
 

Toelichting wijzigingen Uitvoeringsregelingen 

Wijzigingen Uitvoeringsregeling Master Circuit 

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. 

Wijzigingen Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit 

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. 

Wijzigingen Uitvoeringsregeling Para-Badminton Circuit 

In deze Uitvoeringsregeling is het volgende aangepast. 

 Het gaat om het verwijderen onder paragraaf 2. Opzet van het Para-Badminton Circuit 
bij het vierde bolletje van de tekst van Nederland na Het Nederlands Kampioenschap 
Para-Badminton. 

 Het gaat om het vervangen onder paragraaf 2. Opzet van het Para-Badminton Circuit 
bij het vierde bolletje van de tekst  “er te spelen; het staat de organisator vrij om 
hiervan af te wijken. “ te vervangen door “ME- VE- MD-VD of ME-VE-GD, per gepland 
toernooi georganiseerd mag worden.”  

 Bij paragraaf 3 Klassen en onderdelen is bij het vijfde bolletje “advies” toegevoegd 
tussen “de en aanvangstijd”. Ook is in deze zin “partij” vervangen door “toernooi 
wordt gesteld op 10.00u, ook bij een 2-daags toernooi. De aanvangstijd”. 

 Bij paragraaf 4 Verplichtingen toernooiorganisatoren is bij het eerste bolletje 
toegevoegd “Het gebruik van de licentie Para Badminton –TP 2020 (2021) is verplicht. 
Bij het zelfde bolletje is “inschrijver” vervangen door “speler/speelster”. Dit is ook 
aangepast bij paragraaf 7 Nederlands Kampioenschap Para-Badminton bij het derde 
bolletje. 

 Bij paragraaf 4 Verplichtingen toernooiorganisatoren is bij het derde bolletje 
”electronische” vervangen door “elektronische”. 

 Bij paragraaf 5 Plaatsingen en loting is bij het eerste bolletje de volgende zinsnede 
toegevoegd. “na advies van de werkgroep Para-Badminton.” Dit omdat de LCW de 
sterkte van de spelers niet kent. 

 Bij paragraaf 5 Plaatsingen en loting is bij het vijfde bolletje de volgende zinsnede 
toegevoegd na lotingsreferee. “van Badminton Nederland”. 

 Bij paragraaf 6 informatie voorziening van de LCW is bij eerste bolletje achter 
www.badminton.nl / “para badminton” toegevoegd. 

 Bij paragraaf 7 Nederlands Kampioenschap Badminton is het volgende punt 
toegevoegd. “Spelers kunnen indien ze, om welke reden dan ook, niet hebben kunnen 
voldoen aan het spelen van de verplichte 3 toernooien een gemotiveerd verzoek bij 
de LCW indienen om toch aan de NK Para-Badminton te mogen deelnemen.” Dit punt 
is toegevoegd om de spelers die door eventuele uitzendingen niet aan de drie 
toernooien deel kunnen nemen toch te kunnen laten inschrijven voor het NK. 

 Bij paragraaf 9 Puntentelling Ranglijst Para-Badminton is bij het 2 bolletje het woord 
“afberichten” vervangen “afmelden” 

http://www.badminton.nl/


 Bij Paragraaf 10 is geheel vervangen. De nieuwe tekst luidt nu “10.  Indeling van 

spelers in Rolstoel badminton  
 Spelers in het ME Rol met een puntenaantal van > = 40 op de laatst gepubliceerde 

Ranglijst Para-Badminton Circuit dienen bij inschrijving voor toernooien in ME Rol  A  
in te schrijven als de toernooi organiserende vereniging ME Rol A en ME Rol B 
aanbied om op in te schrijven. 

 Spelers in het VE Rol met een puntenaantal van >= 30 op de laatst gepubliceerde 
Ranglijst Para-Badminton Circuit dienen bij inschrijving voor toernooien in VE Rol A in 
te schrijven als de toernooi organiserende vereniging VE Rol A en VE Rol B aanbied 
om op in te schrijven 

 Indien het aantal inschrijvers per categorie naar het oordeel van de werkgroep Para-
Badminton te gering is om een goed toernooi te organiseren is samenvoegen van 
beide categorieën in ME Rol en VE Rol toegestaan. Voor het dubbelspel is inschrijven 
in Rol MD - Rol VD en Rol GD mogelijk.” 

 Paragraaf 11 met de volgende tekst is een nieuwe paragraaf in de 
Uitvoeringsregeling.” 11. Indeling van spelers in Staand  badminton 

  



 In Staand badminton wordt staand A en Staand B in alle onderdelen standaard 
aangeboden om op in te schrijven 

 Spelers in Staand badminton met een handicap boven het middel dienen in te 
schrijven in Staand A voor alle onderdelen, zij spelen alle wedstrijden op de hele 
speelbaan zoals beschreven in de spelregels. 

 Spelers in het Staand badminton met een handicap beneden het middel dienen in te 
schrijven in Staand B voor alle onderdelen, zij spelen alle wedstrijden op de halve 
speelbaan zoals beschreven in de spelregels. 
Kleine mensen spelen dienen in te schrijven voor Staand A voor alle onderdelen. 

Wijziging Uitvoeringsregeling Ere- en Eerste Divisie 

Er zijn drie inhoudelijke wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Ere en Eerste Divisie. Het eerste punt 
gaat over de bepaling  van de stand bij gelijk aantal punten na de 1e Fase en het tweede punt is de 
toelichting op het prijzengeld. 

 De eerste wijziging is het verwijderen bij paragraaf 3. Opzet competitie bij de 
bepaling van de stand bij gelijke punten. Daar is verwijderd het saldo van de games 
en het saldo van de gescoorde punten. Dit is verwijderd de berekening van de stand 
conform het Competitie Reglement te bepalen en niet volgens het 
Toernooireglement zoals met deze twee opties wel het geval was. 

 De tweede wijziging heeft betrekking op de toelichting van het prijzengeld. Deze 
tekst is compleet vervangen. De nieuwe tekst is als volgt:  “1 In het Eredivisie overleg 
op 25 mei 2020 is besloten om € 8.000,- voor de uitwerking/uitvoering van 
gezamenlijke plannen/ideeën die kwaliteit van de Eredivisie bevorderen te 
reserveren, zoals bijvoorbeeld het spelen van een speelronde op één locatie. Worden 
er geen plannen tot uitvoering gebracht, dan zal dit bedrag of het restant hiervan 
naar verhouding aan het prijzengeld worden toegevoegd voor het seizoen 
2020/2021. Voordat plannen tot uitvoering worden gebracht zullen de 
Eredivisieverenigingen hierover geraadpleegd worden. “ 

 De laatste wijzing is het toevoegen van de volgende tekst  “13. Het Bondsbestuur kan 
bij onvoorziene omstandigheden besluiten om deze Uitvoeringsregeling aan te 
passen om het spelen van de competitie mogelijk te maken. Dit zal dan gebeuren 
binnen de geldende regels zoals die zijn afgekondigd door de overheid.” Dit om 
aanpassingen te kunnen maken aan de competitie vanwege onvoorziene problemen 
zoals nu met het Corona virus. 

Wijziging Uitvoeringsregeling Promotie degradatie regeling 

Er is één  inhoudelijke wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Promotie Degradatie regeling. 

 Het gaat om het toevoegen van het volgende artikel met de daarbij behorende tekst. 
“7. Het Bondsbestuur kan bij onvoorziene omstandigheden besluiten om het seizoen 
nietig te verklaren en geen promotie/degradatie laten plaatsvinden. 

 

 



 


