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ALGEMEEN 

 

In dit document wordt informatie verstrekt over de belangrijkste rechten en 

plichten betreffende de Jeugdcompetitie seizoen 2022-2023 van regio Zuid-West. 

Bij deze het advies om de informatie door te lezen en bij vragen contact op te 

nemen met de regio commissie wedstrijdzaken (RCW). 

 

Telefonisch contact met de tegenstander vooraf voorkomt vaak problemen. 

 

ATTENTIE: voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het Algemeen 

Wedstrijd Reglement (AWR), het Competitiereglement (CR) en de verschillende 

Uitvoeringsregelingen. Deze reglementen en andere van belang zijnde regelingen 

staan op de webpagina ‘Spelregels en Reglementen’ van Badminton Nederland 

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

 

Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die in dit document aan de 

orde komen: 

 

1. Contact RCW / Jeugdcompetitieleider .................................................... 2 

2. Opzet van de Jeugdcompetitie .............................................................. 2 

3. Regionale en Nationale Kampioenschappen ............................................ 3 

4. Shuttles ............................................................................................ 3 

5. Speelweken, Speeldagen, Aanvangstijden en Verplaatsen van Wedstrijden .. 4 

6. Speelgerechtigd in de Jeugdcompetitie en Invalregels .............................. 6 

7. Teamsamenstelling en Dispensatiemogelijkheden .................................... 8 

8. Wedstrijdindeling en partijvolgorde ....................................................... 9 

9. Teams die niet op zondag spelen ........................................................ 11 

10. Praktische zaken voordat de competitie start ..................................... 11 

11. Praktische zaken tijdens de competitieperiode .................................... 11 
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1. Contact RCW / Jeugdcompetitieleider 

 

De jeugdcompetitie in regio Zuid-West wordt in seizoen 2022-2023 verzorgd 

door de RCW Zuid-West. De competitieleider van de jeugdcompetitie is Michel 

Moeliker. Alle correspondentie over de jeugdcompetitie kan worden gestuurd 

naar jeugd_zw@badminton.nl. 

 

 

2. Opzet van de Jeugdcompetitie 

 

De Jeugdcompetitie in regio Zuid-West wordt gespeeld in de leeftijdscategorieën 

U19, U17, U15, U13 en U11. Ter verkleining van de onderlinge krachtverschillen 

per leeftijdscategorie bestaat de Jeugdcompetitie in regio Zuid-West uit twee 

fasen.  

 

De Jeugdcompetitie bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Gemengde Jeugdcompetitie 

- Meisjescompetitie 

- Jongenscompetitie 

 

In beide fasen worden 8 partijen per competitiewedstrijd gespeeld: 

- In alle leeftijdscategorieën van de Gemengde Jeugdcompetitie worden een 

jongensdubbel, een meisjesdubbel, twee jongensenkels, twee 

meisjesenkels en twee gemengd dubbel partijen gespeeld. 

- In alle leeftijdscategorieën van de Meisjescompetitie en de 

Jongenscompetitie worden vier enkel- en vier dubbelpartijen gespeeld. 

  

In Fase 1 wordt een halve competitie gespeeld met maximaal 7 teams per 

afdeling. Ieder team speelt eenmaal tegen elk ander team in de afdeling. Dit is 

hetzij een thuiswedstrijd, hetzij een uitwedstrijd. Aan het eind van Fase 1 wordt 

per afdeling de ranglijst opgemaakt conform Hoofdstuk III van het 

Competitiereglement. De eindranglijsten van fase 1 zijn bepalend voor de 

indeling van de teams in fase 2. 

 

In Fase 2 wordt een hele competitie gespeeld. De teams spelen tweemaal tegen 

elkaar, eenmaal uit en eenmaal thuis. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan 

worden afgeweken om tot een voldoende aantal wedstrijden per team te komen. 

Aan het eind van Fase 2 worden de eindranglijsten opgemaakt conform 

Hoofdstuk III van het Competitiereglement. 

