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Agendapunt 5 Hervorming competitie: plan  
 
1. Inleiding 

Badminton Nederland organiseert een Bondcompetitie en in iedere regio een 
Regiocompetitie. Deze competities zijn in de afgelopen 15 jaar niet veranderd van opzet 
en van structuur. In deze periode is alleen de opzet van de Eredivisie diverse keren 
aangepast en het aantal teams is in de Ere- en Eerste Divisie verhoogd van 8 naar 10. 
Regionaal is alleen in Noord-Holland en Oost een aantal wijzigingen geweest. In Noord-
Holland had het betrekking op het aantal Hoofdklassen en in Oost is het aantal teams per 
afdeling van 10 teruggegaan naar 8 zoals in de gehele competitie. Het aantal teams dat 
deelneemt aan de competitie is in de afgelopen jaren gestaag teruggelopen. Een 
verandering van de opzet, namelijk een integratie van de Bonds- en Regiocompetitie, en 
de aanpassing van een aantal regels kan leiden tot een stijging van het aantal teams.  

 
Met een geïntegreerde competitie ontstaat er een beter competitieaanbod, vooral omdat 
reisafstanden korter worden, minder onvolledige poules en minder kans op teams van de 
eigen vereniging in dezelfde poule. Tevens leidt het tot meer eenduidigheid in de 
toepassing en uitvoering van de regels. 
 
In dit projectplan wordt uiteengezet waarom overgegaan wordt tot een geïntegreerde 
competitie, hoe deze competitie eruit komt te zien, welke kansen het biedt en hoe het 
implementatietraject eruit ziet. 

 
2. Projectbeschrijving 
 
2.1 Doelstelling 

- Een uniforme gemengde senioren / mannencompetitie voor heel Nederland. 
- Meer teams laten deelnemen aan competities. 
 

2.2 Afbakening 
- Het integreren van de Regiocompetitie senioren / mannen in de Bondscompetitie tot 

1 Gemengde Seniorencompetitie en een grensoverschrijdende Mannencompetitie. 
- Uitleg gemengde seniorencompetitie / mannencompetitie: 

Met gemengde competitie wordt bedoeld de competitie met de teams die bestaan 
uit minimaal 2 mannen en minimaal 2 vrouwen. De teams van de Mannencompetitie 
bestaan uit 4 mannen. 

 
De jeugd wordt nog niet meegenomen. M.b.t. de jeugdcompetitie vinden komend 
seizoen wel de 2 volgende pilots plaats: 
- in Noord-Holland wordt een pilot met de jeugdcompetitie gestart waarbij niet op 

leeftijd wordt gespeeld maar op sterkte; ook wordt er geen onderscheid gemaakt op 
geslacht; 
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- in Noord-Brabant wordt een pilot in 1 vooraf gekozen leeftijdscategorie opgezet om 
na een halve competitie de teams te gaan herindelen om de sterke en minder sterke 
teams uit elkaar te halen en deze teams opnieuw in te delen op sterkte. 

 
2.3 Werkgroep 
De werkgroep bestaande uit onderstaande leden heeft meegedacht over het integreren van 
de Regiocompetitie en heeft zaken aangedragen waarbij rekening gehouden gaat worden bij 
deze integratie. De werkgroep bestond uit: 

- Jeroen Beelen (Afgevaardigde regio Oost) 
- Annelies de Wit (ccp-er BAN) 
- Remco Moesman (teamlid RCW Zuid-West) 
- Joan Peeters (Badminton Nederland, manager competitie en toernooien) 

 
2.4 Stappenplan/planning 

De volgende stappen worden/zijn uitgevoerd: 
1. Het plan is besproken met de LCW tijdens de vergadering van 7 april 2016. 
2. Er zijn individuele gesprekken gevoerd met de RCW’s om uit te leggen wat we gaan 

doen en waarom we het gaan. Ook wordt de rol van de RCW besproken. Deze 
gesprekken hebben plaatsgevonden in de periode mei tot en met september 2016. 

