
Badminton 
Teamtoernooi voor gemengde teams (jonger en ouder dan 40 jaar). Eén team bestaat uit minimaal 3 

spelers in de categorie “gemengd open” (2 heren en 1 vrouw, maximaal 4 heren en 2 vrouwen) of 

minimaal 4 spelers in de categorie “gemengd senioren” (2 heren en 2 dames, niet meer dan 4 

mannen en 4 vrouwen). Elke wedstrijd zal bestaan uit de volgende wedstrijden: 1 heren enkel, 1 

dames enkel, 1 heren dubbel en 1 gemengd dubbel (“mixed open”) en 2 gemengd, 1 heren en 1 

dames dubbel (“mixed senior”). De deelnemende teams worden in de voorronde verdeeld in poules 

van 3 tot 4 teams. Een wedstrijd bestaat uit de best of 2 games van 21 punten. Er is geen verlening 

van de wedstrijden. De regels van de Badminton World Federation (BWF) zijn van toepassing. 

 

Wedstrijdsysteem 
De 27 teams (gemengd open) spelen een eerste ronde in 6 poules van vier en één poule van drie. 

Hierna spelen de 6 nummer één in twee poules van 3 en de nummer 6 spelen in twee poules van 3 

etc. Hierna spelen de nummer één van beide poules om plaats 1-2 en de nummer 2 spelen om plaats 

3-4 etc. . 

De 24 teams (gemengd boven de 40) spelen 5 poules van vier en 1 poule van drie. Hierna spelen de 6 

nummer één in twee poules van 3 en de nummer 6 spelen in twee poules van 3 etc. Hierna spelen de 

nummer één van beide poules om plaats 1-2 en de nummer 2 spelen om plaats 3-4 etc. . 

In beide klassen worden alle plaatsen van 1 t/m 24 (en 23) uitgespeeld. Nummer 4 van groep F 

eindigt als 21e zonder te spelen. 

 

Wedstrijdregels 
In principe zijn de regels van de Badminton World Federation (BWF) van toepassing. Elke wedstrijd 

bestaat uit de best of 2 games van 21 punten zonder verlenging. Het interval tussen de eerste en 

tweede game is 90 seconden en tussen de tweede en derde set 3 minuten. De teams worden 

verzocht zich 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd te melden bij de toernooidirecteur. 

De organisator zorgt voor de shuttles; dit zijn Yonex Aerosensa-30 natuurlijke shuttles. Houd er 

rekening mee dat alleen niet-strepende indoorschoenen zijn toegestaan. 

 

Scoring 
De puntentelling binnen de groep volgt het puntensysteem (winst 2 – gelijkspel 1 – verlies 0 punten). 

Als twee teams hetzelfde aantal punten hebben, zijn de beslissende factoren eerst de ontmoeting, 

dan het verschil tussen winnende en verliezende punten, en tenslotte de betere game- en 

puntenverhouding. 


