Huishoudelijk Reglement
Editie 28/06/2017

1. Oprichting en doelstelling
Art. 1 Op 19 mei 1994 werd te KNOKKE-HEIST de scrabbleclub YPSILON opgericht, onder impuls van dhr. De
Bouvere Bertrand, stichter-voorzitter.
Art. 2

Behoudens latere wijziging is het correspondentieadres:
De Bouvere Bertrand
Graaf d'Ursellaan 16/31
8301 Heist aan zee

Art. 3 De club heeft tot doel haar leden toe te laten hun geliefde denksport, het scrabbelen, te beoefenen. Zij wil
ook een nuttige vrijetijdsbesteding zijn en de Nederlandse taal, als exponent van onze cultuur, beter leren
kennen en propageren.
De club streeft daarbij geen winsten na.

2. Bestuur
Art. 1

Samenstelling
Het bestuur bestaat uit minimum 3 en maximum 8 personen en is jaarlijks herkiesbaar.
Het bestuur wordt heraangesteld of verkozen op de algemene ledenvergadering. Het verkozen bestuur
blijft in functie tot het nieuwe of vernieuwde bestuur is geïnstalleerd.
Kandidaten voor het bestuur dienen zich schriftelijk op te geven, ten laatste 14 dagen vóór de algemene
vergadering. De kandidaten moeten minstens 18 jaar oud zijn, hoofdlid van Ypsilon Heist en geen
bestuursfunctie uitoefenen in een andere scrabbleclub.

Art. 2

Verkiezing
De verkiezing gebeurt op de algemene ledenvergadering
Bij stemming beslist de gewone meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 3

Uitsluiting
Het bestuur kan een bestuurslid uit zijn functie ontslaan indien dit bestuurslid door daden, woorden of
geschriften de goede werking van de club belemmert op moreel, materieel als financieel vlak. Hiervoor is
een 2/3 meerderheid van de stemmen van alle overige bestuursleden vereist. De stemming gebeurt
anoniem. Een klacht wordt ingeleid door een schrijven van ten minste één bestuurslid aan de voorzitter.
Die houdt zich eraan de klacht op de dagorde van de eerstvolgende bestuursvergadering te plaatsen

Art. 4

Vergaderingen
-Het bestuur verbindt er zich toe minstens 4 maal per jaar samen te komen. De agendapunten worden
vooraf schriftelijk door de voorzitter aan alle bestuursleden meegedeeld.
Elk bestuurslid kan een buitengewone vergadering aanvragen. De voorzitter beslist, na ruggespraak met
de andere bestuursleden, 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 bestuursleden een schriftelijke
volmacht geven aan een ander bestuurslid. Voor de goedkeuring van een agendapunt is de gewone
meerderheid van stemmen vereist. Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter. De wijze van stemmen
wordt bepaald op de vergadering zelf.
-De algemene ledenvergadering wordt eenmaal per jaar samengeroepen door het bestuur, gewoonlijk in
juni op de laatste wedstrijd van het seizoen.
Moties kunnen schriftelijk gesteld worden tot 14 dagen vóór de vergadering aan de voorzitter.
Alleen op deze vergadering kunnen volgende punten aan bod komen: heraanstelling of verkiezing van het
bestuur, voorleggen van de rekeningen, aanpassing van de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement,
eventueel ontslag van een lid.
-Ten behoeve van de jaarlijkse interclub kan het bestuur jaarlijks 2 extra-vergaderingen organiseren,
waarop de werkkring ‘Interclub Heist’ en/of de medewerkers worden uitgenodigd: een werkvergadering
vóór de interclub en een evaluatievergadering na de interclub.

Art. 5

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen.
Ze kunnen enkel aanspraak maken op gemaakte onkosten (bv. telefoons, verplaatsingen, enz.)
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3. Leden
Art. 1

We onderscheiden 2 soorten leden:
HOOFDLEDEN: Dit zijn leden die Ypsilon Heist als hoofdclub hebben en haar dan ook
vertegenwoordigen op organisaties van het NTSV vzw, als daar zijn interclubs en
kampioenschappen. Enkel hoofdleden hebben inspraak in het bestuur van de club.
GASTLEDEN:
Dit zijn leden die een andere club als hoofdclub hebben.

Art. 2 Daarnaast kunnen ook nog gastspelers (uit andere clubs) en/of personen die voor de eerste keer komen
kennismaken met het duplicate scrabbelen, aan de wedstrijd deelnemen.
De gastspelers en niet-leden betalen een hogere inleg.
Nieuwelingen, die geen lid zijn van het NTSV of de SBNL, betalen voor hun eerste (kennismakings)wedstrijd geen inleg.
Art. 3 Leden die tijdens het kalenderjaar veranderen van gastlid naar hoofdlid en omgekeerd (de transfers),
worden door het NTSV vzw als administratief bestempeld. Dit betekent dat ze hun nieuwe club op
interclubs en kampioenschappen slechts kunnen vertegenwoordigen vanaf 1 januari volgend op hun
transfer. Voor meer details hierover, zie het Huishoudelijk Reglement van het NTSV vzw
Art. 4 Men wordt lid door een contributie te betalen per speeljaar. Een nieuw speeljaar vangt aan vanaf de eerste
competitiewedstrijd in september. Jaarlijks stelt het bestuur de prijs vast van de contributie.
Art. 5 Nieuwe leden krijgen bij hun inschrijving een spelersnummer dat ze gedurende hun gehele lidmaatschap
meedragen, tenzij ze veranderen van hoofdlid naar gastlid/gastspeler of omgekeerd.
Dit nummer dient vooral voor een vlugge verwerking van de beurtbriefjes in de computer.
De nummers bestaan uit een getal van 2 cijfers en worden als volgt toegekend:
01 – 59 : hoofdleden
60 – 70 : gastleden
71 – 99 : gastspelers
Art. 6

