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1.  VOORWOORD 
 
Beste Competitie Contact Persoon, 
 
Bijgaand sturen wij jullie het programmaboekje voor het competitieseizoen 2012-2013. 
Voor komend seizoen volgen hieronder nog enkele aandachtspunten: 
- De tussenstanden en uitslagen zijn te bekijken op de site  
 http://badmintonnederland.toernooi.nl/ 
- We verwijzen in dit programmaboekje regelmatig naar het RCR, oftewel het Regio 

Competitie Reglement. Dit reglement is te vinden op,  
 http://www.badminton.nl/uploads/docs/badminton_nederland/regelmenten/competitie/Re

giocompetitiereglement_na-BV-18-feb-2012_.pdf 
- Alle spelers mogen alleen spelen met een bondsnummer en een Badminton 

Nederland Pas 2010 / 2013 of de Digitale Badminton Nederland Sportpas. 
- De CCP (of diens plaatsvervanger) dient het wedstrijdformulier in 2-voud uit te printen 

voorafgaand aan de wedstrijd en na afloop (in ieder geval uiterlijk maandagavond 20:00 
uur) alle mutaties op het wedstrijdformulier in te voeren via het competitiecomputer-
programma. 

- De CCP (of diens plaatsvervanger) brengt zelf de teams in via het competitiecomputer-
programma. 

- Alle post wordt naar alle ccp@badminton.nl adressen verzonden. Jullie kunnen 
deze post automatisch laten doorsturen naar privé mail adressen zodat iedereen tijdig 
op de hoogte kan zijn.(zorg er wel voor dat de mailbox leeg blijft) 

- Contacten tussen de CCP’s onderling en met de RCW/CS inzake de competitie kunnen 
per mail gevoerd worden, echter in dringende zaken is de telefoon beter om e.e.a. af 
te stemmen. 

- Uitnodigingen voor de wedstrijden kunnen ook per mail verzonden worden.  
- Speeldata en tijden zullen door ons vanaf de ingezonden formulieren 01 worden 

ingevoerd in het competitiecomputerprogramma. Zonder toestemming van mij mag niet 
meer van deze speeldagen en tijden worden afgeweken. Uiteraard zullen de akkoord 
verklaarde wijzigingen ook in het competitiecomputerprogramma worden verwerkt, 
zodat  er alleen op de gepubliceerde speeldagen en tijden gespeeld mag / kan worden. 
Alle mutaties die ik voor 1 augustus 2012 heb ontvangen zullen wij direct nog in het 
competitiecomputerprogramma verwerken. 

  

Bij het niet opkomen voor een geplande competitiewedstrijd zal 8 wedstrijdpunten in 
mindering worden gebracht en de eerste keer (per vereniging) een waarschuwing worden 
gegeven. 
 
Er hebben zich 332 teams aangemeld voor de competitie, zij vertegenwoordigen 78 
verenigingen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal teams met 4 afgenomen. 
 
Opvallend is dat er van de 78 verenigingen er 41 een speciale speelsleutel hebben 
aangevraagd, vooral met alle thuiswedstrijden voor alle teams gelijktijdig thuis. 
Dit jaar is dat niet gelukt om aan alle speciale wensen te voldoen en als deze trend zo 
doorzet komen we in de naaste toekomst in grote problemen. Het is daarom beter dat 
verenigingen nu gaan kijken of er alternatieve mogelijkheden zijn, zoals kortere 
zaalhuur voor de helft van de teams. 
 
Mede namens Dini van Mil wil ik alle spelers en speelsters een heel plezierige en sportieve 
competitie wensen, 
 

 Tony Kerkhof 
 Regio Competitie Leider Senioren (RCLS).  
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2  VOORBEREIDING 
 
2.1 Uitnodiging tegenstanders 
 
De eerste speeldag van het seizoen 2012/2013 is maandag 10 september 2012. 
Je dient volgens het RCR uiterlijk 3 weken voor aanvang van het seizoen, dus uiterlijk 20 
augustus 2012, alle uitnodigingen te versturen naar je tegenstanders. De bezoekende  
vereniging is zelf verantwoordelijk om te controleren of de uitnodigingen tijdig zijn ontvangen 
en er geen afwijkingen t.o.v. de gepubliceerde speeldagen en aanvangstijden zijn. 
Houd er s.v.p rekening mee dat de speelhal minstens 15 minuten voor de aanvangstijd 
van de wedstrijd op de uitnodiging speelklaar is. 
 
