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1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Het “seizoen” loopt per kalenderjaar (van januari tot december) 

 

DEELNEMERS 

 Alle jeugdspelers tot –17 aangesloten bij Badminton Vlaanderen of LFBB en buitenlandse 

jeugdspelers kunnen deelnemen aan de Jeugd-Cup. 

 De spelers moeten bij de start van het seizoen het klassement 11 of 12 bezitten. Indien ze in de 

loop van het seizoen een hoger klassement verkrijgen mogen ze verder deelnemen aan de Jeugd-

Cup. 

 Alleen West-Vlaamse spelers komen in aanmerking voor het Jeugd-Cup klassement. 

 Spelers die toch zouden hebben deelgenomen zonder geldig aangesloten te zijn bij Badminton 

Vlaanderen verliezen alle Jeugd-Cup punten die ze op die manier hebben behaald. 

 

LEEFTIJDEN anno 2021 

Minibad U 10 geboren 2012 of later  

-11 geboren 2011  

-13 geboren 2009 of 2010 

-15 geboren 2007 of 2008 

-17 geboren 2005 of 2006  

 

 

DISCIPLINES 

 Jongens enkel, meisjes enkel, jongens dubbel en meisjes dubbel, gemengd dubbel, opgesplitst in 

telkens een A en een B reeks 

 In de U10 kunnen jongens en meisjes door elkaar spelen. Indien er bij de U10 minstens 4 jongens 

en 4 meisjes zijn, dan spelen jongens en meisjes afzonderlijk. 

 De opsplitsing in A en B kan in de loop van het seizoen ingevoerd worden indien voldoende 

spelers zich onderscheiden, zodat een waardevolle A reeks gevormd kan worden. 

 

UURREGELING 

Het tornooi of ontmoeting wordt afgewerkt in 1 dag en vangt ten vroegste aan om 9 uur. Op 

zaterdag kan gespeeld worden tot 19 uur, op zondag wordt het tornooi beëindigd om 18 uur. 

 

SHUTTLES 

Alle wedstrijden worden zonder uitzondering gespeeld met Yonex Mavis 300 geel shuttles. 

 

INSCHRIJVINGSGELD 

Het inschrijvingsgeld is voor alle Jeugd-Cups 5 euro voor de eerste discipline en 1 euro voor de 

tweede, 1 euro voor de derde. 
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INSCHRIJVEN 

 Inschrijven gebeurt altijd online via de login van de speler op de website van Badminton 

Vlaanderen. Dat is de verantwoordelijkheid van iedere individuele speler/speelster (ouder). Wij 

houden ons, zoals altijd, ter beschikking voor eventuele vragen. 

 Een speler kan zich maximaal voor 1 onderdeel van dezelfde discipline inschrijven. 

 Het is verboden om in te schrijven in twee of meer tornooien waarvan tornooidagen en 

disciplines samenvallen. 

 Niet bevestigde inschrijvingen voor het dubbelspel worden beschouwd als inschrijving met een X-

partner. 

 Een speler die zich inschrijft voor een discipline is beschikbaar op alle tornooidagen waarop deze 

georganiseerd wordt. 

 De geldige inschrijvingen worden toegelaten op de hoofdtabel op basis van rangorde van tijdstip 

van inschrijving, op datum, uur en minuten. Bij dubbel koppels geldt het inschrijvingsmoment 

van de laatst ingeschreven speler. 

 Het aantal reservespelers/reserveparen is het equivalent van de reekshoofden per tabel. 

Wanneer een speler/paar uit de hoofdtabel na goedkeuring van de referee wordt verwijderd, 

wordt deze vervangen door een reservespeler of een reservepaar. Dit tot op het ogenblik van de 

eerste wedstrijd uur van de speler of paar dat vervangen wordt in een discipline. Reservespelers 

en/of uitgelote spelers hebben het recht om uit te schrijven vanaf het ogenblik dat de publicatie 

van de reservespelers en uitgelote spelers gedaan is. 

 De inschrijving verplicht tot het betalen van het inschrijvingsgeld, ongeacht de deelname, 

uitgezonderd toepassing van reglement C 100 art. 112. 

