Agendapunt 8.3 Topbadminton & Para-badminton
Kwalificatietraject OS
Op moment van schrijven kunnen we met veel trots melden dat vier van onze sporters zich
mogen opmaken voor de Olympische Spelen in Tokyo. Mark Caljouw, Selena Piek, Cheryl
Seinen en Robin Tabeling zijn officieus gekwalificeerd en zullen Nederland deze zomer
vertegenwoordigen in het mannenenkel, vrouwendubbel en gemengddubbel. Het herstarte
kwalificatietraject verliep soms moeizaam en was vooral mentaal een zwaar proces voor
spelers en staf onder de corona- omstandigheden. De doelstelling is ongewijzigd: één top-8
plek in Tokyo. Op moment van schrijven wachten we nog wel op een officiële bevestiging
van de kwalificatie vanuit de BWF. Kort voor de Jaarvergadering zullen we middels een
addendum de laatste stand van zaken publiceren.
Daarnaast is ook de weg naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs gestart. Speerpunten
in dit nieuwe traject zijn uitbreiding van de coaching staf en van sparring, om zo het niveau
van onze spelers nog hoger te krijgen en we ons doel na kunnen streven richting Parijs 2024:
een top-4 plek.
EK
Eind april vonden de Europese kampioenschappen plaats in Kiev, Oekraïne. De Nederlandse
ploeg presteerde goed met als fraai hoogtepunt de bronzen medaille voor het
vrouwendubbel Selena Piek/Cheryl Seinen.
Technische staf
Henri Vervoort maakt sinds medio februari deel uit van de technische staf van
Topbadminton. Vervoort is aangesteld als bondscoach singles en werkt de eerste maanden
vooral met de S-1-selectie. Jonas Lyduch maakt het traject naar Tokio 2021 af met Mark
Caljouw en zal daarna stoppen als coach voor Badminton Nederland.
Technisch adviseur Jaap Wals zou tot de Olympische Spelen van 2020 voor ons werkzaam
zijn, maar in overleg hebben we de overeenkomst met Jaap verlengd vooralsnog tot en met
de aankomende Olympische Spelen. Momenteel is het aanstellingsproces voor een nieuwe
parttime technisch directeur in een afrondende fase.
RTC’s
Naast de vier huidige RTC’s hadden we graag in augustus een vijfde RTC willen starten. Door
corona is dit doel niet haalbaar, omdat de sporthallen al maanden dicht zijn en er geen kans
is geweest om talenten op de baan te zien. Momenteel ligt er een aanvraag bij de provincie
Limburg voor erkenning van badminton als kanssport. Mochten we deze erkenning krijgen
dan zullen we een werkplan kunnen gaan indienen voor een subsidie in 2022 om een RTC te
starten in Limburg. 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
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RTC’s hopen we meer talenten te kunnen bereiken en te kunnen opleiden tot een top
niveau.
NJS
De basis van de opleiding voor talenten ligt op de RTC’s, daar trainen de talentvolle spelers
4x in de week. De beste talenten komen op de woensdagmiddag samen op Papendal en
hebben op deze middag een extra training. Zij vormen de NJS-selectie voor de U15- en U17groep. De U19-spelers die nog geen S-1-plek hebben bemachtigd kunnen gevraagd worden
als sparringspeler.
Opleidingen
Afgelopen jaar zijn de eerste twee BWF-1-opleidingen deels gegeven. De theorie is in twee
verschillende sessies online verzorgd, de praktijk komt op een later moment dit jaar nog,
met daarbij de afronding van het traject. De online module is door BN zelf ontwikkeld om
wel te kunnen voldoen aan de vraag en toch kennis te kunnen blijven delen. Er zijn op het
moment dat het mogelijk was twee bijscholingen gegeven; hier is het door omstandigheden
bij gebleven. Het schoolprogramma ShuttleTime is in het Sportakkoord opgenomen en, net
als AirBadmintontrainer 1 en Bamito’s Jeugdprogramma. Een artikel over ShuttleTime komt
in juni ook in het onderwijsblad van de KVLO en later in het jaar in het lerarenblad waarmee
we vanuit opleidingen proberen badminton op school een prominentere plaats te geven in
het curriculum. Vanuit de leerlijn is Bamito helemaal ontwikkeld zodat clubs er mee aan de
slag kunnen. Trainers hebben hiermee via leskaarten handvatten gekregen om op een
jongere groep te kunnen mikken en werven. Met Robbert de Keijzer is er een docent BWF1
bijgekomen afgelopen jaar. De leerlijn is continu in beweging, de laatste ontwikkelingen
zitten op het vlak van dubbelspelen richting de top; deze aanpassingen worden de komende
periode ingevoegd.
Para-badminton
Sinds januari 2021 zijn we een campagneprogramma voor NOC*NSF. Dit betekent dat wij
voor een kleine groep spelers een TeamNL Center-status hebben gekregen waarbij het
gebruik van een aantal faciliteiten hoort. Deze drie statussen zijn vergeven aan spelers die
het fulltime programma volgen op Papendal en kans maken op de Paralympics van
2024/2028. Op dit moment hebben een TeamNL Center-status (vroegere CTO-status) Joshua
Donker, Jareth van der Weijden en Sophie van den Broek.
Megan Hollander en Mark Modderman zijn ook nog een vaste waarde voor het team maar
dan op parttime basis.
Begin april was er voor het eerst sinds lange tijd weer een internationaal Parabadmintontoernooi. In Dubai zorgde Megan Hollander voor een geweldige prestatie door
het toernooi op haar naam te schrijven. In mei speelt de gehele groep nog het laatste
Paralympische kwalificatietoernooi in Spanje, een belangrijk toernooi voor Megan vanwege
de kwalificatie voor de Paralympische Spelen in Tokio 2021.
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