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CYCLUS VAN DE BADMINTONCOMPETITIE.
Onderstaande tekst is een samenvatting van een twee-tal reglementen van VBL. Voor de volledige versie
kan je steeds terecht op de website “badmintonvlaanderen.be” (categorie downloads). Dit document is
een hulpmiddel voor ploegkapiteins, competitiespelers en wedstrijdleiders en dient gezien te worden als
een aanvulling op de officiële documenten. In het seizoen 2013-2014 vond er ook een strategisch weekend
van de Gentse BC plaats en daarin werden ook een aantal dingen afgesproken over hoe competitie binnen
de Gentse BC beleefd wordt. In cursief staat dit regelmatig ook aangegeven. Indien je nog vragen hebt,
aarzel dan niet deze te stellen aan de competitieverantwoordelijke.

INSCHRIJVING EN KALENDERSAMENSTELLING:
INSCHRIJVING DER PLOEGEN
Ploegen die wensen deel te nemen aan een provinciale competitie dienen zich via hun club in te schrijven
in de provincie waarvan de club lid is en dit vóór de datum (postdatum, e-maildatum, faxdatum) die
bepaald wordt door de provinciale sportcommissie; C320 22.2 (voor het seizoen 2014-2015 was dit rond 31
mei 2014)
Nieuwe ploegen starten in principe in de laagste provinciale afdeling. Indien de index van de ploeg
(zie artikel 51) echter te hoog is, kunnen de Vlaamse en provinciale sportcommissie beslissen deze ploeg
in een hogere reeks op te nemen; C320 22.3
Indien een club een ploeg uit de competitie wil terugtrekken vóór de samenstelling van de reeksen door
de sportcommissie, dient men steeds te beginnen met de ploeg die in de laagste afdeling van de
competitie speelt. Hiertoe dienen de nationale, Vlaamse en provinciale competitie als één geheel
beschouwd te worden. De betrokken sportcommissie kan afwijken van dit principe als blijkt dat de index
van de vervangende ploeg(en) te laag is om voldoende weerstand te bieden in de betrokken competitie.
C320 22.7 (dit is de reden waarom er een aantal ploegen in het seizoen 2014-2015 een divisie hoger
spelen dan voorzien)
In concreto houdt dit geen werk in voor de ploegkapitein. Bovenstaande als verduidelijking van
bepaalde beslissingen.

KALENDERSAMENSTELLINGEN:
Op 1 augustus worden de definitieve kalenders naar alle secretarissen en gekende
competitieverantwoordelijken van de betrokken clubs opgestuurd, alsook naar de afdeling sport en jeugd
van het departement cultuur, jeugd, sport en media van de Vlaamse Gemeenschap, dienst medisch
verantwoord sporten; C320 26.3
De competitieperiode begint op 1 september en eindigt op 30 april. Afwijkingen hierop kunnen alleen
uitgaan van de sportcommissies, in samenspraak met hun raad van bestuur; C320 26.4
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De sportcommissie kan na de bekendmaking van de competitiekalender nog veranderingen aanbrengen.
De wijzigingen worden tenminste 14 dagen vóór de nieuwe speeldatum(s) schriftelijk meegedeeld aan
de betrokken clubs via hun clubsecretariaat en gekende competitieverantwoordelijke, en aan de afdeling
sport en jeugd van het departement cultuur, jeugd, sport en media van de Vlaamse Gemeenschap,
dienst medisch verantwoord sporten; C320 27.1
Iedere club die tijdens het seizoen wijzigingen aan de k alender wenst aan te brengen, moet dit aan
de verantwoordelijke sportcommissie aanvragen. Een dergelijk verzoek kan maar ontvankelijk zijn
indien het gaat om:
o

een uitstel ten gevolge van overmacht (attest uitbater sporthal vereist);

o

een uitstel volgens de voorwaarden van artikel 28 (Een algemeen uitstel van de
ontmoetingen kan door de sportcommissie worden verordend. De betrokken clubs
worden zo snel mogelijk ingelicht van deze beslissing; C320 28.1) ; C320 28.2

