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HOOFDSTUK I DEFINITIES, AFKORTINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN
Definities en afkortingen
Artikel 1
Dit reglement verstaat onder:
a.

aankondigingsformulier
afvalsysteem
AWR

b.

badmintondomicilie

Bondsvereniging
bye

: formulier, waarop een toernooi wordt aangekondigd, met vermelding van de voorwaarden
waaronder het toernooi wordt gespeeld
: een systeem van wedstrijden waarbij de winnaar
een ronde verder gaat en de verliezer afvalt
: Algemeen Wedstrijdreglement
: plaats van vestiging van de vereniging, waarvoor
een speler in Nederland competitie speelt, of,
indien hij in Nederland geen competitie speelt,
zijn woonplaats. Een badmintondomicilie kan
slechts éénmaal per wedstrijdseizoen worden
vastgelegd
: een lid-vereniging van Badminton Nederland
: plaats in een wedstrijdschema waarvan a priori
wordt bepaald dat daaraan geen deelnemer
wordt toegewezen

d.

deelnemer

: speler, paar of team

e.

eindronde

: afval- dan wel poule- dan wel Zwitsers laddersysteem waarin de hoogst geëindigden van de
voorronde verder spelen

i.

inschrijfformulier

: formulier waarop een deelnemer voor een toernooi kan inschrijven

j.

jeugd-U19-speler

: speler die op 31 december van het jaar
een wedstrijd valt jonger is dan 19 jaar
: speler die op 31 december van het jaar
een wedstrijd valt jonger is dan 17 jaar
: speler die op 31 december van het jaar
een wedstrijd valt jonger is dan 15 jaar
: speler die op 31 december van het jaar
een wedstrijd valt jonger is dan 13 jaar
: speler die op 31 december van het jaar
een wedstrijd valt jonger is dan 11 jaar
: speler die op 31 december van het jaar

jeugd-U17-speler
jeugd-U15-speler
jeugd-U13-speler
jeugd-U11-speler
jeugd-U9-speler

Toernooireglement
Badminton Nederland

4

waarin
waarin
waarin
waarin
waarin
waarin

11/2021

een wedstrijd valt jonger is dan 9 jaar
k.

klasse

: deel van een toernooi voor deelnemers met
dezelfde kwalificaties

l.

LCT

: Landelijk Circuit Toernooien. Deze kunnen onderverdeeld zijn in verschillende sterkteklassen,
waarvan de naamgeving voorafgaand aan het
seizoen door de LCW wordt vastgesteld.
: een referee die door middel van een
computerprogramma op een willekeurige plaats
een loting verricht
: deelnemers aan een nummer die afkomstig zijn
uit hetzelfde land, regio, vereniging of andere
eenheid, afhankelijk van het toernooi

lotingreferee
lotingsgroep

n.

nummer

: onderdeel in een bepaalde klasse

o.

onderdeel

: spelsoort in individuele toernooien of een vast
omschreven aantal spelsoorten in teamtoernooien
: toernooi waaraan leden van ten hoogste drie
bondsverenigingen deelnemen

onderling toernooi
p.

poulesysteem

: een systeem van wedstrijden waarbij allen die
deel uitmaken van de poule eenmaal tegen elkaar
uitkomen en waarvan na afloop een ranglijst
wordt opgemaakt

r.

recreatie-evenement

: badmintonevenement als zodanig aangewezen
door de LCW

t.

toernooiaanvrager

: degene die goedkeuring voor het organiseren van
een toernooi aanvraagt
: commissie die door de toernooiorganisator is
belast met de uitvoering van het toernooi
: lijst welke soort en datum van volgens dit reglement goedgekeurde toernooien bevat
: voorzitter van de toernooicommissie
: degene die goedkeuring voor het organiseren van
een toernooi heeft verkregen

toernooicommissie
toernooikalender
toernooileider
toernooiorganisator
v.

veteraan-35
veteraan-40
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veteraan-45
veteraan-50
veteraan-55
veteraan-60
voorronde
voorrondegroep

wedstrijd valt ten minste 40 jaar oud is
: speler die op 1 januari van het jaar waarin een
wedstrijd valt ten minste 45 jaar oud is
: speler die op 1 januari van het jaar waarin een
wedstrijd valt ten minste 50 jaar oud is
: speler die op 1 januari van het jaar waarin een
wedstrijd valt ten minste 55 jaar oud is
: speler die op 1 januari van het jaar waarin een
wedstrijd valt ten minste 60 jaar oud is
: een of meer afval- dan wel poule- dan wel
Zwitsers laddersystemen waarvan de hoogst
geëindigden verder spelen in de eindronde
: een van de afval- dan wel poule- dan wel Zwitsers
laddersystemen in een voorronde

Categorieën toernooien
Artikel 2
Toernooien worden onderscheiden in:
a. individuele toernooien: deelnemers zijn spelers of paren; een wedstrijd tussen twee
deelnemers is een partij;
b. teamtoernooien: deelnemers zijn teams; een wedstrijd tussen twee teams bestaat
uit een vastgesteld aantal partijen van bepaalde spelsoorten.
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).
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 Para-Badminton Circuit (Hoofdstuk IV artikel 4): deze
regeling geeft aanvullende bepalingen weer voor toernooien die deel uit maken
van het Para-Badminton Circuit. (Recreatie-evenementen vallen niet onder dit
reglement.)
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
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partij.
3. Het Bondsbestuur stelt, op voorstel van de LCW, de volgende uitvoeringsregelingen
bij dit reglement vast:
a. Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien(Hoofdstuk II
artikel 10): deze regeling geeft een praktische uitwerking van reglementen waar een
toernooiorganisator mee te maken heeft bij de voorbereiding, uitvoering en
nabewerking van een toernooi.
b. Uitvoeringsregeling Master Circuit (Hoofdstuk IV artikel 4): deze regeling geeft
aanvullende bepalingen weer voor toernooien die deel uit maken van het Master
Circuit.
c. Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit (Hoofdstuk IV artikel 4): deze regeling
geeft aanvullende bepalingen weer voor toernooien die deel uit maken van het
Junior Master Circuit.
4. De onderlid 3a genoemde uitvoeringsregeling wordt per 1 maart vastgesteld en
wordt per rondschrijven bekend gemaakt. De onder lid 3b en 3c genoemde
uitvoeringsregelingen worden uiterlijk 2 maanden voor de start van het
desbetreffende circuit vastgesteld en worden per rondschrijven bekend gemaakt.
Toernooien van nationaal belang
Artikel 4
Onder "toernooien van nationaal belang" zoals gerefereerd in het AWR vallen:
- de LCT-toernooien;
- de door de LCW georganiseerde toernooien.
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HOOFDSTUK II

ORGANISATIE VAN TOERNOOIEN

Toernooiorganisatoren
Artikel 1
Toernooien mogen worden georganiseerd door:
a. de LCW;
b. de RCW's;
c. bondsverenigingen;
d. andere lichamen of personen die hiertoe door de LCW zijn gemachtigd.
Goedkeuring van toernooien
Artikel 2
1. a. Voor de organisatie van een toernooi van nationaal belang is goedkeuring nodig
van de LCW, die aan de goedkeuring voorwaarden kan verbinden;
b. Voor de organisatie van elk ander toernooi is goedkeuring nodig van de
bevoegde RCW, die aan de goedkeuring voorwaarden kan verbinden.
2. De LCW respectievelijk de bevoegde RCW is bevoegd een verleende goedkeuring in
te trekken, indien hiervoor dwingende redenen aanwezig zijn.
3. a. De LCW kan aan een RCW opdragen een verleende goedkeuring voor een
toernooi in te trekken of te wijzigen wanneer belangen van andere regio's
geschaad worden.
b. Een dergelijke aanwijzing moet zijn geschied en uitgegaan vóór publicatie van de
toernooikalender.

