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1. ALGEMEEN  
 

In dit hoofdstuk wordt informatie verstrekt over de belangrijkste rechten en plichten 
betreffende de Bondscompetitie. Voor de Ere- en  Eerste Divisie gelden overigens nog 
aanvullende regels, die zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling Bondscompetitie 2016-2017. 
Bij dezen het advies om de informatie door te lezen en bij vragen contact op te nemen met het 
Bondsbureau (afdeling Dienstverlening & Wedstrijdzaken). 
Telefonisch contact vooraf voorkomt vaak problemen. 
ATTENTIE: voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het Algemeen Wedstrijdreglement 
(AWR) en het Competitiereglement (CR). Deze reglementen en andere van belang zijnde 
regelingen treft u aan op de pagina ‘Overzicht spelregels en reglementen’ op de Badminton 
Nederland website (http://www.badminton.nl/spelregels-en-reglementen/regelementen)    
 
Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde komen. 
 
1 Contact LCW / Bondsbureau 
 
2 Wedstrijdformulieren / Teamopstellingsformulieren 
 
3 Aanvangstijden 
 
4 Wijziging competitieprogramma 
 
5 Partijvolgorde 
 
6 Opstellingen 
 
7 Invallen 
 
8 Terugplaatsen naar een lager team 
 
9 Nieuwe speler van een andere vereniging 
 
10 Speelgerechtigde spelers 
 
11 Onvolledig, te laat of niet opkomen 
 
12 Afgebroken wedstrijden 
 
13 Beleid inzake uitspelen van afgebroken wedstrijden 
 
14 Shuttles 
 
15 Aantekenen protest en aangifte overtreding 
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1 Contact met LCW / Bondsbureau 
 
De Bondscompetitie wordt voor u op het Bondsbureau verzorgd door: 
Joan Peeters.  
Aanspreekpunt voor de Bondscompetitie bij de LCW is: 
Ben Lageweg (E-mail: blageweg@badminton.nl). 
 
Alle correspondentie inzake de competitie dient te worden gericht aan: Bondsbureau 
Badminton Nederland, Postbus 2070, 3430 CJ  Nieuwegein (E-mail: wz@badminton.nl) .  
 
Telefonisch kunnen competitiecontactpersonen inlichtingen verkrijgen bij de volgende 
 nummers: tijdens kantooruren: Bondsbureau   tel: 030 - 6084164 
          
  buiten kantooruren: Medewerker Bondsbureau tel:        06-14373357 
     Calamiteiten nummer bij  tel:  06-22343338 
     mogelijke afgelastingen    
 
Indien onverwacht, buiten kantooruren, blijkt dat door een noodgeval (bijv. door 
weersomstandigheden of een afgebrande sporthal) wedstrijden niet op reguliere wijze 
afgewikkeld kunnen worden, dient te allen tijde toestemming voor uitstel te worden gevraagd.  
Let op: in principe kunnen wedstrijden niet uitgesteld worden, alleen vooruit gespeeld. 
Blessures zijn geen reden tot uitstel. 'Onvolledig opkomen' is meestal gunstiger voor het team 
dan 'niet opkomen'! 
 
2  Wedstrijdformulieren 
 
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het wedstrijd-
formulier. Het wedstrijdformulier dient te worden uitgedraaid via het digitale 
competitieprogramma. Wijzigingen dienen te worden aangebracht op het uitgedraaide 
wedstrijdformulier. Verder zijn zowel het thuisspelende  als het uitspelende team verant-
woordelijk voor de volledigheid en juistheid van alle gegevens op het wedstrijdformulier. Zie 
CR Hoofdstuk  VI artikel 15 lid 3. Een kopie van het wedstrijdformulier, eventueel inclusief 
aantekeningen m.b.t. het aanhangig maken van overtredingen, dient aan de teamleider van 
het uitspelende team te worden overhandigd. Het originele wedstrijdformulier en de kopie 
dienen door de thuisspelende vereniging, resp. de uitspelende vereniging te worden  
bewaard tot aan het einde van het wedstrijdseizoen, teneinde de LCW indien nodig in staat te 
stellen dit bij calamiteiten of onduidelijkheden op te vragen. 
 
