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Agendapunt 8.1 Topbadminton 
Als bijlage vinden jullie ter informatie een PowerPointpresentatie over de 
topbadmintonvisie. Deze zal op 15 juni a.s. bij de Jaarvergadering toegelicht worden. 
Hieronder kunnen jullie in het kort de uitleg ervan lezen. 
 
 

Topbadmintonvisie 2019  
De topbadmintonvisie bestaat uit 3 pijlers: strategie, structuur en systeem. Hieronder 
staat per pijler kort de essentie uitgelegd.  
 
1. Strategie: Top-Down en Bottom-Up 
Er is een top-down en een bottom-up aanpak in de strategie.  
Top-Down betekent de ontwikkeling van een World Class topbadmintonprogramma dat de 
potentie heeft om de zichtbaarheid en de relevantie van badminton in Nederland te doen 
toenemen, door podiumprestaties te leveren bij topevenementen zoals Europese en 
Wereldkampioenschappen en Europese en Olympische Spelen. Prestaties bij 
topevenementen verhogen de media-aandacht voor badminton, iets wat inspiratie geeft 
voor nieuwe participatie en perspectief biedt voor nieuwe sponsoring bovenop de 
constante en/of verhoogde investeringen van stakeholders (NOC*NSF/Gemeenten). 
 
Bottom-up betekent het coöperatief en structureel delen van kennis en inspiratie binnen 
het sporttraject om te zorgen voor de optimale omgeving voor de ontwikkeling van het 
individuele talent, dit door middel van RTC’s om getalenteerde jeugdspelers te trainen en 
ook om de specifieke technische/tactische/fysieke/mentale kennis (leerlijn) te delen met 
badmintonscholen, verenigingen en onderwijs. 
 
Er is een duidelijke en eenvoudige leerlijn gecreëerd om te laten zien hoe spelers en trainers 
doorstromen en terugstromen binnen de sport en welke kennis en competenties iedere fase 
nodig heeft (Leerlijn en Stroommodellen) om ze zorgen voor hun optimale ontwikkeling.  

 
2. Structuur: RTC Impactzones 
De Regionale Trainingscentra (RTC’s), nu 4 en 2 in ontwikkeling, hebben een ‘impactzone’ 
die badmintonscholen, verenigingen en onderwijs omvat. Lijst RTC’s: 

 Den Haag 

 Almere 

 Arnhem 

 Eindhoven 

 RTC 5 

 RTC 6. 
 

De RTC-coaches voeren de volgende taken uit: 

 het zorgen voor een optimale wekelijks trainingsprogramma voor talenten in de 
leeftijd 12-16 jaar; 
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 het delen van kennis (leerlijn) met de trainers van badmintonscholen en van 
verenigingen en met de onderwijsleraren om te garanderen dat de kwaliteit van de 
badmintonervaring voor jeugdspelers optimaal is; 

 het lokaal promoten van badminton binnen het RTC-gebied; 

 het zorgen voor doorstroom van getalenteerde spelers naar de Nationale 
Jeugdselecties (NJS). 

 
De ontwikkeling van de functie van RTC/NJS-coach zorgt voor een link tussen het 
topbadmintonprogramma van Papendal en van de RTC’s. Verder is deze functionaris 
verantwoordelijk voor selectie en coaching bij toernooien van NJS-spelers. 
 
3. Systeem: transparant 
Ontwikkeling van een transparant NJS/RTC-informatiebeleid inclusief: 

 trainings- en toernooikalenders, 

 selectiebeleid en –momenten, 

 kosten, 

 faciliteiten. 
 