 De speler die medicatie neemt, moet dit voor de aanvang van het tornooi melden aan de referee 

of aan de verantwoordelijke dopingcontrole bij middel van een medisch attest onder gesloten 

omslag. Dit attest is terug opvraagbaar na het einde van het tornooi bij de referee. 

 Shuttles zijn ten laste van de spelers en te koop in de zaal. 

 Op alle individuele tornooien en/of kampioenschappen, moet elke speler ½ uur voor het 

opgegeven uur van al zijn wedstrijden, klaar zijn om te spelen. 

 Een speler mag alleen de zaal of de bijgebouwen verlaten mits toestemming van de referee. 

 De inrichters hebben het recht alle maatregelen te treffen om het goede verloop van het tornooi 

te waarborgen, met goedkeuring van de referee. 

 Het inslaan op de baan wordt beperkt tot 2 minuten. 

 Tijdens een officieel tornooi, kampioenschap, competitie of evenement, goedgekeurd door de 

BBF, is het toegestaan om tv-opnames, geluidsopnames en foto’s te maken. Deelname aan het 

tornooi betekent dat hiervoor geen bijkomende goedkeuring aan de betrokken spelers, clubs of 

officials gevraagd moet worden. Deze tv-opnames, geluidsopnames of foto’s kunnen verspreid 

worden door de houder van de uitzend-of publicatierechten en mogen gebruikt worden voor live 

of opgenomen tv-programma’s, internet, web casting, radio, film, verspreiding via de pers en 

andere gelijkaardige media. De BBF en zijn geaffilieerde federaties en elke betrokken fotograaf 

hebben het recht elke foto of andere gelijkaardige beelden, die van de speler of official werden 

gemaakt tijdens het tornooi, te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. 
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 Een speler geeft bij inschrijving Visual Reality, de tornooiorganisatie, referee en klassement 

verantwoordelijken van Badminton Vlaanderen en LFBB de toestemming om zijn gegevens in 

functie van het tornooi te gebruiken, te beheren en/of te wijzigen. 

 

2. REEKSEN A en B 

Per leeftijdscategorie wordt in twee reeksen gespeeld: 

 

A-REEKS 

 Alle spelers die eerder een Jeugd-Cup wonnen, in de leeftijdscategorie waarin ze nu uitkomen, of 

in een jongere reeks. Eens je A-speler bent dan blijf je dat ook zolang je Jeugd-Cups speelt. 

 Spelers van provinciale selecties zijn A-spelers. In overleg met de provinciale trainers kunnen  

hierop uitzonderingen worden toegestaan (zie lijst A-spelers seizoenstart op www.wvbf.be). 

 Spelers die in de loop van het seizoen promoveren spelen vanaf de volgende Jeugd Cup in de           A-

reeks. Indien de loting van de volgende Jeugd-Cup al voorbij is, speelt de betrokken speler in de A-

reeks vanaf het daarop volgend tornooi. 

 Spelers van buiten West-Vlaanderen spelen altijd in de A-reeks. 

 

B-REEKS 

•     Beginnende spelers 

•     Spelers uit de regionale selecties 

 

OVERGANG VAN B NAAR A 

Een speler die een Jeugd-Cup wint in het enkelspel van de B-reeks gaat over naar de A-reeks van 

dezelfde leeftijdscategorie indien : 

     1. hij of zij die dit tornooi met minimum 4 wedstrijden gewonnen heeft. 

     2. hij of zij die 2 Jeugd-Cups wint met minstens 3 gewonnen wedstrijden. Hij of zij speelt vanaf de           

volgende Jeugd-Cup in de A-reeks, tenzij de loting van dit tornooi al gebeurd is. In dat geval is de 

overgang effectief op het tornooi dat daarop volgt. 

 

AANDACHT! 

 U10 A wint : Een speler die 2 tornooien wint in de U10 A  mag over naar de U11B. 

 U10  A  wint in de 11 B: Een U10 A speler die wint in de 11 B gaat pas over naar de 11 A indien 

hij/zij 2 finales wint. Bovenstaande regels bij overgang van B naar A gelden hier ook. 

 De twee laatste tornooien van het seizoen tellen mee voor verhoging naar de A-reeks, maar de 

verhoging gaat pas in vanaf het volgend seizoen. Zij kunnen het seizoen dus afwerken in de B-

reeks. 

