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SPORTPARTICIPATIE

Kwaliteitsimpuls Trainers
In 2017 is de nieuwe structuur voor opleidingen verder ontwikkeld. 
De Cursus Baantrainer (de opvolger van de Sportleider 2 Badmin-
ton) is opgezet en de inhoud is bepaald. Hierdoor is de eerste stap 
in het nieuwe model gezet. Eind 2017 is de tweede stap gezet: start 
van de ontwikkeling van de Cursus Verenigingstrainer (de vervan-
ger van Sportleider 3 Badminton). Zowel de Cursus Baantrainer als 
de Cursus Verenigingstrainer is gebaseerd op de leerlijnen van de 
BWF.

Kennisdeling
In 2017 is de website https://mijnbadmintontraining.nl online 
gegaan. Deze website is bedoeld voor badmintontrainers en bevat 
veel badmintonkennis en oefenvormen (in het Jaarplan is een 
Handboek Oefenvormen opgenomen: dit is lopende 2017 gewijzigd 
in een website). De website kent een (klein) openbaar gedeelte 
waar iedereen terecht kan; wil een trainer meer zien dan kan dat 
door een simpele registratie (naam en e-mailadres); er is ook een 
betaald gedeelte: dan kun je alles zien. Er zijn oefenvormen voor 
verschillende doelgroepen zoals jeugd (gerealiseerd in 2017), re-
creanten, beginnende en gevorderde wedstrijdspelers (in 2018 op 
te leveren). In 2017 hebben 141 mensen een geregistreerd account 
genomen, daarnaast zijn er 24 betaalde accounts. Het beoogde 
aantal afgenomen ‘handboeken’ is dus ruimschoots gehaald.

Opleiden trainers/coaches 
In 2017 is de Masterclass van de Cursus Baantrainer 7 keer geor-
ganiseerd met in totaal ruim 100 deelnemers. Gezien de goede 
spreiding van de Masterclasses over het land kun je stellen dat ook 
schaarsteregio’s voorzien zijn van nieuwe trainers. 
Zo’n 60% heeft de cursus, die naast de Masterclass bestaat uit een 
E-learning-gedeelte en een praktijkbezoek door een praktijkcoach, 
in 2017 afgerond en hiervoor een bewijs van deelname ontvangen. 
De cursus Sportleider 2 Badminton is begin 2017 nog één keer 
gehouden, locatie Oldenzaal. Ook zijn er 3 individuele trajecten 
gestart. 
In 2017 zijn 2 opleidingen Sportleider 3 Badminton gestart: in 
Apeldoorn met 8 deelnemers, in Assen met 6 deelnemers. Daar-
naast is er ook een individueel traject gestart. Eind 2017 is gestart 
met de ontwikkeling van de opvolger van de opleiding Sportleider 
3 Badminton, de Cursus Verenigingstrainer.

Bijscholingen trainers/coaches
Badminton Nederland werkt ten behoeve van deskundigheidsbe-
vordering van badmintontrainers na het behalen van het trainers-
diploma samen met verschillende organisaties: Vereniging voor 
Badminton Oefenmeesters, NOC*NSF, Sporttest en NLCoach. 
In totaal erkende Badminton Nederland in 2017 negenentwintig 
verschillende bijscholingen om de trainerslicentie mee te verlen-
gen. De bijscholingen van NOC*NSF en NLCoach worden meerdere 
malen per jaar en verspreid door het land aangeboden (meer dan 
100 scholingsmomenten). 

Vernieuwing deeldiploma’s voor (beginnende) jeugd
Deze vernieuwing is niet gerealiseerd en wordt vanaf 2019 meege-
nomen in de verdere vernieuwing van opleidingen. 

Schoolbadminton
Uit de inventarisatie onder verenigingen bleken al velen actief te 
zijn met schoolbadminton door kennismakingslessen te geven en/
of scholentoernooien te organiseren. In 2017 maakten maar liefst 
zo’n 6.500 kinderen kennis met badminton en waren 68 vereni-
gingen actief. De behoefte aan ondersteuning zat daarom vooral 
in een gezamenlijke opzet en promotiematerialen en daar is in 
dit eerste jaar op gefocust. Het directe lidmaatschap van (100) 
kinderen bij Badminton Nederland is met deze kennis al in een 
vroeg stadium als doel voor 2017 geschrapt. Er is een uitvoerings-
plan opgesteld, waarbinnen onder andere een onderzoek onder 
groep-8-leerlingen is uitgevoerd, het schoolbadmintonconcept 
is ontwikkeld, promotiematerialen – drukwerk en video’s – voor 
verenigingen en scholen zijn gemaakt, een digitale toolkit is ge-
schreven, et cetera. Het concept is gebaseerd op het idee ‘Kies je 
eigen badmintongymles’, waarbij de leerlingen zelf (op voorhand) 
invloed hebben op de inhoud van de les. Hierbij richten we ons op 
groep 5 tot 8 van de basisschool. Om alles wat nu is ontwikkeld 
in de praktijk te testen, is een zestal verenigingen gezocht die als 
‘proefkonijn’ met het concept aan de slag willen. Deze pilot start 
begin 2018.

Samenwerking bonden

Organisatie opleidingen
De samenwerking van de drie bonden KNBiljartB, NhandboogB en 
Badminton Nederland op het gebied van opleidingen is geconti-
nueerd. Ook andere bonden (NRB (Rugbybond) en Gehandicapten 
Sport Nederland) hebben aangegeven de samenwerking aan te 
willen gaan. De ASK (Academie voor Sportkader) is de verbindende 
schakel geworden. Zij initieert vier keer per jaar een overleg tussen 
de bonden en zorgt ook voor continuïteit bij de organisatie van de 
opleidingen van de drie bonden. De ASK is gespecialiseerd in het 
organiseren van scholingen voor bestuur, trainers en scheidsrech-
ters.

Sportbestuurderdsacademie
Ook in 2017 is er door de Sportbestuurdersacademie een aantal 
hoogwaardige workshops georganiseerd. De workshops spelen in 
op actuele thema’s en dienen de bestuurders bewust te maken, te 
inspireren en/of handvatten te geven om ergens direct mee aan 
de slag te gaan. Door de samenwerking van verschillende bonden 
in de Sportbestuurdersacademie wordt meer interessant aanbod 
voor bestuurders van verenigingen gecreëerd. De leden van Bad-
minton Nederland kunnen kosteloos deelnemen aan de scholingen. 
In 2017 hebben 31 (beoogd >50) bestuurders deelgenomen. De 
klantonvriendelijke aanmeldprocedure is lopende 2017 aangepast, 
iets wat in de 2e helft van 2017 tot meer aanmeldingen heeft geleid 
dan in de eerste helft. 

VERENIGINGSONDERSTEUNING

Ontmoetingen verenigingen
In 2017 zijn 147 unieke lid-verenigingen en 9 niet-lidverenigingen 
door Badminton Nederland ondersteund. Zij zijn aanwezig geweest 
bij een clusterbijeenkomst (112 verenigingen) of masterclass (49 
verenigingen). Hiermee is het gestelde doel van 100 deelnemen-
de verenigingen bij de clusterbijeenkomsten gehaald. In totaal 
zijn daarmee 415 verenigingsvrijwilligers bereikt. Wel kunnen we 
opmerkingen dat er geen toename meer is van het aantal vereni-

gingen dat deelneemt aan verenigingsontmoetingen. Het maximale 
bereik lijkt met de huidige aanpak te zijn bereikt.
Er is wel tevredenheid over de ontmoetingen (bron: Verenigings-
monitor), maar het lijkt geen effect te hebben op ledenverlies/-ver-
loop.

Online platform verenigingsondersteuning
In 2017 is een samenwerking gestart met diverse bonden en 
NOC*NSF om sportgenerieke informatie voor verenigingen 
gezamenlijk te laten verzamelen en communiceren. Zoiets als het 
ANP voor de sportclubs. Sport.nl/voorclubs is het online platform 
waarop de informatie wordt verzameld. Badminton Nederland pu-
bliceert daarnaast de informatie die relevant is voor badmintonver-
enigingen op badminton.nl. De winst van deze samenwerking is dat 
niet langer iedere bond afzonderlijk tijd en geld investeert in het 
goed overbrengen van de actuele sportbrede nieuwsfeiten, denk 
bijvoorbeeld aan subsidies of regelgeving. Het biedt bovendien de 
gelegenheid om badmintonverenigingen met good practices in een 
sportbreed kader te profileren. 

