AANKONDIGINGSFORMULIER
VANDEKOLK Cup 2019
In de maanden februari - mei 2019 wordt door de Landelijke Commissie
Wedstrijdzaken de VANDEKOLK Cup 2019 georganiseerd. De kwartfinales,
halve finales en finale van dit bekertoernooi vinden plaats op zaterdag 18 mei
2019 in een nog te bepalen sporthal en plaats.
Referee

:

Rob Salawan Bessie,
e-mail adres: rsalawanbessie@badminton.nl

Toernooileider

:

Nico Timmermans
e-mail adres: ntimmermans@badminton.nl

Toernooicommissie :

Badminton Nederland

Toernooisecretariaat :

Bondsbureau t.a.v. Joan Peeters
Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein
tel: 030 – 2020177 e-mail: wz@badminton.nl

TOERNOOIBEPALINGEN
1.

Algemeen
Het toernooi wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Toernooireglement en de
Uitvoeringsregeling Richtlijn voor het organiseren van toernooien.
Zie website : https://www.badminton.nl/spelregels-en-reglementen/reglementen

2.

Omschrijving toernooi
a.
Het toernooi om de VANDEKOLK Cup 2019 geldt als een teamtoernooi.
b.
Een vereniging is gerechtigd voor elk team in de Bondscompetitie 2018-2019 een
team in de VANDEKOLK Cup 2019 in te schrijven.
c.
Alle ingeschreven teams uit de 3e en 4e divisie spelen in Ronde 1 in regionale, door
loting vastgestelde poules. Deze poules zullen bestaan uit 3 of 4 teams, waarbij
zoveel mogelijk poules van 3 teams gevormd worden, die een halve competitie
spelen. Poulewinnaars gaan naar Ronde 2.
d.
Ronde 2 zal gespeeld worden in afvalsysteem: de poulewinnaars van Ronde 1
worden daartoe samen met de ingeschreven teams uit de 2e divisie zoveel mogelijk
in regionale indeling ingeloot. Winnaars gaan naar ronde 3.
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e.

f.

g.

h.

3.

Ronde 3 zal gespeeld worden in afvalsysteem: de winnaars uit Ronde 2 worden
daartoe samen met de ingeschreven teams uit de eredivisie en de 1e divisie
ingeloot. Winnaars gaan naar Ronde 4.
De LCW kan op verzoek een wildcard toekennen aan de vereniging welke de
organisatie van de finaledag krijgt toegewezen. In dat geval heeft één team van die
vereniging het recht tot rechtstreekse toelating in de 1/8 finale ronde 4.
Ronde 4 zal gespeeld worden in afvalsysteem. De winnaars van Ronde 3 spelen in
Ronde 4 de 1/8 finales, hieruit komen 8 winnaars welke op de finaledag de overige
rondes gaan spelen, dit zijn de 1/4 finale, de 1/2 finale en de finale.
De LCW is bevoegd, indien dit noodzakelijk is wegens over inschrijving, het
speelschema aan te passen, door een extra ronde in te plannen. Deelnemende
verenigingen zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

Speelgerechtigdheid
a.
Gerechtigd tot deelname zijn alle spelers die voor de vereniging speelgerechtigd
zijn conform het Bondscompetitiereglement. Een speler dient dus na de laatste
speelweek van de Bondscompetitie 2018-2019 speelgerechtigd te zijn voor het
desbetreffende team waarvoor hij of zij in de VANDEKOLK Cup 2019 uitkomt. Er
kunnen geen gastspelers worden opgegeven.
b.
In de teamopgave voor de VANDEKOLK Cup 2019 mag een speler als vastspeler
worden ingedeeld in het team waarin hij volgens het Bondscompetitiereglement
vastspeler is, ofwel in een hoger team.
c.
Invoer van de teamsamenstelling in het competitieprogramma is voor alle
opgegeven teams verplicht en dient 5 werkdagen voor aanvang van de eerste te
spelen ronde van het team gedaan te zijn. Per team dienen tenminste 2 vrouwen
en 2 mannen als vastspeler te worden opgegeven.
Het niet tijdig invoeren van de teamopstelling wordt gezien als administratief
verzuim.
d.
Een vastspeler mag in een speelweek van de poulewedstrijden of in een ronde van
het afvalsysteem uitkomen voor één team: in het team waarvoor hij als vastspeler
is opgegeven of als invaller in een hoger team. Een niet-vastspeler mag per
speelweek/ronde eenmaal invallen conform lid e.
e.
Voor het invallen in de VANDEKOLK Cup wordt gebruik gemaakt van de laatst
gepubliceerde invalranglijst van de Bondscompetitie 2018-2019. Op deze lijst wordt
de teamopgave voor VANDEKOLK Cup toegevoegd aan de namen van de opgegeven
vastspelers en/of worden spelers toegevoegd aan de invallijst.
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;
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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.
4.

