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AANVULLENDE BEPALINGEN OP HET COMPETITIE REGLEMENT VOOR REGIO LIMBURG 2022 

Voor de regio competitie van Regio Limburg van Badminton Nederland is het Competitie 

Reglement van toepassing inclusief de in dit document genoemde aanvullingen op het CR. 

 

Partijen per wedstrijd samenstelling teams (H II CR) 

 

Artikel 4 
Limburg : Aanvullende bepaling op HII, artikel 4 lid 2 waarin de sleuteltoewijzing is geregeld bij 2 teams van een 

vereniging in dezelfde afdeling toegevoegd als lid 3. 
 

3. Wanneer het om praktische reden niet mogelijk is om de beide teams een zodanige sleutel te 

geven dat de onderlinge wedstrijd in de 1
e
 resp. 8

e
 ronde gespeeld wordt is de vereniging 

verplicht om de onderlinge wedstrijd te spelen voorafgaand aan het 1
e
 dan wel het 8

e
 

competitie weekend. 
 

Artikel 13 
Limburg : Aanvullende bepaling voor H II  van het CR, in  deze aanvulling wordt de samenstelling van de teams in de 

jeugdcompetitie, alsmede de 35+ dubbel competitie specifieker geregeld. 

 

Samenstelling teams in de jeugdcompetitie en 35+ dubbelcompetitie 

 

1. Een team in de regio jeugdcompetitie bestaat uit minimaal 2 mannen en 2 vrouwen. 

2. In de jeugd competitie mag bij wijze van uitzondering worden gespeeld met een afwijkend 

aantal jongens dan wel meisjes.  

3.  Een team in de 35+ dubbelcompetitie dient minimaal te bestaan uit 4 spelers, daarbij is er 

geen verplichting m.b.t. het geslacht van de spelers in de samenstelling van een team. Een 

team kan en mag bestaan uit minimaal 4 mannen of 4 vrouwen of een combinatie van 

mannen en vrouwen met een minimum van 4 spelers. 

 

Een zogenaamd restteam kan in de volgende samenstellingen spelen: 

1. 4 of meer jongens, dan wel 4 of meer meisjes 

2. 1 jongen en 3 of meer meisjes, dan wel 1 meisje en 3 of meer jongens 

Hierbij geldt dat er zoveel mogelijk volgens de normale indeling moet worden gespeeld, daarbij 

dient vooraf bepaald te worden wie, welke onderdelen in de wedstrijd gaat spelen; de 

gemaakte keuze mag daarna gedurende de wedstrijd niet gewijzigd worden. 

Indien er één meisje aanwezig is speelt zij minimaal de eerste vrouwenenkel, eventueel ook het 

vrouwendubbel en gemengd dubbel. Als dit meisje sterker is dan de jongens in dat team kan zij 

worden opgesteld als jongen mits dit voor de aanvang van de competitie bekend is gemaakt aan 

het regioteam. 

Indien er één jongen aanwezig is speelt hij minimaal de eerste mannenenkel, eventueel ook het 

mannendubbel en gemengd dubbel. Als deze jongen zwakker is dan de meisjes in dat team kan 

hij worden opgesteld als meisje mits dit voor de aanvang van de competitie bekend is gemaakt 
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bij het regioteam.  

 

3. In de 35+ dubbelcompetitie worden geen ME-VE-MD-VD en GD partijen gespeeld.  

Er worden in een wedstrijd 5 dubbelspelen gespeeld waarbij een partij kan bestaan uit 

verschillende geslachten welke tegen elkaar spelen.  

Daarbij is het toegestaan dat een partij bestaat uit spelers van verschillende geslachten maar 

ook van spelers van hetzelfde geslacht.  

De dubbelspelen D1 t/m D4 dienen in wisselende samenstelling gespeeld te worden. Het is 

daarin niet toegestaan dat meer dan één partij gespeeld door een paar in dezelfde 

samenstelling tegen een ander paar van gelijke samenstelling.  

Voor dubbelspel D5 geldt dat elk team voorafgaand aan de wedstrijd de keuze heeft welk 

dubbelpaar de partij gaat spelen. Deze keuze dient voor het begin van de wedstrijd op het 

wedstrijdformulier vermeld te worden. Na aanvang van de wedstrijd mag in de gekozen 

samenstelling van partij D5 geen wijziging aangebracht worden met uitzondering van eventuele 

vervanging in geval van een blessure. 