 

In Fase 2 wordt onderscheid gemaakt in A-afdelingen (Fase 2A) en B-afdelingen 

(Fase 2B). In de A-afdelingen worden de teams ingedeeld van het bovenste deel 

op de eindranglijsten van Fase 1, de B-afdelingen bestaan uit de overige teams 

mailto:jeugd_zw@badminton.nl


 

 3  

op de eindranglijsten van Fase 1. In elke leeftijdscategorie is het aantal A-

afdelingen kleiner of gelijk aan het aantal B-afdelingen, tenzij in een 

leeftijdscategorie het aantal teams te klein is voor meerdere afdelingen. Het 

aantal A- en B-afdelingen per leeftijdscategorie is mede afhankelijk van de 

indelingsmogelijkheden door speelsleutels en in een uiterste geval reisafstanden.  

 

In fase 2B bestaat de mogelijkheid om extra teams te laten instromen. Deze 

mogelijkheid is gecreëerd voor clubs die hun teams uitsluitend in het voorjaar 

jeugdcompetitie kunnen of willen laten spelen. Ook voor clubs die wél deelnemen 

aan Fase 1 bestaat de mogelijkheid om extra teams in te schrijven voor Fase 2B 

van de jeugdcompetitie. Zie ook de sectie over de speelgerechtigdheid van 

spelers in dit informatiedocument.  

 

 

3. Regionale en Nationale Kampioenschappen 

 

Per leeftijdscategorie kwalificeren de afdelingskampioenen in Fase 2A zich voor 

de Regionale Kampioenschappen voor Jeugd Competitieteams (RKJC). De RKJC 

zullen worden gehouden in alle leeftijdscategorieën van de Jeugdcompetitie met 

meer dan 1 A-afdeling. De regiokampioenen van de gemengde jeugdcompetitie 

in de leeftijdscategorieën U19, U17, U15, U13 en U11 gaan door naar de 

Nationale Kampioenschappen voor Competitieteams (NKC). In 

leeftijdscategorieën met maar 1 A-afdeling in de gemengde jeugdcompetitie 

kwalificeert de nummer 1 van de eindranglijst van Fase 2 zich rechtstreeks voor 

de NKC.    

 

De afdelingskampioenen in de B-afdelingen zullen uitgenodigd worden om tijdens 

de RKJC te bepalen, welk team per leeftijdscategorie kampioen van Fase 2B 

wordt. Dit geldt uiteraard alleen, indien een leeftijdscategorie uit meer dan 1 B-

afdeling bestaat.  

 

 

4. Shuttles 

 

Verenigingen vermelden bij de inschrijving voor de jeugdcompetitie per team, of 

tijdens de thuiswedstrijden met veren of synthetische shuttles worden gespeeld. 

De teams die met een veren shuttle spelen, worden in Fase 1 evenredig verdeeld 

over de afdelingen. De shuttlekeuze is aangegeven in de (voorlopige) competitie-

indeling die naar de clubs is verstuurd. Het is daarom van belang dat tijdens de 

competitiewedstrijden niet wordt afgeweken van de shuttle-opgave. 

 

Tijdens de Regionale Kampioenschappen voor Jeugd Competitieteams (RKJC) 

wordt in de leeftijdscategorieën U19 en U17 met veren shuttles en in de overige 
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leeftijdscategorieën met nylon shuttles gespeeld. Dit geldt ook voor de Nationale 

Kampioenschappen voor Competitieteams (NKC). 

 

Vanwege de aansluiting met de RKJC en de NKC wordt in Fase 2 van de 

Gemengde Jeugdcompetitie wordt in de A-afdelingen van de leeftijdscategorieën 

U19 en U17 verplicht met veren shuttles gespeeld. In de B-afdelingen van de 

leeftijdscategorieën U19 en U17 en in alle overige leeftijdscategorieën van de 

Gemengde Jeugdcompetitie, de Meisjescompetitie en de Jongenscompetitie blijft 

het type shuttle van toepassing, dat door de clubs bij de inschrijving is vermeld 

voor de thuiswedstrijden. 

