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Agendapunt 5.3  Topbadminton & Para badminton 

 
Traject Parijs 2024  
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een goede positie op de wereldranglijst voor 
onze spelers richting Parijs 2024. In mei 2023 start het Olympische jaar en begin mei 2024 
weten we welke spelers zich gekwalificeerd hebben. Op Papendal wordt er voortdurend aan 
het topsportprogramma gewerkt om dit steeds te verbeteren om in Parijs 2024 opnieuw 
onze doelen te behalen. Een van deze verbeteringen is het werken met een 
wedstrijdanalysesysteem dat onze spelers en coaches gaat helpen om tactisch een 
wedstrijdplan beter voor te kunnen bereiden.  
 
Wij zijn ook begonnen met een traject over de competentie ‘Het presteren onder druk bij de 
spelers te verbeteren.’ 
 

Als laatste heeft er een verbetering plaatsgevonden in de trainingssituatie. Paul Vennekens 

en Nick Fransman zijn toegevoegd als assistent-coaches, zodat er te allen tijde een coach 

aanwezig is voor de spelers op Papendal als de andere coaches op toernooi zijn.  

Toernooiresultaten 
Het internationale toernooicircuit draait weer op volle toeren. De Nederlandse spelers 
leverden al enkele mooie prestaties af met als hoogtepunt de bronzen medailles van het 
mannendubbel Ruben Jille/Ties van der Lecq en het gemengddubbel Selena Piek/Robin 
Tabeling op de Europese kampioenschappen in Madrid. Tevens wonnen Jille en Van der Lecq 
de titel in het mannendubbel op de Orléans Masters. 
 
Afgelopen weekend heeft onze eigen Yonex Dutch Open plaatsgevonden; daar hebben we 
zowel in het gemengddubbel (Selena Piek en Robin Tabeling) als in het vrouwendubbel 
(Cheryl Seinen en Debora Jille) een eerste prijs bemachtigd.  
 

Samenwerking badmintonscholen 
Inmiddels hebben we een samenwerkingsovereenkomst met 11 badmintonscholen in het 
land. Mede door de hulp van Badmintonschool Learn to Fly is er een doorstart geweest van 
de BSON in het oosten van het land. Deze school blijft aankomend jaar wel nog onder de 
noemer van Learn to Fly bestaan.  
 
Daarnaast is er recent een samenwerkingsovereenkomst getekend met de BPO (Badminton 
Promotie Oost), een ander mooi initiatief in het oosten van het land dat al vele jaren 
trainingen aanbiedt voor jonge spelers. Op 14 mei heeft er een succesvolle bijscholing 
plaatsgevonden onder leiding van bondscoach Henri Vervoort, een mooi moment waar de 
trainers van de badmintonscholen samenkomen, elkaar beter leren kennen en kennis 
kunnen delen.  
  
Para badminton 
De internationale Para badmintonwereld begint steeds professionelere te worden. Er is 
inmiddels een uitgebreid toernooiencircuit over meerdere continenten en de toernooien zijn 
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gerangschikt op niveau: level 1, 2 en 3. Helaas heeft NOC*NSF laten weten dat zij de subsidie 
vanaf 2023 niet voort willen zetten. De subsidie bestond uit een deel cash en een deel 
faciliteiten. Hierbij kun je denken aan een zaalruimte om te trainen en de inzet van 
verschillende experts (fysio, sportarts en een fysieke trainer). Dit betekent dat we de reis 
richting Parijs 2024 zonder de steun van NOC*NSF moeten gaan volbrengen en er veel van 
de speler(s) zelf wordt gevraagd. Aangezien er gecombineerd getraind wordt met RTC 
Arnhem, zal de training door kunnen gaan op Papendal. Ook kunnen we Ilse van de Burgwal 
aan houden als Para- en RTC-coach, maar voor toernooien is er vanaf 1 januari geen budget 
meer. We gaan voor de volle 100% richting Parijs 2024 en op dit moment zijn we met elkaar 
bezig om een plan te maken voor de aankomende twee jaar.  
 
RTC’s  
Dit jaar ligt de focus op het verbinden van de verschillende lagen in de 
topbadmintonpiramide en het versterken van de onderlinge samenwerking. In het seizoen 
2022-2023 hebben we het RTC-programma kunnen uitbreiden met het afnemen van fysieke 
testen. De fysieke trainster van Papendal helpt ons twee keer per jaar met het uitvoeren van 
testen en schrijft een algemeen fysiek programma voor de RTC-spelers dat op de training, 
maar ook thuis uitgevoerd kan worden. Voor de ouders was er het begin van dit seizoen ook 
een mooie workshop met als thema ‘Het zijn van een topsportouder’. Deze workshop heeft 
plaatsgevonden in Den Haag en tijdens de Yonex Dutch Open onder leiding van Patrick van 
Bruggen.  
 
De laatste twee jaar is er een online bijeenkomst georganiseerd waarin alle informatie voor 
aankomend seizoen wordt gedeeld met ouders en spelers.  
 
Daarnaast is er vanaf dit seizoen een maandelijkse nieuwsbrief waarin belangrijke informatie 
wordt gedeeld en ook leuke dingen worden verteld.  
 
RTC/NJS-beleid 
Het RTC/NJS-beleid is geschreven om een duidelijke basis te creëren rondom de RTC- en NJS-
trainingen. De RTC’s zijn daarin leidend, aangezien het programma zich 4x in de week op het 
RTC afspeelt en maar 1x in de week op Papendal (tijdens de NJS-training). De NJS-training is 
bedoeld als een extra training voor de beste spelers van Nederland, waarbij de selecties voor 
een EJK, 6-nations of 8-nations worden gemaakt uit de RTC-spelers en niet alleen uit de NJS-
selecties. Bij de NJS-trainingen wordt er ook gezocht naar de verbinding tussen de 
verschillende groepen: U15 en U17 trainen samen en de betere U17-spelers worden vaak 
samengevoegd met de S-1-selectie. Daarnaast omvat het RTC/NJS-beleid een planning 
rondom toernooien en trainingsweekenden.  
 
 
 
 
 
 
 