3. Tijdens de LCW/RCW vergadering van september 2016 is er ook nog gesproken over 
de opzet. 

4. Met het aanpassen van de reglementen is begonnen in oktober. 
5. Het projectplan met de voorstellen tot wijziging van de competitie opzet is door het 

Bondsbestuur in december 2016 goedgekeurd.  
6. De besturen en de Competitie Contactpersonen van de verenigingen zijn 

geïnformeerd in januari 2017. 
7. Voorleggen projectplan en reglementswijzigingen aan de Bondsvergadering op 11 

maart 2017. 
8. Verenigingen worden geïnformeerd via apart daarvoor te beleggen bijeenkomsten (5 

in totaal verspreid over het land) in maart/april 2017. 
9. De voorbereiding voor het seizoen 2017/2018 worden in gang gezet in 

februari/maart/april 2017. 
10. De wijzigingen in de competities worden doorgevoerd in september 2017. 

 
2.5 Ontwikkeling aantallen teams 

Hieronder staat het overzicht van het aantal teams die in de reguliere Regiocompetitie 
senioren in de afgelopen 5 seizoenen zijn ingeschreven. Ook de terugtrekkingen die na de 
sluiting van de inschrijving hebben plaatsgevonden zijn meegeteld.  

 

Seizoen 
Regio 

2012-2013  2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Noord 134 126 115 101 98 

Oost 230 214 206 192 184 

Centrum 277 252 244 236 229 
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Noord 
Holland 

212 206 196 183 180 

Zuid 
West 

417 388 369 350 346 

Noord 
Brabant 

150 144 137 134 116 

Limburg 52 49 48 48 51 

Totaal 1472 1379 1315 1244 1204 

 
De bovenstaande aantallen komen van de diverse competities zoals die staan 
gepubliceerd op badmintonnederland.toernooi.nl. 
Zoals te zien is in bovenstaande tabel is het aantal teams in 5 seizoenen teruggelopen van 
1472 naar 1204. Dit is een afname van 18%. 

 
3. Opzet competitie 

3.1 Huidige opzet competitie 
Om een idee te krijgen hoe de competitie van Badminton Nederland er uitziet volgt 
hieronder een beschrijving van de competitie. 

 
In 2016-2017 is de opbouw van de competities van Badminton Nederland als volgt 
opgebouwd. 
 
Bondscompetitie. 
De Bondscompetitie kent een opbouw die eruit ziet als een pyramide. Zo is er:  
1 Eredivisie, met 10 teams 
2 Eerste Divisies met ieder 10 teams 
4 Tweede Divisies met ieder 8 teams 
8 Derde Divisies met ieder 8 teams 
16 Vierde Divisies met ieder 8 teams 
 
In totaal spelen er in de Bondscompetitie 253 teams (1 team heeft zich voor de start van 
de competitie teruggetrokken). De promotieregeling voor de Bondscompetitie is heel 
eenvoudig. De kampioenen van de afdelingen promoveren naar de hoger divisie. De enige 
restrictie die er is, is de volgende: er kunnen nooit meer teams zijn van een vereniging in 
een divisie dan er afdelingen zijn. De nummers 7 en 8 degraderen automatisch naar de 
lagere divisie en de nummers 7 en 8 uit de Vierde Divisie degraderen naar de Hoofdklasse 
van de Regiocompetitie. Het aantal teams dat vanuit de Regiocompetitie promoveert is 
afhankelijk van het aantal teams uit de Regio die in de Bondscompetitie spelen met 
andere woorden de Regio’s met de meeste teams krijgen de meeste promotieplaatsen. 
 