2.2  Speeltijden 
 
Wedstrijden in de Regio Senioren Competitie kunnen op elke dag van de speelweek worden 
gespeeld. Hierbij gelden de volgende regels: 
Op zaterdag dient het aanvangstijdstip te liggen tussen 09.30 en 19.00 uur; op zondag 
tussen 09.30 en 14.00 uur. Het beginnen van nieuwe partijen op zondag ná 18.00 uur kan 
niet worden geëist.  
Maandag t/m vrijdag moet de wedstrijd tussen 19.00 en 20.00 uur beginnen. Het beginnen 
van nieuwe partijen ná 23.00 uur kan niet worden geëist. 
 
Er mag niet afgeweken worden van de in het competitiecomputerprogramma 
gepubliceerde speeldagen en tijden. 
 
Er kan schriftelijk dispensatie aangevraagd worden voor speelzalen die niet voldoen aan de 
accommodatievoorschriften (RCR Hoofdstuk VI, art. 6).  
 
Dispensaties gelden voor één seizoen. Dispensatieverzoeken moeten 4 weken voor 
aanvang van het seizoen, dus voor 15 augustus 2012 worden aangevraagd bij Dini van Mil. 
 
2.3 Zondagsverenigingen 
 
Er zijn verenigingen binnen onze regio, die om principiële redenen niet op zondag mogen 
spelen. Dit principe dient opgenomen te zijn in de statuten van de vereniging. E.e.a. heeft 
uiteraard consequenties voor tegenstanders die hun thuiswedstrijden op zondag spelen.  
Zie RCR, Hoofdstuk II, art. 12 regio Centrum.  
 
Regio Centrum kent de volgende Zondagsverenigingen: 
 

176 Heerder BC  177 Hellas  209  Sjeve Sjuttel 

741 Treffers  761  Badminton'80  795  Meulewiek 

845 Bavero'96  162  Evoba'70 g.c 222  Veenendaal g.c 

g.c = deze verenigingen spelen dit jaar geen senioren competitie 

 

2.4 Terugtrekken team 
 
Indien je genoodzaakt bent om een team uit de competitie terug te trekken, dan dien je dit 
vooraf altijd in overleg te doen met de RCLS, Tony Kerkhof 
Terugtrekken van een team na vaststelling van het programma zal worden beboet. Zie 
Hoofdstuk 7. 
Na goedkeuring door de RCLS dien je zelf de tegenstanders z.s.m. op de hoogte te stellen 
van de terugtrekking. Tevens dien je een kopie te sturen aan de RCLS. 
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2.5 Teamopgave  
 
De CCP’s van de verenigingen dienen uiterlijk 24 augustus 2012 al hun teams op te geven 
via het competitiecomputerprogramma.  
In verband met de geautomatiseerde invoer kunnen alleen spelers worden opgegeven voor 
een team die in het bezit zijn van een door BADMINTON NEDERLAND uitgegeven 
bondsnummer! Spelen onder “aangevraagd” is  niet mogelijk! 
 

2.6 Regeling spelerskaarten 
 
Alle deelnemers aan competitiewedstrijden van de regio Centrum dienen te beschikken over 
een geldige spelerslegitimatie, dat is de  
 
 Badminton Nederland Pas   2010 / 2013. 
 
Spelers die via het leden administratie programma van BADMINTON NEDERLAND worden 
aangemeld krijgen tijdens de aanmeldprocedure direct een bondsnummer toegewezen, 
waarmee direct competitie kan worden gespeeld. Tevens wordt direct een digitale 
Badminton sportpas per mail naar het mailadres van de aangemelde speler / -ster 
gezonden en het secretariaat ontvangt een kopie op het vereniging@badminton.nl mail 
adres 
Voor spelers die al lid zijn van BADMINTON NEDERLAND, en dus al in het bezit zijn van 
een nationale sportpas, geldt dat COMPETITIE SPELEN ZONDER HET VOORAFGAAND 
AAN DE WEDSTRIJDEN KUNNEN TONEN VAN EEN GELDIGE SPELERSLEGITIMATIE 
NIET IS TOEGESTAAN. 
 

2.7 Aanvragen duplicaat Badminton Nederland pas 
 
Het secretariaat van de vereniging kan op elk moment een duplicaat digitale Badminton 
sportpas aanmaken, zodat de spelers altijd in het bezit van een geldige 
spelerslegitimatie kunnen zijn. 
Bij deze het dringende verzoek aan alle CCP's om tijdig, liefst voor de vakantieperiode, te 
controleren of alle spelers in het bezit zijn van de Badminton Nederland pas. Bij het 
ontbreken van de Badminton Nederland pas is er dan namelijk nog voldoende tijd om een 
duplicaat te regelen en wordt voorkomen dat deze bij het begin van de eerste wedstrijd nog 
niet is ontvangen.  
 

