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1.  VOORWOORD 
 
Beste competitiecontactpersoon, 
 
De recreantencompetities van Centrum hebben sportiviteit, spelvreugde en gezelligheid 
als uitgangspunt. Deelnemen  in een gezellige en ontspannen sfeer, is belangrijker dan 
winnen. 
Het streven is om poules van 5 teams samen te stellen rekening houdend met de 
speelsterkte en reisafstand. We zijn hierbij echter afhankelijk van het aanbod van teams. 
 
We hebben nu één programmaboekje voor zowel de VJC als NJC. We streven nl. naar 
meer uniformiteit. Ook hebben we geprobeerd de informatie te beperken tot het hoogst 
noodzakelijke. 
 
De competitieleiding is in handen van Edwin en Leonora Schriemer. Zij zorgen voor de 
indeling, verwerking van alle gegevens in de Competitie Planner en publicatie op 
toernooi.nl., alsmede alle lopende zaken. 
Alle communicatie verloopt via het e-mailadres recreanten_centrum@badminton.nl 
 
Alle spelers en speelsters een heel plezierige en sportieve competitie toegewenst. 
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2. Voorbereiding 
 
2.1 Algemeen 
 
De eerste speeldag van de NJC 2019 – 2020 is maandag 17 september 2019. De eerste 
speeldag van de VJC 2019 is maandag 11 februari 2020. 
De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk om via 
www.badmintonnederland.toernooi.nl  te controleren waar, wanneer en hoe laat er 
gespeeld moet worden. De gepubliceerde speeldagen en aanvangstijden en sporthallen 
zijn bepalend, hiervan mag niet afgeweken worden. 
  
2.2. Terugtrekken team 
 
Indien je genoodzaakt bent om een team uit de competitie terug te trekken, dan dien je 
dit in overleg te doen met de competitieleiding. 
 
2.3.  Sterkte indeling en speelgerechtigdheid 
 
Ranking Sterkte 
1 5e Divisie/Mannen Hoofdklasse 
2 6e Divisie/Mannen 1e Klasse 
3 7e Divisie/Mannen 2e Klasse 
4 8e Divisie/Mannen 3e klasse 
5 9e Divisie/Mannen 4e Klasse/Sterke 

recreanten (tegen competitieniveau aan) 
Y Gemiddelde recreanten 
Z Beginnende recreanten met max. 2 jaar 

speelervaring 
Speelsterkte: 
Klasse 3; vastspelers van ten hoogste ranking 3 
Klasse 4: vastspelers van ten hoogste ranking 4 
Klasse Y: gemiddelde recreanten 
Klasse Z; beginnende recreanten 
 
Vastspelers die in de twee voorafgaande seizoenen  uitgekomen zijn in ranking 2 of hoger 
en invallers  die 3x of meer zijn ingevallen in ranking 2 of hoger, zijn uitgesloten van 
deelname aan de recreantencompetitie.  Dispensatie kan hierop verkregen worden door 
een e-mail te sturen naar recreanten_centrum@badminton.nl met een begeleidend 
motivatieverzoek. 
Als blijkt dat een speler niet gerechtigd was om in een wedstrijd uit te komen, worden de 
door hem gespeelde partijen als verloren beschouwd. De uitslag wordt dientengevolge 
aangepast. 
 
2.4. Teamopgave 
 
De ccp’ers van de verenigingen dienen uiterlijk  1 augustus 2019 al hun teams voor de 
Najaarscompetitie op te geven via badmintonnederland.toernooi.nl  
 
Voor de Voorjaarscompetitie dienen de teams uiterlijk 1 december 2019  te hebben 
opgegeven. 
 
De minimum leeftijd  voor deelname aan de recreantencompetitie is 16 jaar. 
Een  gemengd team bestaat  uit minimaal 2 vrouwen en 2 mannen en in de 
Mannencompetitie uit minimaal 4 mannen. 
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3. WEDSTRIJDEN 
 
3.1.  Invallersregeling 
 

ü Vastspelers uit een lager team mogen onbeperkt invallen in een hoger team. 
ü Vastspelers mogen maximaal 3x invallen in een lager team, mits dit team in 

dezelfde klasse is ingedeeld.   
ü Een speler die uitkomt in klasse 3 of 4 en geen vastspeler was in de 

regiocompetitie (seizoen 2018 -2019) in de 3e klasse, mag ook maximaal 3x 
invallen in een lager team in de klasse 4. 

