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Agendapunt 10.  Reglementswijzigingen  
 
Agendapunt 10.1. Wijziging Competitiereglement 

 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: 

 10.1.1 artikel I.2, lid 2 en 3 

 10.1.2 artikel V.1, lid 2 en 3 

 10.1.3 artikel V.3, lid 2 

 10.1.4 artikel V.3 lid 4 

 10.1.5 artikel V.7a 

 10.1.6 artikel VI.17, lid 6 
 

De toelichting op de wijzigingen staat op het voorblad van agendapunt 10. 
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COMPETITIE-REGLEMENT BADMINTON NEDERLAND 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
Hoofdstuk I: Definities, afkortingen en algemene bepalingen 
 Art. 1: Definities en afkortingen 
 Art. 2: Bepalingen en regelingen 
 Art. 3: Leiding 
 Art. 4: Jeugdcompetitie 
 
Hoofdstuk II: Indeling van de competitie en vaststelling van het programma 
 Art. 1: Indeling 
 Art. 2: Partijen per wedstrijd 
 Art. 3: Terugtrekking van teams 
 Art. 4: Indeling teams van één vereniging 
 Art. 5: Samenstelling wedstrijdprogramma 
 Art. 6: Uit- en thuiswedstrijden 
 Art. 7: Wijzigingen wedstrijdprogramma door LCW/RCW 
 Art. 8: Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een 

vereniging 
 Art. 9: Bekendmaking competitiegegevens 
 Art. 10: Regiocompetitiekalender 
 Art. 11: Opgave teams regiocompetitie 
 Art. 12: Zondagsverenigingen 
 
Hoofdstuk III: Opmaken van de competitiestanden en beslissingswedstrijden 
 Art. 1: Toekenning wedstrijdpunten 
 Art. 2: Opmaken ranglijst 
 Art. 3: Kampioenen 
 Art. 4: Promotie-degradatieregeling 
 Art. 5: Uitsluiting van teams 
 Art. 6: Beslissingswedstrijden 
 Art. 7: Nationale en Regionale Kampioenschappen voor 

Regioteams 
 
Hoofdstuk IV: Wedstrijdfunctionarissen 
 Art. 1: Aanstelling wedstrijdfunctionarissen 
 Art. 2: Taak referee en daarmee gelijk gestelde functionaris 
 Art. 3: Rapportage referee of daarmee gelijk gestelde functionaris 
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Hoofdstuk V: Gerechtigde spelers 
 Art. 1: Gerechtigde spelers 
 Art. 2: Uitkomen in meerdere verenigingen of teams 
 Art. 3: Verandering van vereniging 
 Art. 4: Uitkomen in verschillende teams in één competitieweek 
 Art. 5: Uitkomen in verschillende partijen in één wedstrijd 
 Art. 6: Uitkomen in beslissingswedstrijden 
 Art. 7: Vastspelers en invallers 
 Art. 8: Gewijzigde opgave van vastspelers 
 Art. 9: Wijziging opstelling 
 Art. 10: Medische keuring 
 
Hoofdstuk VI: Verplichtingen van de deelnemende verenigingen 
 Art. 1: Opgave verenigingsgegevens 
 Art. 2: Opgave teamindeling 
 Art. 3: Uitspelen competitie 
 Art. 4: Uitnodiging tegenstander (vervallen) 
 Art. 5: Inschrijfgeld 
 Art. 6: Accommodatievoorschriften 
 Art. 7: Kleding 
 Art. 8: Functionarissen van de vereniging 
 Art. 9: Shuttles 
 Art. 10: Speeldagen en speeltijden 
 Art. 11: Speeldatum 
 Art. 12: Aanvangstijd 
 Art. 13: Speelbanen 
 Art. 14: Volgorde partijen en rusttijd 
 Art. 15: Uitwisseling opstellingen en invulling wedstrijdformulier 
 Art. 16: Wedstrijdformulier na de wedstrijd 
 Art. 17: Onvolledige wedstrijden 
 Art. 18: Voortzetting van onvolledige wedstrijden 
 Art. 19: Niet-gespeelde wedstrijden 
 Art. 20: Kosten van wedstrijden 
 Art. 21: Opgaven en inlichtingen 
 Art. 22: Verplichting tot het doen opleiden en beschikbaar stellen 

van wedstrijdfunctionarissen 
 
Hoofdstuk VII: Dispensaties 
 Art. 1: Dispensatie-artikelen 
 Art. 2: Procedure 
 
Hoofdstuk VIII: Protest en beroep 
 Art. 1: Recht en wijze van indiening 
 Art. 2: Afhandeling 
 Art. 3: Beroep 
 Art. 4: Afhandeling beroep 
 Art. 5: Hoger beroep 
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Hoofdstuk IX: Overtredingen en administratieve verzuimen 
 Art. 1: Algemeen 
 Art. 2: Administratieve verzuimen 
 Art. 3: Overtredingen 
 
Hoofdstuk X: Slotbepalingen 
 Art. 1: Onvoorziene gevallen en uitleg 
 
 
 
Voor (leden van) artikelen die uitsluitend gelden voor Bondscompetitie, respectievelijk 
Regiocompetities, is dit aan het begin van het desbetreffende lid of artikel met 
‘(Bondscompetitie)’ respectievelijk ‘(Regiocompetitie)’ aangegeven. 
 
Voor (leden van) artikelen waarvan dispensatie mogelijk is, is dit in de linker kantlijn van het 
desbetreffende lid of artikel met 'D' aangegeven. 
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HOOFDSTUK I  DEFINITIES, AFKORTINGEN EN ALGEMENE  BEPALINGEN 

 
 
Definities en afkortingen 

Artikel 1 

Dit reglement verstaat onder: 
 
a. afdeling : een divisie/klasse kan bestaan uit meerdere 

afdelingen 
 
 AWR : Algemeen Wedstrijdreglement 
 
b. Bondscompetitie : de landelijke competitie, georganiseerd door de 

LCW 
 
c. competitieapplicatie : de computerapplicatie waarmee het 

wedstrijdprogramma en de resultaten van de 
competitie worden gepubliceerd en  verwerkt 

 
 competitiecontactpersoon (CCP) : een persoon die een vereniging vertegenwoordigt 

in alle zaken betreffende de competitie(s) 
 
 competitiefunctionaris : een persoon die door een thuisspelende 

vereniging is belast met de uitvoering van een 
bepaalde competitiewedstrijd 

 
 competitiehelft : de periode van een competitie beginnende met 

de eerste competitieweek van de eerste helft 
respectievelijk van de tweede helft van de 
competitie 

 
 competitiehiërarchie : de sterktevolgorde van de verschillende 

divisies/klassen in een wedstrijdseizoen van de 
competities waarvoor dit reglement van 
toepassing is.  

 
 competitiekalender : schema met de competitieweken 
 
 competitieweek : een speelweek van zeven dagen, waarvan de 

eerste dag de maandag is 
d. divisie : onderdeel van de Bondscompetitie op basis van 

rangschikking naar sterkte 
 dubbelweekend : competitieweek waarin twee speelronden zijn 

vastgesteld 
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g. gelijklopende competities : twee verschillende competities als bedoeld in dit 
reglement waarbij de begindatum van de ene 
competitie niet ligt na de einddatum van de 
vorige competitie 

 
h. hoger team : een team dat in de geldende competitiehiërarchie 

een lager teamnummer heeft dan het team 
waarmee het wordt vergeleken 

 
i. inschrijfgeld : het door de vereniging te betalen inschrijfgeld  

 per team bij deelname aan een competitie  
 
i. invaller : een deelnemer aan een wedstrijd die geen 

vastspeler is van het desbetreffende team 
 
 invallen : het feitelijk deelnemen aan een wedstrijd door 

een invaller 
 

j. Jeugdcompetitie : de gemengde competitie waaraan uitsluitend mag 
worden deelgenomen door jeugdspelers  

 
 jeugdspeler :  speler in één van de leeftijdscategorieën U9, U11, 

U13, U15, U17, U19 
 
 jeugd-U19-speler : speler die op 31 december van het seizoen waarin 

een wedstrijd valt jonger is dan 19 jaar 
 
 jeugd-U17-speler : speler die op 31 december van het seizoen waarin 

een wedstrijd valt jonger is dan 17 jaar 
 
 jeugd-U15-speler : speler die op 31 december van het seizoen waarin 

een wedstrijd valt jonger is dan 15 jaar 
 
 jeugd-U13-speler : speler die op 31 december van het seizoen waarin 

een wedstrijd valt jonger is dan 13 jaar 
 
 jeugd-U11-speler : speler die op 31 december van het seizoen waarin 

een wedstrijd valt jonger is dan 11 jaar 
 
 jeugd-U9-speler : speler die op 31 december van het seizoen waarin 

een wedstrijd valt jonger is dan 9 jaar 
 
 Jongenscompetitie : competitie waaraan uitsluitend mag worden 

deelgenomen door mannelijke jeugdspelers 
 
k. klasse : onderdeel van één competitie, anders dan de 

Bondscompetitie, op basis van rangschikking naar 
sterkte 
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l. lager team : een team dat in de geldende competitiehiërarchie 

een hoger teamnummer heeft dan het team 
waarmee het wordt vergeleken 

 
 LCW : Landelijke Commissie Wedstrijdzaken 
 
m.  Mannencompetitie : competitie waaraan uitsluitend mag worden 

deelgenomen door mannen  
 
 Meisjescompetitie : de competitie waaraan uitsluitend mag worden 

deelgenomen door meisjes  
 
n. Nationale Kampioenschappen 
 voor Regioteams (NKR) : door de LCW jaarlijks georganiseerde 

kampioenschappen waaraan regiokampioenen 
deelnemen 

 
o. Officiële Regiomededeling : mededeling als bedoeld in het Algemeen 

Reglement Hoofdstuk III art. 7 lid 4 
 
p. promotie/degradatieregeling : de regeling van promotie en degradatie in een 

bepaald wedstrijdseizoen 
 
r. RCW : Regionale Commissie Wedstrijdzaken 
 
 Regiocompetitie : de competitie in een Regio die door middel van 

promotie/degradatie aansluit op de 
Bondscompetitie 

 
 regiokampioen : kampioen van een klasse in één van  de 

regiocompetities  
 

  Regionale Kampioenschappen 
 voor Regioteams (RKR) : door de RCW jaarlijks georganiseerde 

kampioenschappen om te bepalen wie de 
regiokampioen van een klasse is 

 
 rondschrijven : bericht aan de in een competitie uitkomende 

verenigingen anders dan een Officiële mededeling 
 

s. speeldatum : de datum waarop een wedstrijd is vastgesteld 
 
 speelronde : verzameling wedstrijden binnen één afdeling 

waarbij ieder team eenmaal uitkomt dan wel vrij 
is  
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 speelsleutel : overzicht waarin wordt aangegeven in welke 
speelronden een team thuis en uit speelt 

  
 speler : lid van een vereniging die voor een team van de 

vereniging in een wedstrijd uitkomt 
 
 spelerslegitimatie : pas verstrekt door Badminton Nederland met 

gegevens van een speler  
 
t. team : een groep spelers van een lid-vereniging die als 

ploeg deelneemt aan een bepaalde competitie en 
daarin een specifieke eigen plaats heeft 

 
 teamleider : diegene die het team vertegenwoordigt 
 
 thuisspelende vereniging : de vereniging als eerste vermeld bij een wedstrijd  
 
u. uitspelende vereniging : de vereniging als tweede vermeld bij een 

wedstrijd 
 
v. vastspeler : speler die als zodanig voor een bepaald team door 

de vereniging is aangemeld 
 

 vrouwencompetitie : competitie waaraan uitsluitend mag worden 
deelgenomen door vrouwen  

 
w. wedstrijd : een competitiewedstrijd bestaande uit een in het 

Competitiereglement vastgesteld aantal partijen 
 
 wedstrijdprogramma : een overzicht van alle wedstrijden in een 

competitie, waarbij de speeldatum, aanvangstijd 
en locatie staat weergegeven 

  
 wedstrijdformulier : het formulier dat wordt gebruikt voor het 

vastleggen van en rapporteren over een 
competitiewedstrijd 

 
 wedstrijdseizoen : periode van 1 augustus t/m 31 juli 

 
z. zondagsvereniging : vereniging die op basis van haar bij Badminton 

Nederland bekende statuten op zondag geen 
competitiewedstrijden speelt 
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Bepalingen en regelingen 
 Artikel 2 
 1. a. In dit reglement worden de volgende competities geregeld: 

- Bondscompetitie 
- Regiocompetitie 
- Jeugdcompetitie 
- Mannencompetitie 
- Vrouwencompetitie  
- Meisjescompetitie 
- Jongenscompetitie 

De bepalingen voor overige door een RCW te organiseren competities worden 
vastgesteld bij Regioreglement, conform Hoofdstuk VII art. 2 van de Statuten 

b. Waar in dit reglement wordt gesproken over “een competitie” of over 
“competities” worden alle in lid 1a van dit artikel genoemde competities 
bedoeld.  
Waar in dit reglement wordt gesproken over “Regiocompetities” worden alle in 
lid 1a van dit artikel genoemde competities bedoeld, uitgezonderd de 
Bondscompetitie. 

c. Alle wedstrijden in de competities moeten worden gespeeld volgens de 
definities en bepalingen van het AWR en van dit reglement. 

d. Een partij in een competitiewedstrijd moet worden gespeeld conform de 
geldende spelregels. 

