
   

1 
 

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2015 Werkorganisatie 
 
In 2015 is gestart met de uitvoering van diverse deelprojecten om onze visie in zichtbare 
resultaten te vertalen. De deelprojecten vormen samen het programma A Clear Future dat 
naar cultuuromslag, bestuurlijke vernieuwing en organisatorische veranderingen streeft. 
 

A. Deelprojecten 
 
1. Herinrichting bondsbureau Nieuwe Stijl 
Realisatie  

Het nieuwe denken is verder ontwikkeld binnen het bondsbureau. Vanuit één vertrekpunt 

wordt de verbinding gezocht met en tussen de verenigingen. Het bewustzijn is er om samen 

te verenigen met en richting de verenigingen. Daar waar nodig, zijn functie- en 

competentieprofielen herijkt op de nieuwe koers en ontwikkelpaden zijn in gang gezet.  

 

Resultaten 

1. Het manifest - Gouden Regels voor de medewerkers van het bondsbureau is in gebruik 

genomen. 

2. De nieuwe functieprofielen zijn geïntroduceerd.  

3. Bijscholingsdagen worden georganiseerd. 

4. Per regio zijn contactpersonen vanuit het bondsbureau aangewezen; deze 

contactpersonen zijn proactief aan de slag om het samen verenigen concreet te maken.  

 
2. Heroriëntatie regio’s  
Realisatie 

De regioteams zijn bezocht, gesprekken met de regiomanagers zijn gevoerd. Uit de 

gesprekken is naar voren gekomen dat het regionaal gaan verbinden van de flagships, het 

regioteam, afgevaardigden, lokale stakeholders, de talentontwikkeling samen met een goed 

(landelijk) vrijwilligersbeleid de weg is om samen te verenigen om verenigingen te 

versterken en ondersteunen bij het vitaler zijn/blijven, op het gebied van sportparticipatie, 

topsport, competitie/toernooien, lokaal ontwikkeld en landelijk geborgd. De betaalde 

krachten van de bureauorganisatie faciliteren hierin en opereren als accountmanagers. Alle 

deelnemers samen duiden we aan als ‘accountteams’. 

 

Resultaten 

1. Accountteams zijn in het leven geroepen en accountteamsoverleggen hebben 

plaatsgevonden waar concrete zijn besproken en acties besloten. 

2. De Regiomanagers zijn onderdeel van het nieuwe overlegsysteem.  
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Voor een uitgebreide verantwoording van dit project zie het stuk hierover van de 

bondsvergadering op 10 oktober 2015.  

 
3. Democratische besluitvorming 
Realisatie   
Aan de hand van een tweetal bijeenkomsten, navraag bij andere bonden alsmede kennis 
halen bij een expert is er een eerste aanzet tot bestuurlijke vernieuwing gemaakt en een 
eerste ontwerpschets benoemd die als basis kan dienen voor Badminton Nederland. De 
denkrichting is een combinatie van een vertegenwoordigend en een deskundig 
bestuursmodel. Voor de slagvaardigheid, het rechtstreekse contact en het intensiever 
betrekken bij besluitvorming/beleid wordt gedacht aan eVoting/digitale besluitvorming. Na 
de zomerstop heeft het project geen voortgang gekend; begin 2016 zijn we hiermee weer 
aan de slag gegaan. 
 
Resultaten 
1. Aanzet tot bestuurlijke vernieuwing.  
2. Mogelijke bestuursmodellen.  
3. Input verenigingen via regiovergaderingen.  
4. Ontwerpschets bestuursmodel BNL.  
 
4. Verbeterplan communicatie verenigingen 
Realisatie  
In het kader van communicatie vanuit A Clear Future is Remco Hol is als communicatie-
expert op het bondsbureau aan het werk geweest. Remco heeft een aanzet gemaakt voor 
een communicatieplan dat is doorontwikkeld door de collega’s van communicatie. Een van 
de punten uit dit communicatieplan is het realiseren van een verenigingsplatform. De eerste 
stappen voor een nieuw platform waren al gezet in mei 2014 en zijn vervolgens 
geconcretiseerd in september 2015. In de tussenliggende maanden zijn twee nieuwe 
websites gelanceerd, een voor de Week van het Badminton en een voor de Yonex Dutch 
Open.  
 
Resultaten 
Voor het platform zijn wij inmiddels al goed op weg. Er is een projectteam samengesteld. Op 
26 november is er een eerste kick off-bijeenkomst geweest met WEBS, het bedrijf waarmee 
we samenwerken om het platform te maken. Vervolgens is er op 14 december een 1e sessie 
geweest waarin we een start hebben gemaakt met het definiëren van de persona’s. Deze 
persona’s zullen gebruikt worden om te bepalen voor wie we het platform gaan maken en 
welke content we gaan aanbieden.  
 
In december is er naar alle badminton.nl-adressen een update verstuurd over de 
verschillende deelprojecten. Een dergelijke update zal in een keer per kwartaal verstuurd 
gaan worden. Ook is er per regio een mailing uit gegaan waarin we de flagships nader 
toelichten. In iedere regio zijn de verschillende flagships uitgelicht. Ook zijn is er een mailing 
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verstuurd naar alle leden van Badminton Nederland; deze mailing bevatte informatie over 
de Yonex Dutch Open 2015 en de Carlton NK 2016. Ook nieuw dit jaar was het digitale 
dagkrantje van de Yonex Dutch Open. Deze is tijdens de week van de Yonex Dutch Open 
verstuurd naar alle verenigingen en vrijwilligers van Badminton Nederland en naar iedereen 
die digitaal een kaartje heeft gekocht. 
 
5. Flagshipverenigingen 
Realisatie 
De samenwerking met flagshipverenigingen heeft tot doel een impuls te geven aan de 
badmintonsport door verenigingen lokaal en/of regionaal bij elkaar te brengen om elkaar te 
helpen en uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren. Het gewenste resultaat in 2015 
was hiervoor 10 flagshipverenigingen te benaderen en in te stellen op basis van een 
verwachtingsprofiel en goede geografische spreiding. In2015 zijn hiervoor 20 benaderd. 
 
Resultaten 
In 2015 zijn in totaal 13 flagships ingesteld verspreid over heel Nederland. Dit is gebeurd op 
basis van een verwachtingsprofiel en samenwerkingsafspraken. Hiermee is het gewenste 
resultaat behaald. Om de landelijke dekking verder te verbeteren wordt het benaderen van 
nieuwe flagships in 2016 voortgezet. 
 
6. Verenigingsbezoeken 
Realisatie  
In 2015 is het concept voor ontmoetingen met verenigingen en vrijwilligers vastgesteld. Elke 
ontmoeting staat in het kader van inspireren, leren, verbinden of delen (van 
kennis/ervaringen) of een combinatie daarvan. Daarnaast worden de ontmoetingen 
gepubliceerd in een agenda op de website van Badminton Nederland.  
 
Resultaat 
Hiermee is het deelproject zoals omschreven in de uitwerking van A Clear Future afgerond. 
De ontmoetingen zijn onderdeel geworden van de regulieren werkzaamheden en komen 
tevens terug in de focusactiviteit Samen Verenigen.  
 
7. Contributiesystematiek 
Realisatie 
In vervolg op het advies van de werkgroep A Clear Future zijn er gesprekken met 
verenigingen over de contributiesystematiek aangegaan. In het voorjaar heeft dit geleid tot 
een onderzoek onder de penningmeesters over het huidige contributiesysteem.  
In de Regiovergaderingen is actief gediscussieerd over het systeem en de waarde van 
Badminton Nederland. In tweede helft van 2015 is er een werkgroep van verenigingen 
samengesteld en deze is drie keer bij elkaar gekomen. Eén keer was daarbij ook het bestuur 
aanwezig. Tevens is er een klankbordgroep van experts samengesteld om op hoofdlijnen 
advies te geven over het proces en de inhoud. In februari 2016 wordt er een 
penningmeestersoverleg georganiseerd.  
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Resultaat 
Contributiesystematiek staat op de agenda van de Jaarvergadering 2016. 
 
8. Sponsorbeleid 
Realisatie en resultaten 

 Er is een sponsorcommissie opgericht. Deze bestaat naast de Manager Sponsoring en 
Evenementen uit: Paul Kleijn, Richard Dijk, Rudi van Brienen, Edwin Schriemer, Jordy von 
Brouwer Gonzenbach en Freek Cox. Zij komen 4x per jaar samen. 

 Er is een sponsorhuis uitgewerkt waarbij in de basis gezocht wordt naar bedrijven die 
aansluiten bij de thema’s Fast, Fit en Fun, gekoppeld aan 1 of meer van de volgende 
kenmerken: 

- Olympische Spelen 2020 

- Van Kamping tot Kampioen 

- Snelste racketsport ter wereld 

- Fitheid 

- Azië/internationaal 
De domeinen waarvoor naar samenwerkingspartners wordt gezocht zijn: 

- Eredivisie 

- Internationale evenementen 

- Nationale evenementen 

- Nationale selectie (Olympisch traject) 

- Talentontwikkeling 

- Aangepast Badminton 

- Week van het Badminton gekoppeld aan badminton op de camping (mensen vanuit 
de vakantie doorgeleiden naar de Week van het Badminton) 

- Koppeling van aanbiedingen aan lidmaatschap van BNL 

 In 2015 zijn met diverse partners gesproken: 
- Gemeenten i.v.m. Dutch Open vanaf 2017: Apeldoorn, Den Haag, ’s-Hertogenbosch en 

Almere 
- Huidige sponsoren m.b.t. voortzetting sponsoring: Carlton en Yonex 
- Sponsoren Yonex Dutch Open: Met en Co, Amazing Oriental, NH Hotels, Davelaar 

Events, Etentjeveilen.nl, Igopost, Badminton Business Netwerk, Cinemjuze, Fit 
Sportbalsem en Sport Unlimited (mediarechten) 

- In het kader van Bossche Badmintondagen en de  finale Landskampioenschap 2016 
zijn er in 2015 reeds de volgende sponsoren verbonden aan het evenement: 
Maaspoort Sports & Events, Maaspoort Catering, Fitste Wijk en Unlimited Vision & 
Sound, Arriva, Greenstyling, ADC repro en C. Verhoeven Auto’s. Tevens is er voor het 
BNI bedrijvennetwerk een presentatie gegeven, waaruit weer 2 teams voor het 
bedrijventoernooi voortkwamen. 

- Algemeen: Roompot en Lotto 
- Via het bedrijventoernooi (8 teams) bij de Yonex Dutch Open zijn contacten ontstaan 

met potentiele nieuwe samenwerkingspartners (o.a. KLM catering service, NXP). 
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 Met Met en Co, Amazing Oriental en Sport Unlimited (mediarechten YDO) zijn 3 nieuwe 
substantiële (waarde minimaal € 5.000,-) partijen in 2015 aangetrokken. 
Met Met en Co zijn er reeds afspraken gemaakt voor 2016. Daarbij wordt Met en Co verbonden 

aan: Carlton Nederlandse Kampioenschappen 2016, Carlton GT Cup Finaledag 2016, Yonex Dutch 

Open 2016, EK Parabadminton 2016 en Jeugdselectie vervoer. 

Met Sport Unlimited lopen de afspraken t/m 2017. 

Met Amazing Oriental wordt gesproken over een vervolg. 