ü Een speler die uitkomt in klasse Y en geen vastspeler was in de regiocompetitie 
(seizoen 2018 – 2019) in de 4e klasse, mag ook maximaal 3x invallen in een lager 
team in de Y-klasse. 

ü Als een invaller 4x is ingevallen wordt  hij vastspeler van het laagste team waarin 
hij is ingevallen.   

ü Vastspelers en invallers mogen in 1 week ten hoogste 2x in een wedstrijd 
uitkomen. Deze wedstrijden mogen elkaar niet overlappen. 

 
Indien een speler is vast gespeeld zal deze door de competitieleiding toegevoegd worden 
aan het desbetreffende team waarvan hij vastspeler is geworden. 
 
3.2.  Onvolledige wedstrijden 
 

ü Bij het onvolledig opkomen bij een wedstrijd, vervallen het 2e ME/VE – en 2e GD 
spel in de mixcompetitie en het 4e ME-MD spel in de mannencompetitie. 

ü Bij een blessure wordt de afgebroken partij ingevuld met de dan bereikte stand en 
“opgave team” van de geblesseerd uitgevallen speler. 

ü Bij blessure of ziekte na het begin van de wedstrijd mag van de opstelling op het 
wedstrijdformulier worden afgeweken. De opgegeven partij is verloren. In de 
resterende partijen mag de uitgevallen speler worden vervangen door een andere 
speler met inachtneming van de speelsterkte. 

ü Onvolledig opkomen in de competitie van max. 6 partijen is niet mogelijk. Indien 
een team niet volledig is, kan er niet gespeeld worden en moet de wedstrijd 
opnieuw vastgesteld worden. 

 
3.3.  Niet gespeelde wedstrijd/Verplaatsen wedstrijd 
 
Wedstrijden die om diverse redenen geen doorgang hebben gevonden, dienen te allen 
tijde nog gespeeld te worden. Alle wedstrijden dienen voor het einde van de 
speelkalender gespeeld te zijn. 
Indien een wedstrijd op een geplande  speeldatum onverhoopt niet door kan gaan of men 
heeft geen compleet team, dan  dient de competitiecontactpersoon  (ccp) van het team 
dat niet (volledig) kan spelen op de vastgestelde  datum  contact op te nemen met de 
ccp van de tegenstander om een nieuwe wedstrijddatum te regelen. 
Als deze akkoord gaat met het verplaatsen van de wedstrijd dient vóór aanvang van deze 
vastgestelde wedstrijd de ccp van de vereniging die de wedstrijd niet kan spelen, een 
mail te sturen naar de competitieleiding, met tevens een akkoordverklaring van de ccp 
van de tegenstander. 
Indien dit laatste moeilijk realiseerbaar  is, dan graag z.s.m. maar wel vòòr aanvang 
van de wedstrijd een sms- of appbericht van de ccp van de tegenstander waarmee deze 
aangeeft  akkoord te gaan  met de verplaatsing. 
Noot: Indien de ccp niet in staat is om voor verplaatsing te zorgen dan dient dit te 
gebeuren door een bestuurslid, verplaatsen tussen spelers onderling of spelers met ccp’s 
is derhalve niet mogelijk; 
De nieuwe speeldatum dient binnen 10 werkdagen nadat de vastgestelde wedstrijd niet is 
doorgegaan door te worden gegeven aan de competitieleiding door de ccp of bestuurslid 
van de vereniging die de wedstrijd niet kon spelen. 
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3.4. Wedstrijdformulier. 
 
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het 
wedstrijdformulier in tweevoud. Men is niet verplicht om voorafgaand de teamopstelling 
in te voeren, maar het is wel wenselijk, het scheelt ook een hoop schrijfwerk voor 
aanvang van de wedstrijd; 
Eén exemplaar is voor de tegenstander en één voor de thuisvereniging. De teamleiders 
wisselen vooraf de teamopstellingen uit. Tevens toont men tijdens het uitwisselen van de 
opstelling de spelerspassen. 
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. De thuisvereniging is vervolgens verantwoordelijk voor het juist invoeren van 
alle gegevens, eventuele mutaties/ opmerkingen en uitslagen in het competitie computer 
programma. Dit moet gedaan worden binnen 48 uur na de wedstrijd. 
Verenigingen zijn verplicht het originele, ondertekende wedstrijdformulier tenminste tot 1 
maand na afloop van het seizoen te bewaren. 
 