2.8 Gerechtigde spelers regio competitie 2012-2013 
 
Dit reglement is te vinden op: 
 
http://www.badminton.nl/uploads/docs/badminton_nederland/regelmenten/competitie/Uitvoeri
ngsregelin_Gerechtigde_Spelers_regiocompetities_2012-2013.pdf 
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3 WEDSTRIJDEN 
 

3.1  Competitie Hiërarchie: 
 
 

Ranking Klasse Speelshuttle Categorie indeling bij 
toernooien 

1 Hoofdklasse veren 6 

2 1
e
 Klasse veren 6 

3 Mannen Hoofdklasse * veren 6 

4 2
e
 Klasse plastic 7 

5 3
e
 Klasse plastic 8 

6 Mannen 1
e
 Klasse * plastic 8 

7 4
e
 Klasse ** plastic 9 

8 Mannen 2
e
 Klasse plastic 9 

9 Juniorencompetitie *** plastic 9 

 
* Vastspelers in de Mannen Hoofdklasse mogen niet invallen in ranking 4 t/m 8. 
* Vastspelers in de Mannen 1

e
 Klasse mogen niet invallen in ranking  7 en 8. 

** Vastspelers in de 4
e
 Klasse mogen maximaal 3x per seizoen invallen in de Mannen 

2
e
 Klasse. 

 

3.2 De te spelen partijen en puntentelling 
 
Een wedstrijd van een gemengd team bestaat uit: 2 ME, 2 VE, 1 MD, 1 VD en 2 GD. In de 
mannenpoules worden 4 enkelspelen en 4 dubbels gespeeld. De dubbelcombinaties mogen 
zelf bepaald worden, met dien verstande dat per wedstrijd niet dezelfde combinatie van 
spelers opgesteld wordt. Men mag maximaal 3 partijen per speler spelen. Alle 
competitiewedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen games. Alle partijen worden 
conform het ralleypoint systeem gespeeld tot 21 punten. Vanaf de stand 20-20 wint de partij 
die het eerst 2 punten voorsprong behaalt de game Bij de stand 29-29 wint de partij die het 
30

e
 punt scoort de game.  

 

3.3 Invallersregeling 
 
- Een speelweek is de speelweek waarin de meerderheid van de te spelen partijen 

werkelijk is gespeeld 
- Een vastspeler van een bepaald team mag in een speelweek 2x spelen; 1x voor zijn 

eigen team en 1x als invaller in een hogere klasse of in een team in de zelfde klasse. 
- Een reservespeler (dus geen vastspeler van een team) mag slechts 1x per speelweek 

invallen. 
- Voor een vastspeler en een reservespeler geldt dat na de 4e invalbeurt in een hogere 

klasse, hij/zij vastspeler wordt van het laagst hogere team in die klasse waarin hij/zij is 
ingevallen. Daarbij blijven de invalbeurten in de hogere teams staan. Na de 4

e
 

invalbeurt moet voor maandag 20.00 uur een verzoek naar Dini van Mil voor 
wijziging van het oude en nieuwe team om deze mutaties in het 
competitiecomputerprogramma te kunnen invoeren. 
Bij het niet tijdig aanvragen zullen kosten wegens een administratief verzuim in 
rekening worden gebracht. 
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Verder gelden voor invallen de volgende 3 beperkingen: 
1. Een team waarin hij/zij invalt mag niet in dezelfde afdeling zijn ingedeeld als zijn eigen 

team; 
2. De aanvangstijd van de tweede wedstrijd mag niet liggen vóór de eindtijd van de eerste 

wedstrijd als beide wedstrijden op één dag worden afgewerkt. 
3. Het aantal invalbeurten in een team dat uitkomt in de zelfde klasse bedraagt maximaal 

drie. 
 
Voorbeelden: 
 
Een vastspeler van een team mag max. 3 keer invallen in een hoger of lager team in 
dezelfde klasse, tenzij dat team in dezelfde afdeling speelt. Daarnaast mag hij/zij max. 3 
keer invallen in een team in een hogere klasse. Dit  zonder consequenties.  
 
Bijvoorbeeld: Team 1 (1

e
 klasse), Team 2 (2

e
 klasse), Team  3, 4, 5 en 6 (alle 3

e
 klasse). 

Vastspeler van Team  4 valt  in: 1x in Team 5, 1x in Team 6, 1x in Team 3. Hij mag hierna 
niet meer invallen in de 3

e
 klasse. Daarnaast valt hij in: 3x in Team 1 en 1x in Team 2. Bij 

de 4
e
 invalbeurt wordt de speler vastspeler van het laagste team waarvoor hij is ingevallen. 