D

Goedkeuring van onderlinge toernooien
Artikel 3
1. In afwijking van art. 2 is voor onderlinge toernooien goedkeuring niet vereist.
2. Van onderlinge toernooien waaraan leden van meer dan één vereniging deelnemen,
dient ten minste één maand voor het begin van het toernooi mededeling te worden
gedaan aan de bevoegde RCW, onder vermelding van de betrokken verenigingen.
3. De bevoegde RCW is gerechtigd onderlinge toernooien als bedoeld in lid 2 te
verbieden, indien andere badmintonbelangen hierdoor kunnen worden geschaad.
4. Een zodanig verbod wordt schriftelijk en met vermelding van redenen ter kennis van
de betrokken verenigingen gebracht, uiterlijk tien werkdagen nadat mededeling van
het toernooi is ontvangen.
Toernooikalender
Artikel 4
1. a. De LCW maakt in de Officiële Mededelingen tenminste één maand van tevoren
de datum bekend waarop aanvragen voor goedkeuring van LCT toernooien
moeten zijn ingediend; tevens wordt uiterlijk op deze datum bekend gemaakt
welke de onderverdeling in sterkteklassen is voor deze LCT toernooien.
b. De RCW maakt in de Officiële Regiomededelingen tenminste één maand van
tevoren de datum bekend waarop aanvragen voor goedkeuring van toernooien
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

moeten zijn ingediend. Deze datum dient in overeenstemming te zijn met de
richtlijnen van de LCW ten behoeve van een tijdige publicatie van de
toernooikalender.
De aanvraag moet een duidelijke omschrijving van het toernooi, volgens Hoofdstuk
IV, art. 4 en 5 van dit reglement bevatten, en moet bij de LCW respectievelijk de
bevoegde RCW worden ingediend volgens de geldende Uitvoeringsregeling
'Richtlijnen voor het organiseren van toernooien'.
De LCW stelt vervolgens de toernooikalender vast, bevattende datum en soort van
de goedgekeurde toernooien, welke lijst in de Officiële Mededelingen bekend wordt
gemaakt. Op deze kalender worden eveneens geplaatst de toernooien die door de
LCW en de RCW's zelf worden georganiseerd.
Iedere toernooiaanvrager ontvangt schriftelijk bericht van goedkeuring van
aangevraagde toernooien. Indien een aangevraagd toernooi niet wordt
goedgekeurd, wordt de weigering eveneens schriftelijk, en met vermelding van
redenen ter kennis van de toernooiaanvrager gebracht.
Wijzigingen van reeds goedgekeurde toernooien en aanvragen in strijd met lid 1
van dit artikel moeten bij de RCW worden ingediend overeenkomstig de
Uitvoeringsregeling 'Richtlijnen voor het organiseren van toernooien', met
vermelding van de reden voor de wijziging of de aanvraag. Zij komen alleen dan
voor goedkeuring in aanmerking indien zij geen afbreuk doen aan eerder
goedgekeurde toernooien.
De LCW respectievelijk de bevoegde RCW kan datum en soort van goedgekeurde
toernooien wijzigen na gepleegd overleg met betrokkenen, indien daarvoor
dwingende redenen aanwezig zijn.
Alle veranderingen in de toernooikalender worden eveneens in de Officiële
Mededelingen bekend gemaakt.

D

Spelers
Artikel 5
Om aan toernooien te kunnen deelnemen moet een speler voldoen aan de bepalingen in
Hoofdstuk IV van het AWR.

D

Prijzen
Artikel 6
De prijzen bij een toernooi moeten vooraf worden geregeld.
Gelden
Artikel 7
1. Na goedkeuring van een toernooi is een bedrag verschuldigd, dat binnen tien
werkdagen na dagtekening van de rekening moet zijn voldaan.
2. Voor het wijzigen van een goedgekeurd toernooi op verzoek van de toernooiorganisator is een bedrag verschuldigd dat binnen tien werkdagen na dagtekening
van de rekening moet zijn voldaan.
3. In geval van een open toernooi is per deelnemer per onderdeel een toeslag
verschuldigd. Indien dit toernooi een teamtoernooi betreft is een toeslag per team
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verschuldigd, ongeacht het aantal deelnemers per team en de exacte opzet van het
toernooi.
4. De Bondsvergadering stelt jaarlijks in de begroting de bedragen genoemd in lid 1, 2
en 3 vast.
5. De bedragen genoemd in lid 1, 2 en 3 zijn niet verschuldigd voor een toernooi dat
rechtstreeks door de LCW of een RCW wordt georganiseerd.
Aankondigingsformulier en inschrijfformulier
Artikel 8
1. De toernooiorganisator dient een aankondigingsformulier uit te geven, dat moet
voldoen aan Hoofdstuk III van dit reglement.
2. De toernooiorganisator dient een inschrijfformulier uit te geven, dat moet voldoen
aan Hoofdstuk III van dit reglement.
3. Het aankondigingsformulier en het inschrijfformulier dienen voorafgaande aan
publicatie of verspreiding door de referee of daarmee gelijk gestelde functionaris te
zijn goedgekeurd.

D

Inzenden gegevens
Artikel 9
1. De toernooiorganisator is verplicht gedurende een periode van één jaar na afloop
van het toernooi beschikbaar te houden:
a. een aankondigingsformulier;
b. de volledig ingevulde tafelschema's;
c. een alfabetische lijst van deelnemers, waarop naam, adres, postcode,
woonplaats, bondsnummer, vereniging en regio van iedere deelnemer zijn
vermeld.
De alfabetische lijst dient afgetekend te zijn door de referee of daarmee gelijk
gestelde functionaris.
2. De toernooiorganisator is verplicht binnen tien werkdagen de uitslagenformulieren,
zoals opgenomen in de geldende 'Richtlijnen voor het organiseren van toernooien',
toe te sturen aan de instantie die het toernooi heeft goedgekeurd.
3. Indien een organisator werkt met de “Badminton Toernooi Planner” is het
beschikbaar houden respectievelijk toesturen van een back-up van het
toernooibestand voldoende om aan de verplichtingen van lid 1 en 2 te voldoen.
4. Indien een toernooi wordt afgelast, dient de toernooiorganisator hiervan binnen tien
werkdagen nadat het besluit hiertoe is genomen mededeling te doen aan de LCW
respectievelijk de bevoegde RCW.
5. De LCW respectievelijk de bevoegde RCW kan aan de toernooiorganisator nadere
voorschriften geven betreffende de na afloop te verstrekken gegevens.
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HOOFDSTUK III

