
Reglement 
 

 

1. Algemeenheden 
o 1.1 Verwijzing naar de "STANDREGELS" verschenen in de statuten van het KAVVV. 

o 1.2 De badmintonafdeling werd opgericht door de heer Jos Pauwels op 10 maart 1967 

met goedkeuring van het Algemeen Bestuur KAVVV. 

o 1.3 Elke club is verplicht minstens één exemplaar van het algemeen reglement in zijn 

bezit te hebben. 

o 1.4 Elk clubbestuur is verplicht de artikels die betrekking hebben op de interclub- en 

bekercompetitie kenbaar te maken aan zijn spelers die aantreden in deze competities. 

o 1.5 Niet voorziene geschilpunten zullen zonder verhaal beslecht worden door het 

afdelingsbestuur. 

o 1.6 Dit algemeen reglement is onmiddellijk van kracht. 

o 1.7 Het afdelingsbestuur beslist in gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement. 

 

 

Opgemaakt te Antwerpen op 17 mei 1984. 

 1° aanpassing op 31 juli 1993. 

 2° aanpassing op 31 juli 1995. 

 3° aanpassing op 31 juli 2006. 

 4° aanpassing op 31 juli 2007. 

 

2. Het afdelingsbestuur 
o 2.1.Samenstelling.  

 Het afdelingsbestuur is samengesteld uit : 

 één voorzitter 

 één secretaris 

 één of meerdere leden 

Voorzitter, secretaris en leden vormen samen het afdelingsbestuur en zijn 

samen verantwoordelijk voor de werking van de afdeling badminton. 

De benaming "afdelingsbestuur" zal in de verdere tekst van het algemeen 

reglement aangeduid worden met de afkorting "AB". 

o 2.2.Termijn der mandaten. De termijn der mandaten wordt als volgt bepaald:  

 voorzitter: vijf jaar. 

 secretaris: twee jaar. 

 leden: twee jaar. 

 De voorzitter en secretaris mogen niet samen verkiesbaar gesteld worden.  

 Van de secretaris en leden, worden één of meerdere mandaten beurtelings per 

jaar, ter verkiezing voorgedragen. 

o 2.3.Kandidatuurstelling.  

 Ieder reglementair aangesloten lid kan zich kandidaat stellen 

 De verkozen leden, voorzitter en secretaris kunnen zich, na het verstrijken van 

hun mandaat, terug herkiesbaar stellen. 

 Nieuwe kandidaturen moeten schriftelijk, veertien dagen vóór de algemene 

vergadering, ingediend worden. 

o 2.4.Verkiezing.  

 Om verkozen te worden moeten de kandidaten de volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen hebben. 

 De volstrekte meerderheid is gelijk aan de helft + één van de aanwezige clubs 

die stemgerechtigd zijn. 

 Indien meerdere kandidaten dit quorum bereiken, dan zal de kandidaat of zullen 

de kandidaten met de meeste stemmen verkozen zijn. 

o 2.5.Schorsing der mandaten.  



 Bij 2/3 meerderheid kan het AB een lid van haar bestuur schorsen en dit tot aan 

de eerstvolgende algemene vergadering. 

 De algemene vergadering kan de schorsing bevestigen of de kandidatuur terug 

instellen na beide partijen gehoord te hebben. De schorsing van een voorzitter 

moet bekrachtigd worden door het hoofdbestuur van het KAVVV. 

o 2.6.Taakverdeling.  

 De aanduiding van voorzitter, secretaris en de taakverdeling van de andere 

leden van het AB zal geschieden op de eerste vergadering van het AB. Na de 

mandatering op de algemene vergadering. 

 De aanstelling van de voorzitter moet door het hoofdbestuur van het KAVVV 

bekrachtigd worden. 

 Het AB staat steeds onder leiding van de voorzitter. Bij afwezigheid van deze 

laatste, wordt het voorzitterschap waargenomen dóor het lid dat de meeste 

dienstjaren heeft in het AB. 

o 2.7.Vergaderingen.  

 De vergaderingen van het AB worden in principe alle twee maanden gehouden, 

uitgezonderd bij dringende aangelegenheden. 

 Elk lid van het AB beschikt over één stem. 

 Elke beslissing of goedkeuring wordt genomen met een gewone meerderheid 

van de aanwezige leden. 

 De dagorde van de vergadering wordt opgemaakt door de secretaris. 

 Alle binnengekomen briefwisseling en/of klachten van de clubs, leden of andere, 

moeten op de eerstvolgende vergadering van het AB behandeld worden. 

o 2.8.Verantwoordelijkheden. Het AB heeft o.a. volgende verantwoordelijkheden:  

 opstellen kalender interclubcompetitie. 

 organiseren open kampioenschappen. 

 organiseren bekercompetities. 

 opstellen rangschikking interclubcompetitie. 

 opstellen individuele klassementen. 

 bekendmaken uitslagen en rangschikking via de pers, het verbondsblad en de 

lijsten in de verschillende sportzalen. 

 jeugdbeleid. 

 aanduiding selectie KAVVV 

 organiseren van speciale nevenactiviteiten. 

 klachtenbehandeling. 

 perskontakten. 

 samenwerking met andere federaties. 

 contact en contracten voor de sportzalen. 

 administratie. 

 nazicht inkomsten en uitgaven van de afdeling. 

o 2.9.Bevoegdheden. 

Om de goede werking van de afdeling te waarborgen kan het AB volgende 

beslissingen nemen:  

 Bij heirkracht (o.a weersomstandigheden) is de voorzitter gemachtigd om na 

overleg met de secretaris en één lid van het AB een dringende beslissing te 

nemen. Deze beslissing moet echter op de eerstvolgende vergadering AB 

bekrachtigd worden. 

 Gedurende het speelseizoen kan het AB een artikel van onderhavig algemeen 

reglement behandelen en wijzigen indien de goede werking en sportief verloop 

van de afdeling dit vereist. Op de eerstvolgende algemene vergadering moet zij 

echter haar beslissing rechtvaardigen en de wijziging, aanvulling of 

vervallenverklaring van een der artikelen ter stemming voorleggen. 

 Het AB kan een klachtencommissie samenstellen, bestaande uit de secretaris en 

twee leden van het AB, voor de behandeling van klachten. Zij beslecht deze 

klachten indien nodig samen met de betrokken partijen. 

 Alle officiële berichten, beslissingen over wijzigingen of aanvullingen van het 

algemeen reglement, kalender, zalen e.a. die het AB neemt op haar 

vergaderingen, zullen medegedeeld worden via het bondsblad of brief/mail aan 

de secretariaten van de betrokken club(s). De secretariaten worden geacht deze 

beslissingen kenbaar te maken aan hun spelers. 

 Het AB zal er tevens voor zorgen dat alle belangrijke berichten en de verslagen 

over haar vergaderingen verschijnen in het bondsblad. 

 Het AB heeft de mogelijkheid een werkgroep samen te stellen voor het 

organiseren van nevenactiviteiten. 



3.Algemene vergadering. 
o 3.1.Organisatie  

 Het AB is verplicht, ten minste eenmaal per jaar na het verlopen speelseizoen 

een algemene vergadering bijeen te roepen. 

 Elke club is verplicht deze algemene vergadering bij te wonen met minimum 

één afgevaardigde. 

 Een buitengewone algemene vergadering kan ingeval van noodzaak 

aangevraagd worden door:  

 het afdelingsbestuur 

 een schriftelijk verzoek van 1/4 der aangesloten clubs 

 Een algemene vergadering is alleen geldig wanneer de helft plus één van de 

aangesloten clubs aanwezig is. 

 De datum van de algemene vergadering moet minstens twee maanden vooraf 

aan de clubsecretariaten bekend gemaakt worden. 

o 3.2.Voorstellen  

 Twee maanden voor de algemene vergadering worden de clubs uitgenodigd 

voorstellen te formuleren en deze voorstellen schriftelijk of per mail in te dienen 

bij het secretariaat van het AB. 

 Deze voorstellen moeten duidelijk en bondig geformuleerd worden en ingediend 

worden tegen een vooraf bepaalde datum. 

 Het AB is niet verplicht om te laat ingediende voorstellen op de dagorde te 

plaatsen. 

 Het AB kan, gedurende het speelseizoen, eventuele voorstellen door middel van 

brief of e-mail aan de clubs kenbaar maken en alzo ter discussie stellen. 

o 3.3.Dagorde  

 Het AB zal de dagorde opmaken. Deze dagorde moet minstens veertien dagen 

vóór de algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering ter 

kennisgeving naar de clubsecretariaten verstuurd worden. 

 Samen met de dagorde zullen de voorstellen en suggesties (volledig of 

ingekort),ingediend door de clubs, bekend gemaakt worden. 

o 3.4.Stemmen  

 Elke aangesloten club beschikt over één stem. 

 Een nieuwe club mag de algemene vergadering bijwonen, maar heeft geen 

stemrecht. 

 Een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen is vereist voor 

wijzigingen aan het algemeen reglement of beslissingen van organisatorische 

aard met betrekking op de afdeling badminton. 

 Stemmen per brief of e-mail is mogelijk en rechtsgeldig indien:  

 alle clubs hun stem uitgebracht hebben. 

 de argumentatie van iedere club door het AB aan alle andere clubs 

kenbaar gemaakt is. 

 een volstrekte meerderheid van de helft van de aangesloten clubs + 1 

bereikt wordt. 

o 3.5.Bekendmaking  

 De secretaris zal een verslag opmaken van de algemene vergadering. Een copie 

van dit verslag zal bezorgd worden aan de clubs en zal verschijnen in het 

eerstvolgende bondsblad. 

 Alle genomen beslissingen krijgen kracht van uitvoering vanaf de stemming. 

4.Financiën. 
o 4.1.Kasboek  

 De voorzitter zal per speelseizoen alle uitgaven en inkomsten van de afdeling in 

een kasboek noteren. 

 Van alle afrekeningsstaten met het hoofdbestuur zal hij een kopij bewaren, 

alsmede van alle facturen en betalingsbewijzen. 

o 4.2.Kasnazicht  

 Op de jaarlijkse algemene vergadering worden twee commissarissen aangesteld 

door de afgevaardigden van de aanwezige clubs voor het nazicht van het 

voorgaande speelseizoen. 



 Dit kasnazicht zal plaatshebben nadat alle gemaakte onkosten bekend zijn van 

dit speelseizoen. 

o 4.3.Boetes  

 Na de interclubcompetitie zal het AB een overzicht opmaken per club die een 

forfait gegeven en/of gekregen heeft, en/of wedstrijdformulieren niet correct 

heeft ingevuld, en deze overmaken aan het hoofdbestuur. 

 De te betalen of te ontvangen som zal met de eerstvolgende afrekeningsstaat 

kenbaar gemaakt worden aan de betrokken clubs. 