Onderzoek
Dit jaar zijn onderzoeken zoals de Verenigingsmonitor, vrijwilli-
gersmonitor, bezoekerstevredenheid bij de Yonex Dutch Open 
wederom herhaald. Ook is een aantal kleine onderzoekjes uitgezet 
onder het Badmintonnerspanel dat inmiddels bestaat uit ruim 
1.600 leden. Daarnaast is het onderzoek naar blessurepreventie 
in samenwerking met de Universiteit van Maastricht voortgezet. 
Hiervoor zijn onder andere gesprekken met focusgroepen georga-
niseerd tijdens de Yonex Dutch Open.
Voor verenigingen zijn verschillende kant-en-klare onderzoeken 
beschikbaar via een online onderzoekstool. Deze service is dit jaar 
uitgebreid met één nieuw onderzoek, namelijk een vrijwilliger-
stevredenheidsmeting. Het gebruik van deze meting is met drie 
verenigingen nog zeer minimaal. Het toevoegen van een tweede 
nieuwe praktische onderzoekstool is daarom opgeschort. Er is 
in plaats daarvan voor gekozen om de mogelijkheid te creëren ‘per-
soonlijke dashboards’ te maken waarop verenigingen, die gebruik 
maken van één van de al bestaande tools, real-time de resultaten 
kunnen zien. Deze service kan naar verwachting in het tweede 
kwartaal van 2018 starten.Wel zijn de verschillende kant-en-klare 
onderzoeken tezamen 44 keer aangevraagd in 2017. Dit is bovenop 
de 62 gebruikers die in 2016 startten.

Week van het Badminton
Van 9 tot en met 17 september 2017 zijn maar liefs 300 badmin-
tonverenigingen bezig geweest met acties voor ledenwerving. 
Door het organiseren van open dagen zetten zij de deuren van hun 
vereniging open om zo mensen kennis te laten maken met badmin-
ton en de vereniging zelf. Daarbij sloten de verenigingen aan bij en 
maakten zij gebruik van drie initiatieven die landelijk waren opge-
start: de Week van het Badminton, de Nationale Sportweek en de 
AH Sportactie, een mooie combinatie van activiteiten die zorgden 
voor landelijke dekking en bekendheid en dat verenigingen met 
hun open dagen onder de aandacht kwamen.

Regiocontactpersonen
In 2017 hebben de regiocontactpersonen meer dan regelmatig (in)
formeel contact gehad met de leden van het regioteam, bestuur-
ders, ccp-ers en trainers van verenigingen en de flagships. Verder 
zijn naast de regiovergadering meerdere clusterbijeenkomsten 

georganiseerd door flagships, alleen of in samenwerking met het 
regioteam of Badminton Nederland, over specifieke thema’s.

Flagships
Bij de start van 2017 waren er verdeeld over het land 14 flagships. 
Het succes van deze flagships is wisselend en gedurende het jaar 
hebben daarom diverse flagships besloten hun rol niet langer voort 
te zetten. Redenen hiervoor waren o.a. het willen focussen op de 
eigen vereniging, het vertrek van de verantwoordelijke binnen 
de vereniging (zonder opvolging) en onvoldoende interesse van 
omliggende verenigingen. Dit heeft tot gevolg dat er eind 2017 acht 
flagships actief waren. Zij hebben gezamenlijk 9 bijeenkomsten 
georganiseerd. De regiocontactpersonen hebben daarnaast clus-
terbijeenkomsten opgezet in gebieden waar geen flagships actief 
zijn. Net als de ervaring van de flagships geldt dat de behoefte 
hieraan wisselend is: 10 van de 18 initiatieven (56%) hebben tot 
een bijeenkomst geleid.
Nadat in het derde kwartaal duidelijk werd dat de beschikbaar ge-
stelde budgetten voor de flaghips niet volledig werden gebruikt, is 
ervoor gekozen ook andere verenigingen de mogelijkheid te bieden 
met financiële steun van Badminton Nederland samenwerkings-
initiatieven te starten. Hiervan hebben drie initiatieven gebruik 
gemaakt, te weten in Amsterdam, Leeuwarden en de Achterhoek. 
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PROMOTIE

Blogs
Er zijn blogs geschreven om verenigingen te ondersteunen. Daarbij 
wordt een serie blogs afgesloten met een white paper, een samen-
vatting met alle belangrijke informatie bij elkaar. Voor de keuze van 
de onderwerpen is uitgegaan van de top-3 uit de Verenigingsmoni-
tor. In 2017 zijn blogs geschreven over ledenwerving en -behoud. 

Sociale media
Het aantal volgers op sociale media is in 2017 duidelijk gegroeid. 
Vooral Instagram (sinds december 2016) – van 792 naar 2.298 – 
trok veel nieuwe volgers; Twitter (van 2.504 naar 29020) en Face-
book  (van 3.236 naar 3.879) groeiden ook maar minder spectacu-
lair. De groei is bereikt door het meer, herkenbaar en structureel 
publiceren van berichten. 

Website
De website www.badminton.nl is in 2017 minder bezocht dan in 
2016, een lichte daling van 8%. Dit past wel in het beeld van deze 
tijd: men maakt tegenwoordig meer gebruik van andere infor-
matiebronnen. Ook de introductie van 2 nieuwe websites, www.
finaleeredivisiebadminton.nl en http://nkbadminton.nl/ , heeft er-
toe bijgedragen dat meer bezoekers van deze evenementen direct 
deze sites hebben bezocht zonder eerst naar www.badminton.nl 
te gaan.

Topbadminton
Door de internationale toernooien waar Nederlanders (senioren en 
jeugd) aan meedoen al vanaf ronde 1 te volgen en berichten met 
een foto te plaatsen, is de sport meer op de kaart gezet. Naast het 
gebruik van sociale media is ook de site top-badminton.nl meer 
gebruikt en gepromoot.

Kennis opdoen
In januari is door de medewerkers van PR en Communicatie een 
workshop gevolgd over hoe sociale media meer en effectiever in 
te zetten, meer content te genereren en meer mensen te bereiken. 
Daarnaast zijn bezoeken gebracht aan de EK in Kolding en de WK in 
Glasgow, om zo kennis op te doen van de communicatie en aankle-
ding (lees uitstraling) bij grote internationale evenementen.

Sportvibes
Voor de Yonex Dutch Open is in september/oktober samen met 
Sportvibes een campagne opgezet voor Facebook om het evene-
ment meer onder de aandacht te brengen. Er is voor gekozen om 
op vijf momenten gericht naar een bepaalde doelgroep een bericht 
over de Yonex Dutch Open te sturen en daarbij ook informatie over 
die doelgroep te verzamelen. De campagne heeft meer bewust-
wording van het evenement gecreëerd en meer traffic op onze 
sociale media. Het heeft niet geleid tot meer kaartverkoop.
 
Na de Yonex Dutch Open heeft Sportvibes een workshop gegeven 
over hoe campagnes op te zetten en uit te voeren en kan Badmin-
ton Nederland hier nu zelfstandig mee aan de slag.

Content Stadium
Om de berichtgeving meer herkenbaar en uniform te maken en 
om eenvoudig (en sneller) afbeeldingen bij de berichten te kunnen 
opmaken, is in september een contract met Content Stadium 

gesloten. Aan de hand van verschillende formats kan snel en een-
voudig aan onze wensen voor herkenbaarheid en uniformiteit van 
de berichtgeving van Badminton Nederland worden voldaan. 

Badminton Europe
Vanaf juni 2017 maakt Simone van den Bergh namens Badmin-
ton Nederland voor twee jaar deel uit van twee Badminton 
Europe-commissies: de commissie High Performance (hier is het 
grootste project het opzetten en uitbreiden van het Europese 
trainingscentrum) en de commissie Communication ( hier worden 
allerhande zaken besproken om badminton op Europees niveau 
meer onder de aandacht te brengen). Ieder half jaar komen de 
commissies samen om de binnen deze commissies lopende projec-
ten te evalueren, deze bij te sturen en eventueel nieuwe initiatie-
ven te ontplooien. In september 2017 was de eerste commissie-
bijeenkomst in Sofia, Bulgarije.

Evenementen
Het aantal bezoekers van de evenementen was als volgt:
Carlton NK 2017: 1.500 (doelstelling was 1.500)
Finale Carlton Eredivisie 2017: 1.000 (doelstelling was 1.500)
Yonex Dutch Open 2017: 4.250 (doelstelling was 5.500)
De evenementen trokken de afgelopen jaren een redelijk stabiel 
aantal bezoekers. Een groei is niet gerealiseerd. Er wordt meer 
dan voorheen gecommuniceerd, ook direct naar de leden, over de 
deze evenementen, maar dat heeft nog niet geleid tot de gewenste 
groei.
De toegenomen communicatie wordt de komende jaren doorgezet. 
Tevens zullen verenigingen meer persoonlijk en via digitale infor-
matievoorziening betrokken worden bij het evenement. Een paar 
goed bezochte (en uitverkochte) badmintonevenementen draagt 
bij aan de gehele promotie van badminton en daarmee ook direct 
dan wel indirect aan de promotie van de badmintonverenigingen. 
Geld dat beschikbaar komt uit een substantiële extra verkoop van 
tickets gaat direct weer terug naar de aankleding en promotie van 
het evenement en het badminton.