 Indien een speler die zou verhogen na een van de twee laatste tornooien het volgend seizoen in 

een hogere leeftijdsklasse speelt, KAN hij/zij het volgende seizoen in de B-reeks starten. 
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WINNAARS IN DE A-REEKS 

 Een speler die het seizoen start in de A-reeks blijft voor de rest van het seizoen in deze reeks. 

 Een speler die in een A-reeks speelt en vrijwillig naar een oudere leeftijdscategorie veranderd, 

blijft daar ook spelen voor de rest van het seizoen. 

 

 

3. SPELREGELS 

Het tornooi wordt gespeeld overeenkomstig de FBBF reglementen en de reglementen van Badminton 

Vlaanderen. 

Elke speler die aangesloten is bij Badminton Vlaanderen en lid is van een club aangesloten bij de WVBF 

kan deelnemen tot het maximum aantal deelnemers per reeks en discipline bereikt is. 

 

3.1 Minibad (U10) wordt gespeeld volgens bijlage 7 van reglement C800 

 

3.1.1. RACKET 

Het racket zal een frame zijn niet langer dan 620 mm en niet breder dan 230 mm dat bestaat uit de 

belangrijkste delen zoals beschreven in spelregels 4.1.1 tot 4.1.5 en geïllustreerd in figuur C uit de 

spelregels van badminton. De organisatie voorziet korte racketjes voor de spelers die daarover niet 

beschikken, zij kunnen op eenvoudige vraag aan de wedstrijdtafel verkregen worden. De organisatie 

ziet erop toe dat deze regel toegepast wordt. 

-Het speelveld 

● wordt ingekort tot de serveerlijn voor dubbelspel. 

● In de breedte geldt als afmeting een half dubbelveld 

● De middellijn moet met tape onder het net doorgetrokken worden. 

● De nethoogte wordt verlaagd tot de opgelegde hoogte van 1,40 m. 

  

 
 

3.1.2. TELLING 

Een wedstrijd bestaat uit het beste resultaat over 3 games. De partij die het eerst 15 punten scoort, 

wint de game. 
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3.1.3. ENKELSPEL 

De spelers moeten de service slaan vanuit, en ontvangen in hun respectievelijke serveer vakken. Als 

de serveerder een rally wint, scoort de serveerder een punt. De serveerder moet dan opnieuw 

serveren vanuit zijn serveervak. 

 

 

4. TOEKENNING VAN DE JEUGD-CUP PUNTEN 

 Voor elke gewonnen wedstrijd krijgt een speler 2 punten. 

 Voor een gewonnen poule, halve finale en of finale worden 2 extra punten toegekend 

 e punten die een speler behaalde in de B-reeks worden gehalveerd bij zijn overgang naar de 

 A-reeks 

 Bij de overgang van een A-reeks naar een A-reeks in een hogere leeftijdscategorie worden de 

 punten niet gehalveerd 

 

 

5. COACHING 

Er zijn coaching momenten voorzien voor iedere set. Niet tijdens het wisselen van kant bij een derde 

set. Wat niet wil zeggen dat de coach geen aanwijzingen mag geven tijdens het spel. Er zal niet worden 

getolereerd dat ouders zich op of naast het veld begeven indien er een coach aanwezig is. Indien dit 

niet zo is mag één ouder zich achter of op de baan bevinden tijdens de afgesproken coaching 

momenten. 

 

 

6. KLASSEMENTEN 

Alleen de bij Badminton Vlaanderen aangesloten spelers en clubs, aangesloten bij de WVBF, komen in 

aanmerking voor deze klassementen. (Niet aangesloten spelers mogen trouwens niet deelnemen.) 

 

HET CLUBKLASSEMENT 

De punten voor het clubklassement worden als volgt toegekend: Op elk tornooi krijgen de 5 best 

geklasseerde spelers per leeftijd en per categorie resp. 5, 4, 3, 2 en 1 punten. Deze punten vormen 

de basis voor het clubklassement door de verdiende punten per club samen te tellen. Een 

afzonderlijk clubklassement wordt opgemaakt per leeftijdscategorie. 

