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Voorbereiding 2021-2022: 
 

Competitie hiërarchie 

 

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 betreffende 

regio worden georganiseerd. 

 

Speeltijden 

  

Weekend competitie; Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 en 19.00 uur; 

op zondag tussen 09.00 en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op zondag ná 18.00 uur 

kan niet worden geëist. Wedstrijden in de jeugdcompetitie U11 na 17:00 uur kan niet worden 

geëist. 

Door de week competitie; maandag t/m vrijdag moet de wedstrijd tussen 19.00 en 20.00 uur 

beginnen en het beginnen van partijen na 23:00 uur kan niet worden geëist. 

 

Er mag niet afgeweken worden van de in het wedstrijdprogramma gepubliceerde 

speeldagen en tijden.  

 

Samenstelling jeugdteams. 
  
In de eerste en tweede klasse spelen teams bestaande uit minimaal 2 jongens én 2 
meisjes. 

In de derde klasse kan een team bestaan uit jongens- (minimaal 3 jongens) of 
meisjesteams (minimaal 3 meisjes). 
In de 3e klasse U13 mag een team bestaan uit tenminste 3 spelers. 

  

Terugtrekken team 

  
Indien een vereniging genoodzaakt is om een team tijdens de competitie uit de competitie terug te 
trekken dient deze zelf de tegenstanders z.s.m. op de hoogte te stellen van de terugtrekking en de 
RCW/competitieleider hiervan bericht te geven. 
 

Regeling spelerskaarten 

  

Alle deelnemers aan competitiewedstrijden van de regio Noord dienen te beschikken over een 

geldige spelerslegitimatie. Deze bestaat uit: 

  

De (digitale) Badminton Nederland Pas 

  

Spelers die via Badminton Nederland worden aangemeld krijgen tijdens de aanmeldprocedure 

direct een bondsnummer toegewezen, waarmee gelijk competitie kan worden gespeeld. 
De digitale Badminton Nederland Pas wordt via email verstuurd naar de betrokken speler die deze 

dient af te drukken en mee te nemen naar de wedstrijden.  

Indien een speler geen pas kan tonen, dient een door de speler en zijn teamleider ondertekende 

verklaring te worden opgesteld, waarin wordt vermeld dat de speler speelgerechtigd is. Indien 

legitimatie door middel van het tonen van een geldig paspoort of rijbewijs heeft kunnen plaats-

vinden, dient dit in de verklaring te worden opgenomen. Deze verklaring dient te worden gemaild 

binnen 48 uur na afloop van de wedstrijd naar rcw_noord@badminton.nl . 

Spelers die als Bondslid van hun vereniging worden afgemeld zijn vanaf deze datum niet langer 

gerechtigd om voor hun vereniging competitie te spelen. 

  

Aanvragen digitale Badminton Nederland Pas  

  

Bij deze het dringende verzoek aan de CCP om tijdig te controleren of alle spelers nog in het bezit 

zijn van de Badminton Nederland Pas. Bij het ontbreken van de pas is er dan namelijk nog 

voldoende tijd om een nieuwe digitale Badminton Nederland Pas aan te vragen en wordt 
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voorkomen dat de spelers bij het begin van de eerste wedstrijd geen geldige spelerslegitimatie 

bezitten.  

 
Spelers 

 
Een speler in de Regiocompetitie mag in de loop van de competitie voor niet meer dan één 
vereniging spelen waar ook ter wereld, ook niet wanneer deze vereniging zich uit de competitie 
heeft teruggetrokken. 

Een vastspeler van een team mag in een competitieweek uitkomen voor zijn eigen team en mag in 
dezelfde competitieweek één keer invallen in een hoger team van zijn vereniging, mits de 
desbetreffende wedstrijden niet gelijktijdig worden gespeeld, d.w.z. de aanvangstijd van een 

volgende wedstrijd dient niet vóór de eindtijd van de voorgaande wedstrijd te liggen; bepalend 
voor beide tijden is de opgave op het wedstrijdformulier. 
Een speler uit de bondscompetitie mag onbeperkt invallen in de DDW-competitie, een speler uit de 
DDW-competitie mag onbeperkt invallen in de bondscompetitie (zie voor vergelijking van de 

sterktes tussen Bonds Divisies en klassen in de DDW competitie de competitie hiërarchie).  
Om voor een competitiewedstrijd in de vierde klasse of lager van de DDW-competitie of voor een 
wedstrijd in de Mannencompetitie te kunnen uitkomen, dient een speler bovendien op 1 januari 
van het competitiejaar tenminste 16 jaar oud te zijn. Aan de DDW- en Mannencompetitie mogen 
geen jeugdspelers deelnemen, tenzij er sprake is van dispensatie verleend door de RCW. 
 

