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OLVE BADMINTONCLUB V.Z.W.
ALGEMENE REGLEMENTEN
TOELICHTING EN AANBEVELINGEN
A.

TORNOOIEN

-

Een ½ uur vóór je eerste wedstrijd moet je aanwezig zijn.
Meld je aan tafel vooraleer je de kleedkamers opzoekt.
Volg het tornooi op de tabellen. Staat men voor, achter of op tijd?
Als men je oproept, laat dan niet op je wachten.
Bij een eventuele oproep, stel je ter beschikking van de organisatie en dit op de voorziene plaats.
Je hebt recht op 3 min. opwarming voor de wedstrijd; d.w.z. hou de shuttle in de lucht, speel al
huppelend warm. In dubbel warm je steeds op tegen je partner en niet tegen de tegenstrever.
Zet je volledig in sportkledij vóór de aanvang van de wedstrijd, en niet tijdens de wedstrijd.
Als je een fout gemaakt hebt en de shuttle ligt in jouw veld: neem deze dan op en sla hem in de hand
van je tegenstrever. Sla hem nooit onder het net door of erger, laat je tegenstrever nooit de shuttle op
jouw terrein of uit het net aan jouw zijde halen.
De scheidsrechter neemt waar. Zijn beslissing is dus onherroepelijk als er geen lijnrechters zijn.
Bekritiseer de scheidsrechter en de lijnrechters niet!
Als je niet akkoord gaat met een beslissing van de scheidsrechter aangaande de interpretatie van het
reglement, is de hoofdscheidsrechter daar om te jureren. Roep in zulk geval de hoofdscheidsrechter er
bij vanop je terrein. Leg je neer bij zijn beslissing.
Indien je de zaal wil verlaten tussen de wedstrijden dien je dit te melden aan de hoofdscheidsrechter en
de organisatie.
Ben je niet tevreden over de scheidsrechter/lijnrechter, dan vraag je om vervanging na de game (set)
en dit bij de hoofdscheidsrechter.

-

-

-

-

-

Roept men je op als scheidsrechter, laat dan niet op je wachten. Stel je voor en maak kennis met de
spelers. Vraag in dubbelspel hun basisopstelling en maak je scheidsrechtersblad in orde. Dan pas laat
je de wedstrijd beginnen. Spreek duidelijk zodat ook de toeschouwers je verstaan.
Een scheidsrechter heeft slechts 3 dingen te zeggen: de stand, "uit" en "fout". Een goede slag kondigt
men niet aan: dus men zegt niet "in".
Ga nooit in op geroep uit de zaal. Laat nooit de zaal beslissen "in" of "uit". Heb je het niet gezien of weet
je het niet dan moet je een "let" geven. Niemand neemt je dit kwalijk.
Vul uw scheidsrechtersblad volledig in: setstand, score, winnaar en je naam. Bezorg het terug aan de
wedstrijdleiding.
Schaf je de reglementen aan en herlees ze regelmatig. Goede scheidsrechters hebben wij broodnodig.
Rook niet in de sporthal. Breng geen glazen flessen mee.
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B.

DELEGATIELEIDER EN AFVAARDIGINGEN

-

Wordt aangeduid door het bestuur, iemand uit het bestuur of medewerkerskring. Voor deze groep wordt
integraal betoelaging aangevraagd.
Draagt volledige verantwoordelijkheid van start tot thuiskomst.
Handelt in opdracht en voor het bestuur.
Houdt zich bezig met alle administratieve taken bij het sportgebeuren.
Neemt zonodig de eindbeslissing voor alle materies die de zijne zijn. Op het sportieve vlak kan hij
hooguit een adviserende stem hebben tenzij hij een mandaat hieromtrent kreeg van het bestuur of
trainer.
Motiveert en houdt de sfeer in het team.
Heeft dezelfde rechten en plichten als de spelers tenzij het bestuur anders oordeelt.
Hij kan bij een sportevenement assistent zijn (b.v. trainer).
Bespreekt met trainer de ploegopstelling, indien hij terzake bevoegd is.
Zorgt voor de maaltijden, drank en accommodatie.
Behandelt lokale vervoerproblemen.
Er gaat steeds een bestuurslid mee; een medewerker is niet altijd op de hoogte van gemaakte
afspraken en regelingen alsook van de gevoerde politiek.
Indien een OLVE-trainer meegaat, is deze ondergeschikt aan de delegatieleider.
Spelers: de bijdrage van de spelers, de delegatieleider en de trainer wordt door het bestuur bepaald.
Te betalen door de officiële deelnemers en delegatieleiders: totale bedrag van de onkosten, verminderd
met alle betoelagingen; de helft van dit bedrag is ten laste van de clubkas, de andere helft wordt
verdeeld over alle officiële deelnemers.
Eventuele gevraagde chauffeurs, masseur, trainer, voorzitter, delegatieleider krijgen een standaard
kilometervergoeding. Andere kosten zijn ter zijner laste echter bij voorbaat mede te delen door het
bestuur, alsook het bedrag hiervan.
Supporters betalen volle pot; indien mee met spelerswagen: 1/5 van de te betalen
verplaatsingsonkosten d.w.z. van de onkostenvergoeding.