 

INDIVIDUELE KLASSEMENT 

Er wordt per speler, afzonderlijk voor jongens en meisjes, een klassement opgemaakt met de 

individueel behaalde punten. 

• U 10 : U 10A en U10B spelen bij voorkeur apart 

• U11: 11A en 11B 

• U 13: 13A en 13B 

• U 15: 15A en 15B 

• U 17: 17A en 17B 
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7. AFWEZIGHEDEN - SANCTIES 

 Spelers moeten minstens 30 minuten voor het aanvangsuur dat hun werd meegedeeld in de 

sporthal speelklaar aanwezig zijn. 

 Spelers mogen de zaal niet verlaten zonder de organisatie en referee hiervan op de hoogte te 

brengen. 

 Een speler die onwettig afwezig is, wordt gesanctioneerd met 10 minpunten. 

 Ziekte, gestaafd met een medisch attest is een geldige reden om niet aanwezig te zijn. Indien 

familiale omstandigheden worden ingeroepen, dient dit eveneens gestaafd te worden. 

 Bij 2 afwezigheden wordt de betrokken speler geschorst voor de rest van het seizoen of voor 2 

Jeugd-Cups in het volgende seizoen. 

 

8. SAMENSTELLING POULES – REEKSHOOFDEN 

 

VOORRONDES 

 De voorrondes van een Jeugd-Cup worden altijd in poules gespeeld. Aangezien we ernaar streven 

de spelers zoveel mogelijk speelkansen te geven wordt gestreefd naar poules van tenminste vier 

spelers. 

 Afhankelijk van het aantal inschrijvingen per reeks kunnen soms poules van 5 gepland worden. 

 Alleen indien het niet anders kan, bepaald door het aantal deelnemers van een reeks, mogen 

poules van 3 gespeeld worden. 

 Het is beter om bij de planning een poule van 5 te voorzien. Indien dan een speler wegvalt, is dit 

gemakkelijk om te vormen naar een poule van 4. Poules van 5 spelers zijn leuk voor de spelers, 

maar houdt rekening met de langere duur. 

 Poules van 6 worden niet gespeeld. Bij een reeks van 6 deelnemers, worden 2 poules van 3 

gespeeld. Daarna worden nog 3 extra wedstrijden gespeeld. De poulewinnaars spelen de finale. 

De tweede van elke poule spelen tegen elkaar. Idem voor de 2 derdes. 

 Indien in een poule een speler wegvalt, dan moeten de poules herschikt worden, zodat alle spelers 

zoveel mogelijk speelkansen krijgen. (vb.: 9 spelers: planning 1x5 en 1x4 een speler valt weg in de 

poule van 4/ dan moet een speler uit de poule van 5 verplaatst worden). 

 

BEPALING VAN EVENTUELE REEKSHOOFDEN 

• In de B-reeks 

o normaal gezien niet van toepassing. 

o In de reeks u11B zijn voor de start wel reekshoofden voorzien. (Zie lijst A-spelers 

seizoenstart). 

• In de A-reeks 

o Bij de start worden de reekshoofden gekozen uit de sterkste 2de jaar spelers, gebaseerd op 

vorig seizoen. 

o Vervolgens volgens het klassement 

o Reekshoofd 1 wordt in poule 1 geplaatst. 2 in poule 2, etc. 
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VERDELEN SPELERS PER CLUB 

Het programma zorgt voor een lijst per reeks. Plaats eerst de reekshoofden in hun juiste poule. Begin 

bij de lottrekking met de spelers uit de clubs met het grootste aantal deelnemers. Verdeel deze spelers 

over zoveel mogelijk verschillende poules. Ga daarna verder met de club met het tweede grootste 

aantal deelnemers, en zo verder. Zo krijg je een poule verdeling waar spelers van dezelfde club niet 

tegen elkaar uitkomen. Om de spelers van verschillende clubs ook in de eindtabel uit elkaar te houden, 

is het belangrijk (indien mogelijk) spelers van eenzelfde club afwisselend in poules te plaatsen. (d.w.z.: 

speler A van club x in poule 1, speler B komt dan in poule 3, C in poule 5, etc.… Zo komen ze in de 

eindtabel niet tegen elkaar indien ze de poule winnen.) 