TOERNOOIBEPALINGEN

Toernooibepalingen
Artikel 1
1. De Toernooibepalingen bestaan uit 'Algemene Bepalingen' en 'Specifieke
Bepalingen'.
2. De Algemene Bepalingen zijn bij dit reglement vastgesteld en opgenomen in de
bijlage ‘Algemene bepalingen’. Zij gelden voor elk toernooi dat volgens dit reglement
wordt gespeeld.
3. In de Specifieke Bepalingen worden door de toernooiorganisator nadere
bijzonderheden van het toernooi vastgesteld, overeenkomstig de bepalingen van dit
Hoofdstuk. Zij mogen niet in strijd zijn met het Toernooireglement en de bijlagen
ervan.
Specifieke bepalingen
Artikel 2
1. Voor elk toernooi moeten Specifieke Bepalingen worden vastgesteld door de
toernooiorganisator.
2. In de Specifieke Bepalingen dient te worden geregeld:
a) een omschrijving van het toernooi volgens Hoofdstuk IV, art. 4 en 5 van dit
reglement;
b) speeldag(en) van het toernooi en op elke speeldag de speeluren;
c) een maximum aantal partijen dat in totaal zal worden geaccepteerd;
d) de nummers waarin wordt gespeeld;
e) voor hoeveel nummers kan worden ingeschreven, en of dit voor een of voor
meerdere klassen geldt;
f) kosten van deelneming per nummer;
g) datum en sluiting van de inschrijving;
h) merk en type shuttle waarmee wordt gespeeld;
i) aantal prijzen per nummer;
k) aantal banen waarop wordt gespeeld;
l) volgens welk wedstrijdsysteem wordt gespeeld;
m) in het geval gebruik gemaakt wordt van een lotingreferee: naam, e-mailadres en
telefoonnummer van de lotingreferee; in andere gevallen: plaats, datum en tijd
van de loting.
3. In de Specifieke Bepalingen kan worden bepaald:
a) een minimum aantal inschrijvingen per nummer; indien dit aantal niet wordt
bereikt, kan het desbetreffende nummer vervallen;
b) een minimum totaal aantal inschrijvingen; indien dit aantal niet wordt bereikt,
kan het toernooi vervallen;
c) een minimum totaal aantal inschrijvingen; indien dit aantal niet wordt bereikt,
kunnen een of meer onderdelen worden gespeeld volgens een ander
wedstrijdsysteem dan genoemd onder lid 2 sub l); dit andere wedstrijdsysteem
dient tevens te worden aangegeven;
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d) een maximum aantal inschrijvingen per nummer; indien een dergelijk maximum
is vastgesteld, dient te worden vermeld hoe zal worden gehandeld bij
overschrijding van dit maximum;
e) op welke wijze het inschrijfgeld moet worden betaald;
f) de prijs waartegen de shuttles vermeld in lid 2 sub h van dit artikel in de zaal
verkrijgbaar zijn;
g) in welke gevallen een deelnemer een partij dient te tellen.
4. In de Specifieke Bepalingen dienen te worden vermeld:
a) eventuele beperkingen die aan de verleende toernooigoedkeuring zijn
verbonden;
b) eventuele extra voorschriften volgens welke het toernooi moet worden
gespeeld;
c) eventuele extra wedstrijden als bepaald in Hoofdstuk VI, art. 1, lid 2, sub a;
d) eventuele bepalingen om de ranglijst vast te stellen bij een Zwitsers
laddersysteem als bepaald in Hoofdstuk VI, art. 8, lid 2;
e) de wijze van acceptatie van inschrijvingen, indien een andere wijze dan volgorde
van binnenkomst is voorgeschreven.
f) dat de inloting van spelers uit eenzelfde lotingsgroep gebeurt conform
Hoofdstuk VI, art. 5, lid 8, sub b.
5. In de Specifieke Bepalingen kan worden bepaald waaruit een partij bestaat, met
inachtneming van de geldende spelregels van badminton goedgekeurd door
Badminton Nederland. Indien dit niet is vermeld dient een partij te worden gespeeld
overeenkomstig de Algemene Bepalingen.
Aankondigingsformulier en inschrijfformulier
Artikel 3
1. Op het aankondigingsformulier, genoemd in Hoofdstuk II moeten vermeld staan:
a) de namen van:
- de toernooiorganisator
- de toernooileider en een eventuele plaatsvervanger
- de leden van de toernooicommissie
b) naam, adres en telefoonnummer van het toernooisecretariaat, waaraan de
inschrijvingen moeten worden gericht en/of, indien van toepassing, de wijze
waarop men zich digitaal kan inschrijven;
c) naam, functie en telefoonnummer van de referee of daarmee gelijk gestelde
functionaris;
d) naam, adres en telefoonnummer van de speelza(a)l(en), waarin het toernooi
wordt gespeeld;
e) dat gespeeld wordt volgens de geldende Algemene Bepalingen in de bijlage van
dit reglement;
f) dat het toernooi door Badminton Nederland is goedgekeurd;
g) de Specifieke Bepalingen volgens dit Hoofdstuk van dit reglement.
2. Op het inschrijfformulier, genoemd in Hoofdstuk II moeten vermeld staan:
a) de gegevens van een deelnemer, die op de alfabetische lijst moeten worden
opgenomen;

Toernooireglement
Badminton Nederland

12

11/2021

b) voor welke nummers een deelnemer inschrijft;
c) de gegevens die bepalend zijn voor het recht in een bepaald nummer uit te
komen.
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HOOFDSTUK IV

INDIVIDUELE TOERNOOIEN

Kampioenschappen
Artikel 1
1. a. Jaarlijks worden onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur de
internationale kampioenschappen en de internationale jeugdkampioenschappen
van Nederland gehouden;
b. In afwijking van Hoofdstuk I, art. 3, lid 1 worden bovengenoemde toernooien
niet gespeeld volgens dit reglement, maar volgens de regels daartoe gesteld
door de BWF dan wel BEC;
c. De referee en zijn eventuele plaatsvervanger worden op voordracht van de BWF
dan wel BEC door het Bondsbestuur aangesteld.
2. Jaarlijks worden door de LCW georganiseerd:
a. het nationaal kampioenschap van Nederland;
b. het nationaal jeugd kampioenschap van Nederland, eventueel afzonderlijk voor
de verscheidene leeftijdsgroepen van jeugdspelers;
c. het nationaal veteranen kampioenschap van Nederland, eventueel afzonderlijk
voor de verscheidene leeftijdsgroepen van veteranen.
d. het nationaal kampioenschap aangepast badminton van Nederland, eventueel
afzonderlijk voor de verscheidene onderdelen van het aangepast badminton;
e. de nationale kampioenschappen voor regioteams, eventueel afzonderlijk voor
de verschillende klassen.
3. Jaarlijks worden door de desbetreffende RCW's georganiseerd:
a. regiokampioenschappen;
b. regio jeugdkampioenschappen, eventueel afzonderlijk voor de verscheidene
leeftijdsgroepen van jeugdspelers;
c. eventueel regio veteranenkampioenschappen, eventueel afzonderlijk voor de
verscheidene leeftijdsgroepen van veteranen.
d. eventueel regionale kampioenschappen voor regioteams, eventueel afzonderlijk
voor de verschillende klassen.
4. De naamgeving van de onder lid 1, 2 en 3 genoemde kampioenschappen wordt
vastgesteld door de organiserende instantie.

D

Speelgerechtigdheid voor kampioenschappen
Artikel 2
1. Om aan een kampioenschap, vermeld in art. 1, te kunnen deelnemen, moet een
speler voldoen aan het bepaalde in Hoofdstuk II, art. 5.
2. Voor de kampioenschappen in lid 2 van art. 1 dient een speler de Nederlandse
nationaliteit te hebben dan wel ingezetene van Nederland te zijn.
3. Voor de kampioenschappen in lid 3 van art. 1 dient een speler zijn badmintondomicilie in het desbetreffende regio te hebben. Acceptatie van de inschrijving legt
het badmintondomicilie vast.
4. Voor de kampioenschappen sub b en c in lid 2 en 3 van art. 1 dient een speler te
voldoen aan de desbetreffende leeftijdsbepalingen.
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Bepalingen voor kampioenschappen
Artikel 3
1. Het Bondsbestuur kan na de LCW te hebben gehoord bijzondere voorschriften geven
inzake de nationale kampioenschappen, onder meer met betrekking tot de selectie
van deelnemers. Bij deze voorschriften kan worden afgeweken van de bepalingen
van Hoofdstuk VI.
2. Aan andere dan de in art. 1 genoemde toernooien mag het predicaat kampioenschap slechts worden verbonden indien dit predicaat is aangevraagd en het toernooi
als zodanig is vermeld op de toernooikalender.
T

