Agendapunt 6.2 Topbadminton
In dit stuk geven we een korte update over de stand van zaken die betrekking hebben op
Topbadminton.
Papendal

Op Papendal zijn we iedere dag bezig om onze topsportprogramma’s te verbeteren. Onlangs
zijn we gestart met een beta test van het programma Clutch. Dit is een Badminton Artificial
Intelligence match analysis programma. Het product is nog niet markt klaar, maar wij zijn
een van de landen die mee mogen doen in de testfase. Samen met twee vrijwilligers experts
videoanalyse, de coaches en de spelers gaan we met dit programma aan de slag. In augustus
zullen we de testperiode analyseren en beslissen of we met dit programma doorgaan.
Toernooien
In de eerste twee maanden van het jaar zijn er nog enkele toernooien uitgevallen vanwege
het coronavirus. Sinds begin maart draait het toernooiencircuit echter weer op volle toeren.
Het eerste grote aankomende toernooi is de EK badminton in het Spaanse Madrid van 25 tot
en met 30 april.
Badmintonscholen
We hebben inmiddels met tien badmintonscholen een samenwerkingsovereenkomst.
Onlangs sloten badmintonschool Learn to Fly, badmintonschool Utrecht (BSU) en
badmintonschool TOP zich bij ons aan. Daarnaast proberen we de badmintonschool in het
Oosten van het land te ondersteunen na het wegvallen van trainer John Fikenscher. We
hopen dat daar een herstart kan plaatsvinden.
RTC’s
De afgelopen twee jaar is, mede door het coronavirus, duidelijk geworden dat het vormen
van een vijfde RTC op dit moment niet reëel is. Hier zijn gewoonweg niet genoeg talenten
voor in een bepaald gebied en/of de mogelijkheden. In 2022 zal de focus veel meer liggen op
samenwerkingen en kijken hoe we de huidige RTC’s kunnen vergroten naar nieuwe HUBS na
de vertraging door de coronamaatregelen. Natuurlijk blijven we wel onderzoeken waar in de
toekomst eventueel een vijfde RTC gestart kan worden.
Badmintonstars
Door corona hebben we besloten om Badmintonstars in 2021 niet door te laten gaan. In
2022 gaan we kijken hoe we dit project weer invulling gaan geven en in welke vorm.

Prestatiedoelen
Tijdens de Bondsvergadering op 27 november jl. kwam de vraag wat de prestatiedoelstellingen zijn voor de Nederlandse badmintonners binnen de vijf disciplines. In de
onderstaande tabel staat een overzicht van de doelstelling per onderdeel richting de
Olympische Spelen van 2024 in Parijs.
Discipline
MS
XD
WD
MD
WS

2024
Prestatiedoelen
1/4 finale OS (WR - Top 16)
1/2 finale OS (WR - Top 8)
1/4 finale OS (WR - Top 18 in OS jaar)
1/4 finale OS (WR - Top 25 in OS jaar)
Deelname OS vanaf 2028

MS= Men’s singles
XD= Mixed Doubles
WD= Women’s doubles
MD= Men’s doubles
WS= Women’s singles