Aanvullende regels invallen jeugdcompetitie 
 

- Er mag worden ingevallen in een hogere klasse binnen de eigen leeftijdscategorie 
en in een hogere leeftijdcategorie. 

- In de 3e klasse U13, U15, U17 en U19 mag worden ingevallen door een speler van 
een andere sekse. Dit dient bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de wedstrijd 

kenbaar te worden gemaakt bij de tegenstander. 
- Een jeugdspeler die vier maal is ingevallen in de Regio- en/of Bondscompetitie 

mag niet meer in de Jeugdcompetitie spelen. 
- Een vastspeler van een bepaalde leeftijdscategorie mag niet in een lagere 

leeftijdscategorie invallen. 
- Bij samenvoeging door de RCW van twee leeftijdscategorieën mag men invallen in 

de bij aanmelding opgegeven leeftijdscategorie. 

- 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 7 van het Competitiereglement 
 

 
Spelen van wedstrijden: 
  

De te spelen partijen en puntentelling 
  
Een wedstrijd van een gemengd team bestaat uit: 2 ME, 2 VE, 1 MD, 1 VD en 2 GD. De dub-
belcombinaties mogen zelf bepaald worden, met dien verstande dat per wedstrijd niet dezelfde 
combinatie van spelers opgesteld wordt. Men mag maximaal 3 partijen per speler spelen. Alle 
competitiewedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen games. Alle partijen worden conform het 
ralleypoint systeem gespeeld tot 21 punten, met 2 punten verschil tot een maximum van 30 
punten.  

De thuisspelende vereniging zorgt indien nodig of op verzoek voor een teller bij de 
wedstrijden. 

 
De taken van de teller: (Spelregels; Hoofdstuk 5) 
 

5. UITSPRAKEN VAN DE SPELREGELCOMMISSIE  
 

02. RECHTEN EN PLICHTEN VAN EEN TELLER. 1986-2 

Wat zijn de rechten en plichten van een bij een partij aangestelde respectievelijk aangewezen of 
gevraagde “teller” 

UITSPRAAK: 
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De rechten en plichten van de betreffende teller zijn die welke conform reglementen en spelregels 
aan een scheidsrechter toekomen respectievelijk worden opgelegd. 
Argumentatie: Indien een teller niet in de rechten van de scheidsrechter treedt, vervallen alle 
scheidsrechterlijke beslissingen aan de spelers. Binnen de spelregels bestaan voor spelers 
mogelijkheden van beroep tegen beslissingen van de scheidsrechter. Deze mogelijkheden van 
beroep bestaan niet voor beslissingen van spelers. Als de teller in de rechten van de scheidsrechter 

treedt, blijven de mogelijkheden van beroep gehandhaafd. 
 

Uitwisseling opstellingen en invulling wedstrijdformulier 
 
Vóór aanvang van de wedstrijd wisselen de teamleiders van de twee teams de opstelling voor alle 

partijen van de wedstrijd uit door middel van een opstellingsformulier. Dit formulier is evenals een 

blanco wedstrijdformulier te vinden op de site van regio Noord via de volgende link, 

https://www.badminton.nl/regio/noord/competitie. De opstelling dient te zijn vergezeld van de 

spelerslegitimatie (Badminton Nederland Pas) van de spelers die aan de wedstrijd deelnemen.  
De thuisspelende vereniging vult vóór aanvang van de wedstrijd de opstelling van alle partijen op 
het wedstrijdformulier in. 
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de volledigheid en de juistheid van de 
gegevens op het wedstrijdformulier en voor de digitale verwerking. De thuisspelende vereniging 

dient het formulier na de wedstrijd binnen 2x 24 uur digitaal in te vullen en te versturen, van elke 
speler dienen voor elke partij de gegevens die op het formulier worden gevraagd te worden 
opgegeven zoals vermeld op de spelerslegitimatie 
 

Kleding 
 

Verenigingen dienen ervoor te zorgen dat spelers tijdens de partijen kleding dragen die voldoet aan 
het daarover gestelde in het AWR en in gelijke kleding spelen. 
 

Shuttles 

 

Alle partijen worden gespeeld met shuttles van één merk en type. De ontvangende vereniging zorgt 

ervoor dat deze in voldoende mate beschikbaar zijn. 

 

Volgorde partijen, speelbanen en rusttijd 
 
De partijen van een wedstrijd worden gespeeld in de volgorde van het wedstrijdformulier, tenzij in 
onderling overleg een andere volgorde is vastgesteld. 
De ontvangende vereniging dient ervoor zorg te dragen, dat de speelbaan/-banen tenminste 
vijftien minuten voor de vastgestelde aanvangstijd in gereedheid is/zijn gebracht, het 
schoonmaken van de baan/banen mede inbegrepen en dat het bezoekende team tijdig toegang 

heeft tot het speellokaal. 