 In samenwerking met SponsorVisie heeft Badminton Nederland een platform voor 
crowdfunding opgestart. Via dit platform heeft Soraya de Visch Eibergen een succesvolle 
campagne gevoerd. Zij heeft er € 4.050,- (streefbedrag was € 3.500,-) mee 
binnengehaald. Ook andere nationale selectiespelers hebben een actie gedaan, maar 
waren daarmee minder succesvol. Cheryl Seinen, geen lid van de nationale selectie, 
heeft eind 2015 2/3 van haar streefbedrag € 4.500,- binnengehaald.  
 
Er zijn geen crowdfundingsacties gestart door verenigingen. 

 
9. Topsportkader 
Realisatie en resultaat 
Er is een stuurgroep gevormd ten behoeve van het traject voor talentontwikkeling. De 
stuurgroep bestaat uit: Ton Wijers, Claus Poulsen, Erik-Jan Koers, Sanne van Til, Ton Meeles, 
Pieter van Soerland en Ellen Ruimschotel. In 2015 heeft de stuurgroep 2 keer vergaderd.  
 
 

B. Reguliere activiteiten 
 
1. Week van het Badminton 
Doelen en gewenste resultaten 
- 160 verenigingen melden zich bij Badminton Nederland aan voor de Week van het 

Badminton 2015 en organiseren in deze week gezamenlijk minimaal 300 open dagen. 
- Bieden van verenigingsondersteuning van organisatie van open dagen door middel van 

persoonlijk contact, digitale hulpmiddelen, tastbare hulpmiddelen en hulp bij 
communicatie. 

- Nationale Ledenwerfactie laat zien dat Laten zien dat de Week van het Badminton 
bedoeld is om leden te werven en geeft inzicht in aantal bezoekers en het aantal 
bezoekers dat lid wordt van de vereniging. 

- Het verzamelen van goede voorbeelden van wervingsacties door badmintonverenigingen 
en dit proactief delen met verenigingen. 

- Aandacht geven aan degenen die het lokaal mogelijk maken dat de badmintonsport in de 
vereniging wordt georganiseerd en deze in het zonnetje zetten. 
  

Resultaten 
Van 14 tot en met 20 september is de vierde Week van het Badminton georganiseerd. Er hebben 144 

verenigingen meegedaan en samen organiseerden zij 280 open dagen. Naar schatting hebben 1.800 
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bezoekers de open dagen bezocht, waarvan bekend is dat 35% daarvan lid is geworden. 

 

De ondersteuning van Badminton Nederland in aanloop naar en tijdens de Week van het Badminton 

was divers: van een open dag-pakket (fysiek) tot startpakket (digitaal) en een 

badmintonpromotiefilm en website. Er is geprobeerd met een commerciële partner. X-TRM, en 

lokale verenigingen een promotietoer, voorafgaand de Week op te zetten, maar dat is niet gelukt. In 

X-TRM is wel een partner gevonden die een bijdrage leverde aan het promotiepakket en het 

welkomstcadeau voor nieuwe leden aan kon bieden. Deze zijn beide goed ontvangen. 

 

De website www.weekvanhetbadminton.nl is in 2015 aangepast; meer beelden, meer gericht op de 

potentiele badmintonner. Het bleef ook de plek waar verenigingen hun informatie voor de 

organisatie van hun activiteiten konden halen. Nieuw hierin was een veelheid aan goede 

voorbeelden van andere verenigingen t.a.v. werving leden en promotie van de sport/vereniging. Op 

de website was ook apart ruimte ingericht voor bedankjes van verenigingen aan hun vrijwilligers. Een 

deel hiervan is uitgenodigd voor de Yonex Dutch Open en een borrel met het bondsbestuur. 

 
2. Onderzoeksprogramma 
Doel en werkwijze 

Door middel van een structureel (meerjarig) onderzoeksprogramma geven we invulling aan 
de wens en noodzaak om met enige regelmaat betrokkenen in de badmintonsport te 
bevragen over hun behoeften en ideeën op allerlei thema’s.  
 
Resultaat 
Om het in 2014 geschetste programma goed te kunnen uitvoeren is overgestapt naar een 
nieuwe online onderzoekstool en is een onderzoeksplanning 2015 gemaakt. In 2015 zijn de 
volgende onderzoeken uitgevoerd: Sportaanbiedersmonitor (onder verenigingsbestuurders), 
uitstroomonderzoek (onder oud-leden), trainersmonitor, tevredenheidsmeting 
wedstrijdfunctionarissen, diverse project- en evenementenevaluaties (onder betrokkenen en 
bezoekers) en een online uitstroomonderzoek voor verenigingen. Laatstgenoemde is een 
service voor verenigingen, waarmee zij een (gepersonaliseerde) vragenlijst kunnen uitzetten 
onder hun vertrekkende leden en hiervan maandelijks de resultaten ontvangen. 46 
verenigingen maakten hiervan gebruik.  
 
Resultaten van de onderzoeken zijn gepubliceerd op de website van Badminton Nederland 
en worden onder andere meegenomen in keuzes omtrent verenigingsondersteuning en 
trainersopleidingen. 
 
3. Pakket ledenadministratie 

Op 1 januari is het nieuwe ledenadministratie-pakket van XS2OS LEA in gebruik genomen. 
Een aantal aspecten van het pakket dient verbeterd te worden. Dit wordt met XS2OS 
opgepakt en opgelost. Net als bij het vorige pakket is er voor de verenigingen een digitaal 
portaal om de leden aan- en af te melden. Bij de implementatie van LEA is de opdracht 

http://www.weekvanhetbadminton.nl/
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meegegeven dat de look and feel en de werking van het oude LA-Online hetzelfde moest 
blijven. Het gebruik van het pakket is hetzelfde gebleven. Een aantal verenigingen heeft 
verbeterpunten aangegeven en deze punten zijn verzameld. Afhankelijk van de urgentie van 
deze punten en het beschikbare budget zijn de verbeterpunten wel/niet doorgevoerd. De 
verbeterpunten die niet zijn doorgevoerd staan op het lijstje voor een volgende sessie van 
aanpassingen.  
 
 
4. Trainersopleidingen 

Kwaliteitsimpuls Trainers 
Doel en gewenste resultaat 
Komen tot ideeën én uitvoering van minimaal drie quick wins t.b.v. een kwalitatieve en 
kwantitatieve impuls trainers op alle speelniveaus op de korte termijn.  
 
Resultaat 
Begin 2015 is een werkgroep samengesteld van docenten van Badminton Nederland en 
leden van de VBO. In een periode van 3 maanden is de werkgroep twee keer bij elkaar 
geweest en zijn er in de tussenliggende periode vier voorstellen uitgewerkt in een plan: 1. 
Naar de vereniging, 2. Herziening SL2B en SL3B, 3. Activeren trainers en 4. Kennisbolwerken. 
In juli zijn deze quick wins besproken door het bestuur en is er besloten om de eerste quick 
win in 2015 actief een vervolg te geven en de tweede te integreren in de algehele herziening 
van de trainersopleidingen en de derde en de vierde over te laten aan de VBO. De 
beschikbaarheid van middelen voor uitvoering van de eerste quick win is beperkt en wordt 
gedaan door een vrijwilliger.  
 
- Platform verenigingsadvies 
Op initiatief van NOC*NSF zijn verenigingsadviseurs van sportbonden en gemeenten twee 
keer bij elkaar geweest (17 april 65 adviseurs van sportbonden en 4 juli 110 adviseurs van 
sportbonden en gemeenten). In andere gremia was duidelijk geworden dat er veel behoefte 
was om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Badminton Nederland heeft dit initiatief 
vanaf het begin ondersteund door actief deel te nemen in de werkgroep die deze 
bijeenkomsten heeft georganiseerd. Samen zijn de kernwaarden voor deze bijeenkomst voor 
de langere termijn vastgesteld: leren, kennis en ervaringen delen en netwerken. In 2016 
staat de volgende bijeenkomst met sportbonden en gemeenten weer gepland. 
 
- Nationale Opleidersdag 
Vanuit het project Naar een Veiliger Sportklimaat is bij NOC*NSF het idee ontstaan om een 
dag te organiseren om opleiders in de sport te scholen op dit thema. Veel sportbonden, 
waaronder Badminton Nederland, hebben hierbij geopperd om er een Opleidersdag van te 
maken, die structureel een plaats kan hebben op de kalender. Voor kleinere bonden is het 
lastig om goede workshops te organiseren, omdat de aantallen daarvoor veelal klein zijn (en 
daarmee de kosten hoog). Badminton Nederland heeft een bijdrage geleverd in de 
organisatie en samenstelling van het programma. De docenten trainersopleidingen hebben 
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deelgenomen aan deze Nationale Opleidersdag. Voor 2016 staat deze weer op het 
programma.  
 
Opleiden trainers/coaches  
Doel en gewenst resultaat 
Opleidingen van trainers/coaches op niveau 2,3 en 4.  
- Sportleider 2 badminton: op min. 7 locaties een opleiding met in totaal min. 90 deelnemers 
- Sportleider 3 badminton: op min. 1 locatie een opleiding met in totaal min. 12 deelnemers 
- Sportleider 4 badminton: deelname aan de opleiding van NOC*NSF/Badminton Nederland 
door min. 4 deelnemers 
 
Resultaat 
Na een succesvol jaar in 2014 (meer opgeleide SL2B-trainers dan ooit), zijn er in 2015 maar 
vijf opleidingen Sportleider 2 badminton gestart, waaraan 61 personen hebben 
deelgenomen. De locaties waren Doetinchem, Leeuwarden, Vleuten, Wijchen en Klaaswaal. 
Er zijn twee opleidingen Sportleider 3 badminton opgestart (in Weert en Heiloo), waaraan 17 
personen aan hebben deelgenomen. Tot slot is er één deelnemer begonnen aan de 
opleiding Sportleider 4 badminton.  
 
Naast de reguliere opleidingen is Badminton Nederland voor de Sportleider 3 badminton 
actief aan de slag gegaan met het organiseren van een opleidingstraject voor personen die 
ruim voldoen aan het instroomprofiel. Op basis van wat men al kan en weet wordt er 
bekeken of een traject op maat mogelijk is. Van de acht aanvragen zijn er drie goedgekeurd 
en in 2015 van start gegaan. De overige vijf hebben zelf aangegeven de voorkeur te geven 
aan een andere opleidingsroute. 
 
Bijscholingen trainers/coaches 
Badminton Nederland werkt ten behoeve van deskundigheidsbevordering van 
badmintontrainers naar het behalen van het trainersdiploma samen met verschillende 
organisaties: Vereniging voor Badminton Oefenmeesters, NOC*NSF, Sporttest en NLCoach. 
In 2015 heeft ook Roel van Heuckelom een bijscholing georganiseerd.  
 
In totaal erkende Badminton Nederland in 2015 dertig verschillende bijscholingen om de 
trainerslicentie mee te verlengen. De bijscholingen van NOC*NSF en NLCoach worden 
meerdere malen per jaar en verspreid door het land aangeboden (meer dan 100 
scholingsmomenten). De VBO en Sporttest organiseerden elk jaar 6 keer een scholing, 
verspreid door het land. 
 
