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Toelichting REGIOCOMPETITIEREGLEMENT voor Regio OOST. 
 
COMPETITIESEIZOEN 2016-2017 
 
Algemeen 
In deze toelichting wordt uitleg gegeven hoe het regiocompetitiereglement voor de verenigingen in Regio Oost 
gelezen/uitgelegd dienen te worden. Dit als overgang van de specifieke regels van Regio Oost naar de 
algemene regels van Badminton Nederland. In geval van twijfel beslist de RCW en/of RM.  
Alle zaken betreffende de competitie dienen via mail te worden afgehandeld met alle betrokkenen, die met het 
onderwerp te maken hebben. In principe wordt zowel telefonisch als via mail alleen gecommuniceerd met één 
door de vereniging aangestelde Competitie Contact Persoon (CCP). Waar in het regiocompetitiereglement het 
competitieboekje vermeld staat, wordt bedoeld het gepubliceerde op de Badminton Nederland-site. 
 
De basisreglementen kunnen gedownload worden van: 
http://www.badminton.nl/badminton_nederland/reglementen 
 
 
Hfdstk II, art. 3.1 
Zie Boetebeleid pt 5, toelichting op Hfdstk IX 
 
Hfdstk II, art. 6 - aanvulling 
Bij kleinere poules zijn dubbele en anderhalve competities mogelijk. 
 
Hfdstk II, art.10 
De competitiekalender wordt uiterlijk half april bekend gemaakt. 
 
Hfdstk. III, art.2 - aanvulling 
Het begrip “buiten mededinging” 
Als een team buiten mededinging meespeelt in een competitie wil dat zeggen dat het betreffende team geen 
aanspraak kan maken op het kampioenschap. Indien het team dat buiten mededinging meedoet op de eerste 
plaats zou eindigen, zal het opvolgende team kampioen worden. 
 
Hfdstk. IV 
Begeleiding bij jeugdwedstrijden. 
Bij wedstrijden in de Jeugdcompetitie moet gedurende de gehele wedstrijd tenminste één volwassen begeleider 
van de thuisspelende vereniging aanwezig zijn. Het verdient sterk aanbeveling dat ook de begeleider van het 
bezoekende team gedurende de gehele wedstrijd aanwezig is. Bij ongeregeldheden/protesten verdient het de 
voorkeur dat  beide begeleiders het papieren wedstrijdformulier ondertekenen. 
 
Hfdstk. V, art. 1 
Aanvullend, in het seizoen 2016-2017 worden in Regio Oost in de jeugdcompetitie de leeftijdscategorieën U19, 
U16 en U13 gehanteerd. De samenstelling van de jeugdteams wordt losgelaten. Dat wil zeggen dat team uit 
een willekeurige combinatie van jongens en meisjes kan bestaan. Wel dienen de leeftijdsgrenzen 
gerespecteerd te worden, met uitzondering van hieronder genoemde dispensatie. 
De teams die met inachtneming van de gestelde leeftijdsgrenzen kampioen worden mogen deelnemen aan de 
RTK. Kampioenen van de RTK mogen naar de NKR mits aan de gestelde eisen van de NKR wordt voldaan. 
Indien dit niet het geval is zal de RCW bepalen welk volgend team wel naar de NKR mag. 
 
Hfdstk. V, art. 1, lid C 
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Op de LCW/RCW vergadering van 17-09-2012 is besloten dat met ingang van het seizoen 2013-2014 per team 
één speler maximaal één half jaar te oud mag zijn voor de leeftijdscategorie waarin deze speler uitkomt. Deze 
speler is ook speelgerechtigd voor de RTK en de NKR. 
 
Hfdstk. V, art. 2, lid 2 
Aanvullend, spelers uitkomend in de regiocompetitie senioren mogen niet uitkomen voor een team spelend in 
de jeugdcompetitie.  
 
Hfdstk. VI, art. 2 
De teamsamenstelling wordt voor aanvang van de competitie door de desbetreffende verenigingen opgegeven  
op http://badmintonnederland.toernooi.nl, alle VAST spelers dienen ook als zodanig aangevinkt te worden. 
De indeling van de jeugdteams dient voor de opgegeven datum  via het beschikbaar gestelde Excel formulier 
aan de RCW toegezonden te worden. 
 
Hfdstk. VI, art. 3 
Dit is inclusief de regiokampioenschappen (RTK) en nationaal kampioenschap voor regioteams (NKR). 
 
Hfdstk. VI, art. 4 
Is niet van toepassing. 
 
Hfdstk. VI, art. 7 – aanvulling. 
Wedstrijdkleding 
Tijdens de DV van 9 juni 1995 is het voorstel aangenomen dat vanaf het badmintonseizoen 1997-1998 alle 
teams verplicht zijn om in teamkleding te spelen. 
 
Hfdstk. VI, art. 9 - aanvulling 
Shuttles 
In de Hoofdklasse en 1

e
 klasse moet gespeeld worden met de door Badminton Nederland goedgekeurde veren 

shuttles. In de overige klassen van de Regiocompetitie wordt gespeeld met de door Badminton Nederland 
goedgekeurde synthetische shuttles. 
 
Hfdstk. VI, art. 10 
Wedstrijden worden gespeeld op de dag dat de thuisvereniging de beschikking heeft over de accommodatie. 
Wedstrijden in de Juniorencompetitie worden in het weekend gespeeld. 
 
