Agendapunt 5.2. Jaarverslag 2014 Werkorganisatie
Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd
jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken welke
resultaten zijn behaald.

1. PIJLER LEDENWERVING EN -BEHOUD
Product 1: Week van het Badminton
Van 15 tot en met 21 september 2014 is de derde Week van het Badminton georganiseerd.
Er hebben 162 verenigingen meegedaan en samen organiseerden zij 280 open dagen. Naar
schatting 2.000 bezoekers hebben de open dagen bezocht, waarvan bekend is dat minimaal
een derde lid is geworden van een vereniging. De ondersteuning van Badminton Nederland
in aanloop naar en tijdens de Week van het Badminton was divers: van persoonlijk
informatiemoment (kick off-bijeenkomst), proactieve ondersteuning bij lokale
communicatie, open-dagpakket (fysiek), startpakket (digitaal), badmintonpromotiefilm en
website. Tevens werd de Nationale Ledenwerfactie georganiseerd om verenigingen te
stimuleren om nieuwe leden aan te melden. Het is een van de bronnen om te meten
hoeveel nieuwe leden de badmintonverenigingen krijgen door de Week van het Badminton.
In 2014 is het bedanken van de vrijwilligers toegevoegd als extra actie om de Week van het
Badminton interessant te maken voor alle badmintonverenigingen. Dit heeft geresulteerd in
een Vrijwilligersbedankactie. Het thema Vrienden is teruggekomen in de inhoud van het
starterspakket, in de Nationale Ledenwerfactie, in de Beste Vriendenactie en in de
communicatie.
Product 2: Marketingplan evenementen
1. Afstudeerder Fernando Michiels heeft een onderzoeksrapportage ‘De
badmintonbezoeker, een onderzoek naar topbadminton-evenementen in Nederland’
opgesteld voor zijn afstuderen. Aanbevelingen zijn:
a. Registreer totaal en aantal bezoekers beter en gesegmenteerd;
b. Onderzoek bezoekersprofielen;
c. Start een database voor direct marketing.
2. In 2014 zijn evenementen i.s.m. een vereniging georganiseerd. Door middel van een
bidprocedure zijn deze verenigingen verkozen om de volgende evenementen mede
te organiseren:
- Finale Play-Offs Carlton Eredivisie, 22 februari 2014 in ’s-Hertogenbosch i.s.m. BCH,
- Carlton NVK, 8/9 maart 2014 in Amersfoort i.s.m. BC Amersfoort,
- NK Aangepast Badminton, 12/13 april in Den Haag i.s.m. BC DKC,
- Finale Junior Master Circuit, 17 mei 2014 in Hoofddorp i.s.m. BV Floriande,
- Finaledag Carlton GT Cup, 24 mei 2014 in Epe i.s.m. BC’70 Veluwe.
Algemene constateringen over deze wijze van werken zijn:

-

-

Het evenement wordt door de organiserende vereniging gebruikt om de eigen
vereniging lokaal/regionaal te promoten. Contacten met gemeenten, sponsors en
partners worden gelegd en verstevigd.
Organiserende verenigingen voegen iets toe aan de evenementen. Het genereert
nieuwe ideeën en verenigingen organiseren leuke side events.
Het is een behoorlijke uitdaging voor verenigingen om aan alle organisatorische en
financiële eisen te voldoen, maar over het algemeen lukt dat.

Product 3: Intensiveren relatie met de media
Het afgelopen jaar is door voorzitter Wortel en door het bondsbureau op meerdere
momenten in contact getreden met de NOS. Ook heeft er een afspraak plaatsgevonden met
NOS-verslaggever Theo Plasschaert over hoe om te gaan en contacten te onderhouden met
de media in het algemeen en de NOS in het bijzonder.
Product 4: Jeugdplan Badminton Nederland
In januari is samen met de technische staf gewerkt aan de verfijning van een eenduidige
leerlijn badminton van jonge recreant tot topper met behulp van het ASM-model (Athletic
Skills Model). Dit had tot doel dezelfde leerlijn te hanteren in het jeugdbeleid als in het
Sporttechnisch beleidsplan talenten. Begin 2014 is voor het jeugdbeleid een grove opzet
gemaakt.
In verband met de prioritering van de Kerntakendiscussie vanaf februari is verdere
ontwikkeling van het jeugdplan stilgezet. Hieraan waren geen financiële consequenties
verbonden. Zodra mogelijk wordt dit in lijn met andere activiteiten binnen A Clear Future in
2015 weer opgepakt.
Product 5: Korting Badminton Nederlandpas
De actie is niet uitgevoerd in verband met de kerntakendiscussie en wordt meegenomen in
de sponsoractiviteiten.
Product 6: Vernieuwend badmintonaanbod
Zie product 38: Kerntakendiscussie.
Product 7: Yonex Dutch Open en side events
De Yonex Dutch Open van 7 tot en met 12 oktober 2014 was een groot succes. In totaal
bezochten ruim 3.500 liefhebbers de 66ste editie. Er namen 225 spelers uit 32 landen deel
aan dit evenement, waarbij vooral de Aziaten goed vertegenwoordigd waren. De finales
werden allemaal gewonnen door spelers en speelsters uit Azië. Voor Nederland wist het
koppel Eefje Muskens en Selena Piek de halve finale in het vrouwendubbelspel te halen en
bereikten Ruud Bosch en Koen Ridder de kwartfinale in het mannendubbelspel.
Side events
Ook in 2014 waren er veel en diverse side events. Aan de clinics voor verenigingen onder
leiding van Paulien van Dooremalen en Ilse Vaessen op zaterdag en zondag deden ruim 350
kinderen van 30 verenigingen mee.

