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HOOFDSTUK 1: WERKING VAN HET VERBOND
1.1.

Het bestuursorgaan

1.1.1.

Aantal bestuursleden

Het Nederlandstalig Scrabbleverbond (afgekort: het NTSV), is een vereniging zonder
winstoogmerk die wordt geleid door een bestuur van ten minste drie en ten hoogste zeven
personen.
Indien het aantal bestuurders daalt onder het statutaire minimum van drie personen worden
onverwijld in een Bijzondere Algemene Vergadering tussentijdse verkiezingen georganiseerd.
1.1.2.

Toetreding

Kandidaten worden door hun clubverantwoordelijke voorgedragen aan het bestuur door
middel van het daartoe bestemde formulier, ten laatste 14 dagen voor de Algemene
Vergadering. Het formulier wordt bezorgd aan de effectieve leden en vermeldt de modaliteiten
voor het indienen ervan. De kandidaturen moeten ondertekend zijn door drie clubleden die
zichzelf geen kandidaat hebben gesteld. De ondertekening mag gedaan worden door zowel
effectieve als toegetreden leden. Alleen de effectieve leden van een feitelijke vereniging of
gevolmachtigde vertegenwoordigers van een aangesloten club met rechtspersoonlijkheid
komen in aanmerking voor een mandaat in het bestuur. (zie titel III, art. 10 van de Statuten).
Elke club mag twee kandidaten voorstellen.
Voorwaarden voor toetreding tot het bestuur: het bestuurslid moet:
•
ten minste 18 jaar oud zijn en effectief lid zijn van de club die het lid voordraagt;
•
kunnen beschikken over e-mail en internet;
•
in staat zijn de bestuursvergaderingen bij te wonen;
•
in voorkomende gevallen over de vereiste wettelijke attesten beschikken.
1.1.3.

Verkiezing

Het Bestuursorgaan wordt verkozen voor een termijn van vijf jaar en is herkiesbaar. Voor
het verstrijken van die termijn roept het Bestuursorgaan een Algemene Vergadering
samen, waar herverkiezingen op de agenda staan. In tussentijd kunnen bestuurders
afgezet worden of nieuwe bestuurders voorgedragen en benoemd worden door de
Algemene Vergadering. (Statuten, titel III, artikel 11).
De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders bij gewone meerderheid van de
aanwezige en de geldig vertegenwoordigde stemmen. Voor benoemingen zijn schriftelijke
verkiezingen verplicht. Iedere stemgerechtigde brengt evenveel stemmen uit als er
verkiesbare bestuurders zijn. Er mogen geen namen worden geschrapt of toegevoegd op
de stembriefjes. Stembriefjes die niet voldoen aan deze vereisten worden als ongeldig
beschouwd. De stemmen per kandidaat worden opgeteld en de kandidaten met de meeste
stemmen zijn verkozen. De functies worden binnen het bestuur toegewezen en kunnen te
allen tijde herschikt worden.
1.1.4.

Uitsluiting

Het bestuur kan een verzoek richten aan de Algemene Vergadering om een bestuurder te
ontslaan indien deze door daden, woorden of geschriften de goede werking van het
Verbond belemmert op moreel, materieel of financieel vlak. Een dergelijk verzoek moet
gesteund worden door ten minste 2/3 van alle overige bestuurders. De stemming hierover
gebeurt anoniem. Een klacht wordt ingeleid op initiatief van de voorzitter van het Verbond
of door een schrijven van ten minste één bestuurder aan de voorzitter van het Verbond.
Deze houdt zich eraan de klacht op de dagorde van de eerstvolgende bestuursvergadering
te plaatsen. De gewraakte bestuurder kan zich voor de Algemene Vergadering verdedigen,
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waarna de vergadering al dan niet beslist - bij eenvoudige meerderheid - om op het verzoek
van het bestuur in te gaan om de bestuurder te ontslaan.

1.2.

Vergaderingen

1.2.1.

Effectieve leden

In het Intern Reglement verstaan we onder effectieve leden zowel de effectieve leden die
worden aangebracht door clubs die een feitelijke vereniging zijn, als de vertegenwoordigers
die worden voorgesteld door de clubs met rechtspersoonlijkheid (Statuten titel IV, art.14).
1.2.2.