 Indien de betrokken club of speler weigert deze boete te betalen dan kan zij of 

hij schriftelijk, binnen de maand, haar bezwaren kenbaar maken op het 

secretariaat. 

 Deze club, en mogelijk de tegenstrever van de betrokken wedstrijd, of de speler 

zal dan uitgenodigd worden op de eerstvolgende vergadering van het AB. 

 Na beide partijen gehoord te hebben zal het AB een beslissing treffen die 

bindend is voor alle partijen. 

 Foutieve opstelling door het niet volgen van de klassementsrangorde wordt 

beboet met 25 boetepunten. 

 Een verwittigde forfait van één, twee of een ganse ploeg wordt altijd beboet.  

 Een verwittigde forfait voor 1 speler wordt beboet met 7 boetepunten. 

 Een verwittigde forfait voor 2 spelers wordt beboet met 13 

boetepunten. 

 Een verwittigde forfait voor 3 spelers wordt beboet met 25 

boetepunten. 

 niet-verwittigde forfait  

 Een niet-verwittigde forfait voor 1 speler wordt beboet met 13 

boetepunten. 

 Een niet-verwittigde forfait voor 2 spelers wordt beboet met 25 

boetepunten. 

 Een niet-verwittigde forfait voor 3 spelers wordt beboet met 50 

boetepunten. 

 Een club die een niet ingeschreven speler opstelt(art. 5.3.) en/of waarvan de 

verzekering niet in orde is (art.5.5.), wordt beboet met 50 boetepunten. 

 Wanneer een speler aantreedt onder een valse naam wordt de betrokken club 

voor die speler beboet ongeacht of het bestuur van die club wel of niet op de 

hoogte was van dit vergrijp met 50 boetepunten. 

o 4.4.Niet betaling boetes  

 Indien een club of speler op het einde van het speelseizoen haar of zijn te 

betalen boete niet betaald heeft, zal de te betalen boete afgehouden worden 

van de waarborg van de betrokken club. 

 Indien de waarborg onvoldoende is moet het verschil bijbetaald worden door de 

betrokken club. Bij niet betaling kan deze club of speler geschorst worden voor 

deelneming aan het volgend speelseizoen. 

o 4.5.Betaling boetes  

 Op de algemene vergadering wordt de grootte van de te betalen boetes 

bepaald. 

 Op de algemene vergadering wordt de waarde van een boetepunt voor het 

ganse volgende seizoen bekendgemaakt. 

 Waarde boetepunt voor seizoen 2008-2009 = 1 Euro  

 De toegepaste boetes in interclubcompetitie en de open kampioenschappen 

voor een niet-verwittigde forfait komen volledig ten goede aan het KAVVV als 

vergoeding voor de afgehuurde terreinen. 

 De toegepaste boete voor het niet correct invullen van een wedstrijdformulier 

komt volledig ten goede van de afdeling. 

o 4.6.Provinciale toelagen  

 Elk jaar krijgen de clubs de gelegenheid om de provinciale toelagen aan te 

vragen. 

 De nodige formulieren hiervoor worden, via de verantwoordelijke van het 

hoofdbestuur, verstuurd naar elke club. 

 Elke club is verplicht deze provinciale toelagen aan te vragen hetzij via het 

KAVVV, hetzij via een ander verbond. 

 Aan de clubs wordt de keuze gelaten langs welk verbond zij de provinciale 

toelagen aanvragen. Het is wel verboden meerdere aanvragen in te dienen. 

De clubs die verzuimen hun aanvraag voor de provinciale toelagen in te dienen 

via een der verbonden, kunnen voor hun nalatigheid beboet worden.  



5.Aansluitingsmodaliteiten 
o 5.1.Toetredingsformulier club  

 Aansluiten bij KAVVV afdeling badminton kan door middel van het bij het 

secretariaat van het AB te verkrijgen toetredingsformulier. 

 Deze toetredingsformulieren moeten tegen een vooraf bepaalde datum 

verstuurd worden naar het secretariaat van de afdeling of afgegeven worden op 

de algemene vergadering. 

 Elke club die wenst aan te sluiten is verplicht het toetredingsformulier te 

gebruiken en volledig ingevuld én ondertekend door voorzitter, secretaris en 

penningmeester, terug te sturen. 

 Aansluiting bij KAVVV afdeling badminton blijft van kracht tot de betrokken club 

zijn ontslagname schriftelijk meldt aan het secretariaat van het AB. 

 Met de ondertekening van dit formulier heeft elke club volgende verplichtingen:  

 onderhavig algemeen reglement na te leven en te respecteren. 

 alle onderstaande financiële bijdragen te betalen binnen de vooraf 

bepaalde termijn opgelegd door het hoofdbestuur. 

o 5.2.Betalingen  

 Het AB zal in samenwerking met het hoofdbestuur de financiële bijdragen voor 

het volgende speelseizoen bepalen. Deze bijdragen zijn aanpasbaar naargelang 

het aantal ingeschreven ploegen voor de interclubcompetitie. 

 Deze bijdragen zullen op de algemene vergadering bekend gemaakt worden. 

 Elke betaling moet gebeuren binnen de maand van het ogenblik af dat de club 

de rekening ontvangt. 

 De in gebreke zijnde club wordt, via de afdelingsvoorzitter, eenmaal verwittigd 

en dan gewoon uit competitie genomen. 

 Bij de eerste aansluiting moet een waarborgsom gestort worden. 

 Bij ontslagname wordt deze waarborg terugbetaald wanneer aan alle financiële 

verplichtingen voldaan is en de betrokken club zijn ontslagname schriftelijk 

meldt aan het secretariaat van het AB. 

 Als een club een algemene forfait geeft voor een reeds ingeschreven ploeg zijn 

volgende sommen verschuldigd:  

 vóór de opmaak van de kalender: de administratieve onkosten. 

 na de opmaak van de kalender: de administratieve en 

werkingsonkosten. 

 5.2.1.Betalingen voor competitie spelende clubs  

 Administratieve onkosten per ploeg omvatten  

 onkosten secretariaat 

 kampioenenviering 

 jeugdtornooi 

 diversen 

 Werkingsonkosten per ploeg omvatten  

 zaalhuur interclubcompetitie 

 kalenders 

 wedstrijdbladen 

 Bondsblad, één abonnement verplicht per club 

 5.2.2.Betalingen voor niet competitie spelende clubs 

 Administratieve onkosten per club omvatten  

 onkosten secretariaat 

 jeugdtornooi 

 diversen 

 Bondsblad, één abonnement verplicht per club. 

 5.2.3.Betalingen open kampioenschappen  

 De inschrijvingsvoorwaarden voor de open karnpioenschappen worden 

elk jaar opnieuw bepaald door het AB. 

 5.2.4.Betalingen allerhande  

 Medische fiches voor BLOSO (gratis) 

 Algemeen reglement per club, verplicht bij aansluiting of bij 

vernieuwing. Zij kunnen ten alle tijde bekomen worden op het 

secretariaat van het AB. De elektronische versie van het algemeen 

reglement wordt gratis verstrekt. 

 5.2.5.Procedure wanbetalers  



 De clubs ontvangen in de loop van het seizoen een aantal facturen 

inzake o.a. aansluitingskosten, verzekering, eventuele boeten en/of 

andere kosten. 

 Dergelijke facturen dienen binnen één maand na de factuurdatum 

betaald te worden, bij voorkeur via het bijgevoegde voorgedrukte 

overschrijvingsformulier. 

 Bij niet tijdige betaling zal er een herinneringsschrijven verzonden 

worden en nog later volgt er een aangetekend schrijven waarbij 

respectievelijk 5,00 euro en 10,00 euro kosten zullen aangerekend 

worden. Indien de club dan nog in gebreke zou blijven zullen er 

stappen ondernomen worden om via de raadsman van de federatie de 

verschuldigde som te bekomen. 

o 5.3.Aansluiten leden  

 5.3.1 Nieuwe aansluitingen  

 Elke club is verplicht om iedere speler die zij wil aansluiten hetzij 

schriftelijk of per mail door te geven aan het AB. De speler is 

ingeschreven van het ogenblik dat de inschrijvende club bevestiging 

van inschrijving hetzij schriftelijk of per mail van het AB heeft 

ontvangen. 

 Alleen die speler wiens naam voorkomt op de KAVVV-ledenlijst mag 

deelnemen aan de verschillende activiteiten ingericht door de afdeling 

badminton, met in acht name van de geldende reglementering ter 

zake. 

 

 Ledenlijsten 

 

 5.3.2.Jaarlijkse regularisatie bestaande aansluitingen  

 Elke club is verplicht om jaarlijks de leden, die aangesloten blijven bij 

de afdeling badminton, te regulariseren. Hiertoe zullen door het AB de 

nodige lijsten worden opgestuurd. 

 Deze lijsten dienen verbeterd en aangepast teruggestuurd worden naar 

het AB tegen de door het AB vastgestelde datum. 

 5.3.3.Transfer  

 5.3.3.1. Algemeen  

 Het decreet van 25 februari 1975 (K.B. van 24 maart 1978) 

betreffende de overgang naar een andere club is integraal van 

toepassing. 

 Elke club moet in het bezit zijn van dit decreet. Een kopie van 

dit decreet kan steeds bekomen worden bij het secretariaat 

van het AB. 

 Bij verzet van een overgang moet de voorgeschreven 

werkwijze van het decreet gevolgd worden om rechtsgeldig te 

zijn.  

o 5.5.Verzekering  

 5.5.1.Algemeen  

 De voorwaarden, zoals vermeld in het KB van 4 juli '78. "Betreffende de 

verzekeringspolissen die de landelijke georganiseerde 

sportverenigingen, voor hun erkenning en subsidiëring ten laste van de 

Nederlandse Cultuurgemeenschap ter bescherming van hun leden 

moeten afsluiten" zijn van toepassing. 

 Op het einde van het lopende jaar wordt door het secretariaat van het 

AB de nieuwe verzekeringsformulieren opgestuurd. De clubs zijn 

verplicht deze formulieren in te vullen met de namen van de leden die 

zij wensen te verzekeren in het daaropvolgend kalenderjaar.  

 Beide formulieren moeten volledig alfabetisch ingevuld en ondertekend 

worden en daarna naar de voorzitter of de door het AB aangeduide 

verantwoordelijke van de afdeling opgestuurd worden. 

 De clubbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het in orde brengen van 

de verzekering van hun leden. 

 Het is ten alle tijde verboden spelers toe te laten op de trainingen en op 

te stellen in gelijk welke competitie als de verzekering niet in orde is. 

http://kavvvbadminton.be/Klassementen.asp
http://kavvvbadminton.be/Klassementen.asp


De clubs die deze werkwijze niet volgen zijn zelf verantwoordelijk bij 

mogelijke ongevallen. De verzekeringsmaatschappij, het hoofdbestuur 

en het afdelingsbestuur verwerpen elke aansprakelijkheid ter zake. 