Op de zaterdag vonden verder plaats de diploma-uitreiking voor geslaagde trainers van
Sportopleiding 2 en 3, workshops in het kader van de scheidsrechtersopleiding, het MRTT,
en de BBN Junior Master Cup.
2. PIJLER WEDSTRIJDBADMINTON
Met de Regiomanagers zijn afspraken gemaakt over het gelijktrekken van de benamingen
van de competities die op dezelfde doelgroep zijn gericht.
Met alle Regiomanagers is geïnventariseerd dat er reeds aanbod is voor de diverse
doelgroepen. Aantekening hierbij is dat uitwerking van A Clear Future tegelijkertijd
plaatsvond. Bij de invoering van A Clear Future, waardoor Badminton Nederland weer
dichterbij de verenigingen en de badmintonner komt te staan, zal het actuele
wedstrijdaanbod getoetst worden aan behoeften en ontwikkelingen in badmintonnend
Nederland. Dit geldt voor de producten 8 tot en met 10.
Product 8: Yonex Kids Games en Opstapcompetitie
Zie inleiding onder 2 pijler wedstrijdbadminton.
Product 9: Wedstrijdaanbod recreanten en veteranen
Zie inleiding onder 2 pijler wedstrijdbadminton.
Product 10: Wedstrijdaanbod jeugd en jongvolwassenen
Zie inleiding onder 2 pijler wedstrijdbadminton.
Product 11: Interland
Er heeft in 2014 geen interland plaatsgevonden.
Product 12: Kwaliteitsimpuls organisatie nationale evenementen
Het bondsbestuur wenste een kwaliteitsimpuls aan de eredivisiewedstrijden te geven. Deze
wens wordt door velen in badmintonland gedeeld. Vragen daarbij zijn:
- hoe maken wij de eredivisiewedstrijden aantrekkelijk voor (lokale) sponsoren?
- hoe maken wij eredivisiewedstrijden aantrekkelijk voor de (lokale) media?
- welke kwaliteitsimpulsen moeten er plaatsvinden om de Eredivisie daadwerkelijk het
paradepaardje van Badminton Nederland te laten zijn?

Op 18 oktober 2014 heeft een miniconferentie kwaliteitsimpuls Carlton Eredivisie
plaatsgevonden. In vervolg hierop heeft een werkgroep bestaande uit 2 leden van de LCW
en 2 bondsbureaumedewerkers een scenario voor de korte termijn (volgend seizoen) en drie
scenario’s voor de langere termijn uitgewerkt. Geconstateerd is dat het van belang is dat
naast wedstrijdtechnische zaken in breder perspectief aandacht dient te worden besteed
aan het vermarkten van de Carlton Eredivisie. De uitgewerkte scenario’s hebben als
uitgangspunt gediend voor de terugkomdag op 14 februari 2015.
Product 13: Spelregelkennis bevorderen
In het voorjaar van 2014 is er een projectplan gemaakt voor de invoering van een digitale
spelregeltoets en de daaraan gekoppelde spelregelavond. Dit alles zou worden ingevoerd