 2. Het Bondsbestuur stelt, op voorstel van LCW/RCW, de volgende 
uitvoeringsregelingen bij dit reglement vast: 

  a. Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie: deze regeling bevat 
aanvullende verplichtingen op en afwijkingen van de bepalingen van dit 
reglement met betrekking tot wedstrijden in de twee hoogste divisies van de 
Bondscompetitie; daarbij kan echter niet worden afgeweken van de 
bepalingen betreffende het aantal en de soort partijen (Hoofdstuk II art. 2); de 
regeling kan per divisie verschillen. Voordat de Uitvoeringsregeling door het 
Bondsbestuur wordt vastgesteld, bespreekt de LCW het concept met alle 
verenigingen die naar verwachting in de desbetreffende regeling betrokken 
kunnen worden. De Uitvoeringsregeling wordt uiterlijk op 1 maart 
voorafgaand aan het wedstrijdseizoen vastgesteld. Nadien kan het 
Bondsbestuur nog wijzigingen in de regeling aanbrengen, mits met instemming 
van alle bij een wijziging betrokken verenigingen. De bekendmaking van de 
Uitvoeringsregeling Bondscompetitie, evenals van latere wijzigingen, geschiedt 
door een schrijven aan de in de desbetreffende divisies uitkomende 
verenigingen. (LCW) 

b. Uitvoeringsregeling Promotie/Degradatie (Hoofdstuk II art. 1 en III art. 4): deze 
regeling bepaalt hoe promotie en degradatie in een bepaald wedstrijdseizoen 
zijn geregeld. (LCW/RCW) 
De Promotie/Degradatieregeling voor de Bondscompetitie regelt daarnaast het 
kampioenschap van Nederland en kan aanvullende verplichtingen op en 
afwijkingen van de bepalingen van dit reglement bevatten met betrekking tot 
beslissingswedstrijden (Hoofdstuk III art. 6) in de twee hoogste divisies van de 
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Bondscompetitie.  
Een Promotie/Degradatieregeling voor een competitie wordt uiterlijk 2 maanden 
voor aanvang van de desbetreffende competitie vastgesteld. 

c. Uitvoeringsregeling voor het invallen in de Bondscompetitie (Hoofdstuk V art. 
7): deze regeling beschrijft de voorwaarden voor het invallen bij wedstrijden in 
de Bondscompetitie. (LCW) 

d. Uitvoeringsregeling Bondscompetitie: deze uitvoeringsregeling bevat een aantal 
procedures en regelingen voor de Bondscompetitie. (LCW) 
In ieder geval zijn onderdeel: 
- Procedure terugtrekken teams Bondscompetitie na 1 april; 
- Regeling Aanduiding Teams; 
- Opleidings- en leveringsplicht wedstrijdfunctionarissen (art. VI.22). 

3. De in lid 2 genoemde uitvoeringsregelingen worden per 1 maart vastgesteld en 
worden per rondschrijven bekend gemaakt, tenzij bij de regeling een andere wijze 
van vaststelling en/of bekendmaking is vermeld.  

  
Leiding 
 Artikel 3 
 1. De LCW leidt de Bondscompetitie. De RCW leidt de competities in zijn regio. 
 2. Door het Bondsbestuur worden besluiten betreffende de 

Bondscompetitie/Regiocompetitie slechts genomen, nadat de LCW/RCW is gehoord. 
 

Jeugdcompetitie 
 Artikel 4 

De Jeugd-, Jongens- en Meisjescompetitie kunnen worden gespeeld in de volgende 
leeftijdscategorieën: 

- U19  
- U17 
- U15 
- U13 
- U11 
- U9 
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HOOFDSTUK II  INDELING VAN DE COMPETITIE EN VASTSTELLING VAN HET 
     PROGRAMMA 

 

 Indeling 

 Artikel 1 
 1. In de promotie/degradatieregeling voor een bepaald seizoen bepaalt het 

Bondsbestuur, nadat de LCW/RCW is gehoord, voor de Bonds-/Regiocompetitie van 
het daarop volgend seizoen het aantal divisies/klassen en het maximum aantal 
teams per afdeling. 

 2. Indien een divisie/klasse uit meer dan één afdeling bestaat, dienen alle afdelingen in 
die divisie/klasse hetzelfde aantal teams te bevatten, dan wel ten hoogste één team 
in grootte te verschillen. Hier kan bij de Regiocompetitie door de RCW van worden 
afgeweken indien hierdoor grote reisafstanden voor verenigingen voorkomen 
worden (dit ter beoordeling van de RCW). 

 3. De LCW/RCW deelt de teams in de volgens bovenstaande leden gevormde 
afdelingen in, overeenkomstig de plaats in het competitieverband, waarop deze 
teams op grond van de voorgaande competitie en de daarbij behorende promotie-/ 
degradatieregeling recht hebben. 

  
 Partijen per wedstrijd 
 Artikel 2 

1. Een wedstrijd in de Bonds- en Regiocompetitie bestaat uit de volgende partijen: 
  twee mannenenkelspelen 
  twee vrouwenenkelspelen 
  twee gemengd dubbelspelen 
  één mannendubbelspel 
  één vrouwendubbelspel. 
 2. Een wedstrijd in de Mannen-, Vrouwen-, Jongens- en Meisjescompetitie bestaat uit 

de volgende partijen: 
4 enkelspelen 
4 dubbelspelen 

 
 Terugtrekking van teams 
 Artikel 3 
 1. Indien een vereniging een team uit een competitie wil terugtrekken, dient zij voor 

de uiterste datum van aanmelding van de competitieteams voor de betreffende 
competitie een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek bij de LCW/RCW in te 
dienen. Voor de Bondscompetitie dient dit vóór 1 april te geschieden. 

 2. Het verzoek wordt door de LCW/RCW slechts in overweging genomen wanneer 
overtuigend blijkt dat bijzondere omstandigheden terugtrekking noodzakelijk 
maken. 

 3. De LCW/RCW geeft binnen één maand na ontvangst van het verzoek kennis van 
haar beslissing. Bij inwilliging worden de eventueel door het team gespeelde 
wedstrijden als niet gespeeld beschouwd en wordt aan de vereniging van het 
betrokken team de plaats van het team in het competitieverband ontnomen. 
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 4.  Indien een vereniging na 1 april een team uit de Bondscompetitie wil terugtrekken, 
dient zij een verzoek tot terugtrekking in te dienen, conform de procedure 
‘Terugtrekken Teams Bondscompetitie na 1 april’, opgenomen in de 
‘Uitvoeringsregeling Bondscompetitie’. 

 
 Indeling teams van één vereniging 
 Artikel 4 

1. Wanneer twee of meer teams van dezelfde vereniging in dezelfde divisie/klasse zijn 
ingedeeld, worden deze zoveel mogelijk in verschillende afdelingen geplaatst.  

2. Indien meer dan één team van een vereniging in dezelfde afdeling is ingedeeld, 
dienen deze teams zodanige speelsleutels te krijgen dat hun laatste onderlinge 
wedstrijd zo vroeg mogelijk in de competitie plaatsvindt. 

 
 Samenstelling wedstrijdprogramma 
 Artikel 5 
 1. De LCW/RCW is belast met het samenstellen van het wedstrijdprogramma. 
 2. De LCW/RCW zal vóór 15 mei (Bondscompetitie), respectievelijk tenminste 2 

maanden voor aanvang van de betreffende competitie (Regiocompetitie) de 
competitie-indeling, inclusief de toewijzing van de speelsleutel, samenstellen en dit 
per rondschrijven bekend maken. 

 3. In dit rondschrijven zal tevens worden verwezen naar de geldende Lijst van 
Toegestane Shuttles, onder vermelding van de categorieën shuttles van deze lijst die 
voor de diverse divisies/klassen van de competitie zijn toegelaten. 

4. (Regiocompetitie) In dit rondschrijven wordt de binnen de regio geldende lijst van 
zondagsverenigingen bijgevoegd. 

 
D Uit- en thuiswedstrijden 
 Artikel 6 
 Elk team speelt tegen ieder team van zijn afdeling twee wedstrijden, namelijk één 

thuiswedstrijd en één uitwedstrijd, en wel één in elke helft van de competitie. Voor de 
Eredivisie kan hiervan in de Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie worden 
afgeweken. 

 
 Wijzigingen wedstrijdprogramma door LCW/RCW 
 Artikel 7 
 De LCW/RCW kan na bekendmaking van het wedstrijdprogramma nog veranderingen 

aanbrengen. De veranderingen moeten uiterlijk 2 x 24 uur voor het begin van de 
desbetreffende wedstrijd bij de betrokken verenigingen bekend zijn. 

 
 Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging 
 Artikel 8 
 1. Een vereniging kan de LCW/RCW schriftelijk verzoeken de speeldatum en/of 

aanvangstijd van een vastgestelde wedstrijd te wijzigen, met vermelding van de 
reden voor de wijziging, zo mogelijk vergezeld van een akkoordverklaring van de 
tegenstander. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk 10 werkdagen voor zowel de 
vastgestelde als de nieuw voorgestelde speeldatum bij de LCW/RCW te zijn 
ingekomen. 
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 2. De LCW/RCW beslist over het verzoek en geeft van zijn beslissing kennis aan de 
betrokken verenigingen uiterlijk 2 x 24 uur voor het begin van de desbetreffende 
wedstrijd.  

 3. Wedstrijden kunnen, in afwijking van de genoemde termijn in lid 1 op een kortere 
termijn voor de speeldatum, in overleg met de LCW/RCW worden verplaatst indien: 
- er op de oorspronkelijke wedstrijddatum om onvoorziene redenen plotseling 

geen sporthal beschikbaar is; 
- de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd kan worden in het geval van 

extreme weersomstandigheden; 
- er sprake is van een onvoorziene omstandigheid van dusdanige aard dat 

verplaatsen noodzakelijk is. 
4. Voor wedstrijden die worden verplaatst om andere dan onder lid 3 genoemde 

redenen worden administratiekosten in rekening gebracht. 
5. Het is niet toegestaan om een wedstrijd te verplaatsen zonder toestemming van de 

LCW/RCW, met uitzondering van het bepaalde in artikel 12 lid 3. 
6. (Regiocompetitie) De uit- en thuiswedstrijd kunnen in onderling overleg tussen de 

CCP’s omgeruild worden, mits de desbetreffende verenigingen hierover vooraf een 
bericht sturen naar de RCW. 

 
 Bekendmaking competitiegegevens 
 Artikel 9 
 1. De LCW/RCW stuurt ten minste één maand voor aanvang van een competitie aan 

iedere in de competitie spelende vereniging een lijst met contactgegevens (naam, 
adres, postcode, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer) van de contactpersoon 
voor competitiezaken van de betreffende competitie van de deelnemende 
verenigingen. 
De LCW/RCW zendt tevens een mededeling dat de indeling van de afdelingen per 
klasse en de toegekende speelsleutel per team online beschikbaar zijn. 

 2. De LCW/RCW stuurt ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende 
competitie per rondschrijven de volgende informatie: 

    - contactgegevens van de competitiecontactpersoon; 
- promotie/degradatieregeling (Regiocompetitie) 

3. De RCW publiceert ten minste 15 werkdagen voor aanvang van de competitie door 
middel van een Officiële Regiomededeling het wedstrijdprogramma. 

4. Wijzigingen in de competitiegegevens of het wedstrijdprogramma worden door de 
RCW gepubliceerd door middel van een Officiële Regiomededeling. 

 
Regiocompetitiekalender 
Artikel 10 
De RCW stelt jaarlijks de competitiekalender voor de Regio vast, bevattende de 
begindatum, de competitieweken van de competitie en de datum waarop het RKR 
plaatsvindt. De competitiekalender wordt minstens 6 maanden voor aanvang van de 
competitie bekend gemaakt.  