 

Restteams bestaande uit alleen meisjes of jongens kunnen niet deelnemen aan de Nationale 

kampioenschappen voor regio teams. Overige restteams kunnen als incompleet team 

deelnemen, daarbij geldt dat het onderdeel waarvoor een speler ontbreekt (MD of VD) niet 

gespeeld kan worden en als gewonnen partij voor de tegenstander in elke te spelen wedstrijd 

verwerkt wordt. 

   

Wedstrijdfunctionarissen (H IV CR) 

 

Aanstellen competitiefunctionaris 

Artikel 1 
Limburg : Verplichting m.b.t. aanstellen competitiefunctionaris zoals genoemd in het  CR H IV art 1, nadere uitwerking 

van het gestelde in H IV art 1 van het CR specifiek voor Regio Limburg. 

 

1. In alle afdelingen van de bondscompetitie dienen de verenigingen een competitiefunctionaris  

aan te stellen. 

Deze functionaris dient gedurende de gehele wedstrijd aanwezig te zijn. 

2. In alle afdelingen van de regio competitie is het aanstellen van een competitiefunctionaris 

optioneel ter beoordeling aan de vereniging. 

  

Taak competitiefunctionaris 

 

Artikel 2 
Limburg : Aanvullende bepaling toevoegen aan H IV artikel 2, nadere uitwerking van de taak van de aan te stellen 

competitiefunctionaris zoals verwoord in artikel 1 van deze aanvullingen. 

 

6. De competitiefunctionaris beslist over alle geschillen die in een wedstrijd kunnen rijzen, 

conform  het AWR en het competitiereglement en de aanvullende bepalingen daarop. 

7. 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 

competitie functionaris de speler voor één of meer partijen van de competitiewedstrijd 

uitsluiten. In de desbetreffende partij(en) mag de speler niet worden vervangen. 
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Tellen 

 

Artikel 4 
Limburg : Aanvullende bepaling toevoegen aan H IV als artikel 4, in deze aanvulling  wordt het tellen van partijen in 

genoemde afdelingen als een verplichting voor Regio Limburg geregeld. 

 

Alle partijen van wedstrijden in de bonds- , de jeugd- en de 35+ competitie  dienen te worden 

voorzien van een teller. 

 

Gerechtigde spelers (H V CR) 

 

Artikel 1 
Limburg : Aanvullende bepaling op artikel 1 genummerd als lid e en f  waarin geregeld op welke wijze dispensatie op 

leeftijd verleend wordt en hoe wedstrijden gepeeld dienen te worden wanneer er op grond van leeftijd dispensatie 

wordt verleend door het regioteam aan spelers van een vereniging. 

 

e. De bepaling van leeftijdsgrenzen luidt : Speler die op 31 december van het jaar waarin de 

competitie start jonger is dan 19 jaar-17 jaar-15 jaar-13 jaar-11 jaar. Op verzoek van een 

vereniging kan door het regio team dispensatie worden verleend voor het hanteren van deze 

bepaling met een afwijking van maximaal 6 maanden, voor 31 december dient dan 30 juni 

gelezen te worden.   
 

e. Met uitzondering van jeugd 11 jaar is het spelen van een competitie wedstrijd met meer dan 

één dispensatie speler in een team niet toegestaan. De teamsamenstelling van een team kan 

bestaan uit meerdere spelers met leeftijdsdispensatie, echter de teamsamenstelling dient 

daarbij zodanig te zijn dat slechts één van die dispensatiespelers daadwerkelijk in een 

competitiewedstrijd uitkomt, waarbij alle onderdelen  gespeeld moeten worden. Tevens zal bij 

aanvang van de competitie een lijst met alle dispensatiespelers per team, per vereniging 

gepubliceerd worden. Voor jeugd 11 jaar geldt dat het spelen van een competitie wedstrijd  

met maximaal 2 dispensatiespelers is toegestaan.  

 

Artikel 7 
Limburg :  Aanvullende bepaling i.v.m. de verleende dispensatie, voor artikel 7 lid 3, aan alle verenigingen m.b.t. de 

inval regeling voor de regio competitie in Limburg, deze aanvulling regelt het invallen van spelers uit de regio 

competitie in de bondscompetitie, ook het invallen in teams binnen de regio competitie wordt hiermee geregeld. 
 