-

-

-

C.

BUITENLANDSE WEDSTRIJDEN – TRIPS

-

Het bestuur duidt een delegatieleider aan, welke de volledige verantwoordelijkheid draagt; deze kan
eventueel op zijn beurt delegeren. Elke deelnemer wordt in kennis gesteld van de aanduiding van de
delegatieleider.
De delegatieleider kan taken verdelen binnen de groep.
Iedereen legt zich neer bij de beslissingen van de delegatieleider; wie bij voorbaat niet akkoord gaat,
gaat niet mee; wie ter plaatse niet akkoord gaat, wordt niet opgesteld.
Individuele wensen of verzoeken van de deelnemers worden persoonlijk voorgesteld bij de
delegatieleider; dus niet in groepsverband.
Bij alle afspraken zal iedereen op tijd zijn.
De delegatieleider bepaalt de indeling tijdens de reis en wijst zonodig de plaatsen toe.
De slaapplaatsen of kamers worden door de delegatieleider ingedeeld.
De slaaptijd zal door iedereen gerespecteerd worden; men zoekt elkaar dus niet meer op.
Bij wedstrijden dienen alle spelers de wedstrijden van eigen team bij te wonen.
Geen alcohol wordt meegenomen of ter plaatse aangekocht voor verbruik ter plaatse.
Zware overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting bij een volgende gelegenheid.

-
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D.

COMPETITIE

1.

Competitiespelers

-

Ieder lid van OLVE Badminton VZW kan zich opgeven om competitie te spelen.

2.

Aanvraag tot competitie

-

Leden die competitie wensen te spelen en die nog niet in een ploeg staan ingeschreven, dienen dit
schriftelijk aan te vragen bij het secretariaat, uiterlijk einde april.
Een aanvraagformulier zal daartoe verschijnen in de Badminfo van maart.
Leden die reeds competitie spelen in het lopende seizoen dienen geen formulier in te vullen. De
competitieverantwoordelijke zal hen persoonlijk vragen of zij het volgende seizoen nog wensen verder
te spelen. Dit zal gebeuren in de loop van de maand maart.

-

3.

Aanvaarding competitiespelers(sters)

-

De competitieverantwoordelijke staat in voor de aanvaarding van de aanvragen en de verderzetting van
de competitiespelers(-sters).
Het niet aanvaarden van een competitiespeler(-ster) dient door de verantwoordelijke gefundeerd en
schriftelijk meegedeeld te worden aan de betrokkene met opgave van de reden(en) en met kopie aan
het bestuur van OLVE Badminton VZW.
Een niet-aanvaarde speler(-ster) kan in beroep gaan bij het bestuur welke dan beide partijen zal horen
en eventueel verdere inlichtingen kan inwinnen. Op basis hiervan neemt het bestuur een besluit
waartegen geen verder beroep mogelijk is. Dit besluit wordt schriftelijk aan de betrokken speler(-ster)
en aan de competitieverantwoordelijke meegedeeld.

-

-

4.

Algemene regels

De competitie primeert op tornooien, zelfs indien het verplicht opgelegde tornooien zijn door de
provincie, liga of nationale federatie. Er wordt dus GEEN vervanging toegestaan omwille van tornooi.
-

Uitzonderingen kunnen voorkomen, doch dienen geval per geval aan het bestuur te worden
voorgelegd.
Thuiswedstrijden gaan door op zaterdagochtend.
Alle spelers dienen een half uur voor het begin van de wedstrijd in de zaal aanwezig te zijn.
Alle spelers zorgen voor het opstellen en afbreken van de terreinen bij thuiswedstrijden.
Elke ploeg heeft een budget waarmee ze de bezoekende ploeg een drankje kan aanbieden bij
thuiswedstrijden. Een bewijs van betaling is noodzakelijk om het gespendeerde bedrag terug te
vorderen van de club. Dit bewijs wordt zo snel mogelijk overhandigd aan de penningmeester of een
bestuurslid.
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5.