met het project spelregelbevordering van de VSK. Om aan dit programma deel te kunnen
nemen had er 0,5 fte beschikbaar moeten zijn voor het vullen en het bijhouden van de
content van de site. Vanwege de kosten is bij een ander bedrijf een offerte opgevraagd die
inhoudelijk voldoet. De spelregeltoets wordt als wens meegenomen in de nieuw op te zetten
website van Badminton Nederland. De vertraging in het project ligt aan de hoge kosten.
3.1 PIJLER KADER (BESTUURDERS)
Product 14: Onbezorgd Badmintonnen
Vanwege een veranderde prioritering van taken in verband met de kerntakendiscussie zijn
deze doelstellingen in februari geschrapt. Desondanks hebben op initiatief van verenigingen
13 gesprekken plaatsgevonden omtrent Onbezorgd Badmintonnen. De plenaire
bijeenkomst, gericht op verenigingen die actief zijn met Onbezorgd Badmintonnen, is niet
georganiseerd. Consequentie hiervan is dat Badminton Nederland geen kosten heeft hoeven
maken en NOC*NSF de gereserveerde subsidie heeft teruggevorderd. Zie ook toelichting
onder kerntakendiscussie.
Product 15: Besturen met een visie
Vanuit ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ is een subsidie toegekend voor twee trajecten
Besturen met een Visie. Het eerste traject is gestart in april, afwisselend op twee locaties,
namelijk Zevenbergen en Wateringen. Het tweede traject startte in september in Maarn. In
totaal hebben aan de twee trajecten negen verenigingen deelgenomen, waarvan zeven
badmintonverenigingen. Bij gebrek aan belangstelling van badmintonverenigingen zijn de
lege plekken opgevuld met andere sportverenigingen uit de regio. Op deze wijze konden de
trajecten alsnog doorgang vinden en leverden andere sporttakken een mooie aanvulling op
de input van de badmintonverenigingen. Echter, het gewenste resultaat van 10
deelnemende badmintonverenigingen is hiermee niet behaald.
Product 16: Sportief Besturen
Vanuit ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ is een subsidie toegekend voor drie workshops. In
2014 is ervoor gekozen Sportief Besturen te koppelen aan de trajecten Besturen met een
Visie door deze automatisch als vierde avond te plannen. De drie workshops hebben
plaatsgevonden in februari, september en december in respectievelijk de regio’s ZuidHolland, Brabant en Centrum. Met een deelname van in totaal 12 verenigingen is het
beoogde resultaat behaald.
Product 17: Badminton Congres
Het Badminton Congres heeft opnieuw plaatsgevonden in Leerhotel Het Klooster in
Amersfoort. Zaterdag 14 juni 2014 namen 78 bestuursleden, commissieleden en andere
geïnteresseerden van 38 verschillende verenigingen deel aan het dagprogramma met als
rode draad gastvrijheid en klantgerichtheid van verenigingen. Dit aantal lag lager dan het
beoogde resultaat van minimaal 100 deelnemers. Wel is het congres in de evaluatie positief
beoordeeld met gemiddeld een 7,9. Op basis van de evaluatie van zowel organisatie als
deelnemers is de opzet van het Badminton Congres opnieuw bekeken wat heeft geleid tot

een nieuw plan van aanpak voor 2015 dat aansluiting vindt bij de uitkomsten van de
kerntakendiscussie.
3.2 PIJLER KADER (TRAINERS, COACHES EN BEGELEIDERS)
Product 18: Organisatie trainersopleidingen
De inventarisatieopdracht is in de periode juli – oktober door BMC Groep uitgevoerd. Hier
hebben 27 bonden aan deelgenomen en 20 daarvan waren positief over het initiatief. Na de
bondenbijeenkomsten in september en oktober hebben uiteindelijk zeven partners besloten
per 1 januari samen te gaan werken (BNL, NBasB, KNBSB, KNBiljartB, NhandboogB,
NJeudeBoulesB en Academie voor Sportkader).
Badminton Nederland is trekker in dit bondenproject. NOC*NSF heeft financiële middelen
voor de inventarisatie- en implementatiefase beschikbaar gesteld omdat ze het zien als een
mogelijk voorbeeld van hoe sportbonden met elkaar kunnen samenwerken. De subsidie die
wordt verleend is voor het opstarten en professionaliseren van de samenwerking.
Product 19: Opleiden trainers/coaches
Er zijn acht opleidingen SL2B gestart met 102 deelnemers. De locaties van de opleidingen
waren: Tilburg, Dinteloord, Harderwijk, Gulpen, Assen, Hoofddorp, Oss en Deventer. In 2014
hebben 98 trainers het diploma Sportleider 2 badminton ontvangen (deels begonnen aan de
opleiding in 2013 en deels begonnen in 2014). Er zijn twee opleidingen Sportleider 3
badminton gestart met 24 deelnemers. De locaties waren Meppel en Barendrecht. In 2014
hebben 8 trainers het diploma Sportleider 3 badminton ontvangen (veelal begonnen aan de
opleiding in 2013). De organisatie van de opleiding Sportleider 4 badminton is geschrapt.
Product 20: Bijscholen trainers/coaches
Badminton Nederland werkt ten behoeve van deskundigheidsbevordering van
badmintontrainers na het behalen van het trainersdiploma samen met verschillende
organisaties: Vereniging voor Badminton Oefenmeesters, NOC*NSF, Sporttest en NLCoach.
In 2014 hebben ook Roel van Heuckelom en Stine Rasmussen een bijscholing georganiseerd.
In totaal erkende Badminton Nederland in 2014 dertig verschillende bijscholingen om de
trainerslicentie mee te verlengen. De bijscholingen van NOC*NSF en NLCoach worden
meerdere malen per jaar georganiseerd en verspreid door het land aangeboden (meer dan
100 scholingsmomenten). De VBO en Sporttest organiseerden elk 6 keer een scholing,
verspreid door het land.
Project 21: Audit Sportleider 3 badminton
De audit van NOC*NSF is een kwaliteitstoets, bestaande uit deskresearch en een visitatie.
Om in aanmerking te komen voor de outputsubsidie dient de opleiding eens in de vier jaar
positief geauditeerd te worden. In 2014 is de opleiding Sportleider 3 badminton positief
geauditeerd.
Project 22: Trainersopleiding Aangepast Badminton
Zie product 38: Kerntakendiscussie.