Door hun lidmaatschap hebben de hoofdleden recht op:
-Aansluiting bij het Nederlandstalig Scrabbleverbond vzw (NTSV vzw) met alle voordelen daaraan
verbonden (bv. persoonlijke ongevallenverzekering, deelname aan interclubs/kampioenschappen,
abonnement op de ‘Woordenaar’, enz.)
Door hun lidmaatschap hebben alle leden recht op:
-Verminderde bijdrage op iedere competitiewedstrijd
-Deelname aan de jaarlijkse clubcompetities met de daarbij horende bekers, trofeeën en/of prijzen
-Deelname aan de extra ledenwedstrijden, begiftigd met prijzen
-Het trimestrieel ledenblad van Ypsilon Heist
-Prijsreductie op het jaarlijkse ledenfeest

Art. 7 De leden verplichten zich ertoe het Huishoudelijk Reglement na te leven en de goede werking van de club
niet te verstoren.
Een lid dat zich daaraan niet houdt, kan gesanctioneerd worden met annulering van behaalde punten,
uitsluiting voor de bewuste wedstrijd of tijdelijke schorsing. Het bestuur beslist.
Voor ontslag uit de club beslist de algemene vergadering
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Art. 8 De reeksen
Algemeen
De leden worden ingedeeld in reeksen.
Die reeksen worden bepaald door het rankingprocent (RANK%) behaald op het einde van vorig seizoen.
Zie voor de berekening hiervan 6 art. 1
We onderscheiden 3 hoofdreeksen A, B, C en 5 subreeksen (hierna reeksen genoemd)
A-reeks: Rank% 80 - 100
B-reeks: Rank% 70 - 80
C-reeks: Rank% 0 t/m 69,99
A1 = > 90 %
B1 = 75 t/m 79,99 %
A2 = 85 t/m 89,99 %
B2 = 70 t/m 74,99 %
A3 = 80 t/m 84,99 %
NGL-reeks
Hierin komen de niet geklasseerde leden (NGL) terecht. Dit zijn:
-Nieuwe leden, waarvan de sterkte (nog) niet bekend is
-Leden die het vorig seizoen geen 7 wedstrijden hebben gespeeld in een bepaalde competitie,
NGL die duidelijk A1 waard zijn worden bij het begin van het seizoen onmiddellijk, maar wel voorlopig,
in de A1 ondergebracht.
-Op het einde van de competitie en bij minimum 10 gespeelde wedstrijden worden NGL ondergebracht in
de reeks waarbinnen hun rank% valt. Ze kunnen geen rankingkampioen worden en ook geen
puntenkampioen. Ze kunnen wel een nevenklassement winnen.
De enige uitzondering hierop zijn NGL die in de A1 terechtkomen.
-Op het einde van de competitie en bij minimum 7 gespeelde wedstrijden worden NGL voor het nieuwe
seizoen ondergebracht in de reeks waarbinnen hun rank% valt.
-Op het einde van de competitie en bij minder dan 7 gespeelde wedstrijden komen NGL in het nieuwe
seizoen opnieuw uit in de N-reeks.
Aantal spelers per reeks
Iedere reeks moet binnen een bepaalde competitie minstens uit 3 actieve competitiespelers bestaan.
Indien dit niet het geval is wordt die reeks in die bepaalde competitie geschrapt en worden de betrokken
spelers opgenomen in de reeks die het dichts aanleunt bij hun rankingprocent op het einde van het
voorafgaand seizoen.
Als er op het einde van het seizoen niet-geklasseerde leden een rank% hebben die valt binnen de grenzen
van een geschrapte reeks, waardoor deze reeks weer minimum 3 leden telt dan wordt die reeks weer in
het leven geroepen.
Promoties
Op het einde van ieder seizoen worden de leden met een rank% groter dan de maximumgrens van hun
reeks gepromoveerd naar de hogere reeks waarbinnen hun rank% ligt.
Voor wie aan de beide competities deelneemt, is zijn/haar hoogste RANK% op het einde van ieder seizoen
doorslaggevend voor een eventuele promotie of degradatie.
Leden die op het einde van het seizoen niet in het eindklassement voorkomen wegens te weinig
wedstrijden, promoveren niet, ook al behaalden ze een rank% die hoger is dan de maximumgrens van hun
reeks.
Degradaties
Op het einde van ieder seizoen worden de leden met een rank% kleiner dan de minimumgrens van hun
reeks gedegradeerd naar de lagere reeks waarbinnen hun rank% ligt.
Er zijn 2 gevallen waarbij een lid niet degradeert, ook al beantwoordt zijn/haar rank% aan de voorwaarde
hierboven:
1. het lid in kwestie is winnaar van het puntenklassement
2. zijn/haar gemiddeld procent (niet het rank%) ligt hoger dan dit van een lid uit dezelfde reeks die
de minimumgrens heeft bereikt.
Leden die op het einde van het seizoen niet in het eindklassement voorkomen wegens te weinig
wedstrijden, degraderen niet, ook al behaalden ze een rank% die lager is dan de minimumgrens van hun
reeks.
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4. Clublokaal
Art. 1 Het clublokaal bevindt zich op de 1
te Heist a/z.

ste

verdieping van het CM-gebouw, gelegen Maes & Boerenboomplein

Art. 2 Op enkele uitzonderingen na of behoudens een noodgeval, gaan alle officiële wedstrijden door in een zaal
in dit clublokaal.
Art. 3 Het bestuur is verantwoordelijk voor het klaarzetten van de zaal en voor de drankbediening
Art. 4 De leden betalen bij het binnenkomen de bijdrage voor de wedstrijd en geven op wat ze zullen drinken
tijdens de pauze (indien gewenst). Dit is praktisch voor het klaarzetten van de drank, kort vóór de pauze.
Art. 5

Drankbonnen kunnen worden gekocht bij de daartoe aangestelde persoon.
Indien die persoon afwezig is, zal de drankbonnenverkoop verzorgd worden door een bestuurslid.
De tarieven van de drank worden bepaald door het bestuur en kunnen, ingeval van prijsverhoging, tijdens
het seizoen worden aangepast.
Eigen drank meebrengen is verboden.

