
 

Officiële Regiomededelingen 1  

Regio Zuid-West 

Seizoen 2020/2021 

 

Deze officiële regiomededelingen van Regio Zuid-West met regio-specifieke, aanvullende bepalingen 

op het Competitiereglement voor seizoen 2020/2021 betreffen uitsluitend de Nieuwe 

Jeugdcompetitie. 
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Inleiding 

Deze regiomededelingen hebben alleen betrekking op de door de regio georganiseerde Nieuwe 

Jeugdcompetitie en de vastspelers die in deze competitie uitkomen. De Nieuwe Jeugdcompetitie 

vindt plaats van oktober 2020 tot en met april 2021 (met Regionale Kampioenschappen in mei 2021). 

De regiomededelingen bevatten voor de Nieuwe Jeugdcompetitie een aantal specifieke, aanvullende 

bepalingen op het Competitiereglement. In deze regiomededelingen zijn tevens de zaken vastgelegd 

en nader benoemd waarover in het Competitiereglement wordt verwezen naar de 

regiomededelingen.  

Lees het Competitiereglement goed door. Daarin staan onder meer ook precies vermeld wanneer 

een wedstrijd mag worden verzet en wat daarvoor gedaan moet worden. De competitieleiders 

merken aan de verzoeken en mails die zij krijgen en vooral aan hetgeen zij niet binnenkrijgen, dat 

nog niet elke competitiecontactpersoon (CCP) op de hoogte is. 

De reglementen staan op de site van Badminton Nederland: https://www.badminton.nl/spelregels-

en-reglementen/reglementen  

Aanvullende Bepalingen op het Competitiereglement 

Deze bepalingen gelden als aanvulling op het Competitiereglement. 

Opzet van de competitie 

De Nieuwe Jeugdcompetitie in regio Zuid-West wordt – ter verkleining van de onderlinge 

krachtverschillen – gespeeld in twee fasen.  

In Fase 1 wordt een halve competitie gespeeld. Ieder team speelt eenmaal tegen ieder ander team, 

hetzij thuis, hetzij uit. Aan het eind van Fase 1 worden de eindranglijsten opgemaakt conform 

Hoofdstuk III van het Competitiereglement. 

In Fase 2 worden de teams in een A-poule of in een B-poule ingedeeld. De afdelingen in de A-poules 

bestaan uit teams van de bovenste helft op de eindranglijsten van Fase 1, de afdelingen in de B-

poules bestaan uit teams van de onderste helft op de eindranglijsten van Fase 1. In Fase 2 wordt een 

hele competitie gespeeld. De teams spelen tweemaal tegen elkaar, eenmaal uit en eenmaal thuis. 

Aan het eind van Fase 2 worden de eindranglijsten opgemaakt conform Hoofdstuk III van het 

Competitiereglement. 

De afdelingskampioenen in de A-poules van Fase 2 kwalificeren zich voor de Regionale 

Kampioenschappen voor Regioteams (RKR). De RKR zullen worden gehouden voor de 

afdelingskampioenen in alle klassen van de Nieuwe Jeugdcompetitie met meer dan 1 afdeling in de 

A-poule. 

https://www.badminton.nl/spelregels-en-reglementen/reglementen
https://www.badminton.nl/spelregels-en-reglementen/reglementen


 
 

Leeftijdscategorieën en sterkteklassen 

De Nieuwe Jeugdcompetitie bestaat uit een gemengde jeugdcompetitie, een jongenscompetitie en 

een meisjescompetitie. 

Er zijn 7 leeftijdscategorieën in de Nieuwe Jeugdcompetitie: 

- U19-I (veren)  Geboren na 31 december 2001 

- U19-II (nylon)  Geboren na 31 december 2001 

- U17-I (veren)  Geboren na 31 december 2003 

- U17-II (nylon)  Geboren na 31 december 2003 

- U15 (nylon)  Geboren na 31 december 2005 

- U13 (nylon)  Geboren na 31 december 2007 

- U11 (nylon)  Geboren na 31 december 2009 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen er leeftijdscategorieën worden samengevoegd. 

De leeftijdscategorieën zijn in lijn met de regels zoals deze gelden voor jeugdcompetities en 

toernooien. Dit is ook noodzakelijk om jeugdteams te kunnen afvaardigen naar de Nationale 

Kampioenschappen voor Competitieteams. 

De toevoegingen I en II geven aan dat de shuttle is vastgesteld binnen een leeftijdscategorie. In de 

U19-I en U17-I wordt met veren shuttles gespeeld. In de U19-II en U17-II en in alle andere 

leeftijdscategorieën wordt met nylon shuttles gespeeld. Het type shuttle in eventueel 

samengevoegde klassen zal afhankelijk van de inschrijvingen worden bepaald. 

Teamsamenstelling 

Een team in de Nieuwe Jeugdcompetitie bestaat uit minimaal 4 vastspelers. 

In de klassen U19-I (veren) t/m U15 (nylon) van de gemengde jeugdcompetitie bestaat een team uit 

minimaal 2 jongens en minimaal 2 meisjes. Hiervoor kan in de klassen U15, U17-II en U19-II in 

uitzonderlijke gevallen dispensatie worden aangevraagd. 

In de klassen U13 (nylon) en U11 (nylon) van de gemengde jeugdcompetitie bestaat een team uit: 

a. minimaal 2 meisjes en minimaal 2 jongens of 

b. 1 meisje en minimaal 3 jongens of 

c. 1 jongen en minimaal 3 meisjes 

In geval van situatie a, dienen de partijen worden gespeeld conform het geldend reglement (de 

jongens spelen de jongenspartijen, de meisjes spelen de meisjespartijen, de gemengd-dubbelpartijen 



 
worden gespeeld door een jongen en een meisje). In geval van situatie b en c dient het meisje 

respectievelijk de jongen 3 partijen te spelen. 

