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Agendapunt 7.1  Aanpassen Competitiereglement peildatum leeftijden  

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de definities van de U19/U17/U15/U13/U11 
en U9 in het competitiereglement te wijzigen. 

Toelichting 

Het bestuur heeft in de vergadering van juni jl. besloten om akkoord te gaan met het 
voorstel om de peildatum van de leeftijdsgrenzen voor de jeugdspelers gelijk te stellen met 
de internationale peildatum. Door het aanpassen van de peildatum naar de internationale 
regels wordt er in Nederland met dezelfde leeftijdsbepalingen gewerkt als in de rest van de 
wereld.  

Om het besluit te kunnen uitvoeren is er een aanpassing nodig van de betreffende definitie 
van de leeftijden in het competitiereglement. In overleg met de reglementscommissie 
hebben we in de oude definities het woord “seizoen” veranderd in het woord “jaar”. 

Gevolgd traject 

 Maart 2021 verzoek van Topbadminton om de leeftijdsgrenzen van jeugd gelijk te 
trekken aan die van de Badminton World Federation 

 Voorstel juni in bestuur besproken en akkoord bevonden 

 September voorstel nieuwe definitie voorgelegd aan de Reglementscommissie (RC) 

 September RC akkoord met definitie 

 September voorstel definitief. 

Gevraagd besluit  
De wijziging van het competitiereglement zoals die voorligt goedkeuren. 
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Hieronder de voorgestelde aanpassing van het Competitiereglement. De artikelen/stukken waar een 
streep doorstaat worden verwijderd uit het Reglement. De artikelen waar in een kleur tekst is 
toegevoegd worden toegevoegd aan het reglement. 

Competitiereglement Badminton Nederland 

Hoofdstuk 1, artikel 1, lid J 

Hieronder de nieuwe definities met daarin deze wijziging. 

        jeugd-U19-speler : speler die op 31 december van het seizoen jaar 
waarin een wedstrijd valt jonger is dan 19 jaar 

 jeugd-U17-speler : speler die op 31 december van het seizoenjaar 
waarin een wedstrijd valt jonger is dan 17 jaar 

 jeugd-U15-speler : speler die op 31 december van het seizoen jaar 
waarin een wedstrijd valt jonger is dan 15 jaar 

 jeugd-U13-speler : speler die op 31 december van het seizoenjaar 
waarin een wedstrijd valt jonger is dan 13 jaar 

 jeugd-U11-speler : speler die op 31 december van het seizoenjaar 
waarin een wedstrijd valt jonger is dan 11 jaar 

 jeugd-U9-speler : speler die op 31 december van het seizoenjaar waarin 
een wedstrijd valt jonger is dan 