3a. Het invallen van spelers uit een team van de regio competitie in een team dat in de 

bondscompetitie uitkomt is onbeperkt toegestaan mits rekening gehouden wordt met de voor  het 

invallen in de bondscompetitie gestelde regels. Plaats van spelers op de competitie (inval) ranglijst 

is daarbij bepalend.  

3b.  Spelers van teams in de regio competitie, m.u.v. de jeugdcompetitie, mogen onbeperkt 

invallen in een ander team mits daarbij rekening wordt gehouden met het nummer van het 

team waarvoor ingevallen wordt, dit team dient ten allen tijde een lager teamnummer te 

hebben dan het team waarvoor betreffende speler  vastspeler is. Een lijst met vastspelers per 

team is gepubliceerd op de website van BN regio Limburg. 

3c.  Voor de jeugdcompetitie wordt U17 - U15 - U13 en U 11 als 1 klasse met een aantal afdelingen 

aangemerkt. 

Spelers van teams in de jeugd competitie mogen onbeperkt invallen in een ander team spelend in 
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dezelfde klasse. Daarbij is het toegestaan om in alle teams in die klasse in te vallen, de bepaling 

invallen van een lager naar een hoger team is daarbij niet van kracht. 

Spelen beide teams echter in dezelfde afdeling dan mogen spelers uit deze teams alleen van een 

lager naar een hoger team invallen zoals vermeld in lid 3b. 

3d.  Spelers van teams welke spelen in de Dubbel 35+ competitie mogen onbeperkt invallen in 

teams in de bondscompetitie mits rekening wordt gehouden met de voor het invallen in de 

bondscompetitie gestelde regels. 

Spelers van teams welke spelen in de bondscompetitie mogen niet invallen in een team uitkomend 

in de 35+ competitie. 

  

Verplichtingen van de deelnemende verenigingen (H VI CR) 

 

Opgave teamindeling 
 

Artikel 2 
Limburg : Aanvullende bepaling toevoegen aan H VI artikel 2, in deze aanvulling wordt geregeld hoeveel spelers er per 

team opgegeven dienen te worden in het competitieprogramma van Badminton Nederland. 

 

3. Een vereniging die aan de regiocompetitie deelneemt, dient voorafgaand aan de competitie 

van alle teams het team samenstellingsformulier in het competitieprogramma ingevuld te 

hebben. 

Dit team samenstellingsformulier bevat de vast spelers van het betreffende team. 

 Op het team samenstellingsformulier in het competitieprogramma dienen in de gemengde 

competitie en de jeugd competitie per team minimaal 2 vrouwen en 2 mannen als vastspeler te 

worden opgegeven. Bij de mannen competitie zijn dat 4 mannen. Bij restteams (zie blz. 1 van 

deze aanvullende bepalingen) mogen dat ook andere verhoudingen zijn, maar minimaal 4 

namen. 

 

Uitnodigingen tegenstander 

 

Artikel 4 
Limburg : Aanvullende bepaling toevoegen aan H VI artikel 4, in deze aanvulling wordt geregeld hoe om te gaan  met  

de vervallen verplichting tot het sturen van een uitnodiging.  Tevens wordt geregeld waaraan een uitnodiging dient te 

voldoen. 

 

Het versturen van uitnodigingen is (niet meer) verplicht. 

 

Tenminste  10 werkdagen vóór aanvang van een competitiewedstrijd dient de ontvangende 

vereniging aan de ccp’er van de tegenstander bericht te geven betreffende : 

 

o Klasse, afdeling en teamnummer waarop de wedstrijd betrekking heeft, 

o Speeldatum en aanvangstijd 

o Speelgelegenheid inclusief routebeschrijving naar de speelgelegenheid 

o Merk en type shuttle 
 

Shuttles 

 

Artikel 9 
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Limburg : Aanvullende bepaling toevoegen aan H VI artikel 9, in  deze aanvulling wordt geregeld welke shuttles Regio 

Limburg in de hieronder vermelde klassen verplicht stelt. 

 

- in alle klassen van de regio jeugdcompetitie wordt met nylon shuttles gespeeld. 