Regiocompetitie 
Naast de Bondscompetitie zijn er 7 regio’s die hun eigen competitie organiseren die door 
promotie en degradatie aansluiten op de Bondscompetitie. 
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De volgende opbouw van de Regiocompetitie senioren is in de diverse regio’s als volgt: 
 

 Hoofdklasse 1e 
Klasse 

2e 
Klasse 

3e 
Klasse 

4e 
Klasse 

5e 
Klasse 

6e 
Klasse 

7e 
Klasse 

Noord 1 2 2 1     

Oost 2 3 4 4 5 5   

Centrum 3 6 6 7 7    

Noord 
Holland 

3 3 6 7 3 2   

Zuid 
West 

4 4 4 5+1 8+1 7+1 6 4 

Noord 
Brabant 

2 4 3 3 4    

Limburg 1 2 2 2     

Totaal 16 24 27 29+1 27+1 14 6 4 

 
In Noord wordt er een Door De Weekse competitie gespeeld. Deze wordt op verzoek van 
Noord niet meegenomen vanwege het feit dat deze teams niet in het weekend 
beschikbaar zijn. 
 
In Zuid-West zijn in de 3e, 4e en 5e klasse de afdelingen van Zeeland meegenomen. Deze 
zijn in het schema meegenomen als +1. 
In de bovenstaande competities zijn niet alle afdelingen in de diverse klassen bezet. 
 
Zoals in de inleiding al beschreven loopt het aantal teams de laatste jaren gestaag terug. 
Het lukt nog steeds om verengingen te vinden die willen promoveren naar de 
Bondscompetitie maar het gaat wel steeds moeizamer. Door de extra promotie vanuit de 
Regio naar de Bondscompetitie loopt ook nog eens het aantal teams in de Regio terug. 
Ook het niveauverschil in de diverse divisies en klassen wordt op deze manier steeds 
groter. Een ander probleem is het aantal afdelingen in de Regiocompetitie die niet 
volledig zijn gevuld.  
 
Op dit moment spelen verenigingen die aan de grens van meerdere Regio’s zitten vaak 
competitie niet tegen teams die net over de grens van de Regio zitten: het kan zijn dat de 
afstanden van de verenigingen in de Hoofdklasse en lagere klassen verder zijn dan in de 
4e Divisie Landelijk. Tevens moet nu ieder jaar een promotie-/degradatieregeling per 
regio worden vastgesteld. 

 
3.2 Toekomstige situatie 
Om het competitie spelen weer aantrekkelijker te maken voor iedereen kan het nodig zijn 
om de structuur van de competitie aan te passen.  
 
Met ingang van het seizoen 2017-2018 wordt er een competitie opgezet in de vorm van 
een huis. Deze bestaat in ieder geval uit de Ere- tot en met de Vierde Divisie met 
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hetzelfde aantal afdelingen als in de huidige situatie. Vanaf de vijfde Divisies hebben de 
Divisies 32 afdelingen. Het aantal afdelingen in de laagste Divisie kan vanwege het 
beperkte aanbod van teams minder zijn dan 32 afdelingen. In de competitie zullen de 
grenzen van de Regio’s gaan verdwijnen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat 
alle afdelingen zoveel mogelijk worden gevuld met 8 teams. Ook het spelen tegen teams 
uit de eigen vereniging kunnen we op deze manier beperken.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.3 Veranderingen nieuwe opzet 
Door de integratie van de Regiocompetitie in de Bondscompetitie zijn er een aantal 
veranderingen waar rekening mee gehouden gaat worden: 

* verenigingen bij Regiogrenzen kunnen wedstrijden dichter bij huis spelen 
* iedere afdeling zal bestaan uit 8 teams, uitzonderingen daargelaten 
* de kans is kleiner dat er wordt gespeeld tegen teams van de eigen vereniging 
* er is nog maar 1 competitie reglement nodig 
* in iedere “Regio” gelden dezelfde regels 
* minder verloop van teams in 5e divisie(oude Hoofdklasse/1e klasse) 
* de indeling zal centraal geregeld gaan worden vanwege het regio overschrijdend 
indelen. 