Bestuur

Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar. Vergaderingen per telefoon, e-mail
of videoconferentie zijn toegestaan. De agendapunten worden vooraf per brief of e-mail door
de voorzitter aan alle bestuurders meegedeeld. De datum van een gewone vergadering
wordt bepaald op de voorgaande. Elke bestuurder kan een buitengewone vergadering
aanvragen. De voorzitter beslist, na ruggespraak met de andere bestuurders, of die al dan
niet plaatsvindt.
Een vergadering is geldig wanneer de gewone meerderheid aanwezig is. In geval van
stemming over een vooraf gekend agendapunt op een geldige vergadering kunnen
afwezige bestuurders een schriftelijke volmacht geven aan een andere bestuurder. Voor
de goedkeuring van een agendapunt is de gewone meerderheid van stemmen vereist. De
wijze van stemmen wordt bepaald op de vergadering zelf.
1.2.3.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt minstens eenmaal per jaar samengeroepen door het
bestuur op de wijze zoals wordt bepaald in titel IV, artikel 16a van de Statuten. De
uitnodiging wordt ten minste 30 dagen vóór de vergadering aan de effectieve leden
gemaild. Zij bevat de agenda en maakt uitdrukkelijk melding van voorstellen tot
wijzigingen aan de Statuten of Intern Reglement, uitgaande van het bestuur.
Indien er wijzigingen zijn aan het Sportreglement zullen de effectieve leden door het
bestuur hiervan op de hoogte gebracht worden en zullen die op de AV toegelicht worden.
Effectieve leden die voorstellen, amendementen en/of moties op de Algemene Vergadering
aan de orde willen stellen, moeten deze per brief of e-mail voorleggen aan het bestuur
door middel van het daartoe bestemde formulier, uiterlijk tot 14 dagen voor de Algemene
Vergadering. Het formulier vermeldt de modaliteiten voor het indienen ervan. Deze
voorstellen, amendementen of moties moeten ondersteund zijn door ten minste 1/20 van
de effectieve leden. Het bestuur verzamelt de ingediende voorstellen, amendementen en
moties en stuurt deze vervolgens zonder toegevoegde beoordelingen en zonder
commentaar aan alle effectieve leden, uiterlijk acht dagen voor de Algemene Vergadering.
Op de vergadering kunnen ze door de initiatiefnemer(s) ervan worden toegelicht. De
voorzitter kan tevoren bepalen hoeveel spreektijd men krijgt voor deze toelichting.
Alleen op deze vergadering kunnen de punten aan bod komen zoals omschreven in titel
IV, artikel 15 van de Statuten.
Per aangesloten club zetelen twee effectieve leden in de Algemene Vergadering.
Toegetreden leden kunnen incidenteel worden toegelaten op een Algemene Vergadering
mits hun aanwezigheid door de meerderheid van de aanwezige effectieve leden wordt
goedgekeurd, maar zij hebben daarop geen stemrecht.
Effectieve leden kunnen bij de voorzitter een Algemene Vergadering aanvragen, indien
deze aanvraag wordt ondersteund door ten minste 1/5 van de effectieve leden (Statuten,
titel IV, art. 16b). Bij de aanvraag tot het bijeenroepen van deze vergadering moeten de
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redenen ervan worden vermeld. Tevens moeten de aanvragers de agendapunten bepalen
waarover zij een beraadslaging wensen. Deze agendapunten moeten worden opgenomen
in de uitnodiging die het bestuur aan de effectieve leden zendt, maar het bestuur mag
andere agendapunten toevoegen. Ook na de bijeenroeping kunnen agendapunten worden
toegevoegd mits op uitdrukkelijk verzoek van ten minste 1/5 van de effectieve leden.
1.2.4.

Buitengewone Algemene Vergadering

Indien een statutenwijziging op de agenda staat wordt de Algemene Vergadering een
Buitengewone Algemene Vergadering. 2/3 van de effectieve leden dient aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn om geldig te kunnen beslissen. Indien dit quorum niet bereikt is,
kan minstens vijftien dagen later een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering
gehouden worden, waarop men kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde leden. Een statutenwijziging vereist een meerderheid van 2/3 van de
aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Indien de statutenwijziging echter
betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen
aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen (Statuten,
titel IV, art. 17).
1.2.5.

Beslissingen/Quorum Algemene Vergadering

Op elke Algemene Vergadering kunnen alleen geldige beslissingen worden genomen indien
de helft van de effectieve leden hierop aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum
niet bereikt is, kan minstens vijftien dagen later een nieuwe Algemene Vergadering
gehouden worden. Deze kan geldig beraadslagen ongeacht het quorum (Statuten, titel IV,
artikel 17).
Voor het bepalen van de meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden alleen de
geldig uitgebrachte stemmen geteld. Onthoudingen worden buiten beschouwing gelaten.
Leden die zich (tijdelijk) terugtrekken uit de Algemene Vergadering vooraleer er over een
agendapunt wordt gestemd, komen niet in aanmerking voor de berekening van de
meerderheid.

1.3.

