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jeugdreglement 

 
Artikel 1 - Algemene bepalingen 

a. Het Bestuur kan de in dit reglement aan haar opgedragen taken en bevoegdheden overdragen aan een 
door haar te benoemen commissie. 

b. Voorts gelden alle spelregels en reglementen van de D.O.R.A.. 
 
Artikel 2 - Begripsbepalingen 

a. Onder jeugdspelers worden verstaan personen tot en met 17 jaar; peildatum 1 september 
1. aspiranten tot en met 13 jaar 
2. junioren 14 tot en met 17 jaar. 

b. Mocht een jeugdspeler tijdens een competitiejaar vanwege zijn leeftijd doordat hij verjaard in een 
andere leeftijdsklasse vallen, dan mag hij het seizoen in de klasse waarin hij is gestart afmaken. 

c. Het is jeugdspelers verboden te roken en alcohol te nuttigen. Heeft men de wettelijke leeftijd bereikt en 
toestemming van de ouders, dan kan compensatie worden verleend. 

d. Jeugdspelers zijn verplicht een door een van de ouders/verzorgers getekende verklaring van 
goedkeuring, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de betreffende 
ouder/verzorger in te leveren.  

e. Jeugdspelers dienen een kopie van hun legitimatiebewijs in te leveren of de verklaring ‘spelen voor een 
bond’ te ondertekenen. 

 
Artikel 3 – Contributie 

a. Jeugdspelers, uitkomend in de competitie, betalen de voor de competitie geldende contributie. 
b. Overige jeugdspelers betalen 50% hiervan. 
 
Artikel 4 - Openbaarmaking 
a. De jeugdtoernooien worden aangekondigd door middel van verspreiding van posters en/of vermelding  

op de website.  
 
Artikel 5 – Toernooien 

a. Voor zover mogelijk wordt eenmaal per maand, met uitzondering van de zomermaanden, een 
jeugdtoernooi georganiseerd op de zondagmiddag, waaraan zowel junioren als aspiranten kunnen 
deelnemen. 

b. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,20; spelers die voor de eerste maal meedoen betalen geen inschrijfgeld. 
c. De toernooien beginnen om 12.00 uur; er kan vanaf  11.30 uur worden ingeschreven. 
d. Per toernooi wordt, afhankelijk van het aantal deelnemers, de spelvorm vastgesteld. 
e. Er zal altijd eerst in poules gespeeld worden. Afhankelijk van het aantal poules kunnen spelers 
 doorstromen naar het knock-out systeem.  
f. Voor aanvang van elke partij wordt getost. De winnaar van de toss mag beginnen. 
g. Bij een gelijke stand wordt voor het spelen van de laatste leg voor de bull gegooid. 
h. In principe schrijft de verliezer de volgende partij; indien een speler problemen heeft met tellen, wordt 

een vrijwillige schrijver gevraagd. 
 
Artikel 6 - Prijzen 

a. Er zijn bekers voor de eerste, tweede en twee derde plaatsen. 
b. De prijzen worden na afloop van het toernooi uitgereikt. De uitreiking geschiedt uitsluitend aan de 

prijswinnaars. 
c. Voor elke eindranking zijn bekers beschikbaar voor de eerste, tweede en derde plaats.  
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Artikel 7 - Ranking 

a. Aan de hand van de uitslagen wordt een ranking bijgehouden 
b.  Alle deelnemers krijgen minimaal één punt. 
c. Spelers die aan het knock-out systeem deelnemen kunnen meerdere punten krijgen. 
d. Elke 180 levert één extra punt op. 
e. De hoogste finish per toernooi bij zowel de junioren als de aspiranten levert één extra punt op. 
f. Aan de hand van de ranking wordt de selectie voor deelname aan open toernooien van de N.D.B. 

bepaald alsmede de LaCo selectie. 
 

Artikel 8 - Selecties 

a. Om in aanmerking te komen voor selectie dienen jeugdspelers lid te zijn van de D.O.R.A.. 
b. Aan het uitkomen voor een van de selectieteams zijn geen extra kosten verbonden. 
c. Selectiespelers dienen zich correct en representatief te gedragen en zorgen er voor dat de goede naam 
 aan de D.O.R.A. in geen enkel opzicht schade wordt berokkenend 
d. De selectiespelers krijgen voor zover mogelijk een D.O.R.A. shirt ter beschikking. Dit dient te worden 

gedragen tijdens de open toernooien, LaCo-wedstrijden alsmede toernooien, waar zij als 
vertegenwoordigers van de D.O.R.A. aan deelnemen. Voorts dienen de spelers zich te houden aan de 
kledingvoorschriften van de N.D.B..  

 
Artikel 9 - Gedragsregels 

a. Jeugdspelers dienen zich ten alle tijden correct en sportief te gedragen en de aanwijzingen van de 
begeleiders op te volgen. 

b. Indien jeugdspelers zich onsportief of qua gedrag misdragen, kunnen sancties opgelegd worden. Deze 
zullen schriftelijk worden meegedeeld aan de jeugdspelers en zullen over het algemeen bestaan uit een 
waarschuwing. 

c. Is sprake van een tweede waarschuwing binnen één jaar na de eerste waarschuwing, dan volgt direct 
drie maanden schorsing ten aanzien van door D.O.R.A. en/of N.D.B. georganiseerde evenementen. De 
schorsing zal schriftelijk worden meegedeeld aan de jeugdspeler(s). 

d. Indien een jeugdbegeleider en/of bestuurslid van mening is dat het gedrag van een of meerdere 
jeugdspelers directe schorsing rechtvaardigt, zal hij/zij dit aan de jeugdspeler(s) meedelen en binnen 
een week een met redenen omkleed schriftelijk schorsingsverzoek aan het Bestuur voorleggen. De 
beslissing van het Bestuur ten deze is bindend. 

 
Artikel 10 - Seniorentoernooien 

a. Spelers jonger dan 16 jaar mogen niet deelnemen aan seniorentoernooien op zaterdagavond en 
zondagmiddag. 
 

 
Artikel 11 - Slotbepaling 

a. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jeugdbegeleider. Deze 

beslissing is bindend, zodra deze door het Bestuur is bekrachtigd. 
 
 
 


