
                        

 

PERFLY Limburgse Kampioenschappen 2022 

 

Badminton Nederland/ Regioteam Limburg organiseert op 26 en 27 november 2022 de PERFLY Limburgse 

Kampioenschappen 2022 op 13 banen in sporthal De Schans, Bosdaellaan 1, 5953 BW REUVER.  

Toernooileider John op het Veld 

Plv. toernooileider Albert Valentijn 

Toernooicommissie Huub Hendriks & leden regioteam Limburg 

Referee Marcel Schormans, E-mail: mschormans@badminton.nl 

Toernooisecretariaat John op het Veld E-mail johveld@badminton.nl 

Toernooibepalingen 

1. Het toernooi is goedgekeurd door Badminton Nederland en wordt gespeeld volgens het Algemeen Wed-

strijd Reglement, het Toernooireglement en de Uitvoeringsregeling voor het organiseren van toernooien.  

2. Deelnemers dienen lid te zijn van Badminton Nederland en dienen hun badmintondomicilie in Limburg te 

hebben. 

3. Er wordt gespeeld in de onderdelen: mannenenkel (ME), vrouwenenkel (VE), mannendubbel (MD), 

vrouwendubbel (VD) en gemengd dubbel (GD). 

4. Inschrijven is mogelijk in de volgende categorieën rekening houdend met het aantal punten op de Natio-

nale Ranglijst Badminton van 1 juli 2022 : 

a. Categorie 1: Spelers/speelsters die op de Nationale Ranglijst Badminton meer dan 1468 punten hebben. 

b. Categorie 4: Spelers/speelsters die op de Nationale Ranglijst Badminton minder dan 1469 punten heb-

ben. 

c. Categorie 6 (veren): Spelers/speelsters die op de Nationale Ranglijst Badminton minder dan 627 punten 

hebben. 

d. Categorie 6 (nylon): Spelers/speelsters die op de Nationale Ranglijst Badminton minder dan 627 punten 

hebben. 



e. Het hoogste aantal punten van een speler in de NRB ME-VE, de NRB MD-VD of de NRB GD bepaalt de 

categorie van inschrijven. 

Men mag altijd in een hogere categorie inschrijven. 

Zie voor de Nationale Ranglijst Badminton:   

http://badmintonnederland.toernooi.nl/ranking/ranking.aspx?id=21152. 

Het hoogste aantal punten van een speler in een van de onderdelen van de NRB is bepalend voor de cate-

gorie van inschrijven!!! 

5. Inschrijving is alleen elektronisch mogelijk via www.toernooi.nl of badmintonnederland.toernooi.nl op de 

pagina van de PERFLY Limburgse Kampioenschappen 2022. 

6. Er zal geplaatst worden volgens de spelregels voor het plaatsen van spelers bij de LSK / LJK en JRC toer-

nooien. Deze zijn te raadplegen via:   

https://www.badminton.nl/regio/limburg/regio/reglementen. 

7. Men mag maximaal voor drie verschillende onderdelen inschrijven.  

8. Er mag in meerdere categorieën worden ingeschreven, met inachtneming van de punten 4 en 7. In dit 

geval kan soms niet worden vermeden, dat er meerdere partijen achter elkaar gespeeld dienen te worden. 

9. Het inschrijfgeld bedraagt voor 1 onderdeel 15 euro, voor 2 onderdelen 25 euro en voor 3 onderdelen 30 

euro. Het inschrijfgeld dient contant in de sporthal te worden voldaan. 

10. Er wordt gespeeld volgens het afval systeem. 

11. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen in een onderdeel, kan de toernooileider in overleg met de refe-

ree, kiezen voor een ander systeem, b.v. poule/afval. 

12. Er worden 1e en 2e prijzen ter beschikking gesteld. In de enkelspelen wordt ook een 3e prijs aangebo-

den, waarvoor de verliezers van de halve finales zullen spelen. De prijzen zullen bestaan uit een medaille en 

geldbedrag in de vorm van een Decathlon cadeaukaart. 

13. In de categorieën 1 - 4 en 6 (veren) is de toernooishuttle van het merk PERFLY  FSC 990. In de categorie 

6 (nylon) is de toernooishuttle van het merk PERFLY PSC 900. Voor elke partij in de categorieën 1 – 4 en 6 

veren worden 2 veren shuttles ter beschikking gesteld. Na afloop van elke partij dienen alle beschikbaar 

gestelde shuttles ingeleverd te worden. Meer shuttles zijn voor eigen rekening van de deelnemers. Voor 

elke partij in de categorie 6 nylon wordt een nylon shuttle beschikbaar gesteld, na afloop van de partij dient 

deze ingeleverd te worden bij de wedstrijdleiding.   

14. Zowel PERFLY nylon shuttles (kost € 1.50 per stuk of € 9 per koker) als PERFLY veren shuttles (kost € 

2.50 per stuk of € 27 per koker) zijn in de sporthal te koop. 

15. Shuttleregeling: Nadat de beide gratis ter beschikking gestelde veren shuttles geheel verbruikt zijn geldt 

dat alle volgende te gebruiken shuttles voor rekening zijn van de deelnemers. Daarbij geldt dat de eerste 

shuttle ten laste van de verliezer is, alle volgende shuttles zijn voor gezamenlijke rekening.  

16. De verplichte kleding is voor:  

a. mannen: T-shirt/poloshirt en shorts/loopshorts 



b. vrouwen: Jurk of T-shirt/poloshirt en shorts/loopshorts of rokje

c. Lycra wielrenbroek is toegestaan, mits gedragen als onderkledin

17. Conform het kledingreglement mag er niet worden gespeeld in trainingspak, bermuda's, leggings, 

boxershorts, fluorescerende kleding, etc.

18. Men wordt geacht medisch te zijn goedgekeurd voor het beoefenen van de badmintonsport. 

19. Tijdens het toernooi is een sportmasseur aanwezig.

20. Er wordt gespeeld in Sporthal De Schans, Bosdaellaan 1, 5953BW REUVER op zaterdag 

09:00 tot maximaal 22:00 uur en op zondag 2

21. Inschrijving is mogelijk t/m zondag 

22. Elektronische loting vindt plaats op 1

daarna op internet gepubliceerd. 

23. Covid-19 
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geldende maatregelen COVID-19. Indien de geldende maatregelen COVID

strijden mogen worden gespeeld of dat er een beperkt aantal personen in de zaal aanwezig mag zijn zal het 

toernooi worden afgelast. De spelers zullen hier zo snel als mogelijk over worden ingelicht. Ook wanneer 
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gelen zullen alle spelers zo snel als mogelijk worden ingelicht over deze maatregelen.

staat dat we het besluit dienen te nemen dat er geen “publiek” toegelaten mag 

hal. 
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