Inzagerecht

Op grond van het bepaalde in Titel V, artikel 19 van de Statuten hebben effectieve leden
recht op inzage van het register van de leden, de verslagen, jaarrekeningen en
boekhoudkundige stukken. Inzage van deze stukken vindt plaats op de maatschappelijke
zetel van het NTSV vzw. Om hun inzagerecht te mogen uitoefenen, dienen de leden een
schriftelijk verzoek te richten aan het bestuur, waarna deze de datum, het tijdstip en de
locatie bepaalt voor de raadpleging van de gewenste stukken. In het verzoek moeten de
leden duidelijk aangeven welke stukken of documenten men wil inzien. Het inzagerecht
houdt niet in het recht om kopieën te maken. Effectieve leden die gebruik maken van het
inzagerecht moeten een document tekenen waarin de stukken en documenten die ze
hebben ingezien, worden opgesomd of omschreven, en waarbij zij zich akkoord verklaren
met de vertrouwelijkheidsclausule. Belanghebbende derden hebben eveneens inzagerecht
op de zetel van het Verbond. Het beoordelen van dit belang gebeurt vrij door het
Bestuursorgaan.
De informatie die werd verkregen tijdens de uitoefening van het inzagerecht, mag enkel
binnen het NTSV aangewend worden. Vertrouwelijke informatie mag niet aan derden
kenbaar gemaakt worden.
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1.4. Taalkwesties
1.4.1. Inleiding
De eerste betrachting is om een stabiel taalbeleid te voeren dat zoveel mogelijk tegemoet
komt aan de visie van de aangesloten leden. Dit met de bedoeling om te komen tot een
bindende scrabblewoordenlijst die als waardige scheidsrechter wordt ervaren. Het bestaan
van een taalreglement waarin de officiële, bindende regelgeving is vervat die van
toepassing is bij de samenstelling van een scrabblewoordenlijst, is noodzakelijk. Het
beheer van zowel het taalreglement als de scrabblewoordenlijst wordt uitbesteed aan de
onafhankelijke stichting Woordenschat. Het bestuur stelt een taalverantwoordelijke aan
die de werking van deze stichting opvolgt en regelmatig verslag uitbrengt.
1.4.2.

Scrabblewoordenlijst

De scrabblewoordenlijst die samengesteld wordt door de stichting Woordenschat draagt de
naam SWL+. Dat werk is de onbetwistbare scheidsrechter op clubwedstrijden, interclubs
en andere toernooien. Ook bij eventuele omissies geldt de inhoud ervan als enige maatstaf
en dit totdat in een update de correctie wordt doorgevoerd. Updates kunnen slechts van
kracht worden op 1 januari van elk jaar.
1.4.3.

Stichting Woordenschat

Woordenschat is een stichting naar Nederlands recht met als maatschappelijk doel de
promotie van Nederlandstalige taalspelletjes. Belangrijke taken zijn de opstelling en het
beheer van zowel een taalreglement als een woordenlijst. Woordenschat streeft naar een
goede samenwerking met twee voorname producenten van taalmateriaal, elk met een
aparte invalshoek: het commerciële bedrijf Van Dale Uitgevers enerzijds, en het door de
Vlaamse en Nederlandse overheid gefinancierde Instituut voor de Nederlandse Taal
anderzijds. De betreffende samenwerkingen kunnen maar voor zover ze niet conflicteren
met wettelijke beschikkingen, en voor zover de betreffende taalinstanties zelf achter de
samenwerking kunnen staan. Indien daartoe gegronde redenen bestaan, kan het bestuur
en de Algemene Vergadering de samenwerking met Woordenschat met onmiddellijke
ingang stopzetten. In dit geval zou het taalwerk binnen de 6 maanden aan een andere
partij moeten worden toegewezen.
1.4.4.

Verslag van activiteiten

De taalverantwoordelijke brengt aan het bestuur regelmatig verslag uit van de
werkzaamheden van de stichting Woordenschat. Eenmaal per jaar wordt in de vorm van
een voortgangsrapport verslag uitgebracht van de werkzaamheden aan de Algemene
Vergadering. Het staat de Algemene Vergadering vrij om voorstellen te formuleren voor
verzoeken, opdrachten of adviezen aan de stichting Woordenschat. Voorstellen kunnen ter
stemming worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering indien ze tenminste 10 dagen
op voorhand kenbaar gemaakt zijn aan het bestuur.

1.5.

NTSV-website en publicaties

Het NTSV beheert en onderhoudt een eigen website en verzorgt een nieuwsflash waarop
men zich kan abonneren/uitschrijven. Er kan een kwartaaltijdschrift “De Woordenaar”
worden uitgegeven. De opmaak van het blad en verspreiding wordt gedelegeerd aan de
redactie van “De Woordenaar”. Zij rapporteert geregeld over haar activiteiten aan het
bestuur. Het is de leden of anderen niet toegestaan publicaties uit het blad over te nemen
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de voorzitter van het bestuur of de
redactie.
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Clubs mogen geen winst maken op de door of in samenwerking met het NTSV uitgebrachte
publicaties, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door het bestuur.
Het bestuur bepaalt jaarlijks welke publicaties, al dan niet tegen betaling, aangeboden
worden aan de leden.

1.6.

Naamgebruik

Het gebruik van de volledige naam van het Nederlandstalig Scrabbleverbond of de
afkorting ‘NTSV’ in een internetadres is uitsluitend voorbehouden aan het NTSV. Het is de
leden of anderen dan ook niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur deze naam
of afkorting te gebruiken indien daarmee de indruk zou gewekt worden dat men opereert
namens het NTSV.

1.7.

Communicatie NTSV – effectieve leden – leden

Om een goede werking van het verbond te garanderen dienen effectieve leden alle
informatie die zij vanwege het bestuur ontvangen, door te spelen aan de belanghebbende
bestuursleden en gewone leden van hun club.