Nadere voorschriften
Artikel 4
1. Het Bondsbestuur kan op voorstel van de LCW nadere voorschriften uitvaardigen
voor toernooien van nationaal belang. Aanvullende bepalingen voor toernooien deel
uit makend van het Master Circuit worden jaarlijks vastgelegd in de
Uitvoeringsregeling Master Circuit, aanvullende bepalingen voor toernooien deel uit
makend van het Junior Master Circuit worden jaarlijks vastgelegd in de
Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit, aanvullende bepalingen voor toernooien
deel uit makend van het Para-Badminton Circuit worden jaarlijks vastgelegd in de
Uitvoeringsregeling Para-Badminton Circuit.
2. Voor toernooien van nationaal belang of vallend onder de Uitvoeringsregelingen
genoemd in lid 1 kan in de Specifieke Bepalingen, resp. de desbetreffende
Uitvoeringsregeling worden bepaald, dat, indien een speler zich terugtrekt uit een
voor hem/haar vastgestelde partij of een partij daarin niet uitspeelt, het hem/haar
daarmee niet is toegestaan nog enig andere partij in het desbetreffende toernooi te
spelen.
Klassen van individuele toernooien
Artikel 5
1. De niet in art. 1 genoemde toernooien worden onderscheiden naar klasse in:
a. Jeugdtoernooien (J): uitsluitend open voor jeugdspelers, eventueel afzonderlijk
voor de verscheidene leeftijdsgroepen;
b. Veteranen toernooien: uitsluitend open voor veteranen, eventueel afzonderlijk
voor de verscheidene leeftijdsgroepen;
c. Overige toernooien, open voor deelnemers in een of meer sterkteklassen
vastgesteld ofwel conform de Nationale Ranglijst, ofwel conform
competitieklasse, ofwel een ander door de LCW vastgesteld sterktecriterium. Een
dergelijk toernooi kan worden aangeduid met een naamgeving als vastgelegd
door de LCW voor deze aanduidingen.
2. a. Bij de aanvraag van een toernooi dient een nadere omschrijving van de
beperking van deelneming voor elke klasse te worden gegeven.
b. Voor Jeugd- en Veteranentoernooien kunnen in de specifieke toernooibepalingen sterkteregels worden opgenomen als boven omschreven voor Overige
toernooien. Deze regels moeten bij de toernooiaanvrage worden vermeld.
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3. Voor alle klassen van individuele toernooien, genoemd in lid 1 van dit artikel, kunnen
andere beperkingen aan de deelneming worden gesteld dan in lid 1 opgenomen.
Deze beperkingen dienen eveneens bij de aanvraag te worden vermeld, behalve
indien de beperking uitsluitend geschiedt door vaststelling van een maximum aantal
inschrijvingen per nummer of een maximum totaal aantal partijen.
4. De beperkingen volgens lid 2 en 3 van dit artikel zijn alleen toegestaan indien zij in de
verleende schriftelijke goedkeuring uitdrukkelijk zijn opgenomen.
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HOOFDSTUK V

TEAMTOERNOOIEN

Omschrijving teamtoernooien
Artikel 1
Teamtoernooien zijn wedstrijden tussen spelers die een vereniging, regio, land of andere
eenheid vertegenwoordigen.
Daarbij gaat het niet om de prestaties van de afzonderlijke spelers, maar wordt het
resultaat van een wedstrijd bepaald door het geheel van de resultaten van een
vastgesteld aantal partijen tussen spelers van de betrokken teams.
Teamtoernooien georganiseerd door Badminton Nederland
Artikel 2
1. a. Jaarlijks kunnen door de LCW nationale teamwedstrijden worden georganiseerd;
b. Jaarlijks kunnen door de desbetreffende RCW's regioteamwedstrijden worden
georganiseerd.
2. Als teamtoernooien in de zin van art. 1 worden niet beschouwd:
a) interlandwedstrijden: deze worden georganiseerd door Badminton Nederland
volgens de regels daartoe gesteld door de BWF;
b) competities voor Bondsverenigingen: de organisatie en alles wat daarmee
samenhangt wordt geregeld in het Competitiereglement of Regioreglement..
Bepalingen voor teamtoernooien
Artikel 3
1. Voor teamtoernooien gelden de bepalingen van dit reglement en de bijlagen voor
zover van toepassing op teamtoernooien.
2. In de Specifieke Bepalingen voor een teamtoernooi dient bovendien te worden
aangegeven:
a) uit hoeveel partijen en van welke spelsoort een wedstrijd tussen twee teams
bestaat;
b) bij wedstrijden volgens afvalsysteem: hoe de winnaar van een wedstrijd wordt
bepaald; bij wedstrijden volgens poulesysteem, hoe wedstrijdpunten per
wedstrijd worden toegekend.
c) eventuele beperkingen met betrekking tot het uitkomen in verschillende
partijen van eenzelfde speler;
d) welke soort spelers speelgerechtigd zijn voor het team.

Toernooireglement
Badminton Nederland

17

11/2021

HOOFDSTUK VI

D

T

HET WEDSTRIJDSCHEMA EN DE LOTING

Wedstrijdsystemen
Artikel 1
1. Toernooien dienen te worden gespeeld volgens een van onderstaande
wedstrijdsystemen:
a. afvalsysteem, d.w.z. de winnaar van een wedstrijd komt in de volgende ronde,
de verliezer valt af;
b. poulesysteem, d.w.z. alle deelnemers komen eenmaal tegen elkaar uit;
c. Zwitsers laddersysteem, d.w.z. alle deelnemers spelen een van tevoren bepaald
aantal rondes, waarbij de eerste ronde via loting/plaatsing bepaald wordt en de
daarna volgende rondes op grond van de actuele rangschikking;
d. afvalsysteem-met-verliezerstoernooi, d.w.z. een afvalsysteem waarbij degenen
die hun eerste wedstrijd verliezen verder spelen in een afzonderlijk
afvalsysteem;
e. voorronde en eindronde, waarbij de voorronde bestaat uit ofwel een of meer
van een van de systemen genoemd onder a t/m c en de eindronde bestaat uit
één van deze systemen. Een dergelijk systeem mag worden benoemd
voorronde-/eindrondesysteem, bijv. poule-/afvalsysteem.
2. a. In alle onder lid 1 genoemde wedstrijdsystemen mogen aanvullende wedstrijden
worden gespeeld teneinde een verdere eindrangschikking te verkrijgen
(bijvoorbeeld om de 3e/4e plaats).
b. Het wedstrijdsysteem alsmede de aanvullende wedstrijden dient te worden
vermeld in de Specifieke Bepalingen van een toernooi.
c. Wanneer een wedstrijdsysteem in voor- en eindronde wordt verspeeld gaat in
elk geval de winnaar van een voorrondegroep naar de eindronde. Wanneer ook
andere deelnemers aan een voorronde doorgaan naar de eindronde
(bijvoorbeeld de nummers 2) dient dit in de Specifieke Bepalingen nader te
worden aangegeven.
3. Indien een nummer op grond van de Specifieke Bepalingen volgens afvalsysteem
wordt gespeeld, is het toegestaan dit nummer volgens afvalsysteem-metverliezerstoernooi te spelen.
4. Indien er minder dan vier inschrijvingen voor een nummer zijn, is het toegestaan dit
nummer niet te verspelen. Dit dient op dezelfde wijze aan de inschrijvers te worden
bericht als voor niet-geaccepteerde inschrijvingen.
5. Indien er acht of minder inschrijvingen voor een nummer zijn, is het toegestaan dit
nummer te spelen volgens een van de wedstrijdsystemen b. tot en met d. in lid 1,
ongeacht het bepaalde in de Specifieke Bepalingen.
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.
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2.

