Agendapunt 8.2

Nieuwe opzet competitie

Aanleiding
Verenigingen geven al jaren aan dat de spelers de reisafstanden te groot vinden en de opzet
van de competitie als niet flexibel ervaren, met name in de lagere klassen. Hierbij
constateren ze ook dat vaak de poules niet compleet zijn en dat soms of vaak teams van
dezelfde vereniging tegen elkaar moeten spelen. Spelers en verenigingen verlaten hierdoor
de competitie.
Inleiding
De nieuwe opzet die in dit stuk gepresenteerd wordt heeft als doel om de deelname aan
competitie een positieve impuls te geven en de knelpunten op te lossen. De uitgangspunten
zijn:







meer mogelijkheden om afdelingen volledig te vullen;
uniforme regels in heel Nederland;
ook spelen tegen teams uit andere regio’s;
kortere reisafstanden;
mogelijkheden om hoger te beginnen met een nieuw team;
één promotie-/degradatieregeling i.p.v. één landelijke plus 7 regionale promotie/degradatieregelingen.
 een flexibele periode van spelen.
De nieuwe opzet is aantrekkelijker voor meer deelnemers en dus meer teams. Wanneer er
meer teams zijn, zijn er meer (nieuwe) tegenstanders en komen de poules voller. Tevens is
de kans kleiner dat er teams van dezelfde vereniging in dezelfde poule worden ingedeeld.
De organisatie van de nieuwe competitie is in handen van één team, zodat het duidelijker en
eenvoudiger wordt voor de spelers en competitiecontactpersonen (ccp’ers). Door in de
personele invulling van de organisatie wel een geografische verdeling te hanteren, is kennis
over de spelers en teams en van verenigingen gewaarborgd en de afstand tussen deelnemer
en organisatie klein. Verder wordt de overgang hiermee soepeler en staat het werkgeluk van
de betrokken vrijwilligers voorop.
Achtergrond en proces
In de bondsvergadering van 11 maart jl. is het voorstel voor een nieuwe opzet van de
competitie (het ‘competitiehuis’) aangehouden tot de Jaarvergadering van 24 juni a.s. met
als reden dat de reglementswijzigingen niet geregeld waren en dat er niet voldoende
draagvlak aanwezig was. De opdracht luidde: (1) het plan reglementair goed in te bedden en
(2) het draagvlak te verstevigen.
Resultaat werkzaamheden periode maart-mei 2017
(1) Reglementen
De reglementaire inbedding van de hervorming is en wordt verzorgd in overleg met de
Reglementscommissie (RC). Voor de Jaarvergadering heeft de RC een kapstok gemaakt om
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de implementatie van het competitiehuis mogelijk te maken. Dit is verzonden naar de
afgevaardigden op 11 mei jl.
(2) Draagvlak
Door middel van gesprekken met de verenigingen (in clusterbijeenkomsten en bij andere
ontmoetingen), LCW, LCW/RCW, regioteams en bij de regiovergaderingen is gewerkt aan
draagvlak bij de huidige en (eventueel) toekomstige organisatie en bij de huidige en
potentiële spelers aan de competitie. Het resultaat is dat:
 de meeste verenigingen hebben (in de regiovergaderingen) in het bijzonder twee
aanbevelingen gedaan: 1) geef deze innovatieslag de tijd om te laten slagen en 2) stel de
speler en zijn/haar behoefte centraal (met name door eenvoudige en duidelijke regels te
hanteren en door een grote mate van flexibiliteit).
 de Landelijke Commissie Wedstrijdzaken (LCW) tijdens de LCW-vergadering op 29 maart
jl. uitgesproken heeft ‘volledig achter het competitiehuis te staan’.
 na afloop van de LCW/RCW-vergadering van 1 mei jl. alle regioteams hebben
aangegeven mee te gaan in het competitiehuis.
De inhoud van dit stuk geeft de opzet weer die uit alle gesprekken en overleggen als best
passende voor de organisatie naar voren komt. De opgehaalde op- en aanmerkingen,
suggesties en waar mogelijk wensen zijn meegenomen in de opzet.
Samenvattend
De competitie in de nieuwe opzet is ons antwoord op de knelpunten van de huidige opzet
die er mede voor zorgen dat het aantal competitiespelers en -teams daalt. Flexibiliteit en
eenvoudige regels waarbij de speler centraal staat zijn hierbij de sleutelwoorden. Het
belangrijke knelpunt van de hoogte van de competitiebijdrage is geen onderwerp voor deze
notitie; de organisatie is zich er wel zeer van bewust dat dit knelpunt opgelost moet worden.
Voorstel
Het bondsbestuur vraagt de Jaarvergadering op 24 juni 2017 haar goedkeuring te verlenen
aan invoering van de nieuwe opzet van de competitie met ingang van 2018/2019.
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Nieuwe opzet competitie vanaf seizoen 2018/2019
Het ‘Competitiehuis’ wordt de Bondscompetitie
Definitie
De competitie in de nieuwe opzet (het ‘Competitiehuis’) noemen we in het vervolg de
‘Bondscompetitie’, conform het advies van LCW/RCW en Reglementscommissie. Vanaf hier
zullen we de term Competitiehuis niet meer gebruiken.
Opzet van de competitie
Met ingang van het seizoen 2018-2019 wordt de competitie opgezet in de vorm van een huis
(vandaar de aanvankelijke werktitel Competitiehuis). De bestaande klassen van de
Regiocompetities worden toegedeeld aan divisies. Doordat er geen harde geografische
grenzen meer gelden, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de teams in te delen, zodat
vaker de te reizen afstanden korter gehouden kunnen worden. De ‘bovenkant’ van het huis,
Ere- tot en met 4e divisie, blijft gelijk aan de huidige situatie. De 5e tot en met 9e bestaan elk
uit 32 afdelingen. Het aantal afdelingen in de laagste divisies kan vanwege het beperkte
aanbod van teams lager zijn dan 32. Door het loslaten van de geografische grenzen kan er
vaker voor gezorgd worden dat de afdelingen gevuld worden met 8 teams. Onder andere
het spelen tegen teams uit de eigen vereniging, wat door verenigingen als niet wenselijk
wordt ervaren, wordt op deze manier beperkt
EreDivisie
Eerste Divisie
Tweede Divisie
Derde Divisie
Vierde Divisie
Vijfde Divisie