De clubs moeten in onderling akkoord een nieuwe speeldatum en -uur vaststellen en deze vermelden op
de aanvraag. Bij ontstentenis of indien geen akkoord bereikt wordt, beslist de verantwoordelijke
sportcommissie zelfstandig over de nieuwe speeldatum. Eventueel reserveert de sportcommissie een
sporthal waarbij de daaraan verbonden kosten worden gedragen door de club van de aanvragende ploeg;
C320 28.3
Een ontmoeting uit de heenronde kan nooit uitgesteld worden naar een datum in de terugronde.
Een ontmoeting uit de terugronde kan nooit vervroegd worden naar een datum in de heenronde; C320
28.4
In concreto komt erop neer dat eens de kalender bepaald is, we nog enkele weken hebben om deze te
wijzigen. In eerste instantie doet de competitieverantwoordelijke dit. Hij geeft aan vanaf wanneer je zelf
UITwedstrijden kan beginnen verplaatsen. Voor THUISmatchen doe je dit steeds via hem. Vanaf het seizoen
2014-2015 werden de emailadressen van de ploegkapiteins gekoppeld aan een standaardemail van de Gentse
BC (vb 1H@gentsebc.be) Hoe gebruik je dit adres? Emailverkeer verzonden naar jou komt gewoon binnen
bij je huidige email. Het is ook mogelijk om vanuit de @gentsebc.be te versturen. Lekker professioneel. Dit kan
zowel via een online webmail als via je lokale email client. Vraag daarvoor eerst het nodige wachtwoord aan
de webmaster@gentsebc.be . Je kan ook de webmail checken op mail.one.com. Op
https://www.one.com/en/support/guide/mail/mail-administration?forward=guide-popup#pop3 vind je ook
hoe je deze instelt op je lokale emailcliënt zoals outlook of thunderbird, …
Redenen om een wedstrijd te verplaatsen voor aanvang van de competitie zijn als je niet kan rekenen op 3
va, je vaste spelers.). Bevraag bij het verplaatsen van de wedstrijden je medespelers. Eens de kalender af is
kunnen spelers zich aanmelden voor de automatische google-kalender van hun ploeg. Deze synchroniseert
dan al de wedstrijden met je digitale agenda.
Als ploegkapitein heb je ook toegang tot een module op de website waar je adresgegevens van alle leden kan
bekijken vanaf het moment dat je je registreerde en de webmaster je toegang geeft tot deze lijst. Je vindt deze
lijst op het dashboard onder het tabblad “gebruikersgids” --> ledenlijst.

WEDSTRIJDVOORBEREIDING
ORGANISATORISCHE TIPS

3

Als ploegkapitein neem je zelf initiatief om een week voor de komende wedstrijd nog even een
herinneringsmailtje te sturen naar je medespelers. Mochten er door blessures of andere plotse
oorzaken te weinig spelers beschikbaar zijn of je wilt een extra persoon meevragen, kan je dit gerust
zelf regelen. Mocht blijken dat het een complexere situatie is waar ook andere ploegen betrokken
dienen te worden die op hetzelfde moment spelen, informeer je best de competitieverantwoordelijke.
Er werd ook een handige lijst samengesteld om te zien wie er bij welke ploeg mag invallen. Deze
wordt je begin augustus doorgestuurd door de competitieverantwoordelijke. Carpoolen is de leukste
en handigste manier om een verplaatsingswedstrijd te spelen. Spreek sowieso een kwartier te vroeg
af, zodat er ruimte is voor onvoorziene omstandigheden.

PLOEGVORMING (OFFICIËLE SAMENSTELLING)
Een ploeg bestaat minimaal uit 4 basisspelers:
o

voor de gemengde competitie worden 2 dames en 2 heren opgegeven;

o

voor de gemengde competitie worden 2 dames en 2 heren opgegeven;

o

voor de damescompetitie worden 4 dames opgegeven.; c320 50.2

De index van een ploeg wordt bepaald op basis van de respectievelijke klassementen van de vier
best gerangschikte basisspelers (referentiedatum 15 mei):
voor de gemengde competitie zijn dit de 2 dames en de 2 heren met de hoogste som van de waardes
van hun respectievelijke enkel-, dubbel- en gemengd dubbelklassement
voor de herencompetitie zijn dit de 4 heren met de hoogste som van de waardes van hun respectievelijk
enkel- en dubbelklassement
voor de damescompetitie zijn dit de 4 dames met de hoogste som van de waardes van hun
respectievelijk enkel- en dubbelklassement.; c320 53.1
Aan elk klassement wordt een waarde toegekend ;c320 53.2
o

A = 20

B1 = 10

B2 = 6

C1 = 4

C2 = 2

D=1

Door de optelling van de somwaardes van de basisspelers, wordt de ploegindex verkregen. De ploeg met
de hoogste index speelt in de hoogste afdeling in de desbetreffende competitie waarin de
club vertegenwoordigd is, waarbij de nationale, Vlaamse, en provinciale competitie één geheel vormen;
c320 51.
Indien een club slechts één ploeg in competitie heeft per soort competitie, mogen alle spelers van de
club, die voldoen aan de voorwaarden van artikels 40 t.e.m. 43, aantreden in die ploeg, ongeacht
hun klassementen en index, waarbij de nationale, Vlaamse en provinciale competitie één geheel vormen;
C320 51.4
Bovenstaande is vooral belangrijk voor de competitieverantwoordelijke maar wel interessant als
achtergrond info.