- in de 35+ dubbelcompetitie bepaald de thuisspelende vereniging  of de wedstrijd met veren 

of met nylon shuttles gespeeld wordt. 

 

Speeldagen en tijden 

 

Artikel 10 
Limburg : Aanvullende bepaling toevoegen aan H VI artikel 10, in  deze aanvulling wordt het spelen van wedstrijden in 

de dubbel 35+ competitie geregeld. 

 

Wedstrijden in de dubbel 35+ competitie worden in het competitie programma opgenomen in de 

speelweken van de competitie. Teams zijn vrij om de wedstrijden in onderling overleg te spelen op 

elke dag van de week. Daarbij is het aanvangen van een wedstrijd later als 20:00 uur niet 

toegestaan, voor aanvangstijdstippen na 20:00 uur dient dispensatie aangevraagd en verkregen te 

worden. Wedstrijden met een aanvangstijdstip na 20:00 uur dienen verplicht op 2 of meer banen 

gespeeld te worden. 

 
Limburg : Aanvullende bepaling toevoegen aan H VI artikel 10, in  deze aanvulling wordt het spelen van wedstrijden in 

de jeugdcompetitie geregeld welke op avonden in de week gespeeld worden. 

 

Een speelweek begint altijd op de maandag en eindigt op de zondag. Wedstrijden dienen bij  

voorkeur op zaterdag en / of zondag gespeeld te worden. Spelen van wedstrijden in de 

jeugdcompetitie welke op maandag t/m vrijdag gespeeld worden dienen tussen 19:00 en 20:00 

uur aan te vangen en gespeeld te worden op 2 of meer banen. De thuisspelende vereniging 

bepaald op welke dag en tijd een thuiswedstrijd gespeeld wordt rekening houdende met hetgeen 

hierover in het competitie reglement H VI artikel 10 en in deze aanvullende bepalingen is 

opgenomen.  

 

Doorgeven uitslagen invoer gegevens in competitieprogramma 

 

Artikel 23 
Limburg : Aanvullende bepaling toevoegen aan H VI als artikel 23, in deze aanvulling  wordt expliciet het tijdstip van 

uiterste invoer van de uitslagen in het competitie programma bepaald zoals aangegeven in art 16 lid 4 

 

Ten behoeve van publicatie in de regionale pers en het publiceren van resultaten en standen op de 

website van regio Limburg dienen de uitslagen van de wedstrijden uiterlijk op maandag om 21.00 

uur ingevoerd te zijn in het competitieprogramma. In de bondscompetitie (ook de mannen) is het 

uiterste tijdstip voor invoer zondag 20:30 uur. 
 

Terugtrekken teams en samenstelling competitieprogramma (H II CR) 
 

Limburg : Samenstelling competitie programma belangrijke peil data en procedure zoals verwoord in H II in hieronder 

vermelde artikelen. 

 

1. Het regioteam is belast met het samenstellen van het competitieprogramma 

2. Daarvoor gelden de volgende peildata ,zoals verwoord in H II art 9 : 
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- Rond 20
e
  van de maand juni wordt het 1

e
 concept verzonden, hierop kunnen door 

de verenigingen aanvullingen en wijzigingen aangebracht worden. 

- Vanaf nu volgen er  indien noodzakelijk nieuwe concepten waarin, voor zover 

mogelijk alle verzoeken tot aanpassing worden verwerkt. Ook kan door 

verenigingen gevraagd worden om aanpassing. 

- Rond de 8
e
 van de maand augustus wordt het definitieve concept verzonden. 

- Op 10 augustus is het definitieve concept verwerkt in het programma voor het 

nieuwe competitieseizoen. 

- Uiterlijk op 15 augustus zal de competitie online beschikbaar zijn voor de 

deelnemende verenigingen en kunnen de teamspelers ingevoerd worden. 

- Procedure terugtrekken teams conform H II artikel 3 lid 4 

- Terugtrekken van een team na aanmelding is tot het bekendmaken van de 

definitieve indeling mogelijk, er zal daarbij geen boete worden opgelegd. 

- Na bekendmaken van de definitieve indeling kan terugtrekken van een team 

worden beboet met maximaal 90 euro. Ook zal het inschrijfgeld in rekening 

gebracht worden. 