Art. 6 In het clublokaal en ook in het hele gebouw heerst er een algemeen, rookverbod
Art. 7 De spelers mogen zelf kiezen waar ze plaatsnemen in de zaal, met uitzondering van de plaats waar er een
kaartje ‘voorbehouden’ ligt.
Het is de speler niet toegelaten om een plaats te reserveren voor iemand die nog moet komen.

5. Competitiewedstrijden
Art. 1

Er zijn 2 gelijkwaardige competities: de avondcompetitie en de namiddagcompetitie

Art. 2

De competitiewedstrijden worden betwist in de maanden september t/m juni.
De vaste competitiedag is de woensdag. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt daarvan afgeweken, bv.
op het seniorenkampioenschap dat steeds op een woensdag plaatsvindt.
Als vervangdag komt eerst de dinsdag in aanmerking en dan de vrijdag. Indien beide dagen niet
beschikbaar zijn dan is het de donderdag maar bij een te groot aantal deelnemers (op voorhand bevraagd)
wordt er uitgeweken naar een andere locatie.

Art. 3 Het bestuur zorgt voor de opmaak en de verspreiding van de kalender van de beide competities, en dit
vòòr de aanvang van het nieuwe speeljaar.
Art. 4 Er wordt gescrabbeld volgens de duplicate methode en volgens de spel- en taalregels opgelegd door het
NTSV vzw, bv. tijdig schrijven, beurtbriefjes niet omdraaien bij het doorgeven, enz.
Het absolute maximum, al dan niet bepaald door de computer, wordt op het bord gelegd
Art. 5

De deelnemers mogen tijdens de wedstrijd enkel een tweeletterwoordenlijstje raadplegen.
Alle andere naslagwerken zijn verboden en raadpleging hiervan kan leiden tot diskwalificatie.

Art. 6 Na iedere officiële wedstrijd volgt een naverbetering via de computer, hetzij onmiddellijk na de wedstrijd,
hetzij op een latere dag bij de naverbeteraar thuis.
Dit betekent dat alle zetten van iedere deelnemer in de computer worden ingevoerd. De computer
controleert het woord, de coördinaten en de schrijfrichting en telt de punten. Pas dan is de uitslag definitief
en wordt zij verwerkt in de klassementen.
Art. 7 Van iedere wedstrijd volgt een verslag en een speler heeft 14 dagen de tijd om klacht in te dienen tegen
een ten onrechte aangerekende nulscore. Wanneer de klacht gegrond is volgt er een rechtzetting en de
uitslag en het klassement worden aangepast. Bij verdere betwisting wordt de klacht voorgelegd aan de
Overkoepelende TaalCommissie (OTC) en haar uitspraak is dan wel definitief.
Art. 8 Spelers die te laat komen kunnen nog deelnemen aan de wedstrijd. Zij krijgen dan wel een nulscore voor
de reeds gespeelde beurten. Ze kunnen ook opteren om verder mee te spelen buiten competitie.
In beide gevallen dient het inleggeld betaald te worden.
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Art. 9 Bij spelers die onaangekondigd vertrekken voor het einde van het spel, wordt hun rankingprocent bekeken
na het beëindigen van hun laatste beurt.
- Is dit procent lager of gelijk aan hun rankingprocent in het klassement, dan worden ze met dit
rankingprocent in het klassement verwerkt.
- Is dit procent hoger dan hun rankingprocent in het klassement, dan wordt een 0 gegeven voor de
eerstvolgende beurt en wordt weer de berekening gedaan zoals hierboven. Is dit nog hoger dan wordt in de
volgende beurt een 0 gegeven. Dat gaat zo door tot het rankingprocent minder is dan hun rankingprocent
in het klassement.
- Als voor al hun ontbrekende beurten een 0 werd toegekend en hun rankingprocent is nog hoger, dan
worden zij toch met dit ‘hoger’ procent in de uitslag verwerkt.
Art. 10 Van iedere wedstrijd komt er een verslag op de website ‘www.ypsilonheist.be’.
Ook het aangepaste klassement (tot en met wedstrijd 18) komt op de website.
De leden worden hiervan op de hoogte gebracht via een mail.
Enkel de leden die niet over een e-mailadres en een printer beschikken kunnen het wedstrijdverslag op
papier krijgen, tenminste als ze aan die wedstrijd hebben deelgenomen.
De recentste klassementen van de beide competities hangen steeds uit in het clublokaal.

6. Klassementen
1. Rankingklassement
Art. 1 Het rankingklassement bepaalt de kampioenen per reeks en wordt opgemaakt volgens het principe van de
NTSV-ranking, waarbij iedere wedstrijd wordt aanzien als een interclub. Dit was vroeger volgens de ARPmethode (Afwijking Referentie Percentage) maar is sedert het seizoen 2003-2004 veranderd naar de
formule van het RANK% .
De volledige uitleg en de berekeningswijze is ter inzage in het door het NTSV vzw opgemaakte DOSSIER
RANKING, waarvan iedere club een exemplaar krijgt.
In het kort komt het hierop neer dat percentages moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Percentages zijn
relatieve waarden die slechts binnen één wedstrijd een betekenis hebben Gemakkelijke partijen zorgen
voor hoge percentages en moeilijke partijen voor lage. Je kunt een top-5 plaats bekleden met 75 %, maar
de
je kunt ook 75 % halen en toch ‘maar’ 12 eindigen. Hieronder volgt een extreem voorbeeld:
de
Wedstrijd 1:
Speler A: 5 plaats en 69 %,
Speler B: niet aanwezig
ste
Wedstrijd 2:
Speler A: niet aanwezig,
Speler B: 22 plaats en 71 %
In de tussenstand staat speler B vóór speler A geklasseerd, alhoewel speler A vijfde werd in een
moeilijke wedstrijd en speler B eerder matig speelde in een wedstrijd met enkele weggeefscrabbles.
Dit is de formule waarop de huidige rankingsmethode gebaseerd is (extract uit het HR van het NTSV):
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 GV/WvM) , waarbij:
WvS
WvM
GV

Winnaar versus Speler(x), zijnde het verschil tussen de behaalde punten van de winnaar en
de speler wiens rankingprocent berekend wordt.
Winnaar versus Mediaanspeler, zijnde het verschil tussen de behaalde punten van de
mediaanspeler.
is een afgerond getal van het verschil dat gemiddeld blijkt te bestaan tussen het behaalde
percentage van de winnaar en die van de mediaanspeler. Voor de competities in YpsilonHeist wordt het GV vastgelegd op 20. (Bij de NTSV-ranking is dit 25).

