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6.1 Wijziging Competitiereglement
Inleiding
De Jaarvergadering van 24 juni 2017 heeft ingestemd met de samenvoeging van de huidige
Bondscompetitie en de Regiocompetities tot een nieuwe Bondscompetitie. In de
achterliggende periode heeft de Landelijke Commissie Wedstrijdzaken samen met de
Reglementscommissie het Competitiereglement bekeken en aangepast daar waar het nodig
is om de nieuwe opzet van de Bondscompetitie reglementair te kunnen regelen. De
wijzigingen zijn ook voorgelegd aan de Regio Commissies Wedstrijdzaken. Het nieuwe
Competitiereglement is door het bondbestuur goedgekeurd op 18 november 2017.
6.1.1 Wijziging hoofdstuk I, artikel 1
In dit artikel staan de definities die gebruikt worden in het Competitiereglement. Bij de
definities ontbreekt de definitie van senior. Deze wordt toegevoegd:
s.

senior

: speler die geen jeugdspeler is

Naast deze toevoeging worden de volgende definities aangepast naar onderstaande.
b. Bondscompetitie
: competitie, georganiseerd door de LCW
r. Regiocompetitie
: alle competities geregeld in dit reglement behalve
de Bondscompetitie
z. zondagsvereniging
: vereniging die op basis van haar bij Badminton
Nederland bekende statuten in beginsel op
zondag geen competitiewedstrijden speelt
6.1.2 Verwijdering hoofdstuk I, artikel 1 lid a
In dit artikel is de samenvoeging van de Bondscompetitie en de Regiocompetitie tot
Bondscompetitie geregeld. Door deze reglementswijziging kan dit artikel (= het
‘kapstokartikel om deze samenvoeging mogelijk te maken)’ komen te vervallen.
6.1.3 Wijziging hoofdstuk I, artikel 2 lid 1
Dit artikel beschrijft de bepalingen en regelingen. Bij deze artikelen zijn er diverse
wijzigingen gedaan. Bij lid 1 sub a wordt ‘Regiocompetitie’ verwijderd omdat dit een
verwijzing is naar de gemengde competitie die nu wordt samengevoegd met de
Bondscompetitie. Naast deze verwijdering wordt er bij lid 1 het volgende toegevoegd als
sub b. : ‘De bepalingen voor overige door een RCW te organiseren competities worden
vastgesteld bij Regioreglement, conform Hoofdstuk VII art. 2 van de Statuten.’
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Door de toevoeging van lid b. worden lid b, lid c en lid d hernoemd naar lid c, lid d en lid e.
In de nieuwe versie van artikel 2 lid 1 sub c wordt het woord Regiocompetities vervangen
door Regiocompetitie. In sub e wordt een partij vervangen door alle partijen.
6.1.4 Wijziging hoofdstuk I, artikel 2 lid 2
In dit lid van artikel 2 worden de diverse uitvoeringsregelingen beschreven.
In sub a van dit artikel stond per abuis de volgende tekst: “De bekendmaking van de
Uitvoeringsregeling Bondscompetitie, evenals van latere wijzigingen, geschiedt door een
schrijven aan de in de desbetreffende divisie uitkomende verenigingen.’’ De term
Bondscompetitie in deze zin wordt vervangen door Eredivisie en Eerste Divisie.
Bij sub b wordt in de eerste zin specifiek toegevoegd “voor een competitie’’. Dit om per
competitie een specifieke promotie/degradatieregeling te maken. Verder wordt hier de
volgende tekst verwijderd: “De Promotie/Degradatieregelingen voor het seizoen 2017/2018
kunnen na hun vaststelling waar nodig worden aangepast en aangevuld voor wat betreft
invulling en uitvoering van de samenvoeging van Bonds- en Regiocompetitie met ingang van
het seizoen 2018/2019.” Dit omdat deze promotie/degradatie regeling niet meer van
toepassing is.
Bij sub d van dit artikel wordt achter de ‘Procedure terugtrekking teams Bondscompetitie’
de datum van 1 april weggehaald. Dit om de Uitvoeringsregeling tijdloos te maken.
6.1.5 Wijziging hoofdstuk I, artikel 3
In dit artikel wordt de leiding van de competities geregeld. In het artikel wordt beschreven
welk orgaan verantwoordelijk is voor de Bondscompetitie resp. de Regiocompetitie
(hieronder vallen de verschillende soorten regiocompetities) . De nieuwe tekst voor dit
artikel luid als volgt:
Leiding
Artikel 3
1.
De LCW leidt de Bondscompetitie. De RCW leidt de Regiocompetitie in haar regio.
2.
Door het Bondsbestuur worden besluiten betreffende de Bondscompetitie, resp. de
Regiocompetitie slechts genomen nadat de LCW, resp. de desbetreffende RCW is gehoord.
6.1.6 Wijziging hoofdstuk I, artikel 4
De naam van dit artikel Jeugdcompetitie wordt aangepast naar Competities voor
Jeugdspelers. De nieuwe naam past beter bij het artikel omdat er diverse soorten van
jeugdcompetities zijn.
6.1.7 Toevoeging hoofdstuk I, artikel 5
Badminton Nederland heeft ingezet op digitale communicatie met haar leden en officials. In
het competitiereglement wordt diverse malen gesproken over communicatie en door het
toevoegen van het volgende artikel is ook de digitale communicatie opgenomen in het
Competitiereglement. De tekst van dit artikel is als volgt:
Digitale communicatie
Artikel 5
a.
Verenigingen zijn verplicht alle in het kader van de competitie te verrichten opgaven van
gegevens digitaal te doen, zoals aangegeven in de Uitvoeringsregeling Digitale Communicatie
Badminton Nederland-verenigingen.