 

 

5. Speelweken, Speeldagen, Aanvangstijden en Verplaatsen van 

Wedstrijden 

 

De speelweken en het speelsleutelschema voor Fase 1 en Fase 2 zijn te vinden 

op de website van regio Zuid-West via “Competitie” in het linker menu: 

www.badminton.nl/regio/zuid-

west/competitie/speelsleutelschemas/speelsleutelschema-jeugdcompetitie-fase-

1-2-2022-2023.  

 

In verband met de herindeling tussen Fase 1 en Fase 2 kunnen na Reserveweek 

C geen wedstrijden meer meetellend voor Fase 1 gespeeld worden. In verband 

met de RKJC kunnen na Week 17 geen wedstrijden meer meetellend voor Fase 

2A gespeeld worden. Inhaalwedstrijden in Fase 2B mogen in onderling overleg 

ook ná week 17 gespeeld worden. 

 

De data voor de RKJC en de NKC zijn eveneens te vinden het speelsleutelschema 

voor Fase 1 en Fase 2: www.badminton.nl/regio/zuid-

west/competitie/speelsleutelschemas/speelsleutelschema-jeugdcompetitie-fase-

1-2-2022-2023.  

 

Speeldagen en Aanvangstijden U17 en U19 

- zaterdag en zondag 

o op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 

17.00 uur. 

o op zondag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 

14.00 uur. 

o het beginnen van nieuwe partijen op zaterdag na 22.00 uur en op 

zondag na 17.00 uur kan niet worden geëist. 

- vrijdag 

o de wedstrijd moet bij voorkeur op twee banen worden gespeeld. 

http://www.badminton.nl/regio/zuid-west/competitie/speelsleutelschemas/speelsleutelschema-jeugdcompetitie-fase-1-2-2022-2023
http://www.badminton.nl/regio/zuid-west/competitie/speelsleutelschemas/speelsleutelschema-jeugdcompetitie-fase-1-2-2022-2023
http://www.badminton.nl/regio/zuid-west/competitie/speelsleutelschemas/speelsleutelschema-jeugdcompetitie-fase-1-2-2022-2023
http://www.badminton.nl/regio/zuid-west/competitie/speelsleutelschemas/speelsleutelschema-jeugdcompetitie-fase-1-2-2022-2023
http://www.badminton.nl/regio/zuid-west/competitie/speelsleutelschemas/speelsleutelschema-jeugdcompetitie-fase-1-2-2022-2023
http://www.badminton.nl/regio/zuid-west/competitie/speelsleutelschemas/speelsleutelschema-jeugdcompetitie-fase-1-2-2022-2023
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o het aanvangstijdstip van een wedstrijd op vrijdag dient tussen 

19.00 uur en 20.00 uur te liggen.  

o het beginnen van nieuwe partijen na 22.00 uur kan niet worden 

geëist. 

 

Speeldagen en Aanvangstijden U11 t/m U15 

- Een wedstrijd in deze leeftijdscategorieën mag alleen op zaterdag of 

zondag gespeeld worden. 

o op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 

17.00 uur. 

o op zondag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.00 uur en 

14.00 uur. 

o het beginnen van nieuwe partijen op zaterdag na 22.00 uur en op 

zondag na 17.00 uur kan niet worden geëist. 

 

De RCW is bevoegd een vereniging op haar verzoek dispensatie te verlenen voor 

de speeldagen en aanvangstijdstippen. 

 

Verplaatsen van wedstrijden 

Als een wedstrijd op de (opnieuw) geplande datum niet kan doorgaan, zijn de 

volgende zaken relevant: 

- er moet een goede reden zijn (bijv. zaal niet beschikbaar) om een 

wedstrijd te verplaatsen. Ziekte (waar quarantaine als gevolg van Corona-

regels ook toe wordt gerekend) en blessures zijn geen goede redenen 

(want hier kunnen nog invallers voor worden ingezet). 