5. Wedstrijdfunctionarissen  

Tijdens het Carlton NK en de Yonex Dutch Open hebben we Workshop 1 georganiseerd voor 
de scheidsrechters in opleiding. In totaal hebben 4 kandidaat-scheidsrechters het 
theoriegedeelte met goed gevolg afgelegd. Daarnaast zijn er dit jaar 7 personen die zich 
hebben opgegeven voor de opleiding tot scheidsrechter of referee.   
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In het kader van E-Learning zijn er diverse gesprekken geweest om de opleiding tot 
Scheidsrechter en Referee als E-Learning-module aan te bieden. Gezien de kleinschaligheid 
van de opleiding tot Scheidsrechter en de opleiding tot Referee is besloten om hier op dit 
moment nog niet verder mee te gaan. Op het moment dat een vergelijkbaar traject voor de 
trainersopleidingen in gang wordt gezet zullen we de opleiding tot scheidsrechter en referee 
ook weer oppakken voor het E-Learning-traject. 
 
Badminton Nederland biedt alleen de opleiding voor Scheidsrechters en Referees aan 
volgens het KSA-niveau 4 aan. Dit houdt opleidingen voor scheidsrechters en Referees op 
Nationaal Niveau in. Er is in 2015 gestart met het ombouwen van deze opleiding naar KSA-
niveau 3. Niveau 3 is volgens de KSA-structuur de verenigingsscheidsrechter. 

 

6. Aangepast Badminton 

Nationale selectie 
De nationale selectie, onder leiding van bondscoach Annie van Daal, bestond uit gemiddeld 
10 personen en trainde 16 maal. De spelers deden mee aan de toernooien in het Aangepast 
Badminton Circuit. 
 
WK, Engeland 
De volgende spelers hebben meegedaan aan het WK in Engeland dat plaatsvond van 10 t/m 
13 september 2015: 
 Mannen Staanders (ME en GD): Eddy Boerman; 

 Vrouwen Staanders (VE en GD): Megan Hollander 

 Mannen Rollers (ME, MD en GD): Jordy Brouwer von Gonzenbach 

 Mannen Kleine Mensen (ME en MD): Sun Jong Lie 

Resultaten WK: 
 Megan Hollander (staander) 

VE klasse SU5: halve finale (brons) 

GD SL3/SU5: groepsfase 

 Jordy Brouwer von Gonzenbach (roller) 
ME klasse WH2: 1/8 finale 

MD klasse WH1/2: groepsfase 

GD klasse  WH1/2: 1/8 finale 

 Eddy Boerman (staander): 
ME klasse SL3: groepsfase 

GD klasse SL3/SU5: groepsfase 

 Sun Jong Lie (Kleine Mensen) 
ME klasse SS6: groepsfase 

MD klasse SS6: groepsfase 

 
Internationaal Para-badminton toernooi, Spanje 
In april 2015 hebben Mark Modderman (zilver MD staand), Jordy Brouwer von Gonzenbach 
(brons ME rol), Sun Jong Lie en Eddy Boerman meegedaan aan de V Spanish Para-Badminton 
International2015 
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Parabadminton Olympisch 
Vanaf 2020 wordt badminton Paralympisch. Op de Paralympische Spelen van Tokyo is 
badminton als sport toegelaten. 
 
Clinics 
Er zijn in het hele land clinics en demo’s verzorgd door spelers van de nationale selectie. 
 
NK Aangepast Badminton 
Op 18 en 19 april vond het NK Aangepast Badminton plaats in Veenendaal in samenwerking 
met Badminton Duovereniging Veenendaal. Er waren 39 deelnemers. Ook zijn de NK 
Aangepast Badminton in 2016 en 2017 toegewezen aan Badminton Duovereniging 
Veenendaal. 
 
Aangepast Badminton Circuit 
Acht verenigingen hebben in 2015 een aangepast badmintontoernooi t.b.v. het Aangepast 
Badminton Circuit georganiseerd. 
 
Verenigingsbijeenkomst 
In september is een constructief overleg georganiseerd met de aangepast 
badmintonverenigingen. Dit leidde tot veel kennis- en informatie uitwisseling. 
 
Aangepast Badminton verenigingen 
Momenteel zijn er 30 lid-verenigingen actief met Aangepast Badminton. Dit zijn er 3 meer 
dan in 2014. 
 
Bid EK Aangepast Badminton 2016 
Badminton Nederland heeft een bid uitgebrachte om de EK aangepast Badminton 2016 in 
Beek (Limburg) te organiseren. 
 
1st BEC Para-badminton Education Course 
In het weekend van 11 t/m 13 december 2015 heeft Badminton Duovereniging als gastheer 
opgetreden voor de 1st BEC Para-badminton Education Course, georganiseerd door 
Badminton Europe. 42 coaches en beleidsmedewerkers uit meer dan 20 landen waren 
aanwezig. Veel kennis en ervaring is gedeeld betreffende Para-badminton, waarbij de nadruk 
lag op de coaching van Para-badmintonners. 
 
7. Samenwerking bonden 
Doel 
Badminton Nederland is een bond die samen met andere sportbonden haar diensten 
aanbiedt zodat er kennis gedeeld en de beschikbare middelen efficiënt worden ingezet. 
 
Resultaten 
- Organisatie opleidingen 
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In 2013 heeft Badminton Nederland het initiatief genomen om de opleidingen samen met 
andere opleidingen te gaan organiseren Het doel van de samenwerking is een 
professionelere en kwalitatief betere dienstverlening en kostenefficiency (opleiden van meer 
kader met dezelfde middelen). Na een inventarisatie in 2014 zijn drie bonden in 2015 samen 
gaan werken: KNBiljartB, NhandboogB en Badminton Nederland. In dit jaar heeft één 
medewerker voor de drie bonden de trainersopleidingen georganiseerd en daar één 
gezamenlijk werkproces voor gemaakt. Tevens is onderzocht wat de beste organisatievorm 
is voor deze samenwerking. Eind 2015 is er voor gekozen om de samenwerking aan te gaan 
met NOC*NSF. Zij heeft met de Academie voor Sportkader een onderdeel dat 
gespecialiseerd is in het organiseren van scholingen voor bestuur, trainers en 
scheidsrechters. Badminton Nederland is trekker in dit bondenproject. NOC*NSF heeft 
financiële middelen voor de inventarisatie- en implementatiefase beschikbaar gesteld omdat 
ze het zien als een voorbeeld van hoe sportbonden met elkaar kunnen samenwerken. De 
subsidie die wordt verleend is voor het opstarten en professionaliseren van de 
samenwerking.  
 
8. Verdelen Sportmiddelen NOC*NSF en overige subsidies 

De subsidie voor Sportparticipatie is toegekend. Er zijn door NOC*NSF suggesties gedaan 
voor inhoudelijke aanvullingen en dit is half maart met NOC*NSF besproken. 

De outputsubsidie voor deskundigheidsbevordering is toegekend (Sportleider 2 badminton, 
Sportleider 3 badminton en Sportleider 4 badminton). De subsidies voor 
organisatieontwikkeling t.a.v. Samenwerking Organisatie opleidingen en Herinrichting 
organisatie zijn toegekend. 

9. Kwaliteitsimpuls Carlton Eredivisie 
Doel 

Een kwaliteitsimpuls aan de Eredivisiewedstrijden geven. 
Vraagstukken daarbij zijn: 
- hoe maken wij de eredivisiewedstrijden aantrekkelijk voor (lokale) sponsoren? 

- hoe maken wij eredivisiewedstrijden aantrekkelijk voor de (lokale) media? 

- welke kwaliteitsimpulsen moeten er plaats vinden om de Eredivisie daadwerkelijk het 

paradepaardje van Badminton Nederland te laten zijn? 

 
Op 18 oktober 2014 en 23 maart 2015 zijn over bovenstaande punten bijeenkomsten 
geweest met de Eredivisieverenigingen. Vervolgens is een afvaardiging van de 
Eredivisieverenigingen, LCW en bondsbureau samen met adviesbureau Van Dooren Advies 
aan de slag gegaan in een werkgroep. In deze werkgroep zijn de zwakke en sterke punten en 
de kansen en bedreigingen op een rij gezet. Deze zijn vervolgens met elkaar geconfronteerd, 
wat tot een aantal adviezen heeft geleid. 
 
De adviezen waren: 
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1. De opzet van de Eredivisie dusdanig wijzigen dat er meer Play-Off-momenten komen 
en er meer wedstrijden zijn die er toe doen in de strijd om het landskampioenschap 
en degradatie. 

2. Allianties opzetten met regionale/landelijk media en bedrijven/partners om de 
Eredivisie te versterken. 

3. Uitstraling en promotie rondom Eredivisiewedstrijden versterken. 
4. De collectieve organisatie van de Eredivisie (samenwerking in concurrentie) verder 

gestalte geven. Eredivisieverenigingen en bond moeten meer samen optrekken. 
5. Campagnes ontwikkelen: in samenwerking met mediapartners en bedrijven samen 

het badminton o.a. via Eredivisiewedstrijden op de kaart zetten. 
 
Resultaat 
De opzet van de Carlton Eredivisie is aangepast. 
 
Voor het seizoen 2015/2016 betekende dit: 

 Twee poules van 5 worden opgesteld op basis van de eindstand 2014/2015. 

 In fase 1 spelen alle 10 de teams in een Amerikaans systeem eenmaal tegen elkaar. 
Alle wedstrijdpunten (gewonnen partijen) worden meegenomen in de stand. 

 Na fase 1 gaan de nummers 5 van beide poules rechtstreeks naar degradatiepoule. 

 De nummer 1 t/m 4 van beide poules spelen kwartfinales in best-of-2 serie tegen 
elkaar. Nr. 1A tegen 4B, 2A tegen 3B, etc. 

 De 4 winnaars spelen een halve finale in een best-of-2 serie om een plaats in finale 
om het landskampioenschap, die in 1 wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld. 

 De 4 verliezers van de kwartfinales worden toegevoegd aan de degradatiepoule, die 
uit 6 teams bestaat. De teams in de deze poule spelen een halve competitie. De 
nummers 9 en 10 komen conform Promotie/Degradatieregeling in aanmerking voor 
degradatie. 

 

Daarnaast werd het seizoen begonnen met een gezamenlijke Kick Off van de Carlton 
Eredivisie, waarbij alle 10 de teams tegelijkertijd de eerste competitieronde speelden in 
Sportcomplex Koning Willem-Alexander in Hoofddorp. 
 

Evaluatie 

In de maanden daarna zijn alle Eredivisieverenigingen bezocht en is de nieuwe opzet 
geëvalueerd.  
 
Bezwaren die naar voren kwamen waren t.a.v. de opzet 

- Besluit over de opzet is te laat genomen, waardoor verenigingen er niet op konden 
anticiperen met bijvoorbeeld teamsamenstelling en afspraken met spelers. 

- De opzet is te ingewikkeld en lastig/niet uit te leggen aan pers en publiek. Veel 
onduidelijkheid over data van wedstrijden, wat lastig ervaren voor verenigingen, publiek, 
maar ook bij de aanstellingen van wedstrijdfunctionarissen. 

- Geen regelmatig uit-thuis-ritme. 
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- Een behoorlijk groot niveauverschil tussen teams. In fase 1 zijn 35 van de 45 wedstrijden in 8-
0 (7), 7-1 (16) of 6-2 (12) geëindigd. En 10 wedstrijden in 5-3 (6) en 4-4 (4). 

