
Regeling Hiërarchie Regiocompetitie 2021-2022 
 
In deze regeling wordt beschreven waar men mag invallen gedurende de Regiocompetitie van het seizoen 
2021-2022. 
 
In het competitiereglement staat beschreven dat men in mag vallen in een hoger team en niet in een lager 
team. 
 
Een hoger team is voor onze Regio een team uitkomend in een hogere of dezelfde sterkteklasse als het team 

waarvan de speler vastspeler is. Dit houdt in dat men horizontaal mag invallen (de teamnummers zijn niet 

bindend maar de sterkteklasse zoals beschreven in COMPETITIEREGLEMENT BADMINTON 

NEDERLAND Hoofdstuk V Artikel 7a en 7b) met een maximum van 3 invalbeurten voor horizontaal 

invallen.   
 
Vergelijking van de sterktes tussen Divisies in de Bondscompetitie  en klassen in de DDW competitie. 
 
7e Divisie Bondscompetitie is gelijk aan 2e klasse DDW of andere regiocompetitie. 
8e Divisie Bondscompetitie is gelijk aan 3e klasse DDW of andere regiocompetitie. 
9e Divisie Bondscompetitie is gelijk aan 4e klasse DDW of andere regiocompetitie. 
 
Dit houd in dat men vanuit de 8e divisie Bondscompetitie horizontaal in kan vallen  in de 3e  klasse en hoger in 
de DDW of andere regiocompetitie maar ook van de 4e klasse DDW of andere regiocompetitie in de 9e Divisie 
of hoger in de Bondscompetitie. 
 
Regeling Hiërarchie Regiojeugdcompetitie 2021-2022 
 
Jeugd 1e t/m 3e klasse: 

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

- Vastspelers in de 2e en 3e  klasse worden beschouwd als één sterkte klasse. 

- Een vastspeler van een bepaalde leeftijdscategorie mag niet in een lagere leeftijdscategorie invallen. 

- In de 1e en 2e klasse mag een speler alleen worden vervangen door een speler van dezelfde sekse 

- In de 3e klasse mag worden ingevallen door een speler van de 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.  

 
 

Promotie degradatie regeling Regio Noord – Badminton Nederland 2021-2022 
Regio DDW competitie 

 

Klasse promotie degradatie 

2e klasse 
1 afdeling 

n.v.t. per afdeling het laagst geëindigde team 

3e klasse 
2 afdelingen 

Kampioenen per afdeling het laagst geëindigde team 

4e klasse 
1 afdeling 

Kampioenen 
 

n.v.t. 

 
 