HOOFDSTUK 2: CLUBS
2.1.

Definitie

Een club wordt door het NTSV erkend wanneer er:
• minimaal vijf vaste leden (zie § 2.6.) ingeschreven zijn die hoofdlid zijn van
deze club en van wie er één fungeert als clubverantwoordelijke;
• een eigen competitie gespeeld wordt met wedstrijden die naverbeterd worden
en waarvan een uitslag wordt verspreid;
• gespeeld wordt in een daartoe bestemd clublokaal.

2.2.

Toetreding en aansluiting

2.2.1.

Toetreding en aansluiting van clubs

De aanvraag tot toetreding van clubs kan te allen tijde door middel van het daartoe
bestemde ‘aansluitingsformulier’ worden gericht aan het bestuur. Dit formulier kan worden
gedownload van de NTSV-website en vermeldt de modaliteiten voor het indienen ervan.
Over de officiële aansluiting beslist het bestuur. Een toetredende club betaalt een eenmalig
aansluitingsbedrag en vervolgens een jaarlijks terugkerende contributie. De contributie- en
aansluitingsbedragen van de clubs worden door het bestuur bepaald.
Iedere wijziging van de samenstelling van het bestuur of die van de effectieve leden dient binnen
14 dagen na de wijziging te worden doorgegeven aan het bestuur van het NTSV.
2.2.2.

Toetreding en aansluiting van leden

De toetredings- en contributiebedragen van de leden worden door het bestuur bepaald,
evenals de toetredingsbijdrage om een nieuw lid aan te sluiten bij het NTSV (zie ook § 2.6.).
Het bestuur kent aan alle NTSV-leden een persoonlijk lidnummer toe dat altijd geldig blijft.
Dit NTSV-lidnummer wordt onder meer gebruikt voor de opgave van deelneming aan de
in § 3.1. genoemde organisaties.
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2.3.

Verbintenissen

2.3.1.

Algemeen

Clubs zijn vrij een datum te kiezen voor de start van hun clubseizoen. Bij voorkeur gebeurt dit
in de periode juli – september van een kalenderjaar.
De aangesloten clubs houden zich eraan de spel- en taalregels van het NTSV na te leven. Op
een clubwedstrijd wordt het lokaal opengesteld voor clubleden en andere NTSV-leden.
Evenwel kunnen clubs omwille van bepaalde redenen leden en gastleden het recht tot
betreding van het clublokaal ontzeggen.
2.3.2.

Ledenlijst

Eenmaal per jaar zal het bestuur de datum bepalen waarvoor de clubs een geactualiseerde
ledenlijst moeten indienen op basis van de documenten die hun door het bestuur worden
uitgereikt. Deze datum moet vallen in de periode tussen 25 oktober en 25 november. Deze
ledenlijst bevat de persoonsgegevens en - indien reeds gekend – de NTSV-lidnummers van
alle bij de club aangesloten leden. Leden die er echter voor kiezen om in NTSV-verband uit
te komen voor een andere club dienen evenwel niet vermeld te worden.
Op basis van deze ledenlijst worden de voorlopige club- en ledencontributies bepaald.
Eventuele mutaties ná de datum van inlevering moeten direct aan het bestuur worden
meegedeeld. Per 1 januari van het daaropvolgende jaar wordt in dat geval de definitieve
afrekening van de club- en ledencontributies voor dat kalenderjaar opgesteld.
2.3.3.

Contributie

De bij de ledenlijst horende voorlopige club- en ledencontributies moeten vóór dezelfde
datum als bedoeld in § 2.3.2. vereffend worden. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen
sancties worden opgelegd in de vorm van een geldboete en kunnen leden van de betrokken
club niet meer deelnemen aan interclubs en de NTSV-bekerwedstrijd. Indien aan de
opgelegde sancties binnen de 15 dagen niet werd voldaan, komt het lidmaatschap van de
club en de via haar toegetreden leden automatisch te vervallen. (zie Statuten, titel III, art.
9). Eventuele bijbetalingen na 1 januari van het nieuwe jaar moeten binnen 14 dagen na
vaststelling daarvan worden voldaan.
2.3.4.

Beurtbriefjes en wedstrijdbladen

Ten behoeve van de aangesloten clubs en hun leden stelt het NTSV beurtbriefjes (zonder
spelersnummer) en wedstrijdbladen (A5-formaat) met het NTSV-logo ter beschikking. De
prijs van de beurtbriefjes en wedstrijdbladen wordt door het bestuur vastgesteld. Het is de
clubs toegestaan om eigen beurtbriefjes en wedstrijdbladen te vervaardigen, maar
uitsluitend zonder het NTSV-logo. Clubs en leden mogen deze niet – noch rechtstreeks
noch door bemiddeling of op indirecte wijze – verkopen aan andere clubs of aan leden van
andere clubs.

2.4.

Uitsluiting

Een club die zich niet houdt aan bovenvermelde bepalingen, kan uitgesloten worden. De
Algemene Vergadering beslist.

2.5.

Rechten

2.5.1.