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b.
Spelers en wedstrijdfunctionarissen zijn verplicht alle communicatie door hen gevoerd in
het kader van het Competitiereglement digitaal te doen.
6.1.8 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 1 lid 1
In dit lid van artikel 1 staat beschreven hoe de promotie/degradatieregeling wordt bepaald.
De aanpassing van dit artikel is om promotie/degradatieregelingen voor de diverse
competities mogelijk te maken. De nieuwe tekst luidt als volgt:
Indeling
Artikel 1
1. In een promotie-degradatieregeling voor een bepaald seizoen voor een competitie bepaalt
het Bondsbestuur, nadat de LCW/RCW is gehoord, voor de Bondscompetitie en
Regiocompetities van het daaropvolgende seizoen het aantal divisies/klassen en het maximum
aantal teams per afdeling.
6.1.9 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 2
In dit artikel wordt beschreven welke partijen er per competitie worden gespeeld. In sub 1
van die artikel wordt de term Regiocompetitie vervangen door Jeugdcompetitie.
6.1.10 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 3 lid 4
In lid 4 van dit artikel wordt verwezen naar de Uitvoeringsregeling terugtrekken
Bondscompetitie. Ook in dit lid wordt de verwijzing naar de datum van 1 april uit het
reglement gehaald. De nieuwe tekst is als volgt:
Terugtrekking van teams
Artikel 3 lid 4
Indien een vereniging een team uit de Bondscompetitie wil terugtrekken, dient zij dit te
doen, conform de procedure ‘Terugtrekken Teams Bondscompetitie’, opgenomen in de
‘Uitvoeringsregeling Bondscompetitie’.
6.1.11 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 5 lid 4
Dit lid beschrijft dat een lijst met zondagsverenigingen wordt rondgestuurd. Door de
samenvoeging van de Bondscompetitie met de Regiocompetitie wordt er nu een lijst van
zondagsverenigingen rondgestuurd die uitkomen in de desbetreffende competities. De
nieuwe tekst is als volgt:
Samenstelling wedstrijdprogramma
Artikel 5 lid 4
In dit rondschrijven wordt de geldende lijst van zondagsverenigingen bijgevoegd, die uitkomen
in de desbetreffende competitie.
6.1.12 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 8 lid 6
In het reglement was alleen geregeld dat alleen de uit- en thuiswedstrijden in de
Regiocompetitie omgeruild kunnen worden. In de aanpassing van dit lid wordt dit ook
mogelijk gemaakt om dit in de Bondscompetitie te kunnen doen met uitzondering van de
Ere- en Eerste Divisie. De nieuwe tekst luidt als volgt:
Wijzigingen wedstrijdprogramma op verzoek van een vereniging
Artikel 8 lid 6
De uit- en thuiswedstrijden kunnen in onderling overleg tussen de CCP’s omgeruild worden,
met uitzondering van wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie, mits de desbetreffende
verenigingen hierover vooraf een bericht sturen naar de LCW/RCW.
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6.1.13 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 10
In dit artikel wordt de Regiocompetitiekalender beschreven. De wijziging van dit artikel
heeft tot doel om in de tekst duidelijker te maken dat het gaat om de Regiocompetitie. De
nieuwe tekst luidt als volgt:
Regiocompetitie kalender
Artikel 10
De RCW stelt jaarlijks de competitiekalender voor de Regio vast, bevattende de begindatum
en de competitieweken van de Regiocompetitie en de datum waarop het RKR plaatsvindt. De
competitiekalender wordt minstens 6 maanden vóór het begin van de competitie bekend
gemaakt.
6.1.14 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 11
Dit artikel gaat over het opgeven van de teams voor de regiocompetitie. In de laatste zin van
dit artikel wordt het woord “competitie” vervangen door “regiocompetitie”.
6.1.15 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 12
In dit artikel wordt de status van zondagsverenigingen geregeld. In de Bondscompetitie
werd hier geen rekening mee gehouden. Door de samenvoeging van de Bondscompetitie
met de Regiocompetitie wordt er nu ook in de Bondscompetitie rekening gehouden met de
Zondagsverenigingen. Daarvoor wordt in dit artikel l lid 1 toegevoegd. De tekst voor lid 1
luidt als volgt:
Zondagsverenigingen
Artikel 12 lid 1.
1.
De Bondscompetitie houdt in de 4e divisie en lager rekening met
zondagsverenigingen.
Door de toevoeging van lid 1 worden de overige leden hernoemd.
Verder wordt er in dit artikel bij het nieuwe lid 3 ook geregeld dat een zondagsvereniging
geen competitie speelt op zondag. De nieuwe tekst voor dit lid luidt als volgt:
Zondagsverenigingen
Artikel 12 lid 3 (nieuw)
In Regiocompetities en in divisies van de Bondscompetitie waarin rekening wordt gehouden
met zondagsverenigingen, speelt een zondagsvereniging op zondag geen
competitiewedstrijden.
Naast bovenstaande wijziging wordt in lid 4 en lid 5 de “term” “LCW” voor “RCW” geplaatst.
Ook wordt er nog een lid 6 toegevoegd aan dit artikel dat regelt dat een zondagsvereniging
is uitgesloten van promotie naar de Derde Divisie tenzij de vereniging aangeeft dan wel op
zondag te willen spelen. De tekst van dit artikel luidt als volgt:
Zondagsverenigingen
Artikel 12 lid 6.
Teams van zondagsverenigingen in de 4e divisie Bondscompetitie zijn uitgesloten van
promotie, tenzij de desbetreffende vereniging schriftelijk verklaart dat de vereniging bereid
is het betrokken team wedstrijden op zondag te laten spelen zolang het team uitkomt in de
3e divisie of hoger.