- Het idee van een gezamenlijke kick-off werd over het algemeen als positief ervaren, echter 
dient dit wel beter uitgevoerd worden. De kick-off is uitgebreid geëvalueerd, waarbij ook de 
reacties en opmerkingen van de Eredivisieverenigingen zelf zijn meegenomen. 

 

Stand van zaken december 2015 

Qua opzet van de competitie wordt voor het seizoen 2016/2017 een opzet gekozen die tegemoet 

komt aan bovengenoemde bezwaren. 

 

T.a.v. de eerder genoemde adviezen 2 t/m 5 zijn nog maar nauwelijks zichtbare stappen gezet en 

genomen. Vanuit de opgezette sponsorcommissie zullen hier i.s.m. de Eredivisieverenigingen in 2016 

de eerste stappen gezet gaan worden. De Eredivisie is ook een van de speerpunten in het 

sponsorbeleid van Badminton Nederland. 

 

10. Topbadminton 
Seniorenselectie 

Vanaf 1 mei is begonnen met de kwalificatieperiode voor de Spelen van Rio 2016, waarbij 
Eefje Muskens en Selena Piek in het vrouwendubbel een goede kans maakten de Spelen ook 
werkelijk te halen. De beide mixen Selena Piek/Jacco Arends en Samantha Barning/Jorrit de 
Ruiter stonden ook hoog op de wereldranglijst en zijn met elkaar het gevecht aangegaan om 
zich te kwalificeren. Er is voor gekozen om naast het kwalificatietraject voor Rio 2016 ook 
aandacht te blijven geven aan het begeleiden van jongere spelers. Bondscoach Rune 
Massing is zich meer gaan focussen op de jongere spelers en bondscoach Kim Nielsen heeft 
zich vooral geconcentreerd op het kwalificatietraject richting Rio.  
 
Het afgelopen jaar is verder ingezet op het zoveel mogelijk met elkaar laten trainen van de 
beste jeugdspelers, bij voorkeur door hen te laten trainen en wonen op Papendal. Ondanks 
vele positieve gesprekken met NOC*NSF en CTO, is door plotseling aangekondigde 
bezuinigingen moeten besluiten om de instroom van junioren vanaf september op de lange 
baan te schuiven. De jeugd werd wel uitgenodigd om in de ochtenden de trainingen met de 
senioren bij te wonen op Papendal.  
 
Er is een begin gemaakt met het veranderen van de bestaande coachopleiding omdat deze 
coachopleiding onvoldoende aansloot bij wat er van coaches werd gevraagd in het 
internationale circuit. Het idee is om jonge enthousiaste coaches intensief te gaan opleiden 
en zo te zorgen voor een duidelijke doorstroom van kennis van boven naar beneden. Claus 
Poulsen is zich hier vooral mee gaan bezig houden, naast zijn rollen als adviseur en 
klankbord voor het bestuur en de technische staf van Badminton Nederland.  
Januari 
Bij de Swedish Master komt het koppel Arends/Piek tot de halve finales en Barning/Tabeling 
in het vrouwendubbel tot de kwartfinales. 
Februari 
Het vrouwendubbel Muskens/Piek komt tot de kwartfinales bij de Yonex German Open. 
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Maart 
Tijdens de Swiss Open komt het duo Muskens/Piek tot de halve finales en strandt de koppel 
Arends/Piek in het gemengddubbel in de kwartfinales. 
April 
Muskens en Piek halen de kwartfinales van de Malaysia Open en van de Singapore Open. 
Mei 
In mei 2015 werd met succes subsidie aangevraagd bij NOC*NSF, waardoor een ploeg kon 
worden afgevaardigd naar China voor de Sudirman Cup. Tijdens dit toernooi weten het 
vrouwendubbel Muskens/Piek en de beide gemengddubbels Arends/Piek en Barning/de 
Ruiter belangrijke punten voor de kwalificatie voor Rio te halen. Jongere spelers zoals De 
Visch Eijbergen en Caljouw kregen de kans om in Azië te spelen. Nederland eindigde als 
eerste in poule B na o.a. knappe overwinningen op Singapore en Spanje en verloor 
uiteindelijk in de B finale van Hong Kong.  
Juni 
In juni 2015 werd opnieuw met succes subsidie aangevraagd bij NOC*NSF, nu voor het 
ondersteunen van het duo Muskens/Piek in hun traject naar de Spelen van Rio 2016 en kon 
het gehele programma voor de nationale selectie op Papendal ten minste gewaarborgd 
worden tot en met eind 2015. Voor het eerst vonden de Europese Olympische Spelen plaats 
(in Baku) waarvoor Eric Pang zich wist te plaatsen. Soraya de Visch Eijbergen kwam echter 
net een plaats tekort op de ranking om ook naar deze Spelen te mogen. Daarnaast hadden 
alle dubbels zich gekwalificeerd, maar is in goed overleg met NOC*NSF besloten dat het 
halen van kwalificatiepunten voor de Spelen in Rio een hogere prioriteit had dan het 
deelnemen aan de EOS in Baku. Eric Pang kon uiteindelijk door een vervelende blessure niet 
meedoen aan de Europese Spelen in Baku en besloot te stoppen als international. Bij de 
Indonesia Open strandde het koppel Muskens/Piek in de kwartfinales, net als bij het 
vrouwendubbel tijdens de US Open. Arends en Piek haalden bij de US Open de halve finales. 
Tijdens de Canada Open wisten beide koppels de halve finales te halen. Barning en de Ruiter 
kwamen hier tot de kwartfinales. 
Augustus 
In augustus 2015 werd door Jacco Arends en Selena Piek op het WK in Jakarta een 
kwartfinaleplaats behaald in het gemengddubbel, waardoor zij de A-status van NOC*NSF 
verdienen en heel belangrijke punten voor de wereldranglijst behaalden. Jorrit de Ruiter 
besloot na het WK om te stoppen als international.  
September 
Het koppel Muskens/Piek bereikte de kwartfinales van de Korean Open. 
Oktober 
In oktober 2015 werd de Yonex Dutch Open gehouden in Almere. Muskens/Piek verloren de 
finale in het vrouwendubbel. Arends en Piek strandden in het gemengddubbel in de halve 
finale. Tijdens de Yonex Dutch Open 2015 werd afscheid genomen van Eric Pang.  
Bij de French Open kwamen Muskens en Piek tot de kwartfinales. Barning en Tabeling 
haalden bij de Swiss International de halve finales. 
November 
In november 2015 besloothet bestuur Claus Poulsen per 1 januari 2016 aan te stellen als 
technisch directeur van Badminton Nederland. Het gemengddubbel Arends/Piek bereikte de 
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halve finales van de Bitburger Open, Barning en Tabeling strandden in de kwartfinales. 
Barning en Tabeling werden tweede bij de Scottisch Open. Tijdens de Yonex Brasil Open, wat 
plaatsvindt in de Olympische hal, wisten zowel Muskens/Piek en Arens/Piek de finale te 
halen, maar niet te winnen. 
December 
In december 2015 hebben Muskens/Piek meegedaan aan de Dubai World Superseries Finals 
2015 en sloten het jaar af met een achtste positie op de wereldranglijst.  
In het gemengddubbel kwamen Barning en Tabeling tot de halve finales van de Irish Open. 
 
Jeugdselectie  
De spelers in de nationale jeugdselectie werken met een spelersprofiel waarin individuele 
ontwikkeldoelstellingen afgesproken zijn. Naast deze individuele doelstellingen kent BNL een 
overall doelstelling om met de spelers uit de nationale jeugdselectie bij de top 8 van Europa 
te horen, in het beste onderdeel van de speler in het 2e jaar. De meetmomenten zijn de EJK’s 
en de Nations toernooien. 
 
EJK/6 Nations U19:  
EJK U15: Mxd Cera Samuels / Wessel van der Aar kwartfinale , MD Wessel van der Aar/ Finn 
Achthoven  kwartfinale  
EJK U17: Mxd Debora Jille/Sebastian Li kwartfinale, LD Debora Jille / Madouc Linders 
kwartfinale 
6 Nations U19:  Geen kwartfinales of meer gehaald. 
 
Toernooien Nationale jeugdselectie 
In onderstaande tabel zijn de toernooien vermeld waar de nationale jeugdselectie aan deel 
genomen heeft. De nations en de EJK/WJK zijn door BNL betaald waarbij de speler een eigen 
bijdrage betaald heeft. Voor de overige toernooien heeft BNL de begeleiding bekostigd en 
hebben de spelers de eigen kosten betaald.  
 
Toernooi/kamp Selectie Aantal 

deelnemers 
Resultaat  

4 Nations kamp U15 3 mannen/ 3 
vrouwen, 2 
coaches 

 

Langenfeld Cup U15 
U17 
U19 

Gehele selectie U19 
1e GD 
Halve finale MS  

Swiss Junior U15 5 mannen/5 
vrouwen 
3 begeleiders 

 

Danish Junior Cup U15 
U19 

6 mannen/6 
vrouwen 
 

 

Trainingsstage 
Denemarken 

U15 6 mannen/6 
vrouwen 

 

JM Hoensbroek U15 Gehele selectie U15 
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U17 VD 2e en halve finale 
GD 2x halve finale 
U17  
MS 2e  
WS 2e en halve finale 
VD 1e, 2e  en halve finale 
GD 2e  en halve finale 

U19 
MS 1e en halve finale 

EJK U15 3/3 
2 begeleiders 

Kwartfinale GD 
Kwartfinale MD 

Olve  U15 
U17 

Volledige selectie 
2 begeleiders 

U15  
MD 2e 
VD  1e en 2e  
GD 1e  
VS 1e, 2e en halve finale 
U17 
VS halve finale 
VD halve finale 

Girlscamp U15 
U17 

3 U17, 3U15 
2 begeleiders 

VD 1e en kwartfinale 
VS kwartfinale 

EJK  U17 4 vrouwen/3 
mannen 

Kwartfinale VD en GD 

Dutch Junior U17 
U19 

Gehele EJK selectie 
Gehele selectie 

Geen kwartfinales 

Italian Junior U19  VD halve finale en kwartfinale 
MS kwartfinale 
GD kwartfinale 

Belgian Junior U19 Gehele selectie GD 2e 
MS 2e 
VD halve finale 

WJK U19 Gehele selectie 
aangevuld met 2 
spelers U17 

Team: 15e   

GD 3e ronde 

6 Nations U19 Gehele selectie 
aangevuld met 
U17 spelers 

Team 5e 
Geen individuele resultaten 

 
Organisatorische zaken 
De totale jeugdselectie bestond uit 28 spelers.  
U19: 2 mannen/ 1 vrouw  
U17: 3 mannen/ 5 vrouwen 
U15: 9 mannen/ 8 vrouwen 
 
Door het aanpassen van de internationale leeftijdsgrenzen per 1 januari is ook binnen de 
nationale selectie het selectiemoment hierop aangepast. Uiteraard kunnen spelers wekelijks 
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in- en uitstromen. Door het verschuiven van de leeftijdsgrens naar januari loopt de 
internationale leeftijdsgrens niet meer synchroon met Nederland. 
In dit seizoen zijn, naast Robbie Kneefel, 3 talentcoaches aangesteld: Robbert de Keijzer U19, 
Eric Pang U17 en Nathalie Mulders U15. Ook waren er 2 assistenten actief: Thomas Wijers 
U15 en Rick Prins ( decentrale training Almere). De technische staf kende een onrustige 
start. Vanwege het uitvallen van de U15-talentcoach door een auto-ongeval is de U15-
selectie het eerste deel van het seizoen begeleid door de assistent van de U15. 
 