PLOEGUITWISSELINGSFORMULIER (EFFECTIEVE OPSTELLING)
Vóór het begin van een ontmoeting dient elke ploeg een ploeguitwisselingsformulier in te vullen; c320
52.1
Een volledige ploegopstelling bestaat uit minimaal 4 titularissen; C320 50.2

4

Het ploeguitwisselingsformulier vermeldt, naam, voornaam, klassement en lidnummer van zowel de
titularissen als de invallers; c320 52.6
Een titularis mag onder geen enkel beding:


een hoger klassement hebben dan dat van de opgegeven basisspeler met het hoogste klassement
van hetzelfde geslacht van de betrokken ploeg, waarbij de index, die vóór aanvang van de
ontmoeting verkregen wordt door het optellen van de klassementen van de 4 titularissen met het
hoogste klassement (2 heren en 2 dames in de gemengde competitie, 4 heren in de
herencompetitie, 4 dames in de damescompetitie), nooit de ploegindex van de basisspelers mag
overschrijden (uitgezonderd artikel 51 lid 4 en 5)



opgegeven basisspeler zijn van een ploeg uit een hogere afdeling van dezelfde soort competitie



opgegeven basisspeler zijn van een ploeg uit dezelfde afdeling van dezelfde soort competitie c320
53.2

Een klassementswijziging gedurende het seizoen heeft echter geen invloed op de ploegsamenstelling.
Om te bepalen of een speler speelgerechtigd is in een bepaalde ploeg, wordt alleen rekening gehouden
met het klassement, dat de speler had bij inschrijving van de competitieploegen (referentiedatum 15 mei).
C320 56.2
Per ontmoeting mag een speler maximaal 3 wedstrijden spelen:


Voor de gemengde competitie zijn dit één enkelspel, één dubbelspel en één gemengd dubbelspel



Voor de heren- en damescompetitie zijn dit één enkelspel en twee dubbelspelen; c320 52.7

De spelers dienen in het enkelspel in volgorde van hun klassement als titularis opgesteld te worden,
waarbij de speler met het hoogste klassement het eerste enkelspel speelt. Wanneer spelers hetzelfde
klassement hebben, mogen zij in willekeurige volgorde als titularis opgesteld worden; C320 52.8
In de heren- en damescompetitie moeten er 4 paren (minimaal 2 verschillende qua samenstelling)
gevormd worden voor de dubbelwedstrijden, waarbij eenzelfde heer/dame nooit in meer dan 2 paren
kan aantreden, noch als titularis, noch als invaller. Uitzondering hierop vormt artikel 57 lid 1; c32 52.9
Elk paar krijgt naargelang het klassement van beide spelers een index volgens de voorwaarden
van artikel 51.;c320 52.10
De dubbelparen dienen in volgorde van hun index te worden opgesteld. Paren met dezelfde index
mogen onderling willekeurig worden opgesteld; c320 52.11
A:20