Zesde Divisie
Zevende Divisie
Negende Divisie
Achtste Divisie

De opbouw van de divisies geschiedt zoals de opbouw van de huidige regiocompetities,
waarbij:
 de inschaling van de diverse competitieklassen wordt gedaan op basis van de Nationale
Ranglijst Badminton in combinatie met het advies van de regioteams
 en het opstellen van een eenvoudige promotie-/degradatieregeling leidend is.
Aan de hand van bovenstaande is onderstaand schema opgesteld dat weergeeft hoe de
klassen van de huidige regiocompetities toegedeeld worden aan de divisies 5 t/m 9.
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Limburg

2e klasse
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4e klasse

3e klasse
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se

Doordat in de divisies meerdere huidige klassen samengevoegd worden, kan in de eerste
jaren sprake zijn van grotere sterkteverschillen binnen de divisies dan nu. Dit kan vooral
spelen in de 5e divisie waar de degradanten uit de 4e divisie en de kampioenen uit de huidige
2e klasse bij elkaar komen.
Speelkalender
In de huidige speelkalenders wijkt een aantal speelweken van de competitie in Oost af van
andere regio’s. De herfstvakantie, waar Regio Oost rekening mee houdt, varieert sterk
vanwege de uitgestrektheid van de regio. Voor de overige competities is er één reserveweek
en een speelweek 5. Dit wordt opgelost door afhankelijk van de regio waarin een vereniging
valt speelweek 5 te laten spelen in twee weekenden; verenigingen van Noord spelen in het
vakantieweekend van vakantiezone midden/zuid, en vice versa. Ook mogen teams (zie
Verplaatsen van wedstrijden) besluiten om een andere datum kiezen. Naast bovenstaande
afwijking wijkt wordt er in Oost en soms in Limburg geen competitie gespeeld in het laatste
weekend voor de Kerstvakantie. Deze wedstrijden worden dan op een ander moment
ingehaald. Door deze afwijkingen loopt de competitie in Oost door tot in februari. Hieronder
staat de oplossing voor het vrij plannen van het laatste weekend voor de Kerstvakantie.
Voor het spelen van competitiewedstrijden in februari zullen door de NK, de RJK en het
Mastertoernooi van GSBC AMOR niet veel data beschikbaar zijn. Het eerste reserveweekend
in februari, na de NK, wordt gebruikt als laatste competitieweekend, speelweek 14. Het
weekend van de RJK zal dan een reserveweekend worden voor het inhalen van wedstrijden
die niet zijn doorgegaan vanwege een noodsituatie (noodsituaties zijn slechte
weersomstandigheden of grote calamiteiten bij de sporthal. Deze wedstrijden mogen ook
door de week worden ingehaald als de twee spelende verenigingen het daar over eens zijn.
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Langer competitie en meer teams in een afdeling
In de diverse regiovergaderingen is de wens uitgesproken dat de competitie langer duurt,
zelfs tot maart of april met ook een uitbreiding van een aantal teams per afdeling. Er zal
bekeken worden of en hoe deze wens gerealiseerd kan worden. Dit zal op zijn vroegst met
ingang van het seizoen 2019/2020 geschieden.
Verplaatsen van wedstrijden
In de nieuwe opzet wordt het ook mogelijk om wedstrijden in onderling overleg naar
achteren te verplaatsen. Hierbij is het echter net als in de huidige situatie niet mogelijk om
wedstrijden te verplaatsen tot na de laatste speelronde.
Speeldagen
De speeldagen verschillen momenteel per regio. In de huidige bondscompetitie is het alleen
toegestaan om op vrijdag, zaterdag en zondag te spelen; de huidige regiocompetities mogen
op iedere dag van de week spelen, hoewel niet iedere regio hiervan gebruik maakt. In de
nieuwe opzet is het van de vierde tot en, met de negende divisie mogelijk om op
doordeweekse avonden te spelen. De Ere- tot en met derde divisie wordt, op verzoek van de
verenigingen, vanwege de grote reisafstanden op dit niveau, hiervan uitgesloten.
Invallen