Statuten, Intern Reglement, Sportreglement en Verslagen

De effectieve leden ontvangen per e-mail het verslag van alle vergaderingen van het
bestuur, alsook een verslag van de Algemene Vergadering.
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Deze documenten mogen uitsluitend onder de eigen clubleden worden verspreid. Het is niet
toegestaan deze buiten de eigen club openbaar te maken op een website of in gedrukte vorm.
De Statuten, Intern Reglement en Sportreglement kunnen geraadpleegd/gedownload
worden via de desbetreffende link op de NTSV-website.
2.5.2.

Wijziging spel- en taalregels

Het NTSV verbindt zich ertoe de clubs op de hoogte te brengen van elke wijziging van
spel- en taalregels.
2.5.3.

Verzekering

Het NTSV heeft ten behoeve van zijn bestuurders en leden een verzekeringspolis afgesloten.
Elk lid is verzekerd vanaf de datum van aansluiting bij het NTSV. Deze verzekeringspolis
omvat de dekking burgerlijke aansprakelijkheid en een collectieve ongevallenverzekering.
Ook vrijwilligers (niet-NTSV-leden) zijn meeverzekerd gedurende de tijd die nodig is om mee
te helpen op organisaties zoals interclubs, kampioenschappen en de clubbekerwedstrijd.

2.6.

Lidmaatschap en transfers

Elke speler kan lid zijn van meer dan één club, maar komt voor NTSV-activiteiten uit voor
de thuisclub. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste leden en voorlopige leden.
Een speler die vanaf 1 januari van een jaar door een club als lid is aangemeld bij het
bestuur is vast lid van die thuisclub. De speler blijft vast lid van deze club tot de overstap
naar een andere club die als thuisclub wordt beschouwd. Nieuwe spelers die zich in de loop
van een kalenderjaar aansluiten bij een club moeten zo spoedig mogelijk door die club
worden aangemeld bij het bestuur als NTSV-lid. Een proefperiode is toegestaan, maar deze
beslaat ten hoogste twee maanden. Zij worden vanaf de datum van aanmelding en betaling
van de toetredings- en contributiebedragen beschouwd als vast lid van die club. De
aanmelding dient te geschieden bij het bestuur door middel van het daartoe bestemde
formulier. Dit formulier kan worden gedownload van de NTSV-website en vermeldt de
modaliteiten voor het indienen ervan. Na betaling van de contributie krijgt het nieuwe lid
een NTSV-lidnummer toegewezen (zie § 2.2.2.).
Leden die zich aanmelden voor lidmaatschap van het NTSV kunnen enkel deelnemen aan
IC’s, kampioenschappen of NTSV-bekerwedstrijd waarvan de inschrijvingstermijn nog niet
verstreken is.
Als een speler in de loop van een kalenderjaar overstapt naar een andere thuisclub is de
speler tot en met 31 december van dat jaar voorlopig lid van die club. Pas op 1 januari van
het jaar daarna wordt de speler vast lid van de nieuwe thuisclub.
Als een speler m.i.v. 1 januari (een nieuw NTSV-seizoen) transfereert naar een andere club dan
blijft die speler vast lid van de huidige club tot het einde van het lopende NTSV-seizoen
(t/m. 31 december). Hij wordt vast lid van de nieuwe club vanaf 1 januari van het nieuwe
NTSV-seizoen.
Een transfer dient altijd door de nieuwe thuisclub via het transfermeldingsformulier gemeld
te worden bij het bestuur. Dit formulier kan worden gedownload van de NTSV-website en
vermeldt de modaliteiten voor het indienen ervan.

2.7.

Fusie

Clubs kunnen alleen fuseren per 1 januari van elk jaar. De bij de fusie betrokken clubs
kunnen beslissen onder welke naam en welk bondsnummer zij verder gaan. In dat geval
betaalt de fusieclub geen nieuwe aansluitingskosten. Wordt er verder gegaan onder een
andere naam, dan krijgt de club een nieuw bondsnummer en worden er wel
aansluitingskosten betaald.
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2.8.

Naam

Wanneer een club van naam wenst te veranderen, stelt zich geen probleem indien alleen
de naam van de gemeente verandert. Indien de naam van de club verandert, wordt wel
een financiële bijdrage gevraagd.

2.9.

Stopzetting van een club

Indien een club gedurende een kalenderjaar ophoudt te bestaan, behalve in geval van
uitsluiting (§ 2.4), worden de vaste leden die die club als thuisclub hebben, beschouwd als
nieuwe spelers. Deze kunnen onmiddellijk uitkomen voor hun nieuwe club.
De effectieve leden verliezen hun statuut van effectief lid en kunnen in hetzelfde
kalenderjaar niet meer als dusdanig deelnemen aan een Algemene Vergadering of
Buitengewone Algemene Vergadering van het NTSV.

HOOFDSTUK 3: INTERCLUBS, KAMPIOENSCHAPPEN,
NTSV-BEKERWEDSTRIJD, INTERLAND
3.1.

