
 

 

 
Bepalingen seniorencompetitie seizoen 2020 - 2021   1/3 

Bepalingen seniorencompetitie
 

Seizoen 2020 – 2021 
 

 
Shuttles:  De voorgeschreven shuttle in alle klassen van de reguliere en 

bekercompetitie is de nylon shuttle: Yonex type Mavis 300 (kleur geel). 
  
 In aanvulling op de nylon shuttle is het toegestaan om met veren shuttles te 

spelen.  
 Dit mag alleen als beide teams instemmen om hun volledige wedstrijd 

(dus alle 8 partijen) met veren shuttles te spelen. 
  
 Voor de toegestane veren shuttles volgen we de shuttlelijst van Badminton 

Nederland, die hier geplaatst is. 
  
 Een korte vertaling naar de HBB-klassen en welke categorie shuttles per 

klasse zijn toegestaan: 
➢ Topklasse speelt met categorie A of B; 
➢ Hoofklasse t/m 2e klasse speelt met categorie A, B of C; 
➢ 3e en 4e klassen spelen met categorie A, B, C of D (of hoger). 

  
 Daarbij is een over het algemeen categorie A de meest prijzige en daarna 

aflopend in prijs. Winkels/ leveranciers kunnen je meer uitleg geven over de 
verschillen.  

 
Accommodatie: Alle wedstrijden worden gespeeld in sporthal Suytkade in Helmond. 
 
 
Bekercompetitie: Alle reguliere wedstrijdteams worden ingedeeld in een bekerklasse van 

dezelfde sterkte. In de eerste ronde worden teams van verschillende poules 
van dezelfde klasse kruislings geloot. 

  
 De bekerronden 1 t/m 3 (R1 t/m R3) en finales zijn als volgt ingepland: 
  

Bekerklasse R1 R2 R3 Finale 

Top Nov X Apr Mei 

Hoofd Nov X Apr Mei 

Overgangsklasse Nov Jan Apr Mei 

1e klasse Nov X Apr Mei 

2e klasse Nov Jan Apr Mei 

3e klasse Nov Jan Apr Mei 

4e klasse Nov Jan Apr Mei 

 
 De volgende teams zijn vrijgesteld van deelname aan de eerste ronde 

- Ganzeveer 1 (Topklasse)  
- Smashing Bruang 1 (Hoofdklasse) 

https://www.badminton.nl/spelregels-en-reglementen/shuttlelijst
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- RBC 1 (Overgangsklasse) 
- Hanevoet 3 (2e klasse) 
- BCAB 3 (3e klasse) 
 
Genoemde teams waren bekerkampioen in hun klasse in seizoen 2018-2019 
en krijgen door het oneven aantal teams in hun bekerklasse vrijstelling voor 
de eerste ronde. 
Hanevoet 3 was verliezend finalist, maar de bekerwinnaar speelt dit seizoen 
niet meer in die klasse. 
BCAB 3 is het oude team BCAB 5 dat bekerkampioen werd. 
 
BCAB 2 is teruggetrokken uit de reguliere competitie en bekercompetitie. 
Aangezien de loting van de bekerwedstrijden al geweest is, gaat de 
tegenstander (Bakel 2) van hen in de eerste bekerwedstrijd automatisch als 
winnaar door naar de volgende bekerronde. 
 
De bekerfinales worden op zondagmiddag 30 mei gespeeld in de VEKA-
sporthal. Hier zal tevens de huldiging van de bekercompetitie en reguliere 
competitie plaats vinden. 

 
  
Reguliere competitie: Indeling en promotie-/degradatieregels 
 
 

Topklasse Brabantia 1 Con Brio 1 Con Brio 2 Ganzeveer 1 
 Mierlo 1  Mierlo 2  Mixed 1 

 
● Er wordt een hele competitie gespeeld (uit- en thuiswedstrijd); 
● Na afloop degradeert het laagst geëindigde team. 
● Het hoogst geëindigde team is HBB kampioen   

 
 
 Hoofdklasse BCAB 1  Hanevoet 1 Mierlo 3  Mixed 2 
  Sm Bruang 1 Someren 1 Phoenix 1 

 
● Er wordt een hele competitie gespeeld; 
● Na afloop promoveren nummer 1 en 2,  
● Alleen het laagst geëindigde team degradeert naar de overgangsklasse. 

 
 
 Overgangsklasse  Bakel 1  Brabantia 2 Con Brio 3 De Valken 1 
    Eindhoven 1 Mierlo 4  Mixed 3  Phoenix 2 
    RBC 1 
 

● Allereerst wordt een halve competitie gespeeld met alle negen teams.  
● Na afloop vormen de nummers 1 t/m 5 de promotiepoule en de 

nummers 6 t/m 9 de degradatiepoule; 
● In de promotie- en degradatiepoule behouden alle teams hun 

behaalde punten uit de halve competitie die ze daarvoor hebben 
gespeeld; 

● Na afloop promoveren nr.1 en nr.2 van de promotiepoule naar de 
hoofdklasse en degradeert het laagste team in de degradatiepoule 
naar de 1e klasse. 
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 1e klasse   Bakel 2  BC ‘85 1  BCAB 2  De Valken 2 
    Hanevoet 2 Mierlo 5  Mixed 4  Sm Bruang 2  

 
● Er wordt een hele competitie gespeeld; 
● Na afloop promoveert nummer 1 naar de overgangsklasse en 

degraderen de twee laagst geëindigde teams naar de 2e klasse. 
● BCAB 2 is teruggetrokken uit de competitie, de wedstrijden tegen dit 

team vervallen. 
 
 
 2e klasse   2e klasse I    2e klasse II 
    Hanevoet 3 Someren 2  Phoenix 3 RBC 2 
    Mixed 5  Mierlo 6   Mierlo 7  Bakel 3 
    Geldrop 2 Gemert 2  Geldrop 1 Gemert 1 
    Con Brio 4 De Valken 3  Someren 3 
 

● In beide poules wordt een hele competitie gespeeld; 
● Na afloop promoveert nummer 1 en degradeert het laagst geëindigde 

team van elke poule. 
 
 
 3e klasse   3e klasse I    3e klasse II 
    Gemert 3 Never Down 1  Ganzeveer 2 BCAB 3 
    Hanevoet 4 Geldrop 3  Never Down 2 Someren 4 
    Heiakker 1 Mierlo 9   De Valken 4 Mierlo 8 
    Mierlo 9  BCAB 4   Mixed 6 
  

● In beide poules wordt een hele competitie gespeeld; 
● Na afloop promoveert nummer 1 en degradeert het laagst geëindigde 

team van elke poule. 
 
 
 4e klasse   4e klasse I    4e klasse II 
    Sm Bruang 3 Con Brio 5  BC ’85 2  Heeze 1 
    BC ’85 3  Mierlo 11  Ganzeveer 3 Mierlo 10 
    Gemert 4    Someren 5 
 

● In beide poules wordt een hele competitie gespeeld. 
● De nummers 1 en 2 van beide poules en de beste nummer 3 vormen 

een promotiepoule en de overigen een degradatiepoule. 
● Beide poules spelen nog een halve competitie. 
● De nummers 1 en 2 van de promotiepoule promoveren naar de derde 

klasse. 
● Het team dat in de degradatiepoule op de laatste plaats eindigt, 

ontvangt een ludieke poedelprijs. 

 