De ontvangende vereniging bepaalt op welke baan/banen de wedstrijd moet worden gespeeld. 
Indien voor een wedstrijd slechts één baan ter beschikking staat, moet zonder ophouden worden 
doorgespeeld, onverminderd het recht van een speler op een rusttijd van vijftien minuten tussen 
twee partijen. 
Een speler heeft recht op een rusttijd van vijftien minuten na een partij. 
Wanneer een speler als eerste de score van 11 punten heeft bereikt, mag men maximaal 60 

seconden pauzeren. Tussen de games is een maximale pauze toegestaan van 120 seconden. De 
speler moet gedurende deze pauzes in de nabijheid van de baan blijven. Mocht men de baan 
verlaten dan de teller/scheidsrechter en de tegenstander hiervan op de hoogte brengen en deze 
moet akkoord zijn met het verlaten van de baan. 

 

Coaching 
 

Een speler mag tijdens een partij alleen aanwijzingen ontvangen wanneer de shuttle niet in het 
spel is. De coach dient op de voor hem toegewezen stoel achter de baan plaats te nemen. Deze 
mag hij verlaten tijdens de rustpauzes bij 11 punten en tussen de games. De coaching mag het 
spel niet verstoren. 
 

 

 

 

mailto:rcw_noord@badminton.nl
https://www.badminton.nl/regio/noord/competitie


                                                    e-mail : rcw_noord@badminton.nl 

 
Onvolledige wedstrijden 
  

Indien door onvolledig opkomen minder dan de kleinst mogelijke meerderheid van de partijen kan 

worden gespeeld, wordt de wedstrijd op de vastgestelde speeldatum niet gespeeld. 

Bij het onvolledig opkomen bij een wedstrijd, zijn de laagst geplaatste partijen  

(2e ME/VE - 2e GD) met de maximale score verloren door het team dat onvolledig opkomt. 

Indien bij ongeval of ziekte na het begin van een wedstrijd een partij niet kan worden gespeeld is de 

partij met 21-0 21-0 verloren voor het team dat niet kan spelen. 

In nog te spelen partijen mag de uitgevallen speler worden vervangen door een andere speler, met 

inachtneming van alle bepalingen omtrent gerechtigde spelers. 

Indien niet alle partijen van een wedstrijd op de vastgestelde speeldatum zijn doorgegaan, moet 

hiervan, onder vermelding van reden, mededeling worden gedaan op het wedstrijdformulier en aan 

de RCW. De RCW beslist over het al of niet voortzetten van de wedstrijd. Indien een partij moet 

worden voortgezet, wordt de partij hervat bij de stand waarop de partij werd afgebroken. 

 

Niet gespeelde wedstrijden 
  

Ingeval van het NIET doorgaan van een wedstrijd op de vastgestelde dag, moet hiervan onder 

vermelding van de reden(en) door de ontvangende vereniging schriftelijk of per e-mail binnen 

2×24 uur na het geplande wedstrijdtijdstip aan de RCW mededeling worden gedaan. De 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 en degradatie.    

De kosten verbonden aan het alsnog spelen, het overspelen of het uitspelen van een 

wedstrijd zijn voor rekening van de daarvoor verantwoordelijke vereniging, een en ander 

ter beoordeling van de RCW. 
 

Doorgeven uitslagen via Internet 

  
De CCP (of diens plaatsvervanger) dient uiterlijk binnen 2 dagen na de wedstrijd alle mutaties en 
uitslagen op het digitale wedstrijdformulier in te voeren via de Competitiesoftware te vinden via 

volgende link. Badminton Nederland - Competitie Regio Noord 2021-2022 - Organisatie 

(toernooi.nl)  
 

Foutieve invoer wedstrijdformulier 

  

Als de uitspelende vereniging constateert dat gegevens niet juist zijn ingevoerd dan kan men met 

de volgende stappen de nodige correcties aanbrengen: 
  

❖ De uitspelende vereniging neemt via telefoon en / of e-mail contact op met de 
thuisspelende  vereniging. 

 
❖ en verzoeken de thuisspelende vereniging het formulier te corrigeren 

 

❖ De thuisspelende vereniging vraagt de RCW om het wedstrijdformulier van de bewuste 
wedstrijd terug te zetten, onder vermelding van de betreffende wedstrijd, klasse en 
afdeling. 

 
❖ De RCW informeert de thuisspelende vereniging dat het wedstrijdformulier is teruggezet. 

 
❖ De thuisvereniging corrigeert het wedstrijdformulier en verzend deze opnieuw en laat de 

tegenpartij en de RCW weten dat het formulier gewijzigd is. 

  

  

Er mogen bij het digitale wedstrijdformulier uitsluitend opmerkingen worden geplaatst 

welke direct betrekking hebben op de invulling van het desbetreffende formulier. 
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