Kledij

-

Alle wedstrijden van onze competitieploegen worden gespeeld in reglementaire rok/short, sokken en
schoeisel. De spelers die beschikken over de OLVE T-shirt gebruiken deze voor het spelen van de
competitiewedstrijden. Als het bestuur een contract afsluit m.b.t. de competitiekledij, zal elke speler
verplicht worden deze te dragen op elke competitiewedstrijd: vanaf het seizoen 2005-2006 is een
competitiepolo inbegrepen in het lidgeld van de competitiespelers; deze polo dient dan ook
gedragen te worden.
Dit geldt voor alle spelers, bij zowel thuis- als uitwedstrijden.
Spelers die onder contract van sponsors staan, moeten schriftelijk kunnen aantonen dat zij voor
competitiewedstrijden de kledij van de sponsor moeten dragen.

-

6.
6.1
-

6.2

Opstelling van de ploegen
Voor aanvang seizoen
De opstelling van de competitieploegen gebeurt in eerste instantie door de competitieverantwoordelijke.
Deze houdt zoveel als mogelijk rekening met de wensen van de spelers.
De voorlopige opstelling wordt door hem met de betrokken spelers doorgenomen.
De uiteindelijke opstelling wordt aan het bestuur voorgelegd welke dan een definitieve opstelling
vastlegt.
Bij een ontmoeting

-

Zie Competitiereglement C.320:
• Basisspelers zijn deze die officieel opgegeven zijn aan de BBF/Badminton Vlaanderen/PBA voor
het begin van het seizoen.
• Titularissen zijn deze die in een ontmoeting worden opgesteld.
• Invallers zijn alle spelers die onderaan op het ploeguitwisselingsformulier VOOR de aanvang van
de wedstrijd genoteerd staan, om eventueel in te vallen (maximum 4).
• Index: (artikel 51)
A=20
B1=10
B2=6
C1=4
C2=2
D=1

-

Index van een invaller mag NOOIT hoger zijn dan de index van de hoogste basisspeler (art. 53).
Index van de totale basisploeg mag nooit verhogen door het gebruik van invallers.
Invaller mag geen basisspeler zijn uit een hogere reeks.
Invaller mag geen basisspeler zijn uit een reeks van dezelfde afdeling (vb.: reeks 4A – reeks 4B).
Zie ook artikels 53, 54, en 55.

7.

Ploegkapitein

-

De ploegkapitein wordt aangeduid door de competitieverantwoordelijke, in overleg met de spelers.
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8.

Taken van de ploegkapitein

-

De spelers tenminste 5 dagen voor elke wedstrijd verwittigen. Hij zorgt er dus voor dat de voltallige
ploeg aanwezig is op de afgesproken plaats en tijdstip.

-

Invallers contacteren en opstellen. Het opstellen van invallers wordt zo snel mogelijk gemeld aan de
competitieverantwoordelijke.
Voorbeeld:
Indien speler X niet aanwezig kan zijn op de dag van de competitie omdat hij gekwetst is voor
enkele weken, verwittigd hij zijn ploegkapitein vanaf het moment dat hij zeker is dat hij niet kan
deelnemen aan de eerstvolgende competitiewedstrijd. (of aan een reeks van wedstrijden). De
ploegkapitein zal dan “zo snel mogelijk” een invaller contacteren. Hij wacht niet tot de
eerstvolgende speeldag maar zal reeds telefonisch een reeks van mensen trachten te bereiken,
ook al zijn dit mensen die op dezelfde speeldag spelen.
Nadat de ploegkapitein een invaller heeft gevonden, wordt dit gemeld aan de
competitieverantwoordelijke. Hij zal dan beslissen of die bepaalde speler mag invallen in die ploeg
of niet: Basisspelers van een hogere reeks mogen niet invallen in een lagere reeks /
basisspelers van een andere reeks uit dezelfde afdeling mogen niet bij elkaar invallen (vb.:
reeks 4A en reeks 4B).