Marketing
Ter voorbereiding op het neerzetten van een marketingplan in 
2018 zijn in 2017 verschillende acties ondernomen. Zo is Badmin-
ton Nederland aangehaakt bij een aantal gezamenlijke initiatieven 
voor onder andere een Customer Data Platform en SX Bondgeno-
ten. Met hulp van gevestigde sportmarketeers bundelen bonden 
hier hun kennis en krachten. Het doel van Badminton Nederland 
hierbij is een basis te leggen voor een strategisch marketingplan 
en de eerste stappen te zetten naar gerichter en persoonlijker 
communiceren met de badmintonners. De marketingstrategie en 
uitwerking hiervan binnen en buiten de bondsorganisatie volgt in 
de eerste helft van 2018.

WEDSTRIJDZAKEN

Organisatie van lokale competities buiten de reglementaire 
competities

Bestaande lokale competitie-initiatieven die nu buiten Badmin-
ton Nederland spelen onderdeel maken van aanbod Badminton 
Nederland
In kaart is gebracht welke competitievormen de diverse aanbieders 
van lokale competities aanbieden. Het traject heeft nog niet geleid 
tot gesprekken met andere aanbieders.

In het seizoen 2017-2018 drie pilots cf. nieuwe opzet in de regu-
liere competitie: 2 voor de jeugdcompetitie en 1 voor de senio-
rencompetitie
De pilots voor de jeugdcompetitie in de regio’s Centrum en 
Noord-Holland hebben plaatsgevonden. In deze pilots is er een 
andere opzet gemaakt van de leeftijdscategorieën. Zo wordt er 
gespeeld in de leeftijdscategorieën Mix U15 en Mix U19; de wed-
strijden bestaan uit  de gebruikelijke 8 partijen. Daarnaast wordt er 
gespeeld in de U13 en U17; deze wedstrijden bestaan uit 6 partijen. 
In alle leeftijdscategorieën wordt ook nog gekeken naar de sterkte 
van de teams.

In de Regio Noord-Brabant is in de omgeving Veghel/Uden de 
organisatie gestart van een competitie voor beginnende jeugdbad-
mintonners. Er zijn geen aanmeldingen voor geweest.

In de Regio Noord is een pilot opgezet voor een mannencompetitie 
waarbij de teams bestaan uit drie mannen. Aan deze competitie 
hebben 10 teams deelgenomen.

Op 2 locaties organiseren we zelf (incl. accommodatie) 1 activiteit 
gebaseerd op een nieuwe vorm van competitie
Tijdens de Yonex Dutch Open 2017 is de box-to-box en het 3-te-

gen-3 opgezet. Doordat zich te weinig deelnemers aanmeldden is 
besloten om het niet door te laten gaan.

3 nieuwe vormen van competitie realiseren op 10 locaties door 
verenigingen/anderen
Van de drie nieuwe vormen van competitie zijn de box-to-box en 
het 3-tegen-3 uitgezet. Er zijn verenigingen geweest die vragen 
gesteld hebben over beide vormen maar het heeft niet geleid tot 
het daadwerkelijk organiseren van deze competities.

Leveringsplicht scheidsrechters tegen het licht houden
De LCW heeft besloten om de leveringsplicht van scheidsrechters 
voor de teams in de Bondscompetitie te handhaven. De LCW heeft 
als reden aangegeven dat nog steeds niet alle wedstrijden kunnen 
worden voorzien van scheidsrechters. 

Nulmeting verenigingen en badmintonners over aangeboden 
competitie en toernooien
Eind 2017 is een onderzoek uitgezet onder verenigingen en een 
badmintonpanel van Badminton Nederland over het aanbod van 
competities en toernooien.
Met het onderzoek onder de badmintonners willen wij inzicht krij-
gen in de motivaties/drijfveren van badmintonners om al dan niet 
(meer) deel te nemen aan bepaalde competities en toernooien.
Met het onderzoek onder de verenigingen willen wij antwoord 
krijgen op de volgende vragen: ontbreken er bepaalde activiteiten 
en/of vormen van competitie en toernooien voor bepaalde doel-
groepen? Spelen we wel genoeg in op de verjonging of vergrijzing? 
Moeten we (gezamenlijk) meer toernooien/activiteiten organi-
seren voor potentiële leden? Moet Badminton Nederland lokaal 
meer en/of andere activiteiten gaan organiseren? Moeten we meer 
activiteiten in de zomer gaan aanbieden of outdoor-badminton 
gaan promoten?
De resultaten zullen in het 1e kwartaal van 2018 verwerkt worden.
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Aangepast Badminton 

Nationale selectie
Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van het maken van een 
investeringsplan Top-Parabadminton voor en i.s.m. NOC*NSF. Doel 
van het plan is om het niveau zodanig te verhogen dat Nederlandse 
spelers medailles gaan halen bij de Paralympische Spelen in de 
toekomst.
Gevolgen hiervan zijn geweest:
• Top-Parabadminton valt vanaf medio 2017 organisatorisch on-

der Topbadminton en wordt aangestuurd door de Technisch 
Directeur van Badminton Nederland.

• de nationale selectie wordt niet in die hoedanigheid voortge-
zet.

De status eind 2017 was:
• NOC*NSF heeft nog geen uitsluitsel gegeven over het al dan 

niet mee-investeren in het ingediende investeringsplan. Los 
hiervan gaat hoe dan ook invulling gegeven worden aan on-
derstaande 2 punten.

• Er zijn 3 spelers die op basis van gesprekken hierover met di-
verse betrokkenen zijn geselecteerd voor Top-Parabadminton, 
wat o.a. gaat betekenen dat zij gaan trainen bij een Regionaal 
TrainingsCentrum en dat zij gaan trainen en leven conform 
de afspraken die ook van toepassing zijn voor de reguliere 
nationale selectiespelers.

• Er is nog geen nieuwe bondscoach voor Top-Parabadminton. 
Reden hiervoor is ook dat het Top-Parabadminton geïnte-
greerd wordt in het reguliere Topsportprogramma, waarvoor 
het plan is om een RTC te openen in Arnhem. Van dit RTC gaan 
de Parabadmintonners dan ook deel uitmaken. Tot de opening 
van dit RTC worden er maatwerkafspraken gemaakt met de 
desbetreffende spelers.

WK Zuid-Korea
De volgende spelers hebben meegedaan aan het WK in Zuid-Korea 
dat plaatsvond van 22 t/m 26 november 2017.
Staanders
• Megan Hollander (kwartfinale)
• Joshua Donkers (1e ronde)

NOC*NSF Paralympische Talentdag
Op 15 oktober 2017 vond de Paralympische Talentdag plaats, waar 
Badminton Nederland ook bij aanwezig was. Tijdens Paralympische 
Talentdagen analyseren bondscoaches/trainers van verschillende 
sporten de potentie van de deelnemende sporters. Hier zijn vijf 
spelers uit voortgekomen die doorgeleid zijn naar verenigingen en 
het Aangepast Badminton Circuit.

NK Aangepast Badminton
Op 22 en 23 april 2017 vond het NK Aangepast Badminton plaats 
in Veenendaal in samenwerking met Badminton Duovereniging 
Veenendaal. Er waren 40 deelnemers.

Aangepast Badminton Circuit
Negen verenigingen hebben in 2017 een aangepast badminton 
toernooi t.b.v. het Aangepast Badminton Circuit georganiseerd.

Aangepast Badminton verenigingen
Momenteel zijn er 30 lidverenigingen actief met Aangepast Bad-
minton. Er is een groeiende interesse bij ook andere verenigingen.

TOPBADMINTON
2017 begon heel mooi. Eind 2016 hadden we te horen gekregen dat 
we terug waren als focusprogramma bij NOC*NSF. Prachtig nieuws 
voor onze sport en het topbadmintonprogramma. Met deze sub-
sidie kon er vanaf dit jaar weer gebouwd worden aan een nieuw 
en volledig team rondom topbadminton. In maart is Ilse Vaessen 
begonnen als topsportmedewerkster. Het vinden van een nieuwe 
bondscoach heeft wat langer geduurd, maar vanaf juni werd het 
trainersteam versterkt met de nieuwe bondscoach: Kent Madsen. 
In 2016 was Jonas Lyduch al begonnen als assistent-bondscoach. 
Het trainersteam voor de senioren was bij deze rond. 

Focusprogramma
Terug in het focusprogramma betekende ook dat we weer een 
opleidingsprogramma op mochten gaan zetten op Papendal. Dit 
wordt ook wel de S-1-groep genoemd, een groep van 11 spelers 
samengesteld uit onze beste talenten van U17/U19 in Nederland. 
Zij volgen een fulltime trainingsprogramma op Papendal. Een hele 
switch voor deze jonge spelers: ze zijn bijna allemaal verhuisd naar 
Arnhem en van school veranderd. Onder leiding van de hoofd-
coach Ruud Bosch is het S-1-programma begonnen in augustus. 
In het begin verliep het nog niet alles vlekkeloos, maar hier is een 
hoop progressie in gemaakt en de samenwerking met het CTO 
(centrum topsport en onderwijs) is op dit moment goed en ervaren 
wij als zeer prettig. 
Ook de algemene samenwerking met NOC*NSF is goed. Wij voelen 
dat we 100% gesteund worden en zijn ook zichtbaar lid van Team-
NL. 

