Agendapunt 10.1 Wijziging Competitiereglement
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen:




10.1.1 Wijziging hoofdstuk I, artikel 2. Lid 4
10.1.2 Wijziging hoofdstuk I, artikel 1a
10.1.3. Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 2, sub b

10.1.1 Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 4
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
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.
4. Het Bondsbestuur kan bij uitvoeringsregeling toestaan dat bij een Jeugdcompetitie
georganiseerd door één of meer in de uitvoeringsregeling aangewezen regio's
wordt afgeweken van de bepalingen van dit reglement. Dit is alleen mogelijk als
daartoe vooraf bij besluit van de betrokken Regiovergadering(en) een verzoek is
gedaan. Afwijkingen zijn in dat geval mogelijk inzake:
- de regio waaronder een vereniging ressorteert en voor competities waarvan een
vereniging kan inschrijven;
- de toepasselijke leeftijdsgrenzen;
- het aantal en de soort partijen per wedstrijd;
- de samenstelling van de teams;
- overige bepalingen van Hoofdstuk II, V en VI van dit reglement.
De toegestane afwijkingen worden in de uitvoeringsregeling concreet
omschreven.

10.1.2 Wijziging hoofdstuk I, artikel 1a
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
: onderdeel van de Bondscompetitie op basis van
rangschikking naar sterkte
: competitieweek waarin twee speelronden zijn
vastgesteld

d.

divisie
dubbelweekend

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

invallen

: het feitelijk deelnemen aan een wedstrijd door
een invaller

invaller

: een deelnemer aan een wedstrijd die geen
vastspeler is van het desbetreffende team

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

klasse

: onderdeel van één competitie, anders dan de
Bondscompetitie, op basis van rangschikking naar
sterkte

j.

k.

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

Meisjescompetitie

n.

Nationale Kampioenschappen
voor Regioteams (NKR)

: competitie waaraan uitsluitend mag worden
deelgenomen door mannen
: de competitie waaraan uitsluitend mag worden
deelgenomen door vrouwelijke jeugdspelers

: 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)

s.

: 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

speeldatum

: de datum waarop een wedstrijd is vastgesteld

speelronde

: verzameling wedstrijden binnen één afdeling
waarbij ieder team eenmaal uitkomt dan wel vrij
is

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

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

t.

w. wedstrijd

z.

: een competitiewedstrijd bestaande uit een in het
Competitiereglement vastgesteld aantal partijen

wedstrijdformulier

: het formulier dat wordt gebruikt voor het
vastleggen van en rapporteren over een
competitiewedstrijd

wedstrijdprogramma

: een overzicht van alle wedstrijden in een
competitie, waarbij de speeldatum, aanvangstijd
en locatie staat weergegeven

wedstrijdseizoen

: periode van 1 augustus t/m 31 juli

zondagsvereniging

: vereniging die op basis van haar bij Badminton
Nederland bekende statuten op zondag geen
competitiewedstrijden speelt

Samenvoeging Bondscompetitie en Regiocompetitie
Artikel 1a
Met ingang van het seizoen 2018/2019 worden de Bondscompetitie en de Regiocompetitie
samengevoegd tot Bondscompetitie.

10.1.3. Wijziging hoofdstuk I, artikel 2, lid 2, sub b
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
Bondscompetitie.
Een Promotie/Degradatieregeling voor een competitie wordt uiterlijk 2 maanden
voor aanvang van de desbetreffende competitie vastgesteld.
De Promotie/Degradatieregelingen voor het seizoen 2017/2018 kunnen na hun
vaststelling waar nodig worden aangepast en aangevuld voor wat betreft
invulling en uitvoering van de samenvoeging van Bonds- en Regiocompetitie
met ingang van het seizoen 2018/2019.
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.
4. Het Bondsbestuur kan bij uitvoeringsregeling toestaan dat bij een Jeugdcompetitie
georganiseerd door één of meer in de uitvoeringsregeling aangewezen regio's
wordt afgeweken van de bepalingen van dit reglement. Dit is alleen mogelijk als
daartoe vooraf bij besluit van de betrokken Regiovergadering(en) een verzoek is
gedaan. Afwijkingen zijn in dat geval mogelijk inzake:
- de regio waaronder een vereniging ressorteert en voor competities waarvan een
vereniging kan inschrijven;
- de toepasselijke leeftijdsgrenzen;
- het aantal en de soort partijen per wedstrijd;
- de samenstelling van de teams;
- overige bepalingen van Hoofdstuk II, V en VI van dit reglement.
De toegestane afwijkingen worden in de uitvoeringsregeling concreet
omschreven.