- de wedstrijd moet zo snel mogelijk opnieuw worden ingepland. Beide 

teams moeten akkoord gaan met een nieuwe datum, tijd en locatie. Als 

met de tegenstander wordt overeengekomen om te verplaatsen, wordt dit 

toegestaan door de jeugdcompetitieleiding, mits  

o dit voorafgaande aan de oorspronkelijke wedstrijddatum bij de 

jeugdcompetitieleiding (jeugd_zw@badminton.nl) is gemeld met 

vermelding van waarom de wedstrijd moet worden verplaatst EN  

o de melding is voorzien van de onderling overeengekomen, nieuwe 

speeldatum, -tijd en eventueel gewijzigde locatie. 

- het wisselen van de uit- en thuiswedstrijd is (als mogelijk) de meest 

gewenste optie om een wedstrijd te verplaatsen. Indien de vermelding van 

de nieuwe speeldatum ontbreekt, wordt geen toestemming verleend aan 

de verplaatsing. 

- opnieuw inplannen: 

o Wedstrijden uit fase 1: vanaf speelweek 1 t/m reserveweek C. Een 

datum na reserveweek C is niet mogelijk in verband met de 

herindeling voor fase 2. 

o Wedstrijden uit fase 2: vanaf speelweek 8 t/m speelweek 17 

mailto:jeugd_zw@badminton.nl
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o Als het niet mogelijk blijkt om een wedstrijd opnieuw in te plannen 

binnen de aangegeven weken, neem dan contact op met de 

jeugdcompetitieleiding (jeugd_zw@badminton.nl) 

 

 

6. Speelgerechtigd in de Jeugdcompetitie en Invalregels 

 

Er zijn 5 leeftijdscategorieën in de Jeugdcompetitie: 

- U19 Geboren in 2004 of erna 

- U17 Geboren in 2006 of erna 

- U15 Geboren in 2008 of erna 

- U13 Geboren in 2010 of erna 

- U11 Geboren in 2012 of erna 

 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen leeftijdscategorieën worden 

samengevoegd. 

 

Een speler in de Jeugdcompetitie kan gedurende het gehele seizoen 2022/2023 

slechts van 1 team vastspeler zijn. Het is niet toegestaan om binnen het seizoen 

2022/2023 vastspeler te zijn in zowel de Jeugdcompetitie als de 

Bondscompetitie.  

 

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

teamindeling voor seizoen 2022/2023 dient uiterlijk in kalenderweek 37 te zijn 

ingevoerd in de competitieapplicatie. Een vereniging kan tussentijds een speler 

die geen vastspeler is dan wel vastspeler van een lager team, opgeven als 

vastspeler van een (hoger) team. Deze opgave dient uiterlijk 24 uur vóór 

aanvang van de eerstvolgende competitiewedstrijd van het team gemeld te 

worden bij de Competitieleider. 

 

Een speler in de Jeugdcompetitie mag onbeperkt invallen, mits wordt voldaan 

aan de invalbepalingen van Hoofdstuk V van het Competitiereglement en de 

competitiehiërarchie (zie hieronder). In het kort: 

- vastspelers in de Jeugdcompetitie mogen onbeperkt invallen in de 

Bondscompetitie.  

- vastspelers in de 6e divisie en hoger en de Mannen-Veer divisies van de 

Bondscompetitie mogen NIET invallen in de Jeugdcompetitie. Een speler in 

de Bondscompetitie 7e t/m 9e divisie en Mannen-Nylon divisie mag WEL 

invallen in de Jeugdcompetitie, mits voldaan wordt aan de eisen voor de 

leeftijdscategorieën 

- vastspelers in de Jeugdcompetitie mogen NIET invallen in de 

Opstapcompetitie.  

mailto:jeugd_zw@badminton.nl
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- een speler in de Opstapcompetitie mag WEL invallen in de 

Jeugdcompetitie, mits voldaan wordt aan de eisen voor de 

leeftijdscategorieën 

- indien een club met 2 teams in 1 dezelfde afdeling zijn ingedeeld, mag 

NIET onderling ingevallen worden  

- een vastspeler mag per speelweek maximaal in 1 ander team invallen. Dit 

mag een team zijn in de Jeugdcompetitie of in de Bondscompetitie, maar 

dus niet in beide competities binnen 1 speelweek.  

