de datum, het 

uur, de tegenstander, de geldige interclublijsten, het reglement, …)  
– bezorgt de TD wedstrijdformulieren, arbitragesheets, de aanwezigheidslijsten per team 

en clipboards. 
– bezorgt de TD de tournament software voor het verwerken van de resultaten.  
– zorgt voor de 3 bekers per categorie. 
– verstuurt maandag (dames en heren) en donderdag (masters) de uitslagen van elke 

speeldag naar de pers. 
  

5.11 Belangrijke data 
 
Data die door de liga’s en SB moeten worden gerespecteerd: 
– Bestuursorgaan van mei : evaluatie van het Belgisch Kampioenschap teams van het 

afgelopen seizoen en bepalen van de speeldagen voor het volgende seizoen. 
– 1 juli: liga’s duiden club(s) aan waar het Belgisch Kampioenschap teams wordt gespeeld.  
– 1 september: LFS en SQV ontvangen de interclublijsten van de clubs  
– 15 september: liga’s duiden elk drie leden aan voor het sportcomité.  
– 15 september: de liga’s sturen hun interclublijsten naar het secretariaat.  
– vóór 15 oktober: bestuursorgaan vergadert, keurt de interclublijsten goed en bekrachtigt 

de samenstelling van sportcomité. 
– 1 februari: Squash Belgium duidt een TD (heren/dames), een TD (masters) en hun 

vervangers aan en de liga’s duiden hun tornooileider aan. 
 
  



Huishoudelijk reglement Squash Belgium - maart 2022 
22 

ARTIKEL 19 
Ranking 
De wedstrijden tussen spelers uit een verschillende liga worden in de ranking verwerkt. De 
resultaten van de individuele wedstrijden en de punten voor de individuele ranking worden 
ingegeven door het secretariaat van de liga waarvoor die speler speelt. 
 

6 NATIONALE SELECTIES JUNIOREN EN SENIOREN 
 
ARTIKEL 20 
Het bestuursorgaan van Squash Belgium zal de beide liga’s aanmoedigen financiële middelen 
te voorzien en hun spelers ter beschikking te houden voor het nationale team voor het 
Europees Kampioenschap heren en dames en junioren –19, –17 en –15. De deelname aan 
wereldkampioenschappen zal worden besproken en de beslissing wordt bepaald door de 
kosten en de eigen kansen. 
 
Het bestuursorgaan beslist in haar vergadering van september/oktober aan welke 
evenementen de nationale teams zullen deelnemen en het maximum bedrag dat kan 
worden besteed aan kleding, souvenirs en extra-sportieve uitgaven. 
 
Het bestuursorgaan duidt jaarlijks in haar eerste vergadering na de algemene vergadering de 
leden van de Nationale Coaching Staff (NCS) aan: 
– een technisch directeur die verantwoordelijk is voor het totaal internationaal 

programma van Squash Belgium. De TD zit de vergaderingen van NCS voor. 
– een nationale coach die eindverantwoordelijke is na overleg met de NCS voor de 

samenstelling van de nationale ploeg, voor de voorbereiding, voor de begeleiding en de 
follow-up van de nationale teams. Hij zorgt ervoor dat het sterkst mogelijk Belgisch team 
wordt gevormd. Het bestuursorgaan is vrij om meer dan een nationale coach aan te 
duiden.  

– een coach aangeduid door LFS 
– een coach aangeduid door SQV 
– eventueel een kinesitherapeut  

 
De NCS is verantwoordelijk voor de samenstelling van de nationale selectiegroep en de 
nationale ploegen. De NCS kan zich administratief laten bijstaan door het secretariaat van 
Squash Belgium. De NCS zorgt ervoor dat de sterkste mogelijk ploeg geselecteerd wordt. 

 
Elke beslissing van de NCS is onherroepelijk. Bij afwezigheid van een consensus binnen de 
NCS beslist het dagelijks bestuur. 
 
