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Dit document werd opgesteld ter ondersteuning van de wedstrijdleiders bij het leiden van een ontmoeting 
in de competitie.

Artikel 29.  volgorde der wedstrijden

Gemengd:
• Heren dubbel
• Dames dubbel
• Heren enkel 1
• Heren enkel 2
• Dames enkel 1
• Dames enkel 2
• Gemengd 1
• Gemengd 2

Dubbel:
• Dubbel 1
• Dubbel 2
• Dubbel 3
• Dubbel 4
• Enkel 1
• Enkel 2
• Enkel 3
• Enkel 4

Van deze volgorde mag enkel worden afgeweken voor de dubbelwedstrijden in de heren- en 
damescompetitie wanneer op meer dan 1 baan tegelijk kan worden gespeeld.
In de praktijk zal dit meestal op 2 banen tegelijk zijn.

Artikel 51.  indeX vAn de Ploeg

1. De index van een ploeg : de klassementen van de 4 best gerangschikte basisspelers.
• Heren- en damescompetitie : 4 heren en 4 dames
• Gemengde competitie : 2 heren en 2 dames.
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2. Waarde van de klassementen

• A = 20        
• B1 = 10        
• B2 = 6        
• C1 = 4       
• C2 = 2        
• D  = 1

4. Een club heeft slechts 1 ploeg in een soort van competitie:
• Alle spelers van de club mogen meespelen, ongeacht klassementen en index.

5. Een club heeft meer dan 1 ploeg in een soort van competitie :
• Alle spelers van de club mogen meespelen in de 1ste ploeg in die competitie, ongeacht 

klassementen en index.
     
Artikel 52.  Ploeguitwisselingsformulier

1. Voor het begin van de ontmoeting dient elke ploeg een ploeguitwisselingsformulier in te vullen.

2. Een volledige ploegopstelling bestaat uit minimum 4 titularissen volgens het soort van competitie.
• Maximum aantal titularissen:  12
• Maximum aantal invallers: 4  ( 4 of 2 + 2 naargelang soort van competitie ).

6. Het ploeguitwisselingsformulier vermeldt voor titularissen en invallers de naam, voornaam, klassement 
en lidnummer.

7. Per ontmoeting mag een speler 3 wedstrijden spelen.

8. In het enkelspel dienen spelers te spelen in volgorde van hun klassement waarbij de speler met het 
hoogste klassement het eerste enkelspel speelt.

• Spelers met hetzelfde klassement mogen in willekeurige volgorde opgesteld worden.

9. In de heren- en damescompetitie moeten er 4 paren (minimaal 2 van verschillende samenstelling) 
gevormd worden voor de dubbels.

• Een speler mag nooit in méér dan 2 paren  aantreden, noch als titularis noch als invaller.

11. Dubbelparen worden in volgorde van hun index opgesteld.  Paren met dezelfde index mogen onderling 
willekeurig opgesteld worden.

Artikel 54.  invAllers     
3. Een invaller mag nooit een hoger klassement hebben dan de speler die hij vervangt.  Uitzondering 

hierop is artikel 55.9.

Artikel 55.9 
Zijn er geen invallers beschikbaar, dan worden de halve paren samengevoegd en vormen alzo het paar 
met de hoogste index voor de nog te spelen wedstrijden.

4. Een invaller mag nooit invallen voor een uitgesloten speler.

6. De namen van de invallers dienen vermeld op het ontmoetingsformulier vooraleer de ontmoeting 
begint.
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Artikel 55. oPstelling vAn invAllers

ALGEMEEN

1. Een invaller mag alleen worden opgesteld als een titularis die op het ontmoetingsformulier vermeld 
staat, afwezig is, geblesseerd raakt of opgeeft.

 Een speler die een wedstrijd beëindigt door opgave, mag niet meer aantreden in een volgende 
wedstrijd van dezelfde ontmoeting.

2. Een afwezige speler dient vervangen te worden vooraleer de wedstrijden in de discipline waarin de 
afwezige speler zou aantreden, aanvangen.

3. De opgegeven volgorde van de invallers, rekening houdend met hun klassement, is niet bepalend voor 
de opname van de invallers in de ploeg.

4. Spelers die tijdens een wedstrijd opgeven behouden hun behaalde punten, terwijl aan de 
tegenstanders het maximum van de te winnen punten gegeven wordt.