In verband met de verwerking van de wedstrijdresultaten worden de thuisspelende 
verenigingen vriendelijk doch dringend verzocht de wedstrijdformulieren tijdig in te voeren in 
de competitiesoftware. Van de op zaterdag of zondag gespeelde wedstrijden dient het 
wedstrijdformulier uiterlijk op de zondagavond na de wedstrijd, vóór 20.30 uur (CR Hoofdstuk 
VI artikel 16 lid 5), digitaal te worden verstuurd. Indien het versturen niet succesvol verloopt 
dient dezelfde avond vóór 21.00 uur een e-mail te worden gestuurd naar wz@badminton.nl 
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met opgaaf van redenen en met print-screens van de foutmeldingen. Van wedstrijden die op 
doordeweekse dagen worden gespeeld dient het wedstrijdformulier uiterlijk 24 uur later te 
worden verstuurd. Bij Eredivisiewedstrijden dient op de wedstrijdtafel een laptop met 
internetverbinding aanwezig te zijn, waarmee de referee de resultaten invoert 
 
Ook van wedstrijden die niet zijn doorgegaan dient een wedstrijdformulier te worden 
ingezonden. Bij het al dan niet opleggen van administratiekosten wegens het niet tijdig doen 
inkomen van het wedstrijdformulier is het tijdstip van ontvangst van het wedstrijdformulier op 
de server doorslaggevend.  
 
Op het wedstrijdformulier dient van iedere speler het bondsnummer te worden ingevuld 
(nodig voor de verwerking voor de competitie maar ook de Nationale Ranglijst Badminton). 
Indien een speler geen spelerskaart kan tonen, dient een door de speler en zijn teamleider 
ondertekende verklaring te worden opgesteld, waarin wordt vermeld dat de speler speel-
gerechtigd is. Indien legitimatie door middel van het tonen van een geldig paspoort of rijbewijs 
heeft kunnen plaatsvinden, dient dit in de verklaring te worden opgenomen. Deze verklaring 
dient te worden gemaild naar wz@badminton.nl uiterlijk 20.30 uur op de zondagavond na 
afloop van de wedstrijd (of binnen 24 uur voor wedstrijden op doordeweekse dagen).  
 
3 Aanvangstijden 
 
Wedstrijden in de Bondscompetitie moeten in principe in het weekeinde worden gespeeld. 
Hierbij gelden de volgende regels (in de Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie staan 
aanvullende bepalingen voor de hoogste twee divisies): 
a. op vrijdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 19.00 en 19.30 uur; 
b. op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 10.00 en 19.00 uur; 
c. op zondag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 10.00 en 14.00 uur. 
Het beginnen van nieuwe partijen op zaterdag na 23.00 uur en op zondag na 18.00 uur kan niet 
worden geëist. 
 
Voor de bepalingen inzake de aanvangstijden kan een dispensatieverzoek worden ingediend, 
indien een verklaring van de verhurende instantie kan worden overgelegd, waaruit blijkt dat de 
desbetreffende vereniging niet de beschikking kan krijgen over de sporthal tijdens de 
reglementair voorgeschreven aanvangstijden. Er wordt geen dispensatie verleend voor een 
aanvangstijd eerder dan 9.30 uur, tenzij een schriftelijke akkoordverklaring van de tegenstan-
der kan worden overlegd. 
 
Indien toestemming wordt verleend om wedstrijden op zaterdag na 19.00 uur dan wel op 
zondag na 14.00 uur aan te vangen, wordt de toestemming verleend onder het voorbehoud 
dat tijdens de gehele wedstrijd twee banen beschikbaar zijn. De ontvangende vereniging dient 
ervoor zorg te dragen, dat de speelbanen ten minste vijftien minuten voor het vastgestelde 
aanvangstijdstip in gereedheid zijn gebracht, het schoonmaken van de banen daarbij 
inbegrepen; het bezoekende team dient tijdig toegang te hebben tot speelzaal en banen. 
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4. Wijziging competitieprogramma 
 
Speeldag en aanvangstijd dienen conform de gegevens, zoals gepubliceerd door de LCW (op 
http://badmintonnederland.toernooi.nl of in een CWI) te zijn. De LCW kan echter na 
bekendmaking van het competitieprogramma nog veranderingen aanbrengen. De 
veranderingen moeten uiterlijk 2x24 uur vóór het begin van de desbetreffende wedstrijd 
(nieuwe datum) bij de betrokken verenigingen bekend zijn. 
 
Het is in beginsel alleen mogelijk om een wedstrijd naar een eerdere dan de oorspronkelijk 
vastgestelde datum te verplaatsen. Een verzoek tot een dergelijke wijziging kan zowel 
voorafgaand aan het seizoen, als nog tijdens het seizoen worden ingediend. Een dergelijk 
verzoek dient uiterlijk 10 werkdagen vóór zowel de vastgestelde als de nieuw voorgestelde 
speeldatum door de LCW te zijn ontvangen. 
 
Een verzoek tot uitstellen van wedstrijden zal slechts bij hoge uitzondering worden 
gehonoreerd: bij noodsituaties (bijvoorbeeld brand in de sporthal, extreme weg- of 
weersomstandigheden, sterfgeval). 
Dit betekent dat blessures geen reden zijn om wedstrijden te verplaatsen. In het geval dat een 
speler onverwacht niet kan spelen door bijvoorbeeld een blessure, kan gebruik worden 
gemaakt van de invalregeling. 
 