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. Voor plaatsing kan gebruik worden gemaakt van de NRB, respectievelijk de
NJRB voor jeugdspelers, geldend op de sluitingsdatum van de inschrijving. Dit is
verplicht voor (onderdelen van) toernooien van categorie 1, voor toernooien
van het Junior Master Circuit, voor NK, NJK en de Finale Junior Master. Bij
gebruik van de NRB of de NJRB dient de plaatsing volgens sub c t/m e te
gebeuren.
c. Plaatsing in de enkelspelen geschiedt op basis van de desbetreffende NRB,
respectievelijk NJRB voor jeugdspelers, geldend op de sluitingsdatum van de
inschrijving.
d. 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.
e. 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.
De loting
Artikel 3
1. De loting moet zodanig worden uitgevoerd dat strikte onpartijdigheid is
gewaarborgd. Bovendien dienen deelnemers uit dezelfde lotingsgroep zo laat
mogelijk tegen elkaar uit te komen, tenzij dit door plaatsing niet mogelijk is.
De loting dient bij voorkeur gedaan te worden met behulp van het hiertoe door
Badminton Nederland ter beschikking gestelde toernooiprogramma.
2. Een lotingsgroep wordt, afhankelijk van de aard van de inschrijvingen en het
toernooi, gevormd door deelnemers die dezelfde herkomst hebben (zoals land,
regio, provincie), of die regelmatig gezamenlijk spelen (zoals vereniging, selectie,
trainingsgroep).
3. Indien niet alle nummers waarvoor een speler heeft ingeschreven worden
geaccepteerd, dient de betrokken speler vóór de loting te worden geïnformeerd. De
speler heeft in dit geval het recht zich terug te trekken van deelneming.
4. a) Bij toernooien van nationaal belang geschiedt de loting onder
verantwoordelijkheid van de lotingreferee, die door de LCW is aangesteld. De
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toernooicommissie dient uiterlijk 2 dagen voor de loting een kopie van het
toernooi, zoals geproduceerd door het voorgeschreven toernooiprogramma,
langs elektronische weg aan de aangestelde lotingreferee toe te zenden.
De lotingreferee zendt direct na de loting het resultaat van de loting langs
elektronische weg:
- aan de toernooicommissie in de vorm van een bijgewerkte kopie;
- aan de aangestelde referee in de vorm van wedstrijdschema's en lotingslijsten
als gegenereerd door het programma.
b) Bij alle andere toernooien is de loting openbaar en dient plaats te hebben in
aanwezigheid van de referee, diens plaatsvervanger, of de toernooileider in die
gevallen waarin geen referee is aangesteld. Voorafgaande aan de loting dient de
toernooicommissie aan deze functionaris mee te delen welke inschrijvingen niet
zijn geaccepteerd, en op welke gronden.
Het resultaat van de loting en de plaatsingen genoemd in het voorgaande artikel
worden vastgelegd op lotingslijsten, waarvan de referee of diens
plaatsvervanger na afloop van de loting een kopie behoudt.
5. De toernooicommissie is verantwoordelijk voor de berichtgeving aan iedere
inschrijver als omschreven in Hoofdstuk II van het AWR.
Het wedstrijdschema volgens afvalsysteem: byes
Artikel 4
1. Indien het aantal deelnemers in een nummer niet een macht van twee is, zullen er
byes worden toegevoegd in de eerste ronde. Het aantal byes is gelijk aan het verschil
tussen de naast hogere macht van twee en het aantal deelnemers.
2. Daartoe worden de plaatsen in het wedstrijdschema van bovenaf genummerd als 1,
2, enzovoorts.
3. De 1e bye wordt toegewezen aan plaats 2, de 2e aan de voorlaatste plaats.
4. De 3e en 4e bye worden toegewezen aan het 2e respectievelijk het 3e kwart.
5. De 5e, 6e, 7e en 8e bye worden toegewezen aan respectievelijk het 2e, 7e, 4e en 5e
achtste deel.
6. Indien het aantal plaatsen in het wedstrijdschema groter is dan 64 worden de 9e t/m
16e bye toegewezen aan achtereenvolgens het 2e, 15e, 6e, 11e, 4e, 13e, 8e en 9e
zestiende deel.
7. Binnen een kwart of een achtste in de bovenste helft van het schema worden de
byes toegewezen aan de even genummerde plaatsen, van bovenaf, binnen een
kwart of een achtste in de onderste helft aan de oneven genummerde plaatsen, van
onderaf.
8. De overige bye's worden toegewezen in dezelfde volgorde als de voorgaande bye's
en wel:
a. aan de achtste delen wanneer het wedstrijdschema niet groter is dan 64;
b. aan de zestiende delen wanneer het wedstrijdschema groter is dan 64.
Het wedstrijdschema volgens afvalsysteem: plaatsingen
Artikel 5
Bij toernooien volgens afvalsysteem mogen deelnemers worden geplaatst volgens
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onderstaande regels:
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.
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b. 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.
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 wordt de uitslag van een partij die niet is
gespeeld of niet is uitgespeeld bepaald alsof de tegenstander vanaf het moment
van opgave de voor winst in de partij benodigde punten heeft behaald,
overeenkomstig de geldende spelregels.
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.
-

Het wedstrijdschema volgens poulesysteem
Artikel 7
Bij toernooien volgens poulesysteem mogen ten hoogste twee deelnemers worden
geplaatst. Alle deelnemers worden ingedeeld in één poule, die wordt gespeeld
overeenkomstig het voorgaande artikel.
Het wedstrijdschema volgens Zwitsers laddersysteem
Artikel 8
1. Bij toernooien volgens dit systeem spelen de deelnemers in de eerste ronde tegen
elkaar volgens loting. Bij deze loting dient vermeden te worden dat deelnemers uit
eenzelfde lotingsgroep of geplaatste spelers tegen elkaar uitkomen.
2. Na iedere ronde wordt een volledige ranglijst opgemaakt aan de hand van het
gemiddeld aantal wedstrijdpunten gescoord over alle tot dan toe gespeelde rondes.
Deze ranglijst wordt opgemaakt conform art. 6, lid 4, tenzij in de Specifieke
Bepalingen een andere methode is vastgelegd.
3. In de tweede en volgende rondes spelen de deelnemers tegen elkaar volgens de
ranglijst. Beginnend bij de hoogst geplaatste deelnemer speelt iedere deelnemer
waaraan in deze ronde nog geen tegenstander is toegewezen tegen de naast lager
geplaatste op de ranglijst tegen wie hij nog niet gespeeld heeft, met inachtneming
van lid 4.
4. Bij een oneven aantal deelnemers dient vermeden te worden dat het verschil in
aantal gespeelde partijen aan het eind van het toernooi meer dan één is.
5. In afwijking van het gestelde in lid 3 mag bij deze indeling vermeden worden dat
geplaatste spelers voortijdig tegen elkaar uitkomen, d.w.z. pas in de laatste rondes.
Het wedstrijdschema volgens afvalsysteem-met-verliezerstoernooi
Artikel 9
1. Bij toernooien volgens dit systeem wordt het wedstrijdschema op dezelfde manier
gemaakt als bij het afvalsysteem.
2. Iedere deelnemer die de eerste wedstrijd welke hij speelt verliest, speelt verder in
het verliezerstoernooi.
3. Het verliezerstoernooi wordt gespeeld volgens een afvalsysteem. De grootte en
vorm van het schema in dit afvalsysteem wordt bepaald door het aantal wedstrijden
in het oorspronkelijke schema, waaruit een deelnemer aan het verliezerstoernooi
kan komen. Indien een dergelijke wedstrijd geen deelnemer oplevert (omdat de
verliezer al eerder had gespeeld) wordt aan het verliezersschema een extra bye
toegevoegd op de volgens art. 4 voorgeschreven plaats.
4. Zodra alle deelnemers aan het verliezerstoernooi bekend zijn, worden de
beschikbare plaatsen in het verliezersschema van bovenaf toegewezen aan de
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deelnemers in de volgorde waarin zij in het oorspronkelijke schema voorkomen.
Het wedstrijdschema volgens voor- en eindronde
Artikel 10
1. Bij toernooien volgens dit systeem speelt een gedeelte van de deelnemers eerst in
een voorronde. De hoogst geëindigden hierin (kwalificanten) spelen samen met de
overige deelnemers verder in de eindronde.
2. Indien deelnemers rechtstreeks tot de eindronde worden toegelaten (vrijgestelden)
worden deze geacht sterker te zijn dan deelnemers aan de voorronde.
3. De grootte van de eindronde wordt bepaald door het aantal deelnemers in de
eindronde, d.i. vrijgestelden en kwalificanten.
a. Ingeval de eindronde een afvalsysteem is worden aantal en plaats van de byes
bepaald door het aantal deelnemers in de eindronde overeenkomstig art. 4.
4. Het maximum aantal te plaatsen deelnemers in de eindronde wordt bepaald
overeenkomstig art. 5, lid 1, maar is nooit groter dan het aantal deelnemers in de
eindronde. Geplaatste spelers hoeven niet vrijgesteld te zijn mits lid 2 in acht wordt
genomen.
a. Ingeval de eindronde een afvalsysteem is wordt de indeling van de plaatsingen
in het afvalschema bepaald overeenkomstig art. 5, leden 2 t/m 6.
b. Ingeval de eindronde een poulesysteem is dient de volgorde der wedstrijden
zodanig te zijn dat de geplaatsten nummers 1 en 2 in de laatste ronde tegen
elkaar uitkomen.
5. Indien de loting voor de eindronde plaatsvindt voordat de voorronde is gespeeld,
zullen de kwalificanten daarbij als één lotingsgroep worden beschouwd.
6. Elke plaats in de eindronde waaraan geen vrijgestelde of bye is toegewezen,
correspondeert met een van de hoogst geëindigden in een voorrondegroep, die op
de desbetreffende plaats in het schema verder speelt; deze plaats wordt bepaald
ofwel door plaatsing ofwel door loting.
7. Voorrondegroepen dienen evenveel deelnemers te bevatten, tenzij het totaal aantal
kwalificatiedeelnemers, d.i. deelnemers minus vrijgestelden, niet deelbaar is door
het aantal voorrondegroepen. In dat geval mogen de voorrondegroepen één plaats
in grootte verschillen.
8. Deelnemers uit eenzelfde lotingsgroep dienen zo gelijk mogelijk over de
voorrondegroepen te worden ingeloot.
9. Per voorrondegroep wordt het wedstrijdschema gemaakt alsof de voorrondegroep
een afzonderlijk nummer is.
10. a. Indien deelnemers aan de eindronde hun inschrijving terugtrekken vóór het
begin van de voorronde, is de toernooicommissie gerechtigd de extra open
plaatsen in de eindronde op te vullen vanuit de deelnemers aan de voorronde.
Hiertoe dient zij bij de loting de deelnemers aan een nummer in volgorde van
sterkte te ordenen; indien plaatsen beschikbaar komen, dienen deelnemers in
de open plaatsen van het wedstrijdschema te worden ingeloot.
b. Indien deelnemers aan de eindronde hun inschrijving terugtrekken na het begin
van de voorronde, is de toernooicommissie gerechtigd de extra open plaatsen in
de eindronde op te vullen vanuit de deelnemers aan de voorronde die zich niet
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hebben gekwalificeerd voor de eindronde. Hiertoe dient zij bij de loting te
bepalen, in welke volgorde niet-kwalificanten in aanmerking komen voor extra
open plaatsen in de eindronde; deze volgorde dient zodanig te zijn dat hoger
geëindigden in de voorronde eerder in aanmerking komen dan lager
geëindigden.
c. Indien voorronde en eindronde niet op aaneengesloten dagen worden gespeeld,
is het in het dubbelspel toegestaan een van de oorspronkelijke partners van een
kwalificant te vervangen, overeenkomstig art. 11.
T
D