B1:10

B2:6

C1:4

C2:2

D:1

A

40

30

26

24

22

21

B1

30

20

16

14

12

11

B2

26

16

12

10

8

7

C1

24

14

10

8

6

5

5

C2

22

12

8

6

4

3

D

21

11

7

5

3
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In de heren- en damescompetitie mogen er nooit 2 wedstrijden gespeeld worden tussen 2 dezelfde
paren van beide ploegen tijdens dezelfde ontmoeting. Indien dit volgens de
ploeguitwisselingsformulieren toch het geval is, dient de wedstrijdleider de ploegen van de bezoekers
zodanig te plaatsen op het ontmoetingsformulier dat aan deze regel wordt voldaan. C320 75.3
Bovenstaande in concreto. Voor het bepalen wie er mag meespelen kijk je eerst en vooral naar je ploegindex
van je “papieren ploeg” die vind je terug op de lijst “rekeneninvallenenploeguitwisselingsformulier”, die je kan
downloaden op de site http://www.gentsebc.be/competitie/bijkomende-info/ploegkapiteins/ . Om jouw
teamindex te bepalen wordt er gekeken naar de persoonlijke index die de spelers die je wilt laten spelen
hadden op 15 mei van het voorgaande seizoen. De persoonlijke index vind je ook op de lijst van invallers en
wordt bepaald door de scores die aan hun klassementen gegeven wordt op te tellen. Voor
heren/damesploegen is dit de som van hun waarde die aan hun enkelklassement en hun dubbelklassement
gegeven wordt op te tellen. Voor mix wordt er gekeken naar de som van de waardes die aan de drie
klassementen gegeven wordt. Belangrijk om te weten is dat om te kijken naar wie er mag meedoen dat dus
klassementswijzigingen die in het huidige seizoen doorgevoerd werden niet van toepassing zijn.
Een eerste regel is dat spelers die op papier staan(zie ploegvorming hierboven) in een ploeg van de Gentse BC
die in dezelfde provinciale speelt (ook al is dit een andere reeks) of op papier staan in een ploeg die in een
hogere provinciale speelt nooit mogen meedoen bij jou. De overige spelers mogen in theorie meedoen maar
het is wel belangrijk dat de ploegindex van de vaste ploeg niet overschreden wordt.
Een tweede regel houdt in dat je nooit het hoogste klassement van je beste speler in een discipline mag
overschrijden. Als er op papier bv 2 a-spelers staan en twee d-spelers dan kan er gerust gespeeld worden met
1 a-speler, 2 c1-spelers en 1 d-speler, want de teamindex wordt niet overgeschreden en het hoogste
klassement ook niet. (Hier zijn de klassementen van het vorig seizoen op 15 mei van toepassing,
klassementswijzigingen op latere datum dienen hier dus niet toegepast te worden)
LET OP: Om te kijken wie op welke positie speelt bij het maken va je teamopstelling moet je echter wel kijken
naar het huidige klassement van je speler. Let op: er zijn 4 momenten van klassementswijzigingen.
Op het moment dat je in de sporthal toekomt geef je je ploeguitwisselingsformulier af aan de wedstrijdleider
of tegenstander, waarna geen wijzigingen meer aangebracht mogen worden (tenzij in het geval er identieke
wedstrijden zouden uit voortvloeien).

WEDSTRIJDMOMENT
VERLOOP VAN EEN ONTMOETING
Geen van beide ploegen mag misbruik maken van de opwarmingsperiode die aan de ontmoeting
voorafgaat, zodat de eerste wedstrijden steeds op het voorziene tijdstip aanvangen. De wedstrijdleider kan
na aanmaning een forfait voor deze twee wedstrijden uitspreken ten nadele van de in fout gestelde ploeg.
De reden dient op het ontmoetingsformulier vermeld te worden; c320 70.4
Een wedstrijd mag niet onderbroken worden tenzij; C320 71.2
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Door een interval om medische redenen van maximaal vijf minuten per speler per ontmoeting;



Ten gevolge van een gebeurtenis te wijten aan overmacht zoals beschreven in de spelregels van
Badminton (C800).

Indien de onderbreking wegens medische tussenkomst uitloopt of zich herhaalt, wordt de bewuste speler
gedwongen tot opgave; C320 71.3
De minimumnorm voor het voorziene tijdsbestek per ontmoeting is minimum 2 terreinen gedurende
minimum 3 uren effectieve speeltijd; C320 72.1.
Indien het onmogelijk is om de ontmoeting op dezelfde dag te beëindigen en het voorziene
tijdsbestek voldeed aan de normen en geen van beide ploegen verantwoordelijk was voor de opgelopen
vertraging, nemen de wedstrijdleider en de ploegkapitein of competitieverantwoordelijke van beide
ploegen alle schikkingen opdat deze ontmoeting zo snel mogelijk kan beëindigd worden. Ze dienen
datum, tijdstip en plaats vast te leggen en de betrokken sportcommissie zo snel mogelijk te verwittigen
volgens de voorwaarden van artikel 27 lid 3. De nog te af te werken wedstrijden dienen gespeeld te
worden volgens de ploegopstellingen op de formulieren die gebruikt werden op de oorspronkelijke
datum. C320 72.3
Indien het onmogelijk is om de ontmoeting op dezelfde dag te beëindigen en het voorziene tijdsbestek
niet voldeed aan de normen, worden de niet gespeelde wedstrijden verloren door de thuisploeg met
forfaitcijfers. De sportcommissie zal zelf de bekomen punten van de bezoekers aanvullen, eventueel zal er
een game aan toegevoegd worden;c320 72.4