Verzoeken om een wedstrijd vóór de datum die oorspronkelijk vermeld stond in het 
competitieprogramma te verspelen, worden in beginsel slechts in de hier onder genoemde 
gevallen in behandeling genomen: 
a. Instemming van de tegenstander 

Een wijzigingsverzoek wordt in behandeling genomen indien: 
1. een schriftelijke akkoordverklaring van de tegenstander is bijgevoegd, én 
2. het verzoek minimaal twee weken vóór de nieuwe speeldatum schriftelijk op het 

bondsbureau inkomt, én  
3. de gewenste speeldag en -tijd in het verzoek worden vermeld.  

 
b. Geen speelzaal beschikbaar 

Indien er op de datum waarop de wedstrijd staat gepland geen speelzaal beschikbaar is, 
hoeft geen akkoordverklaring van de tegenstander te worden bijgevoegd. Er kan alleen 
zonder toestemming van de tegenstander worden verplaatst naar de officiële 
reserveweekenden. In plaats daarvan dient: 
1. een verklaring van de verhurende instantie te worden overgelegd, waaruit duidelijk 

blijkt dat op zowel de vrijdag, de zaterdag, als de zondag van het desbetreffende 
speelweekend niet de beschikking kan worden verkregen over een speelzaal op de 
reglementair voorgeschreven uren, én 

2. een soortgelijke verklaring te worden overgelegd betreffende de 
(on)mogelijkheden in eventuele andere speelzalen in de eigen vestigingsplaats. 

 
In deze situaties kan echter soms ook een oplossing worden verkregen door voorafgaand aan 
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de competitie de uit- en thuiswedstrijden om te wisselen. Indien een schriftelijke 
akkoordverklaring van de tegenstander bij het formulier "Bondscompetitiegegevens 
2016/2017" wordt gevoegd, wordt een verzoek tot omwisseling van de uit- en thuiswedstrijd 
zonder meer goedgekeurd en op de Badminton Nederland-website opgenomen. 
 
Het laatste reserveweekend voor de Tweede t/m Vierde Divisie (16/17/18 februari 2017) is in 
principe alleen bestemd voor het uitspelen van afgebroken wedstrijden vanaf week 12, indien 
deze niet eerder uitgespeeld kunnen worden, en voor het opvangen van 'noodsituaties'. 
De LCW zal verzoeken om wedstrijden in het laatste reserveweekend uit te spelen alleen 
inwilligen indien er geen andere (eerdere) mogelijkheid is. Hierbij dienen de volgende 
mogelijkheden te zijn nagegaan: 
- uitspelen afgebroken wedstrijd in een eerder reserveweekend, 
- uitspelen afgebroken wedstrijd in een andere speelzaal in de eigen vestigingsplaats, 
- uitspelen afgebroken wedstrijd op een doordeweekse dag vóór het laatste reguliere 

weekend, 
- uitspelen afgebroken wedstrijd (uit de eerste competitiehelft) op de dag van de 

returnwedstrijd voorafgaand aan de wedstrijd. 
Bij inwilliging van een wijzigingsverzoek worden € 25,00 administratiekosten in rekening 
gebracht. Komen beide partijen niet tot een speeldatum, dan zal de LCW de (uit) te spelen 
wedstrijd vaststellen op een reservedatum in een door haar bepaalde speelzaal. De kosten 
komen voor rekening van de verenigingen. 
 
5 Partijvolgorde 
 
Bij de te spelen partijen wordt de volgorde van het wedstrijdformulier aangehouden, tenzij in 
onderling overleg een andere volgorde wordt vastgesteld. Een speler heeft recht op een 
rusttijd van vijftien minuten na een partij. Voor regels aangaande de partijvolgorde voor de  
Ere- en Eerste Divisie verwijs ik u door naar de Uitvoeringsregeling Ere- en Eerste Divisie. 
 