Wijzigingen in het wedstrijdschema
Artikel 11
1. a. Nadat de loting heeft plaatsgevonden is het verboden wijzigingen in het
wedstrijdschema aan te brengen, met uitzondering van de wijzigingen volgens
lid 2 en 3 van dit artikel en volgens art. 10, lid 10.
b. Fouten in de loting die na vaststelling van de loting worden geconstateerd,
hebben geen ongeldigheid van de loting tot gevolg.
c. Indien het belang van deelnemers in ernstige mate wordt geschaad door fouten
in de loting of door terugtrekking van deelnemers, kan een loting worden
overgedaan.
2. In individuele toernooien is het in het dubbelspel toegestaan een van de
oorspronkelijke partners van een paar te vervangen, indien deze door ziekte,
blessure, uitsluiting of welke onvermijdelijke oorzaak dan ook niet kan spelen, mits
het nieuw gevormde paar niet hoger geplaatst zou zijn dan het oorspronkelijke paar.
Vervanging mag plaats hebben door een speler die oorspronkelijk niet in het
wedstrijdschema voorkwam, doch wel gerechtigd is in het nummer uit te komen, of
door een oorspronkelijke speler van het schema van wie de partner eveneens is
uitgevallen. In het laatste geval wordt de plaats van het nieuw gevormde paar als
volgt bepaald:
a. indien een van beide spelers deel uitmaakt van een paar dat een bye heeft en de
andere speler niet, komt het nieuwe paar op de plaats van de speler met een
bye;
b. anders wordt door de toernooicommissie geloot om de plaats van het nieuw
gevormde paar.
3. In nummers waarvan de voorronde gespeeld wordt in poules is het de toernooicommissie toegestaan een deelnemer die in een poule is ingeloot, te vervangen
indien deze door ziekte, blessure of welke onvermijdelijke oorzaak dan ook niet kan
spelen en bovendien daardoor de betrokken poule nog ten hoogste twee
deelnemers heeft, dan wel twee deelnemers minder dan de grootste poule in de
voorronde. Vervanging mag slechts plaats hebben door een deelnemer die
oorspronkelijk niet in het wedstrijdschema voorkwam, maar wel gerechtigd is in het
nummer uit te komen, met inachtneming van art. 2, lid 4.
4. Een vervanging is slechts toegestaan indien de vervanging plaats vindt vóór het begin
van de eerste wedstrijd in het desbetreffende toernooi van de oorspronkelijke
deelnemer.
5. De toernooicommissie beslist over een verzoek tot vervanging, overeenkomstig
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Hoofdstuk VII.
6. De toernooicommissie maakt een vervanging onmiddellijk bekend door middel van
een mededeling op het mededelingenbord.
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HOOFDSTUK VII

D

D

TOERNOOIORGANISATIE EN DEELNEMERS

Toernooiorganisatie
Artikel 1
1. De toernooiorganisator benoemt een toernooicommissie die met de regeling van
het toernooi is belast, zonder dat zulks de toernooiorganisator van zijn
verantwoordelijkheid tegenover Badminton Nederland ontheft.
2. De toernooicommissie bestaat uit ten minste drie personen. Uit de leden van de
toernooicommissie wordt door de toernooiorganisator een toernooileider en
eventueel een plaatsvervangend toernooileider aangesteld.
3. De toernooileider en de plaatsvervangend toernooileider mogen niet als speler aan
het toernooi deelnemen.
Taken en bevoegdheden toernooileider
Artikel 2
1. De toernooileider treedt op als voorzitter van de toernooicommissie. Hij onderhoudt
als zodanig het contact met de referee of diens plaatsvervanger.
2. De toernooileider wijst de banen aan waarop moet worden gespeeld en bepaalt het
tijdstip van de aanvang der partijen.
3. De toernooileider kan een deelnemer bij de toernooicommissie voordragen voor
uitsluiting aan een of meer nummers:
a) indien een deelnemer niet gereed is of weigert te spelen op de door de
toernooileider bepaalde tijd, en de belangen van de andere deelnemers of het
goede verloop van het toernooi zich tegen uitstel verzetten, dit ter beoordeling
van de toernooileider;
b) indien een deelnemer de algemene of specifieke toernooibepalingen niet
nakomt, of op andere wijze het welslagen van een wedstrijd of een toernooi
belemmert.
4. De toernooileider beslist over het al dan niet onderbreken van een partij, indien dit
noodzakelijk is om redenen die niet uit de spelregels voortvloeien, zoals zaal- of
lichtmoeilijkheden. Een partij die niet is beëindigd op de dag waarop hij is begonnen,
wordt door de toernooileider in zijn geheel opnieuw vastgesteld.
Taken toernooicommissie
Artikel 3
1. De toernooicommissie is belast met de eventuele aanstelling van scheidsrechters,
servicerechters en lijnrechters bij partijen overeenkomstig Hoofdstuk VIII, art. 4.
2. De toernooicommissie draagt er voor zorg dat er voldoende nieuwe shuttles direct
beschikbaar zijn.
3. De toernooicommissie zorgt dat de aanvangstijden van de afzonderlijke wedstrijden
op de toernooidagen voor alle deelnemers zichtbaar worden gepubliceerd.
4. De toernooicommissie ziet toe op naleving van de Algemene en Specifieke
Bepalingen vermeld op het aankondigingsformulier als omschreven in Hoofdstuk III,
art. 1.
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Beslissingsrecht toernooicommissie
Artikel 4
1. De toernooicommissie beslist, en wel met meerderheid van stemmen:
a. over het uitsluiten van een deelnemer die in strijd met de Specifieke Bepalingen
voor een toernooi is ingeschreven, indien deze onregelmatigheid pas tijdens het
toernooi wordt geconstateerd;
b. in de gevallen bedoeld in:
Hoofdstuk VI, art. 2, lid 2;
Hoofdstuk VI, art. 5, lid 4;
Hoofdstuk VI, art. 10, lid 2;
Hoofdstuk VI, art. 10, lid 10;
Hoofdstuk VI, art. 11, lid 5;
c. over het uitsluiten van een deelnemer die daartoe door de toernooileider is
voorgedragen, overeenkomstig art. 2, lid 3;
d. in alle gevallen waarin de beslissing niet aan andere in dit reglement genoemde
functionarissen is opgedragen.
2. De toernooileider stelt de referee in kennis van de beslissing van de toernooicommissie. Indien de referee het met de genomen beslissing niet eens is, is de
beslissing die hij ter zake neemt bepalend.
Protest toernooiorganisator
Artikel 5
Wanneer de referee of daarmee gelijk gestelde functionaris een beslissing neemt
overeenkomstig Hoofdstuk VIII, art. 2 of art. 3, heeft de toernooiorganisator het recht
protest aan te tekenen bij de LCW respectievelijk de bevoegde RCW, met inachtneming
van het bepaalde in Hoofdstuk X. Zolang de LCW respectievelijk RCW geen beslissing
heeft genomen, is de uitspraak van de desbetreffende functionaris bindend.
Rechten van spelers
Artikel 6
1. Een speler heeft tussen partijen recht op een rusttijd van tien minuten, indien hij
twee partijen zonder rusttijd heeft gespeeld.
2. Een speler kan bij de referee of daarmee gelijk gestelde functionaris in beroep gaan
tegen een beslissing van de toernooileider of de toernooicommissie.
3. Wanneer de referee of daarmee gelijk gestelde functionaris een beslissing neemt
overeenkomstig Hoofdstuk VIII, art. 2, lid 3 en 4 of art. 3, heeft de betrokken speler
het recht protest aan te tekenen bij de LCW respectievelijk de bevoegde RCW, met
inachtneming van het bepaalde in Hoofdstuk X. Zolang de LCW respectievelijk RCW
geen beslissing heeft genomen, is de uitspraak van de desbetreffende functionaris
bindend.
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HOOFDSTUK VIII