Europese kampioenschappen
In april 2017 werd het Europees kampioenschap gespeeld in Kol-
ding (Denemarken). 
Dit Europees kampioenschap waren twee kwartfinales het hoogst 
haalbare voor de ploeg dit jaar:
• Kwartfinaleplek voor Selena Piek en Eefje Muskens 
• Kwartfinaleplek voor Mark Caljouw 
Mark Caljouw boekte mooie overwinningen onder andere tegen 
Pablo Abian, in de kwartfinales kwam hij tekort tegen Victor Axel-
sen, maar hij kan terugkijken op een heel mooi toernooi. Selena 
Piek speelde haar eerste toernooi na ongeveer 8 maanden blessu-
releed. Selena en Eefje hebben gestreden in de kwartfinales, maar 

kwamen tekort tegen het geplaatste Russische koppel. Jammer, 
maar voor dit jaar het hoogst haalbare voor onze vrouwen.
Ook werd in april het Europese Jeugdkampioenschap gehouden in 
Mulhouse, Frankrijk. De beste prestatie werd geleverd door Joran 
Kweekel door een bronzen medaille te halen. 
In het teamtoernooi werd een plek bij de beste 8 teams behaald. 

WK
Na het Europese Kampioenschap kwam snel een down-moment. 
Eefje Muskens gaf aan te willen stoppen als professioneel badmin-
tonster. Ontzettend jammer, omdat Eefje en Selena samen een 
sterke dubbel waren, maar we moesten haar keuze respecteren. 
Tijdens het WK in augustus hebben Selena en Eefje hun laatste 
wedstrijd samen gespeeld; in oktober tijdens de Dutch Open heeft 
Eefje officieel afscheid genomen in eigen land. 
Het Wereldkampioenschap 2017 werd gehouden in Glasgow. Voor 
Nederland kwamen daar 2 gemengddubbels, 2 mannendubbels, 
1 vrouwendubbel en 1 mannenenkel in actie. Helaas slaagde nie-
mand erin verder te komen dan de 2e ronde. 

Het team werknemers rondom topbadminton is uitgebreid.
De samenstelling is: 
• Technisch Directeur: Claus Poulsen 
• Topsportmedewerkster: Ilse Vaessen 
• Bondscoach: Kent Madsen 
• Assistent-bondscoach: Jonas Lyduch 
• Talentcoach S-1 coach: Ruud Bosch 
• Talentcoach U17: Robbert de Keijzer
• Talentcoach U15: Thomas Wijers 
• Manager junioren/senioren: Ger Tabeling .

Talentontwikkeling
In 2017 is ook de structurele lijn doorgezet omtrent de Talentont-
wikkeling. 3 RTC’s hebben een jaar lang gedraaid en dit gaat goed. 
Trainers en spelers zijn tevreden en ondertussen is een aantal 
spelers van een RTC ook doorgestroomd naar de Nederlandse 
Jeugdselectie, een mooie ontwikkeling die we voort willen zetten 
in 2018. De samenwerking met de gemeente Den Haag, de ge-
meente Almere/topsport Flevoland en het Alfrinkcollege in Deurne 
gaat ook goed. Wij zijn hen dankbaar voor de steun en de goede 
samenwerking. 
De trainers die werkzaam zijn op de RTC’s zijn: 
• RTC Deurne - Hoofdcoach: Paul Vennekens Assistent-coach: 

Rick Steuten
• RTC Den Haag - Hoofdcoach: Robbert de Keijzer, Assis-

tent-coach: Thomas Wijers 
• RTC Almere – Hoofdcoach: Dicky Palyama.

Samenwerking badmintonscholen
In 2017 zijn we begonnen om de samenwerking te verbeteren 
tussen de badmintonscholen en Badminton Nederland. Dit heeft 
een aantal jaren stil gelegen, maar we hebben dit vanaf 2017 weer 
opgepakt. Dit heeft tijd nodig, maar we zijn op de juiste weg. In 
2017 hebben er al twee sessies plaatsgevonden waarin is gespro-
ken met de badmintonscholen. In 2018 zetten we dit proces voort. 
Het uiteindelijke doel is om een goede samenwerking te creëren 
met de badmintonscholen die behoren in de leerlijn van Badmin-
ton Nederland, zodat we samen de talenten scouten en deze door 
laten stromen in de leerlijn van Badminton Nederland naar de top. 
Trainersopleidingen
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Cursus baantrainer
De Cursus baantrainer was in september 2017 geheel klaar om te 
gaan gebruiken als lesmateriaal voor de eerste groep coaches, een 
heel mooi resultaat voor de ontwikkeling van de coaching-oplei-
dingen. 

Elitecoaching
De elitecoaching is een proces waar het hele jaar door aan gewerkt 
wordt door de Technisch Directeur. Hij is continu bezig met het ver-
der opleiden van de RTC-coaches en de Nationale (talent) coaches 
tot een hoog kennisniveau over coaching. In 2017 zijn alle coaches 
een aantal keer bij elkaar gekomen; dit proces zal in 2018 voortge-
zet worden. 

Wereldjeugdkampioenschap
In 2017 werd er ook weer een Wereldjeugdkampioenschap ge-
speeld. Met een groep van 6 spelers is afgereisd naar Yogyakarta in 
Indonesië. Daar werd bij het teamtoernooi een 20e plek behaald. 
Een resultaat waar we niet 100% tevreden mee waren, maar wel 
een goede leerschool voor de spelers. 
De beste en mooiste prestatie in het individuele toernooi werd 
geleverd door Debora Jille en Alyssa Tirtosentono. Zij behaalden 
een plek bij de laatste 8 koppels van de wereld, een topprestatie 
van deze meiden.
Overzicht van de beste prestaties geleverd in het jaar 2017 door 
onze Nationale Senioren selectie:  
• Winnaar Scottish Open (Grand Prix) in het vrouwendubbel, 

mannendubbel en het gemengddubbel. 
• Runner up Dutch Open (Grand Prix) in het gemengddubbel 
• Winnaar en Runner up Belgian International (Int challenge) in 

het vrouwendubbel 
• Winnaar Italian International (Int challenge) in het mannen-

dubbel. 
• Winnaar Spanish International (Int challenge) in het mannen-

dubbel en Runner up in het gemengddubbel. 
• Winnaar Orleans International (Int challenge) in het man-

nenenkel. 
• Halve finale Bitburger Open (Grand Prix gold) in het man-

nenenkel 
• Runner up Irish Open (Int serie) in het vrouwenenkel. 
• Halve finale Scottish Open (Grand Prix) in het vrouwenenkel 

en mannenenkel. 
• Runner up Dutch International (Int serie) in het vrouwendub-

bel. 
Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan een 
succesvol jaar voor Topsport in 2017 en we kijken uit naar 2018 om 
deze samenwerkingen voort te zetten. 

ORGANISATIE

Vrijwilligersbeleid
In 2017 zijn twee workshops georganiseerd voor afgevaardigden. 
Op 10 juni in Papendal gaf NOC*NSF-accountmanager Jolina 
Broesder een introductie in de werking van sportorganisaties in 
Nederland en de verschillen in de rollen van functionarissen tussen 
sportbonden.
Op 14 oktober vond in het Topsportcentrum in Almere de begelei-
dingssessie ‘Bestuurlijke ontwikkeling en governance’ plaats, geleid 
door NOC*NSF-deskundige Huibert Brands.
Op 17 juni vond de tweede landelijke vrijwilligersdag plaats. De 
dag was zeer geslaagd maar de deelname laag. Vanuit dit laatste 
gegeven zijn we gestart met het zoeken naar nieuwe manieren om 
de doelen van bijeenkomsten voor vrijwilligers – met elkaar kennis 
maken – waardering uiten – leuke activiteiten ter vermaak laten 
beleven – op andere manieren aan te bieden zodat er meer vrijwil-
ligers aan deel gaan nemen. Zo zijn begin 2018 twee activiteiten 
georganiseerd bij de FZ Forza NK en de Finaledag Eredivisie. 
De vrijwilligerstaken zijn in kaart gebracht. Van de meeste hiervan 
is een beschrijving aanwezig; voor een aantal hangt de beschrijving 
af van nog lopende ontwikkelingen in de functie. Tevens is een 
standaard vrijwilligerscontract opgemaakt voor vrijwilligers die 
nieuw aantreden; niet voor occasionele/kortdurende opdrachten. 
Dit zal zoveel mogelijk uitgebreid worden. 
Tot slot is in november 2017 een Vrijwilligerstevredenheidsonder-
zoek (VTO) gehouden waaraan 54 vrijwilligers hebben meegedaan; 
de uitkomsten zijn gepubliceerd. Met deze uitkomsten zijn we aan 
de slag gegaan om hen steeds beter te ondersteunen in hun activi-
teiten en hun werkplezier en voldoening te verhogen. Het rapport-
cijfer is 7,2. Vanuit het VTO zijn er tevens persoonlijke gesprekken 
gehouden met een achttal vrijwilligers. 