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6.1.16 Wijziging Hoofdstuk III, artikel 3
In dit artikel wordt wie er kampioen wordt. In lid 2 wordt is de term “Bondscompetitie”
toegevoegd. De nieuwe tekst luidt als volgt:
Kampioenen
Artikel 3 lid 2
Kampioen van Nederland is de kampioen van de hoogste divisie in de Bondscompetitie, tenzij
in de promotie-degradatieregeling Bondscompetitie is geregeld op welke wijze om het
Kampioenschap van Nederland wordt gespeeld.
6.1.17 Wijziging Hoofdstuk III, artikel 4 lid 2 en lid 3
In dit artikel staat beschreven hoe de promotie/degradatie tussen de divisies wordt
uitgevoerd. De leden 2 en 3 in het oude reglement hebben betrekking op de
promotie/degradatie tussen de Bondscompetitie en de Regiocompetities. Door de
samenvoeging zijn beide artikelen verwijderd en wordt lid 4 nu lid 2.
6.1.18 Wijziging Hoofdstuk III, artikel 6 lid 1 en lid 4
Dit artikel beschrijft in welke situaties een beslissingswedstrijd wordt gespeeld. In dit lid is
de term “play-offs” toegevoegd en daarnaast is de verwijzing naar de andere artikelen van
dit hoofdstuk aangepast. De nieuwe tekst luidt als volgt:
Beslissingswedstrijden
Artikel 6 lid 1
Een beslissingswedstrijd is een wedstrijd na afloop van het vastgestelde wedstrijdprogramma
die nodig is om te beslissen over het Kampioenschap van Nederland, afdelingskampioenschap,
play-offs, promotie-degradatie of voor de indeling in het daarop volgende wedstrijdseizoen
conform art. 2, 3 of 4.
In lid 4 wordt geregeld hoe een beslissingswedstrijd wordt geregeld. In dit lid is toegevoegd
dat in de promotie/degradatieregeling dit ook geregeld kan worden. De nieuwe tekst is als
volgt:
Beslissingswedstrijden
Artikel 6 lid 4
In een promotie-degradatieregeling kan worden bepaald hoe beslissingswedstrijden zullen
worden gespeeld. Anders bepaalt de LCW/RCW hoe beslissingswedstrijden worden gespeeld.
6.1.19 Verwijdering Hoofdstuk III, artikel 7 lid 8
In dit artikel dat gaat over de Nationale en Regionale Kampioenschappen staat in lid 8 het
woord “schriftelijk”. Het woord schriftelijk wordt verwijderd.
6.1.20 Toevoeging Hoofdstuk III, artikel 8
Hoofdstuk III artikel 8 is een nieuw artikel. Met dit nieuwe artikel willen voor de teams in de
Bondscompetitie de Divisiekampioenschappen in het leven roepen. Dit is vergelijkbaar met
de Nationale Kampioenschappen voor Regioteams. De tekst voor dit nieuwe artikel is als
volgt:
Kampioenschappen voor Bondscompetitieteams
Artikel 8
1.
De LCW maakt uiterlijk vóór het begin van de Bondscompetitie bekend voor welke
divisies in het desbetreffende wedstrijdseizoen nationale teamkampioenschappen worden
georganiseerd. Aan deze kampioenschappen nemen deel alle kampioenen van de afdelingen
in de desbetreffende divisie.
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2. Kampioenen zoals bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk zijn verplicht om deel te
nemen aan deze kampioenschappen behoudens het bepaalde in het navolgende lid.
3.
Zondagsverenigingen zoals bedoeld in Hoofdstuk II, art. 12 zijn van deelname
uitgesloten indien een van de speeldagen op een zondag valt.
4.
a. Een vereniging kan ontheffing krijgen van de verplichting tot deelname door
middel van een verzoek aan de LCW. Dit verzoek dient uiterlijk 5 werkdagen nadat het
kampioenschap door de LCW aan de desbetreffende vereniging is bevestigd bij de LCW te
zijn ontvangen.
b. De LCW bevestigt de ontheffing binnen 2 weken.
5.
Indien een kampioen van een afdeling is uitgesloten dan wel zich terugtrekt kan deze
plaats worden opgevuld met het team dat in die afdeling als tweede is geëindigd.
6.1.21 Wijziging Hoofdstuk IV, artikel 1
Dit artikel gaat over de aanstelling van wedstrijdfunctionarissen. Lid 7 van dit artikel wordt
toegevoegd. Dit lid bepaalt dat een Bondsscheidsrechter de taak van een referee
waarneemt. De tekst voor dit nieuwe lid is als volgt:
Aanstelling wedstrijdfunctionarissen
Artikel 1 lid 7
Indien een Bondsscheidsrechter de taak van een referee waarneemt conform lid 4 of de RCW
een wedstrijdfunctionaris heeft aangesteld conform lid 6, treedt deze functionaris in alle taken
en bevoegdheden van een referee op grond van het Competitiereglement, overeenkomstig
Hoofdstuk III art.2 van het AWR.
6.1.22 Wijziging Hoofdstuk IV, artikel 2
In dit artikel wordt vooral ingegaan op de taak van de referee. Ook wordt er in dit artikel
verwezen naar de term “daarmee gelijk gestelde functionaris”. Deze term komt regelmatig
voor in dit artikel en wordt mede door de wijziging van Hoofdstuk IV artikel 1 verwijderd uit
dit artikel. Door een andere omschrijving van het begrip “uitsluiten” wordt de tekst van lid
artikel 2 lid 2 vervangen door:
Taak Referee
Artikel 2 lid 2
Indien een speler in ernstige mate de wedstrijdbepalingen met betrekking tot de competitie
niet nakomt, of op andere wijze het welslagen van een competitiewedstrijd belemmert, kan
de referee de speler diskwalificeren; de diskwalificatie geldt tevens voor alle door de speler
nog te spelen partijen van de competitiewedstrijd. In de desbetreffende partij(en) mag de
speler niet worden vervangen.
