
 

Competitie info 
2022-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Let op: 
 

Alle partijen moeten binnen 4 uur gespeeld worden. Op tijd beginnen dus! 
 

De wedstrijddata en –tijden zijn te vinden op  
www.badmintonnederland.toernooi.nl/ 

 
Zorg dat je minimaal een kwartier voor aanvang aanwezig bent bij zowel 

uit- als thuiswedstrijden! 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/
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Teamcaptainschap 
 

Wedstrijdformulieren 
• De thuisspelende vereniging dient van te voren een uitgeprint wedstrijdformulier op 

de wedstrijddag mee te nemen. Hierin staan reeds de opstellingen ingevuld. 
NB: het wedstrijdformulier is te downloaden via onderstaande link 
https://www.badminton.nl/uploads/documents/blanco-wedstrijdformulier.pdf 

• Zorg voor een kopie van het uitgedraaide wedstrijdformulier. Deze kan aan de 
tegenstander gegeven worden (service). Uiteraard kan het ingevulde formulier ook 
aan het einde gewoon gefotografeerd worden. Ieder team heeft wel iemand met een 
smartphone. 

• Eventuele wijzigingen kunnen handmatig op het uitgedraaide wedstrijdformulier 
aangebracht worden. 

• De wedstrijdformulieren dienen volledig en goed worden ingevuld (verkeerd invullen 
kan forse boetes opleveren en zijn voor rekening van het team!).  

• Na afloop van de wedstrijd moet het originele uitgedraaide wedstrijdformulier (met 
handtekeningen en eventuele aangebrachte wijzigingen) bewaard worden in de 
competitiemap, dit in verband met mogelijke controle lopende het seizoen. 

• De thuisspelende vereniging dient ervoor te zorgen dat het digitale wedstrijdformulier 
bijgewerkte en correct ingevuld wordt. Check dit goed alvorens het formulier te 
verzenden (voor de procedure, het inloggen e.d. op internet, zie bijlage). Dit is de 
verantwoordelijkheid van de teamcaptain. De uitslagen moeten zondagavond vóór 
20.30u zijn ingevuld op toernooi.nl.  
Inloggegevens toernooi.nl:  
Gebruikersnaam: Bn05354 
Wachtwoord: Competitie 

• Indien de teamcaptain bij een wedstrijd is verhinderd, dient een ander teamlid deze 
activiteiten over te nemen. 

 

 
Shuttles 
De nylon en veren shuttles worden uitgedeeld door de TC en dien jij in bewaring te houden 
voor het gehele seizoen. Zie bijlage voor tips om te prepareren! 
 

  

https://www.badminton.nl/uploads/documents/blanco-wedstrijdformulier.pdf
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Zaalwacht  
Ook dit jaar zal er weer er elke speelweek één team zaalwacht zijn. Wie de zaalwacht heeft 
vind je in het schema van de baanindeling. Deze hangt op het prikbord in de zaal en zit als 
bijlage in dit competitieboekje.  
 
Door het aanwijzen van verantwoordelijke teams, hopen we met elkaar de zaal netjes achter 
te kunnen laten en binnen de geplande zaalhuur onze competitiewedstrijden af te kunnen 
ronden. 
 
De zaalwacht moet/mag teams op hun verantwoordelijkheid wijzen. De volgende punten 
dienen dan ook door de zaalwacht nagestreefd te worden: 
 

• Op tijd beginnen van de wedstrijden.  
Een late start van de wedstrijden zorgt dikwijls voor uitloop aan het eind van de dag.  

• Zorgen dat de netten opgezet worden. 
Probeer dit met zoveel mogelijk teams samen te doen; vele handen maken licht werk.  

• Zorgen dat de zaal netjes achtergelaten wordt. 
Rommel moet opgeruimd worden door ieder team, de zaalwacht moet mensen 
attenderen op hun taken (zo niet, dan is het gevolg dat de zaalwacht het zelf moet 
opruimen) 

• Bij leegstand van banen, moet de zaalwacht erop toezien dat deze snel ingevuld 
worden, bij voorkeur door het team dat het meest achterligt op schema. 

• Na afloop ervoor zorgen dat alle netten opgeruimd worden.  
Betekent wederom niet zelf doen, maar mensen actief betrekken bij de taken 

 

Bardienst 
 
De bardienst is altijd gekoppeld aan de zaalwacht. 
Het team dat zaalwacht heeft speelt altijd op baan 3, zodat zij ook de kantine/bar in de gaten 
kunnen houden. Alle spelers van het team zijn verantwoordelijk voor het draaiende houden 
van de bar. Voor meer informatie over het doen van een bardienst zie de instructies achter 
de bar waar het een en ander op wordt uitgelegd.  
 

