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TOERNOOIBEPALINGEN 
 

1. Algemeen 

Dit toernooi is goedgekeurd door de RCW Centrum en wordt gespeeld volgens het Algemeen Wedstrijdreglement en het 

Toernooireglement, inclusief de Algemene Bepalingen, zie http://www.badminton.nl/badminton_nederland/reglementen  

 

2. Speelgerechtigdheid 

Deelnemers moeten zijn aangesloten bij Badminton Nederland of een andere bij de BWF aangesloten organisatie. 

 

3. Leeftijdsgroepen en klassen 

a. Er wordt in vijf leeftijdsgroepen gespeeld: 

1. O17 geboren in 1999 of later 

2. O15 geboren in 2001 of later 

3. O13 geboren in 2003 of later 

4. O11 geboren in 2005 of later 

5. O9  geboren in 2007 of later 

 

b. Per leeftijdsgroep, behalve bij O9, wordt er bij de ENKELS in twee klassen gespeeld: 

Klasse 2:  

Spelers die in hun eigen leeftijdscategorie competitie spelen en minder dan 50% winnen 

Spelers die in hun eigen leeftijdscategorie regio Centrum 2e klasse competitie spelen met een winscore van lager dan 70% 

Spelers die in hun eigen leeftijdscategorie regio Centrum 1e klasse competitie spelen met een winscore van lager dan 30% 

Spelers die in één hogere dan de eigen leeftijdscategorie competitie spelen en minder dan 30% winnen 

Klasse 1: 

Alle andere gevallen 

 

c. Jeugdspelers die in het seizoen 2015-2016 zijn uitgekomen als vastspeler in de seniorencompetitie in de eerste klasse regio 

of hoger en spelers die aangesloten zijn bij een Badminton Academy, dienen zich bovendien in te schrijven in één hogere 

leeftijdscategorie, klasse 1. Deze regel geldt niet voor de hoogste leeftijdsgroep (O17 jaar). 

d. Voor de dubbels en mixen wordt er in één klasse gespeeld (O11 t/m O17). 

e. Bij te weinig inschrijvingen heeft de toernooicommissie het recht om twee klassen samen te voegen, zodat er toch gespeeld 

kan worden. In dat geval word je hiervan op de hoogte gesteld.  

 

4. Wedstrijdsysteem 

Het toernooi wordt gespeeld volgens het poule-/afvalsysteem. 

 

5. Te spelen nummers 

a. Gespeeld zal worden in de spelsoorten: ME (Mannen Enkel), VE (Vrouwen Enkel), MD (Mannen Dubbel), VD (Vrouwen 

Dubbel) en GD (Gemengd Dubbel).  

b. Wanneer in een onderdeel minder dan vier inschrijvingen zijn, heeft de toernooileiding het recht om dit onderdeel te laten 

vervallen. In overleg met de betreffende spelers kan er dan besloten worden om hen voor het betreffende onderdeel door te 

schuiven naar een hogere leeftijdsgroep. 

c. Indien in totaal minder dan 20 inschrijvingen worden ontvangen, vervalt het gehele toernooi. 

 

6. Inschrijving 

a. Het inschrijfgeld bedraagt € 6,50 per onderdeel per persoon voor zowel het enkel- als dubbelspel. Gelieve inschrijfgelden 

uiterlijk vrijdag 1 april over te maken op rekeningnummer NL22RABO0121617580, BC Mariken te Nijmegen, o.v.v. 

“jeugdtoernooi + naam + onderdelen”. Ook kan het inschrijfgeld voor aanvang van de eerste partij in de sporthal worden 

betaald. Na 1 april en bij betaling in de zaal bedraagt het inschrijfgeld € 7,50 per onderdeel per persoon. 

b. De inschrijving sluit vrijdag 25 maart 2016, of eerder indien het maximum aantal partijen (260) is bereikt. 

c. Er kan ingeschreven worden via badmintonnederland.toernooi.nl Als dit niet lukt neem dan contact op met het 

toernooisecretariaat, zodat wij het voor je kunnen regelen. 

d. Men kan voor maximaal twee verschillende onderdelen inschrijven, eventueel verdeeld over meerdere leeftijdsgroepen. 

 

7. Speeltijden 

Er wordt gespeeld op zaterdag 9 april in Sporthal De Triangel (9 banen), van 09.00u tot 21.00u. Wij zullen ervoor zorgen, dat 

de O11 en O13 klassen rond 19.00u klaar zijn. 

 

8. Shuttles 

a. Er wordt gespeeld met de YONEX MAVIS 300 kleur geel, speed medium. Wanneer beide partijen het eens zijn, dan mag 

afgeweken worden van deze shuttle. Voorwaarde is dat een afwijkende shuttle voorkomt op de goedgekeurde shuttlelijst van 

Badminton Nederland. 

b. Per partij wordt een shuttle beschikbaar gesteld. Deze dient na afloop van de wedstrijd weer te worden ingeleverd bij de 

wedstrijdtafel. 

 

  

http://www.badminton.nl/badminton_nederland/reglementen


9. Scheidsrechters 

In de poulefase dienen de winnaars van de wedstrijden bij de baan te blijven en de volgende wedstrijd te tellen. In de 

afvalfase worden dit de verliezers, omdat de winnaars dan nog verder moeten spelen. De wedstijdleiding kan ook vragen om 

een andere baan te tellen. Bij de jongste kinderen (O9 en O11) vragen we de ouders en begeleiders om mee te helpen met 

tellen. 

 

9. Prijzen 

Voor ieder onderdeel worden eerste en tweede prijzen (bekers) beschikbaar gesteld. Bij minder dan drie deelnemers in een 

onderdeel wordt maar één prijs beschikbaar gesteld. 

 

10. Loting 

De elektronische loting vindt plaats op woensdag 30 maart, om 20.00u op het adres Vossenlaan 85 te Nijmegen. Het 

wedstrijdschema wordt via badmintonnederland.toernooi.nl gepubliceerd. 

 

11. Oproep 

Voor de eerste partij ontvangt elke deelnemer een oproep per e-mail. Indien dit voor een deelnemer niet mogelijk is, dient de 

deelnemer bij inschrijving aan te geven hoe hij/zij de oproep wil ontvangen. 

   

 

 

  

 
 

 

De CHESPbadmintonwebshop is launch store van Yonex en kan beschikken over de 
allernieuwste Yonex artikelen. Maar ook de snaren van Ashaway en TIMEX horloges.  Voor 
TIMEX zijn we sinds september 2010 een erkende dealer. TIMEX is bekend van de Ironman 
triathlon. 

We proberen onze prijzen zo scherp mogelijk neer te zetten. Daarnaast staan service en 
snelheid hoog op onze verkoopranglijst. Door kennis op het allerhoogste en allerlaagste 
badmintonniveau kunnen we een perfect advies geven.  

CHESP zal bij het BC Mariken jeugdtoernooi aanwezig zijn met een uitgebreide stand. De 
mogelijkheid om rackets te testen tijdens het toernooi is een mooi extraatje. 

 



  