De huidige opzet van de bonds- en regiocompetitie kent verschillende invalregelingen. Voor
een competitiecontactpersoon van een vereniging die in de huidige situatie zowel bonds- als
regio-competitieteams heeft, is niet altijd duidelijk wat wel en niet mag wat betreft invallen.
Parrallel aan de invoering van de nieuwe opzet worden ook deze regels vereenvoudigd. Er
zijn drie opties: de invalregeling zoals die landelijk gehanteerd wordt, de invalregeling zoals
die nu geldt in de regiocompetitie, of een compleet nieuwe invalregeling. In de
implementatiefase wordt hierin een keuze gemaakt.
Shuttles
In de huidige competitie wordt in een aantal klassen van de regiocompetitie gespeeld met
veren shuttles, in andere met nylon. Welke klasse met welk materiaal speelt, verschilt per
regio. In de nieuwe opzet ontstaat daardoor een mix van te gebruiken typen shuttles, vooral
in de zesde divisie. Hierop wordt ingespeeld door in het seizoen 2018/2019 de teams die
gewend zijn of de voorkeur hebben met nylon te spelen bij elkaar in te delen; hetzelfde geldt
voor de teams die met veren spelen. In de beschreven opzet wordt er nl. in 5 van de 7
regiocompetities in de teams die in de nieuwe zesde divisie zullen gaan spelen, gespeeld met
veren shuttles. Hiervoor komt een overgangsregeling waarin maatwerk toegepast zal
worden.
In de 7e divisie en lager zal standaard gespeeld worden met nylon shuttles, maar de
thuisspelende vereniging kan besluiten om met veren shuttles te gaan spelen. Zijn er
verenigingen die in deze divisie toch met veren shuttles willen spelen dan wordt dat
toegestaan.
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Promotie-/degradatieregeling
Voor de huidige competities zijn er 8 verschillende promotie-/degradatieregelingen waarbij
die voor de bondscompetitie heel veel invloed hebben op de uitvoering van de promotie/degradatieregelingen in de regiocompetities.
In de nieuwe opzet geldt een voor iedereen duidelijke promotie-/degradatieregeling: voor
de Ere- tot en met de 5e divisie geldt de regeling van de huidige bondscompetitie: de
kampioen promoveert en de nummers 7 en 8 degraderen. In de zesde tot en met de
negende divisie promoveren de nummers 1 en 2 en degraderen de nummers 7 en 8.
Vrije inschrijving
In de nieuwe opzet is het mogelijk om teams in te laten stromen in een hogere dan de
laagste divisie, nl. tot en met de zevende divisie (momenteel moeten in veel regio’s nieuwe
teams in de laagste klasse instromen). Dit kan leiden tot meer dan 32 afdelingen in divisie 7,
8 en/of 9. De promotie-/degradatieregeling wordt daar in die gevallen op aangepast: alle
kampioenen van de afdelingen promoveren en de beste nummers twee op basis van
horizontale vergelijking, uitkomend op een totaal van 64 promovendi.
Aanvraag speelsleutels
Het aangeven van voorkeuren bij het aanvragen van speelsleutels (het schema van uit- en
thuiswedstrijden voor de competitie) geschiedt momenteel niet in iedere regio op dezelfde
manier. In de nieuwe opzet wordt het aanvragen van speelsleutels landelijk uniform
geregeld.
Relatie nieuwe opzet met huidige Regiokampioenschap voor Regioteams (RKR)en
Nationaal Kampioenschap voor Regioteams (NKR) en
Nationaal Kampioenschap Divisieteams (NKD)
In de nieuwe opzet worden deze toernooien voor de senioren vervangen door een
Divisiekampioenschap waarvoor een nieuwe opzet gemaakt is.
Organisatie
De Bondscompetitie zal georganiseerd worden door:
a. Ere- tot en met 4e divisie: het bondsbureau.
b. 5e tot en met 9e divisie: door het bondscompetitieteam.
Het bondscompetitieteam bestaat uit 7 gebiedscontactpersonen, per gebied 1
contactpersoon. Deze gebiedscontactpersonen worden door de regio’s (RCW-voorzitter
en/of Regiomanager en of de regioteams) aangewezen.
Een gebiedscontactpersoon is verantwoordelijk voor een aantal afdelingen in diverse
divisies. De verdeling van deze afdelingen en divisies gebeurt door bondscompetitieteam. Er