6 Opstellingen 
 
Vóór aanvang van de wedstrijd wisselen de teamleiders van de twee teams de opstelling voor 
alle partijen van de wedstrijd uit. De opstelling dient te zijn vergezeld van de spelerskaarten 
van de spelers die aan de wedstrijd deelnemen. Indien de opstelling afwijkt van de 
basisopstelling zoals die is aangegeven in de competitiesoftware dient een apart 
teamopstellingsformulier te worden overhandigd aan de tegenstanders. De thuisspelende 
vereniging wijzigt vóór aanvang van de wedstrijd de opstelling van alle partijen op het 
wedstrijdformulier. Indien een referee is aangesteld, verloopt de uitwisseling via de referee, 
die van de thuisspelende vereniging een met het digitale competitieprogramma uitgedraaid 
wedstrijdformulier dient te ontvangen.  
Zowel het thuisspelende als het uitspelende team zijn  verantwoordelijk voor de volledigheid 
en de juistheid van de gegevens op het wedstrijdformulier; beiden ondertekenen daartoe na 
afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier.  
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7 Invallen 
 
Een speler mag in dezelfde competitieweek niet in twee verschillende teams spelen, tenzij 
Hoofdstuk V, art. 7a van het CR van toepassing is, luidend:  
Een speler mag onbeperkt invallen in de Bondscompetitie, mits hij voldoet aan de bepalingen in 
de ‘Uitvoeringsregeling voor het invallen in de Bondscompetitie’ en conform andere bepalingen 
gerechtigd is in te vallen.  
 
De invalregeling houdt in: 

 Invallers in een team zijn alleen toegestaan als aan het volgende is voldaan, 
afzonderlijk zowel voor mannen als voor vrouwen: 
1. De sterkste invaller in het team (d.w.z. hoogst geplaatst op de invalranglijst van alle 

invallers in het team in een wedstrijd) staat niet hoger op de invalranglijst dan de 
sterkste niet-meespelende vastspeler; 

2. De op-een-na sterkste invaller in het team staat niet hoger op de invalranglijst dan 
de op een na sterkste niet-meespelende vastspeler, enz.; 

3. Indien er meer invallers dan niet-meespelende vastspelers zijn, moeten de 
resterende invallers niet hoger op de invalranglijst staan dan de laagst geplaatste 
vastspeler van het team. 

4. Bij ongeval of ziekte na het begin van de wedstrijd mag in nog te spelen partijen de 
uitgevallen speler worden vervangen door een andere speler, met inachtneming 
van alle bepalingen omtrent gerechtigde spelers, mits de andere speler niet hoger 
op de invalranglijst staat dan de uitgevallen speler. 

 Een vastspeler van een team mag niet invallen in een lagere divisie dan de divisie 
waarin zijn team speelt.  

 Een vastspeler van een team mag in een wedstrijdseizoen in ten hoogste 4 
competitieweken zowel voor zijn eigen team uitkomen als invallen in een ander team. 

Voorts gelden speciale regels voor invallen in dubbelweekenden, voor 2x spelen in één  
competitieweek en voor invallen in de laatste 4 speelrondes. 
 
Een speler mag slechts dan uitkomen in meerdere wedstrijden van zijn vereniging wanneer de 
desbetreffende wedstrijden niet gelijktijdig worden gespeeld, d.w.z. de aanvangstijd van een 
volgende wedstrijd dient niet vóór de eindtijd van de voorgaande wedstrijd te liggen; bepalend 
voor beide tijden is de opgave op het wedstrijdformulier.  
 
Het bovenstaande houdt in dat een speler die geen vastspeler is van een team (“reserve-
speler”), in dezelfde competitieweek niet in twee verschillende teams mag spelen. 
Slechts bij ongeval of ziekte na het begin van de wedstrijd mag van de op het wedstrijd-
formulier ingevulde opstelling worden afgeweken. Dat wil zeggen dat in de nog te spelen 
partijen de uitgevallen speler mag worden vervangen door een teamlid of invaller, met 
inachtneming van de bepalingen inzake speelgerechtigde spelers (zie CR, Hoofdstuk V, art. 9 en 
dit Competitiejaarboek Hoofdstuk A, art. 10).  
NB:  Indien na het begin van een partij een speler de partij opgeeft, mag de speler niet meer 

in andere partijen van de competitiewedstrijd uitkomen (CR Hoofdstuk VI, art. 17.6b), en 
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ook niet worden vervangen.   
 
Oproepen invaller 
Over de eventuele pauze tussen partijen om een invaller de tijd te geven om te arriveren na de 
blessure van een speler bestaan de volgende regels: 
 
Indien voor een wedstrijd slechts één baan ter beschikking staat, dan moet zonder ophouden 
worden doorgespeeld. De partijen van de wedstrijd worden gespeeld in de volgorde van het 
wedstrijdformulier, tenzij in aanvullende wedstrijdbepalingen of in onderling overleg een 
andere volgorde is vastgesteld. Een speler heeft recht op een rusttijd van vijftien minuten na 
een partij. 
 
Wanneer een wedstrijd op twee banen wordt verspeeld ligt het anders. In ieder geval moet de 
wedstrijd zonder ophouden worden gespeeld, volgens de volgorde van het wedstrijdformulier, 
of volgens de volgorde waarmee in onderling overleg akkoord is gegaan. Mocht na een 
blessure een invaller worden opgesteld, kan geen extra pauze worden verlangd. Het 
"gedupeerde" team kan wel eisen dat vanaf dat moment op één baan wordt gespeeld, 
waardoor meer tijd ontstaat om een invaller op te roepen.  
 