In oktober is Robbie Kneefel met pensioen gegaan en begin april 2016 heeft de talentcoach 
U17 aangegeven dat hij zijn taken als talentcoach per direct neerlegt. Door het inwerken van 
het nieuwe team en het wegvallen van 3 talentcoaches gedurende het seizoen is een aantal 
zaken helaas blijven liggen of is slechts summier opgepakt. Zo is de communicatie richting 
alle betrokkenen in het eerste deel van het seizoen onvoldoende geweest. Vanaf januari 
2016 is hier verbetering in gekomen en is, naast de communicatie richting ouders ook het 
communiceren van de trainingsplannen naar de spelers en trainers opgepakt. Ook het 
verzorgen van workshops en bijscholingen voor academie- en schooltrainers heeft na vorig 
seizoen helaas geen vervolg gekregen. 
 

 

C. Overige activiteiten 
 
Badmintoncongres 
Na twee jaar achtereen een groot Badminton Congres centraal in het land te hebben 
georganiseerd is er voor gekozen dit te vervangen door drie regiogeoriënteerde 
minicongressen. Doelen van deze wijziging waren: 
 het bereik van het congres te vergroten | resultaat: 104 deelnemers namens 55 verenigingen 

t.o.v. 75 deelnemers namens 41 verenigingen in 2014 

 een meer regionaal karakter te krijgen | resultaat: het programma werd deels lokaal ingevuld en 
vond met drie locaties dichter bij de verenigingen plaats  

 de verhouding kosten-baten (kosten per deelnemer) te verbeteren | resultaat: kosten per 
deelnemer zijn met 80% naar beneden gebracht 

 
Hierbij was van belang dat het programma inhoudelijk sterk bleef. Alle doelen zijn behaald. 
 

D. Commissies 
  
Shuttletestcommissie 
Samenstelling 
De shuttletestcommissie is in juli 2015 van samenstelling veranderd. Voorzitter Albert van 
Ens heeft zijn taken overgedragen aan Paul de Kuyper. Howy Jacobsz is opgevolgd door 
Emmy Vlaar.  
Eind 2015 bestond de commissie uit de volgende leden: Paul de Kuyper (voorzitter), Marjan 
Ridder, Emmy Vlaar, Dennis Tjin Asjoe en Rune Massing. Joan Peeters verleende 
ondersteuning vanuit het bondsbureau. 
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Keuringen 
De shuttletestcommissie heeft in 2015 in totaal 35 verschillende merken/typen shuttles 
gekeurd en hierover advies uitgebracht aan het bondsbestuur. De bevindingen worden 
vermeld in onderstaande tabel. 
 

Rapport Merk & type Uitvoering Advies 
toelating 
tot 
categorie 

Bijzonderheden 

280 Carlton GT1 Veer 78 A  

281 Carlton GT2 Veer  78 B  

282 Carlton GT3 Veer  78 B  

283 Carlton GT4 Veer  78 C  

284 Carlton T800 Synthetisch medium D  

285 Carlton T800 Synthetisch fast D  

286 Carlton F1 Ti  Synthetisch medium C  

287 Carlton F1 Ti Synthetisch slow C  

288 Victor 3000 Platina Synthetisch medium C  

289 Victor 2000 Gold Synthetisch medium C  

290 Victor Service Veer  77 B  

291 Victor Queen Veer  77 en 78 B  

292 Victor Maxima Veer  77 en 78 A  

293 Victor Gold 
Champion 

Veer  77 en 78 A  

294 Victor Champion 01 Veer  77 A  

295 Yang Yang 300B Veer  77 A  

296 RSL Tourney No 1 Veer 77 A  

297 RSL Tourney No 2 Veer 77 B  

298 RSL Tourney No 4 Veer 77 C  

299 RSL Tourney Classic Veer 77 A  

300 Flypower Veer 78 B  

301 Fukuda Tournament Veer 78 B  

302 Ammopro Veer 77 B  

303 Babolat nr 5 Veer 77 B  

304 Babolat nr 5 Veer 78 B  

 
Landelijk Commissie Wedstrijdzaken (LCW) 
Tijdens de verslagperiode was de LCW als volgt samengesteld: 
Freek Cox Voorzitter   
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Ben Lageweg  Portefeuillehouder Competitiezaken 
Albert Valentijn  Portefeuillehouder Toernooizaken en Aangepast Badminton  
John op het Veld Portefeuillehouder Wedstrijdfunctionarissen  
Remco Oskam Portefeuillehouder Reglementen en regelingen 
Joan Peeters  Ambtelijk secretaris en Medewerker Wedstrijdzaken 
 
Overige aanwezigen bij LCW vergaderingen: 
Ger Tabeling Bondsbestuurslid met de portefeuille Wedstrijdzaken 
Tim Daamen Notulist 
 
De LCW is verantwoordelijk voor beleid en organisatie van landelijke wedstrijdzaken in het 
algemeen, inclusief het gebied van aangepast badminton, en is gerechtigd voorstellen te 
doen voor beleid aangaande regionale wedstrijdzaken. 
 
Evenementen, kampioenschappen en toernooien circuits 
Onder verantwoordelijkheid van de LCW zijn de volgende activiteiten georganiseerd in 2015: 
Carlton Bondscompetitie, finale landskampioenschap Carlton Eredivisie (i.s.m. BCH), Carlton 
NK, NK Aangepast Badminton (i.s.m. BC DKC), NK voor regioteams (i.s.m. BC Rianto), finale 
Junior Master Circuit (i.s.m. BV Floriande), finaledag Carlton GT Cup (i.s.m. BC’70 Veluwe), 
NJK, Carlton NVK (i.s.m. BC Amersfoort) en de Junior Master Cup. 
 
Daarnaast werden in 2015 de volgende toernooiencircuits in samenwerking met 
organiserende verenigingen onder de vlag van de LCW georganiseerd: 

 Master Circuit, bestaande uit 6 toernooien 

 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 2015/2016 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 Badminton Nederland hierover geïnformeerd. 
 
Bijeenkomsten 
De LCW is in verslagperiode elf keer bijeengekomen. De agenda wordt deels bepaald door 
zaken die reglementair worden voorgeschreven, denk aan verplichte publicatie van 
uitvoeringsregelingen en de principekalender op bepaald momenten in het jaar. Verder 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 LCW georganiseerde activiteiten zijn besproken. 
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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 
- 1 overleg met Badminton Scholen en Academies 
- 2 overleggen met de RCW’s 

 
Verdere bijzonderheden 

 Het in het kader van de Kick-Off Carlton Eredivisie is er voor het seizoen 2015/2016 
gekozen voor een gezamenlijke start met 5 wedstrijden tegelijk. Deze  

 De Nationale Jeugd Ranglijst Badminton is ingevoerd. 

 In het kader van de Kwaliteitsimpuls Eredivisie is de opzet van de Eredivisie in overleg 
met de Eredivisie verenigingen aangepast. 

 Ben Lageweg en John op het Veld zijn herbenoemd in de LCW. 
De toekenning van het NK Aangepast Badminton 2016 aan Badminton Duovereniging 
Veenendaal 
 
Selectie Wedstrijdorganisatie (SWO) 
De samenstelling van de SWO is in het afgelopen jaar niet veranderd. De SWO bestaat per 1 
januari 2015 uit de volgende leden: John op het Veld, voorzitter; Ben van Deursen, 
secretaris; André de Wit, coördinator financiële zaken; Bart Los, coördinator 
wedstrijdorganisatie; 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 2015 wederom zes maal. Op 19 augustus is de 
jaarlijkse refereekaderavond voor alle referees gehouden in ‘t Veerhuis in Nieuwegein. En op 
zaterdag 22 augustus werd de jaarlijkse kaderdag voor alle wedstrijdfunctionarissen van 
Badminton Nederland georganiseerd in Groningen. Er was dit jaar geen gastspreker, maar 
wel het bondbestuurslid Bram Reudink aanwezig. Hij heeft een presentatie over a Clear 
Fture gegeven. Zoals te doen gebruikelijk ontvingen alle wedstrijdfunctionarissen weer de 
speciale versie van het Competitie Jaarboek 2015/2016 met daarin alle NAW-gegevens (plus 
ook emailadres en telefoonnummer) van het korps van scheidsrechters, referees en 
lijnrechters.  
 

Alle informatie (ook aanstellingen) is weer per e-mail aan de wedstrijdfunctionarissen 
toegezonden. Alle nieuws is daarnaast op de wedstrijdfunctionarissenpagina van de 
Badminton Nederland website gepubliceerd. 
  

In 2015 werden de gebruikelijke evenementen georganiseerd, waarvoor 
wedstrijdfunctionarissen aangesteld werden: 
Nederlandse Kampioenschappen,  
Nederlandse Jeugd Kampioenschappen.  
Nederlandse Veteranen Kampioenschappen 
Nederlands Kampioenschap voor Regioteams 
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Junior Master finale 
Finale Carlton GT Cup 
Dutch International 
Dutch Junior International 
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 2015 hebben de werkzaamheden van de SWO zich beperkt tot de groep 
(inter)nationale wedstrijdfunctionarissen.  

Op aanstellingsgebied kan worden vermeld, dat in de competitie in de Ere Divisie en Eerste 
Divisie alle wedstrijden zijn bemenst.    

Internationaal zijn 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 toernooien idem en 
voor de zondag tevens twee scheidsrechters. Ook bij alle nationale kampioenschappen 
werden referees en scheidsrechters aangesteld.    

In 2015 zijn twee nieuwe scheidsrechters toegetreden. Helaas zijn er ook weer een paar 
collega’s gestopt.  Verder zijn een aantal scheidsrechters gepromoveerd van Nationaal naar 
Top Nationaal en van Top Nationaal naar Internationaal. Ook zijn 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 ook nog geacteerd bij de Yonex Dutch 
Open, het finaleweekend van de Carlton GT Cup en NK. Bij deze evenementen in 2015 zijn 
wel steeds voldoende mensen aangesteld kunnen worden, soms met behulp van 
buitenlandse collega’s.  
 

Spelregelcommissie  
De spelregelcommissie is een onderdeel van de LCW en is tevens vertegenwoordigd in de 
SWO.  
De samenstelling van de spelregelcommissie bestond net als voorgaande jaren uit 3 leden: 
Dhr. A. de Wit, vz 
Dhr B. Lageweg, lid 
Dhr E. Ligtvoet, lid 
   
De spelregelcommissie heeft tot taak om: 

 Te beslissen inzake de uitleg van spelregels en bijbehorende instructies voor 
toepassing van spelregels 
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 Waar nodig voorstellen tot wijziging van de spelregels van Badminton actueel te 
formuleren 

 Advies uit te brengen inzake voorstellen van derden tot wijzigingen van de spelregels 
van Badminton 

 De Nederlandse tekst van de spelregels van Badminton actueel te houden 

 De lijst van uitspraken op te stellen en actueel te houden 

 De verschillende spelregel vragenbanken actueel te houden 

 Jaarlijks de toets t.b.v. behoud van SR-licentie en referee-licentie samen te stellen 

 Het onderhouden van de licentie-administratie 
 
Werkzaamheden in de verslagperiode 
De spelregelcommissie is in de verslagperiode niet fysiek bijeen gekomen. Veel zaken 
worden per mail of door informeel overleg afgehandeld.  