wordt hierbij gekeken naar geografische factoren van zowel de verenigingen als de
gebiedscontactpersoon. Het zal niet voorkomen dat een gebiedscontactpersoon uit Limburg
de verantwoordelijkheid krijgt over een afdeling/ divisie met teams uit Groningen. Deze
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contactpersoon krijgt waarschijnlijk wel te maken met teams Noord-Brabant en Gelderland.
Hoe hoger het niveau des te vaker hier sprake van kan zijn.
Voor deze inrichting van de organisatie is gekozen omdat de regioteamleden, die al jaren
naar tevredenheid en op vrijwillige basis de competitie organiseren, hebben aangegeven:
 het belangrijk te vinden voor het slagen van de nieuwe competitieopzet dat
voortgebouwd wordt op hun jarenlange contact met de verenigingen in hun gebieden,
 dat ze hun deskundigheid en kennis (ook van de lokale situatie) hebben opgebouwd en
inzetten in hun dienstverlening,
 waarde te hechten aan zelfstandigheid en plezier in hun werk, plezier dat zij ontlenen
aan deze dienstverlening aan de lokale contacten.
Het bondsbureau zal een facilitaire en ondersteunende rol hebben voor de organisatie van
de 5e tot en met de 9e divisie en blijft de bondscompetitie van Ere- tot en met 4e divisie
organiseren.
Automatisering
Voor de Bondscompetitie wordt het e-mailadres competitie@badminton.nl aangemaakt.
Alle correspondentie over de competitie zal worden gestuurd naar dit e-mailadres. Dit emailadres wordt doorgestuurd naar alle gebiedscontactpersonen. Voor het verzamelen van
de gegevens van de verenigingen tot het maken van de indeling van de competitie wordt de
kennis en kunde m.b.t. automatisering van de huidige vrijwilligers ingezet. De verwerking
van de uitslagen door de verenigingen wordt via badmintonnederland.toernooi.nl gedaan.
Hoofdzaken implementatie
 Augustus 2017 - maart 2018: aanpassing van de reglementen door de
Reglementscommissie samen met de LCW zodat deze passen bij de nieuwe opzet van de
Bondscompetitie. Deze reglementswijzigingen zullen in een Bondsvergadering in het
voorjaar van 2018 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de afgevaardigden.
 Augustus 2017 - oktober 2017: de principekalender, de kalender waar de speelweken
van de competitie en de landelijke toernooien op staan, wordt in september voorgelegd
aan de LCW en daarna aan de RCW’s. In oktober wordt deze kalender vastgesteld door
het bondsbestuur.
 September2017: het bondscompetitieteam wordt samengesteld bij de LCW/RCWvergadering. Het team zal periodiek vergaderen.
 Begin maart 2018: het verwerken van de promoties en degradaties op basis van de
geldende promotie-/degradatieregelingen.
 Maart 2018: verzending speelsleutelaanvraagformulier voor het seizoen 2018/2019.
 Mei 2018: de indeling voor het seizoen 2018/2019 wordt gemaakt.
 September 2018: de Bondscompetitie start.
Toekomst
Tijdens de Regiovergadering zijn er diverse punten aangedragen die nog niet in deze opzet
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zitten maar wel meegenomen worden voor de toekomst. Hieronder de meest voorkomende
wensen van de verenigingen:





neem ook de overige competities (jeugd, recreanten, mannen en vrouwen) mee in de
nieuwe opzet;
maak de competitie langer/maak grotere poules van 10 teams i.p.v. de huidige 8 teams
speel twee halve competities in plaats van 1 hele competitie
verlaag de teambijdrage.

Het meenemen van de overige competities wordt opgepakt na invoering van de nieuwe
competitieopzet en niet eerder worden ingevoerd dan 2019/2020.
Het langer maken van de competitie/het uitbreiden naar 10 teams wordt zoals eerder in dit
stuk aangegeven onderzocht en zal niet eerder dan seizoen 2019/2020 ingevoerd worden.
Van de overige twee wensen zal in seizoen 2017/18 de haalbaarheid worden onderzocht.
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