 
3.5.  Partijvolgorde 
 
Bij de te spelen partijen wordt de volgorde van het WF aangehouden, tenzij in onderling 
overleg een andere volgorde wordt vastgesteld. Een speler heeft recht op een rusttijd 
van 15 minuten na een partij. 
 
3.6. Lijst goedgekeurde shuttles 
 
De thuisspelende vereniging dient shuttles beschikbaar te stellen die voldoen aan de 
spelregels. De speelshuttle moet voorkomen op de lijst van goedgekeurde shuttles bij 
Badminton Nederland. 
 
 
3.7. Competitie Programma 
 
 
Tot uiterlijk 1 september 2019 dienen wijzigingen met betrekking tot de 
Najaarscompetitie doorgegeven te worden. Na verwerking van alle mutaties door de 
competitieleiding wordt het wedstrijdprogramma definitief vastgesteld. 
Daarna gaan eventuele wijzigingen in overleg met de competitieleiding en zo nodig met 
de tegenstander. Deze wijzigingen moeten ook aan beide doorgegeven worden. 
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4. Belangrijke datums/deadlines 
 
Najaarscompetitie 
1 augustus 2019 

ü Uiterste datum voor het doorgeven van mutaties in speeldagen en - tijden voor 
badmintonnederland.toernooi.nl 

1 september 2019 
ü Uiterste datum waarop de teamopgave (spelers eerst invoeren in de teams en 

daarna pas de wedstrijdformulieren vullen) ingevoerd moet zijn op 
www.badmintonnederland.toernooi.nl 

 
Voorjaarscompetitie 
1 december 2019 

ü Uiterste datum voor het doorgeven van mutaties in speeldagen en - tijden voor 
badmintonnederland.toernooi.nl 

1 januari 2019 
ü Uiterste datum waarop de teamopgave (spelers eerst invoeren in de teams en 

daarna pas de wedstrijdformulieren vullen) ingevoerd moet zijn op 
www.badmintonnederland.toernooi.nl 

 
Slotwedstrijden Regio Centrum 
20 juni 2020 

ü Slotdag VJC en NJC in Bilthoven 
 
 
5.1 Problemen, opmerkingen, etc. 
 
Problemen, opmerkingen etc. van welk aard dan ook dienen gemaild te worden naar 
recreanten_centrum@badminton.nl 
 
5.2. Beroepsmogelijkheid. 
 
In het geval u  niet eens bent met een uitspraak van de competitieleiding recreanten, 
kunt u in handelen zoals staat beschreven in het Competitiereglement Hoofdstuk 8 (zie 
bijgaande link https://www.badminton.nl/uploads/documents/Competitiereglement-2-
2018-def.pdf .) 
 
Omdat de functie van RCW momenteel vacant is wordt deze tijdelijk ingevuld door de 
Regiomanager Rob Salawan Bessie die te bereiken is op het e-mailadres 
rm_centrum@badminton.nl 
 

6.  Informatie RCW 
 
Voor alle zaken betreffende de Recreanten Competitie kun je terecht bij 
de competitieleiding, algemeen email: recreanten_centrum@badminton.nl 
 
Voor competitie indeling etc. en algemene zaken: 
Edwin en Leonora Schriemer 
Telefoon: 06-41840140 (Edwin) of 06-24654524 (Leonora) na 18.00 uur 
 
Voor alle overige competitiezaken kun je terecht bij de Regiomanager, 
Rob Salawan Bessie 
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7. Competitiekalender NJC 2019 - 20120 
 
 
SPEELSLEUTELSCHEMA	2019/2020	Najaarscompetitie	Centrum	

Speelweek	 Datum	 	 	 	 	 	 	

	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

1	 16	t/m	22	september	 1-4	 5-2	 3-6	 1-4	 5-2	 3-6	

2	 																							23	t/m	29	september	 6-1	 2-3	 2-3	 4-5	 4-5	 6-1	

3	 30	september	t/m	6	oktober	 1-2	 1-2	 3-5	 6-4	 3-5	 6-4	

4	 28	oktober	t/m	3	november	 5-1	 2-6	 4-3	 4-3	 5-1	 2-6	

5	 4	t/m	10	november	 1-3	 4-2	 1-3	 4-2	 6-5	 6-5	

6	 11	t/m	17	november	 4-1	 2-5	 6-3	 4-1	 2-5	 6-3	

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

8	 9	t/m	15	december	 2-1	 2-1	 5-3	 4-6	 5-3	 4-6	

9	 6	t/m	12	januari	2019	 1-5	 6-2	 3-4	 3-4	 1-5	 6-2	

10	 13	t/m	19	januari	 3-1	 2-4	 3-1	 2-4	 5-6	 5-6	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