Project 23: Ontwikkeling Sportleider 4 badminton
In juni 2014 is het volgende ten behoeve van het badmintonspecifieke deel van de opleiding
Sportleider 4 badminton ontwikkeld:
- in- en uitstroomeisen van de opleiding;
- aanpassing Toetsplan Sportleider 4 badminton;
- vaststelling praktijkopdrachten;
- handleidingen praktijkbegeleider en PVB-beoordelaar.
Project 24: Onbezorgd badmintonnen voor trainers
Zie product 38: Kerntakendiscussie.
Project 25: Sportief Coachen
Zie product 38: Kerntakendiscussie.
Project 26: Licentiebeleid trainers
Zie product 38: Kerntakendiscussie.
Project 27: Kwaliteitsimpuls trainersscholing
In juni is de notitie Trainersopleidingen vastgesteld door het bondsbestuur. De conclusie
hierin was dat er veel speelt rondom de ontwikkeling en organisatie van opleidingen en
bijscholingen voor trainers en dat er veel actoren bij betrokken zijn. Geconstateerd is dat er
behoefte is aan samenhang tussen de activiteiten van de vele actoren en dat de financiële
en personele middelen efficiënter ingezet kunnen worden. In deze notitie is geen oordeel
geveld over de kwaliteit van de separate acties, maar zijn wel de meningen die daarover zijn
geuit in diverse bijeenkomsten in 2013/2014 benoemd. De notitie heeft geleid tot een
besluit om het gewenste resultaat te integreren met andere beoogde doelstellingen, omdat
gemeend wordt dat met een geïntegreerde aanpak er meer valt te bereiken: een masterplan
trainersopleidingen. In het kader van de Kwaliteitsimpuls trainers is in oktober een
brainstormbijeenkomst georganiseerd. Deze krijgt in 2015 een vervolg met een werkgroep
die de opdracht krijgt om interventies uit te werken die op de kortere termijn leiden tot
betere en/of meer trainers.
3.3 PIJLER KADER (SCHEIDSRECHTER EN OFFICIALS)
Project 28: Opleiding scheidsrechters en officials
In 2014 hebben zich 10 kandidaat-scheidsrechters gemeld die met de opleiding zijn
begonnen. Deze mensen hebben de opleiding nog niet afgerond. Voor de opleiding tot
scheidsrechter zijn er per jaar twee momenten om praktijkexamen af te leggen. Dit is tijdens
het Carlton NK en tijdens de Carlton NJK. Beide evenementen vinden plaats in het eerste half
jaar, als gevolg waarvan de kandidaten die zich in 2014 hebben aangemeld
planningstechnisch niet het examen af hebben kunnen leggen. De kandidaten die in 2013
zijn gestart zijn nog niet toe aan het afleggen van het examen.
Project 29: Bijscholing scheidsrechters en officials
In 2014 is er geen bijscholing MTB gedaan. Van het huidige korps wedstrijdfunctionarissen

heeft het overgrote deel deze bijscholing al gevolgd. Mede gezien de opzet van de module is
het niet verstandig om deze module voor een groep van minder dan 12 te geven. De
kandidaat-scheidsrechters zijn nog niet toe aan de deelname aan deze workshop omdat ze
nog geen praktijkervaring hebben opgedaan d.m.v. stages.
Project 30: Werving en behoud scheidsrechters en officials
Tijdens de Week van de Scheidsrechter is aan alle verenigingen waar een
scheidsrechter/referee actief is, gevraagd om de scheidsrechter/referee te bedanken d.m.v.
bedankbrieven die bij de YDO opgehangen zijn in de omloop in het topsportcentrum bij de
ruimte waar de scheidsrechters gingen eten. Deze teksten staan ook op de website bij de
wedstrijdfunctionarissen. Deze actie is zowel door de verenigingen als door de
scheidsrechters als zeer positief ervaren.
3.4 PIJLER KADER (WEDSTRIJDORGANISATIE)
Project 31: Competitiecontactpersonen
Sinds 2013 biedt Badminton Nederland de competitiecontactpersonen van verenigingen in
de Bondscompetitie de mogelijkheid om tijdens de Yonex Dutch Open vragen te stellen aan
de afdeling Wedstrijdzaken aangaande de werkzaamheden van de CCP. In 2014 hebben we
deze bijeenkomst gepland op vrijdagavond. Ondanks herhaalde meldingen in het Competitie
Week Info zijn er geen CCP’s geweest die zich hebben aangemeld. Overigens wordt ook
jaarlijks de handleiding voor de CCP aangepast.
Project 32: Verenigingstoernooileiders
Voor organisatoren van toernooien is het volgende ontwikkeld en beschikbaar:
- Standaard draaiboek badmintonevenementen. In dit draaiboek staan alle aspecten
genoemd die aan de orde komen bij het organiseren van een toernooi/evenement.
- Toolkit toernooileider. Deze toolkit beschrijft hoe de Badminton Toernooiplanner te
gebruiken bij de voorbereiding, tijdens en na het toernooi.
4. PIJLER TOPBADMINTON
Product 33: Topbadmintonprogramma
Januari
Eefje Muskens en Selena Piek winnen de Swedish Masters.
Februari
Eefje en Selena halen de halve finale van de Yonex German Open en er wordt voor het eerst
sinds een zeer lange tijd door Nederlandse spelers gewonnen van spelers in de mondiale top
tien. Dit waren toen de beste Koreanen met een zesde plek op de wereldranglijst.
Ella Peters en Marlies Baan worden onder leiding van Nathalie Mulders Europees
Jeugdkampioen onder 15.
Debora Jille en Jessela van Soerland behalen brons op de 8 Nations onder 15.
April
Op het EK individueel in Kazan wordt fantastisch gepresteerd en met twee medailles door
Nederlandse spelers wordt er historie geschreven. Jorrit de Ruiter en Samantha Barning
halen brons in het gemengd dubbel en Eefje en Selena halen brons in het vrouwendubbel.