- de competitiewedstrijd van het eigen team en waarin wordt ingevallen, 

mogen elkaar niet overlappen (betreft de gehele competitiewedstrijden en 

niet alleen de partijen waarin wordt ingevallen) 

- voor het invallen wordt de competitie hiërarchie gevolgd (zie onder). Er 

mag alleen op een gelijk niveau of hoger worden ingevallen.  

-  

Voor fase 1 is de competitiehiërarchie als volgt: 

1. Bondscompetitie (uitzondering: jeugdspelers van 7e-9e divisie en Mannen 

nylon divisie mogen wel invallen in de jeugdcompetitie zolang de leeftijd 

valt binnen de categorie) 

2. U19 

3. U17 

4. U15 

5. U13 

6. U11 

 

Voor fase 2 is de invalhiërarchie als volgt: 

1. Bondscompetitie (uitzondering: jeugdspelers van 7e-9e divisie en Mannen 

nylon divisie mogen wel invallen in de jeugdcompetitie zolang de leeftijd 

valt binnen de categorie) 

2. U19-A 

3. U19-B 

4. U17-A 

5. U17-B 

6. U15-A 

7. U15-B 

8. U13-A 

9. U13-B 

10.U11-A 

11.U11-B 

12.Opstapcompetitie 
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7. Teamsamenstelling en Dispensatiemogelijkheden  

 

Gemengde jeugdcompetitie 

 

In de leeftijdscategorieën U19, U17 en U15 bestaat een team uit minimaal 2 

jongens en minimaal 2 meisjes. Hiervoor kan in uitzonderlijke gevallen 

dispensatie worden aangevraagd. 

 

In de leeftijdscategorieën U13 en U11 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 wordt één jongen geselecteerd die de rol van het 2e 

meisje inneemt voor deze gehele competitiewedstrijd. Hij speelt dan: 

- Meisjesdubbel 

- 2e meisjesenkel 

- 2e gemengd dubbel 

Bij een volgende wedstrijd kan de rol van het 2e meisje weer door een andere 

jongen worden ingevuld. 

 

In geval van situatie c wordt één meisje geselecteerd die de rol van de 2e jongen 

inneemt voor de gehele competitiewedstrijd. Zij speelt dan: 

- Jongensdubbel 

- 2e jongensenkel 

- 2e gemengd dubbel 

Bij een volgende wedstrijd kan de rol van 2e jongen weer door een ander meisje 

worden ingevuld. 

 

Jongenscompetitie 

 

In de leeftijdscategorieën U19, U17 en U15 bestaat een team uit minimaal 4 

jongens. Hiervoor kan in uitzonderlijke gevallen dispensatie worden 

aangevraagd. 

 

In de leeftijdscategorieën U13 en U11 bestaat een team uit: 

a) minimaal 4 jongens, of 

b) 1 meisje en minimaal 3 jongens 
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In geval b kan de inschrijving waarschijnlijk beter in de gemengde 

jeugdcompetitie worden gedaan. 

 

Meisjescompetitie 

 

In de leeftijdscategorieën U19, U17 en U15 bestaat een team uit minimaal 4 

meisjes. Hiervoor kan in uitzonderlijke gevallen dispensatie worden 

aangevraagd. 

 

In de leeftijdscategorieën U13 en U11 bestaat een team uit: 

a) minimaal 4 meisjes, of 

b) 1 jongen en minimaal 3 meisjes 

 

In geval b kan de inschrijving waarschijnlijk beter in de gemengde 

jeugdcompetitie worden gedaan. 

 

Dispensatiemogelijkheden 

 

Per team bestaat de mogelijkheid om één oudere speler toe te voegen met een 

leeftijdsdispensatie van maximaal 6 maanden (geboren tussen 1 juli en 31 

december). Dispensaties dienen uiterlijk 25 september 2022 per e-mail bij de 

jeugdcompetitieleiding aangevraagd te worden. 