Reserveweken	(Let	op	de	teams	moeten	beschikbaar	zijn	in	de	reserveweken)	

26	augustus	t/m	9	september	(voorafgaand	aan	de	competitie)	

8	t/m	13	oktober	(	Yonex	Dutch	Open)	

14	t/m	20	oktober	(	Herfstvakantie	Regio	Zuid)	

21	t/m	27	oktober	(Herfstvakantie	Regio’s	Noord	en	Midden)	

19	t/m	25	november	(RSK's)	

2	t/m	8	december	

16	t/m	22	december	

23		t/m	31	december	(kerstvakantie)	

1		t/m	5	januari	2020	(kerstvakantie)	

27	januari	t/m	2	februari	(Forza	NK)	



8 

	

TEGENGESTELDE	SLEUTELS:	

1-2	

3-4	

5-6	

	

THUISWEDSTRIJDEN	PER	SLEUTEL:	

sleutel	1	 	 sleutel	2	 	 sleutel	3	 sleutel	4	

Week	1	 Week	2	 Week	1	 Week	2	

Week	3	 Week	4	 Week	3	 Week	4	

Week	5	 Week	6	 Week	7	 Week	5	

Week	7	 Week	8	 Week	9	 Week	6	

Week	9	 Week	10	 Week	10	 Week	8	

	

	

sleutel	5	 	 	 sleutel	6	 	 	 	

Week	1	 Week	2	

Week	4	 Week	3	

Week	7	 Week	5	

Week	8	 Week	6	

Week	10	 Week	9	
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8. Competitiekalender VJC 2020. 
 
 
 
SPEELSLEUTELSCHEMA	2020	Voorjaarscompetitie	Centrum	

	

Speelweek	 Datum	 	 	 	 	 	 	

	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

1	 10	t/m	16	februari	 1-4	 5-2	 3-6	 1-4	 5-2	 3-6	

2	 																																2	t/m	8	maart	 6-1	 2-3	 2-3	 4-5	 4-5	 6-1	

3	 9	t/m	15	maart	 1-2	 1-2	 3-5	 6-4	 3-5	 6-4	

4	 16	t/m	22	maart	 5-1	 2-6	 4-3	 4-3	 5-1	 2-6	

5	 23	t/m	29	maart	 1-3	 4-2	 1-3	 4-2	 6-5	 6-5	

6	 30	maart	t/m	5	april	 4-1	 2-5	 6-3	 4-1	 2-5	 6-3	

7	 20	t/m	6	april	 1-6	 3-2	 3-2	 5-4	 5-4	 1-6	

8	 11	t/m	17	mei	 2-1	 2-1	 5-3	 4-6	 5-3	 4-6	

9	 18	t/m	24	mei	 1-5	 6-2	 3-4	 3-4	 1-5	 6-2	

10	 25		t/m	30	mei	 3-1	 2-4	 3-1	 2-4	 5-6	 5-6	

	

	 Slotwedstrijden		 20	juni	2020	

	

Reserveweken	(Let	op	de	teams	moeten	beschikbaar	zijn	in	de	reserveweken)	

16	tot	en	met	22	februari	(voorjaarscompetitie	Noord)	

23	februari	tot	en	met	1	maart	(voorjaarscompetitie	Midden/Zuid)	

6	tot	en	met	12	april		

26	april	t/m	3	mei	(meivakantie)	
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TEGENGESTELDE	SLEUTELS:	

1-2		3-4		5-6	

	

THUISWEDSTRIJDEN	PER	SLEUTEL:	

sleutel	1	 	 sleutel	2	 	 sleutel	3	 sleutel	4	

Week	1	 Week	2	 Week	1	 Week	2	

Week	3	 Week	4	 Week	3	 Week	4	

Week	5	 Week	6	 Week	7	 Week	5	

Week	7	 Week	8	 Week	9	 Week	6	

Week	9	 Week	10	 Week	10	 Week	8	

	

	

sleutel	5	 	 	 sleutel	6	 	 	 	

Week	1	 Week	2	

Week	4	 Week	3	

Week	7	 Week	5	

Week	8	 Week	6	

Week	10	 Week	9	

 
Indien noodzakelijk kunnen er poules van 6 teams gemaakt worden. 
 