Wedstrijdsysteem
1.
Te spelen partijen:
a.
Alle wedstrijden bestaan uit 5 partijen, te weten:
1 mannendubbel, 1 vrouwendubbel, 1 mannenenkel, 1 vrouwenenkel
en 1 gemengd dubbel.
b.
Per wedstrijd mag een speler in maximaal twee partijen uitkomen.
c.
Winnaar van een wedstrijd is het team dat de meeste partijen heeft
gewonnen.
2.

5.

Loting en plaatsing:
a.
Voor elke ronde voorafgaand aan de finaledag wordt opnieuw geloot. Het
resultaat van elke loting wordt gepubliceerd op de website van Badminton
Nederland , www.badminton.nl. Uiterlijk op de zaterdag in de week waarin
op maandag de loting heeft plaats gevonden dient de thuisspelende
vereniging een uitnodiging, inhoudende datum tijd en plaats voor het
spelen van de wedstrijd aan de tegenstander verzonden te hebben.
b.
De loting voor Ronde 1 zal geschieden op maandag 21 januari 2019 om
19.00 uur; de lotingen voor de volgende Ronden vinden plaats op de
maandag volgend op de Ronde daarvoor.
c.
Voor de loting van Ronde 1 worden de deelnemende teams zoveel mogelijk
ingedeeld in regionale groepen. Binnen elke regionale groep wordt geloot,
met inachtneming van de plaatsing in overeenstemming met artikel 4.2d.
d.
De LCW is bevoegd om voor de indeling in de kwartfinales 2 teams te
plaatsen.
e.
De loting, onder verantwoordelijkheid van de LCW, wordt uitgevoerd door
de lotingsreferee volgens de procedure Lotingsreferee.

Wedstrijddata
1.
De speeldag van een wedstrijd in de Ronden tot aan de finaledag is vrij te kiezen in
de desbetreffende hieronder aangegeven speelweek. Plaats, datum en tijd van de
wedstrijden in deze Ronden worden vastgesteld door de thuisspelende vereniging.
Deze gegevens moeten door de vereniging gelijktijdig met de inschrijving worden
opgegeven.
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Speelperioden:
Ronde 1 (speelweek 1)
Ronde 1 (speelweek 2)
Ronde 1 (speelweek 3)
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4 (1/8 finale)
Finale ronden

2.

:
:
:
:
:
:
:

week 7 = 11 t/m 17 februari 2019
week 8 = 18 t/m 24 februari 2019
week 10 = 4 t/m 10 maart 2019
week 12 = 18 t/m 24 maart 2019
week 14 = 1 t/m 7 april 2019
week 16 = 15 t/m 21 april 2019
week 20 = 18 mei 2019

