
Reglement 

NEDERLANDS 

 

RCJT Gerrit Bos Open Jeugdtoernooi 2015 
(U11-U13-U15-U17-U19 TOERNOOI) 
 

 
AANKONDIGING 
 

Toernooidagen: 24 & 25 oktober 2015 

 

Tijden: zaterdag van 09.00–ca. 20.00 uur en zondag van 10.00-17.00 uur 

 

Locatie: Sporthal Hasseler Es, Henry Woodstraat 60, 7558 CR Hengelo (Ov), tel. 074-

2771331  

 

Toernooiorganisator: ELO United 

 

Toernooileider: Remco Oskam, tel: 074-2771583 

 

Toernooicommissie:  

- Leden ELO United 

 

Toernooisecretariaat: 

Manon Nieuwenhuis, tel. 074-3490430 

Alverstraat 2, 7559 MB Hengelo 

 

Referee: Ynge Meyer, tel. 0541-296315 

 

Masseur: John Omlo 

 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1. Het toernooi is goedgekeurd door Badminton Nederland en wordt gespeeld volgens het 

Algemeen Wedstrijd Reglement, het Toernooireglement, de Algemene Bepalingen van 

Badminton Nederland (zie handboek Badminton Nederland) alsmede de RCJT regeling van  

de Regio Oost en de hieronder vermelde specifieke bepalingen. Het toernooi maakt deel uit 

van het Regio Circuit Jeugdtoernooien. De toernooiresultaten worden verwerkt in de ranglijst 

van oostelijke jeugdspelers en jeugdspeelsters. 

 
SPECIFIEKE BEPALINGEN 
 

2. Speelgerechtigheid:  

a) Gerechtigd tot deelname zijn allen die lid zijn van Badminton Nederland of een bij de BWF 

aangesloten organisatie. 

 

b) Er wordt gespeeld in 5 leeftijdsgroepen: 



 

Groep 1: Jeugd U19 - geboren in 1997 of later 

Groep 2: Jeugd U17 - geboren in 1999 of later 

Groep 3: Jeugd U15 - geboren in 2001 of later 

Groep 4: Jeugd U13 - geboren in 2003 of later 

Groep 5: Jeugd U11 - geboren in 2005 of later 

 

c) Spelers van een Badminton School, Badminton Academy of Nationale Jeugdselectie dienen 

zich minimaal één leeftijdsgroep hoger in te schrijven dan zij op basis van hun geboortejaar 

verplicht zouden zijn m.u.v. de U19. 

 

3. Te spelen onderdelen: 

a) Er zal worden gespeeld in de onderdelen ME / VE / MD / VD / GD. 

b) Een speler mag zich maximaal voor 3 verschillende onderdelen inschrijven, eventueel in 

meerdere leeftijdsgroepen.  

Het is echter niet toegestaan om voor hetzelfde onderdeel in verschillende leeftijdsgroepen in 

te schrijven.Voor de U19 geldt de beperking dat voor maximaal 2 onderdelen in de U19 

ingeschreven kan worden. 

c) Als de deelname gering is behoudt de toernooicommissie zich het recht voor onderdelen te 

laten vervallen of na overleg spelers toe te voegen aan een hogere leeftijdsgroep. In dat geval 

zullen de betrokkenen vooraf worden geïnformeerd. 

 

4. Wedstrijdsysteem: 

Er zal worden gespeeld volgens het “best of 3 rally point systeem”. In het enkelspel wordt 

gespeeld volgens een poule-afval of poule-poule systeem. Afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen wordt in het dubbel- en gemengd dubbelspel gespeeld volgens  

een poule-poule, poule-afval of een afvalsysteem. 