6.1.23 Wijziging Hoofdstuk IV, artikel 3
Dit artikel gaat over de rapportage van de referee of de daarmee gelijkgestelde functionaris.
De term “daarmee gelijkgestemde functionaris” komt in dit artikel ook te vervallen. Verder
wordt er in lid 2 de term “contactpersoon” vervangen door “teamleider”. Lid 3 is tekstueel
herschreven. Hieronder de herschreven tekst van lid 2 en lid 3:
Rapportage referee
Artikel 3 lid 2
Het refereerapport dient 'voor gezien te worden ondertekend door de teamleider van zowel
het thuis- als het uitspelende team.
Rapportage referee
Artikel 3 lid 3
De referee dient het refereerapport binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd bij de LCW/RCW
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te doen inkomen.
6.1.24 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 2 lid 2
Dit artikel beschrijft het uitkomen van een speler in meerdere verenigingen of teams. In lid 2
wordt het woord “Regiocompetities” vervangen door “een Regiocompetitie’’. De nieuwe
tekst van lid 2 is als volgt:
Uitkomen in meerder verenigingen of teams
Artikel 2 lid 2
Een vastspeler van een team in de Bondscompetitie mag in de loop van de competitie niet
uitkomen voor een team van de vereniging in Regiocompetitie.
6.1.25 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 3
Dit artikel gaat over het overstappen naar een andere vereniging door de speler. In lid 1
worden de volgende teksten weggehaald “schriftelijk of per e-mail” en “verkregen en dient
door de speler aan de LCW te worden gestuurd”. Het eerste wordt weggehaald omdat beide
mogelijkheden kunnen en daarom niets toevoegen aan het artikel. Het tweede deel wordt
weggehaald omdat de speler moet kunnen aantonen op het moment dat er om wordt
gevraagd dat hij toestemming heeft van de vereniging waar hij op dat moment speelt .
Verder wordt in lid 2 van dit artikel de tekst “bovenstaand lid” vervangen door “lid 1”
Lid 2 in het oude reglement wordt hernoemd naar lid 2a. In lid 2a staat ook diverse keren de
termen in “e-mail” of “per e-mail”: deze worden verwijderd. Lid 3 van dit reglement wordt
lid 2b. In lid 3 staat een verwijzing naar lid 2 en dit wordt nu lid 2a.
Het lid 4 wordt hernoemd naar lid 3. Ook hier worden de worden de volgende teksten
weggehaald: “schriftelijk of per e-mail” en “verkregen en dient door de speler aan de RCW
te worden gestuurd”. Het eerste wordt weggehaald omdat beide mogelijkheden kunnen en
daarom niets toevoegen aan het artikel. Het tweede deel wordt weggehaald omdat de
speler moet kunnen aantonen op het moment dat er om wordt gevraagd dat hij
toestemming heeft van de vereniging waar hij op dat moment speelt moet kunnen
aantonen op het moment dat er om wordt gevraagd.
De nieuwe tekst van dit artikel is als volgt:
Verandering van vereniging
Artikel 3
D
1. (Bondscompetitie) Indien een speler die in een wedstrijdseizoen voor een
bepaalde vereniging is uitgekomen in het daaropvolgend seizoen niet voor deze
vereniging wil uitkomen, dient hij hiervan vóór 1 april aan zijn huidige vereniging
ter kennis te geven.
Indien hij dit nalaat, mag hij in het daaropvolgende seizoen slechts voor een
andere vereniging, in welke competitie dan ook, uitkomen wanneer zijn huidige
vereniging schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze toestemming wordt zo
spoedig mogelijk verkregen. De toestemming geldt voor het gehele, eerder
bedoelde, daaropvolgende wedstrijdseizoen.
2. (Bondscompetitie)
a. Lid 1 is niet van toepassing op spelers die in het huidige wedstrijdseizoen
vastspeler zijn van een team in een van de twee hoogste divisies van de
Bondscompetitie. Een dergelijke speler is slechts gerechtigd in het
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3.

daaropvolgende wedstrijdseizoen voor een andere vereniging, in welke
competitie dan ook, uit te komen indien hij een transferformulier aan de LCW
heeft opgestuurd, waarin hij aangeeft in het komende seizoen voor deze
vereniging te willen uitkomen. De LCW bevestigt de ontvangst van het
transferformulier aan de speler, met een kopie aan de huidige vereniging.
Dit geldt ook wanneer een speler het volgende wedstrijdseizoen voor een
buitenlandse vereniging of in de Regiocompetitie wil uitkomen.
Deze opgave dient na de laatste competitiewedstrijd van zijn team, maar
uiterlijk op 15 mei op het Bondsbureau in te komen, en kan in deze periode
slechts één keer worden gedaan.
Indien een speler niet een dergelijke opgave heeft gedaan, mag hij in het
daaropvolgende seizoen slechts voor een andere vereniging uitkomen wanneer
zijn huidige vereniging schriftelijke toestemming heeft verleend. Deze
toestemming dient door de speler aan de LCW te worden gestuurd en dient
niet later dan 10 werkdagen vóór het begin van de Bondscompetitie op het
Bondsbureau in te komen. De toestemming geldt voor het gehele, eerder
bedoelde daaropvolgende wedstrijdseizoen.
b. In afwijking van lid 2a is een vastspeler van een team, dat door de
desbetreffende vereniging is teruggetrokken uit de twee hoogste divisies van
de Bondscompetitie, gerechtigd de in lid 2a genoemde opgave te doen met als
uiterste datum de datum van het indienen van de spelersopgave voor de
competitie door de vereniging, zoals vermeld in hoofdstuk VI, artikel 2 lid 2.