Organisaties

Het NTSV onderscheidt vier soorten organisaties: interclubs (IC), kampioenschappen (K),
NTSV-bekerwedstrijd (BW) en de interland (I). De interclubs, het dameskampioenschap, het
seniorenkampioenschap en de regionale kampioenschappen worden georganiseerd door
NTSV-clubs met logistieke steun van het NTSV. De organisator kan bepalen of
toeschouwers die niet deelnemen aan de wedstrijd worden toegelaten.
3.1.1.

Verantwoordelijkheid van de organisaties

Voor de jaarlijkse NTSV-interclub, de NTSV-bekerwedstrijd en de interland B – NL ligt het
initiatief bij het NTSV, dat voor de organisatie een beroep kan doen op de logistieke steun
van clubs. De club die het gastheerschap van de wedstrijd heeft, mag aan de leden van
het bestuur vragen om in te staan voor de taken in de jurykamer. De spelleiding op deze
organisaties is in handen van de voorzitter van het bestuur.
Het NTSV kan steun verlenen aan incidentele initiatieven buiten het officiële circuit. Een
scrabbleontmoeting buiten dat circuit mag niet zonder goedkeuring van het bestuur de
naam van kampioenschap of een equivalent daarvan toegemeten krijgen.
3.1.2.

Regionale kampioenschappen (RK)

De regio’s kunnen een regionaal kampioenschap (RK) organiseren vóór de maand
december. De deelnemers aan een RK moeten een NTSV-club als thuisclub hebben die
gevestigd is in de betreffende regio. De uitslag van het RK wordt samen met het
wedstrijdoverzicht bezorgd aan de webmaster. De wedstrijdverwerking op de RK’s gebeurt
met het NTSV-computerprogramma interclubjury of een programma dat aan dezelfde eisen
voldoet.
3.1.3.

NTSV-bekerwedstrijd (BW)

De NTSV-bekerwedstrijd wordt georganiseerd in de maand december, op voorwaarde dat
in de loop van het voorbije seizoen meer dan de helft van de geplande interclubs kon
plaatsvinden. Alle aangesloten NTSV-leden kunnen zich hiervoor inschrijven.
De wedstrijdverwerking gebeurt met het NTSV-computerprogramma interclubjury of een
programma dat aan dezelfde eisen voldoet.
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Op deze wedstrijd zal bepaald worden wie zich gedurende één seizoen de bekerwinnaar
mag noemen in één van de verschillende reeksen, welke club de NTSV-clubbeker krijgt,
en welke regio de NTSV-regiobeker wint (SR 1.7.).
De individuele reeksen worden door het bestuur samengesteld conform de bepalingen van
§ 4.6.
De deelnemende clubs mogen naar keuze één, twee of meer ploegen afvaardigen met
minstens drie en hoogstens vijf deelnemers per ploeg. Vooraf dienen de clubs de
samenstelling van hun clubploeg(en) op te geven.
3.1.4.

Interland

De interland wordt jaarlijks afwisselend georganiseerd door het NTSV/SBNL op de 3de of
4de zaterdag van juni. Hiervan kan niet afgeweken worden. Er dienen bij voorkeur 2 weken
te zitten tussen een IC en een interland.
De huurprijs van de zaal is voor rekening van de scrabblebond die de interland organiseert.
Elk land vaardigt minimum 18, maximum 21 spelers af. De interland wordt niet gespeeld
indien om welke reden dan ook geen 42 spelers zouden kunnen ontvangen worden.
Per land wordt een ploegkapitein aangesteld die een ploeg vormt met 21 spelers die lid
zijn van het NTSV en/of de SBNL. De deelnemers komen uit voor het land waarvan zij de
nationaliteit hebben. Spelers met een dubbele nationaliteit moeten vooraf kiezen voor welk
land zij uitkomen.
Er worden twee wedstrijden gespeeld waarbij het concept 21 – 11 – 6 gehanteerd wordt.
Voor de 1ste wedstrijd worden de 42 deelnemers ingedeeld in twee teams: Nederland A (21
Nederlanders) en België A (21 Belgen). Na de 1ste wedstrijd worden de eerste 11 van ieder
land voor de 2de wedstrijd in de teams Nederland A of België A ingedeeld, de overige 10 in
teams Nederland B of België B.
Enkel de tweede wedstrijd bepaalt welk land zal winnen. De teams Nederland A en België
A zullen hiervoor strijden. De 6 beste spelers van ieder land bepalen de score (som van
hun plaatspunten) van de beide landen.
Teams Nederland B en België B kunnen nog een bonus van 5 plaatspunten verdienen voor
hun land. Hiervoor worden de plaatspunten van de 6 beste spelers per land uit die “Bteams” opgeteld.
Het land met het laagste aantal plaatspunten uit de teams Nederland B of België B krijgt
een bonus van 5 plaatspunten die afgetrokken worden van de door hun A-team behaalde
plaatspunten.
Winnaar is het land met het laagste aantal plaatspunten.
Om in aanmerking te komen voor de overwinning zijn beide landen verplicht aan de 2
wedstrijden deel te nemen.
De wedstrijdverwerking gebeurt met het NTSV-computerprogramma interclubjury of een
programma dat aan dezelfde eisen voldoet.

