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Algemeen 
 

a) Het verzoek tot het verplaatsen van een wedstrijd moet ingediend worden tot uiterlijk 2 uur  
voorafgaande aan de vastgestelde wedstrijd via het email adres competitie@badminton.nl . 
Dit is de verantwoordelijkheid van de ccp van de vereniging (bij voorkeur via het ccp-adres 
van de vereniging “ <verenigingsnummer>ccp@badminton.nl ”) die de wedstrijd wil 
verplaatsen,  tezamen met de schriftelijke akkoordverklaring (per e-mail) van de ccp van de 
tegenstander.   

b) Het verplaatsen van wedstrijden moet geregeld worden door de ccp’en onderling of een   
bestuurslid; niet tussen spelers onderling of tussen spelers en de ccp van de tegenstander. 

c) Bij voorkeur wordt de nieuwe datum tegelijk doorgegeven; dit voorkomt problemen 
achteraf. 

d) Als er bij een verplaatsingsverzoek waarbij de tegenstander akkoord is met de verplaatsing 
geen nieuwe datum is vermeld, dan hebben de verenigingen de tijd tot de woensdagochtend 
9.00 uur na de speelweek om de datum door te geven. 
Komen verenigingen er onderling niet uit, dan beslist de LCW over de nieuwe 
wedstrijddatum. 

e) Het melden aan de tegenstander dat er niet wordt opgekomen wordt gezien als niet  
opkomen voor een vastgestelde wedstrijd. T/m 19 december2021 worden hier geen 
straffen voor opgelegd zoals punten in mindering en/of een geldboete.  

f) Het aangeven van een verplaatsing met woorden in de strekking “van in onderling overleg 
met de tegenstander verplaatst” zonder schriftelijke akkoordverklaring van de tegenstander 
wordt gezien als niet opkomen voor een vastgestelde wedstrijd. T/m 19 december2021 
worden hier geen straffen voor opgelegd zoals punten in mindering en/of een geldboete.  

g) In geval dat de thuisvereniging voor de inhaalwedstrijd extra zaalruimte moet huren, komen 
de kosten voor rekening van de vereniging die de wedstrijd wil verplaatsen. Spelers moeten 
beschikbaar zijn in reserve weekenden voor eventuele inhaalwedstrijden. 

h) Wedstrijden kunnen ook worden ingehaald op een doordeweekse speelavond bij de 
thuisvereniging, bij voorkeur in een reserve speelweek of in een vrije week.  

i) Eventueel kan de wedstrijd ook ingehaald worden als beide teams al een andere wedstrijd in 
een speelweek spelen. Als er van 1 team, 2 wedstrijden in 1 speelweek gespeeld worden, dan 
is er sprake van een “dubbel” weekend, dit i.v.m. mogelijke invallers. Een algemeen 
reservespeler mag dan in beide wedstrijden van het team mee doen. (in de huidige situatie 
m.b.t. de Coronamaatregelen mag een speler onbeperkt invallen betreft het aantal keer) 

j) Het is ook mogelijk om de wedstrijd niet te verplaatsen, maar incompleet te spelen met 
minimaal 3 spelers. Bij incompleet spelen wordt er geen boete uitgeschreven.  
Let wel: Bij incompleet spelen vervallen de laagste onderdelen ME/VE 2 en GD 2; en in de 
Mannencompetitie ME 4 en MD 4.  
Veel verenigingen verplaatsen al een wedstrijd als 1 speler niet kan, terwijl de wedstrijd 
gewoon door kan gaan; minder leuk maar dan is de wedstrijd al wel gespeeld. 

k) Het is nu mogelijk om wedstrijden eerder te laten starten  (30 min - 2 uur), zonder dat daar 
toestemming van de tegenstander voor nodig is (met het doel om de wedstrijden ruim vóór 
17.00 uur gespeeld te hebben); daarbij rekening houdend met het competitiereglement. 
Bijvoorbeeld  een wedstrijd van 10.00 uur naar 8.30 uur i.p.v. 9.00 uur verplaatsen is alleen 
mogelijk met toestemming van de tegenstander. 
De nieuwe aanvangstijd moet z.s.m. via competitie@badminton.nl doorgegeven worden en 
tegelijkertijd aan de tegenstander(s); doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de wedstrijd. 
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Corona maatregelen 
 
Alle wedstrijden die niet gespeeld mogen worden vanwege de Corona maatregelen (aanvangstijd na 
17.00 uur sowieso en ook de middagwedstrijden die niet om 17.00 uur klaar kunnen zijn): 

 De thuisvereniging neemt contact op met de tegenstander en overlegt over een nieuwe 
datum. De thuisvereniging geeft vervolgens de nieuwe datum aan ons door. 

 Alle wedstrijden kunnen ingehaald worden t/m uiterlijk 27 februari 2022. Waar mogelijk kan 
er in onderling overleg en goedkeuring van beide teams een wedstrijd gepland worden in de 
vrije weken 51 en 52 rondom Kerst. 

 Daarnaast is het nu mogelijk voor de 2e divisie en lager om wedstrijden in te halen in het 
weekend van 5 en 6 februari 2022. Ook hier geldt: met wederzijdse instemming. 

 
In het geval wedstrijden die wel gespeeld mogen worden, maar niet doorgegaan zijn omdat één of 
beide teams niet wil(len) spelen, waar we uiteraard begrip voor hebben:  

 De vereniging die niet wil spelen , meldt dit zowel bij de tegenstander als bij ons via 
competitie@badminton.nl, voorafgaande aan de wedstrijd! Wel graag 48 uur voor aanvang 
van de wedstrijd. In het geval beide teams niet willen spelen is de thuisvereniging 
verantwoordelijk hier melding van te maken. Neem hierbij wel punt ‘g’ zoals onder 
‘Algemeen’ is beschreven in acht.  

 Gaat een wedstrijd niet door zonder dat daarvan vooraf melding is gedaan bij ons via 
competitie@badminton.nl, dan is er sprake van het niet opkomen voor een vastgestelde 
wedstrijd. In eerste instantie worden beide verenigingen hierop aangesproken. 