Soraya de Visch Eijbergen wint de Velo Dutch International in Wateringen en schrijft voor
het eerst in haar prille carrière een internationaal toernooi op haar naam.
Mei
Deelname 1e Girlscamp door de vrouwen van de U17- en U15-selectie.
Juni
Jacco Arends en Selena Piek halen voor het eerst in hun carrière een kwartfinale in het
gemengd dubbel op een Superserie Premier. Dit zijn de hoogst genoteerde en sterkst
bezette toernooien op de kalender.
Juli
Samantha en Jorrit halen de finale op de Yonex Canada Open in het gemengd dubbel.
Augustus
Absolute klapper en hoogtepunt van het seizoen was de kwartfinale van Eric Pang op het WK
individueel in Kopenhagen. Eric speelde oogstrelend en tactisch zeer sterk badminton en liet,
na een lange periode van commitment aan het nationale programma, zien wat zijn
mogelijkheden zijn. Er was voorheen nog nooit een kwartfinale gehaald op een WK
individueel door een Nederlandse speler in het enkelspel. Daarmee is met de prestatie van
Eric historie geschreven. Alle dubbelspelers winnen in hun eerste rondes van hoger
geplaatste spelers. Eefje en Selena strandden op datzelfde WK bij de laatste 16; het bereiken
van deze ronde was wel een puike prestatie.
September
Op de Yonex Belgian International staan er maar liefst vijf oranje koppels in de finale met
zelfs een algehele Nederlandse finale in zowel het vrouwendubbel als in het gemengd
dubbel.
Oktober
Op de Yonex Dutch Open in ons eigen land winnen Eefje en Selena de titel en pakken Jorrit
en Samantha zilver in een mooie finale tegen Indonesië.
Op de Yonex French Open scoren Jacco en Selena hun tweede kwartfinale op een Superserie
in hun carrière en halen, door het verlies tegen de mondiale nummer vijf, nipt niet de halve
finale.
Joran Kweekel behaalt in het enkelspel een halve finale op de Danish Junior Cup.
November
Selena en Eefje halen hun eerste kwartfinale op een Superserie in Hong Kong en spelen in de
kwartfinale een puike wedstrijd tegen de huidige nummers 1 op de mondiale ranglijst.
Het Nederlandse team plaatst zich in Slovenië met drie maal 5-0 eenvoudig voor het
eindtoernooi voor het EK Mixed Teams in Leuven.
Product 34: Toptalentontwikkelingsprogramma
In 2014 is er binnen de nationale jeugdselectie een kwaliteitsimpuls gegeven aan het
jeugdopleidingsplan om zo het niveau van de jeugd omhoog te brengen. Dit is gedaan door
met de selectie meerdere malen in de week, onder leiding van de talentcoach, te trainen.
Naast 1x in de week centraal op Papendal worden op 3 decentrale locaties de overige 2
trainingen aangeboden.