 

9. GELIJKE STAND IN DE POULE 

 Indien 2 spelers met hetzelfde aantal punten eindigen (= evenveel wedstrijden gewonnen), dan is 

de onderlinge wedstrijd bepalend voor de rangschikking (winnaar staat boven verliezer). 

 Indien meer dan 2 spelers met hetzelfde aantal punten eindigen (= evenveel wedstrijden 

gewonnen), dan worden die betrokken spelers gerangschikt volgens het saldo van de behaalde 

punten in alle games. (wie het meest positieve puntensaldo haalt staat bovenaan, enz…). 

 Indien er met het saldo van de behaalde punten in alle games 2 spelers gelijk eindigen (gelijk 

puntensaldo), dan is de onderlinge wedstrijd bepalend voor de rangschikking (winnaar staat boven 

verliezer). 

 Indien er met het saldo van de behaalde punten in alle games opnieuw meer dan 2 spelers gelijk 

eindigen (gelijk puntensaldo), dan wordt de rangschikking van de betrokken spelers via lottrekking 

bepaald. 

 

10. LOTING NA DE POULES 

Indien er slechts 2 poules zijn: de twee poulewinnaars spelen onderling de finale 

Indien er 3 poules zijn: er wordt een finalepoule van 3 gespeeld. 

Zijn er 4 of meer poules, dan wordt geloot zoals bij een gewoon tornooi: 

• Dan worden de poulewinnaars in een eindtabel geplaatst, en gaat het tornooi verder in KO. 

• Het eerste en tweede reekshoofd worden onderaan en bovenaan de tabel geplaatst. 

• Het derde en vierde reekshoofd worden na loting geplaatst op de aangeduide plaatsen. 

Bij de eindtabel wordt dus geen rekening meer gehouden met de club van de spelers. 

Bij de opmaak van de poules kan er wel voor gezorgd worden dat de spelers van eenzelfde club, indien 

mogelijk, verdeeld worden onder de pare en onpare poules, zodat ze alvast in de kwartfinales niet 

tegen elkaar uitkomen. (zie 7. Opmaak van de poules) 
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11. EINDSTAND VAN DE JEUGD-CUP 

De eindstand van de Jeugd-Cup wordt bepaald aan de hand van het behaalde puntentotaal na alle 

manches. Bij een gelijke stand worden volgende criteria toegepast: 

 

1. De laatste onderlinge match 

2. Het hoogst aantal deelnemingen aan de Jeugd-Cup 

 

 

12. PORTRETRECHT 

Tijdens een officieel tornooi, kampioenschap, competitie of evenement, goedgekeurd door BBF of 

Badminton Vlaanderen, is het toegestaan om tv-opnames, geluidsopnames en foto’s te maken. 

Deelname aan het tornooi betekent dat hiervoor geen bijkomende goedkeuring aan de betrokken 

spelers, clubs of officials gevraagd moet worden. Deze tv-opnames, geluidsopnames of foto’s kunnen 

verspreid worden door de houder van de uitzend- of publicatierechten en mogen gebruikt worden 

voor live of opgenomen tv programma’s, internet, webcast, radio, film, verspreiding via de pers en 

andere gelijkaardige media ter promotie van de sport maar enkel voor niet-commerciële doeleinden. 

 

13. VRAGEN EN KLACHTEN 

Alle vragen over het Jeugd-Cup reglement kan men richten tot het jeugdsecretariaat. Beslissingen 

over sancties worden genomen binnen de jeugdcommissie (jeugdcup@wvbf.be), die hierover kan 

overleggen per mail. De Jeugd-Cup commissie behandelt alle vragen en klachten in eerste instantie. 

Beroep tegen beslissingen van de Jeugd-Cup commissie kunnen gericht worden aan het secretariaat 

van de WVBF (secretariaat@wvbf.be), die dit beroep in laatste instantie in de raad van bestuur zal 

behandelen. 

 

 

14. BEVOEGDHEID VAN DE JEUGD-CUP COMMISSIE 

Over de toepassing van dit reglement en de eventuele aanpassingen beslist de Jeugd-Cup commissie. 

Hebt u vragen of voorstellen om dit aan te vullen: mail naar jeugdcup@wvbf.be 
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