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HET KOKERINHANGSYSTEEM 

De regels voor het inhangen op woensdagavond zijn op papier gezet. Dit is slechts een weergave van de 

regels zoals die de afgelopen jaren op de ledenvergaderingen zijn afgesproken, vanzelfsprekend houden 

wij ons allemaal aan die regels. Iedereen die tussen 20.00 en 22.30 uur wil badmintonnen doet aan dit 

systeem mee. 

 

Algemene regel 

Het is en blijft de verantwoordelijkheid van alle leden om toe te zien op de juiste manier van inhangen. 

Leden mogen elkaar ook op een normale en fatsoenlijke manier aanspreken als er afwijkingen zijn. Als 

iedereen gewoon ‘met verstand’ inhangt én speelt, is het voor iedereen gezellig. 

 

Van 20.00 - 20.40 uur 

Er wordt centraal ingehangen door de leden die die avond zaaldienst hebben. Er wordt “blind, maar met 

aandacht” ingehangen. “Blind met aandacht” betekent dat er in beginsel blind wordt ingehangen, maar 

dat wel wordt gekeken of er een gelijkwaardige wedstrijd mogelijk is. Dat wil zeggen twee sterkere spelers 

met twee zwakkere spelers in plaats van drie sterkere spelers met één zwakkere speler, of drie zwakkere 

spelers met één sterkere spelers. Er wordt niet geluisterd naar voorkeuren. Alle kaartjes van de 

deelnemers worden in de koker gedaan waarna volgens de volgende regels wordt ingehangen. 

 

Het eerste tijdsblok (20.00 – 20.20 uur) 

Om 19.50 uur beginnen met inhangen, hierbij worden alle kaartjes uit de koker opgehangen, ook als 

daarmee de 2e, 3e of zelfs 4e tijdsblok gevuld worden. De koker is hierna dus leeg. Er wordt willekeurig 

ingehangen. 

 

Het tweede tijdsblok (20.20 – 20.40 uur) 

Om 20.15 uur worden alle kaartjes die dan in de koker zitten opgehangen, ook als daarmee het 3e en het 

4e tijdsblok gevuld wordt. Als er nog ruimte over is in tijdsblok 2 worden de kaartjes van tijdsblok 1 in de 

koker gedaan en worden deze allemaal opgehangen, ook als daarmee het 3e en het 4e tijdsblok gevuld 

wordt. De koker is hierna dus leeg. Er wordt willekeurig ingehangen. 

 

Van 20.40 - 21.20 uur 

Nu wordt er niet meer blind ingehangen door degene die inhangdienst heeft, maar op sterkte. Er wordt 

niet geluisterd naar voorkeuren. Alle kaartjes van de deelnemers worden in de koker gedaan waarna 

volgens de volgende regels wordt ingehangen. 

 

Het derde tijdsblok (20.40 – 21.00 uur) 

Om 20.35 uur worden alle kaartjes die dan in de koker zitten opgehangen, ook als daarmee het 4e 

tijdsblok gevuld wordt. Als er nog ruimte over is in tijdsblok 3 worden de kaartjes van tijdsblok 2 in de 

koker gedaan en worden deze allemaal opgehangen, ook als daarmee het 4e tijdsblok gevuld wordt. De 

koker is hierna dus leeg. Er wordt op sterkte ingehangen. 

 

Het vierde tijdsblok (21.00 – 21.20 uur) 

Om 20.55 uur worden alle kaartjes die dan in de koker zitten opgehangen. Als er nog ruimte over is 

worden de kaartjes van tijdsblok 3 in de koker gedaan en worden deze opgehangen. Er wordt op sterkte 
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ingehangen. De kaartjes die overblijven in de koker worden teruggehangen aan de linkerkant van het 

inhangbord. De koker is hierna dus leeg en wordt opgeruimd. 

 

Van 21.20 – 22.30 uur 

De leden kunnen zelf inhangen waarbij de volgende regels gehanteerd worden: 

 Inhangen doe je persoonlijk. 

 Als je aan het spelen bent, kun je niet al voor een volgende ronde ingehangen hebben. 

 Er wordt gespeeld op tijd, is de tijd om ga dan persoonlijk opnieuw inhangen. 

 Kaartjes van anderen, daar blijf je natuurlijk altijd vanaf. 
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