Product 35: Certificering Badminton Scholen en Badminton Academies
De 2e ronde certificering is van maart tot april opengesteld voor alle nog niet gecertificeerde
talentontwikkelingscentra. Extern auditor Robert Bak heeft in het 2 e en 3e kwartaal vijf
aanvragen voor certificering van Badminton Academies en Scholen behandeld. In 2014 zijn,
in aanvulling op de reeds gecertificeerde centra, vier centra gecertificeerd, te weten:
Badminton Academie Amersfoort, Badminton School Rotterdam, Badminton School Den
Haag en Badminton School Barendrecht. Dit betekent dat nog 9 van de 20 centra niet zijn
gecertificeerd, waarmee het beoogde resultaat voor 2014 niet is behaald.
De voortgang van certificering van talentontwikkelingscentra zal door de ingestelde
Topsportcommissie worden meegenomen in de stappen voor talentcentra in 2015.
Product 36: Sporttechnisch beleidsplan talentontwikkeling
Bij de start van het jaar is samen met de technische staf gewerkt aan de verfijning van de
opgezette leerlijn badminton met het ASM-model. Hiervoor is onder meer gesproken met de
grondlegger van het ASM-model over de implementatie van ASM in de
badmintontalentontwikkeling. Daarnaast is het plan aan diverse reviewers, zoals een trainer,
mental coach en NOC*NSF voorgelegd. In vervolg daarop is de keuze gemaakt een beknopt
visiestuk op te leveren en een meerjarenopleidingsplan, waarbij met name het laatste als
input voor de talentontwikkelingscentra dient. Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied
van talentontwikkeling in 2014 waren afstemming over de inhoudelijke lijn en
organisatorische structuur met de complete technische staf en andere facetten essentieel.
De technische staf heeft in november ingestemd met het visiestuk. Wel dient het plan
binnen de huidige begroting van talentontwikkeling te worden uitgevoerd, wat een
nadrukkelijke fasering betekent. Vanaf januari 2015 wordt door de talentcoaches gestart
met de implementatie, onder andere door deelname van een talentcoach aan een cursus
gericht op het Athletic Skills Model. Het meerjarenopleidingsplan zal in de eerste helft van
2015 worden afgerond.
5. OVERIGE ACTIVITEITEN
Product 37: Contributiesystematiek
Een nieuw contributiesysteem is meegenomen in de uitwerking van A Clear Future als
deelproject 7.
Product 38: Kerntakendiscussie
Er zijn personele middelen van de werkorganisatie vrijgemaakt in het kader van de
uitvoering van de Kerntakendiscussie. Hierdoor zijn enkele geplande activiteiten niet
uitgevoerd of geïntegreerd in de discussie (met consequenties):
- Trainersopleiding Aangepast Badminton: er is geen vraag naar geweest. In de bijeenkomst
met AB-verenigingen is nog gevraagd naar de wens om een opleiding te organiseren en die
was er niet.
- Licentiebeleid trainers: operationele resultaten zijn behaald, maar het formuleren van
nieuw beleid en de invoering van een nieuw licentiesysteem is komen te vervallen. Hierdoor
blijft de wens voor een beter licentiebeleid bestaan.
- Vrijwilligersplan: is onderdeel van de Kerntakendiscussie geworden.

- Sportleider 4 badminton: het aanbieden van de trainersopleiding op het hoogste niveau is
één jaar opgeschoven. Vanaf volgend jaar wordt de opleiding jaarlijks aangeboden. In de
periode 2006 tot en met 2013 is deze niet aangeboden.
- Bijscholen trainers/coaches: het aanbieden van doelgroepgeoriënteerde scholingen is
onderdeel geworden van het Masterplan Trainersopleidingen.
In de Kerntakendiscussie is een aantal voorgenomen activiteiten geschrapt waardoor deze
niet gerealiseerd zijn.
Ten dele zijn de activiteiten t.b.v. Onbezorgd Badmintonnen geschrapt, namelijk de plenaire
bijeenkomst voor actieve Onbezorgd Badminton-verenigingen, verenigingsgesprekken,
Sportief Coachen, trainersbijeenkomst, docentenbijeenkomst (trainers). NOC*NSF heeft de
gereserveerde subsidie hiervoor teruggevorderd, maar er zijn door Badminton Nederland
hiervoor geen kosten gemaakt. De activiteiten die volgens plan uitgevoerd zijn, zijn reeds
toegelicht (Besturen met een Visie en Sportief Besturen).
Product 39: Aangepast Badminton
Nationale selectie, internationale resultaten, internationale ontwikkelingen
De nationale selectie, onder leiding van bondscoach Annie van Daal, bestond uit gemiddeld
10 personen en trainde 16 maal. De spelers deden mee aan de toernooien in het Aangepast
Badminton Circuit.
EK
De volgende spelers hebben meegedaan aan het EK in Murcia dat plaatsvond van 11 t/m 14
september 2014:
- Mannen Staanders (ME en MD): Eddy Boerman;
- Mannen Staanders (ME en MD): Mark Modderman
- Mannen Rollers (MD en GD): Jordy Brouwer von Gonzenbach.
Resultaten EK:
 Jordy Brouwer von Gonzenbach (roller)
o ME klasse WH2: halve finale (brons)
o MD klasse WH1/2: halve finale (brons)
o GD klasse WH1/2: halve finale (brons)
 Eddy Boerman (staander):
o ME klasse SL3: groepsfase
o MD klasse SL3: groepsfase
 Mark Modderman (staander)
o ME klasse SU5: groepsfase
o MD klasse SU5: halve finale (brons)
Parabadminton Olympisch
Vanaf 2020 is badminton Paralympisch. Op de Paralympische Spelen van Tokyo is badminton
als sport toegelaten.