Het aanvangstijdstip van een wedstrijd in deze ronden moet liggen tussen 19.00 en
20.00 uur.
In onderling overleg kunnen de verenigingen, tot uiterlijk 5 werkdagen
voorafgaande aan de wedstrijd, afwijken van de bepaling betreffende aanvangstijd
en speelperiode met dien verstande dat:
het aanvangstijdstip niet later dan 20.00 uur mag zijn.
de wedstrijd uiterlijk op de zondag volgend op de speelperiode moet zijn
gespeeld.
Indien om welke reden dan ook de beide teams geen overeenstemming hebben
bereikt (binnen de daarvoor gestelde termijn van uiterlijk 5 werkdagen
voorafgaande aan de wedstrijd) om in de reguliere speelperiode tot het spelen van
de vastgestelde wedstrijd te komen wordt de volgende procedure van toepassing:
1e
De thuisspelende vereniging neemt zo spoedig mogelijk contact op met de
toernooileider (TL) aangaande het probleem.
e
2
De thuispelende vereniging bepaalt binnen de door de TL aangegeven
tijdsruimte en in overleg met de tegenstander een alternatieve datum.
e
3
In geval dit niet mogelijk is vervalt het recht op thuisspelen van de
oorspronkelijke vereniging en gaat dit recht naar de oorspronkelijk
uitspelende vereniging.
e
4
De oorspronkelijk uitspelende vereniging verkrijgt daardoor het recht tot
het spelen van een thuiswedstrijd in de betreffende speelperiode.
5e
In geval dat geen van de punten 1 t/m 4 een oplossing biedt wordt de
wedstrijd door de TL i.o.v. de LCW bindend opnieuw vastgesteld.
Het team dat niet aanwezig is voor het spelen van een op deze wijze
vastgestelde wedstrijd verliest alle verdere rechten op deelname in de
VANDEKOLK Cup 2019. Het niet aanwezig zijn wordt afgehandeld conform
het gestelde onder punt 3.

3.

Bij het niet opkomen van een team wordt een boete opgelegd van € 50,- daarbij
geldt onderstaande regeling:
a.
In Ronde 1 dient het niet opgekomen team alle nog te spelen wedstrijden
vervolgens wel te spelen, echter het team heeft geen recht op verdere
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b.

deelname aan de VANDEKOLK Cup 2019 in Ronde 2. Het niet opkomen in
regulier vastgestelde nog te spelen wedstrijden in Ronde 1 wordt eveneens
bestraft met een boete van € 50,- per niet gespeelde wedstrijd.
Vanaf Ronde 2 wordt het niet opkomen van een team bestraft met een
boete van € 50,- tevens verliest het team zijn verdere rechten in de
VANDEKOLK Cup 2019. Met andere woorden: de tegenstander gaat door
naar de volgende ronde.

4.

In de poulewedstrijden van Ronde 1 wordt gespeeld volgens de bij loting
vastgestelde wedstrijdvolgorde. In de ronden met afvalsysteem speelt het laagste
geklasseerde team van de paring een thuiswedstrijd; bij gelijke divisies speelt de
eerst ingelote vereniging thuis. Het laagst geklasseerde team van een wedstrijd
wordt bepaald op basis van de divisie waarin het team in de Bondscompetitie 20182019 speelt.

5.

De finaledag wordt gespeeld volgens afvalsysteem. De kwartfinales , de halve
finales en de finale worden allen gespeeld op zaterdag 18 mei 2019.

6.

Wedstrijdfunctionarissen
a.
Voor een wedstrijd in de Ronden tot aan de finaledag worden geen scheidsrechters
aangesteld door Badminton Nederland. De thuisspelende vereniging dient zelf voor
scheidsrechters/tellers en eventueel lijnrechters te zorgen.
b.
Op de finaledag worden scheidsrechters en lijnrechters door Badminton Nederland
aangesteld.

7.

Partijvolgorde
a.
De volgorde van de partijen is:
1. mannendubbel
2. vrouwendubbel
3. mannenenkel
4. vrouwenenkel
5. gemengddubbel
b.
Een speler heeft recht op een rusttijd van 15 minuten tussen 2 opeenvolgende
partijen.
c.
Voor alle wedstrijden voorafgaand aan de finaledag geldt dat alle partijen verplicht
gespeeld worden.
Op de finaledag wordt, met uitzondering van de 1/4 finale wedstrijden, een
wedstrijd gestopt zodra er een beslissing is gevallen.
d.
Voor een wedstrijd in de Ronden tot aan de finaledag dienen de teams uiterlijk 30
minuten vóór aanvang de opstelling voor alle partijen van de wedstrijd uit te
wisselen. In onderling overleg is het mogelijk een wijziging aan te brengen in de
genoemde partijvolgorde tot uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
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e.