De selectiecriteria worden door het bestuursorgaan van Squash Belgium bekrachtigd.  
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6.1 Selectieprocedure nationale ploegen 
 
Selectieprocedure senioren:  
– Heren: nummers 1, 2 en 3 van het Belgisch Kampioenschap senioren zijn rechtstreeks 

geplaatst voor de nationale ploeg. Nummers 4 en 5 zullen bepaald worden door selectie 
door NCS.  

– Dames: nummers 1 en 2 van het Belgisch Kampioenschap senioren zijn rechtstreeks 
geplaatst voor de nationale ploeg. Nummers 3 en 4 zullen bepaald worden door selectie 
door NCS. 

 
Selectieprocedure junioren (voor de verschillende leeftijdcategorieën): 
– Jongens: nummers 1 en 2 van het Belgisch kampioenschap junioren zijn rechtstreeks 

geplaatst. Nummer 3 zal bepaald worden door selectie door NCS.  
– Meisjes: nummer 1 van het Belgisch Kampioenschap junioren is rechtstreeks geplaatst en 

nummer 2 wordt door selectie door NCS bepaald.  
 

6.2 Selectiecriteria 
– Spelers die geselecteerd worden door de NCS zijn “verplicht” om de training bij te 

wonen. Reden van afwezigheid: ziekte of blessure (aantonen middels doktersattest) 
en/of PSA verplichting. Bij niet-naleving heeft NCS het recht om de desbetreffende speler 
uit de selectie te verwijderen. 

– Indien een speler geblesseerd raakt in de aanloop naar het evenement, heeft de NCS het 
recht om de speler op te roepen voor een testwedstrijd te spelen om te bepalen of de 
vorm op dat moment toereikend is om deel te nemen aan het evenement. 

– NCS heeft de mogelijkheid om selectiewedstrijden te organiseren voor selectieplaatsen 
die niet vast staan, deze wedstrijden vinden altijd plaats op een zaterdag. Bij het niet 
spelen van selectiewedstrijden, kan de speler niet voor selectie in aanmerking komen. 

– Alle geselecteerde spelers dienen na hun selectie vormbehoud te tonen tijdens de 
toernooien, competitiewedstrijden,… Bij extreem vormverlies heeft de NCS het recht om 
de desbetreffende speler uit de selectie te verwijderen. 

– Alle spelers die geselecteerd worden voor een evenement, zijn verplicht om de “code of 
conduct” te tekenen op het moment van selectie. Zonder “ondertekende” code of 
conduct kan speler niet in de selectie opgenomen worden. Bij niet-naleving kan de NCS 
beslissen om de speler uit selectie te verwijderen en tijdens een evenement huiswaarts 
te sturen op eigen kosten. 

– De procedure om de spelers die niet rechtstreeks geplaatst zijn te selecteren, wordt 
bepaald door NCS en kan verschillen per selectie. De NCS kan vrij beslissen over het 
aantal selectiewedstrijden tussen de spelers die niet rechtstreeks geselecteerd zijn. De 
NCS bepaalt voor de start van het nieuwe seizoen de data waarop die wedstrijden 
worden gespeeld. De wedstrijden zullen alternerend in een LFS- en SQV-squashcentrum 
worden gehouden. Even jaren bij SQV, oneven jaren bij LFS. De plaats kan door 
omstandigheden worden gewijzigd op voorstel van de NCS en met akkoord van het 
dagelijks bestuur.  

– Elke beslissing van de NCS is onherroepelijk. Indien geen consensus, zal de dagelijks 
bestuur de beslissing nemen. De selectiecriteria worden door het bestuursorgaan van 
Squash Belgium goedgekeurd.  
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– Indien een speler na het Belgisch kampioenschap niet meer in de betreffende categorie 
speelt, maar een categorie hoger, dan wordt die plaats ook door NCS bepaald. 

– Squash Belgium brengt de spelers op de hoogte van de selectie. Zij zorgt voor alle 
praktische regelingen o.a. de inschrijvingen, het vervoer, informatie aan de spelers en 
pers,… 

– Alle kosten van voorbereiding en deelneming aan de internationale wedstrijden voor de 
spelers en de begeleidende coach worden gedragen door de liga’s a rato van het aantal 
leden in de selectie. 