ENKELSPEL
Bij afwezigheid op na opgave wordt:

• Een invaller met een gelijk klassement op de plaats van de te vervangen speler gezet
• Een invaller met een lager klassement zo geplaatst dat de volgorde van de klassementen 

gerespecteerd wordt.

DUBBELSPEL
7. Een speler in een paar dient vervangen :

•       De invaller heeft geen hoger klassement dan de speler die hij vervangt.
•       Uitzondering  :  artikel 10 ( een volledig nieuw paar wordt gevormd ).

8. Een speler in meer dan 1 paar dient vervangen :
 8.1 Er zijn invallers  

• De invallers vallen zodanig in dat eerst het paar met de hoogste index aangevuld wordt.

 8.2 Er zijn geen invallers
• De halve paren worden samengevoegd en vormen zo het paar met de hoogste index voor de 

nog te spelen wedstrijden.

10. Een volledig paar dient vervangen
 10.1 Er kan geen nieuw paar gevormd worden

• Het volledig paar speelt als eerste paar.

 10.2 Er kan een nieuw paar gevormd worden
• De index van de paren wordt herbepaald voor de nog te spelen wedstrijden en ze spelen in 

volgorde van de nieuwe index.

11. Uitgesloten spelers
• Een uitgesloten speler behoudt het aantal verworven punten, de tegenstander krijgt het 

maximum aantal te verwerven punten
• De speler verliest zijn nog te spelen wedstrijden met forfaitcijfers
• Er wordt niet doorgeschoven.

12.  Geen invallers
• De laagst geplaatste wedstrijden worden verloren met forfaitcijfers.
• Er wordt dus doorgeschoven op uitzondering van uitgesloten spelers.
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8. Spelen volgens klassement.  

• Spelers met gelijk klassement kunnen willekeurig opgesteld worden.

9. In dubbelcompetitie mag een speler maximum in 2 paren optreden.

11. Dubbelparen worden in volgorde van hun index opgesteld.
• Paren met zelfde index mogen willekeurig opgesteld worden.

Artikel 56.   klAssementswijzigingen

1. Een klassementswijziging heeft invloed op de opstelling volgens het nieuw klassement.
2. Klassementswijziging tijdens het seizoen heeft GEEN invloed op de ploegindex.

• Criterium bij verhogingen :  klassement van de speler bij het begin van de competitie, zijnde:
• 1 augustus voor de gemengde competitie
• 1 december voor de dubbelcompetitie.

Artikel 57.  onvolledige Ploegen

1. Een ploeg mag aan een ontmoeting beginnen wanneer ze voldoende spelers kan opstellen om een 
ontmoeting te winnen.

• Sanctie  :  forfait + boetepunten.

2. 1 ploeg is onvolledig :
• De laagstgeplaatste wedstrijden worden verloren met forfaitcijfers.
• Invullen : 21 – 0   en vermelden op ontmoetingsformulier.

3. Beide ploegen zijn onvolledig :
• Niet-gespeelde wedstrijden worden ingevuld met 0 – 0.

4. 5 boetepunten per niet-gespeelde  wedstrijd.
• De naam van een speler of de namen van de spelers van een team die een wedstrijd niet 

spelen, worden niet vermeld op het ontmoetingsformulier.
• De naam/namen van de beschikbare speler/spelers worden op het ontmoetingsformulier 

vermeld.

Artikel 70.  AAnvAngen vAn een ontmoeting

2. Aanvangstijdstippen :
• Van maandag tot en met donderdag:  tussen 19.30 en 20.30
• Vrijdag of dag voor feestdag:   tussen 19.30 en 20.30
• Zaterdag:      tussen 9.00 en 20.30
• Zondag en feestdagen:    tussen 9.00 en 20.30

3. Een ontmoeting begint op het beginuur vermeld op de kalender, opwarmingsperiode inbegrepen.

5. Eens de ontmoeting begonnen dienen de wedstrijden mekaar op te volgen zonder onderbrekingen ( zie 
artikel 29 ), met toepassing van de rustpauzes zoals voorzien in de  C 100 ( 15 min voor een dubbel of 
30 min voor een enkel ).

Artikel 71.  stilgelegde ontmoetingen en wedstrijden

1. Een ontmoeting mag niet stilgelegd worden voor ontbrekende spelers.
• Vervangingen dienen doorgevoerd.

3. Onderbreking wegens medische reden mag éénmalig, maximum 5 min per speler en per ontmoeting.
• Bij herhaling wordt de speler gedwongen tot opgave.
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4. Stopzetting door blessure :

• De speler verliest met behoud van zijn behaalde punten, de tegenstander krijgt het maximaal  
aantal punten toegekend.

