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Reglement clubkampioenschappen 
 

De wedstrijden in kader van de clubkampioenschappen van Badmintonvereniging 
'Nederhoven', hierna te noemen BVN, worden georganiseerd door de wedstrijdcommissie, 
hierna te noemen WC, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van BVN.  
Een ieder die zich heeft ingeschreven voor de competitie, hierna te noemen speler, dient 
zich te houden aan dit reglement. Indien de regels van dit reglement worden overtreden 
kan een wedstrijd door de WC verloren worden gegeven en bij meerdere overtredingen 
zelfs tot uitsluiting van de competitie leiden.  
 
1 Aanmelden  

Ø Deelnemers moeten lid zijn van BVN 
Ø Deelnemers moeten zich via een volledig ingevuld en ondertekend Inschrijfformulier 

Clubkampioenschappen hebben aangemeld. 
Ø De WC bepaalt in welke klasse een persoon of team wordt ingedeeld. Bij twijfel kan 

een degradatie-promotiewedstrijd gespeeld worden bij aanvang van de competitie. 
Ø  Per deelnemer moet één ingevuld inschrijfformulier ingeleverd worden. 

Inschrijfformulieren die te laat worden ontvangen, kunnen helaas niet meer in 
behandeling worden genomen. 

Ø Op het inschrijfformulier dient de deelnemer aan te geven op welke 
woensdagavonden hij/zij geen wedstrijd kan spelen of denkt niet aanwezig te kunnen 
zijn (héél belangrijk voor het plannen van de wedstrijden). 

Ø Heb je voor een bepaald onderdeel geen partner, dan zal de WC (mits er voldoende 
inschrijvingen zijn) trachten een passende partner voor je te vinden.  
Let op je mag maar maximaal 3 jaar achtereen met dezelfde persoon spelen! 
 

2 Afmelden  
Ø Indien een speler de competitie wenst af te breken, moet dit persoonlijk aan de WC 

gemeld worden. Alle wedstrijden van deze speler (al dan niet reeds gespeeld) worden 
uit de competitie verwijderd. In de tweede helft van de competitie worden in het 
algemeen alle wedstrijden van de speler als verloren gemarkeerd. 

Ø Indien een speler op een bepaalde datum of tijd niet kan spelen moet deze de WC 
per omgaande hiervan op de hoogte brengen per e-mail, app dan wel telefonisch en 
bij voorkeur één week van tevoren. 

Ø Onvoorziene afmeldingen kunnen tot uiterlijk 20:00 uur maandagavond voor de 
wedstrijdavond in behandeling genomen worden.  

Ø Indien men nà maandagavond 20.00 uur de wedstrijd voor komende 
woensdag afmeldt, dan zal de afmelder zelf deze wedstrijd in overleg met 
baancommissaris en tegenstanders voor het einde van de clubkampioenschappen 
moeten inhalen. Is deze wedstrijd niet gespeeld, dan wordt deze als verloren 
genoteerd en verwerkt. Tot op woensdagmiddag kan op de site nog wedstrijden 
worden ingepland en bij niet tijdig afmelden (voor maandagavond 20.00 uur) kan dit 
de consequentie hebben, dat je de wedstrijd alsnog hebt verloren. 

 
3 Aanwezigheid  
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Ø Iedere speler verplicht zich met deelname van het clubkampioenschap op de dagen 
dat hij niet heeft aangegeven afwezig te zijn, wedstrijden te spelen. 

Ø De aankondiging van wedstrijden vinden tot één week voor de wedstrijddatum 
plaats. Een aankondiging kan ook op de dag van spelen plaatsvinden, maar is dan 
altijd onder voorbehoud.  

Ø Iedere speler is zelf verantwoordelijk om de tijd waarop de wedstrijd wordt gespeeld in 
de gaten te houden. Men dient zich 10 minuten vóór aanvang van de wedstrijd bij de 
baancommissaris te melden. Indien dit niet het geval is, kan voor de betreffende 
speler(s) de wedstrijd als verloren worden beschouwd.  

Ø Indien een wedstrijd niet gespeeld kan worden door te laat afmelden of te late 
aanwezigheid, mag de wedstrijd op een andere competitiedag gespeeld worden. Dit 
mag echter alleen als alle personen in deze wedstrijd hiermee akkoord gaan. De WC 
onderneemt geen actie en een baan zal door de spelers zelf geregeld moeten 
worden (in overleg met de baancommissaris). De uiteindelijke uitslag kan aan de WC 
doorgegeven worden en zal alsnog in de resultaten worden opgenomen. 
 

4 Wedstrijdplanning / indeling  
Ø De wedstrijdleiding plant datum en tijdstip van alle wedstrijden 3 weken vooruit en 

publiceert deze in de zaal, op het mededelingenbord in de kantine en op de website 
(www.bvnederhoven.nl). 

Ø De wedstrijden kunnen uiterlijk tot en met 24 april 2019 worden gespeeld!!!  
Inhaalwedstrijden nadien worden als verloren beschouwd.  

Ø Finalewedstrijden zullen worden gehouden op 29 mei en 5 juni 2019. Noteer deze data 
alvast in je agenda.  
 

5. Spelregels 
Ø De puntentelling is volgens de regels van de Nederlandse Badminton Bond (NBB) en 

geldt voor alle wedstrijdvormen. 
Ø Winnaar is/zijn degene(n) die het eerste 21 punten hebben bereikt, echter met een 

verschil van tenminste 2 punten. 
Ø Indien nodig wordt er doorgespeeld tot dit verschil bereikt is echter maximaal tot 30 

punten. Degene die het eerst 30 punten heeft is dan winnaar.  
Ø Verder gelden voor de wedstrijden de regels die zijn opgesteld door de Nederlandse 

Badminton Bond.  
Ø Spelers moeten ten tijde van spelen van een wedstrijd hun label ophangen op de 

baan waarop hij/zij de wedstrijd spelen. 
Ø Indien een wedstrijd is gespeeld moet direct de uitslag genoteerd worden op het 

daarvoor bestemde formulier. 
Ø Indien gewenst kan aan de WC het verzoek worden voorgelegd voor een 

scheidsrechter bij de wedstrijd. Er zal een vrijwilliger gevraagd worden dit te doen. Het 
verzoek moet minstens 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aan de WC voorgelegd 
worden. 

Ø In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal de WC in samenspraak met het 
bestuur van BVN een beslissing nemen. 

 
6 Vragen / Opmerkingen 

Ø Met vragen en opmerkingen kun je altijd terecht bij de wedstrijdleiding of het bestuur. 

http://www.bvnederhoven.nl/
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Ø Realiseer je wel dat je per onderdeel (mix, dubbel of enkel) 6 tot 7 wedstrijden moet 
spelen! Doe je aan alles mee, dan speel je dus ca. 20 wedstrijden. 
Er zijn in totaal ongeveer 30 wedstrijdwoensdagen, dus zul je vrijwel altijd aanwezig 
moeten zijn! 

Ø Raadpleeg de website voor het laatste competitienieuws: 
http://www.bvnederhoven.nl/ 
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