 5.5.2.Verzekeringspolis 

 5.6.Doping  

 Elke speler is verplicht, indien hij of zij aan dopingcontrole wordt 

onderworpen zich stipt te houden aan de voorschriften en zijn volledige 

medewerking te geven aan de controlerende arts en zijn medewerkers. 

 Alle reglementen aangaande, verschenen in het bondsblad, moeten 

gekend en toegepast worden door alle clubs. Zij kunnen zich niet 

beroepen op het niet ter kennis stellen van de wet. 

 Bij het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP -Departement 

W.V.C -Administratieve Gezondheidszorg -Dienst Gezondheidspromotie 

en Sport, Markiesstraat 1- 1000 Brussel- Tel. 02/50735.37- Fax 

02/507.36.35, kan alle informatie betreffende de groepen 

geneesmiddelen en methoden die bij wet verboden zijn, de straffen, 

e.a. bekomen worden. 

6. Algemene reglementering 
o 6.1.Grondbeginselen  

 De wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van de "Internationale 

Badminton Federatie" (IBF), eventueel aangepast door het algemeen reglement 

van de afdeling badminton KAVVV. 

 Elk artikel van onderhavig "Algemeen Reglement Badminton KAVVV" is van 

toepassing op de interclub- en bekercompetities en op de individuele 

kampioenschappen. 

 Elke aangesloten club wordt geacht al de artikelen omschreven in onderhavig 

"Algemeen Reglement Badminton KAVVV" te kennen, toe te passen en die 

artikelen te verspreiden onder zijn leden die van belang zijn in de verschillende 

competities. 

 Elk reglementair aangesloten lid kan deelnemen aan de drie verschillende 

competities georganiseerd door het KAVVV:  

 interclubcompetitie 

 bekercompetities 

 open kampioenschappen 

en alle andere activiteiten ingericht door de afdeling badminton of het 

hoofdbestuur KAVVV.  

 Het is verboden, in gelijk welke competitie of kampioenschap, spelers op te 

stellen die niet reglementair zijn aangesloten bij de afdeling Badminton. Zo dit 

toch gebeurt wordt de wedstrijd of wedstrijden die de betrokken speler speelde 

als verloren beschouwd en kan bij herhaling het bestuur van die club ter 

verantwoording geroepen worden. 

 Elke club is verplicht haar spelers duidelijk en volledig in te lichten over de te 

spelen wedstrijden, aanvangsuren, data en zalen. 

 Elke speler is verplicht de welvoeglijkheids- en beleefdheidsnormen op en rond 

de terreinen na te leven. 

o 6.2.Verbondszalen  

 De wedstrijden van de interclubcompetitie mogen slechts gespeeld worden in 

die zalen welke afgehuurd worden door het AB bij aanvang van elk 

speelseizoen. 

 Van bovenstaande stelregel kan alleen afgeweken worden bij heirkracht en/of 

met toestemming van het AB. 

 Al de spelers dienen zich te schikken naar de interne reglementering van het 

bestuur der zalen. 

 Elke verbondszaal moet over een verbandkast voor E.H.B.O. beschikken 

 Een speler die weigert aan de interne reglementen van de sportzaal te voldoen, 

kan de toegang tot de terreinen verboden worden door de verantwoordelijke 

van de sportzaal. De betrokken speler zal dan de wedstrijd(en) verliezen met 

forfaitcijfers. 

o 6.3.Sportkledij  

http://kavvvbadminton.be/Document.asp
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 Een aangepaste sportkledij is verplicht. 

 Witte bovenkleding met witte, blauwe of zwarte rok/broek wordt aanbevolen. 

 De terreinen mogen slechts betreden worden met sportschoenen goedgekeurd 

en toegelaten door het huishoudelijke reglementen van de sportzalen. 

 De terreinen mogen niet betreden worden met pantoffels waarmede men de 

sportzaal binnenkomt. 

o 6.4.Sportongevallen  

 Een sportongeval in de interclub- en bekercompetitie moet steeds vermeld 

worden op het wedstrijdformulier, met vermelding van de aard der kwetsuur en 

tegengetekend door de avondverantwoordelijke of een afgevaardigde van het 

AB. 

 Een sportongeval in de open kampioenschappen moet steeds gemeld worden bij 

de wedstrijdleiding. 

 Elke club moet in het bezit zijn van een kopij van de afgesloten 

verzekeringspolis. 

 

 Verzekeringspolis 

 

 De verantwoordelijke van elke ploeg moet in het bezit zijn van een formulier 

voor aangifte van een sportongeval. 

 Dit ongevallenformulier moet binnen acht dagen opgestuurd worden naar de 

verantwoordelijke van het hoofdbestuur. 

 Kan deze termijn niet gerespecteerd worden, dan moet dit schriftelijk gemeld 

worden aan de verantwoordelijke van het hoofdbestuur. 

 Het ongevallenformulier dient volledig ingevuld door de betrokken speler en 

behandelende geneesheer. 

 Nieuwe formulieren kunnen steeds bekomen worden op het secretariaat van de 

afdeling of bij de verantwoordelijke van het hoofdbestuur. 

 Een wedstrijd die wegens een kwetsuur moet stilgelegd worden, mag door geen 

andere speler verder gezet worden. 

 De gekwetste speler behoudt de punten die hij reeds verworven had vóór het 

stilleggen van de wedstrijd. Gebeurt de kwetsuur in de eerste set, dan wordt de 

tweede set opgetekend met een verlies van 21-0.  

 De verantwoordelijke van het hoofdbestuur geeft het ongeval door aan de 

verzekeringsmaatschappij. Nooit zelf het ongeval formulier opsturen naar de 

verzekeringsmaatschappij. 

 De verzekeringsmaatschappij zal een dossier opmaken en het nummer 

doorgeven aan het slachtoffer. Vanaf dit moment gebeurt elke briefwisseling 

tussen betrokkene en verzekering. 

o 6.5.Indienen van klachten  

 Een sportieve houding op en naast het terrein is noodzakelijk. Wanneer echter 

de sportiviteit overtreden wordt dan kan een speler via zijn club of de club zelf 

een klacht indienen. 

 Volgende punten moeten duidelijk in acht genomen:  

 bondige maar volledige weergave van de feiten 

 de klacht moet vermeld zijn op het wedstrijdblad met al of niet de visie 

van de aangeklaagde 

 handtekeningen op het wedstrijdblad van de aanklager, aangeklaagde 

en avondverantwoordelijke 

 De betrokken club moet binnen de acht dagen deze klacht bevestigen 

met een brief gericht aan het secretariaat. 

 Een klacht zal als niet ontvankelijk beschouwd worden als bovenvermelde 

werkwijze niet gevolgd wordt. 

 Klachten mogen uitgaan van een club of speler van die club. Zij mogen 

eveneens ingediend worden door derden of een lid van het AB. 

 Alle reglementair ingediende klachten zullen op het secretariaat ingeschreven 

worden en op de eerstvolgende vergadering van het AB besproken worden. 

 Indien een klacht een onmiddellijke oplossing vereist, dan kan het AB een 

speciaal klachtencomité samen roepen. Dit speciaal klachtencomité moet 

minstens uit drie leden van het AB bestaan. 
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 De uitslag van elke ingediende klacht opgemaakt door het AB is bindend voor 

beide partijen. 

 De uitslag zal schriftelijk medegedeeld worden aan de betrokken partijen, met 

vermelding van het artikel van onderhavig " Algemeen Reglement" waarop het 

AB zich steunde voor haar beslissing. 

 Wanneer het AB zich moet uitspreken over een klacht, uitgaande van een club 

waarbij een lid of leden van het AB zijn aangesloten, dan zal dit betrokken lid of 

zullen de betrokken leden niet mogen deelnemen aan de stemming. 

 Indien nodig kan het AB de beide betrokken partijen oproepen om te 

verschijnen voor de klachtencommissie. 

o 6.6.Opleggen van sancties  

 Voor alle inbreuken op onderhavig "Algemeen Reglement" kan door het AB een 

sanctie opgelegd worden aan een speler of aan een club. 

 Een sanctie kan gaan vanaf de wijziging van de uitslag, het opleggen van een 

boete, een blaam, een schorsing en uitsluiting uit het verbond bij ernstige 

overtredingen. 

 De sanctie zal schriftelijk medegedeeld worden aan de betrokken club en/of 

speler met vermelding van de reden waarop het AB zich steunde voor haar 

beslissing. 

 Indien de club of speler zich niet akkoord kan verklaren met de sanctie haar 

opgelegd door het AB of klachtencomité, kan de betrokken partij een bijzondere 

vergadering van het AB aanvragen. Deze aanvraag moet echter schriftelijk en 

binnen de acht (8) dagen, na ontvangst van de brief van het AB, ingediend 

worden. 

 Na uitspraak van de tweede behandeling is nog alleen beroep mogelijk via het 

hoofdbestuur van het KAVVV Deze aanvraag tot beroep moet eveneens 

schriftelijk geschieden binnen de acht dagen na de uitspraak. Deze aanvraag 

moet rechtstreeks gericht worden aan het secretariaat van het hoofdbestuur en 

een copie van deze brief moet verzonden worden naar het secretariaat van het 

AB. 

o 6.7.Voorlopige afstand van een speler  

 In gezamenlijk overleg kan een voorlopige afstand van een speler geschieden 

tussen twee clubs. Deze voorlopige afstand is slechts geldig voor één jaar, maar 

kan jaarlijks hernieuwd worden. 

 Alle reglementaire transfers en/of voorlopige afstanden moeten vóór de 

aanvang van het nieuwe speelseizoen gemeld worden aan het secretariaat met 

het daarvoor bestemde formulier. 

 Alle administratieve verplichtingen in verband met de transfer en/of voorlopige 

afstand vallen ten laste van de nieuwe club. 

o 6.8.Individuele klassementen  

 De spelers worden ingedeeld in sterkte-reeksen. Deze zijn van laag naar hoog: 

Recreant, D, C2, C1, B2, B1, A. 

 Om een nieuw lid in te delen in één van bovenvermelde reeksen, moet de club 

de nodige gegevens verstrekken, t w. "is zij of hij reeds aangesloten of 

aangesloten geweest in een badmintonclub van gelijk welk verbond en dit 

onafgezien van een korte of lange inactiviteit in deze sport" 

Zo ja. in welk verbond en met welk klassement 

Zo neen: in welk klassementsreeks deelt u hem of haar in. 

Nalatigheid van de club zal declassering van de speler in elke manifestatie in 

ons verbond tot gevolg hebben. 