De maximale grens voor het opstellen van een invaller: vijftien minuten; geen extra pauze! 
 
8 Terugplaatsing naar een lager team 
 
Conform het CR, Hoofdstuk V, art. 8 lid 2 kan een speler naar een lager team worden 
teruggeplaatst; de bepaling luidt: 
 Een vastspeler van een team kan als vastspeler voor het naast lagere team worden 

opgegeven, indien hij ten minste drie maanden niet aan een wedstrijd van de 
competitie heeft deelgenomen. Dit geldt niet voor een vastspeler van een team in de 
Eredivisie na het begin van de tweede competitiehelft, zoals bepaald in de UR 
Eredivisie/Eerste Divisie. Deze opgave dient vóór aanvang van de desbetreffende 
competitieweek bij de LCW te zijn ingekomen. 

 
 

9        Nieuwe spelers van een andere vereniging 
 
Bij het opgeven van spelers die in het vorige seizoen voor een andere vereniging zijn 
uitgekomen, dienen de volgende punten in acht te worden genomen: 
1. Indien een speler die in een wedstrijdseizoen voor een bepaalde vereniging is 

uitgekomen in het daaropvolgend seizoen niet voor deze vereniging wil uitkomen, dient 
hij hiervan vóór 1 april aan zijn huidige vereniging schriftelijk of per e-mail kennis te 
geven. Indien hij dit nalaat, mag hij in het daaropvolgende seizoen slechts voor een 
andere vereniging, in welke competitie dan ook, uitkomen wanneer zijn huidige 
vereniging schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze toestemming wordt zo 
spoedig mogelijk verkregen en dient door de speler aan de LCW te worden gestuurd. De 
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toestemming geldt voor het gehele, eerder bedoelde daaropvolgende wedstrijdseizoen. 
2. Bovenstaand lid is niet van toepassing op spelers die in het huidige wedstrijdseizoen 

vastspeler zijn van een team in een van de twee hoogste divisies van de 
bondscompetitie. Een dergelijke speler is slechts gerechtigd in het daaropvolgende 
wedstrijdseizoen voor een andere vereniging, in welke competitie dan ook, uit te komen 
indien hij in een e-mail een transferformulier aan de LCW heeft opgestuurd, waarin hij 
aangeeft in het komende seizoen voor deze vereniging te willen uitkomen.  Dit geldt ook 
wanneer een speler het volgende wedstrijdseizoen voor een buitenlandse vereniging of 
in een regiocompetitie wil uitkomen. 

 Deze opgave dient na de laatste competitiewedstrijd van zijn team, maar uiterlijk op 15 
mei op het Bondsbureau in te komen, en kan in deze periode slechts één keer worden 
gedaan. 

 Indien een speler niet een dergelijke opgave heeft gedaan, mag hij in het daarop-
volgende seizoen slechts voor een andere vereniging uitkomen wanneer zijn huidige 
vereniging schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze toestemming dient per e-mail 
door de speler aan de LCW te worden gestuurd en dient niet later dan 10 werkdagen 
voor aanvang van de Bondscompetitie op het Bondsbureau in te komen. De 
toestemming geldt voor het gehele, eerder bedoelde daaropvolgende wedstrijdseizoen. 

3. In afwijking van lid 2 is een vastspeler van een team, dat door de desbetreffende 
vereniging is teruggetrokken uit de twee hoogste divisies van de bondscompetitie, 
gerechtigd de in lid 2 genoemde opgave te doen met als uiterste datum de datum van 
het indienen van de spelersopgave voor de competitie door de vereniging, zoals 
vermeld in hoofdstuk VI, artikel 2.2 van het CR. 

 
 
Elke vereniging die een bovenbedoelde speler in de competitie laat uitkomen, wordt dringend 
geadviseerd te onderzoeken of aan het voorgaande is voldaan; het wordt verstandig geacht 
een schriftelijke akkoordverklaring of bevestiging van de oude vereniging te vragen. Indien aan 
het bovenstaande niet is voldaan, zou de desbetreffende speler tot niet-speelgerechtigde 
speler kunnen worden verklaard met als gevolg: het verloren verklaren van alle gespeelde 
partijen en de lager geplaatste enkelspelpartijen. 
Elke vereniging blijft zelf volledig verantwoordelijk voor de speelgerechtigdheid van elk van 
haar spelers. 
 