In dit voorbeeld dus Team 2. De invalbeurten in hogere teams blijven staan. Dat betekent 
dus dat hij na 1x invallen vastspeler wordt van Team 1, aangezien er al 3 invalbeurten staan. 
 
* Vastspelers in de Mannen Hoofdklasse mogen niet invallen in ranking 4 t/m 8. 
* Vastspelers in de Mannen 1

e
 Klasse mogen niet invallen in ranking 7 en 8. 

** Vastspelers in de 4
e
 Klasse mogen maximaal 3x per seizoen invallen in de Mannen 

2
e
 Klasse 

 
Bij blessure of ziekte na het begin van de wedstrijd mag van de opstelling op het wedstrijd-
formulier worden afgeweken.  
De opgegeven partij is verloren. In de resterende partijen mag de uitgevallen speler worden 
vervangen door een ander teamlid of een invaller, hierbij dient men rekening te houden met 
het maximaal te spelen aantal partijen per persoon (zie 3.1.). 
 

3.4 Onvolledige wedstrijden 
 

1. Bij het onvolledig opkomen bij een wedstrijd, zijn de laagst geplaatste partijen (2
e
 

ME/VE - 2e GD) met de maximale score verloren door het team dat onvolledig 
opkomt. Zie RCR, Hoofdstuk VI, artikel 17 sub 4.b. 

2. Bij een blessure worden de niet gespeelde of afgebroken partijen met de maximale 
score verloren door het team met de geblesseerde, Let op deze uitslag moet ook 
genoteerd worden op het wedstrijdformulier en ingevoerd worden in het competitie-
computerprogramma. 

 

3.5 Niet gespeelde wedstrijden 
 
Wedstrijden die om diverse redenen geen doorgang hebben gevonden dienen te allen tijde 
nog gespeeld te worden. Voorlopig worden deze niet doorgegane wedstrijden niet in de 
stand opgenomen. Zie RCR, Hoofdstuk VI, artikel 19. 
Bij niet gespeelde wedstrijden worden naast de boete 8 wedstrijdpunten in mindering 
gebracht bij de veroorzaker. Indien wedstrijden niet tijdig worden ingehaald, wordt dit 
behandeld als een terugtrekking uit de competitie (zie Hoofdstuk 7) 
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3.6   Regionale Kampioenschappen voor regio teams  
 
Een team dat is opgegeven voor de Regio Senioren Competitie en kampioen is geworden 
van een afdeling, is verplicht om deel te nemen aan de Regionale Kampioenschappen voor 
regioteams, welke traditioneel worden gehouden als afsluiting van het competitieseizoen. 
(Hoofdstuk lll artikel 7). Een uitzondering geldt voor de Mannen Hoofdklasse omdat er 
slechts 1 poule is. Van deze verplichting is ontheffing te krijgen d.m.v een schriftelijk verzoek 
aan Dini van Mil dat vóór 31-12-2012 ontvangen moet zijn. Dit ongeacht het feit of op dit 
tijdstip de poulewinnaars al bekend zijn! (Hoofdstuk lll artikel 7sub 8.a) 
TE LAAT AFZEGGEN OF NIET OP KOMEN BIJ DE Regionale Kampioenschappen voor 
regio teams WORDT BEBOET. Zie Hoofdstuk 7.  
Speeldag Regionale Kampioenschappen voor regio teams: zaterdag 2 maart 2013 in 
Arnhem. De winnaars van de Hoofdklasse, 1

e
 klasse, 2

e
 klasse, 3

e
 klasse en de Mannen 

Hoofdklasse zullen worden uitgenodigd voor de Nationale Kampioenschappen voor regio 
teams op 22 en 23 juni 2013 in Zutphen. Deze data zijn onder voorbehoud.  

 
3.7 Instructie wedstrijdformulier. 
 
Dit jaar is het noodzakelijk dat voor alle wedstrijden, zowel thuis als uit, door de CCP’ers 
van beide verenigingen of de door hen aangewezen verantwoordelijke plaatsvervangers, de 
teamopstelling minimaal 1 week voor de geplande speeldag ingevoerd is in het competitie 
computer programma. 
De reeds ingevoerde teamopstelling en later eventuele wijzigingen wordt automatisch door 
gekopieerd naar het officiële wedstrijdformulier. 
De CCP of de door hen aangewezen verantwoordelijke plaatsvervangers, dient wekelijks het 
wedstrijdformulier, compleet met de reeds ingevoerde teamopstelling dus, in 2-voud vanuit 
het Competitie Computer Programma op internet uit te printen. Dit kan via DETAILUITSLAG 
INVOEREN, re boven PRINT. 
(Dubbele namen heeft te maken met de instelling op iemands computer, men dient dan bij 
Internet Explorer de Ctrl+F5 toets en bij Chrome de Shft+F5 toets te gebruiken, om dubbele 
namen  te vermijden.) 
Eén exemplaar is voor de tegenstander en één voor de thuisvereniging. Allebei de 
teams brengen eventuele wijzigingen in de teamopstelling aan. 
Dit gebeurt afzonderlijk van elkaar. Vervolgens zorgt de thuisvereniging ervoor dat op beide 
exemplaren de eventuele wijzigingen en de uitslagen worden genoteerd. Beide exemplaren 
moeten na afloop van de wedstrijd door beide teamcaptains worden getekend. Alle mutaties, 
incl. opmerkingen op dit formulier moeten uiterlijk op maandag om 20.00 uur in het 
Competitie computerprogramma op internet zijn ingevoerd 
 