8.1
-

Opstellen van de ploeg bij wedstrijden. De ploegopstelling wordt ingevuld op het bijgeleverde formulier.
Het vermelden van eventuele opmerkingen op het ontmoetingsblad in het daartoe voorziene vak.
Het aftekenen van het ontmoetingsblad na de wedstrijd.
Na alle wedstrijden het duplicaat van het ontmoetingsblad bijhouden in het competitiemapje en dit
mapje op het einde van het competitieseizoen inleveren bij de competitieverantwoordelijke.
Optreden bij discussies.
Secretariaat en voorzitter verwittigen i.g.v. een ernstig ongeval.
Thuiswedstrijden
Sponsorborden plaatsen (en opruimen).
Voor de nodige shuttles zorgen voor alle spelers.
Het ontmoetingsblad invullen, laten aftekenen door de kapitein van de tegenpartij en door een
wedstrijdleider (voor ligaploegen en hogere provinciale ploegen verplicht).
Op het ontmoetingsblad ook de invallers noteren VOOR aanvang van de ontmoeting.
Duplicaat van het ontmoetingsformulier meegeven met de tegenpartij.
TOERNOOI.NL: Invullen van de ploegopstelling en de uitslag van de ontmoeting op
www.toernooi.nl. Dit moet gebeuren binnen de 48u na de ontmoeting (Badminton Vlaanderen:
24 uur!).
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8.2

Uitwedstrijden

-

Het vervoer organiseren.
De ploegopstelling wordt overhandigd aan de tegenpartij vóór de aanvang van de wedstrijd.
OPGELET: Invallers mee op dit formulier schrijven voordat de ontmoeting begint, anders mogen
ze niet invallen!

-

TOERNOOI.NL: Het resultaat dat de tegenpartij op toernooi.nl ingeeft, binnen de 5 dagen na de
ontmoeting bevestigen (Badminton Vlaanderen: 48 uur!).

-

Verdeling van de door de club uitgekeerde km-vergoeding aan de betrokken chauffeurs (enkel liga- en
jeugdploegen).

9.

Afwezigheid bij wedstrijden

-

Spelers kunnen alleen voor ernstige redenen afwezig blijven op wedstrijden. Redenen die in
aanmerking komen, zijn:
• ziekte (doktersbewijs binnenleveren);
• beroepsbezigheden;
• langdurige vakantie (ééndags- of weekend trips worden niet aanvaard).
De speler verwittigt minstens 5 dagen van tevoren zijn ploegkapitein. Ingeval van ziekte dient dit zo
spoedig mogelijk te gebeuren.
Bovenstaande impliceert rechtstreeks dat vervangingen in de regel niet worden toegestaan.

-

Opm.: Er wordt dus in geen geval vervanging toegestaan wanneer je wil deelnemen aan een tornooi.
Als je competitie moet spelen op dezelfde dag van een tornooi waar je aan wenst deel te nemen, kan je
altijd contact opnemen met de desbetreffende tornooiorganisatie. Zij zullen dan beslissen of het
mogelijk is hiermee rekening te houden.
10.

Km Vergoeding

-

De km vergoeding bedraagt momenteel 0,23 EUR/km.
De vergoeding wordt berekend door de competitieverantwoordelijke en automatisch uitgekeerd aan de
ploegkapiteins.
Zij wordt betaald voor de uitwedstrijden buiten de provincie Antwerpen, gerekend vanaf de sporthal van
Edegem tot de plaats van competitie en terug. In de praktijk betekent dit enkel voor liga en nationale
competities.
Er wordt slechts één wagen vergoed. Voor ploegen waar minimaal 5 spelers voor nodig zijn, worden 2
wagens vergoed (= nationale competitie).

-

-

11.

Medicatie – Doping

-

De nationale wetgeving is van toepassing. Controles kunnen steeds plaats vinden. Wanneer medicatie
genomen wordt op het moment dat er aan competitie wordt deelgenomen, dient dit vermeld te worden
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op een brief van de behandelende arts. Deze brief dient onder gesloten omslag, vóór de wedstrijd, aan
de wedstrijdleiding afgegeven te worden.
12.

Boetes

-

Alle eventuele boetes die de club ontvangt worden door OLVE B.C. betaald, tenzij zij veroorzaakt
worden door nalatigheid van de betrokken ploeg(-kapitein). In dit geval worden de boetes verhaald op
de ploeg in kwestie (vb.: een te late verwittiging van afwezigheid wat een forfait tot gevolg heeft – deze
boete zal dan door de ploeg moeten geregeld worden).

13.

