
Seizoen 2022 - 2023

Vaststelling bepalingen HBB-seniorencompetitie

Shuttles: De voorgeschreven shuttle in alle klassen van de reguliere en
bekercompetitie is de nylon shuttle van het merk Yonex en type Mavis 300
(kleur geel).
Als spelers van beide teams akkoord gaan, kunnen partijen met veren
shuttles gespeeld worden (zie wedstrijdreglement).

Accommodatie: Alle wedstrijden worden gespeeld in sporthal Suytkade in Helmond.

Bekercompetitie: In seizoen 2022 – 2023 wordt geen bekercompetitie gehouden.

Reguliere competitie: Indeling en promotie-/degradatieregels

Topklasse Mierlo 1 Ganzeveer 1
Mierlo 2 Bakel 1
Hanevoet 1 Brabantia 1
Mixed 1 Someren 1
Mixed 2 Smashing Bruang 1
RBC 1 Phoenix 1
De Valken 1

● Alle teams starten in 1 afdeling. Er wordt een halve competitie
gespeeld;

● Hierna worden drie afdelingen gevormd (met behoud van punten uit de
eerdere halve competitie):

⇒ Topklasse-kampioenspoule: nr.1 t/m 4

⇒ Topklasse-middenpoule: nr. 5 t/m 8

⇒ Topklasse-degradatiepoule: nr. 9 t/m 13

● Elke afdeling speelt nog een halve competitie;
● De winnaar van de kampioenspoule is HBB-kampioen;
● Het laatste en één-na-laatste team van de degradatiepoule degraderen

naar de overgangsklasse;
● Maximale classificatie van een speler in deze poule is A, minimale

classificatie is C.
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● Invallen in de topklasse is toegestaan voor spelers met elke classificatie
van A en lager.

● Onder voorwaarden mogen spelers met een C-classificatie invallen in
teams in de overgangsklasse (zie wedstrijdreglement).

Overgangsklasse Mierlo 3 Mixed 3
Bakel 2 Smashing Bruang 2
Phoenix 2 Eindhoven 1
Geldrop 1

● Alle teams zitten in dezelfde afdeling, er wordt een hele competitie
gespeeld;

● Het hoogst geëindigde team is kampioen, maar promoveert niet (er is
geen hoofdklasse dit seizoen)

● Het laagst geëindigde team degradeert naar de 1e klasse.
● De maximale classificatie van een speler in deze klasse is een C, de

minimale classificatie is een D;
● Onder voorwaarden mag een speler met D-classificatie invallen in de 1e

klasse (zie wedstrijdreglement).

1e klasse 1e klasse-I 1e klasse-II 1e klasse III
Mierlo 4 Mixed 5 ASML 1
Hanevoet 2 Bakel 3 Mixed 6
Mixed 4 BC ’85 1 BCAB 1
Bakel 4 Ganzeveer 3 Ganzeveer 2
Someren 2 Geldrop 2 VBSC 1
Phoenix 3 De Valken 3 De Valken 2

● De 1e klasse heeft drie afdelingen, elke afdeling speelt een halve
competitie;

● De maximale classificatie van een speler in deze afdelingen is een D, de
minimale classificatie is een F. Invallers met een D, E of F classificatie
zijn hier onder voorwaarden toegestaan (zie wedstrijdreglement);

● Na de halve competitie vormen de nummers 1 t/m 3 van elke afdeling
de nieuwe 1e klasse (promotiepoule), spelers met een F classificatie
worden automatisch opgewaardeerd naar een E. Invallen is nu
toegestaan voor spelers met een classificatie van D of lager.

● De nummers 4 t/m 6 van elke afdeling vormen de nieuwe 2e klasse
(degradatiepoule), spelers met een D classificatie worden omlaag gezet
naar een E. Invallen is nu toegestaan voor spelers met een classificatie
van E of lager.

● Beide nieuwe afdelingen spelen vervolgens nog een halve competitie
(nemen geen punten mee uit eerder halve competitie);

● Het hoogst geëindigde team van de nieuwe 1e klasse afdeling is
kampioen van de 1e klasse en promoveert naar de overgangsklasse.

● Het hoogst geëindigde team van de nieuwe 2e klasse afdeling is
kampioen van de 2e klasse. Er vindt geen promotie plaats.

● Het laagst geëindigde team van de nieuwe 2e klasse afdeling degradeert
naar de 3e klasse.
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3e klasse 3e klasse I 3e klasse II
Mierlo 5 ASML 2
Mierlo 7 Mierlo 6
Gemert 1 Gemert 2
RBC 2 Someren 4
Someren 3 BC ’85 2
BCAB 2 Geldrop 3
Con Brio 2 Con Brio 1
Heiakker 1

● In beide afdelingen wordt een hele competitie gespeeld;
● De maximale classificatie van spelers in deze klasse is een F, de

minimale classificatie is een G.
● Na afloop promoveert de nummer 1 (kampioen) van elke afdeling naar

de 2e klasse en degradeert het laagst geëindigde team van elke afdeling
naar de 4e klasse.

4e klasse 4e klasse I 4e klasse II
Gemert 4 Mierlo 9
Mierlo 8 Gemert 3
Someren 5 Bakel 5
Never Down 1 Someren 6
Ganzeveer 5 Phoenix 4
Heiakker 2 Ganzeveer 4
Heeze 1 Hanevoet 3
Smashing Bruang 3 De Valken 4

● In beide afdelingen wordt een hele competitie gespeeld.
● Na afloop promoveren de nummers 1 van beide afdelingen naar de 3e

klasse.
● Er vindt geen degradatie plaats. Het laagst geëindigde team met de

minste punten ontvangt de poedelprijs.
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