3.8 Doorgeven uitslagen via Internet 
 
Je dient de uitslagen en alle aangebrachte mutaties, incl. opmerkingen op het WF van 
een speelweek uiterlijk maandagavond 20.00 uur te hebben ingevoerd via het Competitie 
Computer Programma. De uitslagen worden direct verwerkt en zijn meteen te zien op 
badmintonneder-land.toernooi.nl 
De thuisvereniging is verantwoordelijk voor het correct invoeren van de uitslagen.  
Tevens dient van alle wedstrijden het wedstrijdformulier te worden bewaard t/m eind februari 
voor eventuele controles achteraf door de  RCW/CS. 
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3.9 Foutieve invoer wedstrijdformulier 
 
Als de thuis- of uitspelende vereniging constateert dat gegevens niet juist zijn ingevoerd dan 
kun je met de volgende stappen de nodige correcties aanbrengen : 

 
∗ Uitspelende vereniging neemt via telefoon en / of e-mail contact op met de 

thuisspelende vereniging. Dit kan ook via de opmerkingen op het WF 
∗ Zij verzoeken de thuisspelende vereniging het WF te laten corrigeren 
∗ De thuisspelende vereniging vraagt Dini van Mil om het wedstrijdformulier van 

bewuste wedstrijd te corrigeren, onder vermelding van betrokken wedstrijd, klasse en 
afdeling en de te corrigeren uitslagen of spelers. 

 

Er kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.  
 
3.10 Lijst goedgekeurde shuttles 
 
De thuisspelende vereniging dient shuttles beschikbaar te stellen die voldoen aan de 
spelregels. Er mag worden gespeeld met alle goedgekeurde veren shuttles, of met 
goedgekeurde synthetische shuttles die voorkomen op de lijst van goedgekeurde shuttles. 
Zie voor de actuele lijst de BADMINTON NEDERLAND site: 
http://www.badminton.nl/wedstrijdbadminton/shuttlelijst  
De thuisvereniging is verplicht te spelen met de shuttle die staat vermeld op de uitnodiging. 
Zie ook het RCR (Hoofdstuk VI, art.9). 
Teams in de Hoofdklasse, 1

e
 klasse en de Mannen Hoofdklasse zijn verplicht te spelen 

met veren shuttles. 
In de lagere klassen mag men uiteraard ook met goedgekeurde veren shuttles spelen 
 

3.11 Wijziging Competitie Contact Persoon 
 
Wijziging van de Competitie Contact Persoon of een adreswijziging moet altijd z.s.m. per e-
mail worden doorgegeven aan de RCLS. 
 

3.12 Promotie- en Degradatieregeling 
 
PROMOTIE 
Hoofdklasse: Het aantal teams uit Regio Centrum dat promoveert naar de bondscompetitie 
wordt door de Bond bepaald en kan elk seizoen wisselen, maar is minimaal 5. Alle 
afdelingskampioenen promoveren naar de 4

e
 Divisie. 

1
e
 , 2

e
 , 3

e
 en 4

e
 klasse: Alle afdelingskampioenen promoveren naar de naast hogere klasse. 

Mannen 1
e
 klasse: De afdelingskampioenen promoveren naar de Mannen Hoofdklasse. 

Mannen 2
e
 klasse: De afdelingskampioenen promoveren naar de Mannen 1

e
 klasse. 

 
Voor alle klassen, met uitzondering van de 4

e
 klasse, geldt dat de nummers 2 op een 

reservelijst komen voor eventuele extra promotie. 
 
DEGRADATIE 
In alle klassen degraderen de nummers 7 en 8 naar de eerst lagere klasse. 
In de 4

e
 klasse en de Mannen 2

e
 klasse is geen degradatie. 