 Voor een speler aangesloten bij het KAVVV zal het individueel klassement 

bepaald worden door het AB. Deze klassementen worden niet erkend door een 

ander verbond. 

 Voor een speler aangesloten bij een ander verbond worden normaal de 

individuele klassementen overgenomen. Indien dit klassement niet reëel is met 

de sterkte in ons verbond, kan het AB een klassementsverlaging of verhoging 

bepalen. 

 Na de interclubcompetitie zal het individueel klassement van elke speler 

bepaald worden op de gewonnen enkelwedstrijden volgens onderstaand 

puntensysteem:  

 gewonnen tegen een speler met lager klassement: 0 punten 

 gewonnen tegen een speler met zelfde klassement: +2 punten 

 gewonnen tegen een speler met één klassement hoger: +3 punten 

 verloren tegen een speler met een lager klassement: -3 punten 

 verloren tegen een speler met zelfde klassement: -2 punten 

 verloren tegen een speler met hoger klassement: 0 punten 



 Berekening individuele klassementspunten enkelspel: 

Het totaal aantal punten wordt gedeeld door het totaal aantal 

wedstrijden. 

 Berekening individuele klassementspunten dubbelspel: 

Het totaal aantal punten wordt gedeeld door 2X totaal aantal 

wedstrijden. 

 Voorwaarden verhogen KAVVV-klassement Enkelspel: 

Individueel gemiddeld behaalde punten: +1,3 

Minimum aantal wedstrijden in berekening opgenomen: 6 

 Voorwaarden verlagen KAVVV-klassement Enkelspel: 

Individueel gemiddeld behaalde punten: -1,5 

Minimum aantal wedstrijden in berekening opgenomen: 6 

 Voorwaarden verhogen KAVVV-klassement Dubbel- en Gemengd 

spel: 

Individueel gemiddeld behaalde punten: +0,7 

Minimum aantal wedstrijden in berekening opgenomen: 6 

 Voorwaarden verlagen KAVVV-klassement Dubbel- en Gemengd 

spel: 

Individueel gemiddeld behaalde punten: -1,6 

Minimum aantal wedstrijden in berekening opgenomen: 6 

 Voorwaarden verhogen KAVVV-klassement van RK naar D: 

Minimum 5 wedstrijden in de competitie spelen gedurende hetzelfde 

seizoen. 

 (Artikel vervalt vanwege uitbreiding klassementsaanpassing in seizoen 2011-

2012)Indien het aantal behaalde punten gedeeld door het aantal gespeelde 

wedstrijden gelijk of hoger is dan 1,3(voorheen 1,5) kan het AB een aanpassing 

opleggen aan het klassement van de betrokken speler. 

 Als een ander verbond op een later tijdstip de individuele klassementen van 

haar spelers bepaald, kunnen er nog correcties geschieden die evenwel vóór de 

aanvang van het nieuwe speelseizoen bekend gemaakt moeten worden. 

 De wijzigingen worden na het beëindigen van de interclubcompetitie schriftelijk 

of per mail aan de clubs bekend gemaakt. 

 Een speler die om persoonlijke reden ontslag genomen heeft, zal zijn of haar 

individueel klassement gedurende twee jaar behouden. 

 Indien deze speler na deze periode terug lid wordt, zal het AB zijn individueel 

klassement afzonderlijk beoordelen en toekennen in samenspraak met de 

betrokken club. 

 Het behalen van een kampioenstitel in de open kampioenschappen kan 

aanleiding geven tot een klassementsverhoging. Het AB zal zich hierover 

beraden na het speelseizoen en haar beslissing is bindend. 

 De clubs kunnen ten allen tijde bezwaren indienen of wijzigingen van 

klassementen aanvragen. Deze bezwaren en/of aanvragen moeten 

schriftelijk of per mail geschieden met toevoeging van de nodige 

argumentatie. Spelers die op deze wijze een klassementsaanpassing 

verkregen hebben worden op het einde van het seizoen opnieuw 

geëvalueerd. De beslissing van het AB is bindend. vervangt onderstaande 

formulering 

 Vóór de aanvang van het nieuwe seizoen kunnen de clubs bezwaren indienen of 

wijzigingen aanvragen. Deze bezwaren en/of aanvragen moeten schriftelijk 

geschieden met toevoeging van de nodige argumentatie De beslissing van het 

AB is bindend. 

o 6.9.Shuttles  

 De lijst van de I.B.F waarop de goedgekeurde echte pluimen en plastic pluimen 

vermeld worden met opgave van merk, type en snelheden, wordt integraal 

aanvaard door de afdeling badminton KAVVV. 

 Alleen de pluimen die voorkomen op deze lijst mogen aangewend worden in de 

wedstrijden van onze interclub- en bekercompetities en op de open 

kampioenschappen. 

 Een kopie van deze lijst kan verkregen worden op het secretariaat van het AB of 

kan op de afdelingssite geraadpleegd worden. 

 Goedgekeurde Shuttles 

7. Interclubcompetitie 
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o 7.1.Algemeenheden  

 De organisatie van de interclubcompetitie kan omvatten:  

 een competitie voor enkel/dubbel en gemengd met in principe heen- en 

terug ronde in alle afdelingen. 

 een jeugdcompetitie voor kadetten, scholieren en junioren voor meisjes 

en jongens. 

 een veteranencompetitie voor enkel/dubbel en gemengd. 

Voor de laatste 2 zal de organisatie en planning door het AB uitgewerkt worden 

indien er voldoende belangstelling van clubs en spelers is.  

o 7.2.Indeling competitiereeksen  

 Na de algemene vergadering krijgen de clubs een formulier waarmede zij het 

aantal ploegen moeten opgeven die zij wensen in te schrijven in de 

enkel/dubbel en/of gemengde reeksen. 

 De interclubcompetitie wordt betwist volgens het systeem van stijgen of dalen. 

In iedere reeks, uitgezonderd de eerste reeks, stijgt de kampioen. In iedere 

reeks, uitgezonderd de laatste reeks, daalt de laatst geklasseerde ploeg. 

 De reeksindeling voor het nieuwe seizoen zal het AB opmaken met 

onderstaande gegevens:  

 aantal ingeschreven ploegen voor het nieuwe seizoen. 

 eindrangschikking van het voorbije speelseizoen. 

 de opgegeven gezamenlijke index van de basisploeg.  

 onderstaande paragraaf. 

 Met het oog op een gelijkwaardige reeksindeling kan het AB wijzigingen 

doorvoeren in de samenstelling van de reeksen. Zij is echter verplicht deze 

wijzigingen te bespreken met de betrokken club(s). 

 Een nieuwe ploeg wordt normaal in de laagste reeks ingedeeld. Het AB kan 

echter oordelen hiervan af te wijken indien de sterkte van de opgegeven spelers 

de waardeverhouding in de laagste reeks zou verstoren. 

 Elke club mag een onbeperkt aantal ploegen inschrijven en dit zowel in de 

enkel/dubbel- en gemengde reeksen. Meerdere ploegen moeten echter 

onderscheiden worden door een cijfer. 

 In eenzelfde reeks mogen meerdere ploegen van één club opgesteld worden. 

 7.2.2 Indexwaarde per klassement.  

 RK en D: 1  

 C2: 2  

 C1: 3  

 B2: 4  

 B1: 5  

 A: 6  

 7.2.3 Maximum gezamenlijke indexwaarde per ingeschreven ploeg.  

 Voor het indelen van de ploegen in reeksen wordt met volgende maximum 

gezamenlijke indexwaarde rekening gehouden.  

 Derde reeks Enkel/Dubbel: 5 Derde reeks Gemengd: 6  

 Tweede reeks Enkel/Dubbel: 10 Tweede reeks Gemengd: 12  

 Eerste reeks Enkel/Dubbel: 18 Eerste reeks Gemengd: 24  

o 7.3.Ontmoetingen  

 De Ontmoetingen van de interclubcompetitie worden betwist volgens een vooraf 

opgestelde competitiekalender. 

 De Ontmoetingen van de interclubcompetitie worden betwist op één terrein, 

toegewezen in de competitiekalender. 

 De clubs of ploegen mogen onderling geen ontmoetingen uitstellen of 

verplaatsen zonder akkoord van het AB. 

 De enkel/dubbelcompetitie bestaat uit drie enkelspelen en drie dubbelspelen. 

 De gemengde competitie bestaat uit één dubbelspel dames, één dubbelspel 

heren en vier gemengde dubbels. 

 Alle wedstrijden worden betwist naar twee winnende sets. 

 Bij opschorting van een ontmoeting door onvoorziene omstandigheden zal de 

uitslag van de volledig gespeelde wedstrijden en/of sets behouden blijven. De 

onderbroken wedstrijd en de niet gespeelde wedstrijd(en) van de betrokken 

ontmoeting zullen verder afgehandeld worden op een latere datum. De 

onderbroken wedstrijden(en) en/of sets moeten volledig terug herspeeld 

worden. Plaats en datum zullen in overleg met het AB bepaald worden. 



 In de enkel/dubbelcompetitie worden eerst de dubbelspelen gespeeld daarna de 

enkelspelen. 

 In de gemengde competitie wordt het dubbel dames gespeeld, daarna de heren 

dubbel en dan de gemengd dubbels. 

 Indien het noodzakelijk is voor de goede gang van zaken kan van 

bovenvermelde stelregels afgeweken worden door : 

 a) de avondverantwoordelijke 

 b) in onderling akkoord tussen beide ploegen. 

 Volgende zin is geschrapt en vervangen door reglement 7.12 Te Laat Komen: 

De spelers moeten minstens 15 minuten voor het opgegeven uur aanwezig zijn 

in de verbondszaal en zich aanmelden bij de ploegverantwoordelijke of 

vervanger. 

 Volgende zin is geschrapt en vervangen door reglement 7.12 Te Laat Komen: 

Indien één speler of meerdere spelers van een ploeg, zonder voorafgaande 

verwittiging van de tegenstrevers, 15 minuten na het opgegeven aanvangsuur 

niet aanwezig zijn, kan de tegenstrever een niet-verwittigde forfait eisen voor 

de niet aanwezige spelers. 

 In de enkel/dubbel- en gemengde competitie zal in principe onderstaande 

volgorde aangehouden worden : 

 Heenronde enkel/dubbelcompetitie : 

 lste dubbel- 2de dubbel- 3de dubbel -lste, 2de, 3de enkel. 

 Terugronde enkel/dubbelcompetitie : 

 3de dubbel- 2de dubbel -lste dubbel -3de, 2de en lste enkel. 

 Heen- en terugronde gemengd : 

 damesdubbel- herendubbel- 1st. gemengde- 2de gemengde 

(nooit met spelers uit de 1st. gemengde wedstrijd)- 3de 

gemengde - 4de gemengde. 