 De commissie heeft de Nederlandse tekst van de spelregels van Badminton herzien 
en de in 2015 internationaal vastgestelde wijzigingen in de tekst opgenomen. 

 De commissie heeft in één aangedragen zaak een uitspraak gedaan. 
 
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, maar dit is nog 
in de beginfase. 
 
Alle nieuwe informatie uit de BWF betreffende spelregels wordt in 1e 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 ingebracht en behandeld. 
 
Jaarlijks wordt door de spelregelcommissie een spelregeltoets samengesteld die door elke 
scheidsrechter en referee moet worden gemaakt om daarmee de licentie om op te treden 
als WF te kunnen verlengen.  
Bij onvoldoende resultaat krijgt de WF een herkansing om de spelregeltoets opnieuw te 
maken. Mocht ook dan het resultaat onvoldoende zijn dan mag de WF het nieuwe seizoen 
niet op treden. Op deze manier willen we bewerkstelligen dat elke WF in ieder geval eens 
per jaar in de boeken kijkt om zijn of haar kennis te toetsen. 
In het afgelopen jaar is er als proef een aparte toets gemaakt voor referees omdat die op 
een heel ander gebied kennis moeten hebben van de diverse reglementen. In het volgende 
jaar zal ook deze toets verplicht worden gesteld. 
 

E. Jaarverslagen regio’s 
 
1. Regio Noord 
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De competitieleiding van de Regiocompetitie ZZ en DDW lag bij Dick Pruis en de Regio 
Jeugdcompetitie is geleid door Peter Krips. Beide heren hebben weer een ongelofelijke 
hoeveelheid tijd en energie gestopt in het voorbereiden en begeleiden van de 
regiocompetities in Regio Noord. 
Er waren dit seizoen opvallend veel verplaatsingen, met name in de jeugdcompetitie en 
DDW. Een groot deel met als reden, dat men het team niet compleet kon krijgen.  
 
De Beginners competitie voor de jeugd welke dit jaar voor de vierde keer is gehouden was 
minder succesvol dan eerdere seizoenen.  
Aan deze competitie mogen in het eerste jaar in principe ook verenigingen meedoen welke 
niet zijn aangesloten bij BNL. 
Het doel is natuurlijk wel om deze verenigingen over de streep te trekken en dat ze het jaar 
daarop lid worden van BNL. Dit seizoen hebben 27 teams verdeeld over twee klassen aan 
deze competitie deelgenomen. Helaas behoorlijk minder dan afgelopen seizoen (48 teams). 
Hannie Keuper en Peter Krips hebben de kar getrokken van deze 4e en 5e klasse 
jeugdcompetitie. 
 

Overzicht aantal deelnemende teams per competitiesoort 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ZZ 64 61 56  46  48  47  44 

DDW 90 88 88  88  76  67  57 

Jeugd 102 87 74  83  87  82  74 

Mannen 16 9 11  0  ??  0  5 

Lente  16 16  ?  ??  0  x 

Sub totaal 272 261 245  217  211  196  180 

beginners 31 25 68  62  51  48  27 

        

Totaal  303  286  313   279  262  244  207 

 
RCT 
Verslag Regio Commissie Trainingen seizoen 2015-2016  
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 – 36 spelers en 3 trainers  
Hier trainen 3 niveau groepen en wel de volgende: 
Breedte A = 10 spelers 
Breedte B = 12 spelers 
Regioselectie = 14 spelers 
Heerenveen - 22 spelers en 2 trainers  
Hier trainen 2 niveau groepen en wel de volgende: 
Breedte A = 10 
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Breedte B = 12 spelers   
Afgelopen seizoen was er weer sterk groeiende belangstelling voor deze trainingen. 
 
2. Regio Oost 
Er is geen jaarverslag 2015 ontvangen. 
 
3. Regio Centrum  
Samenstelling regioteam 
Rob Salawan Bessie   regiomanager  
John Appels  voorzitter RCW  
Tony Kerkhof regiocompetitieleider senioren  

voorzitter recreantencompetitie 
Everlien Salawan Bessie regiocompetitieleider junioren  

toernooileider regiokampioenschappen 
Sandra van Roekel toernooien en -aanstellingen  
 
Naast dit kernteam is er een vaste groep vrijwilligers met vaste taken die in verschillende 
uitvoerende commissies zitten zoals: klassenleiders voorjaars - en najaarscompetitie, 
klassenleider seniorencompetitie, commissieleden Opstaptoernooi, RJK en RSK, 
commissieleden Regionale Kampioenschappen voor Regioteams en de leden van de 
uitleenservice van rackets. Tenslotte hebben we binnen de regio een webmaster die mede 
verantwoordelijk is voor de regiowebsite. Al met al ruim 25 vrijwilligers die zich inzetten 
voor onze regio. 
 
Afgevaardigden 
Het maximale aantal afgevaardigden voor Centrum is ingevuld. De afgevaardigden zijn: Paul 
Braaksma, Wil van Hooijdonk, Victor Meier, Rob Taconis, Edward Veldman en Paul de Wit. 
 
Breed overleg Centrum 
In 2015 hebben we een aantal zgn. brede overleggen gehad. Uitgenodigd voor deze brede 
overleggen waren: leden van het regioteam, afgevaardigden, flagshipverenigingen, 
badmintonacademie, badmintonschools en medewerkers van het bondsbureau. Centrale 
agendapunt  is het rapport “A Clear Future”. Uiteraard werd er ook gesproken over diverse 
regio aangelegenheden. Deze brede overleggen werden door de aanwezigen als uiterst 
zinvol ervaren. Er werd geluisterd, tips en trucs werden besproken en gedeeld. 
 
Flagships verenigingen 
In 2015 zijn we gestart met drie flagship verenigingen. Centraal binnen de flagships staat het 
boeien, binden en delen. De flagships hebben in 2015 verenigingsbijeenkomsten gehouden. 
De aanwezige verenigingen hebben deze bijeenkomsten als positief ervaren en de flagships 
verenigingen zullen het in 2016 een vervolg aangeven. 
BC Veenendaal: aangepast badminton 
BAN: jeugdbeleid 
BC’70 Veluwe: PR en Communicatie 
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Senioren- en Juniorencompetitie 
Het competitieprogramma de “Competitieplanner van Visual Reality” is een enorme 
verbetering; legio mogelijkheden, en gebruiksvriendelijk. Ondanks het gebruik van dit 
nieuwe programma blijft het klaarzetten van de regiocompetitie een arbeidsintensief 
gebeuren. Ruim 70% van de verenigingen had een wens; vaak betrof dit een 
speelsleutelverzoek. Het seizoen 2015 – 2016 is de seniorencompetitie gestart met 290 
teams, dit zijn 18 teams minder dan het seizoen daarvoor. In de juniorencompetitie hadden 
zich 207 teams ingeschreven. Dit zijn 8 teams minder dan het vorig seizoen.  
 
Recreantencompetitie 
Aan de Voorjaarscompetitie welke voor de 46e keer werd georganiseerd, deden 132 teams 
mee. Een vermindering van 1 team t.o.v. vorig seizoen. Naast recreanten mochten teams uit 
de 3e en 4e klasse regiocompetitie in separate groepen deelnemen. De belangstelling was 
groot. Ook de najaarscompetitie voor recreanten werd voor de 8e keer weer opgestart. Het 
aantal ingeschreven teams was 68, dat betekent een toename van 10 teams. De 
Slotwedstrijden voor de recreantencompetities vonden plaats op 6 juni in Bilthoven. Na 
afloop van deze zeer geslaagde dag werden de welbekende handdoeken en taarten weer 
uitgereikt aan de winnende teams. 
 
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 1 en 2). In tegenstelling tot vorig jaar, was er dit seizoen nagenoeg geen 
belangstelling voor de klasse 3 sterkte, de beginnersklasse.  Verenigingen hebben aan de 
klasse 1 en 2 indeling voldoende gehad om hun jeugd op eigen sterkte competitie te laten 
spelen.  
 
Schematisch overzicht: 

 
COMPETITIE 

Aantal 
teams 
2008- 
2009 

0
9

/1
0

 

1
0

/1
1

 

1
1

/1
2

 

1
2

/1
3

 

1
3

/1
4

 

1
4

/1
5

 

1
5

/1
6

 

Sen. Comp. 351 342 351 336 332 316 308 290 

Jun. Comp. 280 278 243 223 221 221 215 207 

Najaarscomp. 26 29 39 45 42 42 58 68 

Voorjaarscomp. 154 150 151 140 140 147 133 132 

 
Regionale Kampioenschappen voor Regioteams 
Ter afsluiting van het seizoen 2014– 2015 werden op 28 febr. de Regionale 
Kampioenschappen voor Senioren in Arnhem en de Regionale Kampioenschappen voor 
Junioren in Amersfoort gespeeld. Beide kampioenschappen zijn een prachtig sluitstuk van de 
regiocompetitie, waar kampioensteams strijden om de algehele titel in hun (leeftijd)klasse. 
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De regiokampioenen die onze regio mochten vertegenwoordigen bij de Nationale 
Kampioenschappen voor Regioteams te Zutphen op 20 en 21 juni 2015 waren: 
Bij de junioren:    Bij de senioren: 
 
019: Houten J1    Hoofdklasse:  Leerdam 1 
017: BAN J2     1e klasse:  BAN 3 
015: BAN J5     2e klasse:  De Zender 1  
013: BAN J8     3e klasse:  Barneveld 4 
011: Smashing J4    4e klasse:  Harderwijk 4 
      Mannen hoofd: BC Doorn M1 
 
Resultaten: 
Halve Finale:    Barneveld 4, BAN J8 
Verliezend finalist:  BAN 3, Smashing J4, BAN J5, Houten J1 
Kampioen in hun klasse:  Harderwijk 4, BC Doorn M1 
 
Regiokampioenschappen 
De regiokampioenschappen werden in Amersfoort gehouden. Bij de RJK waren 165 kinderen 
van de partij. Tot de loting werden 269 partijen toegelaten. De aanmelding van 165 
deelnemers bij de RSK betekende een lichte daling t.o.v. het vorig seizoen. Er werden in 
totaal 255 wedstrijden tot de loting toegelaten. Ivm de bezuinigingen werden geen 
bondsscheidsrechters aangesteld op de finaledag. Zowel de RJK als de RSK kan terugkijken 
op een vlekkeloze organisatie. 
 
Opstaptoernooi 
Het Opstaptoernooi is in 2015 voor de 5e  keer georganiseerd in Arnhem. In tegenstelling tot 
de andere jeugdtoernooien is dit toernooi speciaal bedoeld voor de beginnende jeugd. Het 
wedstrijdsysteem wordt zodanig gekozen dat de kinderen zoveel mogelijk wedstrijden op de 
dag spelen. Er hadden zich 137 kinderen ingeschreven in de leeftijdsklassen Onder 17 t/m 
Onder 11. Helaas moesten er ook wat kinderen teleurgesteld worden, omdat het toernooi 
vol zat.  
 
