
 
 
 
 

Agendapunt 10.3  Wijzigingen Algemeen Wedstrijd Reglement 
 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: 

 Hoofdstuk I, artikel 1 en 2 
 Hoofdstuk II, artikel 1 en 2 

 
Toelichting 
 
Wijziging spelregel 9 (service) 
Per 1 januari 2019 is spelregel 9 zodanig gewijzigd dat bij het serveren de shuttle niet langer 
van onder het middel moet worden geslagen, maar van onder de vaste hoogte van 1.15 
meter, gemeten vanaf de vloer, moet worden geslagen, waarbij de positie van de steel van 
het racket niet langer onderdeel van beoordeling is. 
 
In Nederland bestaat de gewoonte spelregelwijzigingen nooit tijdens een lopend 
wedstrijdseizoen door te voeren. De spelregelcommissie heeft de invoerdatum voor 
Badminton Nederland van bovengenoemde wijziging bepaald op 1 augustus 2019, de start 
van het nieuwe wedstrijdseizoen. 
 
Bij internationaal gebruik van deze nieuwe regel is reeds gebleken dat handhaving 
onmogelijk is in gevallen waar niet met een servicerechter wordt gewerkt. 
Binnen Badminton Nederland zal dus slechts bij die wedstrijden/evenementen waarbij met 
een servicerechter wordt gewerkt, handhaving mogelijk zijn. Badminton Nederland is echter, 
conform de BWF Statuten, gehouden aan het toepassen van de vastgestelde spelregels.  
 
In bijlage 2.3 van de spelregels is een paragraaf opgenomen waarin staat dat daar waar dit 
specifiek is aangegeven gebruik mag worden gemaakt van de oude spelregels. Deze 
paragraaf kan worden gebruikt om bij onder het Algemeen Wedstrijd Reglement vallende 
wedstrijden en evenementen waar geen servicerechters zijn aangesteld, de “oude regels” 
toe te passen. 
 
Mannencompetitie 
Door de invoering van het competitiehuis en het verzoek vanuit de Regio’s om de 
Mannencompetitie op te nemen in het competitiehuis is er een wijziging noodzakelijk in H I 
artikel 1 en 2, H II artikel 1 en 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

10.3.1 Wijziging Hoofdstuk 1, artikel 1 en 2 

H I artikel 1. 
Definities en afkortingen 
Artikel 1 
 

p     principekalender  : overzicht van het wedstrijdseizoen waarop staat aangegeven in 
welke weken de Bondscompetitie, respectievelijk de 
Mannencompetitie, respectievelijk. de van belang zijnde toernooien 
worden gespeeld.  

 
H I artikel 2. 
Bepalingen en uitvoeringsregelingen 
Artikel 2 

1. Het Bondsbestuur stelt, op voorstel van de LCW, de volgende uitvoeringsregelingen 
bij dit reglement vast: 
a. Uitvoeringsregeling NRB en Uitvoeringsregeling NJRB: deze regelingen geven aan   

langs welke richtlijnen de sterktebepaling plaatsvindt van spelers, respectievelijk 
jeugdspelers die voor Badminton Nederland evenementen in aanmerking komen; 

b. Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften (Hoofdstuk II, artikel 3): deze 
regeling geeft de voorschriften waaraan een accommodatie voor het houden van 
badmintonwedstrijden die vallen onder het AWR dient te voldoen; 

c. Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles (Hoofdstuk II, artikel 4): deze regeling 
bevat een Lijst van Toegestane Shuttles en geeft de procedure voor (her)keuring 
van shuttles. Tevens geeft de regeling de kwaliteitsbewaking weer en een 
kwaliteitsaanduiding in categorieën van shuttles op de Lijst van Toegestane 
Shuttles. Tot slot geeft de regeling aan voor welke categorieën van wedstrijden 
een bepaalde shuttle mag worden gebruikt. 

d. Uitvoeringsregeling Kleding en Reclame bij badmintonwedstrijden (Hoofdstuk IV, 
artikel 5): deze regeling bevat nadere regels voor kleding en reclame-uitingen 
rond badmintonwedstrijden; 

e. Uitvoeringsregeling Opgelegde Kaarten: in deze regeling wordt het beleid 
vastgelegd inzake straffen naar aanleiding van oplegging van een kaart wegens 
wangedrag als bedoeld in artikel 16.7 van de Spelregels; 

f. Uitvoeringsregeling Gedragscodes voor Coaches, Teamofficials en Spelers 
(Hoofdstuk IV, artikel 3): deze regeling bevat de gedragscodes voor coaches, 
teamofficials en spelers.; 

f.g. Uitvoeringsregeling Regels voor partijen met een afwijkend scoresysteem en 
service: in de regeling wordt het beleid vastgelegd inzake het toepassen van 
afwijkende scoresystemen en serviceregels als bedoeld in bijlage 2.3 van de 
Spelregels. 

2. De in lid 1 genoemde uitvoeringsregelingen worden als volgt vastgesteld: 
- de regelingen sub b, c en d  per 1 maart, indien nodig; de regeling geldt dan voor 

onbepaalde tijd. 



 
 
 
 

- de regelingen sub a, e en, f,  en g indien nodig: de regeling geldt dan voor 
onbepaalde tijd. In een uitvoeringsregeling dient de datum van ingang van de 
regeling te worden vermeld. 

3. Nieuw vastgestelde uitvoeringsregelingen gaan in met ingang van het 
daaropvolgende wedstrijdseizoen. 

 
 
10.3.2 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 1 en 2 

H II artikel 1 
Wedstrijdsoorten 
Artikel 1 

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; 

a.b. Mannencompetitie: Deze wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid 
van de LCW volgens de bepalingen in het Competitiereglement; 

b.c. Regiocompetities: Deze worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van 
een RCW volgens de bepalingen van het Competitiereglement; 

c.d. Overige competities in een Regio: deze worden georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van een RCW  gedefinieerd door het desbetreffende 
Regioreglement; 

d.e. Andere competities: Het Bondsbestuur kan aan organisaties toestaan  een 
competitie te organiseren. 

3. Toernooien dienen te worden verspeeld volgens de bepalingen van het 
Toernooireglement. 

 

H II artikel 2. 
Principekalender 
Artikel 2 
Het Bondsbestuur stelt jaarlijks per 1 december op voorstel van de LCW de principekalender 
voor het daaropvolgende wedstrijdseizoen vast, tenminste bevattende: 

a. de begindatum en de competitieweken van de Bondscompetitie; 
a.b. de begindatum en competitieweken van de Mannencompetitie; 
b.c. de data van die toernooien, welke in het Toernooireglement zijn gedefinieerd als 

"toernooi van nationaal belang". 
 
De LCW maakt de principekalender in de Officiële Mededelingen bekend. 
 