VERPLICHTINGEN THUISPLOEG
De thuisploeg heeft als plicht alle schikkingen te treffen opdat haar accommodatie gereed zou zijn zodat
de ontmoeting stipt kan starten. Tevens moeten alle spelers die op het ploeguitwisselingsformulier
vermeld staan, aanwezig zijn bij aanvang van de ontmoeting. Zij mogen voor de duur van deze
ontmoeting aan geen enkele andere ontmoeting deelnemen; c320 73.1
Bij afwezigheid van een door de sportcommissie aangeduide wedstrijdleider dient de thuisploeg
een wedstrijdleider te leveren.; c320 73.2
Bij totale afwezigheid van de thuisploeg, inclusief wedstrijdleider, wordt de ploegkapitein of
competitieverantwoordelijke van de bezoekers wedstrijdleider.;c320 73.3
Indien de thuisploeg op het vastgelegde aanvangstijdstip nog niet aanwezig is, wordt dit als
onverwittigde forfait beschouwd en dient artikel 63 toegepast te worden. Indien deze laattijdigheid
te wijten is aan overmacht kan de wedstrijdleider alsnog beslissen de ontmoeting te laten aanvangen. De
reden dient steeds vermeld op het ontmoetingsformulier en eventueel gestaafd door officiële
documenten. De uiteindelijke beslissing van het al of niet aanvaarden van de reden en motivatie is de
verantwoordelijkheid van de betrokken sportcommissie en wordt aan beide partijen meegedeeld. C320
73.4

VERPLICHTINGEN UITPLOEG
De bezoekers hebben de plicht alle schikkingen te treffen opdat alle spelers die op het
ploeguitwisselingsformulier vermeld staan, aanwezig zijn bij aanvang van de ontmoeting. Zij mogen voor
de duur van deze ontmoeting aan geen enkele andere ontmoeting deelnemen. C320 74.1
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Indien de bezoekers op het oorspronkelijk vastgelegde aanvangstijdstip nog niet aanwezig zijn, wordt dit
als onverwittigde forfait beschouwd en dient artikel 63 toegepast te worden. Indien deze laattijdigheid te
wijten is aan overmacht kan de wedstrijdleider alsnog beslissen de ontmoeting te laten aanvangen. De
reden dient steeds vermeld op het ontmoetingsformulier en eventueel gestaafd door officiële
documenten. De uiteindelijke beslissing van het al of niet aanvaarden van de motivatie is de
verantwoordelijkheid van de betrokken sportcommissie en wordt aan beide partijen meegedeeld; c320
74.2

PLOEGKAPITEIN: PLICHTEN
In het bezit zijn van het laatst goedgekeurde overzicht van de basisploegen van zijn eigen reeks,
ontvangen van de betrokken sportcommissie;
Bij aankomst het ploeguitwisselingsformulier toegevouwen afgeven aan de wedstrijdleider;
Een leeg ontmoetingsformulier bij zich hebben; c320 79.1

PLOEGKAPITEIN: RECHTEN
Aanvragen van een officiële wedstrijdleider. Deze aanvraag dient minstens 10 dagen (postdatum, emaildatum, fax datum) vóór de ontmoeting en schriftelijk te gebeuren t.a.v. de betrokken sportcommissie.
Enkel aanvullend kan hij/zij op dezelfde wijze umpires aanvragen volgens artikel 81 lid 2; C320 79.2
Opmerkingen op het ontmoetingsformulier te laten noteren door de wedstrijdleider; C320 79.2
Onder voorbehoud spelen indien hij/zij niet akkoord gaat met een beslissing van de wedstrijdleider of het
verloop van de ontmoeting. De reden dient uiteraard kort beschreven te worden op het
ontmoetingsformulier; C320 79.2
Dit houdt in dat de sportcommissie bij controle van het ontmoetingsformulier deze reden zal evalueren.
Het genomen besluit zal aan de clubs van beide ploegen en aan de aanwezige wedstrijdleider meegedeeld
worden; C320 79.2
Bezwaar indienen ingeval van niet akkoord conform de bepalingen van het Tuchtreglement;
(C620);C320,79.2

WEDSTRIJDLEIDER
In de Vlaamse competities worden alle ontmoetingen geleid door een officiële wedstrijdleider (minimum
niveau B). Hij/zij neemt niet deel aan om het even welke ontmoeting op het moment dat hij als
wedstrijdleider functioneert bij een ontmoeting; C320 80.1
In de provinciale competities moeten minimaal in 1ste afdeling alle ontmoetingen geleid worden door een
officiële wedstrijdleider. Hij/zij is alleen wedstrijdleider voor de ontmoeting waaraan hij/zij eventueel
deelneemt. In alle andere provinciale afdelingen wordt een officiële wedstrijdleider aanbevolen; C320 80.2
Een wedstrijdleider kan meerdere ontmoetingen tegelijkertijd leiden, op voorwaarde dat hij/zij niet
vermeld staat op een ploeguitwisselingsformulier van die ontmoetingen; C320 80.3
Een wedstrijdleider is gekend door beide ploegen vóór aanvang van de ontmoeting. Zijn/haar
naam wordt als eerste op het ontmoetingsformulier genoteerd in het daarvoor voorziene vak; C320 80.5
Een wedstrijdleider heeft als plichten en bevoegdheden; C320 80.6