5. Stopzetting door opgave of uitsluiting :
• De speler verliest met behoud van zijn behaalde punten, de tegenstander krijgt het maximaal  

aantal punten toegekend.

6. Bij herhaaldelijk wangedrag van een speler mag de WL die speler uitsluiten op basis van artikel 80.6 
en 80.7.

Artikel 72.  niet-Afgewerkte ontmoetingen

1. Minimum speeltijd en banen :  2 banen gedurende 3 uren.

2. Geen fouten in tijdsgebruik en bij de ploegen :
• Stilgelegde ontmoeting wordt in overleg tussen WL en beide ploegen op een latere datum 

afgewerkt.
• Gescoorde punten blijven, zelfde ploegopstellingen.

3. Tijdsbestek voldoet niet :
• Thuisploeg verliest alle niet-gespeelde wedstrijden.

Artikel 73 – 74.   verPlichtingen vAn de Ploegen 
1. Thuisploeg  :  accommodatie moet speelklaar zijn op aangeduide speeluur.

2. Beide teams 
• Op het ploeguitwisselingsformulier vermelde spelers dienen aanwezig te zijn bij het begin van 

de ontmoeting.
• Zij mogen voor de duur van deze ontmoeting aan geen enkele andere ontmoeting deelnemen.

3. De thuisploeg levert de WL.
• Indien de thuisploeg geen WL kan leveren of niet of te laat komt opdagen, wordt de 

ploegkapitein/competitieverantwoordelijke van de bezoekende ploeg de WL.

4. 15 minuten te laat van één of beide teams
• Wordt beschouwd als onverwittigd forfait + sancties artikel 63.

Artikel 75.   ontmoetingsformulier

1. In te vullen in DRUKLETTERS.

2. Bij gelijke stand wordt er bij WINNAAR geen naam van een ploeg ingevuld.

3. In dubbelcompetitie mogen er nooit 2 wedstrijden gespeeld worden tussen 2 dezelfde paren van beide 
ploegen tijdens dezelfde ontmoeting.

• Indien dit volgens het PUF toch het geval zou zijn, zal de WL de ploegen van de bezoekers zo 
plaatsen dat aan regel 3 wordt voldaan.

Artikel 77.   kledij

Artikel 117. is vAn toePAssing.
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Artikel 79.  PloegkAPiteins

1. Plichten:
• Lijst van basisploegen van de eigen reeks in het bezit hebben
• Het eigen PUF aan de WL overhandigen
• Een leeg ontmoetingsformulier bij zich hebben.

2. Rechten:
• Vragen om een officiële WL
• Opmerkingen op het OF laten noteren door de WL
• Onder voorbehoud spelen

Artikel 80.  wedstrijdleiders

1. Ligacompetities 
- Alle ontmoetingen worden geleid door een officiële wedstrijdleider.
- De wedstrijdleider neemt NIET deel aan om het even welke ontmoeting op het moment dat hij 
functioneert als wedstrijdleider bij een ontmoeting.

2. Provinciale competities
 2.1 Eerste provinciale afdelingen

• Alle ontmoetingen worden geleid door een officiële wedstrijdleider
• De wedstrijdleider is alleen wedstrijdleider voor de ontmoeting waaraan hij eventueel als 

speler deelneemt.

 2.2 Lagere provinciale afdelingen
• Een officiële wedstrijdleider is aanbevolen, niet verplicht.

3. Een wedstrijdleider kan meerdere ontmoetingen tegelijk leiden indien hij niet vermeld staat op een 
ploeguitwisselingsformulier van die ontmoetingen.

5. Een wedstrijdleider dient lid te zijn van Badminton Vlaanderen.
• De naam van de wedstrijdleider wordt onmiddellijk op het ontmoetingsformulier genoteerd.
• Handtekenen gebeurt na het einde van de ontmoeting.

6. Een wedstrijdleider kan een speler uitsluiten wegens herhaaldelijk wangedrag.
• Een wedstrijdleider is dopingadministrator.

7.  Alleen een wedstrijdleider die niet deelneemt aan een ontmoeting kan een speler uitsluiten.

8. Sanctie voor een club die geen WL aanduidt :  25 boetepunten.

Wvd  17 januari 2013