Sleutel 
 
Ook het ophalen en terugbrengen van de sleutel van de Duikelaar is gekoppeld aan de 
zaalwacht. De sleutel kan op onderstaande adressen gehaald worden. Zorg dat je op tijd 
contact opneemt voor het ophalen van de sleutel. Deze mensen hebben naast 
Badminton nog andere hobby’s die ze graag willen uitvoeren.  
 
Dirk van der Tol 
Tel. 06-19742365 of 0182-619462 
Bonenakker 3, Waddinxveen 
 
Servan van Kempen 
Tel. 06-57700167 of 0182-633408 
Roosje Voshoeve 2, Waddinxveen 
 
Uiteraard niet vergeten om de sleutel ook weer terug te brengen. 
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Invallersreglement 
 
De speler die niet mee kan doen tijdens een competitiewedstrijd moet dit tijdig aangeven bij 
de teamcaptain. Binnen het team kan dan overlegd worden welke invaller benaderd wordt. 
De speler zelf zal proberen de invaller te regelen in overleg met de TC.  
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een invaller moet dit altijd vooraf doorgegeven 
worden aan de TC (tc@invictusbc.nl) in verband met de administratie van het aantal 
invalbeurten om boetes te voorkomen en om de belangen van alle team tegen elkaar af te 
wegen als er in meerdere teams invallers nodig zijn.  
 
Let op! Er zijn een aantal regels voor het gebruiken van een invaller: 
 

Ere- t/m derde divisie: 
 
 
 
Een speler mag onbeperkt invallen in de bondscompetitie, mits hij voldoet aan de 
‘Uitvoeringsregeling voor het invallen in de bondscompetitie’ en volgens andere bepalingen 
gerechtigd is in te vallen, echter hierbij moet rekening worden gehouden met:  

• een vaste speler van een team mag niet invallen in een lagere divisie dan de divisie 
waarin zijn team speelt;  

• de invaller mag niet hoger op de invalranglijst staan dan de speler voor wie hij invalt, 
zoals beschreven in de Uitvoeringsregeling voor het invallen in bondscompetitie;  

• een vaste speler van een team mag in een wedstrijdseizoen in ten hoogste 4 
competitieweken zowel voor zijn eigen team uitkomen als invallen in een ander team;  

• in de laatste 4 speelrondes van een afdeling mag een vaste speler van een team niet 
uitkomen voor dat team, indien voorafgaande aan een wedstrijd zijn aantal 
invalbeurten meer is dan 50% van het aantal keren dat hij voor zijn eigen team is 
uitgekomen. 

 
 

Vierde divisie en lager: 
 

• De sterkste invaller uit de reserves speelt, wanneer meerdere teams een invaller 
wensen, in het hoogste team. Tenzij er belangen van promotie/degradatie 
meespelen, dan beslist de TC in welk team hij/zij invalt. 

• Wanneer er geen geschikte invaller vanuit de reserves gevonden kan worden, kan er 
een competitiespeler uit dezelfde divisie of vanuit een lagere divisie gevraagd 
worden. 

• Wanneer een reserve 4 maal is ingevallen in een team wordt deze reserve vaste 
spelers van dit team en mag deze reserve niet meer invallen in een team dat lager is 
geplaatst.  

• Een speler mag niet in één weekend invallen in twee teams. Hij/zij mag wel twee keer 
spelen door één keer mee te spelen in het eigen team en één keer in te vallen. 

• Wanneer een speler twee keer in één weekend speelt mag de begintijd van de 
tweede wedstrijd niet voor de eindtijd van de eerste wedstrijd liggen. 
 

 
  

LET OP! Een speler die een partij heeft opgegeven of niet uitspeelt, mag niet meer 
in andere partijen van deze competitiewedstrijd uitkomen. 
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Blessures tijdens de wedstrijd 
Wanneer iemand tijdens een partij geblesseerd raakt en de partij niet kan uitspelen is die 
partij door het betreffende team verloren. Moet de geblesseerde speler/speelster nog in een 
volgende partij uitkomen, dan mag vervanging door een teamgenoot (of een invaller van 
dezelfde vereniging) plaatsvinden, mits die teamgenoot al niet in een partij van dezelfde 
soort is uitgekomen. Let bij de bondscompetitie op de ranking van de vervanger en de 
uitgevallen speler! 
Op het wedstrijdformulier geef je dit bijvoorbeeld als volgt aan: 