 

7 TRANSFERS VAN SPELERS TUSSEN DE BEIDE LIGA’S 
 
ARTIKEL 21 
Een speler kan maar in één liga competitie spelen. Tweemaal per jaar zal er een controle 
plaatsvinden door de ranking van LFS en SQV te vergelijken. De overtreder zal gestraft 
worden conform de reglementen van zijn liga. 
 
De opzegperiode is bepaald van 1 tot en met 30 april en de transferperiode is bepaald van 1 
mei tot en met 15 juni.  
 
Een speler die tijdens het lopende seizoen interclub heeft gespeeld en die wenst te 
transfereren naar een club van de andere liga verwittigt tussen 1 en 30 april zijn liga en op 
de manier waarop zijn liga dit voorschrijft. De poststempel geldt als aanvaardingscriterium. 
Voor 5 mei sturen de liga’s hun transferlijsten naar het secretariaat van Squash Belgium die 
deze lijsten doorstuurt naar de LFS en SQV. 
 
Tussen 1 mei en 15 juni moet de speler de liga waar hij het volgend seizoen wenst 
competitie te spelen op de hoogte brengen conform de regels van die liga. De poststempel 
geldt als aanvaardingscriterium. Voor 20 juni sturen beide liga’s de lijst met de 
getransfereerde spelers naar het secretariaat van Squash Belgium die ze doorstuurt naar de 
LFS en SQV. 
 
Bij klacht over de geldigheid van een transfer door een of beide liga’s zal het dagelijks 
bestuur van Squash Belgium uitspraak doen. In geval van besluiteloosheid van het dagelijks 
bestuur zal het bestuursorgaan hierover een uitspraak doen. 
 
ARTIKEL 22 
PAR 11 
Alle wedstrijden (junioren, senioren en masters) in het kader van Squash Belgium worden 
gespeeld volgens PAR 11 (Point-a-Rally). 
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8 KLACHTEN 
  
ARTIKEL 23 
Wie kan klacht neerleggen tegen iemand, tegen de uitslag van een wedstrijd, een beslissing 
van het bestuursorgaan? 
– De eerste vereiste is dat hij/zij die klacht neerlegt een toegetreden lid van LFS of SQV 

moet zijn. 

– Wie kan klacht neerleggen? 

• de secretaris of voorzitter van een effectief lid (club) voor alle klachten. 

• het toegetreden lid (speler) dat rechtstreeks benadeeld werd door een losstaand feit 
of door een voorval tijdens een wedstrijd. Indien het toegetreden lid geen 18 jaar is, 
moet de klacht mee onderschreven worden door één van de ouders. 

• de leden van het bestuursorgaan van Squash Belgium. 

• de referees. 

• de technisch directeur van het Belgisch kampioenschap voor teams en de nationale 
TD. 

• de tornooileiders. 

Indien een klacht wordt ingediend door anderen dan de hierboven vermelde personen, 
wordt de klacht onontvankelijk verklaard. 
 
Een klacht moet steeds schriftelijk geformuleerd worden via brief of e-mail aan het 
secretariaat van Squash Belgium binnen de 7 dagen na de feiten. Klachten tegen beslissingen 
die betrekking hebben op de toepassing van reglementen en statuten van Squash Belgium 
worden behandeld in deze volgorde: door dagelijks bestuur, door het bestuursorgaan, door 
het sportcomité en externe beroepscommissie.  
 
Indien de betrokkenen zich bij de beslissing van de externe beroepscommissie niet kunnen 
neerleggen, zal het geschil aanhangig gemaakt worden bij de Belgische Arbitragehof voor de 
Sport (B.A.S.) van het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité. (B.O.I.C.)" 

