Agendapunt 8.3 Topbadminton
Normaal gesproken lagen de Olympische Spelen nu net achter ons, maar zoals bekend
leidde de uitbraak van het coronavirus tot uitstel van de Spelen. Voor Tokyo 2020 waren we
in de race voor deelname in vier onderdelen, zoals we ons ten doel hadden gesteld. Na het
stoppen van Jelle Maas is dit in de race naar Tokyo 2021 gereduceerd naar drie onderdelen.
We maken in het mannenenkel, gemengddubbel en vrouwendubbel nog steeds kans op de
Olympische Spelen, al is het kwalificatietraject gewijzigd net start begin 2021. De
doelstelling is ongewijzigd: één top-8 plek in Tokyo. 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 sparring, om zo het niveau van onze spelers nog hoger te
krijgen en we onze doelen na kunnen streven richting Parijs 2024, een top-4 plek.
Op dit moment hebben we vier spelers met een A-status. Selena Piek, Cheryl Seinen en
Robin Tabeling. De A-status van Jelle Maas loopt op 1 september 2020 af. Dit is in overleg
met NOC*NSF goedgekeurd.
De investeringsaanvraag is goedgekeurd. Ondanks de onzekere tijden rondom corona
hebben we een voorlopige toekenning gekregen ter hoogte van het bedrag dat we de
afgelopen vier jaar ook hebben gekregen. Ondanks dat we meer hadden aangevraagd om
het programma te optimaliseren, mogen we in deze coronatijden blij zijn met deze
toekenning.
Dit brengt direct ook weer wat uitdagingen met zich mee om het programma toch te
optimaliseren zonder de extra financiële middelen. Voor 1 oktober 2020 dient er een
nieuwe begroting ingeleverd te worden bij NOC*NSF waarin deze uitdagingen op grote
lijnen een plek hebben gekregen. Eind oktober zullen we dan de definitieve toekenning
krijgen.
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
31 december 2020.
Een mijlpaal in 2020 is de start van de eerste zogenaamde ‘HUB’, een groot talenten- en
kenniscentrum, afgelopen augustus. Vanuit de samenwerking tussen Badminton Topsport
Flevoland (BTF) en Badminton Nederland bestaat vanaf dit seizoen het RTC-BTF Almere. Met
het creëren van deze ‘HUB’ willen we de infrastructuur en de doorstroming binnen de
piramide van het topbadminton versterken. In de toekomst willen we meer ‘HUBS’ opzetten
om zo de talentenpool te vergroten en onze ambities als structureel topbadmintonland te
realiseren.
Middels het lanceren van deze ‘HUB’ werken we ook aan het verstevigen van onze
Topsportpiramide.
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Senioren

S-1 groep

RTC’s
(U13) – U15 – U17 – (U19)
Badmintonscholen / Talentencentra / Jeugd
club selectie
U9 – U11 – U13 – (U15 – U17 – U19)

Verenigingen

Op 17 augustus 2020 is het nieuwe RTC-seizoen gestart met een kleine wijziging in de
trainersstaf. Thomas Weijers en Max Sibbald zijn gestopt als RTC-trainer en in Almere is
Alexander Witsel aangesloten als assistent-trainer.
Naast de vier huidige RTC’s wilden we dit jaar een vijfde RTC starten in het Noorden of in
het Zuiden van Nederland. Door de coronaproblematiek is dit helaas niet gelukt en het is
niet realistisch om dit doel nog dit jaar te realiseren. Wel zijn we hierover al met een aantal
partijen, oriënterend, in gesprek.
De badmintonscholen in Nederland vormen ook een belangrijk deel van onze
Topsportpiramide. We proberen zoveel mogelijk samen met hen te werken n. Momenteel
werken we officieel samen met 4 badmintonscholen. De doelstelling voor dit jaar is om met
tien badmintonscholen/talentcentra een samenwerkingsverband te hebben. Vanwege het
coronavirus heeft dit project wat stilgelegen, maar nu het seizoen weer begint pakken we
dit weer op en komen we hopelijk toch in de richting van onze doelstelling. In september en
oktober staan er alweer meerdere afspraken gepland bij Badmintonscholen of
gelijkgestemde initiatieven.
In het najaar van 2019 zijn we gestart met Badmintonstars, een programma van acht
trainingen voor kinderen die spelen in de leeftijdscategorie U11/U13. In het afgelopen
seizoen hebben we een keer Badmintonstars gedraaid met 12 deelnemers. Door de huidige
situatie staan er nog geen nieuwe trainingen ingepland. In het najaar gaan we kijken of we
dit nog een keer aan kunnen bieden.
We zijn vanaf januari over gestapt naar de opleidingen van de BWF en werken nauw samen
met Badminton Europe. Vanuit de opleidingen van BWF gaan we alle opleidingen inclusief
de Toptraineropleiding vormgeven. Op dit moment hebben we 2 tutor opleiders (Paul
Vennekens en Michel da Silva) in Nederland voor BWF Level 1 & 2 (vervanger TT). Dit jaar
hebben Robbert de Keijzer en Bas van de Tutor opleiding gevolgd. In oktober gaan we de
eerste BWF level 1-opleiding aanbieden hier in Nederland. Naast de BWF- opleidingen
bieden we eigen geschreven bijscholingen aan.
Tenslotte is de nieuwe Leerlijn (inclusief mijnbadmintontraining.nl) geïmplementeerd bij
RTC’s, badmintonscholen en talentencentra. Vanuit de RTC’s/Hubs zal de verdere
implementatie van de leerlijn richting de verenigingen worden gestimuleerd.
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Het sportieve hoogtepunt van dit jaar tot nu toe is de zilveren medaille van de Nederlandse
mannenploeg op de Europese Kampioenschappen voor mannen- en vrouwenteams in het
Franse Lievin, een fantastische prestatie van onze jonge ploeg. Als beloning mogen we in
oktober deelnemen aan de Thomas Cup.
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