Organisatie
Het bestaande organogram voldoet. Vanuit de vrijwilligersonder-
zoeken is geen behoefte aan voorlichtingsbijeenkomsten over de 
organisatie gebleken. Onbekendheid met de werkwijze en struc-
tuur is evenmin aan de orde. 
Door de bestuurlijke situatie in 2017 is men zich tevens bewust ge-
worden van de nodige aanpassingen binnen de organisatie (zie de 
rapportage van de werkgroep ‘Bestuurlijke kweekvijver’, stuk van 
de bondsvergadering van 3 februari 2018) waardoor het verstandig 
is geacht om de voorlichting aan vrijwilligers mee te nemen in de 
komende ontwikkelingen binnen de organisatie. 
De onzekerheid bij vrijwilligers die specifiek de invoering van het 
competitiehuis betreft, is gaandeweg het jaar 2017 afgenomen. Be-
gin 2018 kan vastgesteld worden dat de vrijwilligers van de regio-
teams die te maken hebben met de seniorencompetitie weten wat 
er van hen verwacht wordt en de resterende vrijwilligers weten dat 
hun taken/positie niet veranderen, althans niet naar aanleiding van 
de invoering van het competitiehuis. 

Contributiesysteem 2020 
In de jaarvergadering van juni 2017 is door de afgevaardigden een 
voorstel ingediend voor een verlaging van de teambijdrage voor de 
jeugd. Dit voorstel is op advies van het bondsbestuur en in overleg 
tussen bondsbestuur en afgevaardigden niet aangenomen. Daarna 
is het bondsbestuur aan de slag gegaan, met als resultaat een 
voorstel voor de bondsvergadering in oktober 2017. Het voorstel 
is goedgekeurd waardoor besloten is om te gaan werken aan een 

nieuwe contributiesystematiek op basis van ervaringen uit op te 
starten pilots, nieuwe financieringsbronnen via het traject ‘ver-
dienmodellen’ en overige ontwikkelingen in de organisatie. Start 
van het project is 15 januari 2018.

Bestuurlijke kweekvijver
Uit het traject van het zoeken naar een nieuw bestuur is duidelijk 
gebleken dat het binnen Badminton Nederland moeilijk is om com-
petente bestuurders te vinden. Tijdens de bondsvergadering op 14 
oktober 2017 is een werkgroep ingesteld door de afgevaardigden 
met de opdracht om de ‘kweekvijver’ weer te vullen, zodat het in 
de toekomst makkelijker wordt om nieuwe bestuurders te vinden. 
De werkgroep is aan de slag gegaan en heeft op 3 februari 2018 
advies uitgebracht aan de bondsvergadering. 

Transitietrajecten
In de tweede helft van het jaar hebben we deelgenomen aan ver-
schillende NOC*NSF-bijeenkomsten over de transitie in de sport. 
Dit zal in 2018 concreet resulteren in actieve deelname aan de 
transitietrajecten.

Sponsoring
Het jaar 2017 heeft qua sponsoring vooral in het teken gestaan 
van:
• beëindiging van het contract met Carlton.
• het nieuwe contract met Forza.
• een nieuw aangepast contract met Yonex. 
• een nieuw contract met NOC*NSF m.b.t. marketingrechten 

TeamNL.
• een nieuw contract met Van de Kolk Hypotheken.
Andere bedrijven/organisaties die als sponsor betrokken zijn ge-
weest via evenementen zijn:
• Gemeente Almere
• Maaspoort Sports & Events
• NH Hotel Naarden
• Met en Co
• MAMS Coffee
• Amazing Oriental
• Badminton Business Netwerk
• FIT International
• Beyuna
• Foot Connection
Aan de bedrijventoernooien die in aanloop naar of tijdens de finale 
Landskampioenschap Carlton Eredivisie en de Yonex Dutch Open 
georganiseerd werden, hebben diverse bedrijven deelgenomen en 
daarbij zo ook financieel bijgedragen aan de genoemde evenemen-
ten.
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LCW 
Tijdens de verslagperiode was de LCW als volgt samengesteld:

Freek Cox Voorzitter  tot 8-11-2017

Ben Lageweg Portefeuillehouder Competitie-
zaken tot 7-11-2017

Albert Valentijn Portefeuillehouder Toernooiza-
ken en Aangepast Badminton 

John op het Veld Portefeuillehouder Wedstrijd-
functionarissen 

Remco Oskam Portefeuillehouder Reglemen-
ten en regelingen

Overige aanwezigen bij LCW-vergaderingen:

Joan Peeters Ambtelijk secretaris en Mana-
ger Competitie en Toernooie

Ger Tabeling Bondsbestuurslid met de por-
tefeuille Wedstrijdzaken

De LCW is verantwoordelijk voor beleid en organisatie van landelij-
ke wedstrijdzaken in het algemeen, inclusief die op het gebied van 
aangepast badminton, en is gerechtigd voorstellen te doen voor 
beleid aangaande regionale wedstrijdzaken.

Evenementen, kampioenschappen en toernooiencircuits
Zijn de volgende activiteiten georganiseerd in 2017:
Carlton Bondscompetitie, finale landskampioenschap Carlton 
Eredivisie (i.s.m. BCH), Carlton NK, NK Aangepast Badminton 
(i.s.m. Duo Badminton Veenendaal), NK voor regioteams (i.s.m. BC 
Rianto), finale Junior Master Circuit, finale Master Circuit (i.s.m. BC 
Drop Shot), finaledag Carlton GT Cup, NJK, Carlton NVK (i.s.m. BC 
Amersfoort) en de Junior Master Cup.
Daarnaast werden in 2017 in samenwerking met organiserende 
verenigingen onder de vlag van de LCW de volgende toernooiencir-
cuits georganiseerd:
• Master Circuit, bestaande uit 6 toernooien en een finale
• Junior Master Circuit, bestaande uit 13 toernooien
• Aangepast Badminton Circuit, bestaande uit 8 toernooien 

(inclusief NK)
Na overleg met de RCW’s is de toernooikalender voor het seizoen 
2017/2018 vastgesteld en gepubliceerd.

Uitvoeringsregelingen en reglementen
Alle bestaande uitvoeringsregelingen die betrekking hebben op 
de wedstrijdzaken en reglementen zijn waar nodig geactualiseerd. 
Door middel van Officiële Mededelingen zijn de leden van Badmin-
ton Nederland hierover geïnformeerd.

Bijeenkomsten
De LCW is in verslagperiode tien keer bijeengekomen. De agenda 
wordt deels bepaald door zaken die reglementair worden voor-
geschreven, zoals verplichte publicatie van uitvoeringsregelingen 
en de principekalender op bepaald momenten in het jaar. Ver-
der zijn ingekomen stukken, bezwaren en dispensatieverzoeken 

afgehandeld. Daarnaast zijn diverse beleidsmatige thema’s op het 
gebied van Wedstrijdzaken ingebracht en besproken. De planning, 
voorbereiding, uitvoering, evaluatie en verbetering van alle onder 
verantwoordelijkheid van de LCW georganiseerde activiteiten zijn 
besproken.
Tevens zijn de volgende bijeenkomsten belegd door de LCW:
• 1 overleg met Eredivisie en Eerste divisie verenigingen
• 1 overleg met Master organisatoren
• 1 overleg met Junior Master organisatoren
• 2 overleggen met de RCW’s
Verdere bijzonderheden
• De toekenning van het NK Aangepast Badminton 2018 aan 

Badminton Duovereniging Veenendaal.
• Afhandeling van het dossier BC Victoria

Sectie Wedstrijd Organisatie (SWO)
De samenstelling van de SWO is in het afgelopen jaar niet veran-
derd. De SWO bestaat per 1 januari 2017 uit de volgende leden: 
John op het Veld, voorzitter; Ben van Deursen, secretaris; André de 
Wit, coördinator financiële zaken; Bart Los, coördinator wedstrij-
dorganisatie; Erik Ligtvoet, coördinator begeleiding en beoordeling 
alsook de spelregels; Netty Ooms, coördinator lijnrechters; Judith 
van der Wel, coördinator referees en scheidsrechters. Joan Peeters 
is namens het bondsbureau lid van de commissie.
De SWO vergaderde in het kalenderjaar 2017 wederom zes maal. 
Op 30 augustus is de jaarlijkse refereekaderavond voor alle refe-
rees gehouden op het bondsbureau in Nieuwegein. Op zaterdag 2 
september werd de jaarlijkse kaderdag voor alle wedstrijdfunctio-
narissen van Badminton Nederland georganiseerd in Brummen. 
Alle informatie (ook aanstellingen) is weer per e-mail aan de 
wedstrijdfunctionarissen toegezonden. Alle nieuws is daarnaast op 
de wedstrijdfunctionarissenpagina van de website van Badminton 
Nederland gepubliceerd.

Evenementen
In 2017 werden de gebruikelijke evenementen georganiseerd, 
waarvoor wedstrijdfunctionarissen aangesteld werden:
• Carlton Nederlandse Kampioenschappen, 
• Carlton Nederlandse JeugdKampioenschappen. 
• Carlton Nederlandse Veteranen Kampioenschappen
• Nederlands Kampioenschap voor Regioteams
• Junior Master finale en Junior Master Cup
• Finale Carlton GT Cup
• Victor Dutch International
• Yonex Dutch Junior International
• Yonex Dutch Open
De paramedische begeleiding bij de evenementen was net als in 
voorgaande jaren grotendeels in handen van Gé van den Broek en 
Martin ter Plegt.