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
100-het GV = 80 rank%.
Het gemiddelde van de rankingprocenten van een speler bepaalt dan zijn plaats in de ranking.
Bij de berekening van het rank% wordt geen rekening gehouden met het resultaat van gastspelers of nietleden.
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Art. 2 Om in de klassementen te worden opgenomen is een deelname van minimum de helft van het aantal
wedstrijden (per competitie) vereist.
Art. 3 Nieuwe leden kunnen geen kampioen worden, behalve in de A1-reeks

2. Puntenklassement
Art. 4

Punten worden op de volgende manier verdiend:
- 5 punten per deelname
- 10 punten per gelegde scrabble
- 15 punten per gelegde solo
- 20 punten per gelegde meestersolo
- 25 punten per gelegde soloscrabble
- 30 punten per gelegde meestersoloscrabble

Art. 5

De puntenkampioen is de speler uit iedere reeks die op het eind van het seizoen het hoogste puntenaantal
heeft. Bij gelijkheid van aantal punten primeert het kleinste aantal gespeelde wedstrijden.

Art. 6

Bij de berekening van de (meester)solo’s en de (meester)soloscrabbles wordt geen rekening gehouden
met eventuele solo’s en/of soloscrabbles van gastspelers of niet-leden.

3. Nevenklassementen
Art. 7 Naast het rankingklassement, dat in vele clubs ook het enige klassement is, en naast het
puntenklassement worden nog een aantal andere klassementen opgemaakt, waarvan de winnaar telkens
met een prijs wordt beloond, zowel in de avond- als de namiddagcompetitie.
Art. 8 We onderscheiden nevenklassementen die per reeks worden opgemaakt (A1, A2, A3, B1, B2 en C)
en reeksoverschrijdende nevenklassementen (alle deelnemers).
Art. 9

Om in de nevenklassementen te worden opgenomen is een deelname van minimum de helft van het aantal
wedstrijden vereist.

Art. 10 Meeste scrabbles
De winnaar is de speler uit iedere reeks die op het eind van het seizoen de meeste scrabbles heeft gelegd.
In het aantal scrabbles zijn ook de soloscrabbles meegerekend, want dit zijn evengoed scrabbles.
Bij gelijkheid van aantal scrabbles primeert het kleinste aantal gespeelde wedstrijden.
Art. 11 Meeste solo’s
De winnaar is de speler uit iedere reeks die op het eind van het seizoen de meeste solo’s heeft gelegd.
Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen solo’s en meestersolo’s
In het aantal solo’s zijn ook de soloscrabbles meegerekend, want dit zijn evengoed solo’s
Bij gelijkheid van aantal solo’s primeert het kleinste aantal gespeelde wedstrijden.
Bij de berekening van de solo’s wordt geen rekening gehouden met eventuele solo’s van gastspelers of
niet-leden.
Art. 12 Meeste soloscrabbles
De winnaar is de speler uit iedere reeks die op het eind van het seizoen de meeste soloscrabbles heeft
gelegd. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen soloscrabbles en meestersoloscrabbles
Bij gelijkheid van aantal soloscrabbles primeert het kleinste aantal gespeelde wedstrijden.
Bij de berekening van de soloscrabbles wordt geen rekening gehouden met eventuele soloscrabbles van
van gastspelers of niet-leden.
Art. 13 Meeste tops
De winnaar is de speler uit iedere reeks die op het eind van het seizoen de meeste tops heeft gelegd,
uitgedrukt in een coëfficiënt : totaal aantal behaalde tops / totaal aantal gespeelde beurten.
Art. 14 Minste nullen
De winnaar is de speler met de kleinste nulcoëfficiënt.
De nulcoëfficiënt wordt berekend via de formule:
Aantal nullen x 20 (gemiddeld aantal beurten per wedstrijd)
Aantal beurten
Bij een gelijke coëfficiënt primeert het grootste aantal gespeelde wedstrijden
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Art. 15 Grootste stijger (op jaarbasis)
De winnaar is de speler die t.o.v. zijn klassering op het einde van het vorig seizoen de grootste vooruitgang
heeft gemaakt.
Bij een gelijke vooruitgang primeert het grootste aantal gespeelde wedstrijden
Enkel de leden die in het seizoen aan minimum de helft van de wedstrijden én in het voorafgaand seizoen
aan minimum 5 wedstrijden hebben deelgenomen, zijn in dit klassement opgenomen.
Nieuwe spelers zijn in dit klassement dus niet opgenomen.
Art. 16 Het bestuur behoudt het recht om jaarlijks de nevenklassementen aan te passen, bij te voegen of te
schrappen. De wijzigingen worden dan, na voorlegging aan de AV, aangebracht in dit Huish. Regl..

