
INSCHRIJFFORMULIER JEUGDCOMPETITIE 2020-2021 

 

De Badminton Vereniging Almere is groot voorstander van het spelen van wedstrijden 
in competitieverband. Tijdens de competitie kun je aan iedereen laten zien wat je 
geleerd hebt in de trainingen,  je steekt er veel van op en het is heel gezellig samen! 

 

Jeugdspelers vinden het spelen van competitie erg spannend en leuk, en daarnaast gaan deze spelers 
door het spelen van de wedstrijden erg vooruit in het badmintonspel. Samen spelen met andere 
kinderen, leren omgaan met winst en verlies, nieuwe kinderen leren kennen, dit zijn allemaal leerzame 
aspecten van het spelen van competitie. Daarom moedigen we het spelen van jeugdcompetitie erg aan! 

 

De teams moeten worden samengesteld op leeftijd. 
Zo zijn er teams in de leeftijden van <11 jr, <13jr , <15jr , < 17 jr en < 19 jr.  
Je team bestaat uit minimaal 4 kinderen, liefst 2 jongens en 2 meisjes. Echter in de klasses <11 jr en < 13 
jr, mag dit ook een andere combinatie worden, bijv 3 meisjes en 1 jongen.  
Ook kan je team bestaan uit een team van 3 kinderen. De combinatie jongens en meisjes maakt hierin 
niet uit. 

 

De jeugdcompetitie wordt ieder jaar gespeeld tussen september en februari en bestaat uit 14 speelweken 
(in de herfstvakantie en rond de feestdagen worden geen wedstrijden gespeeld). In elke speelweek wordt 
een wedstrijd gespeeld tegen een jeugdteam van een andere vereniging. 

 

Jouw team zit in een poule van max. 8 teams van verschillende verenigingen uit de regio Noord-Holland 
en regio Centrum. Van de 14 wedstrijden speel je er 7 thuis (Sporthal Raggers, onze eigen sporthal) en 7 
uit (bij de tegenstander). De competitie wordt in het weekend gespeeld. De thuiswedstrijden zijn altijd op 
zondagochtend half 10. (op een eventuele uitzondering na). Bij de uitwedstrijden wordt aan de ouders 
gevraagd om te rijden. Dit moet onderling geregeld worden. Alle uitslagen worden verwerkt in een 
standenoverzicht, en aan het eind van de 14 speelweken mag één team zich kampioen noemen. 

 

Een wedstrijd bestaat uit 8 partijtjes namelijk: 1x jongens dubbel, 1x meisjes dubbel, 2x jongens enkel, 2x 
meisjes enkel en 2x gemengd dubbel. Elke wedstrijd is een punt. Je kunt dus 8-0 spelen maar ook 6-2, 4-4 
etc. 
 
Bij wedstrijden in een team van 3 personen worden er 6 partijen gespeeld. 3x een dubbel en 3x een singel. 
Hierin speelt elk kind dus 2 dubbels en 1 singel. Elke wedstrijd is een punt. Je kunt dus 6-0 spelen maar ook 
5-1, 3-3 etc. 
 

Dus geef je door middel van het inschrijfformulier op voor de jeugdcompetitie! 

Het formulier is te vinden onder: https://www.bvalmere.nl/jeugd/formulieren/jeugd-competitie.  
Graag het online invullen en niet bij een trainer inleveren. Het handschrift is soms moeilijk te ontcijferen 

☺
. Als het digitaal geleverd wordt kunnen wij ook niks kwijtraken.

https://www.bvalmere.nl/jeugd/formulieren/jeugd-competitie


Regels 

Bij aanmelden gelden de volgende regels. 
 

1. Na het insturen van het inschrijfformulier en het daarbij opgeven voor de jeugdcompetitie 
2021/2022, is het vervolgens niet meer mogelijk om het lidmaatschap van de vereniging op te 
zeggen voor seizoen 2021/2022. 

2. Tijdens de competitiewedstrijd is elke speler verplicht in het clubshirt te spelen. Dit is een regel 
vanuit de bond. Eventuele boetes die door de bond worden opgelegd voor het overtreden van deze 
regel, worden op de desbetreffende regel verhaald. 

3. De thuiswedstrijden worden op zondagochtend, of -middag gespeeld. 
4. Boetes die opgelegd worden door de bond, zijn een verantwoordelijkheid voor het gehele team en 

deze worden dan ook op het gehele team verhaald indien er een boete opgelegd wordt. 
5. Jullie zijn als team verantwoordelijk voor het carpoolen/rijden naar de uitwedstrijden. Heb goed 

overleg met het team hierover! 
 
6. Elk competitieteam van de vereniging is verplicht om 2 à 3 keer tijdens het seizoen bardienst te 

draaien. Bij de jeugdcompetitie valt deze verplichting bij de ouders indien de kinderen 
minderjarig zijn. Deze bardiensten zijn op een zondag waarop het team een thuiswedstrijd 
speelt of tijdens een jeugdevenement of -toernooi. 

 
7. Bij aanmelden voor de competitie wordt van je verwacht dat je zoveel mogelijk komt trainen en aan 

zoveel mogelijk wedstrijden deelneemt. Als je erg vaak afwezig bent zonder duidelijke en tijdige 
reden kunnen we in overleg besluiten je uit het team te plaatsen. 

8. Het team is verantwoordelijk voor het invullen van de standen op toernooi.nl. Indien dit niet of te 
laat gebeurd, bestaat er de mogelijkheid dat de bond een boete oplegt (over het algemeen gebeurd 
dit pas na eerdere waarschuwingen)  

9. Indien je een competitie wedstrijd niet kan spelen meld jij je tijdig af bij de competitieleider en ga 
je, in communicatie met de competitieleider, op zoek naar een vervanger indien dat nodig is. Voor 
het niet compleet opdagen van een team, kan door de bond een boete opgelegd worden.  

 
**Bij het opgeven voor de competitie, ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden** 

 

Heb je nog vragen? Dan kan je altijd terecht bij één van je trainers. De uiterlijke inleverdatum wordt nog 
vastgesteld, maar hoe eerder, des te beter. De definitieve teamindeling moeten we namelijk al voor 1 mei 
aan de bond doorgeven. 

 

Indien je senioren competitie wilt gaan spelen, dien jij je alsnog in te schrijven voor de jeugdcompetitie. 
Vermeld in de opmerkingen dat je senioren competitie wilt gaan spelen. Dit gaat in overleg met de 
seniorenafdeling van de vereniging. Het betekent dus niet dat je automatisch ingedeeld wordt in de senioren 
competitie. Tenzij je te oud bent voor de jeugdcompetitie 

 

De teams worden samengesteld in overleg met de trainers, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met 
jouw wensen. Het uitgangspunt is dat we alle spelers een passende plaats in een geschikt team geven. Mocht 
dat echt niet lukken, kom je in ieder geval op de invallerslijst. Voorop staat dat jullie een sportieve, leuke en 
uitdagende competitie kunnen spelen. Wij hopen weer op een groot aantal inschrijvingen! 