(Regiocompetitie) Indien een speler die in een competitie voor een bepaalde
vereniging is uitgekomen in een daaropvolgende niet gelijklopende competitie niet
voor deze vereniging wil uitkomen, dient hij hiervan minimaal vijf maanden voor
aanvang van de desbetreffende competitie aan zijn huidige vereniging schriftelijk of
per e-mail kennis te geven. Indien hij dit nalaat, mag hij in een daaropvolgende
competitie slechts voor een andere vereniging in welke competitie dan ook
uitkomen wanneer zijn huidige vereniging schriftelijk of per e-mail toestemming
heeft verleend. Deze toestemming wordt zo spoedig mogelijk verkregen. De
toestemming geldt voor de gehele, eerder bedoelde daaropvolgende competitie.

6.1.26 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 7a
Dit artikel behandelt het invallen in de Bondscompetitie. Voor de nieuwe opzet is besloten
om het invallen vanaf de Vierde Divisie eenvoudiger te maken. De huidige tekst van artikel
7a wordt aangepast. Er wordt een scheiding gemaakt tussen de Derde en Vierde Divisie. De
nieuwe tekst voor artikel 7a is als volgt.
Vastspelers en invallers
Artikel 7a Bondscompetitie
1.
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 de ‘Uitvoeringsregeling voor het invallen in de
Bondscompetitie’. Deze regeling bevat aanvullende verplichtingen op en afwijkingen van de
bepalingen van dit reglement met betrekking tot invallen in deze divisies.
2.
Vierde Divisie en lager
a.
In de Vierde Divisie en lager van de Bondscompetitie mag onbeperkt worden ingevallen,
met inachtneming van Hoofdstuk V, artikel 4.
b.
Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd van een lager
team, tenzij beide teams in dezelfde klasse uitkomen, met uitzondering van het bepaalde in lid
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2c.
c. Een speler mag niet invallen in een ander team dat in dezelfde afdeling speelt als het team
waarvan hij vastspeler is.
6.1.27 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 7b
Dit artikel behandelt het invallen in de Regiocompetities. Lid 1 van dit artikel blijft
ongewijzigd. Er is gekozen voor het onbeperkt invallen in de Regiocompetities waardoor de
tekst van lid 2 wordt aangepast. Lid 3 kan hierdoor worden verwijderd en de leden 4, 5 en 6
van dit artikel worden hernoemd naar lid 3, 4 en 5. De nieuwe tekst van artikel 7b is nu als
volgt:
D
Artikel 7b Regiocompetitie
1. De RCW stelt jaarlijks de ‘Competitiehiërarchie Regiocompetities’ vast; deze bepaalt
voor de regio wat de sterktevolgorde is tussen de verschillende klassen van alle
competities die in de desbetreffende regio worden georganiseerd en waarvoor dit
reglement volgens Hoofdstuk I art. 2 lid 1a van toepassing is, inclusief de volgorde
van de divisies van de Bondscompetitie. Bekendmaking geschiedt door middel van
een Officiële Regiomededeling tenminste 2 maanden vóór het begin van de
competities in een wedstrijdseizoen.
2. In de Regiocompetitie mag onbeperkt worden ingevallen, met inachtneming van
Hoofdstuk V, artikel 4.
3. Het aantal invalbeurten in een team dat uitkomt in dezelfde klasse bedraagt
maximaal drie.
4. Een vastspeler van een team mag niet deelnemen aan een wedstrijd van een lager
team, tenzij beide teams in dezelfde klasse uitkomen, met uitzondering van het
bepaalde in lid 5.
5. Een speler mag niet invallen in een ander team dat in dezelfde afdeling speelt als
het team waarvan hij vastspeler is.
6.1.28 Wijziging Hoofdstuk VI, artikel 10
Dit artikel regelt de speeldagen en speeltijden binnen de Bondscompetitie. In de
Bondscompetitie kan alleen in het weekend gespeeld worden. In diverse Regio’s is het ook
mogelijk om op een door de weekse avond te spelen. Door ook hier een onderscheid te
maken tussen de Eredivisie tot en met Derde Divisie enerzijds en de Vierde Divisie en lager
blijft de mogelijkheid om doordeweeks te spelen bestaan. De keuze om de Derde divisie niet
op een doordeweekse avond te laten spelen heeft te maken met de afstanden, die vaak
groter zijn dan in de lagere divisies. Ook de uiterste tijd om een partij te laten aanvangen op
zondag is aangepast. In de oude versie was de uiterste tijd 18.00 uur en deze is aangepast
naar 17.00 uur. Bij de U9 t/m U15 zijn ook de begin en eindtijden opgenomen in het lid.
Hieronder de tekst van het nieuwe artikel.
D. Speeldagen en speeltijden
Artikel 10
1.
Wedstrijden in de Bondscompetitie in de Derde divisie en hoger moeten op
vrijdagavond of in het weekeinde gespeeld worden. Hierbij gelden de volgende regels:
a.
op vrijdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 19.00 en 19.30 uur; op
zaterdag tussen 10.00 en 19.00 uur; op zondag tussen 10.00 en 14.00 uur.
Het beginnen van nieuwe partijen op vrijdag en zaterdag na 23.00 uur en op zondag na 17.00
uur kan niet worden geëist.
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b.