 

EreDivisie

Eerste 
Divisie

Tweede Divisie

Derde Divisie

Vierde Divisie

Vijfde divisie

     Zesde Divisie 
 

    Zevende Divisie 

                                         Achtste Divisie 
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3.4 Gevolgen per regio 
 
Regio Noord: 
In de Regio Noord zullen de verenigingen die dicht bij de grenzen van de andere Regio’s 
liggen kortere reisafstanden kunnen krijgen en kunnen ook op andere dagen spelen dan 
alleen zaterdag en zondag zoals het nu gaat. De deelnemers van de Door-De-Weekse-
competitie zullen niets merken van deze aanpassing. 
 
Regio Oost: 
De Regio Oost heeft de Regiocompetitie uitgesmeerd over een langere periode dan de 
overige Regio’s. Door het samenvoegen van de competities zal de duur van de competitie in 
de Regio Oost korter worden dan nu het geval is. De kortere periode van spelen kan in de 
Regio Oost worden opgevangen door het organiseren van een voorjaarscompetitie die loopt 
van februari tot en met mei. 
 
Regio Centrum 
Door de centrale ligging van de Regio Centrum is het mogelijk dat teams van verenigingen in 
de Regio Centrum ingedeeld gaan worden in poules met teams uit meerdere Regio’s.  
 
Regio Noord-Holland 
In de Regio Noord-Holland zullen de grotere verenigingen met meer teams dan het huidige 
aantal afdelingen in bepaalde divisies worden ingedeeld met teams uit de regio Centrum of 
Zuid-West. 
 
Regio Zuid-West 
Het aantal klassen voor teams uit Zuid-West zal door de samenvoeging worden beperkt. Dit 
neemt niet weg dat de spelers op eigen niveau blijven spelen. Voor de verenigingen uit 
Zeeland die tegen Brabant aan liggen zijn er wel mogelijkheden tot kortere afstanden. 
Hetzelfde geldt voor teams bij de grenzen met Noord-Holland en Centrum. 
 
Regio Noord-Brabant 
Voor de Regio Noord-Brabant zal deze opzet betekenen dat teams uit het Oosten van 
Brabant niet meer tegen teams uit het Westen van Brabant gaan spelen. Het is wel zo dat 
teams uit midden Brabant beide kanten op kunnen gaan. 
 
Regio Limburg 
In de Regio Limburg is het zo dat de teams uit Noord Limburg ingedeeld kunnen gaan 
worden in Centrum en Brabant.  
 
Algemeen 
In alle Regio’s heb je te maken met verenigingen die in de uithoeken van de Regio zitten. 
Voor deze verenigingen gaat ook geprobeerd worden om de afstanden te verkleinen. 
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3.5 Voorstellen voor de nieuwe opzet op onderwerp 
Om de integratie goed te laten verlopen zijn er op een aantal punten, vooral waar de 
organisatie van de huidige Bondscompetitie en Regiocompetitie verschillen van opzet, 
aanpassingen nodig. Hieronder staan deze punten genoemd met daarbij de huidige situatie 
en het voorstel om dit goed te laten verlopen. 
 

Indeling Competitie niveau  
Huidig 
De huidige opzet van de competities is gebaseerd op de rechten in de divisie/klasse uit 
het verleden.  
 
De P/D-regelingen zoals die door het Bondsbestuur voor 2016-2017 zijn vastgesteld 
worden eerst uitgevoerd en op basis van deze nieuwe situatie worden de teams 
ingedeeld voor het seizoen 2017-2018. 
 
Voorstel 
De nieuwe indeling zal gemaakt worden op basis van het niveau van de klassen zoals die 
wordt gebruikt voor de Nationale Ranglijst Badminton. De reden hiervoor is dat je dan 
een komt tot een goede sterkte verdeling van de nieuw te vormen divisies. 
 
De tabel voor de indeling is hieronder te vinden. 