 
Indien uit de bondscompetitie meer dan 5 teams degraderen naar onze regio zal per klasse 
een team extra  degraderen. 
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3.13 Competitie Programma  
       
Het vastgestelde competitie programma wordt begin september gepubliceerd op de site van 
de regio Centrum. Overeenkomstig het RCR Hoofdstuk II artikel 8 kan een vereniging een 
wijziging aanvragen voor een geplande  competitie wedstrijd. Tot 1 augustus 2012 is deze 
mutatie na goedkeuring RCLS gratis. Na deze datum kunnen  administratiekosten in 
rekening worden gebracht 
 

3.14 Kledingbepalingen 
 
Conform het RCR, Hoofdstuk VI, art. 7 dienen de verenigingen ervoor te zorgen dat spelers 
tijdens partijen die onder het RCR vallen, kleding dragen die voldoet aan het daarover 
gestelde in het Algemeen Wedstrijdreglement (AWR). 
In Hoofdstuk IV art. 4 van het AWR wordt onder meer bepaald: 
 
1. Het is verboden tijdens partijen sportkleding te dragen die kennelijk hinderlijk is voor de 
tegenstander; 
2. Het is verboden tijdens partijen sportkleding te dragen die strijdig is met bepalingen die 
vooraf door de wedstrijdorganisator zijn vastgelegd. 
Deze bepalingen zijn de bepalingen die zijn opgenomen in dit hoofdstuk. 
 
De bepaling wordt nu als volgt: 
Het is uitsluitend toegestaan te spelen in de onderstaande kleding: 
- T-shirt of poloshirt 
- short (ook zogenaamde atletiekshorts) of rokje 
- jurk 
- lycra wielerbroek, mits gedragen onder short of een rokje 
- sportschoeisel en sportsokken 
- haarband en/of polsbanden. 
- bandages en/of medische hulpmiddelen (zoals een brace)  
 
Niet acceptabel zijn wielerbroeken met niets erover gedragen en kleding zoals afgeknipte 
jeans. 
 
Zie  Uitvoeringsregeling kleding en reclame bij badmintonwedstrijden. 
http://www.badminton.nl/uploads/docs/badminton_nederland/regelmenten/wedstrijden/Uitvoe
ringsregeling_Kleding_en_reclame_bij_badmintonwedstrijden.pdf 
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4 Belangrijke datums / Deadlines 
 
1 augustus 2012  

� Uiterste datum voor gratis mutaties  in speeldagen en –tijden voor de 
competitiecomputerprogramma. 

� Uiterste datum voor aanleveren mutaties i.v.m. zondagverenigingen 
 
15 augustus 2012 

� Uiterste datum voor aanvragen van dispensaties voor afwijkende  aanvangstijden 
en/of accommodaties. (zie 2.2) 

 
20 augustus 2012  

� Uiterste verzenddatum van de uitnodigingen naar al je tegenstanders van alle 14 
speelweken. (zie 2.1) 

 
24 augustus 2012.  

� Uiterste datum waarop de detail teamopgave (teamopstelling en 
teaminschrijfformulier) ingevoerd moeten zijn in het 
competitiecomputerprogramma.(zie 2.5) 

 
10 september 2012 

� Start Competitie Regio Centrum. 
 
31 december 2012 

� Uiterste datum waarop aanvraag voor ontheffing van deelname aan de Regionale 
Kampioenschappen voor regio teams , op zaterdag 2 maart 2013, ontvangen moet 
zijn. (zie 3.6) 

 
2 maart 2013 

� Regionale Kampioenschappen voor regio teams te Arnhem. (zie 3.8) 
 

eind februari . medio maart 2013 
� Verzenden aanmeldingsformulieren, via e-mail voor de competitie 2013/2014 naar 

alle competitiecontactpersonen . 
 
22-23 juni 2013 

� Nationale Kampioenschappen voor regio teams in Zutphen voor kampioen Hoofd 
klasse, 1

e
 klasse,  2

e
 en 3

e
  klasse en Mannen Hoofdklasse  
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5 Informatie RCW/Commissie Senioren 
 

Voor alle zaken betreffende de Senioren Competitie kun je terecht bij de Competitieleider 
Tony Kerkhof. Indien hij niet bereikbaar is kun je bij nood gevallen terecht bij Dini van Mil. 
      
Adressen: 

RCLS: 
Tony Kerkhof 
telefoon: 0313 – 657105 
E-mail: tkerkhof@badminton.nl 
 
Klassenleider: 

 Dini van Mil           
 telefoon : 030 6562486        
 e-mail: dvmil@badminton.nl 
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6 WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 
6.1 Competitiekalender 2012-2013 

 
COMPETITIEKALENDER 2012– 2013   

Speelweek MA DI WO DO VR ZA ZO Opmerkingen 

 RES 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09  

 RES 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09  

 

1 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 Start landelijke competitie 

2 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09  

3 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09  

4 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10  

RES 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 Dutch Open 

RES 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10  

5 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10  

6 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11  

RES 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 xxxx xxxx Regio Senioren Kamp. 