7. Ledenfeest
Art. 1 Eenmaal per jaar, op het einde van het seizoen, organiseert het bestuur een ledenfeest, met een maaltijd
en een kampioenenviering.
Art. 2 Op het ledenfeest worden de kampioenen, de winnaars van de nevenklassementen, de trouwe en de
verdienstelijke leden gehuldigd.
Art. 3 -Van de beide competities ontvangen een prijs:
- De kampioenen uit de 6 reeksen (A1, A2, A3, B1, B2, C)
- Alle spelers uit reeks A1 die zich handhaven in die reeks (90 rank% of meer)
- De vicekampioenen, de 3de’s, de 4de’s, enz. uit de reeksen A2, A3, B1, B2, C, indien ze promoveren
naar een hogere reeks
- De winnaars van de nevenklassementen, op 3 uitzonderingen na
uitzondering 1: Er worden GEEN prijzen toegekend aan de winnaar van de meeste scrabbles, van de
meeste solo’s en van de meeste soloscrabbles indien deze speler puntenkampioen
is geworden
uitzondering 2: Er worden GEEN prijzen toegekend aan de winnaar van de meeste tops indien deze
speler een prijs heeft gewonnen in het rankingklassement
uitzondering 3: Er worden GEEN prijzen toegekend aan de winnaar van de meeste solo’s als die
persoon ook de winnaar is van de meeste soloscrabbles en juist door die
soloscrabble(s) de winnaar is van de meeste solo’s. Dit om te vermijden dat een speler
door het maken van 1 soloscrabble 2 prijzen krijgt
Art. 4 De leden krijgen een financiële reductie, bepaald door de ‘spaarpot’ (zie aldaar).
De leden die niet (kunnen) deelnemen aan het ledenfeest hebben geen recht op die reductie. Hun reductie
wordt dan gewoon weer in de clubkas gestopt en zal aangewend worden tot het aanschaffen van de
prijzen.
De niet-leden (meestal partners) die zich op de een of andere manier behulpzaam hebben gemaakt tijdens
het jaar (bv. meehelpen tijdens de interclub) kunnen ook genieten van die reductie. Het bestuur beslist.
Art. 7

De aard en de waarde van de prijzen worden door het bestuur bepaald.
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8. Extra ledenwedstrijden
Art. 1 Wanneer er 5 woensdagen in een maand zijn wordt een extra-ledenwedstrijd ingelast. Gewoonlijk wordt
dan een speciale formule toegepast, bv. blancoscrabble, teamscrabble, nivelleringsscrabble,
wedstrijdscrabble, enz.
Art. 2 Alle datums van deze wedstrijden worden tijdig aan de leden medegedeeld
Art. 3 Aan deze wedstrijden worden telkens mooie prijzen verbonden.
Art. 4

Op speciaal verzoek kunnen gastspelers deelnemen maar ze kunnen nooit genieten van de prijzen.

Art. 5 De deelname en/of de voorinschrijving, alsook de aard en de waarde van de prijzen worden bepaald door
het bestuur.
Art. 6 Deze wedstrijden tellen niet mee voor het competitieklassement maar wel voor het spijzen van de spaarpot
Art. 7

Blancoscrabble
-Bij de blancoscrabble gelden alle spel- en taalregels als bij de competitiewedstrijden.
-Bij elke trekking worden 6 letters getrokken en telkens 1 blanco (zolang er een blanco voorradig is)
-De blanco wordt zo lang mogelijk gerecupereerd door hem op het bord te vervangen door de
desbetreffende letter
-Mocht de hoogste zet uit twee of meerdere verschillende woorden met dezelfde puntenwaarde bestaan,
zal indien mogelijk geopteerd worden om een woord te leggen waardoor de blanco kan gerecupereerd
worden.
-De prijzen worden toegekend, deels door het eindklassement, deels door lottrekking. Het bestuur beslist
vooraf.

Art. 8

Teamscrabble
-Bij de teamscrabble gelden alle spel- en taalregels als bij de competitiewedstrijden.
-Omdat de teams vooraf worden vastgelegd is voorinschrijving noodzakelijk.
-Spelers van hetzelfde team mogen niet naast elkaar zitten.
-De samenstelling van de teams gebeurt volgens de laatste competitieklassering van de spelers (bij wie
aan 2 competities deelneemt, wordt het gemiddelde van de 2 genomen).
-Er worden gelijkwaardige teams samengesteld door telkens hoger geklasseerde spelers te combineren
met lager geklasseerde spelers.
-De teams worden tijdens het spel niet bekend gemaakt.
-Na afloop van de wedstrijd worden de plaatspunten van de teams opgeteld en het team met het laagste
puntentotaal wint. Dit is het systeem van de NTSV-clubbeker.
-Wanneer een vooraf ingeschreven deelnemer die deel uitmaakt van een team de dag zelf niet komt
opdagen, dan krijgt hij het puntenaantal dat overeenkomt met zijn plaats volgens de laatste
competitieklassering en wordt die bijgeteld bij de plaatspunten van de andere teamleden. Dit bepaalt het
eindtotaal van het team.
-De prijzen worden volledig toegekend aan de hand van het eindklassement. Het bestuur beslist vooraf
hoeveel teams er in aanmerking komen voor de prijzen.
-Een afwezige speler krijgt zijn inschrijvingsgeld niet terug en kan ook geen aanspraak maken op een prijs.