Scheidsrechters en referees
Ook in 2017 hebben de werkzaamheden van de SWO zich beperkt 
tot de groep (inter)nationale wedstrijdfunctionarissen. 
Op aanstellingsgebied kan worden gemeld dat in de competitie in 
de Eredivisie en Eerste Divisie alle wedstrijden zijn bemenst.   
Internationaal waren er 25 uitzendingen van scheidsrechters en 
daarnaast zijn er drie referees die door BWF en Badminton Europe 
internationaal worden aangesteld. Op nationaal niveau is bij elk 
Junior Master-toernooi een referee aangesteld, bij de Master-toer-
nooien idem en voor de zondag tevens twee scheidsrechters. Ook 

bij alle nationale kampioenschappen werden referees en scheids-
rechters aangesteld.   
In 2017 zijn er geen nieuwe scheidsrechters toegetreden. Helaas 
zijn er ook weer een paar collega’s gestopt.  Verder zijn er scheids-
rechters gepromoveerd van Nationaal naar Top Nationaal en van 
Top Nationaal naar Internationaal. Ook hebben we twee nieuwe 
referees aan het refereekorps toegevoegd.
Lijnrechters
De lijnrechters zijn dit jaar ingezet bij de halve finales en finale in 
de strijd om het Landskampioenschap. 
Naast de competitiefinales hebben de lijnrechters geacteerd bij de 
Dutch Open, het finaleweekend van de Carlton GT cup  en NK. Bij 
deze evenementen in 2017 hebben we steeds voldoende mensen 
kunnen aanstellen. Soms met inzet van buitenlandse collega’s. 

Shuttletestcommissie samenstelling
De shuttletestcommissie bestond begin 2017 uit de volgende 
leden: Paul de Kuyper (voorzitter), Marjan Ridder, Emmy Vlaar, 
Dennis Tjin Asjoe en Rune Massing. In maart 2017 is Rune Massing 
op verzoek van het bondsbestuur opgevolgd door Ruud Bosch. 
Joan Peeters verleende ondersteuning vanuit het bondsbureau.

Keuringen
De shuttletestcommissie heeft in 2017 in totaal 5 keuringen ver-
richt van verschillende merken/typen shuttles en advies hierover 
uitgebracht aan het bondsbestuur. De bevindingen staan in onder-
staande tabel.

Rapport Merk & Type Uitvoering Advies 
toelating tot 
categorie

323 RSL Tourney 4 Veer 77 B

324 RedClear Pro Veer 77 A

325 Yonex Mavis 600 Nylon: middel C

326 Babolat 3 Veer 78 B

327 Victor CS No2 Carbon fibre C

Spelregelcommissie
De spelregelcommissie is een onderdeel van de LCW en is tevens 
vertegenwoordigd in de SWO.
De spelregelcommissie bestond net als voorgaande jaren uit 3 le-
den, t.w. André de Wit, voorzitter; Ben Lageweg, lid; Erik Ligtvoet, 
lid.

Nieuwe versie van Spelregels op de website
Op de pagina Spelregels en Reglementen van de website van Bad-
minton Nederland is een nieuwe versie van de Spelregels geplaatst. 
De wijzigingen zijn: 
• Enkele aanpassingen van het gebruik van het Videobeoorde-

lingssysteem VBS (spelregel 17.5.2; AvWF 2.4; 3.3.1.6; 3.4.3.3; 
3.4.4.1 en 3.4.4.2) 
Bij het gebruik van het VBS speelt de referee geen rol meer, 
de beslissing wordt volledig overgelaten aan het VBS.

• Een nieuwe paragraaf “4.3 Gebruik van een score-app” is 

toegevoegd aan Hoofdstuk 4, Instructie voor het invullen van 
het telblad. 
Hierin wordt het gebruik van een score-app door de scheids-
rechter geregeld. Alleen een bepaalde app (Badminton 
Umpire Pro) is toegestaan. De scheidsrechter dient na afloop 
van een partij de relevante gegevens over te nemen op een 
papieren telblad.

• Hoofdstuk 5,  Uitspraken van de Spelregelcommissie is opge-
schoond. De vervallen uitspraken zijn verwijderd, de overge-
bleven uitspraken zijn hernummerd. 

Overige werkzaamheden in de verslagperiode
De spelregelcommissie is in de verslagperiode eenmaal fysiek 
bijeen gekomen. Veel zaken worden per mail of door informeel 
overleg afgehandeld. 
• De commissie heeft de bovenstaande wijzigingen in het spel-

regelboekje aangebracht in 2017. Er is door de BWF een aan-
beveling gedaan aangaande toegestane shuttles qua gradatie 
maar er is geen noodzaak om dit in het spelregelboekje aan 
te passen. De lijst van goedgekeurde shuttles geeft genoeg 
handvatten voor welk niveau een shuttle vereist is.

• De commissie heeft de vragenbanken opnieuw kritisch door-
genomen en waar nodig aangepast aan wijzigingen van de 
spelregels en reglementen.

Wel zijn er experimenten in ontwikkeling bij de BWF die mogelijk 
in de toekomst doorgevoerd kunnen worden. Hierbij zullen ook 
onderdelen zijn die alleen op grote toernooien zullen worden 
toegepast zoals bijvoorbeeld het inzetten van camera’s op lijnen of 
video-referees en dergelijke. Omdat dit soort ontwikkelingen nogal 
kostbaar zijn zal dit slechts incidenteel gebeuren zoals bij WK’s, 
Olympische Spelen en dergelijke.Alle nieuwe informatie uit de BWF 
betreffende spelregels wordt in eerste instantie door Erik Ligtvoet 
vertaald uit het Engels in het Nederlands en besproken met de 
andere leden. Dit gebeurt zo veel mogelijk via email of telefonisch. 
Dit wordt ook in de eerstvolgende vergadering van de SWO inge-
bracht en behandeld.Op de jaarlijks georganiseerde kaderdag voor 
wedstrijdfunctionarissen worden alle relevante wijzigingen van de 
spelregels toegelicht.
Jaarlijks wordt door de spelregelcommissie een spelregeltoets sa-
mengesteld die door elke scheidsrechter en referee moet worden 
gemaakt om daarmee de licentie om op te treden als wedstrijd-
functionaris te verlengen. Bij onvoldoende resultaat krijgt de wed-
strijdfunctionaris een herkansing om de spelregeltoets opnieuw te 
maken. Mocht ook dan het resultaat onvoldoende zijn dan mag de 
wedstrijdfunctionaris het nieuwe seizoen niet optreden. Op deze 
manier willen we bewerkstelligen dat elke wedstrijdfunctionaris 
in ieder geval eens per jaar de boeken raadpleegt om zijn of haar 
kennis op peil te houden.
In het afgelopen jaar is er ook een aparte toets gemaakt en ver-
plicht gesteld voor referees; zij dienen ook op een ander gebied 
kennis te hebben van de diverse reglementen. 
Zowel de spelregeltoets als de kennistoets moet tussen 1 mei en 
1 oktober van elk jaar worden gemaakt. Dat kan op diverse data 
en plaatsen tijdens toernooien door het hele land maar ook altijd 
op het bondsbureau zodat een ieder in de gelegenheid is om de 
licentie weer voor een jaar te verlengen.
Uiteraard is de kaderdag hiervoor de meest voor de hand liggende 
en praktische gelegenheid, maar niet voor iedereen mogelijk om 
uiteenlopende redenen.
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Jaarverslag Regio Centrum
De samenstelling van het regioteam is als volgt:

Rob Salawan Bessie regiomanager

John Appels voorzitter RCW

Everlien Salawan Bessie regiocompetitieleider junioren
regiocompetitieleider senioren
regiocompetitieleider recre-
anten
toernooileider regiokampioen-
schappen

Ilona Smeets toernooien en –aanstellingen

Felicia Versantvoort algemeen bestuurslid

Naast dit kernteam is er een vaste groep vrijwilligers met vaste 
taken die in verschillende uitvoerende commissies zitten en mee-
helpen met allerlei hand- en spandiensten zoals:  commissieleden 
Opstaptoernooi, RJK en RSK, commissieleden Regionale Kampioen-
schappen voor Regioteams en de leden van de uitleenservice van 
rackets. Tenslotte is er binnen het regioteam iemand die de functie 
van webmaster op zich heeft genomen. 

Afgevaardigden
Het aantal afgevaardigden voor Centrum is 4. De afgevaardigden 
zijn: Paul Braaksma, Tyron Amstelveen, Huub Wiltschut  en Paul 
de Wit. Dat betekent dat regio Centrum 4 van de 6 zetels heeft 
ingevuld.