Divisie  Noord Oost Centrum Noord-
Holland 

Zuid-West Noord-
Brabant 

Limburg 

5 Hoofdkla

sse 

Hoofdkla

sse 

Hoofdkla
sse  
1e klasse 

Hoofdklasse  
1e klasse 

Hoofdklas
se 
1e klasse  

Hoofdklasse 
1e klasse 

Hoofdklasse 

6 1e klasse 

ZZ 

1e 

klasse 

2e klasse 2e klasse 2e klasse 
3e klasse 

2e klasse 1e klasse 

7 2e klasse 
ZZ 3e 
klasse ZZ 

2e 
klasse 
3e 
klasse  

3e klasse 
 
 

3e klasse 
4e klasse 
 

4e klasse 
5e klasse 

3e klasse 
 

2e klasse 
 

8  4e 
klasse  
5e 
klasse 

4e klasse  5e klasse  6e klasse 
7e klasse  
 

4e klasse 
5e klasse 
 

4e klasse 
5e klasse 
 

 
Benaming competitie 
Huidig 
Op dit moment wordt er in de Bondscompetitie gespeeld van Ere- tot en met Vierde 
Divisie en in de Regio van Hoofdklasse tot en met Zevende Klasse. 
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Voorstel 
Het voorstel voor de benaming is Eredivisie tot en met Achtste Divisie van de Gemengde 
Senioren competitie. 
 
Speeldagen 
Huidig 
In de Bondscompetitie wordt gespeeld op vrijdag, zaterdag of zondag. In de huidige 
Regiocompetitie is er per Regio nog verschil. 
 
Voorstel 
In de Ere- tot en met de Vierde Divisie wordt er standaard gespeeld op vrijdag, zaterdag 
of zondag tenzij beide verenigingen akkoord gaan om op een andere dag eerder in de 
week te spelen. In de Vijfde tot en met Negende Divisie kan er de gehele week worden 
gespeeld. Wedstrijden welke niet in het weekend vallen worden gespeeld op twee banen. 
 
Shuttles 
Huidig 
In de Bondscompetitie wordt er standaard gespeeld met verenshuttles en in de Regio 
competities varieert dit per Regio per klasse. 
 
Voorstel 
Vanaf de Eredivisie tot en met de Zesde Divisie wordt er met verenshuttles gespeeld. 
Vanaf de zevende divisie mag er met nylon shuttles gespeeld worden. Als er voldoende 
verenigingen zijn vanaf de Zevende divisie die met verenshuttles willen spelen kunnen we 
hier rekening mee houden met de indeling. 
 
P/D 
Huidig 
Op dit moment is het zo dat in de Bondscompetitie de kampioen promoveert en dat de 
nummers 7 en 8 degraderen naar de lagere klasse. Vanuit de Vierde Divisie gaan de 
degradanten naar de Regiocompetitie. Het aantal teams dat vanuit de Regiocompetitie 
promoveert naar de Bondscompetitie is afhankelijk van het aantal teams dat de Regio 
heeft in de Bondscompetitie. De P/D-regeling van de Regio is afhankelijk van het aantal 
teams die degraderen vanuit de Bondscompetitie. De huidige P/D-regelingen van de 
Regio zijn zo gebouwd dat alle scenario’s uitgevoerd kunnen worden. 
 
Voorstel 
In de nieuwe competitieopzet is er maar 1 P/D-regeling nodig waarbij de kampioenen van 
de afdelingen in de divisies automatisch gaan promoveren en waarbij de twee laagst 
geëindigde teams (nummers 9 en 10 Eerste Divisie en nummers 7 en 8 tweede tot en met 
vierde divisie) van de Eerste tot een met Vierde divisie degraderen en vanaf de Vijfde 
divisie zal alleen de nummer 8 degraderen naar de lagere divisie. De huidige P/D-regeling 
tussen de Ere- en Eerste Divisie blijft zoals die nu is. 
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(Vrije) inschrijving 
Huidig 
De verenigingen in de Bondscompetitie hebben rechten op plaatsen van de teams in de 
divisies nadat de P/D-regeling is uitgevoerd. Heeft een vereniging geen spelers voor het 
niveau dan kan men het team terugtrekken voor 1 april. In de Regiocompetitie hebben de 
teams wel rechten op plaatsen maar moeten die jaarlijks wel bevestigen via een 
inschrijfformulier. 
 