Schematisch overzicht: 

TOERNOOIEN Aantal 
deeln. 
2008 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

RJK 243 267 247 224 202 194 188 165 

RSK 154 189 167 144 155 176 179 165 

Opstaptoern.    159 179 176 144 137 

 
Toernooien en aanstellingen 
In het afgelopen jaar werden er 36 regionale toernooien goedgekeurd voor het seizoen 2015 
– 2016.  Daarnaast kennen we binnen onze regio 2 Junior Master toernooien en 1 
Mastertoernooi. Wederom een groot aantal toernooien. Er zijn alleen referees toegewezen 
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aan de regiotoernooien met de hoogste categorie toernooien. De overige toernooien 
kunnen alleen voorzien worden van een referee voor controle op het aankondiging- en 
inschrijfformulier, en de (controle op de) eventuele (elektronische) loting. Het aantal 
wedstrijdfunctionarissen 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 
toernooien 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. 

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   
2016 

BC Veenendaal 

1,4,6,8 Rijncup 2016 De Lobbers 

 
 
11. Regio Noord-Holland 

 
Er is geen jaarverslag 2015 ontvangen. 
 
5. Regio Zuid-West 
Samenstelling regioteam 
vacant Regiomanager 
André Gelauf voorzitter RCW 
 RCL Jeugdcompetities 
Remco Moesman RCL Regiocompetitie 
Leo Bus RCL Regiocompetitie (vanaf mei 2014) 
Ferdy de Kwaadsteniet RCL Regiocompetitie (t/m mei 2015) 
Sharon van Geffen RCL Regiocompetitie (vanaf mei 2015) 
Luc Winters RCL mannen- en vrouwencompetities 
Peter Iburg RCL Opstapcompetitie 
Eli Klaassen RCL Regiocompetitie Zeeland 
Leen van Loon RCL Dubbelcompetitie Zeeland 
Gezinus Schrage RCL Jeugdcompetitie Zeeland 
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Gert-Jan v.d. Lee Webmaster 
 Toernooizaken + aanstelling WF’s 

Regiocompetities 

De competitie verliep goed. In totaal namen er 350 teams deel aan de Regiocompetitie 
(helaas een daling van 17  teams t.o.v. het vorige seizoen) 
 
Mannen- en vrouwencompetities 
In 2015 bestond de recreatieve Mannen Voorjaarscompetitie uit 71 teams (een daling van 3 
teams) en de recreatieve Vrouwen Voorjaarscompetitie uit 37 teams (een daling van 5 
teams).  
Aan de Mannen Najaarscompetitie 2015-2016 deden 54 teams mee (gelijk gebleven). 
 
Jeugdcompetitie 
Voor de Jeugdcompetitie (voorjaar) hadden we (wederom) de uitdaging om de 
wedstrijdweken zoveel mogelijk buiten de schoolvakanties te plannen en ook nog uiterlijk 
begin juni deze competitie te hebben afgerond. Gezien het feit dat vakanties erg verspreid 
liggen in de regio, lukt dat niet altijd. De verenigingen spelen daar vroeg op in en komen 
onderling tot goede afspraken m.b.t. verplaatsing van de betreffende wedstrijden. 
Uiteindelijk is het toch gelukt om eind mei alle wedstrijden af te ronden. 
 
Er namen in 8 sterkte/leeftijdsklassen in totaal 297 teams deel (een daling van 31 t.o.v. 
2014). Als onderdeel van de jeugdcompetities hadden we in 2014 ook weer een 
jongenscompetitie (37 teams in 4 klassen, 1 minder dan in 2014) en een meisjescompetitie 
(13 teams in 3 klassen, ook 1 minder dan in 2014). Zowel de jongens- als de 
meisjescompetitie behouden een vaste plaats in het competitieaanbod van onze regio. 
 
Zeelandcompetities 
Als onderdeel van de Regiocompetitie is door de regiocompetitieleiders Zeeland de Zeeuwse 
afdelingen in de 3e, 4e en 5e klasse georganiseerd en begeleid. Dit betreffen 21 teams. 
Daarnaast is er in het Zeeuwse in het najaar/winter 2015/2016 een dubbelcompetitie (14 
teams, een daling van 2 teams) en een jeugdcompetitie (10 teams, een daling van 3 teams) 
georganiseerd. De reden om dit apart te organiseren voor de Zeeuwse teams is vanwege de 
grote afstanden vanuit Zeeland naar de andere verenigingen in onze regio. 

Recreantencompetitie en Opstapcompetitie 

De indelingsbijeenkomst werd goed bezocht. In totaal namen in het voorjaar van 2015 82 
teams deel in 5 opstapgebieden (gelijk aan voorgaand jaar). 

Overige competities  

Er zijn door de RCW geen andere competities georganiseerd. 

Regionale Kampioenschappen  
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Op 07 en 08 februari 2015 organiseerde badminton club DKC uit Den Haag, de Regionale 
Jeugd Kampioenschappen ZuidWest over het seizoen 2014-2015. 

124 deelnemers (226 inschrijvingen) streden in 25 verschillende onderdelen om de beste 
van de regio te worden. 

Regionale Seniorkampioenschappen 

In sporthal 't Zandje, in Den Haag, zijn van 21 t/m 22 november 2015, de 
RegioKampioenschappen 2014/2015 voor senioren gespeeld. Evenals de voorgaande jaren 
het geval was, zijn deze kampioenschappen ook dit jaar weer door BC DKC georganiseerd. 

129 spelers (190 inschrijvingen) namen in 15 verschillende onderdelen deel aan deze 
geslaagde kampioenschappen. 

Regiokampioenschappen voor Regioteams Senioren 

Op 14 maart zijn de RegioKampioenschappen voor Regioteams van de regio Zuid West 
gespeeld in Alhpen aan de Rijn met mede-organisator BC Flair. Alle kampioenen van de 
Hoofd-, eerste, tweede, derde en vierde klasse en de A-klasse van de 
mannennajaarscompetitie zijn uitgenodigd, in totaal 28 teams. Uiteindelijk is er door 22 
teams gestreden om de titels van Regiokampioenen Zuid-West. 
De Regiokampioenen zijn: 
Hoofdklasse: ABC Swindregt 1 
1e klasse: TFS Barendrecht 7 
2e klasse: BC Flair 4 
3e klasse: BV Ribad 3 
4e klasse: BC Randstad 3 
Mannennajaarscompetitie: BC TAB Fly Over M1 
 
Deze teams hebben deelgenomen aan het NKR in juni. 

Regiokampioenschappen voor Regioteams Jeugd 

Net na het einde van de competitie, op zaterdag 13 juni 2015 hebben 40 (van de 43) 
afdelingskampioenen uit alle mixklassen bij gastheer BC Schollevaar in Capelle aan de IJssel 
gestreden om het Regiokampioenschap voor Jeugdregioteams. De kampioenen in de 
hoogste klasse die binnen een leeftijdscategorie die voldoen aan de voorwaarden zijn 
afgevaardigd naar het NKR. 
De Regiokampioenen waren: 
U19-I BC Orbiton J1 (naar NKR) 
U19-II TFS Barendrecht J1 
U17-I BC Flair J1 (naar NKR) 
U17-II BC Ommoord J1 
U15 BC TAB Fly Over J2 (naar NKR) 
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U13 BC Mix J5 (naar NKR) 
U11 BC Mix J6 (naar NKR) 
 
6. Regio Noord-Brabant 
Samenstelling regioteam 
Willem Goeijers, regiomanager, aanstellingen WF, racketuitleen. 
Letty Jacobs, voorzitter RCW. 
Tim Daamen, lid RCW, organisatie toernooien. 
Bart Legierse, lid RCW, organisatie midweekcompetitie. 
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. 12-6-2015 te Berkel-Enschot. 32 Verenigingen 
waren op deze bijeenkomst vertegenwoordigd. Er waren 11 afmeldingen. 19 Verenigingen 
waren afwezig zonder kennisgeving. 
Clemens Wortel en Rémon Verbeek gaven uitleg over A Clear Future. Nadien werden de 
aanwezigen verzocht in groepjes over stellingen democratische besluitvorming en 
contributiesysteem te praten en voorstellen op de aanwezige formulieren te noteren. In de 
vergadering werden verder regionale zaken besproken. 
 
Afgevaardigden 
D.d. 3-5-2015 werd een regiovergadering ingelast om Wim Koornstra en Frans Neelis te 
benoemen tot afgevaardigde. 
De afgevaardigden in 2015 waren Audi Bong, Juri Bouwman, Jordy Brouwer von 
Gonzenbach, Wim Koornstra en Frans Neelis. 
 
Competities 
Door de RCW werd de competitie 2014-2015 afgesloten en de competitie 2015-2016 
georganiseerd. 
Aan de regiocompetitie 2015-2016 namen 163 seniorenteams deel, 1meer dan het 
voorgaande seizoen. 
De juniorencompetitie telde het aantal deelnemers van 148, 27 minder ten opzichte van het 
voorgaande competitieseizoen. 
 
De midweekcompetitie telde 61 teams, 1 meer dan de competitie 2014-2015. 
In april 2015 werd de competitie 2014-2015 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 bekercompetitie gespeeld. Deze 
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werd in juni afgesloten met een finaletoernooi tussen de 8 poulewinnaars 
 
Opstapcompetitie 
In 2015 waren in 2 subregio’s Opstapcompetities actief. 
 
Toernooien 
Door de RCW werden d.d. 7 en 8 febr. in de Maaspoort te `s-Hertogenbosch, de “Brabantse 
Jeugdkampioenschappen Badminton” georganiseerd. 
Aan de RJK namen 98 deelnemers deel, 32 minder dan in de vorige editie. 
De winnaars van het enkelspel ontvingen een wisselbeker 
 
RSK 
Door de RCW werd d.d. 15 en 16 nov. in de Maaspoort te `s-Hertogenbosch, de “Brabantse 
Badminton Kampioenschappen” georganiseerd. 
Het toernooi telde 135 inschrijvingen, 10 minder dan de RSK 2014. 
De winnaars van het enkelspel ontvingen een wisselbeker. 
 
RTC 
Tot  het Regionaal Toernooien Circuit behoren de toernooien van Bavel-de Zwaluwen, 
Schijndel, Veghel, Geldrop en Flying Shuttle `57. Aan dit circuit werd eveneens deelgenomen 
door een aantal Limburgse toernooien. 
 
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 trainingsgroepen voor breedtetraining. Verder waren er 
enkele particuliere initiatieven voor het geven van trainingen aan talentvolle jeugd. 
 
Racketuitleen 
Aan 3 verenigingen werden rackets uitgeleend voor schoolprojecten. 
 