Flagships verenigingen
In 2015 zijn we gestart met zgn flagship verenigingen. Dit zijn 
enthousiaste verenigingen die i.s.m. Badminton Nederland een im-
puls willen geven aan de badmintonsport. Dit doen zij door lokaal 
en/of regionaal verenigingen bij elkaar te brengen met als doel 
deze verenigingen te ondersteunen daar waar nodig. Daarnaast 
uitwisseling van kennis en ervaring. Centraal binnen de flagships 
staat het boeien, binden en delen. Op de website van Badminton 
Nederland is te zien welke flagship-verenigingen Centrum heeft. De 
frequentie van de bijeenkomsten loopt moeizaam en de aanwe-
zigheid van verenigingsfunctionarissen bij deze bijeenkomsten 
is uitermate minimaal. Hier constateer je dat betrokkenheid van 
verenigingsbestuurders steeds minder wordt.

Senioren- en Juniorencompetitie en het competitiehuis
Het klaarzetten van de regiocompetitie blijft een arbeidsintensief 
gebeuren. Ruim 87% van de verenigingen had een wens; vaak 
betrof dit een speelsleutelverzoek. Het seizoen 2017 – 2018 is 
de seniorencompetitie gestart met 274 teams, dit zijn 8 teams 
minder dan het seizoen daarvoor. In de juniorencompetitie hadden 
zich 208 teams ingeschreven. Dit zijn 5 teams meer dan het vorig 
seizoen. 
In dit jaar heeft het regioteam zich ook beziggehouden met het 
“competitiehuis”. Ondanks de aarzelingen die we als team hebben 
in deze veranderingen, ondanks dat we als regioteam veel beren 
op de weg zien, hebben we als regioteam besloten om onze ener-
gie erin te stoppen en zodoende mede verantwoordelijk te zijn c.q. 
te blijven voor het welslagen van het competitiehuis.

Recreantencompetitie
Aan de Voorjaarscompetitie welke voor de 48e keer werd georga-
niseerd, deden 131 teams mee. Eén team minder. Naast recreanten 
mochten teams uit de 3e en 4e klasse regiocompetitie in separate 
groepen deelnemen. De belangstelling was groot. Ook de  Najaars-
competitie voor recreanten werd voor de 10e keer weer opgestart. 
Het aantal ingeschreven teams was 71, dat betekent een toename 
van 3 teams. De Slotwedstrijden voor de recreantencompetities 
vond plaats op 3 juni in Bilthoven. Na afloop van deze zeer geslaag-
de dag werden de welbekende  taarten weer uitgereikt aan de win-
nende koppels. Uit budgettaire overwegingen is er helaas gebroken 
met de traditionele handdoeken en kregen de kampioensteams 
van de NJC en de VJC een mooie kampioensbeker uitgereikt.

Opstapcompetitie
Er is vanuit de verenigingen nagenoeg geen belangstelling voor de 
Opstapcompetitie. Binnen de regio hebben we een aanbod van 
sterkteklassen variërend van sterke spelers tot beginnende (klasse 
,2 en 3). In tegenstelling tot vorig jaar, was er dit seizoen weer 
belangstelling voor de klasse 3 sterkte, de beginnersklasse.  Vereni-
gingen hebben aan deze 3sterkteklasses voldoende gehad om hun 
jeugd op eigen sterkte competitie te laten spelen. 
Schematisch overzicht:
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Regionale Kampioenschappen voor Regioteams
Ter afsluiting van het seizoen 2016– 2017 werden op 25 febr. de 
Regionale Kampioenschappen voor Senioren in Arnhem en de Re-
gionale Kampioenschappen voor Junioren in Amersfoort gespeeld. 
Beide kampioenschappen zijn een prachtig sluitstuk van de regio-
competitie, waar kampioensteams strijden om de algehele titel in 
hun (leeftijd)klasse.
De regiokampioenen die onze regio mochten vertegenwoordigen 
bij de Nationale Kampioenschappen voor Regioteams te Zutphen 
op 24 en 25 juni 2017 waren:

Bij de junioren: Bij de senioren:

019: BAN J1 Hoofdklasse:  BC Iduna 4

017: Castellum J3 1e klasse: SV Irene 2 

015: Netwerk J2 2e klasse: Loosdrechtse BV 1 

013: Ellaar J3 3e klasse: BC Ellaar 3

011: Inside ’82 J7 4e klasse: Leusder BC 4

mannen hoofd:BC Thiela M1 

Resultaten:
Kampioen in hun klasse:  Ellaar J3 

Regiokampioenschappen
De regiokampioenschappen werden in Amersfoort gehouden. Bij 
de RJK waren 169 kinderen van de partij. Bij de RJK werd gespeeld 
in verschillende sterkteklassen om de sterkte verschillen zo klein 
mogelijk te houden zodat het voor alle spelers aantrekkelijk blijft.
I.v.m. de bezuinigingen werden geen bondsscheidsrechters aange-
steld op de finaledag. Zowel de RJK als de RSK kan terugkijken op 
een vlekkeloze organisatie.

Opstaptoernooi
Het Opstaptoernooi is in 2017 voor de 7e  keer georganiseerd in 
Arnhem. In tegenstelling tot de andere jeugdtoernooien is dit toer-
nooi speciaal bedoeld voor de beginnende jeugd. Het wedstrijdsys-
teem wordt zodanig gekozen dat de kinderen zoveel mogelijk 
wedstrijden op de dag spelen. Er worden alleen enkels en dubbels 
gespeeld. Er hadden zich 121 kinderen ingeschreven in de leeftijds-
klassen Onder 17 t/m Onder 11. 
Schematisch overzicht:
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RJK 243 267 247 224 202 194 188 165 139 169

RSK 154 189 167 144 155 176 179 165 200 182

Op-
stap

159 179 176 144 137 128 121

Toernooien en aanstellingen
We kennen binnen onze regio een flink aantal verenigingstoernooi-
en. Daarnaast nog 2 Junior Master-toernooien, 1 Mastertoernooi 
en 1 Aangepast Badminton Toernooi. Wederom een groot aantal 
toernooien. Er zijn alleen referees toegewezen aan de regiotoer-
nooien met de hoogste categorie toernooien. De overige toernooi-
en kunnen alleen voorzien worden van een referee voor controle 
op het aankondiging- en inschrijfformulier, en de (controle op de) 
eventuele (elektronische) loting. Deze controle ligt overigens in één 
hand ter bevordering van de uniformiteit. Het aantal wedstrijd-
functionarissen binnen onze regio is te klein en zal bij dit blijvende 
aantal in de toekomst  voor dezelfde onderbezetting zorgen.

Ook dit jaar is het Regio Toernooi Circuit Centrum opgestart. Een 
6-tal toernooien binnen de regio die onderdeel uitmaakt van het 
zogenaamde Regio Toernooien Circuit 1, 4, 6 en 8. De toernooi-
en zijn onderling met elkaar verbonden door een gezamenlijke 
ranglijst. Tevens zijn er onderlinge afspraken gemaakt over de 
organisatie en promotie van het circuit. Behaalde resultaten tellen 
mee voor de Nationale Ranglijst Badminton. Alle RTC toernooien 
hebben een referee aangesteld gekregen.

Het feit dat verenigingen op elk willekeurig moment een toernooi 
kunnen aanvragen via de evenementenkalender, heeft het werk 
voor de regiovrijwilliger die belast is met de toernooikalender 
aanzienlijk verzwaard en bemoeilijkt.
Deelnemende toernooien aan het RTC Centrum zijn:

cat: toernooi vereniging

4,6,8 Sen. Warming Up BV Houten

1,4,6,8 RSK Centrum RCW Centrum

1,4,6,8 Open BECA 2000 BECA  2000

4,6,8 Int Master toernooi BC Amersfoort

4,6,8 Davelaar Sport Open   2017 BC Veenendaal

1,4,6,8 Rijncup 2017 De Lobbers
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Jaarverslag regio Noord
Het regioteam Noord bestond dit jaar uit: 

Jacob Baas voorzitter RCW en lotingen 
SCN en DPC

Dick Pruis competitie ZZ en DDW en 
Webmaster

Peter Krips competitie Jeugd, ranglijsten 
SCN en DPC en voorzitter RCT 

Lisette Schulte Beginnerscompetitie en lid RCT

Hannie Keuper Mannencompetitie, lid RCT en 
ranglijsten SCN en DPC

Roel v/d Velde Racket uitleen

Competitie
De competitieleiding van de Regiocompetitie ZZ en DDW lag bij 
Dick Pruis en de Regio Jeugdcompetitie is geleid door Peter Krips.
Er waren ook dit seizoen weer opvallend veel verplaatsingen, met 
name in de DDW-competitie. Een groot deel met als reden, dat 
men het team niet compleet kon krijgen. 
De Beginners competitie voor de jeugd werd dit jaar voor de 7e 
keer gehouden. Aan deze competitie mogen in de eerste 2 jaar in 
principe ook verenigingen meedoen welke niet zijn aangesloten bij 
Badminton Nederland. 
Het doel is natuurlijk wel om deze verenigingen over de streep 
te trekken en dat ze het jaar daarop lid worden van Badminton 
Nederland. Dit seizoen hebben weer 21 teams verdeeld over twee 
klassen aan deze competitie deelgenomen. Lisette Schulte en Peter 
Krips hebben de kar getrokken van deze 4e en 5e klasse jeugdcom-
petitie. 
Na opstarten door Jacob Baas heeft Hannie Keuper ook de Man-
nencompetitie geleid.
Overzicht aantal deelnemende teams per competitiesoort
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ZZ 64 61 56 46 48 47 44 47 42