Op dit moment is het zo dat nieuwe teams alleen maar ingeschreven mogen worden in de 
laagste klasse van de Regiocompetitie. Een aantal Regio’s staat toe indien er ruimte is om 
hoger in te schrijven dan de laagste klasse maar stelt daarbij wel dat er niet ingeschreven 
kan worden in de twee hoogste klassen. 
 
Voorstel 
Het systeem van de rechten voor de competitieteams gaan we doortrekken naar de 
gehele competitie. Dit houdt dan automatisch in dat verenigingen de teams die ze niet 
meer kunnen vullen ook moeten terugtrekken. Het vrije inschrijven willen we gaan 
toestaan in de Zevende Divisie mits daar natuurlijk ruimte voor is. De vereniging zal 
moeten onderbouwen waarom zij recht denken te hebben op deze plaats. 

 
Invallen 

Huidig 
In de bondscompetitie en regiocompetitie zijn er verschillende invalregelingen van 
toepassing. In de Regiocompetitie wordt een vastspeler of invaller na 4 invalbeurten 
vastspeler van het laagste team waarvoor de speler is ingevallen. Daarnaast is het ook 
nog mogelijk om 3x in dezelfde klasse in te vallen. In de Bondscompetitie wordt er 
gekeken naar de sterkte van de speler op basis van in de invalranglijst. Er zit geen 
restrictie aan het aantal invalbeurten van een speler maar wel aan het aantal weken dat 
er dubbel gespeeld mag worden, hieronder wordt verstaan het spelen in het eigen team 
en invallen in een ander team, en een speler mag bij de laatste vier speelronden niet 
meer in het eigen team spelen als het percentage invalbeurten hoger ligt dan 50% van het 
aantal gespeelde wedstrijden in het eigen team. 
 
Voorstel 
Het voorstel is om de huidige invalregelingen zoals die staan beschreven in Hoofdstuk V 
artikel 7a van het Competitie Reglement voor de Ere tot en met Vierde Divisie te laten 
gelden en het artikel zoals beschreven staat in Hoofdstuk V artikel 7b van het Competitie 
Reglement te laten gelden voor de Vijfde Divisie en lager. Gedurende het seizoen 
2017/2018 zal gekeken worden of het hanteren van deze twee invalregelingen vanaf 
2018/2019 wordt doorgezet of dat er een nieuwe invalregeling moet komen. 
 
Afhandeling protesten/bezwaren 
Huidig 
Op dit moment is het zo dat het orgaan dat de boete/administratie kosten oplegt ook het 
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bezwaar op deze opgelegde straf afhandelt. Vervolgens kan de stap nog gemaakt worden 
naar het Bondsbestuur bij beslissingen van de RCW/LCW of naar de Tuchtcommissie bij 
beroep tegen een opgelegde straf n.a.v. een overtreding op het Reglement.  
 
Voorstel 
Met de nieuwe opzet is het de bedoeling dat het Competitieteam (dit is het team dat de 
competitie draait) de administratiekosten en boetes oplegt en vervolgens kan er bezwaar 
aangetekend worden gegaan bij de LCW. Het beroep op de uitspraak van de LCW komt 
dan wel weer terecht bij het Bondsbestuur en de Tuchtcommissie 
 
Omgang met regels 
Huidig 
In de huidige Bondscompetitie wordt er strak op de regels gelet om de competitie goed te 
laten verlopen. In de Regiocompetitie is het zo dat er per Regio een verschil zit in de 
naleving van de regels. Het strikt naleven van de regels zorgt ervoor dat er boetes worden 
opgelegd aan verenigingen die de regels overtreden. 
 
Voorstel 
We gaan flexibel om met de regels daar waar mogelijk. In de hogere Divisies zal de 
handhaving van de regels strikter zijn dan in de lagere divisies. In het kader om flexibeler 
om te gaan met de regels zullen ook de boetes en straffen tegen het licht worden 
gehouden.   
 