7 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11  

8 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11   

9 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12  

10 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12  

11 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12  

RES 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12  

RES xxxx xxxx xxxx 27/12 28/12 29/12 30/12 Kerst 

RES xxxx xxxx 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 Nieuwjaar 

12 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01  

13 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01  

14  21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01  

         01/02 02/02 03/02 Ned. Kampioenschappen 

           09/02 10/02 Regio Jeugd Kamp. 

          02/03  Regionale 
Kampioenschappen voor 
regioteams senioren 

      02/03  Regionale 
Kampioenschappen voor 
regioteams junioren 

 
Bijzondere aandacht voor: 
xxxx : Op deze dagen mogen geen competitiewedstrijden worden gespeeld. 
 
RES : Op deze dagen kunnen wedstrijden worden gespeeld volgens Hoofdstuk 2 art.8 van 
het Regio Competitie Reglement ( m.a.w. vooruit spelen en niet later plannen). 

 
6.2 Speelsleutels en speelschema 

 
Je dient zelf je wedstrijdschema te maken m.b.v. de speelsleutels en het onderstaande 
speelschema en speelkalender (zie 6.1). Achter de teams in de poule-indeling tref je de 
speelsleutel aan waarop het wedstrijdprogramma is gebaseerd. Het cijfer achter het 
teamnummer is de toegekende sleutel. 
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Deze kalender dient voor het plannen van een wedstrijddatum binnen een speelweek. Je mag 
alleen wedstrijden plannen binnen de vermelde speelweken. Op de competitiekalender staan 

ook de data voor de Regionale Kampioenschappen voor regio teams. 
 

 
SPEELSLEUTELSCHEMA 2012/2013 
REGIO COMPETITIE CENTRUM 
Speelweek Datum         

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 10 t/m 16 september 4-1 6-2 8-3 4-1 7-5 6-2 7-5 8-3 

2 17 t/m 23 september 1-2 1-2 3-4 3-4 5-6 5-6 7-8 7-8 

3 24 t/m 30 september 6-1 2-3 2-3 4-7 8-5 6-1 4-7 8-5 

4 01 t/m 07 oktober 3-1 5-2 3-1 8-4 5-2 7-6 7-6 8-4 

5 22 t/m 28 oktober 1-7 2-8 6-3 4-5 4-5 6-3 1-7 2-8 

6 29 oktober t/m 04 november 1-5 2-4 3-7 2-4 1-5 6-8 3-7 6-8 

7 12 t/m 18 november 8-1 7-2 5-3 4-6 5-3 4-6 7-2 8-1 

8 19 t/m 25 november 1-4 2-6 3-8 1-4 5-7 2-6 5-7 3-8 

9 26 november t/m 2 december 2-1 2-1 4-3 4-3 6-5 6-5 8-7 8-7 

10 03 t/m 09 december 1-6 3-2 3-2 7-4 5-8 1-6 7-4 5-8 

11 10 t/m 16 december 1-3 2-5 1-3 4-8 2-5 6-7 6-7 4-8 

12 07 t/m 13 januari 2013 5-1 4-2 7-3 4-2 5-1 8-6 7-3 8-6 

13 14 t/m 20 januari 1-8 2-7 3-5 6-4 3-5 6-4 2-7 1-8 

14 21 t/m 27 januari 7-1 8-2 3-6 5-4 5-4 3-6 7-1 8-2 

 
Reserveweekenden (Let op de teams moeten beschikbaar zijn in de reserveweken) 
27 augustus t/m 02 september (voorafgaand aan de competitie) 
03 t/m 09 september (voorafgaand aan de competitie) 
08 t/m 14 oktober 
15 t/m 21 oktober 
05 t/m 09 november 
17 t/m 23 december 
02 t/m 06 januari 2013 
 
Vrije weekenden 
10/11 november (RSK's) 
28/29/30 december 
 
Nota bene: 
1. Een competitieweek is een speelweek van zeven dagen, waarvan de eerste dag de 

maandag is. 
1. Te verplaatsen wedstrijden kunnen alleen in een reserveweekend voorafgaand aan 

de oorspronkelijk vastgestelde datum worden gespeeld. 
2. Elk team dient beschikbaar te zijn in de reserveweekends om eventuele verplaatste 

of afgebroken wedstrijden (uit) te spelen. 
3. Voor het verplaatsen van wedstrijden naar reserveweekends of niet-reguliere 

speeldagen is vooraf toestemming van de LCW nodig. 
 