 

De leeftijdscategorieën en dispensatiemogelijkheden zijn in lijn met de regels die 

gelden voor jeugdcompetities en toernooien. Deze bepalingen zijn tevens 

noodzakelijk om jeugdteams te kunnen afvaardigen naar de Nationale 

Kampioenschappen voor Competitieteams. 

 

Vastspelers in de Meisjes- of Jongenscompetitie mogen conform de 

leeftijdscategorieën en de invalbepalingen in het competitiereglement invallen in 

de Jeugdcompetitie en visa versa. 

 

 

8. Wedstrijdindeling en partijvolgorde 

 

Gemengde jeugdcompetitie 

 

Per wedstrijd worden 8 partijen gespeeld in deze volgorde: 

- Jongensdubbel 

- Meisjesdubbel 

- 1e Jongensenkel 

- 1e Meisjesenkel 
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- 2e Jongensenkel 

- 2e Meisjesenkel 

- 1e Gemengd dubbel 

- 2e Gemengd dubbel 

 

Elke speler mag in een wedstrijd in verschillende partijen uitkomen, mits deze 

partijen niet van dezelfde soort zijn. 

 

Jongenscompetitie 

 

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

- 1e Jongensdubbel 

- 2e Jongensdubbel 

- 1e Jongensenkel 

- 2e Jongensenkel 

- 3e Jongensenkel 

- 4e Jongensenkel 

- 3e Jongensdubbel 

- 4e Jongensdubbel 

 

Elke speler mag uitkomen in één enkelspel en in ten hoogste twee dubbelspelen, 

waarbij iemand in één wedstrijd ten hoogste éénmaal met dezelfde partner mag 

spelen. 

 

Meisjescompetitie 

 

Per wedstrijd worden 8 partijen gespeeld in deze volgorde: 

- 1e Meisjesdubbel 

- 2e Meisjesdubbel 

- 1e Meisjesenkel 

- 2e Meisjesenkel 

- 3e Meisjesenkel 

- 4e Meisjesenkel 

- 3e Meisjesdubbel 

- 4e Meisjesdubbel 

 

Elke speler mag uitkomen in één enkelspel en in ten hoogste twee dubbelspelen, 

waarbij iemand in één wedstrijd ten hoogste éénmaal met dezelfde partner mag 

spelen. 
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9. Teams die niet op zondag spelen 

 

Conform het Hoofdstuk II van het Competitiereglement moet een vereniging met 

teams die om principiële redenen niet op zondag spelen (al dan niet statutair) 

het wedstrijdprogramma bekijken om te zien of een team dat niet op zondag 

speelt is ingedeeld voor een uitwedstrijd op een zondag. Is dit het geval dan 

moeten de volgende stappen doorlopen worden: 

- de vereniging van het team dat principieel niet op zondag speelt, 

neemt vóór aanvang van de competitie (bij voorkeur direct bij 

publicatie van de competitie-indeling op toernooi.nl) of anders zo 

spoedig mogelijk contact op met de competitieleider 

(jeugd_zw@badminton.nl) 

- de competitieleider vraagt de thuisspelende vereniging een andere 

speeldag (met aanvangstijdstip) binnen de oorspronkelijke speelweek 

te melden en verwerkt deze direct op toernooi.nl 

- indien de thuisspelende vereniging binnen de oorspronkelijke 

speelweek geen andere speeldag beschikbaar heeft, spreken beide 

clubs in onderling overleg een nieuwe speeldatum (met 

aanvangstijdstip) af en leggen die voor aan de jeugdcompetitieleiding, 

die de nieuwe speeldatum online verwerkt. 

 

 

10. Praktische zaken voordat de competitie start 

 

Zaken die moeten worden gedaan vóór de competitie begint (uiterlijk 25 

september 2022): 

 

- online invullen van spelers in de teams; tenminste 4 vastspelers per team. 

- leeftijdsdispensaties aanvragen als dit toch nodig blijkt.  

- dispensatie aanvragen voor een meisje in de jongenscompetitie of jongen 

in de meisjescompetitie als dit nodig blijkt. 