NKR – RKR 
Huidig 
De kampioenen van de afdelingen spelen aan het eind van het seizoen het Regio 
Kampioenschap voor Regio teams waarbij de winnaar van deze kampioenschappen de 
Regio mag vertegenwoordigen bij het Nationaal Kampioenschap voor Regioteams. Dit 
houdt in dat er bij het NKRT maximaal 7 teams per klasse aanwezig zullen zijn. 
 
Voorstel 
In de nieuwe opzet zal er geen RKR en NKR meer zijn. Deze toernooien worden vervangen 
door het Algemeen kampioenschap per Divisie waarbij er op een aantal centraal gelegen 
plaats een  voorronde wordt georganiseerd om te bepalen welke kampioen naar het 
hoofdtoernooi mag waar gespeeld wordt om de Titel Algemeen kampioen 
Bondscompetitie x- Divisie.  
 

4. Organisatie 
Op dit moment is het zo dat de Bondscompetitie wordt gedraaid door het Bondsbureau 
en een aantal vrijwilligers die een aantal taken op zich nemen. De Regiocompetitie wordt 
gedraaid door de vrijwilligers van het RCW team. 
 
In de nieuwe opzet worden de werkzaamheden verricht door een team van ongeveer 10 
vrijwilligers die vallen onder de verantwoordelijkheid van het bondsbureau. Deze 
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vrijwilligers kunnen de huidige RCW-vrijwilligers zijn als deze interesse hebben om door te 
gaan met de werkzaamheden. 

 
De taken van het team zullen bestaan uit:  

 Indelen o.a. verwerking terugtrekkingen teams 

 Controleren – per afgebakend gebied 

 Opleggen straffen 

 Wijziging wedstrijdprogramma 

 Wijziging vastspelers 

 Invalranglijst maken en bijhouden 

 CWI maken 

 Organiseren van de voorronde voor het Divisie Kampioenschap en het eindtoernooi 
voor het Divisie Kampioenschap. 

 
Er zullen richtlijnen en taakbeschrijvingen worden gemaakt voor de bovenstaande 
werkzaamheden zodat deze voor alle divisies en afdelingen in het gehele land gelijk zijn. 

 
 
5. Financiën 

De teambijdrage zoals die door de Jaarvergadering van juni 2016 zullen voor het seizoen 
2017-2018 worden gehanteerd. 
 
 

6. Q & A voor verenigingen, ccp-ers, teams, spelers 
Veel verenigingen, spelers, ccp-ers en team kunnen vragen hebben. Het zijn vaak dezelfde 
vragen. Hieronder al een aantal vragen welke wij verwachten te krijgen. 
 

1. Q:  
Een team van onze vereniging is tweede geworden en zouden volgens de 
promotie/degradatie regeling 2016/2017 promoveren. Promoveren zij nu toch?  
A: 
Ja, de promotie/degradatie regelingen van het seizoen 2016/2017 worden gebruikt 
voor de indeling het seizoen 2017-2018. Teams die op basis van de 
Uitvoeringsregeling Promotie/degradatie recht hebben op promotie zullen 
promoveren. 

 
2. Q: 

Op dit moment zijn er vaste contactpersonen voor de competitie in de Regio of gaat 
dit veranderen? 
A: 
Als de contactpersonen voor de Regiocompetitie de werkzaamheden voort blijven 
zetten voor de competitie is het de bedoeling dat de contactpersonen hetzelfde 
blijven. Het kan zijn dat er voor een aantal teams een andere contactpersoon komt 
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maar dat heeft dan te maken met de indeling in een afdeling welke hoofdzakelijk 
bestaat uit teams uit een andere Regio. 

3. Q: 
Moet ik de teams nog opgeven? 
A:  
Nee, het is niet nodig om de teams op te geven voor de Regiocompetitie senioren 
competitie. Alleen als er nieuwe teams zijn moeten deze wel worden gemeld. Als er 
teams stoppen moeten deze teams worden teruggetrokken uit de competitie. 

 
 
 