HOOFDSTUK 4: RANKINGS
4.1.

NTSV-rankings

De NTSV-rankings zijn klassementen van spelers en clubs op basis van hun prestaties in
officiële interclubwedstrijden. Het bestuur bepaalt op voorhand welke interclubs meetellen
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voor de rankings. Er wordt een doorlopende ranking bijgehouden, een seizoensranking
verspreid over meerdere reeksen, en een clubranking.
De publicatie en verspreiding van de definitieve officiële rankings is voorbehouden aan het
bestuur of de door deze aangestelde rankingverantwoordelijke(n).
De rankingverantwoordelijke(n) bezorgen na iedere interclub de officiële rankings binnen
de vijf dagen na bekendmaking van de definitieve uitslagen aan de webmaster. In opdracht
van het bestuur publiceert de webmaster deze rankings op de NTSV-website en maakt dit
bekend in een nieuwsflash.
Definitieve officiële uitslagen die na publicatie en voor afloop van de vooropgestelde termijn
(SR § 1.9.5.2. en 3.10.) wijzigen, worden op de NTSV-website geüpdatet. Deze update
wordt aangekondigd, met opsomming van de wijziging(en), en met vermelding van de
reden(en). De rankingverantwoordelijke(n), of bij ontstentenis het bestuur, waakt/waken
erover dat gepubliceerde definitieve officiële uitslagen volledig corresponderen met de
rankingcijfers.

4.2.

Doorlopende ranking

Bij het opstellen van de doorlopende ranking worden de 15 laatst gespeelde interclubs in
aanmerking genomen. Dit houdt in dat ze zal aangepast worden, telkens nadat de
definitieve uitslag van een volgende interclub gepubliceerd werd. Om in deze ranking
opgenomen te worden moet een speler aan minstens 7 van de 15 laatst gespeelde
interclubs hebben deelgenomen.

4.3.

Individuele seizoensranking

Tijdens elk NTSV-seizoen wordt er verspreid over meerdere reeksen een voorlopige
individuele seizoensranking bijgehouden op basis van alle tot dan toe gespeelde
wedstrijden. Op het einde van het seizoen wordt een definitieve seizoensranking
opgemaakt. Om in deze ranking te worden opgenomen dient een speler in dat betreffende
seizoen aan ten minste de helft + 1 van de gespeelde wedstrijden te hebben deelgenomen.
Uitzondering hierop geldt voor de NTSV-leden die op een of andere organisatie meegewerkt
hebben, en hierdoor niet aan het vereiste aantal wedstrijden komen. Op het einde van het
seizoen zal voor deze NTSV-leden het aantal wedstrijden waaraan meegewerkt werd – met
een maximum van twee – worden opgeteld bij het aantal gespeelde wedstrijden, zonder
de seizoensranking te beïnvloeden.
De individuele seizoensranking wordt afgesloten na de verwerking van de laatste interclub
van het betreffende seizoen.
Indien omwille van overmachtsredenen in een NTSV-seizoen minder dan de helft van de
vooraf vastgelegde IC’s kon worden georganiseerd, zal het betreffende seizoen worden
samengevoegd met het volgende seizoen. Er zullen maximaal twee seizoenen kunnen
worden samengevoegd: in het jaar x zullen prestaties van het jaar x-2 niet langer
weerhouden worden.

4.4.

Seizoensranking & -competitie

De seizoensranking geldt in elk van de reeksen als een aparte competitie.
Op elke interclub, waarvan de uitslag in de rankings verwerkt zal worden, zullen de
winnaars van elke reeks een natura prijs ontvangen. Na publicatie van de definitieve uitslag
zal in elke reeks een update gebeuren van de seizoensranking. De nieuwe stand zal gelden als
tussenstand in het kampioenschap. Na afsluiting van het NTSV-seizoen zullen de winnaars van
elke reeks zich individueel reekskampioen kunnen noemen. Op de NTSV-bekerwedstrijd zullen
de top-3 van de hoogste reeks, én de kampioenen uit de andere reeksen gelauwerd worden.
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4.5.

Berekening en indeling

Het is niet het behaalde percentage op een interclub dat in de rankings wordt verwerkt.
Het percentage wordt omgezet in een rankingprocent. Hierbij worden correcties gemaakt
voor de moeilijkheidsgraad van de wedstrijden. Deze correctie wordt gedaan op basis van
één formule:
100-(WvS X 22/WvM) , waarbij
WvS

Winnaar versus Speler(x), zijnde het verschil tussen de behaalde punten van de
Winnaar en de Speler van wie het rankingprocent berekend wordt.

WvM

Winnaar versus Mediaanspeler, zijnde het verschil tussen de behaalde punten
van de winnaar en die van de mediaanspeler.

22

is een zeer goede benadering van het verschil dat gemiddeld blijkt te bestaan
tussen het behaalde percentage van de winnaar en dat van de mediaanspeler.