Art. 9

Nivelleringsscrabble
-Bij de nivelleringsscrabble gelden alle spel- en taalregels als bij de competitiewedstrijden.
-Na afloop van de wedstrijd wordt de uitslag van alle spelers ‘genivelleerd’ op basis van hun laatste
gemiddelde procent, d.w.z. er wordt een verschil gemaakt tussen hun gemiddelde procent in het
klassement en het behaalde gemiddelde procent in de wedstrijd.
-Het klassement wordt opgemaakt op basis van dat verschil.
-Bij een speler die een representatief gemiddelde procent heeft in één of beide competities, wordt het
hoogste gemiddelde procent genomen. Men heeft een representatief gemiddelde procent, wanneer men
aan minimum de helft van de tot dusver gespeelde wedstrijden in een bepaalde competitie heeft
deelgenomen.
-Bij een speler die geen representatief gemiddelde procent heeft in een van de competities, wordt zijn
rankingprocent opgetrokken tot dat van de speler die in het klassement net voor hem staat.
-Bij een speler die niet in de ranking is opgenomen wordt een fictief gemiddelde procent gegeven, op basis
van een schatting van zijn sterkte. De schatting wordt bepaald door de spelleiding en is altijd aan de hoge
kant.
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-De prijzen worden volledig toegekend aan de hand van het eindklassement nà de nivellering, dus op basis
van het eerder genoemde verschil.
-Het bestuur beslist vooraf hoeveel spelers er in aanmerking komen voor de prijzen.
Art. 10 Wedstrijdscrabble
-Er wordt gespeeld volgens het ‘één-tegen-één’ principe, op hetzelfde bord en met 2 spelers
-De wedstrijd is gespreid over 2 dagen (voorronde en finale) en voorinschrijving is noodzakelijk
-De tegenstanders worden geloot (per reeks A, B en C) en spelen in de voorronde elk 2 wedstrijden. Bij
een oneven aantal deelnemers per reeks kan een speler (in de voorronde) uitkomen tegen een speler uit
een aangrenzende reeks. Er kan ook in noodgeval een speler uit die reeks afzien van deelname. Deze
speler krijgt uiteraard zijn inschrijving terug.
-Bij een voorinschrijving van minder dan 5 spelers per reeks is er geen voorronde in die reeks.
-De finaleronde (in de A-, B- en C-reeks) wordt beslist tussen 4 spelers.
-Spelers die in de voorronde beide wedstrijden verloren hebben zijn uitgeschakeld
-Spelers die in de voorronde beide wedstrijden gewonnen hebben gaan door naar de finale (per reeks)
-Bij een tekort aan finalisten wordt geloot uit de spelers met één gewonnen wedstrijd in de voorronde
-De 4 finalisten uit iedere reeks ontvangen een prijs.
-Regels
Wie begint wordt door loting bepaald. Iedereen krijgt evenveel beurten.
Elke speler beschikt over een vooraf bepaalde totale tijdsduur waarover hij of zij vrij kan beschikken per
beurt.
Na iedere zet behoudt de speler de letters die niet gebruikt werden en er worden nieuwe letters
bijgetrokken tot het aantal van 7 is bereikt
Beide spelers noteren de gelegde hoofdwoorden en de behaalde punten op het daartoe bestemde
wedstrijdformulier. Regelmatig moeten ze hun formulier met elkaar vergelijken. De spelleider moet op het
einde van de wedstrijd dezelfde eindstand bij de beide spelers terugvinden.
Aan het begin van het spel heeft elke speler één ruilbeurt. Daarna kan hij geen letters meer ruilen
Er mogen geen woorden worden opgevraagd aan de jury ter goedkeuring alvorens men deze op het
bord legt. Er worden geen hulpmiddelen, zoals een tweeletterwoordenlijstje, gebruikt.
Een gelegd woord mag, nadat het is gelegd en de punten ervan zijn geteld, worden aangevochten door
de tegenspeler. In dat geval zoekt de spelleider het op. Als een woord wordt afgekeurd, moet de speler
de letters terugnemen en krijgt hij tevens 20 strafpunten. Als het betwiste woord echter goed is, blijft het
liggen en krijgt de tegenspeler 20 strafpunten. Hij is daarna wel gewoon aan de beurt.
Er vindt geen eindcontrole plaats door de spelleider, dus achteraf worden er geen punten in mindering
gebracht voor foutieve woorden. De enige mogelijkheid voor het afkeuren van en strafpunten krijgen voor
onjuiste woorden is dus tijdens het spel, direct na het neerleggen van het woord.
Het spel is gedaan wanneer een speler geen letters meer heeft. Als die speler begonnen is mag de
tegenstrever nog één keer spelen. Indien een speler nog blokjes overheeft wordt de letterwaarde van die
blokjes afgetrokken van zijn totaalscore.
Alle betwistingen die tijdens de wedstrijd kunnen ontstaan en die niet ressorteren onder één van
bovengenoemde regels worden door een onpartijdige spelleider opgelost.
Art. 11 Alles Af
-Bij de Alles Af-scrabble gelden alle spel- en taalregels als bij de competitiewedstrijden.
-Elke trekking is een scrabble, voor zover er volgens de overgebleven letters en het spelpatroon nog
scrabbles mogelijk zijn.
-Omdat dergelijk spel 14 à 15 beurten omvat, worden meestal 2 partijen gespeeld.
-Tijdens de partijen is er geen pauze, maar wel tussen de 2 partijen
-De prijzen worden toegekend, deels door het eindklassement, deels door lottrekking. Het bestuur beslist
vooraf.
-Winnaar van het eindklassement is diegene die over de 2 partijen de sterkste is.
- Wanneer een winnaar van één van de 2 partijen geen eindwinnaar is, krijgt hij ook een prijs voor zijn
overwinning.
Art. 12 Het bestuur behoudt het recht om jaarlijks de extra-ledenwedstrijden aan te passen, bij te voegen of te
schrappen. De wijzigingen worden dan wel aangebracht in dit Huishoudelijk Reglement

9/13

Huishoudelijk Reglement
Editie 28/06/2017

9. Interclubontmoetingen
Art. 1

Scrabble-interclubs
-NTSV-leden die wensen deel te nemen aan de scrabble-interclubs dienen zich in te schrijven via hun
hoofdclub. Ypsilon Heist zorgt dus enkel voor de inschrijving van haar hoofdleden. Zij kunnen voor hun
inschrijving en betaling terecht bij de daartoe aangestelde persoon.
-De kalender van die interclubs kun je vinden in de Woordenaar of in het ledenblad. Op de
competitiewedstrijden en in het wedstrijdverslag worden de data van de eerstvolgende interclubs ook nog
eens extra vermeld.
-Door hun deelname kunnen zij ook helpen punten sprokkelen voor Ypsilon Heist in het NTSVclubkampioenschap.
-De chauffeurs krijgen een km-vergoeding via het interclubfonds (zie aldaar)

