7.2. Voortgang Topbadminton Nederland in 2015

Road to Rio
Vanaf 01 mei is de kwalificatieperiode begonnen voor Rio 2016.
Op dit moment staan we er met Eefje Muskens en Selena Piek in
het damesdubbel erg goed voor. Ook de beide mixen Selena Piek
/ Jacco Arends en Samantha Barning / Jorrit de Ruiter bekleden op
de huidige wereldranglijst een hoge positie en mogen, zoals het er
nu voorstaat, samen uitvechten welke van de twee koppels zich
gaat kwalificeren. Kim Nielsen concentreert zich vooral op dit
kwalificatietraject richting Rio.

Talenten
Uiteraard is het goed voor Badminton Nederland als we
spelers weten te kwalificeren voor de Spelen in Rio.
Daarnaast ligt de focus ook op de jongere spelers en andere
talenten. Bondscoach Rune Massing focust zich vooral op de
jongere spelers.
Een groot aandachtspunt voor het kalenderjaar 2015 is om
onze beste jeugd zoveel mogelijk met elkaar te laten trainen
en te ontwikkelen. Op dit moment wordt jeugd uitgenodigd
om in de ochtend trainingen bij te wonen met de senioren op
Papendal. Een gouden plak van onze Joran Kweekel op de 6 nations u17 is in ieder geval een flinke
positieve opsteker. Het is een tijd geleden dat er in de jongenssingel goud is gehaald op een 6
nations.
Europese Olympische Spelen in Baku
Voor het eerst wordt er in juni de Europese Olympische Spelen in Baku gehouden. Eric Pang heeft
voldaan aan de nationale eis en zal als enige, samen met de bondscoach, afreizen naar
Azerbeidzjan. Soraya de Visch Eijbergen kwam slechts een plek tekort op de ranking en zal niet
door het NOC*NSF worden uitgezonden. Alle dubbels hadden zich wel gekwalificeerd, echter hier
is in goed overleg besloten met NOC*NSF dat kwalicatiepunten voor Rio een hogere prioriteit
hebben: in Baku kunnen geen wereldranglijstpunten worden verdiend en op de US Open en de
Canada Open wel. Deze toernooien worden in dezelfde periode gespeeld.

Coachopleiding
De huidige coachopleiding sluit onvoldoende aan bij de
benodigde competenties wat er van een coach wordt gevraagd in
het internationale circuit. We willen jonge, enthousiaste coaches
intensief gaan opleiden en zorgen voor een duidelijke
doorstroom van kennis van boven naar beneden en van beneden
naar boven (nationaal en internationaal). Uiteindelijk is de
uitdaging dat de internationale coaches binnen Badminton Nederland weer dezelfde taal spreken.