Aanwezig zijn tenminste 15 minuten voor het aanvangsuur van de ontmoeting vermeld op de
competitiekalender;
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Controleren van de indexen;



Controleren van de tijdsduur van het inslaan;



Controleren van de pauzes volgens artikel 70 lid 5;



Optreden als bemiddelaar bij betwistingen tussen beide ploegen;



Aanduiden van lijnrechters of tellers;

ONTMOETINGSFORMULIEREN
De officiële ontmoetingsformulieren, door de sportcommissies ter beschikking gesteld aan de
deelnemende clubs, dienen correct en in drukletters door de wedstrijdleider in twee exemplaren te
worden ingevuld. Hij/zij baseert zich hierbij op de ploeguitwisselingsformulieren van beide ploegen,
die hem vóór de ontmoeting toegevouwen bezorgd worden.c320 75.1
Voor elke speler worden naam, voornaam, lidnummer en klassement vermeld. Het merk alsook het type
van de gebruikte shuttle dient vermeld in het daarvoor voorziene vak. Voor elke wedstrijd wordt de
juiste en volledige score vermeld, alsook de gamestand en het totaal der punten. Het einderesultaat is het
totaal van de wedstrijden, games en punten. Als winnaar dient vermeld de ploeg die de meeste
wedstrijden gewonnen heeft. Bij een gelijke stand wordt er geen winnaar ingevuld. C320 75.2
In de heren- en damescompetitie mogen er nooit 2 wedstrijden gespeeld worden tussen 2 dezelfde
paren van beide ploegen tijdens dezelfde ontmoeting. Indien dit volgens de
ploeguitwisselingsformulieren toch het geval is, dient de wedstrijdleider de ploegen van de bezoekers
zodanig te plaatsen op het ontmoetingsformulier dat aan deze regel wordt voldaan. C320 75.3
Het ontmoetingsformulier, inclusief aantekeningen, moet door de beide ploegkapiteins en de
wedstrijdleider worden ondertekend. Alle valse verklaringen worden gesanctioneerd zoals omschreven in
artikel 27 lid 6 c320 75.4
De wedstrijdleider, die verantwoordelijk is voor de volledigheid van de formulieren, verdeelt de
twee exemplaren als volgt:


het eerste exemplaar (wit) is bestemd voor de ploegkapitein of
competitieverantwoordelijke van de bezoekers;



het tweede exemplaar (groen) is bestemd voor de ploegkapitein of
competitieverantwoordelijke van de thuisploeg. C320 75.5

Een boete van 5 boetepunten wordt opgelegd aan de club van de thuisploeg die onvolledige, foutieve
of onduidelijke ontmoetingsformulieren opmaakt, tenzij een wedstrijdleider aangeduid werd door de
sportcommissie. C320 75.6
De ondertekende formulieren moeten drie maanden worden bijgehouden door beide clubs. C320 75.7

DE WEDSTRIJD
VELD EN MATERIAAL
Het speelveld moet gemarkeerd zijn met 40 mm brede lijnen; C800 1.1
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De palen moeten gemeten vanaf de vloer 1,55 meter hoog zijn, op de zijlijnen voor het dubbelspel geplaatst
worden en mogen geen uitsteeksels op het speelveld hebben; C800 1.4
Indien een veld enkel voor enkelspel is worden de palen op de zijlijnen voor het enkelspel geplaatst; C800
Bijlage 1
Als het niet mogelijk is de palen op de zijlijnen te plaatsen, moet een manier worden gevonden om de plaats
aan te geven waar de zijlijnen onder het net doorgaan, bv. door het gebruik van dunne paaltjes of stroken
materiaal van 40 mm breed, bevestigd op de zijlijnen en loodrecht oplopend tot aan het net koord; C800
Bijlage 1

SHUTTLE
De shuttletest moet door een speler met een volle onderhandse slag worden uitgevoerd, waarbij de shuttle
boven de achterlijn wordt geraakt. De shuttle zal in een opwaartse hoek parallel met de zijlijn geslagen
worden. Een shuttle met de juiste snelheid moet tussen 530 mm en 990 mm voor de tegenoverliggende
achterlijn neerkomen; C800 3.1 & 3.2

TOSS
Voordat het spel begint, moet een toss uitgevoerd worden. De winnaar van de toss moet een keuze maken
uit deze genoemde mogelijkheden:


Eerst serveren of eerst ontvangen.