10  Speelgerechtigde spelers 
 
Gerechtigde spelers 
Artikel 1 (CR Hoofdstuk V) 
1. Om voor een vereniging in een Bondscompetitiewedstrijd te kunnen uitkomen, dient een 

speler: 
a. te voldoen aan de bepalingen van het AWR en het CR inzake speelgerechtigdheid; 
b. te zijn geregistreerd bij Badminton Nederland als lid van die bepaalde vereniging, 

met een bondsnummer bij die vereniging; 
2. Voor spelers in de twee hoogste divisies van de Bondscompetitie gelden aanvullende 
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regels, opgenomen in de Uitvoeringsregeling Eredivisie/Eerste Divisie:  
a) Een vastspeler die uitkomt in een wedstrijd in de Eredivisie dient voor te komen op 

de opgave genoemd in Hoofdstuk VI art. 2 van het CR. Daarna kunnen geen 
vastspelers aan het team worden toegevoegd. 

b) Een vastspeler die uitkomt in een wedstrijd in de Eerste Divisie dient voor te 
komen op de opgave genoemd in Hoofdstuk VI art. 2 van het CR, dan wel daaraan 
te zijn toegevoegd conform Hoofdstuk V art. 8 mits de opgave van deze toevoeging 
bij de LCW is ingekomen vóór de datum die geldt als het begin van de tweede com-
petitiehelft, zoals vastgesteld door de LCW.  
Voor spelers die na 31 augustus als lid van een vereniging worden aangemeld 
gelden beperkingen aan het invallen in de Eerste Divisie. 

 
De LCW heeft de hierboven genoemde datum bepaald, namelijk  14 november 2016. 
 
11 Onvolledig, te laat of niet opkomen 
 
Alle spelers die op het wedstrijdformulier voorkomen, dienen op de vastgestelde aanvangstijd 
in de speelzaal aanwezig te zijn.  
Indien een team onvolledig opkomt, en daardoor in een bepaalde spelsoort niet alle partijen 
worden gespeeld, moeten de laagst geplaatste partijen in die spelsoort gewonnen worden 
gegeven. 
 
Wedstrijden, die om welke reden dan ook zestig minuten na de vastgestelde aanvangstijd nog 
niet zijn begonnen, hoeven op die dag niet meer te worden gespeeld. Het aanwezige team 
dient hiervan per e-mail mededeling te doen aan het Bondsbureau . Als de wedstrijd op de 
vastgestelde dag niet wordt gespeeld, moet hiervan onder vermelding van de reden(en) door 
de ontvangende vereniging via een e-mail naar het Bondsbureau (wz@badminton.nl) 
mededeling worden gedaan. 
 
Indien een wedstrijd niet is gespeeld, krijgt het team dat niet is opgekomen een geldboete 
opgelegd en worden acht wedstrijdpunten in mindering gebracht.  
Een niet-gespeelde wedstrijd wordt opnieuw door de LCW vastgesteld (met uitzondering van 
het bepaalde in 1.13).  In beginsel dienen dergelijke wedstrijden te worden gespeeld in het 
eerstvolgende officiële reserveweekend; het laatste reserveweekend (17/18/19 februari 2017) 
wordt alleen bij uitzondering gebruikt. 
 
De kosten verbonden aan het opnieuw vaststellen van een niet-gespeelde of niet-uitgespeelde 
wedstrijd zijn voor rekening van de daarvoor verantwoordelijke vereniging. 
 
In beginsel komen voor vergoeding in aanmerking: 
a. de reiskosten van één begeleider en de spelers die op grond van het wedstrijdformulier 

in actie moeten komen à € 0,19 per kilometer per auto, dan wel de kosten van het 
openbaar vervoer (in de veronderstelling dat zo veel mogelijk wordt samen gereisd); 

b. de zaalhuur tot een maximum van € 7 per baanuur. 
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Het bovenstaande houdt in dat onvolledig opkomen gunstiger is dan niet opkomen. De boete 
voor onvolledig opkomen is lager dan voor het niet opkomen en er worden geen 
wedstrijdpunten in mindering gebracht (niet opkomen betekent acht wedstrijdpunten in 
mindering). Niet volledig opkomen kost € 100 in de Eredivisie en Eerste Divisie en € 40 in de 
overige divisies. Niet opkomen kost € 150  in de Eredivisie en Eerste Divisie en € 75 in de 
overige divisies. 
 
12 Afgebroken wedstrijden 
 
Indien een wedstrijd niet kan worden beëindigd, dient de stand van de wedstrijd op het 
moment van afbreken op het wedstrijdformulier te worden ingevuld. Het wedstrijdformulier 
wordt digitaal verstuurd en er dient een e-mail met de reden van het niet kunnen beëindigen 
van de wedstrijd te worden gestuurd naar wz@badminton.nl.  
Indien een partij door een speler/paar niet wordt uitgespeeld, dient de partij verloren te 
worden gegeven; de partij wordt gescoord alsof het andere team vanaf het moment van 
opgave de voor winst benodigde punten heeft gescoord.  
 