DDW 90 88 88 88 76 67 55 57 48

Jeugd 102 87 74 83 87 82 73 66 68

Mannen 16 9 11 0 0 0 5 0 10

Lente 16 16 0 0 0 0 0 0

Subtotaal 272 261 245 217 211 196 177 170 168

beginners 68 62 51 48 26 20 21

Totaal 272 261 313 279 262 244 203 190 189

Toernooien: 
Dit jaar zijn in samenwerking met BV Smash Hoogeveen de Regio 
Senioren Kampioenschappen 2017 georganiseerd in het Activum 
te Hoogeveen. Ook dit jaar was er weer een klein verloop in het 
aantal spelers ten opzichte van 2016. Er deden ditmaal 106 spelers 
mee. Het was wederom een spannend toernooi met sterke halve 
en finale partijen waarin opvallend veel jeugdleden zich lieten zien. 
De Regio Jeugd Kampioenschappen 2018 zijn samen met de SV Me-
teoor georganiseerd en vonden plaats in Veendam. 104 kinderen 
hebben gestreden om het kampioenschap in de verschillende leef-
tijdscategorieën. Alleen bij de jongste jeugd was er een te kleine 
groep waardoor onderdelen niet zijn gespeeld.
Aan het slottoernooi van de beide circuits in onze regio deden 68 
spelers mee. Na vele spannende partijen werden rond 18:00 uur de 
prijzen uitgereikt.
Helaas moeten we constateren dat de deelname aan de competitie 
en de diverse toernooien behoorlijk terugloopt.

RCT 
Verslag Regio Commissie Trainingen seizoen 2017-2018
Deze commissie bestond dit jaar uit 4 leden: 
Lisette Schulte, Hannie Keuper, Peter Krips en Eric Annema 
Er zijn breedtetrainingen gehouden in Meppel en Heerenveen. 
Momenteel wordt er alleen in Meppel Regiotraining gegeven 
Aantal deelnemers en trainers per locatie: 
Meppel – 40 spelers en 4 trainers en 1 assistent
Hier trainen 3 niveau groepen en wel de volgende: 
Breedte A = 14 spelers 
Breedte B = 14 spelers 
Regioselectie = 12 spelers 
Heerenveen - 26 spelers en 2 trainers en 1 assistent
Hier trainen 2 niveau groepen en wel de volgende: 
Breedte A = 10
Breedte B = 16 spelers 
Afgelopen seizoen was er op beide locaties een sterk groeiende 
belangstelling voor deze trainingen.

Jaarverslag Regio Noord-Brabant
Samenstelling regioteam

Willem Goeijers regiomanager, aanstellingen 
WF, racketuitleen

Letty Jacobs voorzitter RCW

Joost Roovers lid RCW, organisatie toernooi-
en

Bart Legierse lid RCW, organisatie midweek-
competitie

Netty Thielemans lid RCW

Robert Ellens webmaster

Het team kwam een aantal malen bij elkaar om de lopende zaken 
te bespreken. Ook werden
bijeenkomsten bijgewoond met de medewerkers van de diverse 
regio’s en de LCW.

Regiovergadering
De regiovergadering werd gehouden d.d. 6-4-2017 te Berkel-En-
schot. Deze vergadering werd georganiseerd door het bondsbu-
reau en stond in het teken van het competitiehuis.
Afgevaardigden
De afgevaardigden in 2017 waren Juri Bouwmans, Wim Koornstra 
en Frans Neelis. Er was 1 vacature.

Competities
Door de RCW werd de competitie 2016-2017 afgesloten en de 
competitie 2017-2018 georganiseerd. Aan de regiocompetitie 2017-
2018 namen 145 seniorenteams deel, 5 minder dan het voorgaan-
de seizoen.
De juniorencompetitie telde een aantal van 147 deelnemers, 18 
minder dan in het voorgaande competitieseizoen.
De midweekcompetitie telde 62 teams, 1 meer dan de competitie 
2016-2017.
In april 2017 werd de competitie 2016-2017 afgesloten met het 
Regionaal Kampioenschap
voor Regioteams (RKR). In alle klassen werden de winnaars hiervan 
afgevaardigd naar het Nationaal Kampioenschap voor Regioteams 
(NKR).

Bekerwedstrijden
In samenwerking met de Regio Limburg werd wederom de beker-
competitie gespeeld. Deze
werd in juni afgesloten met een finaletoernooi tussen de 8 poule-
winnaars.

Opstapcompetitie
In 2017 was in 1 sub-regio een Opstapcompetitie actief.
Toernooien
Door de RCW werden d.d. 18 en 19 februari in De Slagen te Waal-
wijk de “Brabantse Jeugdkampioenschappen Badminton” georga-
niseerd.
Aan de RJK namen 130 deelnemers deel, 14 meer dan in de vorige 
editie.

De winnaars van het enkelspel ontvingen een wisselbeker.

RSK
Door de RCW werd d.d. 15 en 16 november in De Slagen te Waal-
wijk de “Brabantse Badminton Kampioenschappen” georganiseerd.
Het toernooi telde 156 inschrijvingen, 28 meer dan de RSK 2016.
De winnaars van het enkelspel ontvingen een wisselbeker.

RTC
Tot  het Regionaal Toernooien Circuit behoren de toernooien van 
Bavel-de Zwaluwen, Schijndel, Veghel en Geldrop. Aan dit circuit 
werd eveneens deelgenomen door een aantal Limburgse toernooi-
en.

Trainingen
De trainingen in de regio werden georganiseerd door de 
Noord-Brabantse Badminton
Jeugdselectie,  de Zuid-Nederlandse Badminton Academie en de 
Badmintonschool Boxtel.
In Breda waren er traningsactiviteiten door het Regionaal Trainings 
Centrum Breda, met een Badmintonschool en een aantal trainings-
groepen voor breedtetraining. Verder waren er enkele particuliere 
initiatieven voor het geven van trainingen aan talentvolle jeugd.

Racketuitleen
Aan 3 verenigingen werden rackets uitgeleend voor schoolprojec-
ten.

Van de regio’s Limburg, Noord-Holland, Oost en Zuid- West is nog 
geen jaarverslag 2017 ontvangen.
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Samenstelling beroepskrachten Badmin-
ton Nederland

Algemeen Manager Barbara Mura (100%)

Algehele leiding Badminton Nederland-werkorganisatie, On-
dersteuning Bondsbestuur, Ondersteuning Commissies Bonds-
vergadering (Reglementscommissie, Commissie van Beroep, 
Tuchtcommissie, Financiële Commissie, Klachtencommissie), 
Bondsvergaderingen, Strategische beleidsplanning, Regio’s, Per-
soneel & Organisatie, Externe contacten met beleidspartners en 
andere organisaties, Juridische zaken, Doping

BONDcenter

Financiën, Controlling, Subsidieaanvragen, Verzekeringen

Secretaris/Manager PR Dick Oosterbeek (80%)
Communicatiemanager Simone van den Bergh (60%)
Automatisering Interstroom
Automatisering, Ledenadministratie, PR en Communicatie, Archief 
en magazijn, Postverwerking, Ontwerpwerkzaamheden, Website, 
Ledenservice, Administratieve ondersteuning bondsdirecteur en 
management

Manager Evenementen en Sponsoring Hendrik Boosman (100%)
Manager Competitie en Toernooien Joan Peeters (100%)
Manager Opleidingen en Ontmoetingen Erik van de Peppel 
(100%, tot 011017)
Projectmedewerker Sportparticipatie Paul Peters (80%, van 
181018)
Kennis- en Relatiemanager Daphne Latour-Oldenhof (100%)

Verenigingsondersteuning, Opleidingen en bijscholingen, Wed-
strijdzaken, 
Bondscompetitie, Landelijke evenementen, Ondersteuning LCW, 
RCW’s, SWF, SWO en Shuttletestcommissie, Jeugdbadminton, Mar-
keting, Sponsoring, Onderzoek

Technisch Directeur Claus Poulsen (100%)
Bondscoach Kent Madsen (100%)
Bondscoach Jonas Lyduch (100%)
Medewerkster Topbadminton Ilse Vaessen (100%, vanaf 010317)

Beleid Topbadminton, Talentontwikkeling, Training en coaching 
topbadmintonners,
Training en coaching jeugdtopbadmintonners, Coördinatie Talen-
tencentra, Externe contacten met internationale beleidspartners, 
Externe contacten met beleidspartners topbadminton, Voorzienin-
gen topsporters, Uitzendingen, Opleidingen toptrainers, Onder-
steuning Bondsbestuur inzake topbadminton
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