Uitvoeringsregeling voor het invallen in de Bondscompetitie 2021/2022
Het bondsbestuur heeft in december 2021 de Uitvoeringsregeling voor het invallen in de
Bondscompetitie 2021/2022 op een aantal punten versoepeld n.a.v. de avond-lockdown. Dit
betreft wijzigingen in de punten 2 d (aantal invalbeurten van 4 naar 8) en 2e (invalpercentage
van 50% naar 75%).
De regeling treedt in werking met ingang van 17 december 2021.
De uitvoeringsregeling wordt door het Bondsbestuur, op voorstel van de Landelijke
Commissie Wedstrijdzaken (LCW), op grond van het Competitiereglement vastgesteld. De
Uitvoeringsregeling is voor onbepaalde tijd van kracht.
1.

Inleiding

Deze uitvoeringsregeling beschrijft hoe invulling gegeven moet worden aan H V artikel 7a. lid 1
‘vastspelers en invallers’ Ere- tot en met Derde Divisie van het Competitiereglement. In de 4e
t/m de 9e divisie geldt de invalregeling zoals beschreven in H V artikel 7a lid 2 van het
Competitiereglement.
Definities
Vastspeler van een team : speler die als zodanig voor dat team door de vereniging is
aangemeld.
Invaller (“Reservespeler”) : een deelnemer aan een wedstrijd die niet als vastspeler is
opgegeven voor het desbetreffende team.
2.
a)

b)

Uitvoering van de invalregeling
Invallers in een team zijn alleen toegestaan als aan het volgende is voldaan, afzonderlijk
zowel voor mannen als voor vrouwen:
1. De sterkste invaller in het team (d.w.z. hoogst geplaatst op de invalranglijst van alle
invallers in het team in een wedstrijd) staat niet hoger op de invalranglijst dan de
sterkste niet-meespelende vastspeler;
2. De op-een-na sterkste invaller in het team staat niet hoger op de invalranglijst dan de
op een na sterkste niet-meespelende vastspeler, enz;
3. Indien er meer invallers dan niet-meespelende vastspelers zijn, moeten de resterende
invallers niet hoger op de invalranglijst staan dan de laagst geplaatste vastspeler van
het team.
4. Bij ongeval of ziekte na het begin van de wedstrijd mag in nog te spelen partijen de
uitgevallen speler worden vervangen door een andere speler, met inachtneming van
alle bepalingen omtrent gerechtigde spelers, mits de andere speler niet hoger op de
invalranglijst staat dan de uitgevallen speler.
Een vastspeler van een team mag niet invallen in een lagere divisie dan de divisie waarin
zijn team speelt.
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c)

Invallen in dubbelweekenden:

d)

1. indien een speler invalt in een team waarvoor in de desbetreffende competitieweek
één speelronde is vastgesteld, mag hij in die competitieweek niet in andere teams
invallen;
2. indien een speler invalt in een team waarvoor in de desbetreffende competitieweek
twee speelronden zijn vastgesteld (“een dubbelweekend”), 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 2 speelronden zijn vastgesteld.
Een vastspeler van een team mag in een wedstrijdseizoen in ten hoogste 8
competitieweken zowel voor zijn eigen team uitkomen als invallen in een ander team.
In de laatste 4 speelrondes van een afdeling mag een vastspeler van een team niet
uitkomen voor dat team, indien voorafgaande aan een wedstrijd zijn aantal invalbeurten
meer is dan 75% van het aantal keren dat hij voor zijn eigen team is uitgekomen.
Bij verplaatsing van een wedstrijd wordt de wedstrijd geacht te zijn gespeeld in
de competitieweek waarin de wedstrijd werkelijk is gespeeld.
Alle partijen van een invaller die niet aan de bovenstaande bepalingen voldoet worden
verloren verklaard.

e)

f)
g)

3.

Invallers

1. De LCW stelt jaarlijks de ‘Competitiehiërarchie Bondscompetitie en
Mannencompetitie’ vast; deze bepaalt wat de sterktevolgorde is tussen de
verschillende divisies van de Bondscompetitie en de Mannencompetitie en waarvoor
het competitie reglement volgens Hoofdstuk I art. 2 lid 1a van toepassing is.
Bekendmaking geschiedt door middel van een Officiële Mededeling tenminste 2
maanden vóór het begin van de competities in een wedstrijdseizoen.
De vastgestelde hiërarchie vermeld bij punt 4.
2. Eredivisie t/m Derde Divisie
Een speler die invalt in de Eredivisie t/m de Derde Divisie van de Bondscompetitie
moet voldoen aan alle bepalingen in deze uitvoeringsregeling.
3. Vierde Divisie en lager
a. In de Vierde Divisie en lager van de Bondscompetitie en Mannencompetitie
mag onbeperkt worden ingevallen, met inachtneming van Hoofdstuk V, artikel
4 van het competitiereglement.
b. Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd van een
lager team, tenzij beide teams in dezelfde divisie uitkomen, met uitzondering
van het bepaalde in lid 3c. Voor de 7e divisie en lager is deze bepaling niet van
toepassing.
c. Een speler mag niet invallen in een ander team dat in dezelfde afdeling speelt
als het team waarvan hij vastspeler is. Voor de 7e divisie en lager is deze
bepaling niet van toepassing
4. Competitiehiërarchie
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a. De eredivisie t/m de 6e divisie zijn onderliggend t.o.v. elkaar.
b. De mannencompetitie veer 1 is gelijkwaardig aan de Bondscompetitie 5e
divisie.