Op de finaledag dient een team uiterlijk 45 minuten vóór aanvang van een
wedstrijd de opstelling voor alle partijen te overhandigen aan de referee. De
referee is gemachtigd, al dan niet op verzoek van een team, een wijziging aan te
brengen in de volgorde van de partijen tot uiterlijk 15 minuten voor aanvang van
die wedstrijd.

8.

Speelbanen
a.
In de Ronden tot aan de finaledag wordt een wedstrijd op 2 banen gespeeld. De
thuisspelende vereniging is verplicht ervoor zorg te dragen dat dertig minuten voor
de officiële aanvangstijd minimaal twee speelbanen speelklaar en voor de spelers
beschikbaar te zijn.
b.
Op de finaledag worden de kwartfinales op 1 baan gespeeld, de halve finales op 2
banen en de finale op 1 baan.

9.

Wedstrijdformulier en opmaak eindstand poules
De thuisspelende vereniging dient na afloop het volledige wedstrijdformulier in te voeren
in het competitieprogramma en uiterlijk de volgende dag om 9.30 uur te versturen.
De eindstand in de poules in Ronde 1 wordt, conform het Toernooireglement (H VI, artikel
6, lid 4), als volgt vastgesteld:
1. Aantal gewonnen wedstrijden;
Indien dit gelijk is gelden achtereenvolgens:
2. Aantal gewonnen partijen
3. Saldo van de games
4. Saldo van de gescoorde punten
5. Aantal gewonnen wedstrijden m.b.t. onderlinge wedstrijden gelijkstaande teams
6. Aantal gewonnen partijen m.b.t. onderlinge wedstrijden gelijkstaande teams
7. Saldo van de games m.b.t. onderlinge wedstrijden gelijkstaande teams
8. Saldo van de gescoorde punten m.b.t. onderlinge wedstrijden gelijkstaande teams
9. Het lot.
NB: Niet uitgespeelde of opgegeven partijen moeten worden gescoord als 21-0 21-0.

10.

Kleding en reclame
De spelers van een team dienen tijdens de gehele wedstrijd uniforme teamkleding te
dragen, d.w.z. kleding van dezelfde kleur en hetzelfde motief. Daarbij is het uitsluitend
toegestaan in kleding te spelen die voldoet aan de voorschriften van de
Uitvoeringsregeling Reclame-uitingen bij Badmintonwedstrijden. Bij overtreding van de
kleding- en reclamevoorschriften op de finaledag zal het prijzengeld worden ingehouden,
totdat de LCW hieromtrent een beslissing heeft genomen.
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11.

Shuttles
a.
In de Ronden tot aan de finaledag moet worden gespeeld met shuttles van
Categorie B of hoger van de Lijst Toegestane Shuttles. De thuisspelende vereniging
bepaalt met welke shuttle wordt gespeeld. De kosten zijn voor de thuisspelende
vereniging.
b.
Vanaf de kwartfinales wordt gespeeld met door Badminton Nederland beschikbaar
gestelde shuttles.

12.

Toernooisecretariaat
Bondsbureau, Postbus 2650, 3430 GB Nieuwegein
tel: 030-2020177, e-mail: wz@badminton.nl, t.a.v. Joan Peeters.

13.

Inschrijving
a.
Het inschrijfgeld bedraagt € 60,- per team. Na inschrijving ontvangt uw vereniging
een factuur per deelnemend team. Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen na
ontvangst te worden overgemaakt.
b.
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk zondag 13 januari 2019 om 23:59 uur.
Voor ieder in te schrijven team dient het inschrijfformulier per e-mail te worden
gestuurd naar het toernooisecretariaat: wz@badminton.nl.
c.
Het speelprogramma zal op http://badmintonnederland.toernooi.nl gepubliceerd
worden. Voor de finaledag zal een aparte uitnodiging worden gestuurd.

14.

Prijzengeld
Het totale prijzengeld bedraagt € 1500,-- en zal als volgt worden verdeeld:
Winnende team
:
€ 1000,-2e plaats
:
€ 500,--
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