Art. 2 Eigen interclub
-Jaarlijks in januari organiseert Ypsilon Heist een eigen interclub.
-De Ypsilon hoofdleden worden pas ingeschreven nadat de inschrijvingsdatum van de andere clubs is
verstreken en er een zicht is op de resterende plaatsen. Die resterende plaatsen zullen eerst worden
opgevuld door de leden die al aan meerdere interclubs hebben deelgenomen en aldus ook kans maken om
aan het door het NTSV vzw vereiste minimum aantal interclubs te komen. De overige plaatsen die ontstaan
door wegvallers kunnen worden ingenomen door de leden die op de dag zelf ter plaatse aanwezig zijn.
Art. 3 A- ,B- en C-kampioenschap
-Wie aan het vereiste minimum aantal scrabble-interclubs heeft deelgenomen mag op het einde van
november deelnemen aan het A-, B- of C-kampioenschap van het NTSV vzw, al naargelang hun NTSVranking ( is niet gelijk aan de rankingscore behaald in het clubkampioenschap)
Aan de chauffeurs worden de vervoerskosten terugbetaald volgens de formule toegepast door het NTSV
vzw
Art. 4 NTSV-Clubbekerwedstrijd
De 5 spelers die Ypsilon Heist mogen vertegenwoordigen op de clubbekerwedstrijden van het NTSV vzw
worden geselecteerd door het bestuur op basis van de eindrangschikking van het voorbije seizoen. De
sterkste spelers krijgen de eerste kans.
-De deelnameprijs aan de NTSV-clubbekerwedstrijden wordt uit de clubkas betaald. Bovendien wordt aan
de chauffeurs de vervoerskosten terugbetaald volgens de formule toegepast door het NTSV vzw
Art. 5

Regionaal -, dames- en seniorenkampioenschap
-Deze wedstrijden vinden één maal per jaar plaats.
-De deelname en de tussenkomst in de vervoerskosten vallen onder dezelfde noemer als die bij de
interclubs (zie Art. 1).

Art. 6

Interland
-Eenmaal per jaar is er de scrabble-interland België – Nederland

.
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10.Clubkas
Art. 1

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bijhouden van de clubkas

Art. 2

In de clubkas komt:
Het lidgeld, na aftrek van de NTSV-bijdrage
De opbrengst van de drankbonnenverkoop, na aftrek van de kosten
Het inleggeld bij elke wedstrijd
De opbrengst van de interclub, na aftrek van alle kosten
De gemeentelijke subsidie en eventuele sponsoring

Art. 3

De clubkas kan, zonder voorafgaande toestemming van de leden, aangesproken worden om:
Scrabblemateriaal aan te kopen
Drukwerk te bekostigen
Andere onkosten te betalen (drank, huur zaal, prijzen, enz.)

Art. 4 Eenmaal per jaar, op de algemene vergadering, wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en
uitgaven.
Art. 5 Bij ontbinding van de club, kan geen enkel lid aanspraak maken op de activa van de clubkas
Het geld van de rekening wordt gestort op de rekening van het NTSV vzw en het scrabblemateriaal wordt
doorgegeven aan een andere scrabbleclub.

11. Interclubfonds
Art. 1 Het interclubfonds is eigenlijk een onderdeel van de clubkas en wordt aangelegd om de eigen leden te
stimuleren deel te nemen aan de scrabble-interclubs.
Art. 2 Dit fonds wordt gespijsd door de opbrengst van de eigen interclub.
Art. 3 Eenmaal per jaar, meestal na de eigen interclub, wordt het interclubfonds aangewend voor de
verplaatsingskosten van- en naar alle scrabble-interclubs en van- en naar de scrabble-kampioenschappen,
als daar zijn: het A-, B- en C-kampioenschap, het seniorenkampioenschap, het dameskampioenschap, het
regionaal kampioenschap, de NTSV-clubbekerwedstrijd, het IRK,
de interland en alle NTSVrankinginterclubs, vanaf een afstand van meer dan 20 km.
Het bestuur beslist of er in de toekomst nog andere wedstrijden aan deze reeks worden toegevoegd of
geschrapt.
Art. 4

Gastleden kunnen geen aanspraak maken op deze regeling omdat zij voor een andere club aantreden.
Als passagier(s) worden enkel in aanmerking genomen de hoofdleden die effectief aan de wedstrijd
hebben deelgenomen of hebben meegewerkt.

Art. 5 Om het ‘samen rijden’ te promoten worden de onkosten terugbetaald volgens bepaalde tarieven.
Die tarieven kunnen door het bestuur tijdens het jaar worden aangepast en zijn opgenomen in het Exceldocument ‘verplaatsingskosten’ dat de kostenverdeling bijhoudt en geregeld wordt doorgemaild naar de
interclubgangers.
De tarieven vanaf 2017 zijn:
- € 0,04 per km voor een chauffeur van een bedrijfswagen
- € 0,07 per km voor een chauffeur van een andere wagen
- € 0,03 per km per passagier die de chauffeur meeneemt.
Art. 6 Indien het bedrag van het interclubfonds niet toereikend is, zal de clubkas worden aangesproken om het
tekort bij te passen.
Indien dit tekort te groot is zullen de tarieven van de verplaatsingsonkosten met terugwerkende kracht
worden aangepast tot het bedrag van het interclubfonds is benaderd.
Art. 7 De aangehaalde tarieven zijn jaarlijks herzienbaar doordat zij onderhevig zijn aan de opbrengst van de
eigen interclub en aan het aantal interclubgangers.
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12. Spaarpot
Art. 1 De spaarpot is eigenlijk een onderdeel van de clubkas en wordt aangewend om aan ieder lid een reductie
te geven op het jaarlijkse ledenfeest.

Art. 2 Deze spaarpot wordt gespijsd door de scrabbles, solo’s en soloscrabbles die de deelnemers leggen op
ALLE officiële (naverbeterde) clubwedstrijden, naar rata van:
- € 0,40 te vermenigvuldigen met het aantal scrabbles die iedere speler heeft gemaakt
- € 0,20 per solo te vermenigvuldigen met het aantal deelnemers
- € 0.20 per soloscrabble te vermenigvuldigen met het aantal deelnemers + € 3
met een maximum van € 30 per wedstrijd.