c. De mannencompetitie veer 2 is gelijkwaardig aan de bondscompetitie 6e
divisie.
d. De 7e t/m de 9e divisie zijn onderliggend aan de in punt a genoemde
divisies maar gelijkwaardig t.o.v. elkaar.
e. De mannencompetitie nylon is gelijkwaardig aan de bondscompetitie 7e
t/m 9e divisie, met inachtneming van punt d.
f. De jeugd regio competitie.
In de punten 2 en 3 hieronder wordt de totstandkoming en de publicatie van de invalranglijst
beschreven. Invalranglijsten worden afzonderlijk voor mannen en vrouwen vastgesteld.

2. De opbouw van de invalranglijst
Om tot een invalranglijst te komen waar alle competitie spelende spelers op staan, worden de NRB
ranglijsten voor het enkelspel (“NRB Enkelspel”), voor het dubbelspel (“NRB Dubbelspel”) en voor
het Gemengddubbelspel (“NRB Gemengddubbelspel”) per 1 juli 2020 als uitgangspunt genomen.
Voor iedere speler worden de enkelscore , de dubbelscore en de invalscore berekend:
de enkelscore van een speler is het aantal punten van de speler op de desbetreffende
NRB Enkelspel;
de dubbelscore is gelijk aan 0.3 maal de som van het aantal punten op de NRB
Dubbelspel en de NRB Gemengddubbelspel;
de invalscore van een speler is gedefinieerd als de hoogste score van zijn enkelscore en
zijn dubbelscore.

De invalranglijst wordt als volgt opgebouwd:
1) De invalranglijst bestaat in eerste instantie uit alle spelers die op tenminste één van de NRB
Ranglijsten voorkomen, geordend op basis van hun invalscore.
2) Spelers die na stap 1 niet voorkomen op de invalranglijst maar wel voorkomen op de
invalranglijst van het voorgaande seizoen op basis van een echte score (dus toen in stap 1
zijn toegevoegd), worden ingevoegd op basis van 75% van de invalscore op de lijst van
het voorgaande seizoen.
3) Spelers die voorkomen op de opgave teamindeling als vastspeler of reservespeler
(Competitiereglement Hoofdstuk VI artikel 2) maar nog niet op de invalranglijst staan,
worden als volgt ingevoegd:
a. Eerst wordt gekeken naar de positie op de BWF ranglijst per 1 juli 2020; een dergelijke
speler wordt op de invalranglijst ingevoegd op de plaats die wordt bepaald aan de hand
van de speler die eerstvolgend op de BWF ranglijst staat vermeld en
tevens voorkomt op de invalranglijst. De speler krijgt als invalscore het
puntenaantal van deze vergelijkende speler plus 1.
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b. Indien een speler niet op de BWF ranglijst voorkomt zal de LCW deze speler een fictieve
plaats geven op de invalranglijst. Deze fictieve plaats kan door de LCW eenmaal, en wel
bij het begin van de tweede competitiehelft, worden aangepast..
4) Indien een speler door de vereniging tijdens het wedstrijdseizoen wordt aangemeld als
vastspeler of reservespeler, maar nog niet voorkomt op de invalranglijst, zal de LCW
deze speler invoegen conform stap 3a en 3b.
5) Indien een speler uitkomt in de Bondscompetitie, maar nog niet voorkomt op
de invalranglijst, zal de LCW deze speler invoegen conform stap 3a en 3b.
3. Vaststelling en publicatie invalranglijst
De initiële invalranglijst, na stap 1 en 2 hierboven, wordt vastgesteld op basis van de NRB van 1
juli. Publicatie van de invalranglijst zal uiterlijk op 31 juli geschieden op www.badminton.nl en
door middel van een rondschrijven.
Zodra een wijziging van de invalranglijst plaatsvindt op basis van stap 3, 4 of 5 hierboven,
wordt de actueel geldende invalranglijst gepubliceerd op www.badminton.nl, onder
vermelding van de laatste wijzigingsdatum.
Voor het seizoen 2021/2022 wordt de invalranglijst gebruikt van het seizoen 2020/2021
Bondsbestuur, Nieuwegein, juni 2021
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