 
Opgave teams regiocompetities  
Artikel 11 
Jaarlijks wordt, conform Hoofdstuk VI art. 1, door de RCW een rondschrijven gestuurd 
waarmee de vereniging teams kan aanmelden voor een competitie. 
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Zondagsverenigingen 
Artikel 12 
1. Bij Officiële Regiomededeling kan worden bepaald dat in een competitie van die Regio 

rekening wordt gehouden met zondagsverenigingen. 
2. In regiocompetities waarin rekening wordt gehouden met zondagsverenigingen, speelt een 

zondagsvereniging op zondag geen competitiewedstrijden. 
3. Mocht uit het wedstrijdprogramma blijken dat een zondagsvereniging is ingedeeld voor 

een uitwedstrijd op een zondag, dan zal deze vereniging onverwijld contact opnemen met 
de thuisspelende vereniging voor overleg om een andere speeldatum vast te stellen binnen 
de betreffende speelweek dan wel voorafgaand aan de geplande speelweek. De 
thuisspelende vereniging stelt binnen 2x24 uur de RCW in kennis van de nieuw 
vastgestelde speeldatum. 

4. Indien het in lid 3 bedoelde overleg niet tot een resultaat leidt binnen een termijn 
van 10 werkdagen voor de geplande speeldatum, dan stelt de zondagsvereniging 
hiervan de RCW per omgaande in kennis, waarna Hoofdstuk VI art.19 lid 1 van 
toepassing is. 
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HOOFDSTUK III  OPMAKEN VAN DE COMPETITIESTANDEN EN  
     BESLISSINGSWEDSTRIJDEN 

 
 

 Toekenning wedstrijdpunten 

 Artikel 1 
 Het aantal voor een wedstrijd toegekende wedstrijdpunten is gelijk aan het aantal 

gewonnen partijen in die wedstrijd. Voor de Eredivisie kan hiervan in de 
Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie worden afgeweken. 

 
 Opmaken ranglijst 
 Artikel 2 

1. Per afdeling wordt een ranglijst opgemaakt van de in de afdeling ingedeelde teams; 
op deze ranglijst worden teams die van verdere deelneming aan de competitie zijn 
uitgesloten niet opgenomen. 

2. a.  Plaats 1 op de ranglijst wordt ingenomen door het team dat alle wedstrijden in 
de afdeling heeft gewonnen; de andere teams nemen de overige plaatsen in op 
de ranglijst, opgemaakt voor deze teams volgens lid 3. 

 b.  Als in een afdeling geen team alle wedstrijden heeft gewonnen, wordt de 
ranglijst voor alle teams in de afdeling opgemaakt volgens lid 3. 

 3. De ranglijst wordt opgemaakt op grond van het aantal behaalde wedstrijdpunten. 
Wanneer twee of meer teams hetzelfde aantal wedstrijdpunten hebben behaald, dan 
gelden achtereenvolgens: 

 het aantal wedstrijdpunten met betrekking tot de onderlinge wedstrijden tussen 
de gelijkstaande teams; 

 het saldo van de games met betrekking tot de onderlinge wedstrijden tussen de 
gelijkstaande teams. 

Indien daarna nog twee of meer teams gelijk eindigen en de stand is beslissend voor 
promotie, degradatie of herindeling van de afdeling(en) of divisie(s)/klasse(n) dan 
wordt (worden) er (een) beslissingswedstrijd(en) gespeeld tussen de gelijk geëindigde 
teams.  

4.  Voor de Eredivisie kan in de Uitvoeringsregeling Eredivisie en Eerste Divisie worden 
afgeweken van de leden 2 en 3 van dit artikel. 

 
 Kampioenen 
 Artikel 3 
 1. Kampioen van een afdeling is het team dat na beëindiging van de competitie als 

eerste is geëindigd op de ranglijst, opgemaakt volgens artikel 2. 
 2. Kampioen van Nederland is de kampioen van de hoogste divisie in de 

Bondscompetitie, tenzij in de promotie/degradatieregeling is geregeld op welke 
wijze om het Kampioenschap van Nederland wordt gespeeld. 
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 3. De kampioenen in een klasse van alle in dit reglement beschreven regiocompetities 
zijn regiokampioen van de desbetreffende klasse, als deze uit 1 afdeling bestaat. 
Indien de klasse uit meerdere afdelingen bestaat, kan de regiokampioen in die klasse 
door de RCW worden bepaald door het laten spelen van Regionale 
Kampioenschappen voor Regioteams, zoals omschreven in artikel 7 van dit 
hoofdstuk. 

 
 Promotie-degradatieregeling 
 Artikel 4 
 1. Het Bondsbestuur stelt uiterlijk 2 maanden voor aanvang van een competitie, op 

voorstel van de LCW/RCW, de Promotie/degradatieregelingen vast. De regelingen 
worden per rondschrijven uiterlijk 5 dagen voor het begin van de betreffende 
competitie gepubliceerd. 

 2. De voor promotie naar de laagste divisie van de Bondscompetitie aangewezen 
teams uit de Regiocompetitie worden na het opmaken van de eindstanden voor de 
Regiocompetitie door de desbetreffende RCW schriftelijk opgegeven bij de LCW.  

 3.  Het aantal teams dat per regio voor promotie naar de Bondscompetitie in 
aanmerking komt wordt jaarlijks in de Uitvoeringsregeling Promotie/Degradatie van 
de Bondscompetitie vastgesteld. 

 4.  Verenigingen waarvan een team op grond van een Promotie/degradatieregeling 
promoveert, kunnen binnen tien werkdagen na de bekendmaking hiervan, een 
met redenen omkleed verzoek bij de LCW/RCW doen inkomen om het team niet te 
laten promoveren. De LCW/RCW beslist over het verzoek binnen 10 werkdagen na 
ontvangst.  
 

 Uitsluiting van teams 
 Artikel 5 
 Indien tijdens een competitie een team van verdere deelneming wordt uitgesloten, 

worden alle eventueel door dit team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld 
beschouwd. Aan de vereniging van het betrokken team wordt de plaats van het team in 
het competitieverband ontnomen. 

 
 Beslissingswedstrijden 
 Artikel 6 
 1. Een beslissingswedstrijd is een wedstrijd na afloop van het vastgestelde 

wedstrijdprogramma die nodig is om te beslissen over het Kampioenschap van 
Nederland, afdelingskampioenschap of over promotie/degradatie conform art. 2 lid 
3, art. 3 lid 2 of art. 4 lid 1. 

D 2. Een vereniging is verplicht aan beslissingswedstrijden deel te nemen. 
 3. Bij een beslissingswedstrijd wordt een wedstrijd gewonnen door het team, dat meer 

dan de helft van de partijen heeft gewonnen. Bij een gelijk aantal gewonnen partijen 
gelden achtereenvolgens: het hoogste aantal gewonnen games, saldo van de 
gescoorde punten. Wordt er in een poulesysteem (een systeem van wedstrijden 
waarin een aantal verenigingen één of meerdere malen tegen alle desbetreffende 
teams spelen) gespeeld, dan gelden achtereenvolgens: wedstrijdpunten, saldo van 
de games, saldo van de gescoorde punten. 

 4. De LCW/RCW bepaalt hoe beslissingswedstrijden zullen worden gespeeld. 
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 5. De eventueel te maken kosten van beslissingswedstrijden zijn voor rekening van 
Badminton Nederland. 

 

Nationale en Regionale Kampioenschappen voor Regioteams 
Artikel 7 
1. De LCW stelt in overleg met de RCW´s uiterlijk 1 maand voor de start van het 

wedstrijdseizoen vast voor welke klassen in het desbetreffende wedstrijdseizoen 
Nationale Kampioenschappen voor Regioteams worden georganiseerd. 

2. Regiokampioenen, indien nodig bepaald door het spelen van de in artikel 3 bedoelde 
Regionale Kampioenschappen voor Regioteams, van de in lid 1 bedoelde klassen, 
worden door de RCW afgevaardigd naar de Nationale Kampioenschappen voor 
Regioteams. 

3. De RCW publiceert uiterlijk 5 dagen voor de start van de competitie door middel 
van een Officiële Regiomededeling wanneer en voor welke klassen in de eigen regio 
in het betreffende wedstrijdseizoen Regionale Kampioenschappen voor Regioteams 
worden georganiseerd. De in lid 1 bepaalde klassen zijn hiervoor zeker van 
toepassing, met uitzondering van klassen die bestaan uit 1 afdeling. 

4. Indien een team dat zich heeft gekwalificeerd voor de Nationale Kampioenschappen 
voor Regioteams zich terugtrekt, dan heeft de RCW het recht om de nummer 2 af te 
vaardigen. 

5. Indien een kampioen van een afdeling is uitgesloten van dan wel zich terugtrekt 
voor de Regionale Kampioenschappen voor Regioteams, kan deze plaats worden 
aangevuld met het team dat in die afdeling als tweede is geëindigd. 

D 6. Kampioenen zoals bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk zijn verplicht om deel te 
nemen aan de door de RCW georganiseerde Regionale Kampioenschappen voor 
Regioteams, indien deze door de RCW voor de desbetreffende klasse worden 
georganiseerd. 

7. Zondagsverenigingen zoals bedoeld in Hoofdstuk II, art. 12 zijn uitgesloten van 
deelname aan de Regionale Kampioenschappen voor Regioteams, indien een van de 
speeldagen op een zondag is gepland. De RCW maakt ten minste 1 maand voor 
aanvang van de competitie per rondschrijven bekend hoe gehandeld wordt in deze 
situatie. 

8. a. Een vereniging kan ontheffing krijgen van de verplichting tot deelname aan de 
Regionale Kampioenschappen voor Regioteams door middel van een schriftelijk 
verzoek aan de RCW. Dit verzoek dient uiterlijk 5 werkdagen nadat het 
kampioenschap door de RCW aan de betreffende vereniging is bevestigd bij de 
RCW te zijn ontvangen. 

b. De RCW bevestigt de ontheffing binnen 2 weken. 
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HOOFDSTUK IV  WEDSTRIJDFUNCTIONARISSEN 

 
 Aanstelling wedstrijdfunctionarissen 
 Artikel 1 
 1. De LCW bepaalt in welke divisies van de Bondscompetitie voor elke wedstrijd een 

referee en/of Bondsscheidsrechters worden aangesteld, en geeft hiervan kennis 
gelijktijdig met de competitie-indeling, overeenkomstig Hoofdstuk II art. 5. 

 2. De LCW kan voor een wedstrijd in de Bondscompetitie een referee en/of 
Bondsscheidsrechters aanstellen. Indien meerdere wedstrijden gelijktijdig en in 
dezelfde speelzaal worden gespeeld, kan voor deze wedstrijden één referee 
worden aangesteld. 

 3. De LCW geeft van de aanstelling van een referee en/of Bondsscheidsrechters 
kennis aan de betrokken verenigingen uiterlijk 2 x 24 uur voor het begin van de 
desbetreffende wedstrijd.   

 4. Indien een aangestelde referee niet aanwezig is, neemt de eerstvolgend aangestelde 
Bondsscheidsrechter zijn taak waar. 

5. De RCW kan voor een wedstrijd in een regiocompetitie een wedstrijdfunctionaris 
aanstellen. Indien meerdere wedstrijden gelijktijdig en in dezelfde speelzaal worden 
gespeeld, kan voor deze wedstrijden één wedstrijdfunctionaris worden aangesteld. 

6. De RCW geeft van de aanstelling van een referee of wedstrijdfunctionaris kennis aan 
de betrokken verenigingen uiterlijk 2 × 24 uur voor het begin van de desbetreffende 
wedstrijd. 

 
 Taak referee en daarmee gelijk gestelde functionaris 
 Artikel 2 
 1. De referee of daarmee gelijk gestelde functionaris beslist over alle geschillen die in 

een wedstrijd kunnen rijzen, conform het AWR. 
 2. Indien een speler in ernstige mate de wedstrijdbepalingen met betrekking tot de 

competitie niet nakomt, of op andere wijze het welslagen van een 
competitiewedstrijd belemmert, kan de referee of daarmee gelijk gestelde 
functionaris de speler voor een of meer partijen van de competitiewedstrijd 
uitsluiten. In de desbetreffende partij(en) mag de speler niet worden vervangen. 

 3. Vóór aanvang van de wedstrijd dient de referee of daarmee gelijk gestelde 
functionaris de speelzaal te controleren. Zo nodig geeft hij de aangestelde competi-
tiefunctionaris aanwijzingen inzake verbeteringen. 

 4. De referee of daarmee gelijk gestelde functionaris is belast met de uitwisseling van 
de opstellingen en de spelerslegitimaties, overeenkomstig Hoofdstuk VI art. 15. 

 5. De referee of daarmee gelijk gestelde functionaris kan bij afzonderlijke instructie 
door de LCW/RCW worden belast met extra taken. 