Het meisje in situatie b speelt: 

- Meisjesdubbel (waarbij de plaats van het 2e meisje wordt ingevuld door een jongen) 

- 1e meisjesenkel 

- 1e gemengd dubbel 

De jongen in situatie c speelt: 

- Jongensdubbel (waarbij de plaats van de 2e jongen wordt ingevuld door een meisje) 

- 1e jongensenkel 

- 1e gemengd dubbel 

Wedstrijdindeling en partijvolgorde 

Per wedstrijd in de gemengde jeugdcompetitie worden 8 partijen gespeeld in deze volgorde: 

1. Jongensdubbel 

2. Meisjesdubbel 

3. 1e Jongensenkel 

4. 1e Meisjesenkel 

5. 2e Jongensenkel 

6. 2e Meisjesenkel 

7. 1e Gemengd dubbel 

8. 2e Gemengd dubbel 

Per wedstrijd in de jongenscompetitie worden 8 partijen gespeeld in deze volgorde: 

1. 1e Jongensdubbel 

2. 2e Jongensdubbel  

3. 1e Jongensenkel 

4. 2e Jongensenkel 

5. 3e Jongensenkel 

6. 4e Jongensenkel 

7. 3e Jongensdubbel 

8. 4e Jongensdubbel 

Per wedstrijd in de meisjescompetitie worden 8 partijen gespeeld in deze volgorde: 

1. 1e Meisjesdubbel 

2. 2e Meisjesdubbel 

3. 1e Meisjesenkel 



 
4. 2e Meisjesenkel 

5. 3e Meisjesenkel 

6. 4e Meisjesenkel 

7. 3e Meisjesdubbel 

8. 4e Meisjesdubbel 

De puntentelling is overeenkomstig de geldende spelregels. 

Invalbepalingen 

Vastspelers in de Nieuwe Jeugdcompetitie mogen NIET invallen in de Opstapcompetitie. 

Vastspelers in de Bondscompetitie mogen NIET invallen in de Nieuwe Jeugdcompetitie. 

De overige invalbepalingen zijn vastgelegd in het Competitiereglement Hfst V art 7b. 

Verwijzingen naar Competitiereglement 

In de officiële regiomededelingen zijn tevens de zaken vastgelegd en nader benoemd, waarover in 

het Competitiereglement wordt verwezen naar de regiomededelingen. 

Zondagsverenigingen (conform Hfst II art 12 lid 2) 

In de Nieuwe Jeugdcompetitie wordt rekening gehouden met zondags-verenigingen. Een 

zondagsvereniging speelt op zondag geen competitiewedstrijden. 

Regionale kampioenschappen voor regioteams (conform Hfst III art 7) 

In de Nieuwe Jeugdcompetitie worden voor alle klassen Regionale Kampioenschappen voor 

Regioteams (RKR) georganiseerd, met uitzondering van klassen die bestaan uit 1 afdeling. 

De RCW heeft bepaald dat de RKR in de regio Zuid-West niet op een zondag zal plaatsvinden. 

DE RKR voor de Nieuwe Jeugdcompetitie staan gepland op zaterdag 29 mei 2021. 

Het vervolg op de RKR zijn de Nederlandse Kampioenschappen voor Competitieteams (NKC) dat in 

het weekend van 26 en 27 juni 2021 zal worden gehouden. Daaraan nemen deel: de 

Regiokampioenen van de U19-I, U17-I, U15, U13 en U11. 

Bij meerdere sterkteklassen binnen één leeftijdsklasse zal in principe de Regiokampioen van de 

hoogste sterkteklasse worden afgevaardigd, tenzij deze vanwege de bepalingen uit het reglement 

van de NKC niet kan deelnemen. 

Meer informatie hierover volgt wanneer de tweede fase van de Nieuwe Jeugdcompetitie aanvangt. 



 

Vastspelers en invallers (conform Hfst V art 7b lid 1) 

De RCW stelt de ‘Competitiehiërarchie’ vast, die bepaalt wat de sterktevolgorde is tussen de 

verschillende klassen van de door de regio georganiseerde competities en de Bondscompetitie en 

waarvoor het Competitiereglement volgens Hfst I art 2 lid 1a van toepassing is. 

De sterktevolgorde tussen de verschillende klassen van de Nieuwe Jeugdcompetitie is: 

1. Klasse U19-I (veren) 

2. Klasse U19-II  

3. Klasse U17-I (veren) 

4. Klasse U17-II 

5. klasse U15 

6. klasse U13 

7. klasse U11 

Vastspelers in de Meisjescompetitie mogen conform de sterktevolgorde en de invalbepalingen 

invallen in de Jeugdcompetitie en visa versa. 

Vastspelers in de Jongenscompetitie mogen conform de sterktevolgorde en de invalbepalingen 

invallen in de Jeugdcompetitie en visa versa. 

De invalbepalingen zijn vastgelegd in het Competitiereglement Hfst V art 7b en in de aanvullende 

bepalingen. 

Invoeren wedstrijdformulier in competitieapplicatie (Hfst VI art 16 lid 6) 

De RCW heeft bepaald dat het wedstrijdformulier uiterlijk maandag na de week waarin de wedstrijd 

is gespeeld om 23:00 uur in de competitieapplicatie dient te zijn ingevoerd en verstuurd. 

Het niet tijdig opsturen geldt als een administratief verzuim en zal als zodanig worden afgehandeld. 

 