Spelen op zondag 
Verenigingen die om principiële redenen niet op zondag willen spelen en bij een uitwedstrijd toch gepland staan 
op zondag kunnen de betreffende wedstrijd in overleg met de tegenstander verplaatsen. 
In geval er geen oplossing mogelijk is, omdat de thuisspelende vereniging geen accommodatie op een geschikt 
tijdstip beschikbaar heeft of niet kan/wil meewerken aan andere voorstellen, zal de RCW de volgende normen 
hanteren: 
1. De bezoekende vereniging krijgt geen boete en er worden geen wedstrijdpunten in mindering gebracht. De 

wedstrijd eindigt voorlopig “onbeslist”. 
2. De thuisspelende vereniging krijgt het verzoek te motiveren aan de RCW waarom er geen oplossing tot 

stand kon komen. Deze beslist daarna of de wedstrijd alsnog moet worden vastgesteld. 
 
Hfdstk. VI, art. 14 - aanvulling 
Speelvolgorde 
De volgorde van de acht partijen in de gemengde - en jeugdcompetitie is als volgt: 
1e mannenenkelspel, 2e mannenenkelspel, 1e vrouwenenkelspel, 2e vrouwenenkelspel, mannendubbelspel, 
vrouwendubbelspel, 1e gemengddubbelspel, 2e gemengddubbelspel.  
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Mannencompetitie 
In de mannencompetitie worden acht partijen gespeeld, namelijk: vier enkelspelen en vier dubbelspelen. Een 
speler speelt maximaal 1 enkelspel en 2 dubbelspelen. Aan de 1

e
 en 2

e
 dubbel moeten van elk team 4 

verschillende spelers deelnemen. Datzelfde geldt voor het 3
e
 en 4

e
 dubbelspel. Een speler mag gedurende de 

wedstrijd slechts éénmaal met eenzelfde teamgenoot samenspelen in het dubbelspel. 
 
Hfdstk VI, art. 16 te lezen als: 
Wedstrijdformulier 
1. Het papieren wedstrijdformulier dient vóór aanvang van de wedstrijd geheel te zijn ingevuld!. 
2. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de juistheid van alle op het wedstrijdformulier in te 

vullen gegevens (met name de bondsnummers!). 
3. In geval van het niet beëindigen van de wedstrijd op de vastgestelde dag moet de stand zoals die is op het 

moment van afbreken op het wedstrijdformulier worden ingevuld. De wel gespeelde partijen moeten als 
zodanig worden ingevoerd op http://badmintonnederland.toernooi.nl en de niet gespeelde partijen in dit 
geval niet. De oorzaak van het niet beëindigen van de wedstrijd dient zo spoedig mogelijk na de wedstrijd 
via mail te worden doorgegeven aan de RCW. 

4. Partijen van geblesseerde spelers zijn uiteraard wél verloren en moeten als zodanig wél vermeld worden 
op het wedstrijdformulier. 

5. Het papieren wedstrijdformulier dient na afloop van de wedstrijd door beide teamleiders te worden 
ondertekend en door de thuisspelende vereniging gedurende het seizoen bewaard te blijven. 

6. Het digitale wedstrijdformulier dient binnen 2 x 24 uur volledig en correct te zijn ingevoerd op 
http://badmintonnederland.toernooi.nl door de thuisspelende vereniging. 

7. Indien een tegenstander niet is komen opdagen, dient de thuisspelende vereniging dit zo spoedig mogelijk 
via mail te melden aan de RCW. De RCW kan de wedstrijd of (1) onderling opnieuw laten vaststellen óf (2) 
verloren verklaren voor het team dat niet is komen opdagen. 
N.B. 1: Het wedstrijdformulier op http://badmintonnederland.toernooi.nl dient NIET ingevuld te worden.  
Reden hiervoor is dat een simpele 8-0 overwinning in het nadeel kan zijn van de andere teams in de poule. 
N.B. 2: Indien de uitspelende vereniging in gebreke was, dient bij extra zaalhuur de vereniging die niet is 
op komen dragen bij te dragen in de extra onkosten. 
 

Hfdstk. IX, Overtredingen 
Naar aanleiding van de RCW/RM vergadering dd. 27/02/06, wordt met ingang van het seizoen 2006-2007 
landelijk hetzelfde boetebeleid gehanteerd. Dit houdt in dat de Regio Competitieleider Wedstrijdzaken (RCW) 
en de Regio Manager (RM) gemachtigd zijn om boetes op te leggen ten aanzien van een overtreding of een 
administratief verzuim van een vereniging ten aanzien van de regiocompetitie. De facturering wordt verzorgd 
door het Bondsbureau. 
 
 

Aanvulling op Administratiekosten, boetes en strafmaatregelen 
 
1. Administratiekosten bij verzetten van wedstrijden 
Alle wedstrijden die naar achteren worden verschoven zullen belast worden met administratiekosten. 
Uitgezonderd de wedstrijden die voor 1 oktober worden doorgegeven voorzien van nieuwe datum en een 
akkoord van beide verenigingen. 
 
2. Onbetaalde boete 
Wanneer een boete niet wordt/is betaald vóór 31 maart van elk competitieseizoen, volgt uitsluiting van de 
betreffende club voor het volgende seizoen. 
 
Doetinchem, december 2016. 