 
 Rapportage referee of daarmee gelijk gestelde functionaris 
 Artikel 3 
 1.   De referee of daarmee gelijk gestelde functionaris dient via het 

refereerapportverslag uit te brengen over de wedstrijd; daarbij dient hij 
overtredingen van de wedstrijdbepalingen tijdens de wedstrijd aan te tekenen.  

 2.  Het refereerapport dient voor gezien te worden ondertekend door de 
contactpersoon van zowel het thuis- als het uitspelende team. 
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 3. Het refereerapport dient binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd bij de LCW/RCW 
te zijn ingekomen. 

 



20 

 

HOOFDSTUK V  GERECHTIGDE SPELERS 
 
 
 Gerechtigde spelers 

 Artikel 1 

1. Een speler die voor een vereniging in een competitiewedstrijd uitkomt die valt onder 
dit reglement, dient op dat moment: 
a. te zijn geregistreerd bij Badminton Nederland als lid van die bepaalde 

vereniging en te beschikken over een geldig bondsnummer bij die vereniging. 
Bepalend voor de registratie is de datum van invoeren van de aanmelding in de 
Ledenadministratie via het programma LA-Online; 

b. te voldoen aan de bepalingen van het AWR en het Competitiereglement inzake 
speelgerechtigdheid; 

D c. te voldoen aan de leeftijdscategorieën zoals genoemd in Hoofdstuk I art. 4, als 
de speler uitkomt in de Jeugd-, Jongens- of Meisjescompetitie. 

Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt een speler tot niet-speelgerechtigde 
speler verklaard. De vereniging blijft volledig verantwoordelijk voor het naleven van 
de bepalingen inzake speelgerechtigdheid. 

2. Voor spelers in de Eredivisie en de Eerste Divisie kunnen in de Uitvoeringsregeling 
Eredivisie en Eerste Divisie aanvullende bepalingen inzake speelgerechtigdheid 
worden gesteld. 

 
 Uitkomen in meerdere verenigingen of teams 
 Artikel 2 
 1. Een speler in de Bondscompetitie mag in één wedstrijdseizoen voor niet meer dan 

één vereniging in een competitie vallend onder dit reglement uitkomen, ook niet 
wanneer deze vereniging zich uit de competitie heeft teruggetrokken. 

 2. Een vastspeler van een team in de Bondscompetitie mag in de loop van de 
competitie niet uitkomen voor een team van de vereniging in Regiocompetities. 

3. Een speler mag in één en hetzelfde wedstrijdseizoen voor niet meer dan één 
vereniging gelijktijdig deelnemen aan gelijklopende competities. 

 
 Verandering van vereniging 
 Artikel 3 
D 1.  (Bondscompetitie)  Indien een speler die in een wedstrijdseizoen voor een 

bepaalde vereniging is uitgekomen in het daaropvolgend seizoen niet voor deze 
vereniging wil uitkomen, dient hij hiervan vóór 1 april aan zijn huidige vereniging 
schriftelijk of per e-mail kennis te geven. 

 Indien hij dit nalaat, mag hij in het daaropvolgende seizoen slechts voor een 
andere vereniging, in welke competitie dan ook, uitkomen wanneer zijn huidige 
vereniging schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze toestemming wordt zo 
spoedig mogelijk verkregen en dient door de speler aan de LCW te worden 
gestuurd. De toestemming geldt voor het gehele, eerder bedoelde, 
daaropvolgende wedstrijdseizoen. 

2. (Bondscompetitie)  Bovenstaand lid is niet van toepassing op spelers die in het 
huidige wedstrijdseizoen vastspeler zijn van een team in een van de twee hoogste 
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divisies van de Bondscompetitie. Een dergelijke speler is slechts gerechtigd in het 
daaropvolgende wedstrijdseizoen voor een andere vereniging, in welke competitie 
waar ter wereld dan ook, uit te komen indien hij in email een transferformulier 
aan de LCW heeft opgestuurd, waarin hij aangeeft in het komende seizoen voor 
deze vereniging te willen uitkomen. De LCW bevestigt de ontvangst van het 
transferformulier aan de speler, met een kopie aan de huidige vereniging. 
Dit geldt ook wanneer een speler het volgende wedstrijdseizoen voor een 
buitenlandse vereniging of in een regiocompetitie wil uitkomen.  
Deze opgave dient na de laatste competitiewedstrijd van zijn team, maar uiterlijk 
op 15 mei op het Bondsbureau in te komen, en kan in deze periode slechts één 
keer worden gedaan.  
Indien een speler niet een dergelijke opgave heeft gedaan, mag hij in het daarop-
volgende seizoen slechts voor een andere vereniging uitkomen wanneer zijn 
huidige vereniging schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze toestemming 
dient aangetekend door de speler aan de LCW te worden gestuurd en dient niet 
later dan 10 werkdagen voor aanvang van de Bondscompetitie op het 
Bondsbureau in te komen. De toestemming geldt voor het gehele, eerder 
bedoelde daaropvolgende wedstrijdseizoen. 

3. (Bondscompetitie)   In afwijking van lid 2 is een vastspeler van een team, dat door 
de desbetreffende vereniging is teruggetrokken uit de twee hoogste divisies van 
de Bondscompetitie, gerechtigd de in lid 2 genoemde opgave te doen met als 
uiterste datum de datum van het indienen van de spelersopgave voor de 
competitie door de vereniging, zoals vermeld in hoofdstuk VI, artikel 2 lid 2. 

D 4. (Regiocompetitie)   Indien een speler die in een competitie voor een bepaalde 
vereniging is uitgekomen in een daaropvolgende niet gelijklopende competitie niet 
voor deze vereniging wil uitkomen, dient hij hiervan minimaal vijf maanden voor 
aanvang van de desbetreffende competitie aan zijn huidige vereniging schriftelijk of 
per e-mail kennis te geven. Indien hij dit nalaat, mag hij in een daaropvolgende 
competitie slechts voor een andere vereniging in welke competitie dan ook 
uitkomen wanneer zijn huidige vereniging schriftelijk of per e-mail toestemming 
heeft verleend. Deze toestemming wordt zo spoedig mogelijk verkregen en dient 
door de speler aan de RCW te worden gestuurd. De toestemming geldt voor de 
gehele, eerder bedoelde daaropvolgende competitie. 

 
 Uitkomen in verschillende teams in één competitieweek 
 Artikel 4 
 1. Een speler mag in één competitieweek niet in twee verschillende teams spelen, 

tenzij het volgende lid van toepassing is.  
 2a. Een speler mag in één competitieweek eenmaal invallen in een team waarvoor in 

de desbetreffende competitieweek één speelronde is vastgesteld; daarnaast mag 
hij in die competitieweek ook uitkomen voor het team waarvan hij vastspeler is. 

 2b. Indien een speler invalt in een team waarvoor in de desbetreffende competitieweek 
een dubbelweekend is vastgesteld, mag hij in die competitieweek eveneens invallen 
in de andere vastgestelde wedstrijd van dat team in die competitieweek, dan wel 
invallen in een ander team, waarvoor in dezelfde competitieweek eveneens een 
dubbelweekend is vastgesteld. 
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 2c. Voor de toepassing van de leden 2a en 2b worden Bondscompetitie en 
Regiocompetities als één geheel beschouwd. Daarnaast moet zijn voldaan aan het 
gestelde in lid 3 van dit artikel en aan het gestelde in artikel 7.  

 3. Een speler mag slechts dan uitkomen in meerdere wedstrijden van zijn vereniging 
wanneer de desbetreffende wedstrijden niet gelijktijdig worden gespeeld, d.w.z. de 
aanvangstijd van een volgende wedstrijd dient niet vóór de eindtijd van de 
voorgaande wedstrijd te liggen; bepalend voor beide tijden is de opgave op het 
wedstrijdformulier. 

  
Uitkomen in verschillende partijen in één wedstrijd 

 Artikel 5 
 Een speler mag in een wedstrijd in verschillende partijen uitkomen, mits deze partijen 

niet van dezelfde soort zijn. 
In de vrouwen-, mannen-, meisjes- en jongenscompetitie mag een speler uitkomen in 
één enkelspel en in ten hoogste twee dubbelspelen, waarbij iemand in één wedstrijd ten 
hoogste éénmaal met dezelfde partner mag spelen. 
 

 Uitkomen in beslissingswedstrijden 
 Artikel 6 
 Om aan beslissingswedstrijden van een team te mogen deelnemen, moet een speler 

gedurende het desbetreffende wedstrijdseizoen in ten minste twee 
competitiewedstrijden in dat team of een lager team van de vereniging zijn uitgekomen. 
 

 Vastspelers en invallers 
 Artikel 7a Bondscompetitie 

Een speler mag onbeperkt invallen in de Bondscompetitie, mits hij voldoet aan de 
bepalingen in de ‘Uitvoeringsregeling voor het invallen in de Bondscompetitie’ en 
conform andere bepalingen gerechtigd is in te vallen. 
 
Artikel 7b Regiocompetitie 
1. De RCW stelt jaarlijks de ‘Competitiehiërarchie Regiocompetities’ vast; deze bepaalt 

voor de regio wat de sterktevolgorde is tussen de verschillende klassen van alle 
competities die in de betreffende regio worden georganiseerd en waarvoor dit 
reglement volgens Hoofdstuk I art. 2 lid 1a van toepassing is, inclusief de volgorde 
van de divisies van de Bondscompetitie. Bekendmaking geschiedt door middel van 
een Officiële Regiomededeling ten minste 2 maanden voor het begin van de 
competities in een wedstrijdseizoen. 

D 2. Een speler die viermaal is ingevallen in een hogere klasse, die onderdeel uitmaakt 
van competities waarvoor dit reglement van kracht is, wordt op dat moment 
vastspeler van het laagste team waarvoor hij is ingevallen. Tevens vervallen de 
invalbeurten in het team waarvan hij vastspeler wordt; invalbeurten in hogere 
teams blijven staan.  

3. Een speler die viermaal is ingevallen in de Bondscompetitie is niet meer gerechtigd 
uit te komen in de Regiocompetities waarvoor dit reglement van kracht is, met 
uitzondering van het bepaalde in lid 4. 

4. Een jeugdspeler die viermaal is ingevallen in de Regiocompetitie en/of 
 Mannencompetitie en/of Vrouwencompetitie en/of de Bondscompetitie mag niet 
meer spelen in de Jeugd-, Jongens- en Meisjescompetities, met uitzondering van 
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niet gelijklopende competities. 
5. Het aantal invalbeurten in een team dat uitkomt in dezelfde klasse bedraagt 

maximaal drie. 
6. Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd van een lager 

team, tenzij beide teams in dezelfde klasse uitkomen, met uitzondering van het 
bepaalde in lid 7.  

7. Een speler mag niet invallen in een ander team dat in dezelfde afdeling speelt als 
het team waarvan hij vastspeler is. 

 
 Gewijzigde opgave van vastspelers 
 Artikel 8 
 1. Een vereniging kan een speler die geen vastspeler is dan wel vastspeler van een 

lager team, opgeven als vastspeler van een (hoger) team, onder vermelding van de 
competitieweek waarop de opgave moet ingaan, met inachtneming van art. 1 lid 2. 

 2. Een vastspeler van een team kan als vastspeler voor het naast lagere team worden 
opgegeven, indien hij ten minste drie maanden niet aan een wedstrijd van de 
competitie heeft deelgenomen. Dit geldt niet voor een vastspeler van een team in 
de Eredivisie na het begin van de tweede competitiehelft, zoals bepaald in de UR 
Eredivisie/Eerste Divisie. 

 3. Een opgave volgens lid 1 of lid 2 dient vóór aanvang van de desbetreffende compe-
titieweek bij de LCW/RCW te zijn ingekomen. 

 
 Wijziging opstelling 
 Artikel 9 
 Bij ongeval of ziekte na het begin van de wedstrijd mag van de in Hoofdstuk VI art. 15 

genoemde opstelling worden afgeweken. 
 Dat wil zeggen in nog te spelen partijen mag de uitgevallen speler worden vervangen 

door een andere speler, met inachtneming van alle bepalingen omtrent gerechtigde 
spelers. 

 
 Medische keuring 
 Artikel 10 
 Spelers worden geacht medisch voor de badmintonsport te zijn goedgekeurd. Zij zijn 

daarvoor zelf verantwoordelijk.
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HOOFDSTUK VI  VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMENDE    
     VERENIGINGEN 

 
 
 Opgave verenigingsgegevens 
 Artikel 1 
 Verenigingen die aan een competitie deelnemen, dienen uiterlijk twee maanden voor 

aanvang van de betreffende competitie bij de LCW/RCW te doen inkomen: 
 - de gegevens per vereniging en per team, zoals bedoeld in Hoofdstuk II art. 9; 
  daarbij dienen de opgegeven aanvangstijden te voldoen aan het gestelde in art. 