Clinics
Er zijn in het hele land clinics en demo’s verzorgd door spelers van de nationale selectie.
NK Aangepast Badminton
Op 12 en 13 april 2014 vond het NK Aangepast Badminton plaats in Den Haag, in
samenwerking met BC DKC. Er waren 31 deelnemers.
Aangepast Badminton Circuit
Acht verenigingen hebben in 2014 een aangepast-badmintontoernooi t.b.v. het Aangepast
Badminton Circuit georganiseerd.
Verenigingsbijeenkomst
In september is een constructief overleg georganiseerd met de aangepast-badmintonverenigingen. Dit leidde tot veel kennis- en informatieuitwisseling.
Aangepast Badminton-verenigingen
Momenteel zijn 27 lid-verenigingen actief met Aangepast Badminton. Badminton
Duovereniging Veenendaal is er nieuw bijgekomen.
Bid WK Aangepast Badminton 2015
Badminton Nederland heeft een bid uitgebracht om de WK Aangepast Badminton 2015 in
Beek (Limburg) te organiseren. Uiteindelijk heeft Badminton Nederland de verdere
voorbereidingen gestaakt, omdat er onvoldoende financiële dekking was voor het bid.
Product 40: Sponsoring
In 2013 is er een sponsorbeleidsplan opgesteld. Via Sport & Zaken kreeg Badminton
Nederland de gelegenheid om dit beleidsplan pro deo nader te concretiseren in
samenwerking met adviesbureau Van Dooren Advies. Op 7 maart 2014 heeft daartoe een
brainstormsessie plaatsgevonden waar de volgende punten uit naar voren kwamen waarop
een sponsorpropositie voor badminton uitgewerkt kan worden:
1. Badminton is laagdrempelig: kansen voor het aanspreken van een brede
doelgroep zoals allochtone vrouwen en ouderen, ook eventueel in combinatie
met BSO’s.
2. Badminton is niet ouderwets, ondanks dat de regels al decennia nagenoeg
hetzelfde zijn. Maak van een negatieve connotatie een positieve: Badminton is
retro en heeft iets nostalgisch!
3. Badminton is een zeer snelle sport. Met het badmintonracket worden de hoogste
snelheden behaald voor wat betreft racketsporten, ventileer dit ook. Snelheid,
souplesse en kracht zijn belangrijke eigenschappen binnen het badminton.
4. Campingsport: hier liggen kansen om een bedrijf aan Badminton Nederland te
binden die een relatie heeft tot vakanties. In eerste instantie is gekozen om een
propositie op campingsport uit te werken, omdat deze het meest kansrijk lijkt. Er
is dan ook een basissponsorpropositie uitgewerkt ‘van campingsport tot
topsport’. Uitgangspunt is dat veel mensen op vakantie in aanraking komen met

badminton. In samenwerking met een partner in de vakantie-/campingbranche
moeten deze mensen via leuke acties en badmintonactiviteiten verleid worden
om eens kennis te gaan maken met de badmintonvereniging bij hen in de buurt.
De basissponsorpropositie is voorgelegd aan een beperkt aantal
vakantieaanbieders. Dit heeft nog niet geleid tot een gesprek. Er ligt nu een goed
uitgewerkte sponsorpropositie die een goede basis vormt voor gesprekken met
partners in de vakantie-/campingbranche.
Product 41: Bestuursmodel
De gedragscode die in 2012 door het bondsbestuur is aangenomen en de voorschriften in de
Statuten van de bond voldoen aan de normeringen van NOC*NSF inzake een bestuursmodel.
De gedragscode is toegevoegd en meegenomen bij agendapunt 7.5.
Product 42: Vrijwilligersplan
Zie product 38: Kerntakendiscussie.
Product 43: Ledenpas
De ledenpas is naar alle per 1 januari 2015 ingeschreven leden verzonden en vervolgens
iedere maand aan nieuwe leden.
Product 44: Pakket ledenadministratie
Het ledenadministratiepakket LEA is per 1 januari 2015 in gebruik genomen.
Product 45: Communicatie
De acties uit het communicatieplan zijn uitgevoerd. Hier een aantal output-gegevens:
www.badminton.nl
Aantal sessies 368.232
Aantal bekeken pagina’s 1.134.229
68 % van de bezoekers zijn terugkerende bezoekers
32 % zijn nieuwe bezoekers
64 % via desktop
19 % via mobiel
16 % via tablet
Beste bezochte pagina’s
1e Homepage – 23%
2e /uitslagen/regiocompetitie – 3%
3e /uitslagen – 3%
Beste gedownloade pdf bestanden: reglementen – 7.308 keer
www.topbadminton.nl
Aantal sessies 8.628 (vanaf 25 augustus)
Aantal bekeken pagina’s 23.994
52 % zijn terugkerende bezoekers
48 % zijn nieuwe bezoekers