• Plaats een * bij de naam van de geblesseerde 

• Schrijf deze naam onderin het wedstrijdformulier gevolgd met de naam en het 
bondsnummer van de vervanger 

• Laat hier een paraaf van de teamleider van de tegenpartij zetten 
 

 

Slotwedstrijden (regiocompetitie)  
 
Wanneer het kampioenschap in zicht is moet je er rekening mee houden dat je team 
verplicht is mee te doen aan de slotwedstrijden. Wanneer je niet naar deze slotwedstrijden 
toe wilt kun je voor half december ontheffing aanvragen. Geef dit dan door aan de TC. Ook 
als je nog niet helemaal zeker bent of je kampioen zult worden.  
Te laat afzeggen of niet komen opdagen bij de slotwedstrijden levert een hoge boete op! 
 
 

Boetes 
 
Administratiekosten en boetes zijn altijd voor eigen rekening! 
 
 
Mochten jullie nog vragen hebben schiet ons gerust aan of mail naar 
tc@invictusbc.nl. 
 
Heel veel succes met de competitie! 
 
Michael van Bruinessen  
Pascal de Joode 
Rick Luijendijk 
Melissa van der Poel 
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BIJLAGE 1 - Shuttles prepareren 
 
Om zoveel mogelijk profijt van de levensduur van de veren shuttles te hebben hieronder 
enige manieren om de levensduur van de shuttles middels prepareren te verhogen. De 
levensduur wordt hierbij tot minimaal 2 maal verlengd. 
 
Let op; het prepareren dient ten minste 24 uur vóór gebruik van de shuttles te gebeuren. 
 
Wat algemeenheden 
Bij het uit de koker halen voel je al aan de veren of de shuttles goed of te droog zijn. 
Slaan de shuttles dubbel of vallen de veren uit de kurk dan zijn ze uitgedroogd of een 
slimmerik heeft na stomen of dompelen de shuttles met de dop omlaag opgeborgen. De 
verlijming is dan gaan verweken. En iets verweken door stomen zorgt voor extra sterkte, 
maar te veel bewaterring zorgt voor loslaten van veren en dop. 
Bij te natte veertjes worden de shuttles door het naar binnen buigen sneller. Door ze uit de 
koker te halen en naast de baan te plaatsen drogen ze snel waardoor de veer stugger wordt 
en de shuttle iets langzamer. 
Door om de vier pennen of indien nodig om de twee de uiteinden van de veertjes, op lente 2 
à 3 mm naar binnen of naar buiten te buigen worden shuttles sneller of langzamer. 
 
Stoom-methode (tip van Henk)  
Zorg dat je water kookt. 
Je haalt alle shuttles uit de koker en plaatst ze gemakkelijk pakbaar op tafel of aanrecht.  
De koker wordt aan de onderzijde, dopzijde shuttle gesloten en de dop met een tape 
vastgezet. 
De koker wordt nu ondersteboven boven de stoom gehouden. 
Zodra de stoom onder uit de koker komt wordt de eerste shuttle in de koker gedaan. 
De koker een moment stoom laten happen en de volgende shuttle erin. 
En zo door tot 12 shuttles. 
Dop op de koker en met tape vastzetten. 
De koker op zijn kop met de doppen van de shuttles omhoog verticaal wegzetten. 
Tot ongeveer 2-3 maanden, afhankelijk van de weersgesteldheid, zijn ze nu extra sterk. 
 
2e Stoommethode: 
Kook water in een waterkoker;  
Verwijder de beide deksels van de koker shuttles; 
Haal de shuttles uit de koker (er zijn mensen die dat niet doen en dat werkt wel, maar je hebt 
dan kans dat de shuttles aan elkaar vastplakken); 
Houd de koker boven de opening van de waterkoker; 
Verwijder de koker uit de stoom als er stoom boven uit de koker komt; 
Plaats de dopdeksel terug op de koker; 
Verder zie boven de eerste stoommethode. 
 
Andere warmte-methode: 
Kook water tot het goed warm is; 
Haal de shuttles uit de koker; 
Haal de shuttle, alleen met de veren door het water; 
Schut de grote druppels af tot er een soort waas op de veren zit; 
Plaats de shuttles met de veren op een handdoek; 
Als ze geen water mee lekken in de koker doen; 
Ook nu weer met de veertjes omlaag opbergen.  
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BIJLAGE 2 - Team indeling 
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BIJLAGE 3 – Barschema 
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