10,11 en 12; 
 - voor iedere speelgelegenheid die de vereniging tijdens de competitie gebruikt: de 

hoogte van de zaal en het aantal banen. Indien de speelgelegenheid niet voldoet aan 
de accommodatievoorschriften dient op de opgave dispensatie te worden 
aangevraagd, conform art.6; 

- per team het merk en type van de te gebruiken shuttle. 
 
 Opgave teamindeling 
 Artikel 2 
 1. Een vereniging die aan de competitie deelneemt, dient aan de LCW/RCW een 

opgave te doen van de teamnamen van de teams en de vastspelers per team, met 
gebruikmaking van het formulier dat hiertoe door de LCW/RCW wordt vastgesteld. 

 2. Deze opgave dient 10 werkdagen vóór aanvang van de betreffende competitie te 
zijn ingevoerd in de competitieapplicatie. 

 3. De vereniging dient ervoor te zorgen dat de spelers vermeld op de opgave alsmede 
de wijzigingen daarop voldoen aan de bepalingen van Hoofdstuk V art. 1 inzake 
gerechtigde spelers. 

 
D Uitspelen competitie 
 Artikel 3 
 Een team van een vereniging is verplicht alle wedstrijden in het wedstrijdprogramma tot 

het einde toe uit te spelen. 
 

 Uitnodiging tegenstander 
 Artikel 4 vervalt 
 
 Inschrijfgeld 
 Artikel 5 
 Verenigingen die aan een competitie deelnemen, betalen voor elk deelnemend team 

een jaarlijks door de Bondsvergadering te bepalen inschrijfgeld. 
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D Accommodatievoorschriften 
 Artikel 6 
 De accommodatie moet voldoen aan wat is gesteld in de geldende 

accommodatievoorschriften van Badminton Nederland. 
 Wanneer de accommodatie hieraan niet voldoet, dient dispensatie te worden 

aangevraagd op de opgave genoemd in art. 1 met vermelding van de punten waarop de 
accommodatie niet aan de eisen voldoet. Indien voor een accommodatie geen 
dispensatie wordt verleend, wordt de vereniging hiervan binnen tien werkdagen nadat 
de opgave is ingekomen in kennis gesteld. 

 
 Kleding 
 Artikel 7 
 Verenigingen dienen ervoor te zorgen dat spelers tijdens partijen die onder het 

Competitiereglement vallen, kleding dragen die voldoet aan het daarover gestelde in het 
AWR. 

 
 Functionarissen van de vereniging 
 Artikel 8 
 1. Elke vereniging die uitkomt in een competitie stelt een competitiecontactpersoon 

(CCP) aan.  
 2. Bij competitiewedstrijden waarvoor een referee is aangesteld, dient de 

thuisspelende vereniging een competitiefunctionaris aan te stellen. De 
competitiefunctionaris is namens de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor 
alle verplichtingen die de thuisspelende vereniging inzake de competitiewedstrijd 
heeft. De competitiefunctionaris onderhoudt namens de thuisspelende vereniging 
het contact met de referee. 

 3. Bij competitiewedstrijden waarbij Bondsscheidsrechters zijn aangesteld, dient de 
thuisspelende vereniging zorg te dragen voor voldoende personen die als lijnrechter 
kunnen fungeren. De referee of daarmee gelijk gestelde functionaris is belast met de 
aanstelling van de lijnrechters. 

  Indien geen Bondsscheidsrechters zijn aangesteld, dient de thuisspelende vereniging 
ervoor zorg te dragen, dat voldoende scheidsrechters aanwezig zijn. 

 
 Shuttles 
 Artikel 9 
 Alle partijen van een competitiewedstrijd dienen te worden gespeeld met shuttles van 

één merk en type die voldoen aan de spelregels en die volgens de bekendmaking 
volgens Hoofdstuk II art. 5 lid 3 voor de desbetreffende wedstrijd zijn toegelaten. De 
thuisspelende vereniging dient ervoor te zorgen dat deze shuttles in voldoende mate 
beschikbaar zijn. 

 
D Speeldagen en speeltijden 
 Artikel 10 

1.  Wedstrijden in de Bondscompetitie moeten op vrijdagavond of in het weekeinde 
gespeeld worden. Hierbij gelden de volgende regels: 
a. op vrijdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 19.00 en 19.30 uur; op 

zaterdag tussen 10.00 en 19.00 uur; op zondag tussen 10.00 en 14.00 uur.  
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Het beginnen van nieuwe partijen op vrijdag en zaterdag na 23.00 uur en op 
zondag na 18.00 uur kan niet worden geëist. 

b. Een wedstrijd hoeft niet vroeger aan te vangen dan 10.00 uur, dan wel op een 
uur waarop het uitspelende team per eerste reisgelegenheid van openbaar 
vervoer aanwezig kan zijn, indien dit later dan 10.00 uur zou zijn. 

2. De RCW stelt de speeldagen en de speeltijden van een regiocompetitie vast, 
rekening houdend met wat in lid 3 en 4 staat beschreven; deze worden in het 
rondschrijven, zoals genoemd in Hoofdstuk II art. 9, bekend gemaakt aan de 
verenigingen. 

3. Speeltijden Regiocompetitie en Mannen- en Vrouwencompetities 
zaterdag en zondag: 

Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 19.00 uur; 
op zondag tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op 
zaterdag na 23.00 uur en op zondag na 18.00 uur kan niet worden geëist. 

doordeweeks: 
Een doordeweekse wedstrijd moet bij voorkeur op 2 banen worden gespeeld. 
Het aanvangstijdstip van een doordeweekse wedstrijd dient tussen 19.00 en 
20.00 uur te liggen. Het beginnen van nieuwe partijen na 23.00 uur kan niet 
worden geëist. 

4. Speeltijden Jeugd-, Jongens- en Meisjescompetities 
U17 t/m U19: 

zaterdag en zondag 
Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 17.00 uur; 
op zondag tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op 
zaterdag na 22.00 uur en op zondag na 18.00 uur kan niet worden geëist. 

vrijdag  
De wedstrijd moet bij voorkeur op twee banen worden gespeeld. Het 
aanvangstijdstip van een wedstrijd op vrijdag dient tussen 19.00 uur en 20.00 
uur te liggen. Het beginnen van nieuwe partijen na 22.00 uur kan niet worden 
geëist. 

U9 t/m U15: 
Een wedstrijd in deze leeftijdscategorieën mag alleen op zaterdag of zondag 
gespeeld worden. 

 
D Speeldatum 
 Artikel 11 
 1. a. Een wedstrijd moet in zijn geheel worden gespeeld op de in het 

wedstrijdprogramma opgenomen datum, dan wel op de door de LCW/RCW 
overeenkomstig Hoofdstuk II art. 7 of 8 gewijzigde datum. 

  b. Bij afwijking van de vastgestelde datum zonder toestemming van de LCW/RCW, 
kan de LCW/RCW de wedstrijd ongeldig verklaren en bepalen dat de wedstrijd 
moet worden overgespeeld. 

 2. Iedere wedstrijd wordt gerekend te zijn gespeeld op de datum waarop de kleinst 
mogelijke meerderheid van de partijen meetellend voor de uitslag van de wedstrijd 
is gespeeld. 

 
 Aanvangstijd 
 Artikel 12 
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 1. Een wedstrijd dient te beginnen op de vastgestelde aanvangstijd. 
 2. Wedstrijden, die om welke reden dan ook zestig minuten na de vastgestelde 

aanvangstijd nog niet zijn begonnen, hoeven op die dag niet meer te worden 
gespeeld. 

 
 Speelbanen 
 Artikel 13 
 1. De thuisspelende vereniging dient ervoor zorg te dragen, dat de speelbaan/banen 

ten minste vijftien minuten voor de vastgestelde aanvangstijd in gereedheid is/zijn 
gebracht, het schoonmaken van de baan/banen mede inbegrepen, en dat het 
uitspelende team tijdig toegang heeft tot het speellokaal. 

 2. De thuisspelende vereniging bepaalt op welke baan/banen de wedstrijd moet 
worden gespeeld. 

 3. Indien voor een wedstrijd slechts één baan ter beschikking staat, moet zonder 
ophouden worden doorgespeeld, onverminderd het recht van een speler op een 
rusttijd van vijftien minuten tussen twee partijen als omschreven in art. 14. 

 
 Volgorde partijen en rusttijd 
 Artikel 14 
 1. De partijen van een wedstrijd worden gespeeld in de volgorde van het 

wedstrijdformulier, tenzij in aanvullende wedstrijdbepalingen of in onderling overleg 
een andere volgorde is vastgesteld. 

 2. Een speler heeft recht op een rusttijd van vijftien minuten na een partij. 
 

 Uitwisseling opstellingen en invulling wedstrijdformulier 
 Artikel 15 

1. Vóór aanvang van de wedstrijd wisselen de teamleiders van de twee teams de 
opstelling voor alle partijen van de wedstrijd uit. De opstelling dient te zijn vergezeld 
van de spelerslegitimaties van de spelers die aan de wedstrijd deelnemen.  

2. Indien een referee of daarmee gelijk gestelde functionaris is aangesteld, verloopt de 
uitwisseling via deze. De referee dient aan de hand van de spelerslegitimaties na te 
gaan of de spelers van beide teams gerechtigd zijn te spelen. Indien hij van mening is 
dat het opstellen van een speler in strijd is met het Competitiereglement, dient hij 
hiervan aangifte te doen. 

3. De thuisspelende vereniging vult vóór aanvang de opstelling van alle partijen op het 
wedstrijdformulier in; van elke speler dienen voor elke partij de gegevens die op het 
formulier worden gevraagd te worden opgegeven zoals vermeld op de 
spelerslegitimatie. 

4. Als spelerslegitimatie geldt een geldige Badminton Nederland pas of een daarvoor 
door Badminton Nederland in de plaats gesteld legitimatiebewijs of de verklaring 
zoals bedoeld in lid 5.  

5. Indien een speler geen spelerslegitimatie kan tonen, dient een door de speler en zijn 
teamleider ondertekende verklaring te worden opgesteld, waarin wordt vermeld dat 
de speler speelgerechtigd is. Indien legitimatie door middel van het tonen van een 
geldig legitimatiebewijs heeft kunnen plaatsvinden, dient dit in de verklaring te 
worden opgenomen. Deze verklaring dient te worden gemaild naar 
wz@badminton.nl (Bondscompetitie) of de desbetreffende RCW (Regiocompetities) 
uiterlijk 24 uur na afloop van de wedstrijd. 
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6. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk is voor de volledigheid en de 
juistheid van de gegevens op het wedstrijdformulier. Het uitspelende team is mede-
verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de gegevens op het wedstrijd-
formulier. 

   
 Wedstrijdformulier na de wedstrijd 
 Artikel 16 
 1. Na de wedstrijd dient het wedstrijdformulier door de teamleiders van beide partijen 

en door een eventuele referee of daarmee gelijk gestelde functionaris te worden 
ondertekend. 

 2. Indien het thuisspelende team niet aanwezig is, dient de competitiecontactpersoon 
van de uitspelende vereniging dit per e-mail te melden aan de LCW/RCW 

 3. Een kopie van het wedstrijdformulier, eventueel inclusief aantekeningen m.b.t. het 
aanhangig maken van overtredingen, dient aan de teamleider van het uitspelende 
team te worden overhandigd. 

 4. De thuisspelende vereniging dient het formulier in te voeren en te versturen door 
middel van de competitieapplicatie. 

5. Het ingevoerde formulier van de in het weekend gespeelde Bondscompetitie-
wedstrijden dient uiterlijk op zondagavond na de wedstrijd vóór 20.30 uur te 
worden verstuurd. Het formulier van Bondscompetitiewedstrijden op 
doordeweekse dagen dient uiterlijk 24 uur na afloop van de wedstrijd te worden 
verstuurd. 

6. Het ingevoerde formulier voor de Regiocompetities dient vóór het door de RCW in 
een rondschrijven gepubliceerde tijdstip te worden verstuurd. 

 Onvolledige wedstrijden 
 Artikel 17 
 1. Alle spelers die op het wedstrijdformulier voorkomen dienen op de vastgestelde 

aanvangstijd in de speelgelegenheid aanwezig te zijn. Indien een speler hieraan niet 
voldoet wordt hij beschouwd niet te zijn opgekomen. 

