
Taken wedstrijdleiding / wedstrijdleiders 
Tijdens competitiedagen, zondagochtenden en zondagmiddagen, is een vereniging belast met 
de wedstrijdleiding. Op de website staat een lijst met dagen waarop een vereniging de 
zaalwacht moet verzorgen. Er wordt minimaal 1 wedstrijdleider verwacht. Verenigingen 
mogen hun wedstrijdleiding ruilen met een andere vereniging. De aangegeven 
wedstrijdleiders zijn verantwoordelijk voor de competitiedag.    

    
Taken wedstrijdleiders       
* De wedstrijdleiders zijn uiterlijk om 9.15 uur in de zaal aanwezig.  

* De wedstrijdleiding meldt zich meteen bij binnenkomst bij de receptie van het hotel. Hier 

worden het pasje en de sleutel van de kast in ontvangst genomen. 

* Aan het einde van de wedstrijddag worden de sleutels en pasjes weer ingeleverd. 

* Terdege kennis te hebben van de reglementen (aanwezig in de HBB-kast)  

* Te helpen bij het opbouwen en afbreken van de netten.  

* Publiek en supporters op de tribunes te laten plaatsnemen.  

* Erop toezien dat de jeugdspelers geen overlast veroorzaken voor gasten van het hotel.

        

* Controleren van de bondskaarten en wedstrijdformulieren.   

* Controleren toegangspasjes voor trainers en begeleiders.   

* Vrije banen zo efficiënt mogelijk in te zetten.     

* Optreden als hoofdscheidsrechter en beslissingen nemen waar nodig. 

* Toe te zien op een ordelijk gebruik van de speelruimte hetgeen inhoudt:  

 - géén schoenen met zwarte zolen       

 - géén etenswaar achterlaten       

 - géén flessen (glas) in de zaal       

 - géén vernielingen aanrichten       

* Melding op het wedstrijdformulier indien de eerste partij niet tijdig is begonnen. T.w. 's 

morgens om 09.30 uur en 's middags om 13.00 uur. 

* Op- en aanmerkingen n.a.v. de gespeelde wedstrijd duidelijk op het wedstrijdformulier 

vermelden.  

* De wedstrijdformulieren te verzamelen en voor akkoord te ondertekenen en te laten 

ondertekenen door de teams. 

* Wedstrijdformulieren te voorzien van naam, bondsnummer en vereniging. 

* De wedstrijdformulieren na afloop in te leveren bij gedelegeerde van de BCJ. 

* Fouten of misverstanden binnen 24 uur schriftelijk te melden aan de competitieleider.

         



Enkele belangrijke gedragsregels 
* Sportschoenen waar men buiten mee loopt, mogen niet in de hal worden gedragen. Ze 

moeten dus binnen in het kleedlokaal worden aangetrokken. 

* Schoenen met zwarte zolen zijn ten strengste verboden, ook al geven ze geen strepen af.  

* Laat geen afval achter, ook niet onder de banken of in de hoeken. Er zijn voldoende 

afvalbakken om het afval in te doen, gebruik deze dus ook. 

* Glas in de hal is gevaarlijk en daarom verboden, ook geen glazen flessen. 

* De hal is alleen voor spelers, speelsters en hun begeleiders. Van alle andere personen 

wordt verwacht dat zij plaatsnemen op de tribune. 

* Trainers en begeleiders hebben alleen toegang als zij beschikken over een begeleiders- of 

trainerspas. 

* Laat na elke wedstrijd de hal netjes achter, dan mogen en kunnen we er nog lang gebruik 

van maken.  



Enkele spelregels 
De regels met betrekking tot aanwijzingen in een wedstrijd liggen vast in het 
jeugdwedstrijdreglement. Voor het spelplezier van de jeugd verwacht de BCJ 
strikte naleving van de bepalingen voor het geven van aanwijzingen. 

 

A- en B-klasse 
* In deze klasse speelt men om 2 gewonnen games. Elke game gaat tot 21 punten, mits er 2 

punten verschil zijn. Er wordt gespeeld via het rally-point systeem dat wil zeggen dat je altijd 

een punt maakt, ook als je niet aan het serveren was. 

* Als het 20-20 is moet er dus minimaal tot de 22 gespeeld worden. Als er bij 29-29 nog geen 

winnaar is, wint degene die het eerst het 30ste punt maakt. 

* De winnaar van de eerste game begint met serveren in de tweede game. 

* Wanneer je een even aantal punten hebt, serveert de rechter speler, wanneer je een 

oneven aantal punten hebt serveert de linker speler. Wanneer de tegenstander een punt 

maakt, gaat de service direct over. Als het goed gaat, serveer je bij service over om beurten. 

Je moet dus goed onthouden wie van beiden het laatst geserveerd heeft. 

* Je wisselt alleen van speelhelft bij het maken van een punt als je zelf aan service bent. Als 

de tegenstander aan service is, en je maakt een punt, blijf je dus in hetzelfde speelhelft 

staan. 

  

Sterkte indeling A- en B-klasse 
* Ook dit seizoen is er weer een sterkte-indeling voor de singlepartijen in de A- en B-klasse. 

Dit houdt in dat je niet willekeurig kunt kiezen welke singlepartij je speelt, maar dat je 

volgens vooraf bepaalde volgorde, zoals deze op de website is vermeld, speelt. 

* Dus, 1e dame/heer speelt 1e single, 2e dame/heer speelt 2e single. 

* Als de 1e dame/heer geen single speelt, dan speelt de 2e dame/heer 1e single en 3e 

dame/heer 2e single. 

* Invallers(sters) spelen altijd de 2e single.  

 

C-klasse t/m P-klasse 
* In deze klasse speelt men iedere partij één game tot 30 punten. 

* Er wordt van speelhelft gewisseld bij 15 punten. 

* Alle wedstrijden worden gespeeld zonder verlenging dus altijd tot 30 punten. 

  

  



Algemeen 
* Het "thuisspelend" team zorgt voor het wedstrijdformulier en voor de shuttles.  

* Beide teams zorgen voor een telboek met 30 punten. 

* Het wedstrijdformulier moet duidelijk en volledig worden ingevuld. Is het formulier 

ingevuld door beide teams, dan mogen er geen veranderingen meer worden aangebracht. 

Zou dit toch moeten door bijvoorbeeld een blessure, neem dan eerst contact op met de 

wedstrijdleiding. 

* Na afloop van de wedstrijd moet het formulier worden ondertekend door beide 

teamleiders, waarna het formulier voor ondertekening naar de wedstrijdleiding wordt 

gebracht. 

* Er mogen niet meer dan 2 begeleiders per team in de zaal aanwezig zijn. 

 