Sancties

-

Competitie spelen eist een zekere discipline en verantwoordelijkheidsbesef van zowel de club als de
spelers.
De club:
• zorgt voor zaalaccommodatie;
• zorgt voor shuttles van voldoende kwantiteit en kwaliteit bij thuiswedstrijden;
• betaalt de bijdragen aan de verschillende instanties;
• betaalt de km-vergoeding aan de ploegen (zie art. 10);
• betaalt de eventuele boetes tenzij fout van de ploeg (zie art. 12).
OPGELET: een onvolledige ploeg kost 20,00 EUR per niet gespeelde wedstrijd! Zorg steeds dat
je volledig bent!
De spelers (ploegen) dienen zich te houden aan bovenstaand reglement. Spelers(sters) (ploegen) die
de regels overtreden kunnen uit de aan de gang zijnde competitie gezet worden en/of geweigerd
worden om het daaropvolgende seizoen competitie te spelen.
Fouten, gemaakt door het bestuur, kunnen aangeklaagd worden op de eerstvolgende Algemene
Vergadering via de statutair vastgelegde procedure.

-

-

E.

DISCIPLINE

-

Jeugdspelers worden aangeduid voor training. De trainer bepaalt het concept van de oefeningen, wie
zich hier niet bij neerlegt, wordt uitgesloten voor de training. Voor volwassenen is de deelname echter
vrij, indien er voldoende plaats is. Bij plaatsgebrek maakt het bestuur de selectie.
Indien volwassenen toegelaten worden, zijn ook zij verplicht om aanwezig te zijn.
Iedereen moet shuttles bij zich hebben, deze zijn steeds te koop via de materiaalverantwoordelijke.
Bij ongepast gedrag worden de spelers ogenblikkelijk terechtgewezen. De terechtwijzing wordt
medegedeeld aan het bestuur welke een gepaste sanctie neemt.
Het is de spelers verboden te roken en te eten in de sporthallen. Het is de spelers tevens verboden,
waar dan ook, alcohol te verbruiken wanneer OLVE voor hen verantwoordelijk is.
De leden mogen geen niet-OLVE-ers in de sporthal binnenbrengen voor sportactiviteiten zonder
medeweten van het bestuur.
Ingeval van ernstig ongeval dient de secretaris steeds onmiddellijk te worden verwittigd.
Het is iedereen verboden de sportvloer met niet aangepast schoeisel te betreden.
Bij verplaatsingen dienen de spelers alle gegeven richtlijnen op te volgen. Niet naleven van deze
maatregel leidt tot uitsluiting bij een volgende gelegenheid.

-
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-

Spelers dienen, bij de eerste oproep de organisatie mee te helpen, wanneer hierom gevraagd wordt.
Elke speler dient steeds zijn lidkaart bij zich te hebben.

SELECTIENORMEN
-

-

-

Ieder OLVE-lid, regelmatig deelnemer aan de geleide training, komt in aanmerking.
Potentiële kandidaten welke slechts aan 1 geleide training deelnemen, mogen ter voorbereiding aan
alle andere trainingen deelnemen.
Afwezigheden dienen duidelijk schriftelijk gemotiveerd te worden; wie niet of nauwelijks deelneemt aan
de training, maakt weinig kans om geselecteerd te worden.
Eventuele testwedstrijden worden op woensdagavond gespeeld. Hieraan kan men zich niet onttrekken.
Alle trainingen bijwonen is niet noodzakelijk synoniem van geselecteerd worden.
Clubgeest kan bepalend zijn voor een selectie.
Jaarresultaten kunnen eveneens bepalend zijn voor een selectie.
Titelveroveraars primeren bij eventuele selectie voor deelname aan een Europa-Cup.
De spelers kiezen onder elkaar 2 afgevaardigden om de selectiebesprekingen bij te wonen.
De beslissing wordt genomen binnen het bestuur of in de door haar in het leven geroepen
selectiecommissie.
Niet aanvaarding van dit reglement betekent zichzelf uitsluiten van een selectie; men verschuilt zich niet
achter drogredenen of men stelt zich niet sentimenteel op; uitlatingen om zich, bij niet selectie, te
onttrekken aan de aangegane verbintenissen t.o.v. de club zijn taboe.
Aanvaarding van dit reglement impliceert dat men aan zijn verplichtingen t.o.v. de club voldoet en
uitvoert, ook bij niet selectie, dit geldt voor alle cluborganisaties waartoe het bestuur besliste.
Dit reglement is niet uitsluitend bedoeld voor wie geselecteerd is voor deelname aan een Europa-Cup.
Het kan aangepast worden aan de noodwendigheden of de omstandigheden of de aard van een
uitnodiging of organisatie.
Eventueel ter beschikking gestelde kledij wordt gedragen gedurende gans het evenement waaraan
wordt deelgenomen; elke geselecteerde neemt deel aan alle voorstellingen.
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