 2. Een team is verplicht om met voldoende spelers op te komen om alle partijen van 
een wedstrijd te kunnen spelen. 

 3. Een partij wordt geacht te zijn doorgegaan indien de partij werkelijk en volledig is 
gespeeld of indien reglementair een uitslag van de partij is vastgesteld. 

 4. a. Indien door onvolledig opkomen minder dan de kleinst mogelijke meerderheid 
van de partijen kan worden gespeeld, wordt de wedstrijd op de vastgestelde 
speeldatum niet gespeeld. De wedstrijd wordt beschouwd als niet te zijn 
doorgegaan en wordt afgehandeld conform art. 19. 

  b. Anders zijn bij onvolledig opkomen de laagst geplaatste partijen met de 
maximale score verloren door het team dat onvolledig opkomt. 

  c. Indien echter voor een partij de spelers van beide teams niet zijn opgekomen, 
wordt deze partij geacht niet te zijn doorgegaan en wordt gehandeld conform 
art. 18. 

 5. a. Indien bij ongeval of ziekte na het begin van een wedstrijd, eventueel na 
toepassing van Hoofdstuk V art. 9, een partij niet kan worden gespeeld, is de 
partij met de maximale score verloren voor het team dat niet kan spelen. 

  b. Indien echter hierdoor voor een partij de spelers van beide teams niet kunnen 
spelen, wordt deze partij geacht niet te zijn doorgegaan en wordt gehandeld 
conform art. 18. 
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 6. a. Indien na het begin van een partij een team de partij opgeeft, wordt de uitslag 
van de partij bepaald alsof het andere team vanaf het moment van opgave de 
voor winst in de partij benodigde punten heeft behaald. 

  b. (Bondscompetitie) Indien na het begin van een partij een speler de partij 
opgeeft, mag de speler niet meer in andere partijen van de competitiewedstrijd 
uitkomen.  

 
 Voortzetting van onvolledige wedstrijden 
 Artikel 18 
 1. Indien niet alle partijen van een wedstrijd op de vastgestelde speeldatum zijn 

doorgegaan, moet hiervan, onder vermelding van reden, mededeling worden 
gedaan via e-mail naar de LCW/RCW. De LCW/RCW beslist over het al of niet 
voortzetten van de wedstrijd. 

 2. Bij de toegestane voortzetting wordt de opstelling zoals bedoeld in art. 15 gehand-
haafd, rekening houdend met het bepaalde in Hoofdstuk V art. 9. 

 3. Indien een partij moet worden voortgezet, wordt de partij hervat bij de stand 
waarop de partij werd afgebroken. 

 
 Niet-gespeelde wedstrijden 
 Artikel 19 
D 1. Ingeval van het NIET doorgaan van een wedstrijd op de vastgestelde dag, moet 

hiervan onder vermelding van de reden(en) door de thuisspelende vereniging 
schriftelijk binnen 2×24 uur na het geplande wedstrijdtijdstip mededeling worden 
gedaan. De LCW/RCW beslist over het alsnog spelen van de wedstrijd. De wedstrijd 
wordt echter in ieder geval opnieuw vastgesteld, indien door het alsnog spelen in de 
ranglijst opgemaakt na beëindiging van de competitie verandering zou kunnen 
optreden op plaatsen waaraan gevolgen zijn verbonden voor de indeling in het 
daarop volgende wedstrijdseizoen, zoals: kampioenschap, play-offs, degradatie. 

 2. Met het niet spelen van een wedstrijd wordt gelijk gesteld het doorgaan van minder 
dan de kleinst mogelijke meerderheid van de partijen. 

 
 Kosten van wedstrijden 
 Artikel 20 

1. De kosten verbonden aan het alsnog spelen, het overspelen of het uitspelen van een 
wedstrijd zijn voor rekening van de daarvoor verantwoordelijke vereniging, een en 
ander ter beoordeling van de LCW/RCW. 

2. De kosten van opnieuw te spelen wedstrijden die wegens gegronde reden zijn 
afgebroken of niet gespeeld zijn (bijvoorbeeld wegens natuur- en/of 
weersomstandigheden) kunnen niet verhaald worden op de tegenpartij, e.e.a. ter 
beoordeling van de LCW/RCW. 

 
 Opgaven en inlichtingen 
 Artikel 21 
 Verenigingen zijn verplicht inlichtingen of opgaven in verband met de organisatie van de 

competitie te verstrekken op de door de LCW/RCW aangegeven wijze. 
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Verplichting tot het doen opleiden en beschikbaar stellen van 
wedstrijdfunctionarissen 

 Artikel 22 
 1. Deelnemende verenigingen in de Bondscompetitie kunnen worden verplicht tot 

het doen opleiden van leden van hun vereniging tot nationaal bevoegd 
scheidsrechter of referee, alsmede tot het beschikbaar stellen van zulke 
wedstrijdfunctionarissen voor competitiewedstrijden van andere verenigingen dan 
de betrokken vereniging. 

 2. De in lid 1 genoemde verplichting is door het Bondsbestuur nader uitgewerkt in de 
regeling ‘Opleidings- en leveringsplicht wedstrijdfunctionarissen’, opgenomen in 
de Uitvoeringsregeling Bondscompetitie.  
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HOOFDSTUK VII DISPENSATIES 
 
 
 Dispensatie-artikelen 

 Artikel 1 

1. De LCW/RCW is bevoegd een Bondsvereniging op haar verzoek van de navolgende 
artikelen van dit reglement dispensatie te verlenen: 

 
  Hoofdstuk II  art. 6  (uit- en thuiswedstrijden) 
 
  Hoofdstuk III art. 6 lid 2  (deelname beslissingswedstrijden) 

 art. 7 lid 6   (deelname RKR) 
 

Hoofdstuk V art. 1 lid 1.c (leeftijdsdispensatie jeugd) 
art. 3 lid 1  (verandering van vereniging bond) 

 art. 3 lid 4  (verandering van vereniging regio) 
 art. 7b.1.2  (viermaal invallen regio) 

       
  Hoofdstuk VI art. 3  (uitspelen competitie) 
      art. 6  (accommodatievoorschriften) 
      art. 10  (speeldagen en speeltijden) 
      art. 11  (speeldatum) 
      art. 19 lid 1 (niet-gespeelde wedstrijden) 
       

 
2.  De LCW/RCW is bevoegd een Bondsvereniging op haar verzoek dispensatie te 

verlenen op artikelen van de aanvullende wedstrijdbepalingen, genoemd in 
Hoofdstuk I art. 2, indien het artikel in de desbetreffende aanvullende 
wedstrijdbepaling als een dispensatie-artikel is gekenmerkt.  

 
 Procedure 
 Artikel 2 
 1. Een Bondsvereniging dient bij de LCW/RCW een verzoek tot dispensatie te doen 

inkomen uiterlijk één maand vóór de datum waarop de dispensatie van kracht dient 
te zijn. De LCW/RCW geeft binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek 
kennis van zijn beslissing aan de indiener. 

 2. Indien het verzoek tot dispensatie betrekking heeft op een bepaalde 
competitiewedstrijd, dient het verzoek, in afwijking van lid 1, uiterlijk 10 werkdagen 
vóór de vastgestelde speeldatum bij de LCW/RCW te zijn ingekomen. In dat geval 
geeft de LCW/RCW uiterlijk 2 x 24 uur vóór het begin van de desbetreffende 
wedstrijd kennis van zijn beslissing aan de indiener, de tegenstander en eventueel 
de referee of daarmee gelijk gestelde functionaris. 
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HOOFDSTUK VIII  PROTEST EN BEROEP 
 
 
 Recht en wijze van indiening 

 Artikel 1 

 1. a. Verenigingen, die aan een competitie deelnemen, kunnen tegen beslissingen 
van de LCW/RCW, genomen op grond van het competitiereglement of op 
grond van de aanvullende wedstrijdbepalingen, genoemd in Hoofdstuk I art. 2, 
protest aantekenen bij de LCW/RCW. 

  b. Referees, Bondsscheidsrechters en andere functionarissen kunnen tegen 
beslissingen van de LCW/RCW, genomen op grond van Hoofdstuk IV art. 1, 
protest aantekenen bij de LCW/RCW. 

 2. Een protest wordt alleen in behandeling genomen indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 

  a. het protest dient schriftelijk/per email te zijn ingekomen op het 
Bondsbureau/RCW uiterlijk vijf werkdagen na dagtekening van de brief, waarin 
de beslissing is meegedeeld; wanneer de beslissing uitsluitend in de Officiële 
Mededelingen is gepubliceerd, geldt de dag, volgend op de datum van 
dagtekening als de dag waarop de beslissing is meegedeeld; 

  b. het protest moet met redenen zijn omkleed; 
  c. het protest wordt eerst in behandeling genomen na ontvangst van een bedrag 

van € 15.-. Indien het protest geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, 
vindt terugbetaling van het bedrag plaats. Indien het bedrag niet binnen tien 
werkdagen na het verstrijken van de protesttermijn is ontvangen, is het protest 
niet ontvankelijk. 

 
 
 Afhandeling 
 Artikel 2 
 Bij een protest als bedoeld in art. 1 beslist de LCW/RCW, nadat hij alle betrokken partijen 

heeft gehoord, binnen één maand. Afhankelijk van de aard van het protest, kan door de 
LCW/RCW van de in de vorige alinea genoemde termijn worden afgeweken, met dien 
verstande, dat een beslissing ter zake dient te worden genomen binnen één maand na 
het verstrijken van de eerste termijn. 
Bij verlenging van de in de eerste alinea genoemde termijn wordt hiervan aan de 
protesterende vereniging of wedstrijdfunctionaris mededeling gedaan. 
De LCW/RCW geeft van zijn beslissing kennis aan de protesterende vereniging of 
wedstrijdfunctionaris en aan de andere partijen, met vermelding van de gronden 
waarop de beslissing rust. 
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 Beroep 
 Artikel 3 
 Tegen een uitspraak van de LCW/RCW als bedoeld in art. 2 kan in beroep worden 

gekomen bij het Bondsbestuur. 
 Het beroep wordt alleen in behandeling genomen indien aan de volgende voorwaarden 

is voldaan: 
 a. het beroep dient schriftelijk te zijn ingekomen op het Bondsbureau uiterlijk vijf 

werkdagen na dagtekening van de uitspraak van de LCW/RCW; 
 b. het beroep moet met redenen zijn omkleed; 
 c. het beroep wordt eerst in behandeling genomen na ontvangst van een bedrag van  

€ 50.-. Indien het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, vindt 
terugbetaling van het bedrag plaats. Indien het bedrag niet binnen tien werkdagen 
na het verstrijken van de beroepstermijn is ontvangen, is het beroep niet 
ontvankelijk. 

 
 Afhandeling beroep 
 Artikel 4 
 Bij een beroep als bedoeld in art. 3 beslist het Bondsbestuur binnen één maand. 
 Afhankelijk van de aard van het beroep, kan door het Bondsbestuur van de in de vorige 

alinea genoemde termijn worden afgeweken, met dien verstande, dat een beslissing ter 
zake dient te worden genomen binnen één maand na het verstrijken van de eerste 
termijn. Bij verlenging van de in de eerste alinea genoemde termijn wordt hiervan aan 
de in beroep gegane vereniging of wedstrijdfunctionaris mededeling gedaan. 
Het Bondsbestuur geeft van zijn beslissing kennis aan de in beroep gegane vereniging en 
aan de andere partijen, met vermelding van de gronden waarop de beslissing rust. 

 
 Hoger beroep 
 Artikel 5 
 Tegen een uitspraak van het Bondsbestuur als bedoeld in art. 4 is geen beroep mogelijk. 
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HOOFDSTUK IX  OVERTREDINGEN EN ADMINISTRATIEVE VERZUIMEN 
 
 
 Algemeen 

 Artikel 1 

 1. Overtredingen van dit reglement worden afgehandeld overeenkomstig de 
bepalingen van het Tuchtreglement. 

 2. Ter zake van eenzelfde overtreding kan naast een administratieve maatregel ook 
een tuchtrechtelijke straf worden opgelegd en omgekeerd. 

 
 Administratieve verzuimen 
 Artikel 2 
 Elke onjuiste of niet-tijdige opgave of betaling kan als een administratief verzuim, als 

bedoeld in Hoofdstuk XII art. 1 van het Tuchtreglement, worden aangemerkt. 
 Het wordt in ieder geval als een administratief verzuim aangemerkt: 
 a. indien een vereniging niet voldoet aan de verplichtingen volgens: 
  - Hoofdstuk VI art. 1  (opgave verenigingsgegevens) 
  - Hoofdstuk VI art. 2  (opgave teamindeling) 
  - Hoofdstuk VI art. 5  (inschrijfgeld) 
  - Hoofdstuk VI art. 16  (indiening wedstrijdformulier) 
  - Hoofdstuk VI art. 21  (verstrekken inlichtingen of opgaven) 
 b. indien een vereniging niet voldoet aan de administratieve verplichtingen op grond 

van de in Hoofdstuk I art. 2 genoemde aanvullende wedstrijdbepalingen. 
 
