
   
Agendapunt 6.4  Topbadminton 
 
Olympische Spelen 
Op de Olympische Spelen kwamen Mark Caljouw, Robin Tabeling, Selena Piek en Cheryl 
Seinen namens Nederland in actie. Met een kwartfinaleplek wist het vrouwendubbel hun A-
status van NOC*NSF te verlengen. Een plek in de achtste finale van het mannenenkel was 
niet voldoende om de A-status te verlengen. Ook de A-status van de mannelijke speler in het 
gemengddubbel is na uitschakeling in de groepsfase komen te vervallen. Inmiddels is de weg 
naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs gestart waar ons doel is: een top-4 plek. 
 
Paralympische Spelen 
Megan Hollander kwam deze zomer, na het verkrijgen van een bipartite toewijzing vanuit de 
Badminton World Federation (BWF), namens Nederland in actie op de Paralympische Spelen 
in Tokio waar badminton haar debuut maakte. Onder leiding van bondscoach para-
badminton Ilse van de Burgwal presteerde ze zeer verdienstelijk. Kort na de Spelen maakte 
Hollander bekend te stoppen met badminton. In de komende maanden zullen we een 
mogelijke road to Paris intern en met NOC*NSF bespreken.  
 
RTC’s 
Momenteel hebben we nog steeds 4 RTC’s in Nederland. De provincie Limburg heeft de 
aanvraag voor erkenning van badminton als kanssport afgewezen. Volgens de provincie was 
de voornaamste reden van afwijzing dat de aanvraag onvoldoende was geconcretiseerd voor 
de Limburgse situatie. Er is besloten om de door de Provincie aangedragen verbeterpunten 
door te voeren en volgend jaar een nieuwe poging te wagen om badminton te laten 
aanmerken als kanssport, iets wat zich concretiseert in een subsidie. 
Daarnaast zijn er ook gesprekken en een onderzoek in Breda gaande om 
te kijken naar de mogelijkheden om een RTC te starten in 2022. Met de spreiding van de  
RTC’s hopen we meer talenten te kunnen bereiken en te kunnen opleiden tot een topniveau. 
Verder heeft Robbert de Keijzer afscheid genomen als trainer van RTC Den Haag. Hij is sinds 
1 oktober aan de slag gegaan als manager Sportparticipatie/Verenigingsondersteuning. 
Momenteel wordt er gezocht naar een vervangende trainer. 
 
Badmintonscholen 
We met zeven badmintonscholen een samenwerkingsverband en we voeren met twee 
badmintonscholen gesprekken voor een samenwerking. Hiermee komen we steeds 
dichterbij het door ons gestelde doel van een samenwerkingsverband met tien 
badmintonscholen in Nederland.  
 
Technische staf 
Technisch adviseur Jaap Wals is per 1 oktober uit dienst gegaan; voor die datum heeft hij het 
werk overgedragen aan de nieuwe technisch directeur Victor Anfiloff die sinds medio 
september is gestart met zijn werkzaamheden.  
 