7. Regio Limburg 
Samenstelling regioteam 
In het regio team van Limburg zijn naast Regio manager Albert Valentijn en 
voorzitter RCW, John op het Veld verantwoordelijk voor : 
_ RTC, JRC en J5 opstapcircuit toernooien Huub Hendriks 
_ Opmaak ranglijsten Margriet Karsmakers 
_ Jeugd en recreanten Cecile Brouwers 
_ Veteranen en recreanten Jacky Noya 
 
Regiocompetities 
In Regio Limburg worden de volgende competities georganiseerd : 
_ gemengde competitie, seizoen 2015 – 2016 met 48 teams, gelijk aan seizoen 
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2014-2015 
_ herencompetitie, seizoen 2015 – 2016 met 9 teams, 2 teams meer als in seizoen 
2014-2015 . 
_ jeugdcompetitie, seizoen 2015-2016 met 80 teams, 12 teams minder als in 
seizoen 2014-2015 
_ Totaal deden in seizoen 2015 – 2016 137 teams mee aan de competitie, in 
seizoen 2014-2015 waren dat 147 teams. 
 
Recreantencompetitie en Opstapcompetitie 
Voor recreanten en jeugd competities zijn er in Limburg meerdere aanbieders 
actief buiten het regio team om. Het regio team zou deze competities graag 
willen opnemen in zijn organisatie, gesprekken met integratie als doel zijn 
gaande. Problemen daarbij zijn : 
_ Er doen aan al deze competities teams mee van niet Badminton 
Nederland verenigingen, op zich hoeft dat geen bezwaar te zijn, daar zijn 
oplossingen voor denkbaar . 
_ Bijna al deze competities hanteren een team bijdrage van 10 euro, of een 
teambijdrage waarbij de speler van een team individueel betaald. 
Badminton Nederland hanteert een team bijdrage van 40 euro. 
_ Daarin is het grootste bezwaar gelegen om deze competities v.w.b. 
organisatie op te nemen binnen de Badminton Nederland organisatie. 
_ Voor alle teams worden van de teambijdrage naast de slechts zeer geringe 
kosten voor het organiseren van de competitie andere activiteiten 
opgezet en betaald (feestavond, afsluitende avond e.d). 
_ Er zijn naast competities voor senioren ook competities voor jeugdteams 
welke niet door Badminton Nederland maar door een groep van 
verenigingen plaatselijk wordt georganiseerd. Reden om dit te doen zijn 
de hoge kosten bij Badminton Nederland en de starre regelgeving welke 
BN hanteert. 
_ Gesprekken hebben als resultaat dat in Midden Limburg BPML als koepel 
organisatie is opgericht met als doel spelen van competitie op een hoger 
niveau voor die spelers die dat willen waarbij de binding met hun huidige 
vereniging niet verloren gaat. 
 
Alle initiatieven om te komen tot een vorm van een opstapcompetitie anders dan het J5 
Circuit zijn in 2015 gestaakt. Bij alle bijeenkomsten wordt er heel enthousiast gereageerd., 
maar al er dan een vervolg aan het initiatief moet komen is dat enthousiasme er niet meer. 
Ten dele komt dat, mede doordat er in Limburg reeds vele jaren een succesvol circuit voor 
dezelfde doelgroep spelers georganiseerd wordt. Dat is het J5 toernooi Circuit. 
De plannen om het J5 Circuit uit te breiden met dubbelspel uit te breiden, MD – VD en GD, 
een gemengde vorm van dubbels wordt niet uitgesloten werden verder uitgewerkt. De start 
voor de uitgebreide opzet is voorzien voor seizoen 2016 -2017. 
 
Regionale Kampioenschappen 
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Regio team Limburg organiseert de regio kampioenschappen onder eigen beheer. In 
Regio Limburg zijn dat er 3 te weten : 
_ De Limburgse Senioren Kampioenschappen, kortweg LK genoemd 
_ De Limburgse Jeugdkampioenschappen, kortweg LJK genoemd 
_ De Open Limburgse Aangepaste Kampioenschappen, kortweg OLAK genoemd. Dit 
kampioenschap is voor de leden van Badminton Nederland met een beperking. In 
2015deden op de OLAK spelers uit 3 landen mee. 
_ In 2015 is wederom een poging gewaagd om een kampioenschap van Limburg 
voor recreanten te starten, jammer maar helaas, ook nu ondanks meerdere 
mailings geen succes. 
 
Het aantal deelnemers aan de LK in 2015 was 175, er zijn in 2 dagen op 12 banen 405 
wedstrijden gespeeld. De categorieën van de LK zijn 1 – 4 – 6 veren en 6 nylon. 
Het aantal deelnemers aan de LJK in 2015 was 244, er zijn in 2 dagen op 18 banen 665 
wedstrijden gespeeld. De leeftijdgroepen van de LJK zijn U11 – U13 – U15 – U17 en U 19. 
Het aantal deelnemers aan de OLAK in 2015 was 44, er zijn in 2 dagen 124 wedstrijden 
gespeeld. Alle groepen welke in het aangepast badminton spelen waren aanwezig, dat zijn 
de rollers, de staanders, de zitters en de kleine mensen. Naast Belgische en Duitse 
deelnemers waren spelers afkomstig uit Engeland en Ierland. 
 
Toernooien 
De toernooikalender van regio Limburg telt 28 toernooien : 
_ 5 regio toernooien, LK, LJK, OLAK, finale bekerwedstrijden en slotwedstrijden 
competitie 
_ 4 RTC toernooien 
_ 6 JRC toernooien 
_ 7 J5 springplank toernooien 
_ 2 Junior Master toernooien 
_ 4 overige toernooien 
 
De bezetting van deze toernooien is over het algemeen goed. Voor alle Regio toernooien en 
ranglijst toernooien is in regio Limburg een plaatsingscommissie actief, deze onafhankelijke 
commissie geeft voor al deze toernooien een bindend plaatsingsadvies. 
Het JRC circuit is aan zijn 28e seizoen bezig en voorziet nog steeds in een behoefte. Voor dit 
circuit wordt een JRC ranglijst bijgehouden voor alle onderdelen gesorteerd op leeftijdgroep. 
Deze ranglijst wordt gebruikt als hulpmiddel voor de plaatsingen van de toernooien. 
De J5 springplank toernooien worden gemiddeld door een 40-tal spelers bezocht. Er wordt 
gespeeld in ME en VE en in poules. Alle wedstrijden van 1 game worden gespeeld tot 21 of 
30 punten. Doelstellingen van deze toernooien, spelervaring opdoen op een leuke manier 
tegen geringe kosten. Tenslotte komt er al spelend ook een winnaar uit het toernooi. De 
doelgroep is hierbij jeugd zonder ervaring in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar waarbij die indeling 
zoveel mogelijk in verschillende leeftijdgroepen toegepast wordt. Ook dit circuit draait al 
vele jaren in regio Limburg. Het J5 circuit kan gezien worden als vervanger van de 
opstapcompetitie in Limburg, er wordt gemiddeld 1 maal per maand gespeeld. Voor dit 
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circuit wordt een J5 ranglijst bijgehouden. 
 
Yonex Kids Games 
Sporadisch wordt er in Limburg gebruik gemaakt van het Yonex Kids Games pakket. 
Reden daarvoor is gelegen in het feit dat voor de doelgroep waarvoor het pakket 
bestemd is reeds vele activiteiten zijn zoals eerder in dit verslag vermeld. De 
behoefte bij de Limburgse verenigingen gebruik te maken van het pakket is daardoor 
laag. Het pakket wordt daarentegen wel gebruikt bij open dagen, clinics en meer van 
dit soort activiteiten van en door verenigingen georganiseerd. 
 
Trainingen en Breedtetrainingen 
Onder regie van het Regio team worden er geen trainingen in welke vorm dan ook 
georganiseerd. 
Alle activiteiten op het gebied van trainingen zijn in regio Limburg ondergebracht bij 
de Stichting Badmintonpromotie Limburg (SBL). Het regio team is in het stichting 
bestuur vertegenwoordigd. 
 
Op dit moment heeft Regio Limburg onder regie van de SBL een Badminton 
Academie (BA), de Badminton Academie Limburg en een Badminton Scholen (BS), 
Badmintonschool Limburg. In Noord Limburg is badmintonschool Limburg Noord 
actief en in midden Limburg de AR badmintongroep. 
 
Aanvullend zijn er op een aantal plaatsen trainingsgroepjes gevormd bij verenigingen. 
De gesprekken met alle opleidingsinstituten om te komen tot een geheel van 
opleidingsinstituten met een en dezelfde missie en doelstelling is verder 
doorgevoerd. Samenwerken en uitwisselen van kennis en ervaring is daar onderdeel 
van. De SBL wordt daarbij als overkoepelend orgaan de paraplu organisatie. 
 
Overige 
Vanaf 2015 heeft Regio Limburg de voor Limburg 2 afgevaardigden, er is derhalve 1 positie 
vacant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

35 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
F. Personele samenstelling beroepskrachten Badminton Nederland 
 
Management 
Taken: 
Algehele leiding Badminton Nederland-werkorganisatie, Ondersteuning Bondsbestuur, 
Ondersteuning Commissies Bondsvergadering (Reglementscommissie, Commissie van 
Beroep, Tuchtcommissie, Financiële Commissie, Klachtencommissie), Bondsvergaderingen, 
Strategische beleidsplanning, Regio’s, Personeel & Organisatie, Externe contacten met 
beleidspartners en andere organisaties, Juridische zaken, PR en Communicatie, Doping 
 
Algemeen Manager   Barbara Mura   (100%) 
 
Financiële Zaken 
Taken: 
Financiën, Controlling, Subsidieaanvragen, Verzekeringen 
 
Hoofd     Angela Segredaki  (100%) 
Medewerker Financiële Zaken Emiel Maier   (90%) 
 
Ledenservice & Communicatie 
Taken: 
Automatisering, Ledenadministratie, Communicatie, Receptie/telefoon, Archief en magazijn, 
Postverwerking, Ontwerpwerkzaamheden, Website, Ledenservice, Administratieve 
ondersteuning bondsdirecteur en management 
 
Managementassistent  Dick Oosterbeek  (80%) 
Medewerker Communicatie en  
Ledenservice    Simone van den Bergh (50%) 
Medewerker Automatisering  Cytrax     (50%) 
 
Dienstverlening en Wedstrijdzaken 
Taken: 
Verenigingsondersteuning, Ledenservice, Opleidingen en bijscholingen, Wedstrijdzaken,  
Bondscompetitie, Landelijke evenementen, Ondersteuning LCW, SWF, SWO en 
Shuttetestcommissie, Jeugdbadminton, RCW’s, Innovatie producten en diensten, Vermarkten 
producten en diensten, Veilig Sportklimaat 
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Coördinerend Medewerker 
Wedstrijdzaken Hendrik Boosman  (100%) 
Medewerker Wedstrijdzaken Joan Peeters   (100%) 
Coördinerend Medewerker   
Strategie en Innovatie (S en I) Erik van de Peppel  (100%)  
Medewerker S en I   Daphne Latour  (100%) 
 
Topbadminton 
Taken: 
Beleid Topbadminton, Talentontwikkeling, Training en coaching topbadmintonners, 
Training en coaching jeugdtopbadmintonners, Coördinatie Talentencentra, Externe 
contacten met internationale beleidspartners, Externe contacten met beleidspartners 
topbadminton, Voorzieningen topsporters, Uitzendingen, Opleidingen toptrainers, 
Ondersteuning Bondsbestuur inzake topbadminton 
 
Bondscoach    Rune Massing   (100%) 
Bondscoach  `  Kim Nielsen   (100%) 
Talentcoach    Robbie Kneefel  (80%, tot 23 december) 
 
 
 
 
 
 
 


