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Toevoeging voorgestelde reglementswijzigingen Bondsvergadering 25 maart 

2023 

In aanvulling op de voorgestelde reglementswijzigingen zijn de volgende 

opmerkingen/adviezen door Leo Bus (RCW Zuid-West) en Erik Ligtvoet (Lid van Verdienste) 

ingediend. 

Als nummering wordt de voorgestelde / gewijzigde nummering aangehouden. 

AWR H II artikel 3 lid 1a 

1. De volgende wedstrijdsoorten worden onderscheiden:  
 a. competitie: een reeks wedstrijden tussen teams zoals gedefinieerd in het   
 Competitiereglement of bij Regioreglement; 

Advies RC: 
Voorstel overnemen. Op alle andere plaatsen is “regioreglement” ook doorgehaald, hier is deze 
abusievelijk blijven staan. 

 

AWR H II artikel 3 

 
 

• De Mannencompetitie kan als onderdeel van de Bondscompetitie worden bezien. 

Lid 2b lijkt daardoor overbodig.  
• Het is raadzaam om de jeugdcompetitie afzonderlijk te noemen bij (een nieuw) 

lid 2b. De jeugdcompetitie wordt namelijk ook genoemd in Artikel 10.  
• Oorspronkelijke lid 2c is geschrapt. Daardoor kan in het nieuwe lid 2c niet 

gesproken worden van “Overige competities in een Regio”. Beter lijkt “Overige 

competities” of “Competities in een Regio”.  

Advies RC: 
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• Binnen het competitiehuis is sprake van drie verschillende competitievormen: 
bondscompetitie (gemengd), mannencompetitie (mannen) en jeugdcompetitie (jeugd) die 
op bepaalde onderdelen verschillend zijn. Door deze apart te benoemen wordt het 
duidelijker welke competitievorm bedoeld wordt in specifieke gevallen. 

• Overnemen. Dit is in lijn met voorgaande. 
• Overige competitie hoeven niet perse in een bepaalde regio plaats te vinden. Advies om 

hier “overige competitie te benoemen” 
 
Het advies is dan artikel als volgt te wijzigen: 
 
Wedstrijdsoorten  
Artikel 1 3  
1. De volgende wedstrijdsoorten worden onderscheiden:  
 a. competitie: een reeks wedstrijden tussen teams zoals gedefinieerd in het 
 Competitiereglement of bij Regioreglement;  
 b. toernooien: een reeks van wedstrijden zoals gedefinieerd in het Toernooireglement.  
2. Competities worden onderscheiden in:  
 a. Bondscompetitie: Deze wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de LCW 
 volgens de bepalingen van het Competitiereglement;  
 b. Mannencompetitie: Deze wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de LCW 
 volgens de bepalingen in het Competitiereglement; 
 c. RegiocompetitiesJeugdcompetities: Deze worden georganiseerd onder 
 verantwoordelijkheid van een Rde CW volgens de bepalingen van het 
 Competitiereglement;  
 d. Overige competities in een Regio: deze worden georganiseerd onder 
 verantwoordelijkheid van de een RCW gedefinieerd door een voor die competitie geldend 
 reglement. Het desbetreffende Regioreglement;  
 e. Andere competities: Het Bondsbestuur kan aan organisaties toestaan een competitie te 
 organiseren. 
 
 

 

AWR H II artikel 10 lid 1 

Zondagsverenigingen Artikel 10  
 1. De Mannencompetitie, de jeugdcompetitie en de Bondscompetitie in de 4e divisie en 
 lager houden rekening  met zondagsverenigingen.  
 2. In de Mannencompetitie, de jeugdcompetitie en in divisies van de Bondscompetitie 
 waarin rekening wordt gehouden met zondagsverenigingen, speelt een zondagsvereniging 
 op zondag geen competitiewedstrijden. 

Advies RC: 
Voorstel overnemen zodat lid 1 en 2 consistent zijn. 

 

AWR H II artikel 11 lid 2e 

Kampioenschappen  
Artikel 11 
 e. de nationale kampioenschappen voor regioteamscompetitieteams, eventueel 
 afzonderlijk voor de verschillende klassen. 

Advies RC: 
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Voorstel overnemen. Abusievelijk is hier de “oude” naam van het bedoelde kampioenschap blijven 
staan. 

 

AWR H II artikel 11 

Lid 4 dient te verwijzen naar lid 1f t/m lid 1h i.p.v. lid 1e t/m 1h 

Advies RC: 
Voorstel overnemen. Aanpassingen in lid 2 zijn abusievelijk niet overgenomen in het verwijzende 
lid 4. 

 

AWR H I artikel 1s 

spelregels : de Nederlandse tekst van de spelregels van badminton zoals vastgesteld door het 
  Bondsbestuur 

Advies RC: 
Voorstel overnemen. Het bondsbestuur stelt niet de spelregels vast, dat doet de AGM van de BWF. 
Het bondsbestuur stelt wel de geautoriseerde vertaling vast die in Nederland van toepassing is. 

 

AWR H II artikel 2 lid 1g in combinatie met lid 2 

De onder 1g genoemde UR heeft geen vaststellingsprocedure zoals dat voor alle andere UR wel 
geldt.  
 
2. De in lid 1 genoemde uitvoeringsregelingen worden als volgt vastgesteld: - de regelingen sub b, 
c, d en d g per 1 maart, indien nodig; de regeling geldt dan voor onbepaalde tijd. 

Advies RC: 
Voorstel overnemen. Indien er een passing is, wordt dit ruim van te voren, voor de start van een 
nieuw seizoen waarin de regeling van kracht is, vastgesteld en bekend gemaakt. 

 

Voorstel 

Het bondsbestuur heeft naar aanleiding van beide ingekomen stukken besloten om de 

voorgestelde aanpassingen in het Algemeen Wedstrijd Reglement na het advies van de 

Reglementscommissie over te nemen.  Dit betekent dat het bondsbestuur goedkeuring 

vraagt voor het toepassen van de bovenstaande wijzigingen. 