 

5. Inschrijving:  

a) Inschrijven kan alleen via 'badmintonnederland.toernooi.nl'. 

b) Het inschrijfgeld bedraagt € 7,- per persoon per onderdeel. 

c) Het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de eerste wedstrijd te worden voldaan 

aan de toernooicommissie in de zaal. 

d) Deelname aan het toernooi is volledig voor eigen risico. 

e) Partijen voor dubbelspel worden pas geaccepteerd als ook de partner heeft ingeschreven. 

f) De inschrijving sluit op maandag 12 oktober 2015, of zoveel eerder wanneer het 

maximum van 280 partijen is bereikt. De inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst 

geaccepteerd. 

g) Bij het opgeven van een (on)beschikbaarheid s.v.p. een reden invullen in het opmerkingen 

veld. 

 

6. Speelzaal en speeltijden: 

Er wordt gespeeld op 8 banen in sporthal Hasseler Es, Henry Woodstraat 60, 7558 CR 

Hengelo (Ov), tel. 074-2771331. 

De speeltijden zijn: zaterdag 24 oktober 2015 van 09.00 tot ca. 20.00 uur en zondag 25 

oktober 2015 van 10.00 tot 17.00 uur. 

Alle partijen in de U11 worden uitsluitend op de zaterdag gespeeld. Alle partijen in de U19 

worden uitsluitend op de zondag gespeeld. De wedstrijden in de overige klassen worden over 

beide dagen verdeeld. 

 



7. Shuttles: 

a) In de U19 zal er met veren shuttles gespeeld worden. In de overige onderdelen zal er 

worden gespeeld met synthetische shuttles, allen voorkomende op de Badminton Nederland 

lijst van goedgekeurde shuttles. In onderling overleg mag met een andere goedgekeurde 

shuttle gespeeld worden, welke niet in de hal verkrijgbaar is.  

Nylon toernooishuttle is van het merk YONEX (wit), Mavis 300 blauw. Veren toernooishuttle 

is van het type YONEX Aerosensa 30. 

b) De shuttles worden op beide dagen gratis aan de deelnemers ter beschikking gesteld. Voor 

de veren shuttles geldt een max. aantal van twee shuttles per wedstrijd!  

 

8. Prijzen: 

In alle te verspelen onderdelen worden een 1e en een 2e prijs beschikbaar gesteld. 

 

9. Scheidsrechters: 

De verliezer van een partij telt de volgende partij op dezelfde baan of daar waar de 

wedstrijdleiding dat aangeeft. Voor de finalepartijen worden scheidsrechters aangewezen. 

 

10. Loting: 

De loting is openbaar en zal plaatsvinden op donderdag 15 oktober 2015 om 20.00 uur op het 

adres van het toernooisecretariaat. 

 

11. Oproep: 

Voor de eerste partij ontvangt iedere deelnemer een oproep via e-mail, mits er een e-mailadres 

is op gegeven door de deelnemer (anders telefonische/schriftelijke oproep). 

 

12. Kledingvoorschrift 

De te dragen sportkleding dient voor badminton geschikt te zijn, mag niet hinderlijk voor de 

tegenstander zijn en moet er netjes en verzorgd uitzien. Het is uitsluitend toegestaan te spelen 

in onderstaande kleding: 

 T-shirt of polo shirt 

 Short of rokje 

 Jurk 

 Lycra wielerbroek, mits gedragen onder short of rokje 

 Haarband en/of polsbanden 

 Bandages en/of medische hulpmiddelen (zoals brace) 

De Uitvoeringsregeling Kleding en reclame bij badmintonwedstrijden is van toepassing. 

 

13. Buffet 

Op de zaterdag kan er vanaf 16.30 deelgenomen worden aan een pastabuffet. Deelnemers aan 

het buffet kunnen in de kantine een voucher kopen van € 5,00 per persoon. 

 

14. Tot Slot: 

Spelers/Speelsters dienen er rekening mee te houden dat zij eventueel meerdere partijen 

achter elkaar moeten spelen. Tijdens het toernooi is er een masseur/masseuse aanwezig voor 

gratis begeleiding en behandeling. Gedurende het toernooi is de kantine geopend waar koffie, 

thee, frisdranken, vers belegde broodjes en soep verkrijgbaar zijn. 

 