- controleren of voor om principiële redenen niet op zondag spelende teams 

uitwedstrijden op zondag gepland staan en daarvan de 

jeugdcompetitieleiding op de hoogte brengen  

 

 

11. Praktische zaken tijdens de competitieperiode 

 

Zodra een competitiewedstrijd op de (geplande) datum is aangevangen, dient 

een aantal acties te worden uitgevoerd naast het daadwerkelijke spelen: 

- Wedstrijdformulier 

o In de gemengde jeugdcompetitie mag een speler per spelsoort 

(dubbel, enkel, gemengd dubbel) maar aan 1 partij mee doen. In de 
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jongens/meisjescompetitie mag een speler maar aan 1 enkel- en 

maximaal 2 dubbelpartijen mee doen. 

o het thuis spelende team ("thuis-team") verzorgt het 

wedstrijdformulier en vult de volledige opstelling van het thuis-team 

in 

o het uit spelende team ("uit-team") geeft de volledige opstelling aan 

het thuis-team en vult deze in op het wedstrijdformulier 

o bondsnummers en namen (voor controle) van de spelers moeten 

duidelijk leesbaar zijn 

o locatie, speeldatum en aanvangstijd moeten op het formulier 

worden/zijn vermeld. 

o alle spelers die op het wedstrijdformulier vermeld staan moeten 

voor de aanvangstijd aanwezig zijn om mee te mogen doen. Als er 3 

bij aanvang wedstrijd zijn en 1 is er later kan hij/zij worden 

ingevuld. Hij of zij dient wel speelklaar aanwezig te zijn voor de 

reguliere aanvangstijd van zijn/haar wedstrijd. 

o partijen worden gespeeld in volgorde als beschreven bij hoofdstuk 8 

van dit document, tenzij in onderling overleg een andere volgorde 

wordt vastgesteld; spelers hebben tussen 2 partijen recht op een 

rusttijd van maximaal 15 minuten 

o na iedere partij moeten de gamestanden zijn ingevuld en het 

wedstrijdpunt worden toegekend; zowel het thuis- als het uit-team 

is verantwoordelijk voor de juistheid; eventuele opmerkingen 

moeten op het wedstrijdformulier worden geplaatst 

o wanneer alle partijen zijn gespeeld worden de eindstand en de 

eindtijd (!) ingevuld. Beide teams controleren het formulier en 

zetten een handtekening als beide teams akkoord zijn. Het thuis-

team moet er zorg voor dragen dat het uit-team direct een 

(elektronische) kopie van het formulier krijgt. De originele 

wedstrijdformulieren moeten het gehele seizoen bewaard worden. 

o het thuis-team vult het wedstrijdformulier op 

https://badmintonnederland.toernooi.nl uiterlijk zondagavond 20.30 

uur na de wedstrijd in. Het uit-team controleert in de aansluitende 

week of de uitslag correct is ingevuld, zodat zo snel mogelijk actie 

kan worden ondernomen als dit niet klopt. Als er iets niet klopt 

dient een elektronische kopie van het originele wedstrijdformulier te 

worden gestuurd naar jeugd_zw@badminton.nl en zal de jeugd 

competitieleider de stand corrigeren als nodig. 

- Shuttles: 

o het thuisteam verzorgt de shuttles. Per wedstrijd dienen voldoende 

shuttles van één type aanwezig te zijn om alle partijen mee te 

kunnen spelen. 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/
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o Bij inschrijving heeft de club aangegeven de thuiswedstrijden met 

veren of nylon shuttles te spelen. Hiervan kan niet worden 

afgeweken, tenzij de jeugdcompetitieleiding anders beslist. 

- Bij een onvolledig team (3 spelers i.p.v. 4 of meer spelers): 

o Alle mogelijke partijen worden gespeeld (5 partijen in gemengde 

competitie en 6 partijen in jongens- en meisjescompetitie) 

o in de gemengde jeugdcompetitie mag een speler per spelsoort 

(dubbel, enkel, gemengd dubbel) maar aan 1 partij mee doen en dit 

moet dan ook de hoogst geplaatste partij zijn. Dus als er 1 meisje 

ontbreekt kunnen alleen de jongensdubbel, de eerste en tweede 

jongensenkel, de eerste meisjesenkel en de eerste gemengd dubbel 

worden gespeeld. De punten van de meisjesdubbel, de tweede 

meisjesenkel en de tweede gemengd dubbel gaan naar het team dat 

wel voldoende spelers heeft. 