Het spel aan de ene dan wel aan de andere kant van het net beginnen. De verliezer van de toss
maakt vervolgens de overgebleven keuze; C800 6

TELLING
Een wedstrijd bestaat uit het beste resultaat over 3 games. De partij die het eerst 21 punten scoort, wint de
game, behalve bij volgende uitzonderingen:


Indien de stand 20-beiden wordt, wint de partij die het eerst 2 punten voorsprong behaalt de
game.



Indien de stand 29-beiden wordt, wint de partij die het 30ste punt scoort de game.

De partij die een game heeft gewonnen, serveert eerst in de volgende game; C800 7

WISSELEN VAN SPEELHELFT
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Spelers moeten van speelhelft wisselen:


Na afloop van de eerste game.



Na afloop van de tweede game, indien een derde game gespeeld moet worden.



In de derde game zodra één der partijen 11 punten heeft gescoord.

Als men vergeet te wisselen moet dit alsnog gebeuren zodra de vergissing is opgemerkt en de shuttle niet
in spel is. De dan bereikte stand blijft gehandhaafd; C800 8

SERVICE
Geen onnodige vertraging. Na het beëindigen van de achterwaartse beweging van het racketblad van de
serveerder, zal elke vorm van vertraging bij het beginnen van de service als een onnodige vertraging
beschouwd worden.
Serveerder en ontvanger mogen de grenslijnen van de serveervakken niet raken.
Er moet enig deel van beide voeten van de serveerder en de ontvanger in stilstaande positie in contact met
de vloer blijven vanaf het begin van de service totdat de service geslagen is.
Moet het raket van de serveerder eerst de dop van de shuttle raken.; c800 9
De serveerder mag niet serveren voordat de ontvanger klaar is, deze laatste wordt echter geacht klaar te
zijn geweest indien hij/zij geprobeerd heeft de service terug te slaan ; C800 9.4
Bij het dubbelspel mogen de partners tijdens het slaan van de service binnen hun speelhelft gaan staan
waar zij willen, zolang zij de serveerder en ontvanger aan de andere zijde het uitzicht niet belemmeren;
C800 9.5

OPSTELLINGSVERGISSING
Een opstellingsvergissing is gemaakt als een speler:


Voor zijn beurt heeft geserveerd



Vanuit het verkeerde serveervak heeft geserveerd of ontvangen. C800 12.1

Indien een opstellingsvergissing wordt ontdekt moet deze vergissing gecorrigeerd worden waarbij de
bereikte score behouden blijft; C800 12.2

FOUTEN
Het is een fout wanneer:


Bij de service de shuttle blijft steken in het net nadat hij over het net is gegaan; C800 13.2.2



Bij de service de shuttle wordt teruggeslagen door de partner van de ontvanger; C800 13.2.3



Iets of iemand raakt buiten het speelveld; C800 13.3.6 Waar dit nodig is vanwege de bouw van een
hal, mag de lokale organisatie onder het recht van veto van de Nationale Organisatie een regeling
treffen voor het geval een shuttle een obstakel raakt.)
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LET
De serveerder serveert voordat de ontvanger klaar is; C800 14.2.1
Bij het serveren de serveerder en de ontvanger beiden bestraft worden; C800 14.2.2
Nadat de service werd teruggeslagen, de shuttle:
Boven op het net haakt en blijft hangen; C800 14.2.3.1
na over het net te zijn gegaan daarin blijft steken; C800 14.2.3.2
Tijdens het spel de shuttle uiteen valt en de dop geheel los komt van de kelk; C800 14.2.4
Bij elke onvoorziene of toevallige situatie die zich heeft voorgedaan; C800 14.2.7

INTERVALLEN
Maximaal 60 seconden tijdens elke game zodra de partij op voorsprong 11 punten heeft gescoord; C800
16.2.1
Maximaal 120 seconden tussen de eerste en de tweede game, en tussen de tweede en de derde game zijn
toegestaan in alle wedstrijden; C800 16.2.2
Aanwijzingen en verlaten van het speelveld:


Enkel wanneer de shuttle niet in spel is, mag een speler tijdens een wedstrijd aanwijzingen
ontvangen; C800 16.5.1

Behalve gedurende de intervallen mag een speler het speelveld niet verlaten; C800 16.5.2

INVALLERS
Een invaller mag onder geen enkel beding:


een hoger klassement hebben dan dat van de ontbrekende speler die hij vervangt, uitgezonderd
artikel 55 lid 9;

De speler die opgesteld staat als invaller, mag dus enkel invallen indien hij geen hoger klassement heeft
dan de speler waarvoor hij invalt (klassement van die discipline)
Hierbij dient echter wel rekening gehouden te worden met
Artikel 55.6:
Bij afwezigheid of opgave van een speler voor een enkelwedstrijd wordt:


een invaller met gelijk klassement op dezelfde plaats als de te vervangen speler gezet;



een invaller met een lager klassement zodanig geplaatst dat de volgorde van de klassementen
gerespecteerd blijft.