Op basis van deze formule behaalt de winnaar van een interclub altijd een rankingprocent
van 100 en de mediaanspeler (= speler die in het midden van de uitslag eindigt) altijd een
rankingprocent van 78. Het gemiddelde van de rankingprocenten van een speler bepaalt
zijn plaats in de ranking. Dit geldt zowel voor de doorlopende ranking, als voor de
seizoensranking die geldt als competitie in de diverse reeksen.

4.6.

Indeling van de individuele ranking

Alleen zij die op het einde van een seizoen aan voldoende wedstrijden deelnamen (§ 4.3.)
zullen ingedeeld worden in reeksen die zullen gelden in het daaropvolgende seizoen. De
reeks waarin men een plaats krijgt, blijft een gans jaar van toepassing, en dit vanaf begin
januari tot eind december. Wie ingedeeld is in een bepaalde reeks zal kunnen meedingen
naar de titel van ‘kampioen’ in die betreffende reeks, en zal op de NTSV-bekerwedstrijd in
diezelfde reeks de beker kunnen winnen.
Indien om overmachtsredenen in een seizoen minder dan de helft van de vooraf
vastgelegde IC’s werden gespeeld, zal op het einde van het seizoen de doorlopende ranking
als basis dienen voor de indeling in de diverse reeksen. Leden die vermeld worden in de
doorlopende ranking, maar hun lidmaatschap bij het NTSV niet vernieuwden voor 15
december, zullen niet ingedeeld worden in één van de reeksen. In de praktijk zal ieder
NTSV-lid die zijn naam terugvindt in de doorlopende ranking, ingedeeld worden in één van
de vijf reeksen. Elk van deze leden zal een scrabblesterkte toegewezen krijgen die gelijk
is aan het hoogste van volgende cijfers: hetzij het RP dat afgelezen wordt uit de
doorlopende ranking, hetzij het gemiddelde RP dat die speler behaalde op de IC’s die
gespeeld werden in de voorbije 3 jaren.
De competitie wordt verdeeld over vijf reeksen, genoemd I, II, III, IV, V.
Het bestuur zal jaarlijks in december de opdeling in reeksen uitvoeren, dit op basis van
cijfermateriaal dat door de rankingverantwoordelijke(n) wordt aangeleverd. Daarbij
worden voor elk NTSV-lid volgende stappen gevolgd:
Stap 1: Nam het NTSV-lid deel aan voldoende rankinginterclubs (§ 4.3.)
° Neen > de speler krijgt geen reekslabel achter zijn naam
° Ja > de speler zal reekslabel krijgen dat hoofdzakelijk afhangt van diens
scrabblesterkte
Stap 2: iemands scrabblesterkte wordt bepaald door het grootste van onderstaande cijfers
Het gemiddelde RP van het voorbije seizoen
Het gemiddelde RP over de voorbije drie seizoenen
Stap 3: de spelers worden gesorteerd volgens scrabblesterkte

19 februari 2022

Intern Reglement

12

Stap 4: de RvB verdeelt de spelers mét reekslabel in vijf even grote reeksen. Indien het
aantal in te delen spelers niet deelbaar is door vijf gaan in volgorde de reeksen V,
IV, III en II een extra speler toegewezen krijgen.

4.7.

Clubranking en Clubkampioen

4.7.1.

Clubranking

De clubranking wordt gebaseerd op de clubprestaties behaald op alle wedstrijden uit het
rankingcircuit in een bepaald seizoen. NTSV-clubs die minstens drie vaste leden
afvaardigen naar een interclub zullen in de uitslag vermeld staan met het aantal
plaatspunten van de drie leden die het best hebben gepresteerd. Deze punten worden in
de clubranking opgenomen.
4.7.2.

Afwezigheid van clubs op interclubs

1. Aan de clubs die op een interclub geen 3 deelnemers kunnen afvaardigen wordt
voor elke ontbrekende deelnemer voor het dagclubklassement de plaatspunten
toegekend van het aantal deelnemers + 1. Clubs die niet aanwezig zijn krijgen de
forfaitscore van 500 punten.
2. Er wordt een beloningsscore toegekend aan clubs die een interclub organiseren.
Voor één organisatie in het betrokken speeljaar zal de club de score van hun derde
beste prestatie van het seizoen toegewezen krijgen (dat kan pas na de laatste
interclub) tenzij hun effectieve prestatie op deze interclub beter zou zijn.
3. Aan het einde van het seizoen valt voor alle clubs de slechtste clubuitslag weg.
4.7.3.

Clubkampioen aan het eind van het seizoen

De club die aan het eind van het seizoen het laagst aantal plaatspunten totaliseert is
clubkampioen. Bij een eventuele ex aequo bij de berekening van het laagst aantal
plaatspunten geeft de uitslag gebaseerd op de seizoensranking de doorslag.
Indien omwille van overmachtsredenen in een NTSV-seizoen minder dan de helft van de
vooraf vastgelegde IC’s kon worden georganiseerd, zal het betreffende seizoen worden
samengevoegd met het volgende seizoen. Er zullen maximaal twee seizoenen kunnen
worden samengevoegd: in het jaar x zullen prestaties van het jaar x-2 niet langer
weerhouden worden.
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