In de jongens/meisjescompetitie mag een speler maar aan 1 

enkelpartij en maximaal 2 dubbelpartijen meedoen. Ook hier geldt 

dat de hoogstgeplaatste partijen wel worden gespeeld en vallen dus 

de vierde enkelpartij en de vierde dubbelpartij uit. 

- Indien het thuis- of uit-team niet komt opdagen of er zijn minder dan 3 

spelers van een team: 

o Als dit komt door een noodsituatie (bijv. brand, sterfgeval, extreme 

weg-/weersomstandigheden) zal de wedstrijd worden verplaatst. 

Beide teams spreken zo snel mogelijk in onderling overleg een 

nieuwe dag, tijd en locatie af en geven dit door aan de 

jeugdcompetitieleiding (jeugd_zw@badminton.nl). 

o als er geen sprake is van een noodsituatie, vermeldt het team dat 

wel volledig is, het niet volledig opkomen als opmerking op het 

wedstrijdformulier. Het niet-volledige team krijgt dan reglementair 8 

wedstrijdpunten in mindering en de wedstrijd zal – indien relevant - 

opnieuw worden vastgesteld door de jeugdcompetitieleiding. 

o als een team zonder reden niet komt opdagen kan bovendien een 

administratieve boete worden opgelegd. 

- Regels rondom blessure tijdens wedstrijd 

o Als de partij voortijdig wordt beëindigd als gevolg van een blessure, 

dan wordt de huidige stand op het wedstrijd formulier vermeld. In 

de competitiesoftware wordt reden 'Opgave' gebruikt. Later zal de 

stand van de partij door de jeugdcompetitieleiding worden gewijzigd 

alsof de speler die niet opgegeven heeft de rest van de punten heeft 

gescoord om te winnen. 

o voor de andere partijen waar de geblesseerde speler nog in 

opgesteld staat, mag een andere speler worden ingezet, mits deze 

niet het maximaal aantal partijen per spelsoort overschrijdt. Er mag 

ook een invaller worden ingezet (rekening houdend met de regels 
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rondom invallen) mits deze binnen 15 minuten op de speel locatie 

kan zijn. 

- Afgebroken wedstrijd (anders dan door blessure) 

o als een wedstrijd niet kan worden uitgespeeld (bijv. doordat de 

wedstrijd langer duurt dan ingehuurd en de huur niet kan worden 

verlengd) dan dient de huidige stand en de reden van afbreken op 

het wedstrijdformulier te worden vermeld. Het is aan de beoordeling 

van de jeugdcompetitieleiding of de wedstrijd nog wordt uitgespeeld 

of dat er een andere keuze wordt gemaakt. 

- Overtreding en protest 

o een team kan een overtreding melden als men van mening is dat er 

regels of regelingen zijn overtreden. Dit moet kenbaar worden 

gemaakt binnen 1 week na de vermeende overtreding middels een 

e-mail naar de jeugdcompetitieleiding (jeugd_zw@badminton.nl). 

o een team kan protest aantekenen als men het niet eens is met de 

gang van zaken of genomen beslissingen door de 

jeugdcompetitieleiding. Het protest moet kenbaar worden gemaakt 

binnen 1 week na de betreffende wedstrijd middels een e-mail naar 

de voorzitter van de RCW (rcw_zuidwest@badminton.nl). 

o bij zowel een vermeende overtreding als een protest dient in de e-

mail een uitvoerige beschrijving met zoveel mogelijk bewijs te 

worden aangeleverd. 

o als de overtreding of het protest al tijdens de wedstrijd is 

geconstateerd, dan dient dit ook op het wedstrijdformulier te 

worden vermeld. De wedstrijd dient wel "onder protest" uitgespeeld 

te worden. 
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