 Als één of meerdere spelers niet aanwezig zijn om het eerst geprogrammeerde 

dubbelspel te starten, moet de eerstvolgende wedstrijd gespeeld worden 

waarvoor de betrokken spelers aanwezig zijn. 

o 7.4.Kalender  

 Ieder speelseizoen wordt een ontmoetingskalender opgesteld met volgende 

nuttige gegevens: 

 a) hoofdbestuur, verschillende sportafdelingen KAVVV, afdelingsbestuur en 

secretariaten badmintonclubs. 

 b) adressen en telefoonnummers van de verbondszalen en/of cafetaria's. 

 c) zaal, datum en aanvangsuur van de geprogrammeerde ontmoetingen. 

o 7.5.Ontmoetingsbladen  

 Naam, voornaam en behaalde uitslagen moeten duidelijk en volledig ingevuld 

worden op de officiële ontmoetingsbladen. De dames moeten steeds de naam 

invullen, zoals vermeld op de ingediende verzekeringsformulieren. 

 De ontmoetingsbladen worden bij de aanvang van het speelseizoen ter 

beschikking gesteld van de betrokken clubs. 

 De portkosten voor het versturen van de ontmoetingsbladen naar de 

verantwoordelijke van het AB voor de interclub- of bekercompetities zijn ten 

laste van de clubs. 

 De ploegverantwoordelijke van de eerst vermelde ploeg (thuisploeg) is 

verantwoordelijk voor het correct invullen van het ontmoetingsformulier. Indien 

het formulier niet juist en volledig wordt ingevuld kan de club van de thuisploeg 

beboet worden. 

 Na het beëindigen van de ontmoeting moeten de ploegverantwoordelijken het 

ontmoetingsblad controleren en tegentekenen voor akkoord. 

 Na de controle en handtekeningen van de ploegverantwoordelijken zijn de 

opgegeven uitslagen bindend. Wijzigingen zijn niet meer mogelijk. 

 Opmerkingen, klachten of kwetsuren moeten op het ontmoetingsblad vermeld 

worden met tegentekening van de betrokken ploegverantwoordelijken en de 

avondverantwoordelijke. Opmerkingen zullen door het AB behandeld worden. 

 Klachten en kwetsuren moeten door de betrokken club verder behandeld 

worden zoals vermeld in de artikelen 6.4- sportongevallen en 6.5 -indienen van 

klachten. 

 Een ontmoetingsblad bestaat uit drie exemplaren. Het originele wordt door de 

avondverantwoordelijke opgestuurd naar de verantwoordelijke 

interclubcompetitie van het AB of in de speciale KAVVV-postbus in Extra-time 

gedeponeerd en de twee kopieën zijn voor de beide ploegkapiteins. 

 Deze kopieën moeten door de ploegverantwoordelijke minstens één maand 

bewaard worden. 



o 7.6.1.Avondverantwoordelijkheid  

 In elke verbondszaal zal één of meerdere clubs verantwoordelijk gesteld worden 

om de voorziene ontmoetingen in goede banen te leiden. 

 De verantwoordelijk gestelde club duidt zelf een persoon aan die met kennis 

van zaken als avondverantwoordelijke kan fungeren. De aangeduide persoon 

mag deel uitmaken van een ploeg die op dezelfde avond moet spelen. Als deze 

persoon zelf speelt, zal hij een vervanger aanduiden om de ontmoetingsbladen 

in te vullen. 

 Elke ploegkapitein of vervanger moet zich kenbaar maken bij de 

avondverantwoordelijke en de orders gegeven door deze persoon, begrepen in 

zijn opgelegde taken, opvolgen. 

 Bij weigering moet de avondverantwoordelijke de naam en de club van de 

betrokken speler vermelden op het ontmoetingsblad, met vermelding van de 

ondervonden moeilijkheden. Het AB zal deze zaak verder behandelen met de 

club van die speler. 

 Een beslissing van een avondverantwoordelijke kan alleen gewijzigd worden 

door een lid van het AB, aanwezig in de verbondszaal, indien het verloop van de 

ontmoetingen dit vereist. 

 De avondverantwoordelijke moet volgende taken uitvoeren: 

 a) de terreinen aanduiden zoals voorzien in kalender. 

 b) aanvangsuur laten respecteren. 

 c) opwarmperiode beperken tot maximum 3 minuten. 

 d) ontmoetingsbladen ter beschikking stellen van de 

ploegverantwoordelijken. 

 e) de ploegverantwoordelijken van de betrokken ploegen de bekomen 

uitslag laten tekenen. 

 f) indien er klachten of kwetsuren op de ontmoetingsformulieren 

vermeld worden, deze tegentekenen om geldigheid te geven. 

 g) ontmoetingsformulieren direct verzenden naar de verantwoordelijke 

AB of in de daarvoor voorziene brievenbus in de verbondszaal 

deponeren. 

 h) het opstellen en afbreken van de terreinen verzorgen. Behalve indien 

een ontmoeting na de gestelde eindtijd nog wordt voortgezet. In dit 

geval dienen de spelers van de ploegen die de ontmoeting verder 

spelen de nog in gebruik zijnde terreinen af te breken. 

o 7.6.2.Ploegverantwoordelijke  

 Bij het doorgeven van de basisopstelling van de ploegen wordt de clubs 

verzocht een ploegverantwoordelijke aan te duiden. 

 Deze ploegverantwoordelijke zal fungeren als aanspreekpunt voor de 

ploegverantwoordelijken van de andere ploegen. 

 Deze ploegverantwoordelijke zal vermeld worden in de gedrukte kalender met 

E-mail adres en/of Tel.- of Gsm nummer. 

 Deze ploegverantwoordelijke zal verantwoordelijk zijn voor het invullen van het 

ontmoetingsblad op de avond van de thuiswedstrijd. De uitslagen van alle 

wedstrijden volledig en juist optellen. Lege ontmoetingsbladen liggen ter 

beschikking in de verbondszaal. 

o 7.7.Shuttles  

 In de 1ste reeks enkel/dubbel en de 1ste reeks gemengd wordt met echte 

veders gespeeld. 

 In de tweede reeks kiest de eerst vermelde ploeg (thuisploeg) op het 

ontmoetingsformulier de te gebruiken shuttle. Behalve in de derde ronde waar 

de thuisploeg bij de eerste drie wedstrijden van de ontmoeting de shuttles 

levert en de bezoekers bij de volgende drie wedstrijden van dezelfde 

ontmoeting de shuttles leveren. 

 In al de andere reeksen wordt met plastic pluimen gespeeld. 

 De spelers hebben echter de mogelijkheid, mits wederzijds akkoord, van 

bovenvermelde artikelen af te wijken. 

 Alleen de shuttles die voldoen aan artikel 6.9 mogen aangewend worden in de 

interclubcompetitie. 

 Goedgekeurde Shuttles 

 De eerst vermelde ploeg (thuisploeg) in de verschillende wedstrijden, 

opgegeven in de ontmoetingskalender, is verantwoordelijk voor de levering van 

de shuttles. Behalve in de derde ronde (enkel bij reeksen met 5 of 6 

ingeschreven ploegen) waar de thuisploeg bij de eerste drie 

wedstrijden van de derde ontmoeting de shuttles levert en de 
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bezoekers bij de volgende drie wedstrijden van dezelfde ontmoeting de 

shuttles leveren. 

 Indien de betrokken ploeg geen shuttles bij heeft, moet deze ploeg een 

overeenkomst treffen met zijn tegenstrever om zijn shuttles te gebruiken mits 

teruggave of vergoeding van de stuk geslagen shuttles. 

 Bij betwisting tussen beide ploegen over de te gebruiken shuttle, kiest de laagst 

geklasseerde speler van de thuisploeg als deze shuttle voldoet aan artikel 6.9. 

o 7.8.Rangschikking  

 Om de rangschikking in de verschillende reeksen op te maken is het volgende 

puntensysteem van toepassing . 

 a) winnende ploeg: 2 punten 

 b) gelijk spel: 1 punt voor elke ploeg 

 c) verliezende ploeg: 0 punten 

 De rangschikking wordt bepaald in functie van het aantal behaalde punten. Na 

het spelen van alle geprogrammeerde ontmoetingen is de ploeg met de meeste 

punten kampioen in zijn reeks, en de ploeg met de minste punten de daler in 

zijn reeks. 

 In de rangschikking zijn volgende elementen beslissend: 

 a) Het aantal gewonnen ontmoetingen. 

 b) Het aantal gewonnen wedstrijden. 

 c) Het aantal sets tegen. 

 d) Het aantal setpunten tegen. 

 Wanneer in de eindrangschikking de elementen van bovenstaande paragraaf 

gelijk zijn, zal een testontmoeting ingericht worden om de kampioen of daler te 

bepalen. 

 Wanneer een testontmoeting nodig is zal het AB hiervan de leiding nemen en in 

overleg met de betrokken clubs beslissen waar en wanneer deze ontmoeting 

gespeeld wordt. 

o 7.9.Ploegen  

 7.9.1.Aantal ploegen per club. 

 Er is geen limiet aan het aantal ploegen die per club ingeschreven 

kunnen worden. 

 7.9.2.Samenstelling der ploegen 

 Voor de op de inschrijvingsformulier vermelde inschrijvingsdatum 

dienen de clubs het aantal ploegen ,en de basisopstelling hiervan, die 

deelnemen aan de interclubcompetitie in het nieuwe speelseizoen door 

te geven aan het AB . 

 Een speler kan slechts als basisspeler in één ploeg van de 

Enkel/Dubbelreeks opgesteld worden.  

 Een basisspeler mag wel opgesteld worden in de enkel/dubbel- en 

gemengde reeks. 

 In de enkel/dubbelcompetitie is een ploeg samengesteld uit 3 

basisspelers. 

 In de gemengde competitie is een ploeg samengesteld uit vier 

basisspelers, t.w. twee dames en twee heren. 

 De basisspelers moeten opgesteld worden volgens hun individueel 

klassement gekend op 1 september van het nieuwe speelseizoen. 

 De speler met het hoogste individueel klassement moet als eerste 

speler opgesteld worden en zo verder in dalende lijn. 

 Spelers met gelijk klassement worden opgesteld in een volgorde, die 

volgens de club, het beste de sterktewaarde aangeeft. 

 Voor de heren en dames die zowel in de enkel/dubbelcompetitie als in 

de gemengde competitie deelnemen, moet het klassement 

gerespecteerd worden. Bij gelijkheid van klassement moet niet 

noodzakelijk dezelfde volgorde aangehouden worden tussen 

enkel/dubbelcompetitie en gemengde competitie. 

 Het wijzigen van klassement van een speler gedurende het seizoen kan 

een wijziging in de ploegopstelling tot gevolg hebben. De speler dient 

opgesteld te worden volgens zijn nieuw verworven klassement.  