TEGENGESTELDE SLEUTELS: 
1 – 8      2 - 7 
3 – 4      5 - 6 
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OVEREENKOMSTIGE SLEUTELS: 
2 met 6   één afwijking :  week 1 en 8 
5 met 7   één afwijking :  week 1 en 8 
1 met 3   twee afwijkingen :  week 4 en 11 / week 5 en 14 
4 met 8   twee afwijkingen :  week 4 en 11 / week 5 en 14 
 
THUISWEDSTRIJDEN PER SLEUTEL: 

sleutel 1  sleutel 2  sleutel 3 sleutel 4 

21/22/23 september 28/29/30 september 21/22/23 september 14/15/16 september 

26/27/28 oktober 26/27/28 oktober 05/06/07 oktober 28/29/30 september 

02/03/04 november 02/03/04 november 02/03/04 november 26/27/28 oktober 

23/24/25 november 23/24/25 november 23/25/25 november 16/17/18 november 

07/08/09 december 30nov01/02december 07/08/09 december 30 nov01/02december 

14/15/16 december 14/15/16 december 18/19/20 januari 2013 14/15/16 december 

18/19/20 januari 2013 18/19/20 januari 2013 25/26/27 januari 11/12/13 januari 2013 

  
 

sleutel 5   sleutel 6    sleutel 7  sleutel 8 

21/22/23 september 14/15/16 september 14/15/16 september 14/15/16 september 

05/06/07 oktober 28/29/30 september 21/22/23 september 28/29/30 september 

16/17/18 november 26/27/28 oktober 05/06/07 oktober  05/06/07 oktober 

23/24/25 november 02/03/04 november 16/17/18 november 16/17/18 november 

07/08/09 december 30nov01/02december 07/08/09 december 30nov01/02december 

11/12/13 januari 2013 14/15/16 december 11/12/13 januari 2013 11/12/13 januari 2013 

25/26/27 januari 18/19/20 januari 2013 25/26/27 januari 25/26/27 januari 
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7. Overtredingen en administratieve verzuimen 
 
Indien een vereniging / team zich niet aan de afspraken houdt, wordt er een boete opgelegd. 

We kennen administratieve verzuimen en overtredingen. 
 

 
Administratieve verzuimen euro 
 
7.1 Inschrijfformulier 01 te laat ingezonden 20,00 
7.2 Het te laat opsturen van de uitnodigingen naar de verenigingen 20,00 
7.3  Het tonen van een onvolledige of onjuiste spelerslegitimatie 20,00 
7.4  Het niet tijdig (maandag 20.00 uur) invoeren van de uitslagen 20,00 
7.5 Het niet tijdig aanvragen en / of muteren van de deblokkering  
 teamsamenstellingen i.v.m. 4x invallen 20,00 
7.6 Wedstrijdformulier verkeerd ingevoerd in het competitiecomputer- 
 programma 20,00 
7.7 wijzigingen competitiecomputerprogramma na 1-8-2012 (****) 20,00 

 
Overtredingen         euro 
 
7.8 Het ongerechtigd laten uitkomen van een speler(*) 20,00 
7.9 Het niet kunnen tonen van een geldige (spelers)legitimatie 20.00 
7.10 Het met opzet foutief invoeren van een wedstrijduitslag 50,00 

of andere frauduleuze handelingen(**) 
“Fictief invullen van uitslagen bij niet (volledig) opkomen” 

7.11 Het niet op komen dagen voor een geplande competitiewedstrijd, 50,00 
 (***) of bij de Regionale Kampioenschappen voor regio teams, 
7.12 Het zonder goedkeuring van de RCW/CS spelen van een 
 competitiewedstrijd buiten de speelweek 25,00 
7.13 Het spelen van een wedstrijd met een incompleet team 22,50 
7.14 Het te laat aanwezig zijn en daardoor niet, of niet volledig kunnen 22,50 
 uitspelen van een competitiewedstrijd 
7.15 Het terugtrekken van een opgegeven team nadat de indeling  
 door de RCW/CS gereed is: 

 voor 20 mei 0 
 na 20 mei voor 1 augustus 45,00 
 na 1 augustus tot aanvang competitie 90,00 
 het weigeren van het uit spelen van de competitie 180,00 
 
(*)  Tevens worden de gespeelde partijen verloren verklaard met 2x 21-0 
(**)  2 wedstrijdpunten in mindering per fictief ingevulde partij. Voor beide teams. 
(***)  Tevens worden er 8 wedstrijdpunten in mindering gebracht 
(****) Voor het aanvragen van wijzigingen in het competitiecomputer programma na 1 

augustus 2012 kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. 