 Overtredingen 
 Artikel 3 
 1. Elke handelen of nalaten dat een schending oplevert van een bepaling in dit 

 reglement of de aanvullende wedstrijdbepalingen kan als een overtreding, als 
 bedoeld in Hoofdstuk III art. 2 van het Tuchtreglement, worden aangemerkt.  

 2.  Het wordt onder meer als een overtreding, als bedoeld in Hoofdstuk III art. 2 van het 
 Tuchtreglement, aangemerkt: 

 a. indien een vereniging een speler in een partij laat uitkomen, die hiertoe niet is 
gerechtigd; de vereniging is eveneens in overtreding voor lagere partijen van 
dezelfde spelsoort; 

 b. indien een vereniging afwijkt van de in Hoofdstuk I art. 2 genoemde aanvullende 
wedstrijdbepalingen. 

 c. indien een vereniging in de opgaven voorgeschreven in Hoofdstuk VI art. 2, 16, 18, 
19 en 21 kennelijk een onjuiste opgave doet; 

 d. indien een vereniging een speler onder een valse naam of identiteit laat spelen; 
 e. indien een speler zich tijdens een competitiewedstrijd schuldig maakt aan 

wangedrag. 
 f. indien een team van een vereniging niet opkomt, als omschreven in Hoofdstuk VI 

art. 17 en 19. 
 

HOOFDSTUK X  SLOTBEPALINGEN 
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 Onvoorziene gevallen en uitleg 
 Artikel 1 
 1. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, wordt beslist overeenkomstig de 

Statuten. 
 2. De Reglementscommissie beslist inzake de uitleg van de artikelen van dit reglement, 

overeenkomstig de Statuten. 
 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Vastgesteld bij besluit van de Bondsvergadering van 18 juni 2016. 
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Agendapunt 10.2. Wijziging Algemeen Wedstrijdreglement 

 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: 

 artikel I.1   

 artikel I.2 

 artikel II.1, artikel IV. 5 lid 2 en artikel IV.5 
 

10.2.1 Wijziging artikel I.1 
 

HOOFDSTUK I DEFINITIES, AFKORTINGEN EN 
 ALGEMENE   BEPALINGEN 
 
 
Definities en afkortingen  
 
Artikel 1 
Dit reglement verstaat onder: 
 
a. amateurspeler : een speler die niet als licentiespeler is erkend 
 
b. BEC : Badminton Europe Confederation 
 bondsnummer : het nummer waarmee een natuurlijk persoon 

staat geregistreerd als lid van Badminton 
Nederland 

 Bondsscheidsrechter : een lid van Badminton Nederland met een geldige 
scheidsrechterslicentie 

 BWF : Badminton World Federation 
 
c.  coach : vaste begeleider van een speler of team die op 

een voor hem bestemde stoel plaatsneemt of op 
andere wijze zijn taak vervult tijdens een partij 

 competitie : een georganiseerd systeem van wedstrijden dat 
ten doel heeft aan het eind van het wedstrijd-
seizoen een rangorde te kunnen vaststellen. Het 
systeem speelt zich af binnen een wedstrijd-
seizoen. Deelneming staat uitsluitend open voor 
teams, die een of meerdere verenigingen verte-
genwoordigen 

 
d. deelnemer : speler, paar of team 
 doping : overtreding als gedefinieerd in Hoofdstuk 1 art. 2 

van het Dopingreglement. 
 
i. IOC : International Olympic Committee 
 
k. kleding  : die kledingstukken incl. schoeisel welke tijdens 
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het spel worden gedragen 
 
l.  LCW : Landelijke Commissie Wedstrijdzaken 
 licentie : bewijs van inschrijving als licentiespeler 
 licentiespeler : een speler die door een van de bij de BWF aange-

sloten organisaties is erkend als licentiespeler 
  Lijst van Toegestane Shuttles : lijst van shuttles zoals vermeld in de Regeling 

Toegestane Shuttles 
 
n. NRB/ NJRB : Nationale Ranglijst Badminton/ Nationale Junior 

Ranglijst Badminton 
 
o. Officiële Mededelingen : mededelingen gepubliceerd door Badminton 

Nederland als bedoeld in het Algemeen 
Reglement 

 Officiële Regiomededelingen : mededelingen gepubliceerd door de 
Regiomanager als bedoeld in het Algemeen 
Reglement 

 
p. partij : een ontmoeting tussen twee spelers of paren in 

een spelsoort om uit te maken wie van beiden de 
sterkste is 

 principekalender : overzicht van het wedstrijdseizoen waarop staat 
aangegeven in welke weken de Bondscompetitie, 
resp. de van belang zijnde toernooien worden ge-
speeld 

 
r.  RCW : Regionale Commissie Wedstrijdzaken 
 reclame  : alle activiteiten die beogen een boodschap te 

richten tot het publiek, teneinde dit te bewegen 
tot het kopen van een product of dienst, dan wel 
gunstig te stemmen ten aanzien van een bedrijf, 
instelling of idee 

 reclame-uitingen : reclameteksten en/of -afbeeldingen, die in welke 
vorm dan ook op het wedstrijdterrein, het wed-
strijdmateriaal of de spelers zijn aangebracht 

 referee  : een lid van Badminton Nederland met een geldige 
refereelicentie 

 Regioreglement : reglement als bedoeld in de Statuten Hoofd-
stuk VII art. 2 

 
s. scheidsrechter : degene die een partij leidt 
 speler : speelster of speler 
 spelregels : spelregels van badminton vastgesteld door het 

Bondsbestuur 
 spelsoort : mannenenkelspel, vrouwenenkelspel, mannen-

dubbelspel, vrouwendubbelspel, gemengd 
dubbelspel 
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 sponsor  : een natuurlijke of rechtspersoon die geld en/of 
een op geld waardeerbare prestatie levert, waar-
tegenover de gesponsorde communicatie-
mogelijkheden, voortvloeiend uit zijn sportbeoe-
fening verschaft 

 
t. teamnaam : bij alle onder dit reglement vallende 

teamwedstrijden is de teamnaam, opgebouwd 
uit een combinatie van de naam van de 
vereniging, een mogelijke sponsornaam en het 
aan het team toegekende teamnummer 

 teamofficial : functionaris deeluitmakend van de begeleidende 
   staf van een speler of team 
 toernooi : een samenhangend geheel van wedstrijden die 

wat plaats en tijd betreft geconcentreerd worden 
gehouden 

 
v. vereniging : lid-vereniging van Badminton Nederland 
 
w. wedstrijd : partij in individuele toernooien of een ontmoeting 

met een vastgesteld aantal partijen in competitie 
of teamtoernooien 

 wedstrijdbepalingen : een geheel van bepalingen waaronder een wed-
strijd of een samenhangend stelsel wedstrijden 
gespeeld wordt 

 wedstrijdfunctionaris : referee, scheidsrechter, servicerechter of lijn-
rechter 

 wedstrijdorganisator : degene die goedkeuring voor het organiseren van 
een wedstrijd heeft verkregen of daar krachtens 
de reglementen toe gerechtigd is 

 wedstrijdseizoen : 1 augustus - 31 juli 
 

 

10.2.2. Wijziging artikel I.2 

 

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 geveneft 

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 
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 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 Aanduiding Teams (Hoofdstuk IV, artikel 8): in deze 
regeling liggen de bepalingen vast voor het gebruik van sponsornamen als 
onderdeel van de aanduiding van individuele teams van een vereniging;  

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

2. De in lid 1 genoemde uitvoeringsregelingen worden per 1 maart vastgesteld, en 
 gaan in met ingang van het daaropvolgende wedstrijdseizoen. 
“2. De in lid 1 genoemde uitvoeringsregelingen worden als volgt vastgesteld:  
-  de regelingen sub a, d, e en f jaarlijks uiterlijk 2 maanden vóór het begin van het 
wedstrijdseizoen; 
-  de regelingen sub b  en c per 1 maart, indien nodig; de regeling geldt dan voor 
onbepaalde tijd. 
3. Nieuw vastgestelde uitvoeringsregelingen gaan in met ingang van het 
daaropvolgende wedstrijdseizoen.” 

 

 

10.2.3.  Wijziging artikel II.1, artikel IV. 5 en artikel IV.8 
 

 

HOOFDSTUK II  INDELING VAN DE COMPETITIE EN VASTSTELLING VAN HET 
     PROGRAMMA 

 
Wedstrijdsoorten 
 Artikel 1 
 1. De volgende wedstrijdsoorten worden onderscheiden: 
  a. competitie: een reeks wedstrijden tussen teams zoals gedefinieerd in het des-

betreffende Competitiereglement; 
  b. toernooien: een reeks van wedstrijden zoals gedefinieerd in het Toernooiregle-

ment. 
 2. Competities worden onderscheiden in: 
  a. Bondscompetitie: Deze wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de 

LCW volgens de bepalingen van het BondsCcompetitiereglement; 
  b. Regiocompetities: Deze worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van  

de RCW volgens de bepalingen van het  RegiocCompetitiereglement; 
  c. Overige competities: Het Bondsbestuur kan aan organisaties toestaan een 

competitie te organiseren. 
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 3. Toernooien dienen te worden verspeeld volgens de bepalingen van het Toernooi-
reglement. 

 

HOOFDSTUK IV  RECHTEN EN PLICHTEN VAN DEELNEMERS 

 
Uitvoeringsregelingen 
Artikel 5 

1. Het Bondsbestuur stelt, op voorstel van de LCW, een Uitvoeringsregeling "Kleding en 
reclame bij badmintonwedstrijden" vast. Deze regeling bevat nadere voorschriften 
inzake kleding en reclame op kleding van spelers en andere direct betrokkenen bij 
een partij, betreffende reclame op badmintonattributen en betreffende reclame op 
en rondom het speelveld. De uitvoeringsregeling wordt onder vermelding van de 
ingangsdatum bekend gemaakt in de Officiële Mededelingen en/of per 
rondschrijven. 

2. Leden van Badminton Nederland en organisatoren van badmintonwedstrijden 
gehouden op grond van het Toernooireglement, of het het Bondscompetitieregle-
ment of het RegiocCompetitiereglement zijn verplicht de bepalingen van bovenge-
noemde Uitvoeringsregeling op te volgen. 

3. Indien er sprake is van televisie-uitzending van badmintonwedstrijden, zijn 
organisatoren van deze wedstrijden en de spelers van de partijen die voor televisie 
worden opgenomen gehouden de geldende voorschriften van het Ministerie van 
VWS inzake reclame op te volgen, indien deze voorschriften andere beperkingen 
inhouden dan de artikelen van dit reglement of de Uitvoeringsregeling. 

 

 

Aanduiding teams 
Artikel 8 

1. In gevallen waarin de naam van een vereniging geen sponsornaam bevat, is het 
mogelijk in de aanduiding van één of meerdere teams een sponsornaam op te 
nemen als teamnaam. 

2. Het gebruik van een sponsornaam als onderdeel van een teamnaam dient te 
voldoen aan het gestelde in de Uitvoeringsregeling Aanduiding Teams, opgenomen 
in de Uitvoeringsregeling Bondscompetitie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

Agendapunt 10.3. Wijziging Toernooireglement 

 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: 

 Terugtrekking uit een onderdeel 

 artikel I.3.2 en VI.6.4 

 artikel VI.2.2 

 artikel VI.5.8 

 
10.3.1 Wijziging terugtrekking uit een onderdeel 
 
BIJLAGE VAN HET TOERNOOIREGLEMENT 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
5. REGELS MET BETREKKING TOT EEN PARTIJ 
 a. Tenzij in de Specifieke Bepalingen anders wordt bepaald, wordt een partij gespeeld 

om twee gewonnen games van 21 punten. 
 b. Er moet worden gespeeld met een merk en type shuttle dat volgens de geldende Lijst 

van Toegestane Shuttles voor het toernooi is toegelaten. De toernooicommissie zorgt 
dat deze shuttles in voldoende mate en tegen de geldende winkelprijs dan wel een 
lagere prijs in de zaal verkrijgbaar zijn. 

 c. Tenzij in de Specifieke Bepalingen anders wordt bepaald, wordt de eerste shuttle van 
een partij door de verliezer betaald. 

  Eventuele volgende shuttles zijn voor gezamenlijke rekening. 
  De verliezer wordt eigenaar van de laatste shuttle. 
 d. Voor de finalepartijen wordt een scheidsrechter aangewezen. Voor de overige 

partijen zoeken de deelnemers in onderling overleg een scheidsrechter, tenzij deze 
door de toernooicommissie wordt aangewezen.” 

