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Nieuwe opzet competitie 

 
1 Bondscompetitie 

 

 

 
 

 

Indeling oude klasse regio in de nieuwe competitie 

Divisie  Noord Oost Centrum Noord-
Holland 

Zuid-West Noord-Brabant Limburg 

5 Hoofdklasse Hoofdklasse Hoofdklasse  
1e klasse 

Hoofdklasse  
1e klasse 

Hoofdklasse 
1e klasse  

Hoofdklasse 
1e klasse 

Hoofdklasse 

6 1e klasse ZZ 1e klasse 2e klasse 2e klasse 2e klasse 
3e klasse 

2e klasse 1e klasse 

7 2e klasse ZZ  2e klasse 
 

3e klasse 
 
 

3e klasse 
 

4e klasse 
 

3e klasse 
 

2e klasse 
 

8 3e klasse ZZ 3e klasse 4e klasse  4e klasse 
 

5e klasse 4e klasse 
 

3e klasse 
 

9  4e klasse  
5e klasse 

 5e klasse 6e klasse 
7e klasse 

  

 
 
Speeldagen 
 

Divisie Mogelijke speeldagen Shuttles 

Eredivisie Zaterdag en zondag Veren 

Eerste Divisie Vrijdag tot en met zondag Veren 

Tweede Divisie Vrijdag tot en met zondag Veren 

Derde Divisie Vrijdag tot en met zondag Veren 

Vierde Divisie Maandag tot en met zondag* Veren 

EreDivisie

Eerste Divisie

Tweede Divisie

Derde Divisie

Vierde Divisie

Vijfde Divisie

Zesde Divisie 

 
Zevende Divisie 

 
Achtste Divisie 

 
Negende Divisie 
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Vijfde Divisie Maandag tot en met zondag Veren 

Zesde Divisie Maandag tot en met zondag Veren 

Zevende Divisie Maandag tot en met zondag Nylon** 

Achtste Divisie Maandag tot en met zondag Nylon** 

Negende Divisie Maandag tot en met zondag Nylon** 

*bij grote afstanden wordt er in de Vierde Divisie gespeeld van vrijdag tot en met zondag 
** de thuisspelende vereniging bepaalt met welke shuttle er gespeeld wordt. Dit kan ook 
een veren shuttle zijn. 

Inschrijving 
De verenigingen hebben recht op de plaats die ze hebben op basis van het voorgaande 
seizoen en na uitvoering van de promotie/degradatieregeling. Indien een team niet meer 
wenst uit te komen in de competitie dient de vereniging het team terug te trekken. 
 
Vrije inschrijving 
In de nieuwe opzet is het tot en met de 7e divisie mogelijk om teams in te laten stromen in 
een hogere dan de laagste divisie. 
 
Speelsleutelaanvragen 
De verenigingen die spelen in de Bondscompetitie krijgen eind februari een e-mail met 
daarin de informatie over het aanvragen van de speelsleutel, het eventueel terugtrekken en 
het aanmelden van een extra competitieteam. De aanvragen voor de speelsleutels dienen 
uiterlijk 1 april binnen te zijn d.m.v. het invullen van de teams en de speelsleutel via de 
aangeleverde link die in de e-mail van eind februari wordt verstrekt. 
 
Bekendmaking indeling Bondscompetitie 
De indeling van de Bondscompetitie wordt uiterlijk 15 mei gepubliceerd en rondgestuurd 
naar alle CCP’s. 
 
Contactpersonen 
Iedere afdeling in de competitie wordt toegewezen aan contactpersonen.  
Het overzicht van de contactpersonen: 
 

Contactpersoon naam e-mailadres 

Ere- tot en met Vierde Divisie Joan Peeters wz@badminton.nl en competitie@badminton.nl 

Contactpersoon Noord Jacob Baas competitie@badminton.nl 

Contactpersoon Oost Jeroen van 
Munster 

competitie@badminton.nl 

Contactpersoon Centrum Nog niet 
bekend 

competitie@badminton.nl 

Contactpersoon Noord-Holland Ger Tabeling competitie@badminton.nl 

Contactpersoon Zuid-West Remco 
Moesman 

competitie@badminton.nl 

mailto:wz@badminton.nl
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Contactpersoon Noord-Brabant Willem 
Goeijers 

competitie@badminton.nl 

Contactpersoon Limburg John op het 
Veld 

competitie@badminton.nl 

 
De contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor de divisies en de afdelingen met teams uit 
het betreffende gebied. 
 
Belangrijke deadlines 
1 april deadline aanvragen speelsleutels 
1 april deadline terugtrekken teams uit de competitie 
15 mei uiterste datum publicatie indeling Bondscompetitie 
31 augustus deadline invoeren spelers Bondscompetitie 
 
Vragen over de nieuwe competitieopzet kunnen gemaild worden naar 
competitie@badminton.nl. 


