Groningen, 23 maart 2022
Geachte lezer,
Middels deze brief wil ik opteren voor een aanvulling op het geen gesteld in Hoofdstuk VI artikel 10
lid 3 van het competitiereglement. Op dit moment mogen wedstrijden in de vierde divisie en lager op
een doordeweekse avond gespeeld worden. Met de samenvoeging tot een grote bondscompetitie en
het laten wegvallen van de regio’s een aantal jaren geleden zijn de regels gelijkgesteld en is er voor
gekozen om op een doordeweekse avond te spelen mogelijk te maken voor de niveaus vierde divisie
en lager. Dit was met name in het verleden in regio Oost al een gangbaar moment om wedstrijden te
spelen en in andere regio’s niet.
Het idee van de samenvoeging tot een grote bondscompetitie was onder andere dat er vollere
poules zouden ontstaan maar ook dat de reisafstanden beperkt konden worden, zoals ook is
verkondigd op de regiovergadering destijds. In feite bijten deze twee punten elkaar maar
desalniettemin werd de nieuwe bondscompetitie een feit.
In de praktijk zijn er langere reisafstanden ontstaan (afhankelijk van de club waar je speelt), maar
voor mijn eigen club, GSBC AMOR te Groningen, zijn de reisafstanden alleen maar toegenomen. Dit
op zich is geen probleem omdat een vollere competitiepoule de competitie aantrekkelijker maakt.
Maar met langere reisafstanden en de mogelijkheid om doordeweeks te moeten spelen zijn excessen
te verwachten. En dat is de reden waarom ik dit schrijven tot u richt.
Mijn team, GSBC AMOR team 4 spelende in de vierde divisie afdeling 1, wordt door omstandigheden
geacht om op een woensdagavond een uitwedstrijd te spelen tegen Amptmeijer badminton 80 uit
Wezep. De reisafstand tussen Groningen (Groningen) en Wezep (Gelderland) bedraagt 1,5 uur,
zonder oponthoud. Reglementair gezien volgens Hoofdstuk VI artikel 10 lid 3 van het
competitiereglement is dit toegestaan en is het uitspelende team verplicht om de wedstrijd op dat
moment te kunnen spelen. Het competitiereglement voorziet op dit moment niet in een beperkende
factor qua reistijd of iets dergelijks die het uitspelende team beschermt tegen een dergelijk exces. Ik
ben een badmintonliefhebber, steek veel tijd op vele verschillende manieren in de sport, maar dat
geëist kan worden dat je doordeweeks wedstrijden moet spelen waarbij je niet voor middernacht
thuis bent, vind ik te ver gaan en problematisch. Daarom opteer ik voor een reglementswijziging die
er voor zorgt dat er een grens gesteld wordt aan wat gevraagd kan worden van een uitspelend team.
Er is nu al een grens in het genoemde artikel dat er na 23:00 niet geëist kan worden dat er nieuwe
partijen worden gestart. Maar gezien de langere reistijden vind ik dit niet voldoende.
Wat billijk is in deze situatie zou naderbepaald moeten worden. Maar als aanvulling op het
competitiereglement zou ik opteren voor een aanpassing in het competitiereglement voor het
seizoen 2022-2023 dat regelt dat iedereen uiterlijk middernacht weer thuis kan zijn na een
doordeweekse wedstrijd en anders niet geëist kan worden dat de wedstrijd op een doordeweekse
avond gespeeld wordt. Want het lijkt mij dat dergelijke situaties voor iedereen onwenselijk zijn.
Marco Holtrop