 

“e. Indien een speler zich terugtrekt uit een voor hem/haar vastgestelde partij in een 
individueel toernooi of een partij daarin niet uitspeelt, is het hem/haar daarmee niet 
toegestaan nog enig andere partij in het desbetreffende toernooi te spelen. Deze bepaling 
geldt voor het Nationaal Kampioenschap van Nederland, voor Regio Senior 
Kampioenschappen en voor partijen in toernooien van categorie 1 conform de Nationale 
Ranglijst.” 

 
 
10.3.2 Wijziging artikel I.3.2 en VI.6.4 
 
D Bepalingen en uitvoeringsregelingen voor toernooien 
 Artikel 3 
 1. a. Alle toernooien, die staan vermeld op de toernooikalender, alsmede de 

aanvullingen en wijzigingen daarop, moeten worden gespeeld volgens dit 
reglement. 

  b. Voor deze toernooien gelden bovendien de definities en bepalingen van het 
Algemeen Wedstrijdreglement (AWR). 
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  c. In afwijking van het bovenstaande worden toernooien die zijn goedgekeurd 
door de BEC of de BWF gespeeld volgens de regels van de BEC respectievelijk de 
BWF. 

  d.  Uitvoeringsregeling Aangepast Badminton Circuit (Hoofdstuk IV artikel 4): deze 
regeling geeft aanvullende bepalingen weer voor toernooien die deel uit maken 
van het Aangepast Badminton Circuit. 

  (Recreatie-evenementen vallen niet onder dit reglement.) 
2.  2. a. Een partij in een toernooi als bedoeld in lid 1 moet worden gespeeld conform de 

geldende spelregels. 
b. Indien na het begin van een partij een speler of paar de partij opgeeft, wordt de 
uitslag van de partij bepaald alsof de tegenstander vanaf het moment van opgave de 
voor winst in de partij benodigde punten heeft behaald, overeenkomstig de geldende 
spelregels, met toevoeging van de status ‘opgegeven’. 

      Opgave van een partij wordt in dit verband gezien als het niet uitspelen van een partij 
 

 HOOFDSTUK VI  HET WEDSTRIJDSCHEMA EN DE LOTING 

  
 Regels voor poules 
 Artikel 6  
 1. Wedstrijden in een poule worden gespeeld in een aantal ronden. In iedere ronde 

speelt iedere deelnemer van de poule een wedstrijd; bij een oneven aantal 
deelnemers van de poule is per ronde een deelnemer vrij. 

 2. Indien er twee geplaatsten in een poule zijn ingedeeld, dienen deze in de laatste 
ronde tegen elkaar uit te komen. 

 3. De volgorde der wedstrijden in een poule dient zodanig te zijn dat deelnemers uit 
dezelfde lotingsgroep in zo vroeg mogelijke ronden tegen elkaar uitkomen, met 
inachtneming van bovenstaand lid. 

 4. Per poule wordt een ranglijst van de in de poule ingedeelde deelnemers opgemaakt 
op grond van het aantal gewonnen wedstrijden, respectievelijk het aantal behaalde 
wedstrijdpunten bij teamwedstrijden.  

  - In geval van een individueel toernooi worden wedstrijden van deelnemers die niet 
alle voor hen in de poule vastgestelde wedstrijden hebben uitgespeeld buiten 
beschouwing gelaten.  

  - In geval van een teamtoernooi worden partijen die niet uitgespeeld worden 
gescoord met 21-0, 21-0 met betrekking tot het opmaken van de ranglijst. Opgave 
van een partij wordt in dit verband gezien als het niet uitspelen van een partij. In 
geval van een teamtoernooi wordt een partij die niet is uitgespeeld gescoord 
volgens Hoofdstuk I art. 3.2b van dit reglement 

  Als op grond van het bovenstaande deelnemers gelijk eindigen, gelden 
achtereenvolgens: 

  - aantal gewonnen partijen (voor teamwedstrijden); 
  - saldo van de games; 
  - saldo van de gescoorde punten; 
  - aantal gewonnen wedstrijden met betrekking tot de onderlinge wedstrijden 

tussen gelijkstaande deelnemers; 
  - aantal gewonnen partijen met betrekking tot de onderlinge wedstrijden tussen 

gelijkstaande deelnemers (voor teamwedstrijden); 
  - saldo van de games met betrekking tot de onderlinge wedstrijden tussen 
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gelijkstaande deelnemers; 
  - saldo van de gescoorde punten met betrekking tot de onderlinge wedstrijden 

tussen gelijkstaande deelnemers; 
  - loting. 
  Poulewinnaar is de nummer 1 van de ranglijst. 

 
10.3.3 Wijziging artikel VI.2.2 
 
Regels voor het maken van een wedstrijdschema 
 Artikel 2  
 1. Het schema van de wedstrijden waarin de deelnemers per nummer tegen elkaar 

uitkomen, moet worden vastgesteld door loting, met inachtneming van eventuele 
plaatsing volgens nader te noemen voorwaarden. 

 2. In geval van plaatsing nummert de toernooicommissie de geplaatste deelnemers, in 
volgorde van sterkte, als 1, 2, 3, enzovoorts; de geplaatste spelers dienen sterker te 
zijn dan de overige deelnemers. De plaatsing moet worden aangegeven op het 
wedstrijdschema. 

 a) De toernooicommissie is gerechtigd deelnemers aan een onderdeel te plaatsen 
op grond van sterkte. In geval van plaatsing nummert de toernooicommissie de 
geplaatste deelnemers, in volgorde van sterkte, als 1, 2, 3, enzovoorts. De plaatsing 
moet worden aangegeven op het wedstrijdschema. 

 b) Plaatsing in de enkelspelen geschiedt op basis van de desbetreffende NRB, 
respectievelijk NJRB voor jeugdspelers, geldend op de sluitingsdatum van de 
inschrijving.  

 c) Plaatsing in de dubbelspelen geschiedt op basis van de desbetreffende NRB 
dubbelspel, respectievelijk NJRB dubbelspel voor jeugdspelers, geldend op de 
sluitingsdatum van de inschrijving. Daartoe wordt van elk dubbel de dubbelscore, 
dat is de som van het aantal punten van beide spelers op de ranglijst, berekend. Bij 
een gelijke dubbelscore gaat het dubbel voor waarvan de speler met het hoogste 
aantal individuele punten deel uitmaakt. 

 d) Buitenlandse spelers die niet op de ranglijst voorkomen dienen te worden 
ingevoegd in de plaatsing op basis van sterkte door de toernooicommissie of door 
een eventuele plaatsingscommissie indien specifieke regelingen voor het 
evenement daarin voorzien. 

 
 3. Het aantal beschikbare plaatsen op het wedstrijdschema, d.i. het totaal aantal 

plaatsen verminderd met het aantal byes, moet gelijk zijn aan het aantal 
inschrijvingen in dat nummer. 

 4. Onder geen enkele omstandigheid mag een speler worden toegestaan meer dan 
eenmaal in hetzelfde nummer mee te dingen. 

 
10.3.4 Wijziging artikel VI.5.8 
 
 Het wedstrijdschema volgens afvalsysteem: plaatsingen 
 Artikel 5  
 Bij toernooien volgens afvalsysteem mogen deelnemers worden geplaatst volgens 

onderstaande regels: 
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 1. In een nummer met minder dan 16 deelnemers mogen ten hoogste twee 
deelnemers worden geplaatst; bij 16 tot en met 23 deelnemers ten hoogste vier, bij 
24 tot en met 31 deelnemers ten hoogste zes, bij 32 tot en met 63 deelnemers ten 
hoogste acht en bij 64 of meer deelnemers ten hoogste zestien. 

 2. De geplaatste deelnemers worden ingedeeld in achtsten van het wedstrijdschema, 
waarbij de geplaatsten in de bovenste helft van het schema bovenaan het 
desbetreffende achtste worden ingedeeld, geplaatsten in de onderste helft 
onderaan. 

 3. De nummers 1 respectievelijk 2 worden geplaatst in het eerste, respectievelijk 
achtste achtste van het schema. 

 4. De nummers 3 respectievelijk 4 worden geplaatst in het zesde, respectievelijk derde 
achtste van het schema. Indien er vier of meer geplaatsten zijn en de 
toernooicommissie van oordeel is dat nummer 3 niet aantoonbaar sterker is dan 
nummer 4, worden de nummers 3 en 4 zo geplaatst dat de geplaatsten 1 tot en met 
4 die tot dezelfde lotingsgroep behoren elkaar zo laat mogelijk ontmoeten; indien 
het uit dit oogpunt onverschillig is waar de nummers 3 en 4 staan, wordt geloot. 

 5. Indien er in totaal vijf of zes geplaatsten zijn, worden de nummers 5 en 6 geplaatst in 
het vierde en vijfde achtste, en wel zo dat beiden zo laat mogelijk tegen een 
geplaatste uit hun eigen lotingsgroep uitkomen. Indien het uit dit oogpunt 
onverschillig is waar de nummers 5 en 6 staan, wordt geloot. 

 6. Indien er in totaal zeven of acht geplaatsten zijn, worden de nummers 5 tot en met 8 
door loting verdeeld over de nog onbezette achtsten, rekening houden met de 
lotingsgroepen van de geplaatsten, en indien er meer dan 8 geplaatsten zijn, worden 
daarna de overige geplaatste spelers door loting verdeeld over de nog onbezette 
zestienden, eveneens rekening houdend met de lotingsgroepen van de geplaatsten: 

  a. in geval van een lotingsgroep met in totaal twee geplaatsten, dienen beiden in 
afzonderlijke helften van het schema te komen; 

  b. in geval van een lotingsgroep met in totaal drie of vier geplaatsten, dienen deze 
in afzonderlijke kwarten van het schema te komen;  

  c. in geval van een lotingsgroep met meer dan vier geplaatsten dienen deze 
zodanig over het schema verdeeld te worden dat het verschil in het aantal 
geplaatsten uit die lotingsgroep binnen gelijke delen van het schema nooit 
hoger is dan één. 

 7. Nadat de geplaatste deelnemers in het wedstrijdschema zijn ingedeeld, worden de 
overige deelnemers in het schema ingeloot, rekening houdend met de 
lotingsgroepen. Daarbij dienen deelnemers uit een lotingsgroep zo gelijkmatig 
mogelijk over het schema te worden verdeeld, d.w.z. het aantal deelnemers uit 
dezelfde lotingsgroep moet in ieder soortgelijk deel van het schema (helft, kwart, 
achtste, enzovoorts) gelijk zijn of mag ten hoogste één verschillen. 

  Indien het op grond van plaatsingen niet mogelijk is aan deze regel te voldoen, gaan 
de plaatsingen voor.  

 8. a. Inloten van deelnemers uit eenzelfde lotingsgroep gebeurt door loting tenzij in 
de Specifieke Bepalingen is opgenomen dat het gebeurt op grond van sterkte als 
beschreven in sub  b. 

  b. De inloting van de deelnemers uit dezelfde lotingsgroep op grond van sterkte 
dient te gebeuren op basis van de bij de sluiting van de termijn voor inschrijving 
actuele NRB voor de betrokken spelsoort. Bepalend voor de volgorde in deze 
sterktelijst is de positie van de deelnemers op de betrokken NRB. In geval van 
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jeugdspelers of van deelnemers uit het buitenland kan een andere 
representatieve sterktelijst worden gebruikt, mits goedgekeurd door de referee. 

   De inloting van de deelnemers uit dezelfde lotingsgroep op grond van sterkte 
dient te gebeuren op basis van de geldende NRB, respectievelijk NJRB, voor de 
betrokken spelsoort waarbij de sterkte van de deelnemers uit dezelfde 
lotingsgroep is beschreven in artikel VI.2 lid 2. In geval van buitenlandse 
spelers die niet op de ranglijst voorkomen kan een andere representatieve 
sterktelijst worden gebruikt door de toernooicommissie, mits goedgekeurd 
door de referee, of kan de sterktebepaling worden uitgevoerd door een 
plaatsingscommissie indien specifieke regelingen voor het evenement daarin 
voorzien. 

    i) de nummers 1 en 2 van de sterktelijst binnen de lotingsgroep worden door 
loting verdeeld over de beide helften; 

    ii) de nummers 3 en 4 van de sterktelijst binnen de lotingsgroep worden door 
loting verdeeld over de beide overgebleven kwarten; 

    iii) indien er sprake is van een totaal van 32 of meer deelnemers, worden de 
nummers 5 tot en met 8 verdeeld over overgebleven achtsten. 

 
 