 
13 Beleid inzake uitspelen afgebroken wedstrijden 
 
Afgebroken wedstrijden dienen in beginsel uiterlijk op het eerstvolgende reserveweekend te 
worden uitgespeeld. Wat de niet-uitgespeelde wedstrijden van de eerste competitiehelft 
betreft is het echter ook toegestaan deze op de dag van de returnwedstrijd, voorafgaand aan 
deze wedstrijd uit te spelen. De datum waarop de wedstrijd wordt uitgespeeld dient uiterlijk 
14 dagen na de niet-uitgespeelde wedstrijd aan de LCW te worden meegedeeld. Het uitspelen 
van afgebroken wedstrijden dient uiterlijk op 17/18/19 februari 2017 te geschieden, doch bij 
voorkeur vóór 1 februari 2016.  
 
Voor de regeling inzake de betaling van de kosten van het uitspelen wordt verwezen naar de 
laatste alinea van par. 11 van dit hoofdstuk. 
 
Uitzondering 
Indien een wedstrijd in de laatste 2 speelronden (ronde 13 of 14) is afgebroken of niet is 
gespeeld, dan kan een vereniging een verzoek indienen bij de LCW om de wedstrijd niet (uit) 
te spelen. De LCW beslist dan over het wel of niet(uit)spelen van de wedstrijd en houdt 
daarbij de volgende criteria aan: 
1. het kan alleen voor wedstrijden in de laatste 2 speelronden van de competitie (ronde 

13 en 14); 
2. het kan alleen als de wedstrijd niet meer van belang is voor de eindstand (dit beperkt 

het aantal wedstrijden waarop dit van toepassing is, omdat de 1e plaats recht geeft 
op promotie, de 2e en 3e plaats eventueel recht geeft op reserve-promotie en de 7e 
en 8ste plaats degraderen); 

3. beide verenigingen dienen een schriftelijk verzoek (met motivatie) in te dienen bij de 
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LCW. 
 
Bij het uitspelen van een afgebroken wedstrijd dient de oorspronkelijke opstelling te worden 
gehandhaafd, behalve indien het CR, Hoofdstuk V, art. 9 van toepassing is (ongeval of ziekte). 
Reeds begonnen partijen moeten echter in de oorspronkelijke opstelling worden hervat, en 
wel bij de stand waarop de partij werd afgebroken; een speler mag een afgebroken partij 
uitspelen of andere resterende partijen spelen ook wanneer hij inmiddels vastspeler van een 
hoger team zou zijn geworden. Indien een speler niet beschikbaar is op de dag dat de wedstrijd 
dient te worden uitgespeeld, worden zijn partijen (zonder verdere strafoplegging) voor hem 
verloren verklaard, tenzij hij in nog niet begonnen partijen vervangen kan worden op grond van 
CR, Hoofdstuk V, art. 9.  
 
14 Shuttles 
 
De ontvangende vereniging dient shuttles beschikbaar te stellen, die voldoen aan de spelregels 
en die volgens de Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles voor de desbetreffende wedstrijd 
zijn toegestaan. Per wedstrijd dienen voldoende shuttles van één type aanwezig te zijn om alle 
partijen mee te kunnen spelen. 
 
Voor de goede orde wordt hieronder spelregel 3 vermeld. Deze spelregel geeft aan hoe wordt 
bepaald of de snelheid van een shuttle voldoet aan de spelregels. 
 
Shuttletest 
1. De shuttletest moet met een volle onderhandse slag worden uitgevoerd, waarbij de 

shuttle boven de achterlijn wordt geraakt. De shuttle moet onder een opwaartse hoek 
worden geslagen evenwijdig aan de zijlijnen. 

2. Een shuttle met  de juiste snelheid moet tussen 530 mm en 990 mm vóór de tegenover-
liggende achterlijn neerkomen. 

 
15 Aantekenen protest en aangifte overtreding 
 
Verenigingen die aan de Bondscompetitie deelnemen kunnen tegen beslissingen van de LCW, 
genomen op grond van het Competitiereglement, protest aantekenen bij de LCW. Zie ook 
hoofdstuk VIII van het Competitiereglement. Een protest wordt alleen in behandeling genomen 
indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
a. Het protest dient schriftelijk te zijn ingekomen op het Bondsbureau uiterlijk vijf 

werkdagen na dagtekening van de brief / e-mail, waarin de beslissing is medegedeeld. 
Wanneer de beslissing uitsluitend in de officiële mededelingen is gepubliceerd, geldt de 
dag, volgend op de datum van dagtekening als de dag waarop de beslissing is medege-
deeld. 

b. Het protest moet met redenen zijn omkleed. 
c. Het protest wordt pas in behandeling genomen nadat een bedrag van € 15 is 

ontvangen. Indien het protest geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, vindt 
terugbetaling van het bedrag plaats. Indien het bedrag niet binnen tien werkdagen na 
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het verstrijken van de protesttermijn is ontvangen, is het protest niet ontvankelijk. 
In beginsel doet de LCW binnen één maand uitspraak. 
 
