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TECHNISCHE REGLEMENTEN 
 
Artikel 1 
A. HET TAFELVOETBALAPPARAAT 

Het toestel waarop gespeeld wordt moet voldoen aan de volgende eisen 
voldoen: 
1. Het apparaat moet waterpas en vast staan. Onder vast staan 
wordt verstaan dat het apparaat zowel in de lengte- als in de 
breedterichting niet verschuifbaar is. 
Mogelijkheden zijn o.a.: 
- rubberen matten; 
- vastzetten d.m.v. dubbelzijdig plakband; 
- iedere andere oplossing, waardoor het apparaat vaststaat (dit ter 
beoordeling van de tuchtcommissie). 
2. De stangen mogen niet stroef of scheef zijn. 
3. Er mag niet aan de poppen gezaagd of geschaafd zijn. 
4. Is vervallen. 
5. De glasplaat moet schoon en onbeschadigd zijn. 
6. Poppen en handvaten moeten vast aan de stangen bevestigd zijn. 
7. Het scorebord kan d.m.v. wasknijpers overzichtelijk worden 
gehouden. 
8. de achterkant van de goal mag worden voorzien van een dun rubberen matje van circa 
3 mm. dikte. 
Er mogen geen veranderingen aan het apparaat of de poppen 
worden aangebracht. 
Het gebruik van rubbers, zakdoeken of handdoeken gewikkeld om 
het handvat en het gebruiken van handschoenen is toegestaan. 
 

B. DEFECT AAN APPARAAT 

Elke vereniging is verplicht om over een pakket reservemateriaal te beschikken waardoor zij 
bij “normale defecten” ervoor kunnen zorgen dat het tafelvoetbalapparaat binnen 1 uur weer 
speelklaar is zodat de wedstrijd kan worden uitgespeeld. 
Het pakket dient te bestaan uit de volgende onderdelen: 
3 witte en 3 zwarte poppen, 4 dunne rubbers, 4 schroefjes met bout en ringen, 2 veren en 
lijm om handvaten vast te zetten. 
Kan een vereniging tijdens een wedstrijd een van bovenstaande zaken niet vervangen dan 
blijven ze dus in gebreke en zal de TUC een sanctie opleggen aan de thuisspelende 
vereniging. Buiten een boete zal zij ook een tegemoetkoming in de reiskosten voor de 
uitspelende vereniging opleggen indien deze voor het uitspelen van de wedstrijd voor een 2e 
keer moet opkomen. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van de afstand die de uitspelende 
vereniging moet reizen met een minimum van €15,-. De hoogte van de boete is afhankelijk 
van de ernst van het in gebreke blijven. 
Indien de wedstrijd niet uitgespeeld kan worden c.q. geen doorgang kan vinden dient de 
keurmeester en de competitieleider hiervan op de hoogte te worden gesteld. Hierbij moet 
vermeld worden: de opstelling, de standen van partij en wedstrijd op het 
moment van onderbreking, door beide leiders ondertekend. 
De wedstrijd wordt dan op een andere datum bij dezelfde stand uitgespeeld. 
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C. VERVANGING VAN APPARAAT 

De deelnemers dienen de gehele competitie hun thuiswedstrijden te spelen op een door de 
bond goedgekeurd apparaat. Is dit apparaat aan vervanging toe, dan 
ligt de beslissing hiertoe bij het bestuur of een door het bestuur aan 
te wijzen commissie. Ingeval van vervanging moet men het bestuur 
hiervan in kennis stellen. 
Er mag alleen gespeeld worden op apparaten van het merk welke 
door de ZOH zijn vastgesteld 
 

D. DE VERLICHTING 

De verlichting moet aan de volgende eisen voldoen: 
- hij moet midden boven de speeltafel hangen;  
- de sterkte van de verlichting moet zodanig zijn dat er in het hele 
apparaat goede verlichting aanwezig is, dus ook in de hoeken 
minimaal 300lux; 
- de verlichting mag alleen licht uitstralen naar beneden en niet naar 
de zijkanten (de spelers mogen niet verblind worden).  
Geadviseerd wordt een tube-lint (TL) lamp aan te schaffen. 
 

E. BALLEN 

De speelballen dienen schoon, goed bespeelbaar en van goede kwaliteit te zijn. Ze dienen 
aangeschaft te worden bij de Z.O.H. 
 

F. AANVULLING 

Keuringen kunnen het hele seizoen plaatsvinden. Voor aanvang van het seizoen wordt een afspraak 
gemaakt door de TUC met de desbetreffende vereniging. Tijdens het seizoen is dit op wedstrijddagen 
niet verplicht.  
Het spel dient los van de wand te staan en ten alle tijden een dusdanige afstand bedragen dat de 
scheidsrechter achter het apparaat plaats kan nemen zonder de spelers te hinderen. Indien 
de protestcommissie tot twee maal toe niet in staat is het spel te keuren ondanks een 
aankondiging zullen de kosten doorberekend worden. 
 

G. ONAFHANKELIJK KEURMEESTER 

Het bestuur benoemd een of meerdere onafhankelijke keurmeesters die bij calamiteiten 
telefonisch bereikbaar en oproepbaar is/zijn en zonnodig zal/zullen komen inspecteren. De 
keurmeester zal een bindend advies geven waartegen protest mogelijk is. 