REFEREE EN OVERIGE FUNCTIONARISSEN

Aanstelling referees en basisfunctionarissen
Artikel 1
1. a. De LCW benoemt de referee en lotingreferee bij alle door de LCW goedgekeurde
toernooien.
b. Voor de overige toernooien wordt de referee en lotingreferee benoemd door de
bevoegde RCW.
2. a. Indien een vereniging als toernooiorganisator optreedt, mag de referee geen lid
zijn van deze vereniging.
3. De referee of daarmee gelijk gestelde functionaris mag niet als speler aan het
toernooi deelnemen.
Taak referee inzake organisatie
Artikel 2
1. De referee kan de toernooileider aanwijzingen geven inzake de uitvoering van de
aan de toernooileider en de toernooicommissie opgedragen taken.
2. De referee heeft ten opzichte van de beslissingen van de toernooileider en de
toernooicommissie vetorecht. Indien de referee gebruik maakt van zijn vetorecht,
dient hij tevens aan te geven hoe ter zake wordt beslist.
3. Bij een beroep van deelnemers inzake beslissingen van de toernooileider of de
toernooicommissie beslist hij na de toernooileider en de betrokken deelnemer(s) te
hebben gehoord.
4. Indien een deelnemer de algemene of specifieke toernooibepalingen niet nakomt, of
op andere wijze het welslagen van een toernooi of wedstrijd belemmert, kan de
referee de deelnemer voor een of meer nummers uitsluiten, na de toernooileider te
hebben gehoord.
Artikel 3
Is vervallen.
Scheidsrechters, servicerechters en lijnrechters
Artikel 4
1. De toernooicommissie is belast met de aanstelling van scheidsrechters,
servicerechters en lijnrechters bij partijen.
2. Indien Bondsscheidsrechters aanwezig zijn, is het de verantwoordelijkheid van de
referee bij welke partijen en in welke functie deze zullen worden ingezet.
Rapport referee
Artikel 5
1. De referee maakt van elk toernooi rapport op van welk rapport hij een kopie aan de
wedstrijdorganisator doet toekomen. Dit vermeldt:
a. een opgave welke inschrijvingen zijn geweigerd, met de reden, met uitzondering
van die inschrijvingen die zijn geweigerd i.v.m. het overschrijden van het
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maximum aantal te accepteren inschrijvingen;
b. een opgave van de wijzigingen in het wedstrijdschema na de loting, met de
reden;
c. de gevallen waarin de referee gebruik heeft gemaakt van zijn beslissingsrecht
overeenkomstig art. 2;
d. een opgave van de protesten die hij voor gezien heeft getekend, zoals bedoeld in
Hoofdstuk X, art. 2, lid d;
e. een opgave van de nummers die vervallen zijn, met de reden;
f. opgave van geconstateerde overtredingen en hoe dit is afgehandeld;
g. overige opmerkingen die hij van belang acht voor Badminton Nederland of de
badmintonsport in het algemeen.
2. De referee doet zijn refereerapport binnen 10 werkdagen inkomen bij de instantie
die het toernooi heeft goedgekeurd.
3. Indien het toernooi in zijn geheel wordt afgelast, dient de referee zijn rapport te
doen inkomen binnen tien werkdagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

Toernooireglement
Badminton Nederland

30

11/2021

HOOFDSTUK IX

DISPENSATIES

Dispensaties door LCW en RCW
Artikel 1
1. a. De LCW respectievelijk de bevoegde RCW is bevoegd voor een toernooi van de
volgende artikelen van dit reglement dispensatie te verlenen:
Hoofdstuk I, art. 3
Hoofdstuk II, art. 3, lid 2
Hoofdstuk II, art. 6
Hoofdstuk II, art. 9, lid 2
Hoofdstuk VI, art. 1, lid 1
Hoofdstuk VII, art. 1, lid 3
Hoofdstuk VII, art. 2, lid 4
b. De LCW is bevoegd voor een toernooi van nationaal belang van de volgende
artikelen van dit reglement dispensatie te verlenen:
Hoofdstuk VI, art. 11, lid 1, sub a
c. De LCW respectievelijk de bevoegde RCW is bevoegd voor een toernooi
dispensatie te verlenen op artikelen van de uitvoeringsregelingen, genoemd in
Hoofdstuk I art. 3 lid 3, indien het artikel in de desbetreffende
uitvoeringsregeling als een dispensatie-artikel is gekenmerkt.
2. De LCW is bevoegd voor groepen van toernooien van nationaal belang collectief en
uit eigener beweging aan de organisatoren dispensatie van de in lid 1, sub a
genoemde artikelen van dit reglement te verlenen. Zij kan daarbij tevens aangeven
hoe met betrekking tot de desbetreffende artikelen gehandeld dient te worden.
Dispensaties door het Bondsbestuur
Artikel 2
Het Bondsbestuur is bevoegd voor een toernooi van de volgende artikelen van dit
reglement dispensatie te verlenen:
Hoofdstuk II, art. 5
Hoofdstuk IV, art. 2, lid 2
Procedure
Artikel 3
1. Verzoeken tot dispensatie dienen ten minste één maand voor het begin van het
toernooi te zijn ingekomen bij de desbetreffende instantie.
2. De LCW respectievelijk de RCW respectievelijk het Bondsbestuur geeft binnen tien
werkdagen na ontvangst van het verzoek kennis van zijn beslissing aan de indiener,
alsmede, in geval van een verleende dispensatie, aan de toernooiorganisator en zo
mogelijk de referee.
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HOOFDSTUK X