 Een klassementswijziging gedurende het seizoen heeft echter geen 

invloed op de ploegsamenstelling. 

 Indien aan de voorwaarden van bovenstaande paragrafen niet voldaan 

wordt, zijn al de wedstrijden, waarin de verkeerd opgestelde speler 

gespeeld heeft, verloren met forfait cijfers. De totaaluitslag van de 

ontmoeting zal dan aangepast worden en de betrokken clubs zullen 

hiervan in kennis gesteld worden. 



 Indien een jeugd- en/of veteranencompetitie wordt georganiseerd, dan 

zal de samenstelling van een ploeg m.a.w. aantal basisspelers bepaald 

worden door het AB in functie van het aantal inschrijvingen. 

 Foutieve opstelling door het niet volgen van de klassementsrangorde 

wordt beboet. 

 7.9.3.Verplichte opstelling Basisspelers 

 De volgorde van de spelers dient voor de aanvang van de ontmoeting 

op het wedstrijdblad vermeld te worden. 

 In de enkel/dubbelcompetitie worden de dubbels gevormd op volgende 

wijze: 

 Speler 1 met Speler 2 vormen de eerste dubbel. 

 Speler 2 met speler 3 vormen de tweede dubbel. 

 Speler 1 met speler 3 vormen de derde dubbel. 

 7.9.3.A Spelen met 4 deelnemers bij Enkel/Dubbel ontmoetingen 

 Ingeval de ontmoeting met 4 spelers betwist wordt: 

 a) Mag het klassement van de 4de speler niet hoger zijn dan 

dat van de hoogst geklasseerde basisspeler. 

 b) Mag de som van de indexen van het met de 4de speler 

gevormde duo in dubbel niet groter zijn dan de som van de 

indexen van het oorspronkelijk gevormde duo van basisspelers. 

 c) Moet elke van de vier spelers minstens 2 wedstrijden 

toebedeeld krijgen. 

 7.9.3.B Spelen met 5 deelnemers bij de Gemengde ontmoetingen 

 Ingeval de ontmoeting met 3 dames of 3 heren betwist wordt: 

 a) Mag het klassement van de 3de speler/speelster niet hoger 

zijn dan dat van de hoogst geklasseerde basisspeler. 

 b) Mag de som van de indexen van het met de 3de 

speler/speelster gevormde duo in dubbel en gemengd niet 

groter zijn dan de som van de indexen van het oorspronkelijk 

gevormde duo van basisspelers. 

 c) Moet elk van de drie spelers/speelsters minstens twee 

wedstrijden toebedeeld krijgen. 

 7.9.4 Basisspelers vervangen door andere spelers(geschrapt vanwege art.7.9.5 

en 7.10.4) 

 7.9.5 Basisspelers vervangen door reservespelers 

 De reservespelers moeten niet opgegeven worden op de voorziene 

formulieren "Opgave basisspelers" bij aanvang interclubcompetitie 

 Het individueel klassement van een reservespeler mag niet hoger zijn 

dan het persoonlijk klassement van de basisspeler die hij vervangt. 

 7.9.6 Basisspelers vervangen door nieuwe spelers.(geschrapt vanwege art.7.9.5 

en 7.10.4) 

 7.9.7 Inbreuken op artikels 7.9.3- 7.9.4- 7.9.5- 7.9.6 

o Al de inbreuken tegen de vier bovenvermelde paragrafen worden bestraft. 

o De wedstrijden, waarin de verkeerd opgestelde speler speelde, zijn verloren met 

forfaitcijfers. 

o De wedstrijden waarin een niet reglementair aangesloten speler speelde, worden beboet 

en zijn verloren met forfaitcijfers. 

o De verantwoordelijke van het AB zal in die zin de uitslag van de betrokken ontmoeting 

aanpassen en de betrokken clubs verwittigen. 

  7.10 Forfaits  

 7.10.1 Algemeen 

o Een ploeg die een reglementaire of niet reglementaire forfait geeft verliest de betrokken 

ontmoeting met: 

 a) enkel/dubbelcompetitie. (6-0) * (12-0) * (252-0) 

 b) gemengde competitie: (6-0) * (12-0) * (252-0) 

o Wanneer een ploeg gedurende de heenronde verplicht is om een volledige forfait te 

geven, zullen de reeds behaalde resultaten als niet bestaande beschouwd worden en zal 

de rangschikking van de desbetreffende reeks aangepast worden. 

o Wanneer een ploeg gedurende de terugronde verplicht is om een volledige forfait te 

geven, zullen de nog te spelen ontmoetingen gewonnen worden door de tegenstrevers. 

o De forfait gevende ploeg zal verder in de rangschikking vermeld blijven van de 

desbetreffende reeks. 



o Overblijvende spelers, van een ploeg die een volledige forfait heeft moeten geven, 

mogen opgesteld worden als reserve spelers in zover hun individueel klassement 

voldoet aan artikel 7.95 

 7.10.2 Reglementaire (verwittigde) forfait 

o Wanneer, behoudens bij heirkracht, men verplicht is forfait te geven voor één of 

meerdere spelers dan moet de verantwoordelijke van de betrokken club of ploeg. 

 a) de verantwoordelijke persoon van de tegenstrevers 24 uur op voorhand 

verwittigen. 

 b) de verantwoordelijke persoon van de club met avondverantwoordelijkheid 

verwittigen. Deze laatste moet dan duidelijk op het ontmoetingsformulier 

'verwittigde forfait' vermelden, met opgave van de winnende ploeg. 

o Een verwittigde forfait van één, twee of drie spelers wordt altijd beboet. 

 Een verwittigde forfait voor 1 speler wordt beboet met 7 boetepunten. 

 Een verwittigde forfait voor 2 spelers wordt beboet met 13 boetepunten. 

 Een verwittigde forfait voor 3 spelers wordt beboet met 25 boetepunten. 

 7.10.3 Niet reglementaire (niet-verwittigde) forfait 

o Men spreekt van een niet reglementaire forfait, wanneer aan bovenstaand artikel 7.10.2 

niet voldaan is en de tegenstrevers een nutteloze verplaatsing naar een der 

verbondszalen heeft moeten maken. 

o In dit geval moet de benadeelde ploeg duidelijk op het ontmoetingsblad niet-verwittigde 

forfait vermelden en laten tegentekenen door de avondverantwoordelijke. 

o Een niet-verwittigde forfait van één, twee of drie spelers wordt altijd beboet. 

 Een niet-verwittigde forfait voor 1 speler wordt beboet met 13 boetepunten. 

 Een niet-verwittigde forfait voor 2 spelers wordt beboet met 25 boetepunten. 

 Een niet-verwittigde forfait voor 3 spelers wordt beboet met 50 boetepunten. 

 7.10.4 Niet-verwittigde forfait vermijden. 

o Wanneer de aanwezige leden van een onvolledige ploeg een niet-verwittigde forfait 

willen vermijden kunnen zij, met de goedkeuring van hun tegenstanders, een niet 

competitie spelend lid van een andere club, indien aanwezig in de zaal, verzoeken om in 

te vallen. Deze invaller moet wel voldoen aan de regels van art.7.9.5 

o De tegenstanders van de onvolledige ploeg beslissen of de resultaten van deze invaller 

al dan niet meetellen in de uitslag van de ontmoeting. 

o De ploegverantwoordelijke van de ploeg waar deze invaller aantreedt dient dit te 

vermelden op het ontmoetingsformulier. 

  7.11 Onvolledige ploegen  

 7.11.1 Algemeen 

o Een ploeg die niet volledig kan aantreden moet haar tegenstrever hiervan inlichten 

o Indien zij dit niet doet zal artikel 7.10.3 toegepast worden en zal de voorziene boete 

(art. 4.5) aangerekend worden. 

 7.11.2 Enkel/dubbelcompetitie 

o Een ploeg moet minstens met twee spelers aantreden voor een reglementaire 

ontmoeting. 

o Met minder dan twee spelers wint de ploeg van de tegenstrever met forfaitcijfers. 

o Wanneer een ploeg aantreedt met twee spelers verliest zij met forfaitcijfers:  

 één enkelspel en twee dubbelspelen. 

 Wanneer twee onvolledige ploegen tegenover elkaar staan, worden volgende 

wedstrijden betwist : 

 2 tegen 2 : twee enkel- en één dubbelspel. 

 De aldus bekomen uitslagen zijn het eindresultaat van de ontmoeting 

en zullen zo in de rangschikking verwerkt worden. 

 Bij een onvolledige ploeg moet de hoogst geklasseerde van de aanwezige 

basisspelers het eerste enkelspel betwisten en de andere aanwezige spelers 

worden opgesteld met in acht name van de art. 7.9.3/4 & 5. 

 Wanneer meerdere ploegen van één club op dezelfde avond moeten spelen, 

moeten zij aanwezig zijn : 

 Voor 2 ploegen met minstens 5 spelers. 

 Voor 3 ploegen met minstens 8 spelers. 

 Voor 4 ploegen met minstens 10 spelers.  

 Indien hieraan niet wordt voldaan, zullen de wedstrijden van de 

supplementair ingevallen spelers, in de ploegen waar zij invallen, met 

forfaitcijfers verloren worden. 

o 7.11.3 Gemengde competitie 



 Een ploeg moet minstens met drie spelers aantreden voor een reglementaire 

ontmoeting. 

 Met minder dan drie spelers wint de ploeg van de tegenstrever met 

forfaitcijfers. 

 Wanneer een ploeg aantreedt met drie spelers tegen een volledige ploeg 

verliest zij met forfaitcijfers: 

 één dubbelspel (dames of heren) en twee gemengde spelen. 

 Wanneer twee onvolledige ploegen tegenover elkaar staan, worden volgende 

matchen betwist : 

 2D + 1H tegen 1D + 2H : twee gemengde spelen 

 2D + 1H tegen 2D + 1H : één dubbelspel dames en twee gemengde 

spelen. 

 1D + 2H tegen 1D + 2H : één dubbelspel heren en twee gemengde 

spelen 

 De aldus bekomen uitslagen zijn het eindresultaat van de ontmoeting en zullen 

zo in de rangschikking verwerkt worden. 