Een wedstrijd hoeft niet vroeger aan te vangen dan 10.00 uur, dan wel op een
uur waarop het uitspelende team per eerste reisgelegenheid van openbaar vervoer aanwezig
kan zijn, indien dit later dan 10.00 uur zou zijn.
3.
a. De LCW stelt de speeldagen en de speeltijden van de Vierde divisie en lager van
de Bondscompetitie vast, rekening houdend met wat in lid 3 staat beschreven.
b.
De RCW stelt de speeldagen en de speeltijden van een regiocompetitie vast,
rekening houdend met wat in lid 3 en 4 staat beschreven;
c.
Deze speeldagen en de speeltijden worden in het rondschrijven, zoals genoemd
in Hoofdstuk II art. 9.3, bekend gemaakt aan de verenigingen.
4.
Speeltijden Bondscompetitie in de Vierde divisie en lager en Regiocompetitie
zaterdag en zondag
Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 19.00 uur; op zondag
tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op zaterdag na 23.00 uur en
op zondag na 17.00 uur kan niet worden geëist.
doordeweeks
Een doordeweekse wedstrijd moet bij voorkeur op 2 banen worden gespeeld. Het
aanvangstijdstip van een doordeweekse wedstrijd dient tussen 19.00 en 20.00 uur te liggen.
Het beginnen van nieuwe partijen na 23.00 uur kan niet worden geëist.
5.
Speeltijden Jeugd-, Jongens- en Meisjescompetities
U17 t/m U19:
zaterdag en zondag
Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 17.00 uur; op zondag
tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op zaterdag na 22.00 uur
en op zondag na 17.00 uur kan niet worden geëist.
vrijdag
De wedstrijd moet bij voorkeur op twee banen worden gespeeld. Het aanvangstijdstip van
een wedstrijd op vrijdag dient tussen 19.00 uur en 20.00 uur te liggen. Het beginnen van
nieuwe partijen na 22.00 uur kan niet worden geëist.
U9 t/m U15:
Een wedstrijd in deze leeftijdscategorieën mag alleen op zaterdag of zondag gespeeld
worden. Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 17.00 uur; op
zondag tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op zaterdag na
22.00 uur en op zondag na 17.00 uur kan niet worden geëist.
6.1.29 Wijziging Hoofdstuk VI, artikel 15
Dit artikel beschrijft de uitwisseling van de opstelling en invulling van het
wedstrijdformulier. In lid 2 staat de term “of daarmee gelijk gestelde functionaris”; deze
wordt hier ook verwijderd. Verder staat er in lid 5 het woord “gemaild”; dit wordt
vervangen door “gestuurd”. Hieronder de nieuwe teksten van lid 2 en lid 5
Lid 2
Indien een referee is aangesteld, verloopt de uitwisseling via deze. De referee dient aan de
hand van de spelerslegitimaties na te gaan of de spelers van beide teams gerechtigd zijn te
spelen. Indien hij van mening is dat het opstellen van een speler in strijd is met het
Competitiereglement, dient hij hiervan aangifte te doen.
Lid 5.
Indien een speler geen spelerslegitimatie kan tonen, dient een door de speler en zijn
teamleider ondertekende verklaring te worden opgesteld, waarin wordt vermeld dat de speler
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speelgerechtigd is. Indien legitimatie door middel van het tonen van een geldig legitimatiebewijs heeft kunnen plaatsvinden, dient dit in de verklaring te worden opgenomen. Deze
verklaring dient te worden gestuurd naar wz@badminton.nl (Bondscompetitie) of de
desbetreffende RCW (Regiocompetitie) uiterlijk 24 uur na afloop van de wedstrijd.
6.1.30 Wijziging Hoofdstuk VI, artikel 16
Dit artikel beschrijft de gang van zaken aangaande het wedstrijdformulier na de wedstrijd.
In lid 1 staat de term “of daarmee gelijk gestelde functionaris”; deze wordt hier ook
verwijderd. In lid 2 staat de term “per e-mail”; dit wordt ook verwijderd. In lid 6 wordt het
woord “wedstrijden in” toegevoegd na de zinsnede “het ingevoerde formulier voor”.
De nieuwe tekst van dit lid 1 en 2 en 6 van dit artikel is als volgt:
Artikel 16
1. Na de wedstrijd dient het wedstrijdformulier door de teamleiders van beide partijen
en door een eventuele referee te worden ondertekend.
2. Indien het thuisspelende team niet aanwezig is, dient de competitiecontactpersoon
van de uitspelende vereniging dit te melden aan de LCW/RCW.
6. Het ingevoerde formulier voor wedstrijden in de Regiocompetitie dient vóór het
door de RCW in een rondschrijven gepubliceerde tijdstip te worden verstuurd.
6.1.31 Wijziging Hoofdstuk VI, artikel 17
Dit artikel beschrijft wat een onvolledige wedstrijd is en hoe hierbij te handelen. In lid 2 van
dit artikel wordt de volgende tekst toegevoegd om het artikel te verduidelijken. De volgende
zinssneden worden toegevoegd: “met speelgerechtigde spelers” en “Anders wordt het team
beschouwd als onvolledig te zijn opgekomen”
De nieuwe tekst voor lid 2 is als volgt:
2.
Een team is verplicht om met voldoende spelers op te komen om alle partijen van een
wedstrijd met speelgerechtigde spelers te kunnen spelen. Anders wordt het team
beschouwd als onvolledig te zijn opgekomen.
Ook lid 3 van dit artikel krijgt een toevoeging ter verduidelijking. De zin “alle spelers
speelgerechtigd zijn voor de partij en”. De nieuwe tekst van lid 3 is als volgt:
3.