Tegen een uitspraak van de LCW op een dergelijk protest kan in beroep worden gegaan bij het 
Bondsbestuur. Het beroep wordt alleen in behandeling genomen indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
a. Het beroep dient schriftelijk te zijn ingekomen op het Bondsbureau uiterlijk vijf 

werkdagen na dagtekening van de uitspraak van de LCW. 
b. Het beroep moet met redenen zijn omkleed. 
c. Het beroep wordt eerst dan in behandeling genomen na ontvangst van een bedrag van 

€ 50. Indien het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, vindt 
terugbetaling van het bedrag plaats. Indien het bedrag niet binnen tien werkdagen na 
het verstrijken van de beroepstermijn is ontvangen, is het beroep niet ontvankelijk. 

 
 
Spelen onder protest 
Indien een team niet meer doet dan verklaren "onder protest te spelen", heeft dit geen 
praktische of formele consequenties. Het is vaak zo dat het bij dit zogenaamde spelen onder 
protest in feite niet gaat om een protest tegen een beslissing waarmee men het oneens is, 
maar om het constateren van een overtreding.  
Voorbeelden:  

 een speler wordt tijdens de wedstrijd vervangen door een al dan niet speelgerechtigde 
speler;  

 er wordt met een niet-goedgekeurde shuttle gespeeld;  

 de wedstrijd begint meer dan één uur na de vastgestelde aanvangstijd.  
In al deze situaties moet geen protest worden ingediend, maar moet aangifte worden gedaan 
van een overtreding. Dit kan via een e-mail naar wz@badminton.nl. 
 
Verschil tussen 'aangifte overtreding' en 'protest aantekenen'. 
Het is gebleken dat het verschil tussen aangiften overtreding en het aantekenen van protesten 
niet altijd duidelijk is. Vandaar enige toelichting:  

 Er is sprake van een overtreding (van een reglement of regeling), indien iets niet 
volgens een reglement of regeling verloopt. Hiervan kan aangifte worden gedaan door 
de referee of door de teamleider van de tegenstander. Voorbeelden: een team komt 
onvolledig op of een team speelt niet in teamkleding. Bij overtredingen is het 
Tuchtreglement van toepassing; zie CR Hoofdstuk IX. Aangifte kan worden gedaan via 
een e-mail naar wz@badminton.nl, uiterlijk zes werkdagen na de wedstrijd. Hierin dient 
een toelichting te staan over de overtreding.  
Ook de LCW kan zelf overtredingen constateren en aanhangig maken. 

 Indien de LCW van mening is dat inderdaad een overtreding is begaan die bestraft 
moet worden, krijgt de vereniging die de overtreding begaan heeft een straf opgelegd. 
Indien de vereniging het met de opgelegde straf niet eens is, kan men een 
bezwaarschrift indienen bij de LCW (zonder kosten) om de 'andere kant van het 
verhaal' toe te lichten. Hierop volgt de uitspraak van de LCW na die mening te hebben 
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meegenomen in de overweging. Indien men na deze uitspraak nog niet 'tevreden' is, 
kan beroep aangetekend worden bij de Tuchtcommissie en eventueel hierna nog bij de 
Commissie van Beroep. Zie Tuchtreglement. 

 Indien er geen sprake is van een overtreding, maar men is het niet eens met een 
beslissing van de LCW m.b.t. de Bondscompetitie, dan kan men protest aantekenen 
(kosten  € 15); zie CR Hoofdstuk VIII.  
Voorbeelden: in een bepaald geval moeten administratiekosten betaald worden en dat 
vindt men niet terecht; of: de LCW besluit nog maar éénmaal in de maand de 
competitiestanden bekend te maken, terwijl de verenigingen deze elke week willen 
ontvangen. Protest aantekenen kan via een aparte brief aan de LCW. 

 Het zijn dus kwesties die door de vereniging zelf worden aangekaart. De LCW neemt 
een beslissing naar aanleiding van het protest. Indien men het met de beslissing niet 
eens is, kan men in beroep gaan bij het Bondsbestuur (kosten € 50). Indien het 
Bondsbestuur de vereniging (gedeeltelijk) in het gelijk stelt, krijgt men de € 50 terug. 