 

8.1 Gedragscode 
 
Deze 'gedragscode'  geldt voor: 
– alle spelers die aangesloten zijn bij LFS of SQV. 
– alle niet-spelers die lid zijn van LFS of SQV. 
– alle niet-spelers die geen lid zijn van LFS of SQV maar die een functie hebben in SB, LFS of 

SQV als personeelslid en bestuurder. 
– alle niet-spelers die geen lid zijn van LFS of SQV maar die een functie hebben in een club 

dat lid is van LFS of SQV. 
– alle niet-spelers die geen lid zijn van LFS of SQV maar die door SB, LFS of SQV een functie 

in hun organisatie hebben toegewezen gekregen, bijvoorbeeld een lid van een commissie 

of een vrijwilliger.  

 

De volgende overtredingen zijn gerangschikt van niveau 1 tot en met 3 in volgorde van de 

ernst van de feiten. Wanneer een overtreding wordt begaan op het court of van het court en 
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in het centrum zal een sanctie en/of een schorsing worden uitgesproken ten laste van de 

overtreder(s) door de bevoegde commissie van SB, LFS of SQV.  

Niveau 1  
– verbaal verzet tegen de marker, scheidsrechter of officials van de tornooiorganisatie. 

Meer bepaald het gebruik van grove taal en/of obscene of beledigende gebaren. 
– maakt misbruik van de bal, het racket, het court of andere delen van het centrum. 

– hanteert een gevaarlijk spel zoals overdreven uitzwaaien van het racket of opzettelijk 

lichamelijk contact met zijn tegenstander. 

– herhaaldelijk overdreven tijd verspillen met al dan niet een verwittiging. 

– voldoet niet aan de voorwaarden voor deelname aan een kampioenschap, inclusief 

voorschriften met betrekking tot beschikbaarheid, kleding of sponsoring. 

– komt niet op tijd voor een kampioenschap, het tornooi of de match. 

– speelt zonder zijn uiterste best te doen om een wedstrijd te winnen. 

– weigert te fungeren als scheidsrechter of marker wanneer hij verplicht is te doen volgens 

de reglementen van de competitie of komt te laat om de wedstrijd te 'reffen'. 

 
Niveau 2 
– beëindigen van een wedstrijd omwille van een andere reden dan een kwetsuur, ziekte of 

noodsituatie. 
– wordt door de scheidsrechter uitgesloten. 

– weigert een redelijk verzoek om een interview te doen. 

 

Niveau 3 
– fysiek geweld tegen de tegenstander, marker, scheidsrechter, officials van de 

tornooiorganisatie, toeschouwers of sponsors. 
– neemt deel aan een competitie van SB, LFS en SQV ondanks schorsing of niet 

speelgerechtigd 

– beïnvloedt door onderling overleg het resultaat van een wedstrijd. 

– maakt zich schuldig aan een ander onredelijk gedrag dat de sport in diskrediet brengt, 

zoals het gedrag als een gevolg van intoxicatie door alcohol of onder invloed van drugs. 

 

8.2 Sancties en schorsingen  
 

Niveau 1 Geschreven waarschuwing naar de overtreder en de club.  Een tweede 

overtreding van niveau 1 binnen de twaalf maanden leidt tot een 

voorwaardelijke schorsing van 6 maanden. Een derde overtreding van niveau 

1 binnen de vorige periode van 6 maanden, leidt tot een effectieve schorsing 

van 6 maanden. 

 

Niveau 2 Voorwaardelijke schorsing van 6 maanden. Een tweede overtreding van 

niveau 2 binnen de 12 maanden heeft tot gevolg dat de voorwaardelijke 
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schorsing effectief wordt en dat er bovendien een bijkomende effectieve 

schorsing van 6 maanden kan worden opgelegd. 

 

Niveau 3  Onmiddellijke effectieve schorsing van 12 maanden van alle wedstrijden en in 

alle functies onder de auspiciën van SB, LFS en SQV.  

 

Indien niet-spelers die geen lid zijn van LFS of SQV en die geen functie in hun organisatie 

hebben toegewezen gekregen, zich zondigen aan de gedragscode, kan de organiserende 

federatie klacht neerleggen bij de lokale politie en zij vallen niet onder deze 

gedragscode. 

 

Gevallen die niet zijn opgenomen in de gedragscode, kunnen steeds door de bevoegde 

commissie van SB, LFS en SQV worden behandeld.  

 