Een partij wordt geacht te zijn doorgegaan indien:
- alle spelers speelgerechtigd zijn voor de partij én
- de partij werkelijk en volledig is gespeeld of indien reglementair een uitslag van de partij is
vastgesteld.
In lid 6b van dit artikel wordt (Bondscompetitie) verwijderd en wordt de zinsnede “in de
Eredivisie en de Eerste Divisie van de Bondscompetitie een speler” toegevoegd. De nieuwe
tekst is als volgt:
b.
Indien in de Eredivisie en in de Eerste Divisie van de Bondscompetitie een speler na
aanvang van een partij de partij opgeeft, mag de speler niet meer in andere partijen van de
competitiewedstrijd
6.1.32 Verwijdering Hoofdstuk VI, artikel 18
Dit artikel gaat over de voortzetting van onvolledige wedstrijden. In lid 1 van staat de term
“via e-mail”; dit wordt verwijderd.
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6.1.33 Wijziging Hoofdstuk VI, artikel 19
Dit artikel regelt het niet doorgaan van een wedstrijd. In lid 1 van dit artikel wordt
“promotie” toegevoegd. De nieuwe tekst van lid 1 is als volgt:
Niet-gespeelde wedstrijden
Artikel 19
D
1. Ingeval van het NIET doorgaan van een wedstrijd op de vastgestelde dag, moet
hiervan onder vermelding van de reden(en) door de thuisspelende vereniging
schriftelijk binnen 2×24 uur na het geplande wedstrijdtijdstip mededeling worden
gedaan. De LCW/RCW beslist over het alsnog spelen van de wedstrijd. De wedstrijd
wordt echter in ieder geval opnieuw vastgesteld, indien door het alsnog spelen in de
ranglijst opgemaakt na beëindiging van de competitie verandering zou kunnen
optreden op plaatsen waaraan gevolgen zijn verbonden voor de indeling in het
daarop volgende wedstrijdseizoen, zoals kampioenschap, play-offs, promotie,
degradatie.
6.1.34 Toevoeging Hoofdstuk VII, artikel 1
In dit artikel wordt aangegeven welke artikelen in het Competitiereglement een dispensatie
artikel zijn. Aan de lijst van dispensatieartikelen wordt het volgende toegevoegd:
Hoofdstuk III artikel 8 lid 2 (deelname kampioenswedstrijden)
6.1.35 Verwijdering Hoofdstuk VIII, artikel 1 lid 2, sub a
In dit artikel wordt het recht en wijze van indiening van protest en beroep. Ook hier wordt
gesproken over de termen “schriftelijk/ per e-mail”; dit wordt ook in dit artikel verwijderd.
De nieuwe tekst voor dit lid is als volgt:
a.
het protest dient te zijn ingekomen op het Bondsbureau/RCW uiterlijk vijf werkdagen na
dagtekening van de brief, waarin de beslissing is meegedeeld; wanneer de beslissing
uitsluitend in de Officiële (Regio)Mededelingen is gepubliceerd, geldt de dag, volgend op de
datum van dagtekening als de dag waarop de beslissing is meegedeeld;
6.1.36 Verwijdering Hoofdstuk VIII, artikel 3 sub a
Dit artikel regelt het beroep van een vereniging tegen een uitspraak van de LCW/RCW. Ook
hier wordt de zinsnede “per e-mail” verwijderd. De nieuwe tekst voor sub a is als volgt:
a.
het beroep dient te zijn ingekomen op het Bondsbureau uiterlijk vijf werkdagen na
dagtekening van de uitspraak van de LCW/RCW;
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6.2 Wijziging Algemeen Reglement
De volgende wijziging is verwerkt in het Algemeen Reglement
6.2.1 Wijziging Hoofstuk I artikel 3, lid 3 sub k
Algemene verplichtingen van de leden
In dit artikel wordt geregeld dat het toevoegen van een sponsornaam moet worden
voorgelegd aan de LCW zoals staat beschreven in het AWR. Omdat de afkortingen LCW en
AWR niet eerder zijn gebruikt in het reglement, worden ze de eerste keer voluit geschreven.

6.3 Wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement
De volgende wijzigingen zijn verwerkt in het Algemeen Wedstrijdreglement
6.3.1 Wijziging Hoofdstuk I artikel 2, lid 2
Bepalingen en uitvoeringsregelingen
In dit artikel staat beschreven welke Uitvoeringsregelingen er zijn en wanneer deze moeten
worden vastgesteld. Met deze wijziging willen we de Uitvoeringsregelingen die jaarlijks zonder
inhoudelijke wijzigingen worden vastgesteld tijdloos maken en alleen vast laten stellen bij een
wijziging. In het artikel wordt de onderverdeling gemaakt.
6.3.2 Wijziging Hoofdstuk II artikel 1, lid 1 en 2
In dit artikel is geregeld welke wedstrijdsoorten er volgens welk reglement er zijn. Doordat
het mogelijk is voor Regio’s om ook andere dan de genoemde competities in het
Competitiereglement te organiseren wordt bij lid 1 sub a toegevoegd of bij Regioreglement.
Bij lid 2 wordt sub c toegevoegd:
Overige competities in een Regio: deze worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van
een RCW gedefinieerd door het desbetreffende Regioreglement.
Het huidige sub c wordt nu sub d.

6.4 Wijziging Toernooi Reglement
De volgende wijzigingen zijn verwerkt in het Toernooireglement
6.4.1 Wijziging Hoofdstuk I artikel 3 lid 1 sub d
In dit artikel wordt de Uitvoeringsregeling voor het Para-Badminton geregeld. In dit artikel is
nog sprake van Aangepast Badminton. De term “Aangepast Badminton’’ wordt vervangen
door Para-Badminton. De nieuwe tekst is als volgt
Hoofdstuk I
Bepalingen en uitvoeringsregelingen voor toernooien
Artikel 3
1.
d.