 7.12 Te laat komen 

OUDE REGELGEVING wordt tijdelijk vervangen door onderstaande NIEUWE 

REGELGEVING! 

o Indien een speler minder dan 15 minuten te laat komt kan de tegenpartij geen niet-

verwittigde forfait eisen (art 7.3) 

o De ontmoeting moet echter aanvangen op het voorziene uur. Indien de te laat komende 

speler opgesteld is in de eerste dubbel, moet met de tweede dubbel begonnen worden. 

o Als de tegenspelers vóór de aanvang verwittigd worden dat een speler niet tijdig 

aanwezig kan zijn door gegronde redenen, dan kan één uur uitstel verkregen worden 

voor de wedstrijden waarin de betrokken speler is opgesteld. 

o Dit uitstel heeft volgende bemerkingen: 

o a) voor de aanvragende ploeg : 

o mag geen reservespeler opstellen voor de speler waarvoor uitstel is bekomen. Is de 

speler na één uur nog niet aanwezig dan worden de wedstrijden, waarin de betrokken 

speler is opgesteld, met forfaitcijfers verloren. 

o b) voor de tegenspelers: 

o na het toegestane uur mag deze een niet-verwittigde forfait eisen. Daar een uitstel kan 

aangevraagd worden voor gelijk wie van de spelers kan artikel 7.9.4 of 7.9.5 niet meer 

toegepast worden. De ontmoeting moet echter op het voorziene aanvangsuur starten 

met de wedstrijden die kunnen gespeeld worden. 

NIEUWE REGELGEVING vervangt tijdelijk bovenstaande OUDE REGELGEVING! 

o Als de tegenspelers vóór de aanvang van een ontmoeting verwittigd worden dat een 

speler niet tijdig aanwezig kan zijn door gegronde redenen, dan kan één uur (of langer 

indien de tegenstrever hiermee akkoord gaat) uitstel verkregen worden voor de 

wedstrijden waarin de betrokken speler is opgesteld. 

Dit uitstel heeft volgende bemerkingen:  

 a) voor de aanvragende ploeg : 

 mag geen reservespeler opstellen voor de speler waarvoor uitstel is 

bekomen. 

Is de speler na één uur (of de vooraf overeengekomen tijdspanne) nog 

niet aanwezig dan worden de wedstrijden, waarin de betrokken speler 

is opgesteld, met forfaitcijfers verloren indien geen enkele andere 

wedstrijd van de ontmoeting kan gestart worden. 

 b) voor de tegenspelers: 

 na het toegestane uur (of de vooraf overeengekomen tijdspanne) mag 

deze een niet-verwittigde forfait eisen voor onmogelijk te spelen 

wedstrijden indien geen enkele andere wedstrijd van de ontmoeting 

kan gestart worden. 

Daar een uitstel kan aangevraagd worden voor gelijk wie van de 

spelers kan artikel 7.9.4 of 7.9.5 niet meer toegepast worden. 

 c) voor beide partijen: 

 De overeengekomen tijdspanne van het uitstel moet op het 

ontmoetingsformulier vermeld worden. 

 Indien één of meerdere spelers minder dan 15 minuten te laat komen kan de 

tegenpartij geen niet-verwittigde forfait eisen (art 7.3) 



 (Nieuw!)De ontmoeting moet echter ten laatste aanvangen 15 minuten na het 

door het AB vooropgestelde aanvangsuur met die wedstrijd waarvoor voldoende 

spelers aanwezig zijn. 

 (Nieuw!)Indien 15 minuten na het door het AB vooropgestelde aanvangsuur of 

na het stopzetten van de laatste gespeelde wedstrijd van de ontmoeting geen 

enkele nog te spelen wedstrijd van de ontmoeting kan gestart worden, mag de 

tegenstrever een niet-verwittigde forfait eisen voor de nog te spelen 

wedstrijden. 

 

o 7.13 Onregelmatige opstellingen  

 Een club die een speler opstelt, die niet bij het KAVVV ingeschreven is (art. 

5.3.) en/of waarvan de verzekering niet in orde is (art.5.5.), wordt beboet met 

50 boetepunten. Daarenboven worden de wedstrijden die de betrokken speler 

speelde verloren met forfaitcijfers. 

 Wanneer een speler aantreedt onder een valse naam wordt de betrokken club 

voor die speler beboet ongeacht of het bestuur van die club wel of niet op de 

hoogte was van dit vergrijp met 50 boetepunten. Daarenboven worden alle 

wedstrijden van de betrokken ploeg verloren met forfaitcijfers. 

 Wanneer een speler aantreedt onder een valse naam en daarenboven niet 

reglementair aangesloten is bij het KAVVV worden beide boetes aangerekend 

aan de betrokken club. 

o 7.14 Verantwoordelijkheid bij de wedstrijden  

 Wedstrijd zonder scheidsrechter : 

 Wanneer een wedstrijd gespeeld wordt zonder scheidsrechter, zijn de 

spelers van deze wedstrijd verantwoordelijk voor alle lijnen van het 

gehele veld. Bij onenigheid tussen spelers over een beslissing zal een 

let moeten gespeeld worden. 

 Wedstrijden met scheidsrechter : 

 Wanneer een scheidsrechter de wedstrijd telt is uitsluitend hij 

verantwoordelijk voor alle lijnen, tenzij hij beschikt over lijnrechters die 

op hun beurt uitsluitend bevoegd zijn voor de hen toegewezen lijnen. 

De spelers moeten steeds ingelicht worden voor welke lijnen de 

lijnrechter(s) zijn aangesteld. 

 Betwisting over een setstand : 

 Bij betwisting dienen de spelers zelf tot een vergelijk te komen. Zij 

kunnen teruggaan tot de setstand waarover beide partijen het eens 

zijn. In het slechtste geval kunnen zij teruggaan tot de stand 0/0. In 

geen geval kan klacht ingediend worden bij het AB omdat het AB in de 

onmogelijkheid verkeert een standpunt in te nemen. Een sportieve 

houding in zulk geval is noodzakelijk tussen de betrokken spelers. 

8.Open kampioenschappen 
o 8.1 Algemeenheden 

 Elk jaar organiseert de afdeling badminton, onder de bevoegdheid van het AB, 

open kampioenschappen voor alle klassementsreeksen. Hieraan kunnen KAVVV- 

zowel als niet KAVVV-leden deelnemen.  

 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende reglementen van het 

KAVVV afdeling Badminton en staan onder leiding van het AB.  

 Alle artikels vermeld onder art. 6 " Algemene reglementering" zijn van 

toepassing.  

 Het lid van het AB, verantwoordelijk voor de open kampioenschappen, zal 

tevens de taak van hoofdscheidsrechter vervullen.  

 De inschrijvingen zullen geschieden op de voorziene formulieren die elk jaar 

verspreid worden onder de spelers via hun clubsecretariaat, of rechtstreeks 

verzonden naar de deelnemers van de vorige open kampioenschappen.  

 De formulieren moeten volledig ingevuld worden en tegen de op het formulier 

vermelde datum teruggestuurd worden naar de verantwoordelijke van het AB.  

 Men kan slechts inschrijven voor drie disciplines.  

 Het AB bepaalt jaarlijks het inschrijvingsrecht voor en de enkel-, dubbel- en 

gemengde spelen.  



 Het aantal inschrijvingen kan zo nodig beperkt worden.  

 Het AB zal de aanvangsuren van de éérst te spelen wedstrijd mededelen aan de 

spelers via hun clubsecretariaten. 

 De spelers moeten een half uur vóór hun eerste wedstrijd in de zaal aanwezig 

zijn. 

 De spelers mogen de zaal slechts verlaten met toestemming van de 

wedstrijdleiding. 

 De spelers, die de leeftijd van 35 jaar bereikt hebben op de uiterste datum van 

inschrijving, kunnen mededingen in de "veteranen" reeksen. Zij worden 

hierdoor niet uitgeschakeld voor deelname in hun eigen klassementsreeksen, 

met een maximum van drie disciplines. 

o 8.2 Shuttles 

 De shuttles zijn ten laste van de spelers.  

 De shuttles kunnen ter plaatse aangeschaft worden zolang de voorraad strekt.  

 In de open kampioenschappen wordt met volgende shuttles gespeeld:  

 A en B klassement: echte veders C, D klassement en Recreant: plastiek 

pluimen 

 Van bovenstaande paragraaf mag afgeweken worden in onderling akkoord 

tussen de betrokken spelers.  

 Indien een speler inschrijft in een klassementsreeks hoger dan zijn eigen 

persoonlijk klassement, is hij of zij verplicht de voorgeschreven shuttle van die 

klassementsreeks te gebruiken.  

 Artikel 6.9 "Shuttles" is integraal van toepassing.  

o 8.3 Klassement reeksen 

 Voor de open kampioenschappen zal met het klassement van de speler op de 

dag van de trekking rekening gehouden worden.  

 Voor de speler die, te goeder trouw, in een verkeerde klassementsreeks 

inschrijft (bv. door recente resultaten), zal de verantwoordelijke van het AB 48 

uur vóór de trekking contact opnemen met het secretariaat van de betrokken 

club.  

 Indien vóór de lottrekking de inschrijving van de speler niet wordt aangepast, 

zal het AB ambtshalve de betrokken speler voor de enkel in de hogere 

klassementsreeks inschrijven.  

o 8.4 Forfaits 

 Een speler die inschrijft in de open kampioenschappen en zonder verwittiging 

afwezig blijft, zal toch het verschuldigde inschrijvingsgeld moeten betalen.  

 Indien de betrokken speler nalaat het verschuldigde bedrag te betalen, kan hij 

voor deelname aan andere door het KAVVV ingerichte sportactiviteiten 

uitgesloten worden, tot het verschuldigde bedrag voldaan wordt.  

9.Bekercompetities. 
o 9.1. Algemeenheden  

 EIk jaar organiseert de afdeling badminton één of meerdere bekercompetities :  

 I. Beker Fernand Deweerdt 

 2. Jos Pauwelsbeker.  

 Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn kan het AB beslissen tot het niet 

inrichten van een bekercompetitie. 

 De kosten zijn ten laste van de inschrijvende spelers.  

 De inschrijvingskosten worden vermeld op het inschrijvingsformulier, de flyers, 

de advertentie op de site.  

o 9.2.Beker Fernand Deweerdt 

 De beker wordt gespeeld op vooraf vastgestelde avonden. 

 Er wordt gespeeld in pools van 4 ploegen. Pools worden gevormd naargelang de 

waarde van de ploegindex.  

 Iedere ontmoeting wordt zo mogelijk op 2 terreinen beslecht.  

 De beker is toegankelijk voor allen, ook niet KAVVV-leden.  

 Een ploeg bestaat uit minimum 2 dames en 2 heren en maximum uit 3 dames 

en 3 heren.  

 Ploegen kunnen samengesteld zijn uit leden van verschillende clubs.  

 De Bekerwedstrijden, totaal 7 met beste of 3 sets zijn de volgende :  

 1 Dames enkel: 

 2 Heren enkel:  



 Enkel 1:De hoogst geklasseerde heren. 

 Enkel 2:De laagst geklasseerde heren. 

 2 Gemengd dubbel:  

 Gemengd 1:De hoogst geklasseerden.  

 Gemengd 2:De laagst geklasseerden. 