Art. 3 De reductie wordt verrekend volgens het aantal aanwezigheden en wel als volgt: De spaarpot wordt
gedeeld door de som van het aantal aanwezigheden van de leden vanaf het begin van het seizoen tot en
met de 16de wedstrijd van beide competities (rond eind april), met een maximum van 16 aanwezigheden
per lid. Het quotiënt van deze deling wordt dan vermenigvuldigd met ieders aanwezigheden (max. 16) en
afgerond tot op een halve euro.
De reductie is persoonlijk en niet overdraagbaar aan een ander lid.
Het bedrag dat resteert omdat bepaalde leden niet naar het ledenfeest kunnen komen wordt teruggestort in
de clubkas.
Art. 4 Aangezien de reductie moet bekend zijn op het moment van inschrijving tot het ledenfeest en alle
competitiewedstrijden nog niet zijn gespeeld, wordt de spaarpot ieder jaar afgesloten na wedstrijd 16 van
de beide competities. De wedstrijden daarna tellen dan mee voor de spaarpot van het volgend seizoen.

13. Bijkomende wedstrijden en prijzen
Art. 1

Vakantiewedstrijden
-De vakantiewedstrijden vinden plaats in de maanden juli en augustus. Aan die wedstrijden wordt ook een
kleine competitie verbonden.
-Die minicompetitie (met bijhorende prijzen) is niet alleen voor de leden maar ook voor de gastspelers die
tijdens het seizoen aan minstens de helft van de wedstrijden uit een bepaalde competitie hebben
deelgenomen.
-Enkel zij die aan alle vakantiewedstrijden hebben deelgenomen of er slechts één hebben gemist, komen
in aanmerking voor de 2 eindklassementen.
Er worden 2 klassementen opgemaakt:
volgens het hoogste ranking% en volgens de nivelleringsmethode ( zie 9, art.10).
-Er zijn prijzen voorzien voor de top 3 in de beide klassementen.
Een cumul van prijzen is mogelijk
-De leden die alle vakantiewedstrijden hebben bijgewoond krijgen ook een prijs.
-De aard en de waarde van de prijzen wordt door het bestuur bepaald.

Art. 2

Opgave ledenblad
-In het ledenblad kan een puzzle-opgave verschijnen die door de opsteller vrij mag in elkaar gestoken
worden, voor zover ze in de geest van het scrabblespel zijn opgemaakt.
-De opsteller ervan onthoudt zich uiteraard van deelname.
-Bij deelname van minstens 8 leden zijn 3 mooie prijzen voorzien voor de eerste 3. Bij deelname van
minder dan 8 deelnemers ontvangt enkel de winnaar een prijs.
-De andere deelnemers met een representatieve oplossing ontvangen een of meerdere drankbonnen.

Art. 3

Eerste trekking
-De spelersnummers van alle leden worden in één zakje gestopt.
-Bij iedere competitiewedstrijd (niet de vakantiecompetitie), zowel ’s namiddags als ’s avonds, wordt uit dit
zakje een nummer getrokken.
-Als de speler niet aanwezig is gaat zijn nummer terug in het zakje en wordt een nieuw nummer getrokken.
-Als de speler wel aanwezig is wordt hij uitgenodigd om de eerste 7 letters te trekken. Zijn nummer gaat
niet terug in het zakje.
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-Indien er met deze trekking geen scrabble kan worden gemaakt, wordt er een drankbon in de ‘pot’ gestopt.
Is er wel een scrabble te maken (eventueel door de computer) dan krijgt de persoon die de letters heeft
getrokken één drankbon + de drankbon(nen) uit de pot.
-De ‘pot’ loopt nooit hoger op dan 5 drankbonnen
-Spelers die de eerste trekking eens gedaan hebben, komen niet meer in aanmerking tot alle leden aan de
beurt zijn geweest. Daarna begint de cyclus opnieuw.
-Nieuwe leden komen niet in aanmerking voor de trekking tot de pot leeg is. Daarna worden hun
lidnummers bij de andere gevoegd
Art. 4

Grootste stijger (na iedere wedstrijd)
-Per competitie, na iedere wedstrijd, ontvangt de speler die de grootste sprong in het klassement heeft
gemaakt, een drankbon.
-Om in aanmerking te komen voor die prijs dient men wel aan 9 van de eerste 10 wedstrijden te hebben
deelgenomen. Vanaf wedstrijd 11 t/m 15 mag men opnieuw één wedstrijd missen en van wedstrijd 16 t/m
20 nog één. Mist een speler bv. 2 van de eerste 10 wedstrijden en dan geen meer, dan komt hij niet in
aanmerking tot wedstrijd 10, maar wel terug vanaf wedstrijd 11.

Art. 5 Het bestuur behoudt het recht om jaarlijks de voorgaande punten aan te passen, bij te voegen of te
schrappen. De wijzigingen worden dan wel aangebracht in dit Huishoudelijk Reglement.

14. Slotbepalingen
Art. 1

Alle prijzen en tarieven worden bepaald door het bestuur en zijn jaarlijks herzienbaar

Art. 2 Geen enkele van deze reglementen is bedoeld om iemand te viseren, maar wel om ervoor te zorgen dat
iedereen zijn scrabblesport optimaal kan beoefenen.
Art. 3 Gevallen die niet in dit Huishoudelijk Reglement zijn opgenomen, worden door het bestuur behandeld en
zo vlug mogelijk aan de algemene vergadering voorgelegd, teneinde ze in het Huishoudelijk Reglement op
te nemen.
Art. 4 Leden die met bepaalde punten uit dit reglement niet akkoord gaan of die nieuwe voorstellen hebben,
kunnen die kenbaar maken aan het bestuur. Op de algemene vergadering worden die opmerkingen of
vernieuwingen besproken en eventueel ter stemming voorgelegd.
Art. 5

Het Huishoudelijk reglement staat op de website ‘ypsilonheist.be’ en ligt ter inzage in het clublokaal.
Ieder lid wordt verondersteld het Huishoudelijk reglement te kennen.

Namens het bestuur,

De Voorzitter
De Bouvere Bertrand
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