PROTEST EN BEROEP

Recht van indiening
Artikel 1
1. Toernooiorganisatoren kunnen tegen beslissingen van de referee of daarmee gelijk
gestelde functionaris genomen overeenkomstig Hoofdstuk VIII, art. 2 of art. 3 protest
aantekenen bij de LCW respectievelijk de bevoegde RCW.
2. Deelnemers aan toernooien kunnen tegen beslissingen van de referee of daarmee
gelijk gestelde functionaris genomen overeenkomstig Hoofdstuk VIII, art. 2, lid 3 of 4
protest aantekenen bij de LCW respectievelijk de bevoegde RCW.
3. Toernooiorganisatoren, wedstrijdfunctionarissen en deelnemers aan toernooien
kunnen tegen beslissingen van de LCW, respectievelijk RCW, genomen op grond van
dit reglement of op grond van de uitvoeringsregelingen, genoemd in Hoofdstuk I
art.3 lid 3, protest aantekenen bij de desbetreffende instantie.
Wijze van indiening
Artikel 2
Een protest wordt alleen in behandeling genomen indien aan de volgende voorwaarden
is voldaan:
a. Het protest dient schriftelijk te zijn ingekomen bij de bevoegde instantie:
- indien de beslissing op de toernooidagen is medegedeeld:
uiterlijk vijf werkdagen na de laatste toernooidag;
- indien de beslissing per brief is medegedeeld:
uiterlijk vijf werkdagen na dagtekening van de brief;
- indien de beslissing uitsluitend in de Officiële Mededelingen is gepubliceerd:
uiterlijk vijf werkdagen na dagtekening van de Officiële Mededelingen.
b. het protest moet met redenen zijn omkleed;
c. het protest wordt eerst in behandeling genomen na ontvangst van een bedrag van
EUR 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. Deze bepaling geldt niet indien het protest wordt ingediend door een
wedstrijdfunctionaris.
d. in geval van een protest tegen een beslissing van de referee of daarmee gelijk
gestelde functionaris, dient de indiener, vooruitlopend op het protest als bedoeld
onder a en b, een korte samenvatting van het protest door de desbetreffende
functionaris voor gezien te laten tekenen op de dag waarop indiener van de
beslissing van deze desbetreffende functionaris in kennis is gesteld; deze
samenvatting dient als bijlage bij het protest als bedoeld onder a en b te worden
gevoegd.
Afhandeling
Artikel 3
Bij een protest als bedoeld in bovenstaand artikel beslist de bevoegde instantie, nadat zij
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alle betrokken partijen gehoord heeft, binnen één maand.
Afhankelijk van de aard van het protest kan door de bevoegde instantie 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
indiener van het protest mededeling gedaan.
De bevoegde instantie geeft van haar beslissing kennis aan de indiener en aan de andere
partijen, met vermelding van de gronden waarop de beslissing berust.
Beroep
Artikel 4
1. Tegen een uitspraak van de LCW als bedoeld in art. 3 kan betrokkene in beroep
komen bij het Bondsbestuur; tegen een uitspraak van de RCW bij het Bondsbestuur.
2. Het beroep wordt alleen in behandeling genomen indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
a. het beroep dient schriftelijk te zijn ingekomen bij de beroepsinstantie uiterlijk
tien werkdagen na dagtekening van de uitspraak;
b. het beroep moet met redenen zijn omkleed;
c. het beroep wordt eerst in behandeling genomen na ontvangst van een bedrag
van EUR 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. Deze bepaling geldt niet indien het beroep wordt ingediend
door een wedstrijdfunctionaris.
Afhandeling beroep
Artikel 5
Bij een beroep als bedoeld in art. 4 beslist de beroepsinstantie binnen één maand.
Afhankelijk van de aard van het beroep, kan door de beroepsinstantie 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 degene die
in beroep is gegaan mededeling gedaan.
De beroepsinstantie geeft van haar beslissing kennis aan de betrokken partijen, met
vermelding van de gronden waarop de beslissing rust.
Hoger beroep
Artikel 6
Tegen een uitspraak van de in art. 4 lid 1 genoemde beroepsinstantie is geen hoger
beroep mogelijk.
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HOOFDSTUK XI

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 van organisatoren
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, indien een
toernooiorganisator niet voldoet aan de verplichtingen volgens:
- Hoofdstuk II, art. 7 (betaling gelden)
- Hoofdstuk II, art. 9 (na afloop te verstrekken gegevens)
- Hoofdstuk II, art. 9 (melding afgelasting).
Overtredingen van organisatoren
Artikel 3
Het navolgende wordt in elk geval als een overtreding als bedoeld in het Tuchtreglement
aangemerkt:
a. organisatie van toernooien zonder de vereiste goedkeuring
(Hoofdstuk II, art. 2);
b. achterwege laten van de kennisgeving van onderlinge toernooien
(Hoofdstuk II, art. 3, lid 2);
c. organisatie van verboden onderlinge toernooien
(Hoofdstuk II, art. 3, lid 3);
d. indien een toernooiorganisator handelt in strijd met:
- Hoofdstuk II, art. 8 of III, art. 2 (aankondigings- en inschrijfformulier);
- Hoofdstuk III, art. 1 of V, art. 3 (vaststelling toernooibepalingen);
- Hoofdstuk VI, art. 3 (loting);
e. gebruik van de naam Kampioenschap zonder toestemming
(Hoofdstuk IV, art. 3);
f. indien een toernooiorganisator een goedgekeurd toernooi geheel of gedeeltelijk
afgelast, in strijd met de toernooibepalingen;
g. indien een toernooiorganisator afwijkt van de voor het toernooi verleende
goedkeuring (toernooidata, nummers, beperkingen);
h. indien een toernooiorganisator afwijkt van de specifieke toernooibepalingen;
i. indien een toernooiorganisator afwijkt van de op grond van Hoofdstuk XII, art. 1
vastgestelde bijlagen van het Toernooireglement;
j. indien een toernooiorganisator afwijkt van de aanvullende regelingen bij het
Toernooireglement, vastgesteld op grond van Hoofdstuk II of van Hoofdstuk IV, art. 4
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van het AWR.
k. indien een toernooiorganisator afwijkt van de voorschriften van de LCW gegeven op
grond van Hoofdstuk IV, art. 4.
l. toelating van deelnemers die geschorst of geroyeerd als leden van Badminton
Nederland zijn;
m. toelating van deelnemers aan wie door de Tuchtcommissie of de Commissie van
Beroep het recht is ontzegd gedurende zekere termijn aan wedstrijden deel te
nemen;
n. toelating van niet-gerechtigde deelnemers
(Hoofdstuk II, art. 5, Hoofdstuk IV, art. 2, Hoofdstuk VII, art. 1, lid 3 en Hoofdstuk VIII,
art. 1, lid 3);
o. wijzigingen van het wedstrijdschema na de loting
(Hoofdstuk VI, art. 11);
p. verwaarlozing van de belangen der deelnemers.
Deelnemers
Artikel 4
1. Het wordt als een administratief verzuim aangemerkt indien deelnemers niet of niet
tijdig voldoen aan de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de inschrijving voor
een toernooi.
2. De volgende gevallen worden als een overtreding van een deelnemer aangemerkt:
a. deelneming aan verboden toernooien;
b. handelen in strijd met de algemene of specifieke toernooibepalingen;
c. verstek laten gaan bij een vastgestelde partij, behalve in geval van overmacht;
d. zich niet overeenkomstig Hoofdstuk II, art. 2, lid 3 van het AWR afmelden bij een
vastgestelde partij, indien een deelnemer door overmacht verstek moet laten
gaan;
e. belemmering van het welslagen van een toernooi of een wedstrijd;
f. dragen van niet toegestane kleding of reclame.
g. wangedrag tijdens een partij.

Toernooireglement
Badminton Nederland

35

11/2021

HOOFDSTUK XII

SLOTBEPALINGEN

Onvoorziene gevallen
Artikel 1
1. In gevallen waarin dit reglement of de bijlagen niet voorzien, wordt beslist
overeenkomstig de Statuten.
2. De Reglementscommissie adviseert inzake de uitleg van de artikelen van dit
reglement of de bijlagen, overeenkomstig de Statuten.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oVastgesteld bij besluit van de Bondsvergadering van 20 juni 1987.
Gewijzigd bij besluit van de Bondsvergadering van 18 juni 1988, 24 juni 1989, 22 juni 1991, 25
juni 1994, 24 juni 1995, 22 juni 1996, 21 juni 1997, 26 juni 1999, 22 juni 2002, 2 oktober 2004,
15 oktober 2005, 23 juni 2007, 21 juni 2008, 26 juni 2010, 5 februari 2011, 25 juni 2011, 18
februari 2012, 22 juni 2013, 29 november 2014, 18 juni 2016, 3 februari 2018 en 27 november
2021.
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