Uitvoeringsregeling Para-Badminton Circuit (Hoofdstuk IV artikel 4): deze regeling
geeft aanvullende bepalingen weer voor toernooien die deel uitmaken van het ParaBadminton Circuit. (Recreatie-evenementen vallen niet onder dit reglement.)
6.4.2 Wijziging Hoofdstuk IV artikel 4 lid 1
In dit artikel wordt de vaststelling van de Uitvoeringsregelingen geregeld. In dit artikel is nog
sprake van Aangepast Badminton. De term “Aangepast Badminton’’ wordt vervangen door
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Para-Badminton. De nieuwe tekst is als volgt:
Hoofdstuk IV
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 uitmakend
van het Master Circuit worden jaarlijks vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Master Circuit;
aanvullende bepalingen voor toernooien deel uitmakend van het Junior Master Circuit worden
jaarlijks vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit; aanvullende bepalingen
voor toernooien deel uitmakend van het Para-Badminton Circuit worden jaarlijks vastgelegd in
de Uitvoeringsregeling Para-Badminton Circuit.
6.4.3 Wijziging artikel V.2 lid 1a en 2b
In dit artikel staat beschreven welke teamtoernooien er zijn. In lid 1 sub a staat de term
“regio”; deze term wordt verwijderd uit lid 1 sub a dit omdat het gaat om teamwedstrijden op
nationaal niveau. In lid 2 staat de term “desbetreffende”; dit wordt verwijderd. Verder wordt
in dit lid “of bij Regioreglement” toegevoegd. In dit lid wordt aangegeven dat een competitie
geen toernooi is en dat competities worden geregeld in het Competitiereglement of
Regioreglement. De nieuwe teksten voor lid 1a en 2 sub b zijn als volgt:
Hoofdstuk V
Teamtoernooien georganiseerd door Badminton Nederland
Artikel 2
1.
a. Jaarlijks kunnen door de LCW nationale teamwedstrijden worden georganiseerd;
2.

Als teamtoernooien in de zin van art. 1 worden niet beschouwd:
b) competities voor Bondsverenigingen: de organisatie en alles wat daarmee
samenhangt wordt geregeld in het Competitiereglement of bij Regioreglement.
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor de wijzigingen in het Competitiereglement, in
het Algemeen Reglement, het Algemeen Wedstrijd Reglement en het Toernooireglement
goed te keuren.
De Bondsvergadering wordt gevraagd de volgende besluiten te nemen:
6.1

Goedkeuring wijziging Competitiereglement:
6.1.1 Wijziging hoofdstuk I, artikel 1
6.1.2 Verwijdering hoofdstuk I, artikel 1 lid a.
6.1.3 Wijziging hoofdstuk I, artikel 2 lid 1.
6.1.4 Wijziging hoofdstuk I, artikel 2 lid 2.
6.1.5 Wijziging hoofdstuk I, artikel 3.
6.1.6 Wijziging hoofdstuk I, artikel 4
6.1.7 Toevoeging hoofdstuk I, artikel 5
6.1.8 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 1 lid 1
6.1.9 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 2
6.1.10 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 3 lid 4
6.1.11 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 5 lid 4
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6.1.12 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 8 lid 6
6.1.13 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 10
6.1.14 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 11
6.1.15 Wijziging Hoofdstuk II, artikel 12
6.1.16 Wijziging Hoofdstuk III, artikel 3
6.1.17 Wijziging Hoofdstuk III, artikel 4 lid 2 en lid 3
6.1.18 Wijziging Hoofdstuk III, artikel 6 lid 1 en lid 4
6.1.19 Verwijdering Hoofdstuk IV artikel 7 lid 8
6.1.20 Toevoeging Hoofdstuk III, artikel 8
6.1.21 Wijziging Hoofdstuk IV, artikel 1
6.1.22 Wijziging Hoofdstuk IV, artikel 2
6.1.23 Wijziging Hoofdstuk IV, artikel 3
6.1.24 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 2 lid 2
6.1.25 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 3
6.1.26 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 7a
6.1.27 Wijziging Hoofdstuk V, artikel 7b
6.1.28 Wijziging Hoofdstuk VI, artikel 10
6.1.29 Wijziging Hoofdstuk VI, artikel 15
6.1.30 Wijziging Hoofdstuk VI, artikel 16
6.1.31 Wijziging Hoofdstuk VI, artikel 17
6.1.32 Verwijdering Hoofdstuk VI, artikel 18
6.1.33 Wijziging Hoofdstuk VI, artikel 19
6.1.34 Toevoeging Hoofdstuk VII, artikel 1
6.1.35 Verwijdering Hoofdstuk VIII, artikel 1 lid 2, sub a
6.1.36 Verwijdering Hoofdstuk VIII, artikel 3 sub a
6.2

Goedkeuring wijziging Algemeen Reglement:
6.2.1 Wijziging hoofdstuk I, artikel 3, lid 3 sub k

6.3

Goedkeuring wijziging Algemeen Wedstrijd Reglement:
6.3.1 Wijziging Hoofdstuk I artikel 2, lid 2
6.3.2 Wijziging Hoofdstuk II artikel 1, lid 1 en 2

6.4

Goedkeuring wijziging Toernooi Reglement:
6.4.1 Wijziging Hoofdstuk I artikel 3 lid 1 sub d.
6.4.2 Wijziging Hoofdstuk IV artikel 4 lid 1
6.4.3 Wijziging Hoofdstuk V artikel 2 lid 1a en 2b
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