Bij de Brielse Badminton Club is het voor de fanatiekelingen ook mogelijk om in
wedstrijdverband te spelen. Er zijn verschillende competities waaraan kan worden
meegedaan:
 Regiocompetitie
Via de Nederlandse Badminton Bond (NBB) is Badminton Nederland in 7 regio’s
verdeeld (Noord, Oost, Centrum, Noord-Holland, Zuid-West, Noord-Brabant en Limburg)
en in iedere regio worden er verschillende competities georganiseerd. De Brielse BC, die
onder regio Zuid-West valt doet (veelal) mee aan drie verschillende competities:
- Najaarscompetitie (gemengd)
Gemengde competitie waarbij het team in een poule van dezelfde sterkte wordt
ingedeeld. Er worden 14 wedstrijden gespeeld (7 thuiswedstrijden en 7 uitwedstrijden).
Aan het eind van het seizoen zal het hoogst geëindigde team promoveren naar een
hogere klasse en het laagst geëindigde team degraderen naar een lagere klasse.
Er worden 8 potten per wedstrijd gespeeld, namelijk een herendubbel, een damesdubbel,
2 herenenkels, 2 damesenkels en 2 gemengde dubbels.
- Jeugdcompetitie (voorjaar)
Competitie bedoeld voor de jeugdspelers van de vereniging. Deze competitie heeft
dezelfde opzet als de najaarscompetitie, maar is bedoeld voor de fanatieke jeugdspelers
die al wat meer wedstrijdervaring hebben opgedaan, maar nog te jong zijn voor de
seniorencompetitie. Ook hier worden 8 potten per wedstrijd gespeeld en is er kans op
promoveren en degradatie.
- Opstapcompetitie (voorjaar)
De opstapcompetitie is bedoeld voor badmintonspelers t/m 18 jaar, die in principe minder
dan 2 jaar badminton spelen en nog niet het niveau hebben bereikt om mee te doen aan
de jeugd- of najaarscompetitie. Deze competitie is bedoeld om spelers kennis te laten
maken met het spelen van wedstrijden zodat ze, bij verbetering in het spel, een overstap
kunnen maken naar de jeugdcompetitie.
 Externe Recreanten Competitie (ERC)
Al meer dan 30 jaar wordt deze competitie georganiseerd speciaal voor alle
recreantspelers van alle aanwezige badmintonverenigingen van Voorne-Putten en
omstreken. De ERC wordt gespeeld buiten de Nederlandse Badminton Bond om en
wordt georganiseerd door een van de deelnemende verenigingen zelf. Dit maakt het
mogelijk om een eenvoudige maar gezellige competitie op te zetten.
De ERC competitie is echt bedoeld voor de recreatieve spelers. Er mogen dan ook geen
competitiespelers aan meedoen. Een team bestaat uit minimaal 2 dames en 2 heren en
tijdens een wedstrijd worden er 6 potten gespeeld, namelijk een herendubbel, een
damesdubbel en vier gemengde dubbels. Er worden geen enkelspelen gespeeld.
Er wordt gespeeld in drie verschillende klassen, namelijk de A, B en de C poule:
A-poule: Sterkere, recreatieve en ex-competitiespelers
B-poule: Gevorderde, recreatieve spelers met competitie ervaring
C-poule: Gevorderde, recreatieve spelers zonder competitie ervaring
Elk seizoen wordt afgesloten met een zogenaamd slottoernooi, een toernooi in
combinatie met een feest, welke iedere keer door een andere vereniging worden
georganiseerd.

 Recreatieve Competitie Zuid-Holland (RCZ)
De voorjaarscompetitie van de RCZ is bedoeld voor zowel de beginnende als gevorderde
recreantspeler. Kenmerkend voor deze georganiseerde competitie is dat gezelligheid en
sociale contacten de sleutelwoorden zijn. Het gaat hier niet om het verzamelen van
punten, promoveren of degradatie, maar om het spelen van wedstrijden in een gezellige
sfeer. Jaarlijks wordt de competitie afgesloten met een slottoernooi waarbij badminton en
gezelligheid hand in hand gaan.
Een team bestaat ook weer uit minimaal 4 personen (twee dames en twee heren) en er
worden zowel dubbels, mixen en enkels gespeeld.
Dus vind je het leuk om competitie ervaring op te doen in een ontspannen en gezellige
sfeer? Of wil je juist met een vast team strijden voor de promotie? Loop dan even langs
Yara of Eddy voor verdere informatie.