En Artikel 55.7
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Bij afwezigheid of opgave van een speler in een paar voor een dubbelwedstrijd neemt telkens een invaller
de plaats in van te vervangen speler, waarbij hij/zij geen hoger klassement mag hebben dan de
ontbrekende speler die hij/zij vervangt, uitgezonderd lid 10.
Een vb. Titularissen gemengde ploeg
Heer 1 B1/A/B1
Heer 2 B2/A/A
Vrouw 1 A/B1/A
Vrouw 2 B1/A/A
Invallers
Heer
3
B1/A/A
Vrouw 4 B2/B1/B1
De invaller voor de herenenkel kan enkel invallen voor de eerste heer.

UITGESLOTEN SPELERS
Wanneer een speler wordt uitgesloten, verliest hij/zij zijn nog te spelen wedstrijden met forfaitcijfers. De
afgebroken wedstrijd wordt verloren met behoud van de behaalde punten en de tegenstander(s) krijgen
het maximaal van de te verwerven punten. Dit alles wil zeggen dat er niet wordt doorgeschoven; C320
55.11

NA DE WEDSTRIJD
SOCIAAL ASPECT
Na een thuiswedstrijd ruimt de ploegkapitein alle gebruikte en ongebruikte shuttles op en meldt de
verantwoordelijke indien er minder dan 15 kokers shuttles overschieten, zodat er tijdig nieuwe kokers
kunnen geleverd worden. Nog fijner is het natuurlijk als jullie samen met je team de shuttles opruimt.
Vanuit de Gentse vinden we het belangrijk dat spelers achteraf het sociale aspect van het competitiespelen
ook in acht nemen en een drankje consumeren met de tegenstander.
Het is voor de rest ook altijd fijn als er een verslag online geplaatst wordt van de gespeelde match. Als
ploegkapitein heb je dan ook toegang tot de site en kan je dus (na registratie) een verslagje posten!

Hoe nieuwe posts toevoegen aan bv. “Tornooi nieuws”?


Kies uit linker kolom Berichten>Nieuw bericht



Geef je nieuwe post een titel



Selecteer uit rechter kolom de categorie waaronder deze nieuwe post past. Bv. voor competitieverslagen is dit “competitie nieuws” (deueeh)



Geef inhoud aan je post. Voeg eventueel foto’s toe via “Media toevoegen” button



Tips:
o

Tip1:
De publicatie van je bericht kan je uitstellen door “Onmiddellijk publiceren Bewerken”
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(rechts boven) aan te gebruiken. Handig als je iets op voorhand wil aanmaken en pas op
het juiste moment wil publiceren.
o

Tip2:
Je bericht kan ook automatisch getweet worden (onder naam @gentsebc). Gebruik hiervoor de “WP to twitter” (rechts). Meestal is de default template voldoende en moet je enkel “tweet deze posting” nog aanklikken.

PUBLICATIE VAN DE UITSLAGEN
De thuisploeg heeft de verplichting om ten laatste 24 uur na het voorziene beginuur van de
ontmoeting de uitslagen online in te geven in het voorgeschreven competitieprogramma. De bezoekers
bevestigen ten laatste72 uur na het voorziene beginuur deze uitslag. Indien de bezoekers niet akkoord
gaan met de ingave door de thuisploeg , verwittigen zij de sportcommissie ten laatste 72 uur na het
voorziene beginuur van de ontmoeting. C320 62

Opgelet: vanaf het seizoen 2014 -2015 worden de boetepunten aangerekend aan de ploegkapiteins. Per keer
dat we te laat een score invullen of bevestigen komt dit neer op 18.5 Euro. De reden hiervoor is dat de club
het voorgaande seizoen te veel boetes heeft moeten betalen omwille van te laat bevestigen of invoeren. Je kan
eventueel met je team afspreken dat je de kosten deelt. Doe dit bij voorkeur aan het begin van het seizoen om
achteraf onnodige discussies te vermijden.
Scores voer je in op de site http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/. Je krijgt de login gegevens
doorgestuurd in het begin van het seizoen.
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