 1 heren dubbel  

 1 dames dubbel  

 De volgorde van de te spelen wedstrijden wordt op de ontmoetingsbladen 

vermeld :  

 Van deze volgorde kan enkel in volledig onderling akkoord tussen beide ploegen 

afgeweken worden.  

 Indien met meer dan 4 deelnemers wordt gespeeld dient iedere deelnemer 

minstens twee wedstrijden te spelen. De wedstrijdvolgorde dient minstens 2 

dagen voor de ontmoeting aan de inrichters meegedeeld worden.  

 Spelers met klassementen RK t/m B1 worden toegelaten, ook niet KAVVV-

spelers. 

 Er wordt gespeeld op max. 12 velden. 

 Iedereen is verzekerd door KAVVV. 

 Shuttles ten laste van de spelers.  

 Spelen met veren shuttles in onderling overleg. Veren shuttles verplicht vanaf 

poolindex 16.  

 Bij niet akkoord kiest de laagst geklasseerde ploeg of speler. 

 Een ploeg kan bestaan uit spelers van verschillend klassement.  

 Wedstrijden tussen spelers van verschillend klassement worden met handicap 

voor de hoogste geklasseerde speler betwist.  

 De handicap bedraagt 3 punten per klassement. De handicaptelling begint op 0 

voor de laagst geklasseerde speler en max. –10 voor de hoogst geklasseerde 

speler.  

 Eventuele handicappunten worden door de wedstrijdleiding op het 

wedstrijdformulier vermeld. 

 Klassement RK wordt gelijkgesteld met D. 

 Pools worden samengesteld volgens de indexwaarden v/d 4 hoogst 

geklasseerde spelers v/d ploeg. 

 Indexwaarden deelnemers: RK en D=2,C2=3,C1=4,B2=5,B1=6 

 Indexwaarde ploeg = de som van de hoogst geklasseerde spelersindexen. 

 Vervangen van één dame en/of heer per ploeg en per avond is toegelaten mits 

de ploegindex niet groter wordt dan die van de ingeschreven ploeg. 

 Inschrijvingen zijn pas geldig als U bevestiging van de organisatie ontvangt. 

 U wordt vooraf van poolindeling, aanvangsuur en speelveld op de hoogte 

gebracht. 

 De ploeg met het beste gemiddelde van de pool over het ganse tornooi wordt 

winnaar in zijn pool. 

 Volgorde van de puntentelling: 

 De ploeg met het grootste aantal gewonnen ontmoetingen is de 

winnaar. 

 Bij gelijk aantal gewonnen ontmoetingen wordt het aantal sets tegen 

geteld. De ploeg met de minste sets tegen wordt de winnaar. 

 Bij gelijk aantal sets tegen wordt het aantal punten tegen geteld.De 

ploeg met de minste punten tegen wordt de winnaar. 

 Bij gelijk aantal punten tegen, wordt er een testwedstrijd gespeeld 

tussen de twee hoogst geklasseerde heren. De ploeg van de winnaar 

van deze wedstrijd is de winnaar. 

 De organisatoren behouden zich het recht voor alle beslissingen te nemen die 

het vlot verloop van de organisatie waarborgen.  

  9.3.Mix- en Dubbeldag 

 De beker wordt gespeeld op vooraf vastgestelde avonden. 

 Er wordt gespeeld in pools van 4 ploegen. Pools worden gevormd naargelang de waarde van de 

ploegindex. 

 Elke ploeg speelt in totaal drie maal tegen elke ploeg in de pool over het ganse tornooi. 

 Indien er een pool van 5 of 6 ploegen gevormd wordt dan spelen de ploegen in totaal twee keer 

tegen elkaar over het ganse tornooi. 



 Iedere wedstrijd wordt gespeeld in twee sets van 21 punten zonder verlenging. Behalve als het 

door beide ploegen totaal behaald aantal setpunten gelijk is. Dan wordt er nog één punt 

gespeeld. Diegenen die dit punt scoren zijn de winnaars van de partij.  

 De beker is toegankelijk voor allen, ook niet KAVVV-leden.  

 Een ploeg bestaat uit 1 dame en 1 heer bij de gemengde en uit 2 heren of 2 dames bij de 

dubbels. 

 De volgorde van de te spelen wedstrijden wordt op de ontmoetingsbladen vermeld.  

 Van deze volgorde kan enkel in volledig onderling akkoord tussen de ploegen afgeweken 

worden.  

 Spelers met klassementen RK t/m B1 worden toegelaten, ook niet KAVVV-spelers. 

 Er wordt gespeeld op max. 12 velden. 

 Iedereen is verzekerd door KAVVV. 

 Shuttles ten laste van de spelers.  

 Spelen met veren shuttles in onderling overleg. 

 Bij niet akkoord kiest de ploeg met de laagste indexwaarde. 

 Een ploeg kan bestaan uit spelers van verschillend klassement.  

 Klassement RK wordt gelijkgesteld met D. 

 Pools worden samengesteld volgens de indexwaarden v/d ingeschreven ploeg. 

 Indexwaarden deelnemers: RK en D=2, C2=3, C1=4, B2=5, B1=6 

 Indexwaarde ploeg = de som der spelersindexen van de ingeschreven spelers. 

 Vervangen van één dame of heer per ploeg is toegelaten mits de ploegindex niet groter wordt 

dan die van de ingeschreven ploeg. 

 Inschrijvingen zijn pas geldig als U bevestiging van de organisatie ontvangt. 

 U wordt vooraf van poolindeling, aanvangsuur op de hoogte gebracht. 

 De ploeg met het beste gemiddelde van de pool over het ganse tornooi wordt winnaar in zijn 

pool. 

 De speler met het laagst gemiddeld aantal punten tegen over het ganse tornooi ontvangt de 

wisselbeker Jos Pauwels. 

 Volgorde van de puntentelling: 

o De ploeg met het grootste aantal gewonnen ontmoetingen is de winnaar. 

o Bij gelijk aantal gewonnen ontmoetingen wordt het aantal sets tegen geteld. De ploeg 

met de minste sets tegen wordt de winnaar. 

o Bij gelijk aantal sets tegen wordt het aantal punten tegen geteld. De ploeg met de 

minste punten tegen wordt de winnaar. 

o Bij gelijk aantal punten tegen, wordt er een testwedstrijd van één set gespeeld. 

 Bepalen speciale Jos Pauwelsprijs 

o De ploeg die het grootste gemiddelde verschil tussen Punten Voor en Punten Tegen 

behaalt krijgt de Jos Pauwelsprijs. 

o Het verschil wordt als volgt berekend: PuntenVoor min PuntenTegen gedeeld door het 

totaal aantal gespeelde sets.  

o De organisatoren behouden zich het recht voor alle beslissingen te nemen die het vlot 

verloop van de organisatie waarborgen.  

10.Tornooien 
 10.1.Algemeen 

o Het AB zorgt voor de bekendmaking van de geplande tornooien via het verbondsblad en 

de afdelingssite.  

o Indien de organiserende club wenst de uitslagen bekend te maken in het bondsblad is 

dit mogelijk via het secretariaat van het AB.  

o Een club, aangesloten bij het KAVVV, en inrichter van een toegestaan tornooi(zowel een 

open als een gesloten tornooi) mag een beker of trofee aankopen. Het toegestane 

bedrag is te bekomen op het secretariaat van het AB. De factuur van aankoop moet 

toegezonden worden aan het secretariaat AB, waarna de terugbetaling kan geschieden.  

 10.2.Gesloten tornooien 

o Tornooien, club- en bedrijfsontmoetingen, waar alleen spelers aangesloten bij het 

KAVVV mogen aan deelnemen, mogen ingericht worden:  

o Indien de aangevraagde datum samenvalt met een andere aangevraagde organisatie, 

zal de club die het langst op die datum iets organiseert, de voorkeur krijgen.  

o Voor deze organisaties is het individueel klassement geldig in het KAVVV van 

toepassing.  



o Alle artikels van onderhavig algemeen reglement zijn van toepassing.  

o De organiserende club is verplicht de aanvangsuren van de eerst te spelen wedstrijd 

mede te delen aan de ingeschreven spelers via hun clubsecretariaat.  

o De kampioenen en finalisten moeten medegedeeld worden aan het secretariaat van het 

AB.  

 10.3.Open tornooien 

o Open tornooien kunnen alleen ingericht worden voor spelers aangesloten bij de I.B.F., 

KAVVV en andere badmintonfederaties.  

o De reglementering van de I.B.F is hier van toepassing voor zover niet anders 

gedefinieerd door specifieke tornooireglementen.  

o De organiserende club is volledig verantwoordelijk voor de naleving van deze 

reglementen, alsook voor alle administratie en financiële verplichtingen ter zake.  

o De individuele klassementen, erkend door de I.B.F. zijn van toepassing.  

 10.4.Seniorentornooi 

o Er wordt gespeeld in 5 reeksen: 

o DUBBEL DAMES 

o DUBBEL HEREN A (gevorderden) 

o DUBBEL HEREN B 

o DUBBEL HEREN C (beginners) 

o DUBBEL GEMENGD 

o Indien er in een reeks niet voldoende ploegen zijn, kunnen reeksen samengevoegd of 

zelfs geschrapt worden 

o Het tornooi is toegankelijk voor allen, ook niet KAVVV-leden.  

o Spelers met een officieel klassement hoger dan C2 worden niet toegelaten. 

o Er wordt gespeeld op 12 banen. 

o Alle disciplines worden in pool gespeeld. 

o Iedereen is verzekerd door KAVVV. 

o Aangepast schoeisel is vereist. 

o Shuttles ten laste van de spelers. 

o Indien geen partner, kan men zich inschrijven met een kruisje. 

o De organisatoren behouden zich het recht voor alle beslissingen te nemen die het vlot 

verloop van de organisatie waarborgen  

11.Selecties.  

 11.1. Algemeenheden 

o De selectieploeg die ons verbond, bij een eventuele ontmoeting met binnen- of 

buitenlandse verenigingen of federaties zal vertegenwoordigen, wordt samengesteld 

door het AB.  

o Het AB zal via de betrokken clubs, waar de aangezochte spelers bij aangesloten zijn, de 

toelating vragen om deze spelers te mogen opstellen.  

12.Benutten van de Restvelden 

 12.1 Restvelden 

o Restvelden van de interclub-competitie in zaal Extra-Time, Louisalei 24 te Hoboken 

worden GRATIS opengesteld voor alle leden van het KAVVV, afdeling badminton.  

o De speeluren zijn:  

 Maandagavond van 20h tot 23h op maximum 4 terreinen.  

o De beschikbare terreinen worden in de competitiekalender op de site weergegeven.  

o Indien het verloop van de competitie dit vereist, kan vanaf 22h de zaalverantwoordelijke 

de terreinen opeisen voor de competitiespelers.  


