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Agendapunt 8.4  Topbadminton & Para-badminton 

RTC/NJS-beleid 
Het RTC/NJS-beleid is geschreven om een duidelijke basis te creëren rondom de RTC- en NJS-
trainingen. De RTC’s zijn daarin leidend, aangezien het programma zich 4x in de week op het 
RTC afspeelt en maar 1x in de week op Papendal (tijdens de NJS-training). De NJS-training is 
bedoeld als een extra training voor de beste spelers van Nederland, waarbij de selecties 
worden gemaakt uit de RTC-spelers en niet alleen uit de NJS-selecties. Bij de NJS-trainingen 
wordt er ook gezocht naar de verbinding tussen de verschillende groepen: U15 en U17 
trainen samen en de betere U17-spelers worden vaak samengevoegd met de S-1-selectie. 
Daarnaast omvat het RTC/NJS-beleid een planning rondom toernooien en 
trainingsweekenden.  
 
Traject Parijs 2024  

In het najaar van 2021 is Victor Anfiloff gestart als technisch directeur. Dit vormde tevens de 

start van het traject richting de Olympische Spelen 2024 in Parijs. Op Papendal wordt er 

voortdurend aan het topsportprogramma gewerkt om dit steeds te verbeteren om in Parijs 

2024 opnieuw onze doelen te behalen. Een van deze verbeteringen is het werken met het 

video delay systeem, waarbij spelers hun eigen slagen kunnen terugkijken en analyseren. 

Toernooiresultaten 

Na een relatief rustige eerste maand draait het internationale toernooicircuit weer op volle 

toeren. De Nederlandse spelers leverden al enkele mooie prestaties af met als hoogtepunt 

de bronzen medailles van het mannendubbel Ruben Jille/Ties van der Lecq en het 

gemengddubbel Selena Piek/Robin Tabeling op de Europese kampioenschappen in Madrid. 

Tevens wonnen Jille en Van der Lecq de titel in het mannendubbel op de Orléans Masters. 

6 Nations op Papendal 

In april organiseerden we op Papendal het prestigieuze 6 Nations U17 toernooi. Aan dit 

toernooi doen de sterkte zes landen van Europa mee in een teamtoernooi en een individueel 

toernooi.  

Samenwerking badmintonscholen 
Inmiddels hebben we een samenwerkingsovereenkomst met 10 badmintonscholen in het 
land. Badmintonschool Learn to Fly helpt op dit moment mee om een doorstart te maken 
van de BSON, de badmintonschool van John Fikenscher die helaas kortgeleden is overleden. 
In mei start een pilot van 10 trainingen waar er naast de trainingen ook hard gewerkt gaat 
worden aan de periode na de pilot. Badminton Nederland ondersteunt en helpt in dit 
proces. 
 
Daarnaast is er op 14 mei een bijscholing georganiseerd voor alle samenwerkende 
badmintonscholen. Deze bijscholing wordt gegeven voor onze bondscoach singelaars, Henri 
Vervoort.  
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Para-badminton 

De internationale para-badmintonwereld begint steeds professionelere te worden. Er is 

inmiddels een uitgebreid toernooiencircuit over meerdere continenten en de toernooien zijn 

gerangschikt op niveau: level 1, 2 en 3. Onze para-badmintonselectie heeft deelgenomen 

aan toernooien in Spanje en Brazilië. Daarnaast wordt er dagelijks op Papendal onder leiding 

van bondscoach Ilse van de Burgwal hard gewerkt richting de Paralympische Spelen in Parijs 

2024. 

RTC’s  
Dit jaar ligt de focus op het verbinden van de verschillende lagen in de 
topbadmintonpiramide en het versterken van de onderlinge samenwerking. Ook zijn er 
plannen om de huidige RTC’s uit te breiden, om zo nog gerichter en kwalitatief betere 
training aan te kunnen bieden. Verder blijven we kijken naar de mogelijkheid om in de 
toekomst een vijfde RTC te kunnen starten.  
 
Badmintonstars  
We kijken hoe we dit jaar 2022 dit project weer invulling gaan geven.  
 
 