54 % via Desktop
28 % via mobiel
18 % via tablet
Beste bezochte pagina’s
1e homepage – 31 %
2e /selectie/nationale_jeugdselectie_u15 – 6 %
3e /selectie/spelers – 6 %
www.weekvanhetbadminton.nl
Deze wordt vooral bekeken tussen 1 april en 1 oktober
Aantal sessies 4.833
Aantal bekeken pagina’s 18.445
59 % terugkerende bezoekers
41 % nieuwe bezoekers
77 % via desktop
12 % via mobiel
11 % via tablet
Beste bezochte pagina’s
1e homepage 29 %
2e /agenda 9 %
3e/downloads 8%
Nieuwsbrieven
Er zijn 44 nieuwsbrieven verstuurd in 2014. 37 % heeft de nieuwsbrief geopend en 15 %
heeft geklikt op een link in de nieuwsbrief (er is niet iedere nieuwsbrief een link om op te
klikken).
Verenigingspost
Er is 51 keer post naar verenigingen gestuurd (buiten de nieuwsbrieven om) naar
verschillende regio’s. 46% van de geadresseerden heeft het bericht geopend en 28% heeft
geklikt op een link aanwezig in deze mail (niet iedere mail had een link).
CWI / Toernooiaanvraag / Nieuwsflits
Er is 20 keer post gestuurd naar deelnemers aan de competitie. Je ziet dat deze gerichte
informatie goed gelezen wordt. 72% van de geadresseerden opent het bericht en 72% klikt
ook daadwerkelijk door.
Product 46: Opzetten onderzoeksprogramma
In 2014 is een plan van aanpak voor onderzoek onder badmintonners, verenigingen en
eventueel de (sport)markt in de komende jaren gemaakt. Het voorstel voor het
onderzoeksprogramma, inclusief benodigde middelen, is in december door het bestuur
goedgekeurd. Vanaf 2015 wordt uitvoering aan het plan gegeven en is het
onderzoeksbudget opgenomen in de begroting.

Product 47: Gebruik Badminton Nederland APP
Android: totaal aantal installaties 4.026; iPhone: downloads 2.330.
Overigen:
Zilveren Kruis
In 2014 is in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea opnieuw met korting een collectieve
(sportspecifieke) zorgverzekering voor leden aangeboden. Om dit aanbod onder de aandacht
te brengen zijn in het laatste kwartaal van 2014 diverse communicatieacties gestart,
waaronder een papieren en een digitale mailing, nieuwsberichten en aandacht op social
media. Voor de geleverde inspanningen heeft Badminton Nederland van Zilveren Kruis
Achmea een marketingvergoeding ontvangen. De samenwerking is naar tevredenheid
verlopen en zal naar verwachting in 2015 worden voortgezet.
Vereniging voor Badmintonoefenmeesters
Op 12 april 2014 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de VBO getekend. Op 31
december 2014 loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst af. Het VBO-bestuur wordt
uitgenodigd om de samenwerking te bespreken (waarschijnlijk medio februari 2015).
Beroepscode trainers
Badminton Nederland heeft in juli 2014 de beroepscode trainers vastgesteld. De
beroepscode van NLCoach is hierbij als basis gebruikt. De beroepscode is gepubliceerd op de
website en is vanaf 2015 vast onderdeel van de trainersopleidingen.
Sport en spel op de BSO
Dit product, gericht op buitenschoolse opvangorganisaties, is in 2012 ontwikkeld en wordt
sindsdien door partner Stichting Sport&Co beheerd. Voor inhoudelijke input en
betrokkenheid van verenigingen is een ondersteunende werkgroep actief, bestaande uit
Badminton Nederland, Nederlandse Volleybal Bond, Nederlandse Basketball Bond en
Nederlands Handbal Verbond. In 2014 hebben Sport&Co en de werkgroep contacten gelegd
met hoger onderwijs om Sport en Spel op de BSO in de toekomst via onderwijs verder uit te
kunnen rollen. Dit heeft er toe geleid dat in Eindhoven in 2014 lessen ‘Sport en Spelbox’ voor
de toekomstige gemeentelijke sportinstructeurs, buurtsportcoaches en
combinatiefunctionarissen zijn gestart. Stichting Sport&Co verzorgt hiervoor zowel de
coördinatie als uitvoering. Doel is dat studenten bij hun stage, bijvoorbeeld bij een
gemeente of Brede School, de Sport en Spel-box (incl. badminton) gaan inzetten.
Bij de evaluatie in 2015 zal worden bekeken hoe efficiënt en effectief uitrol via hoger
onderwijs is en of verdere uitrol via deze weg voortgezet zal worden.

6. COMMISSIES
Shuttletestcommissie
Samenstelling:
- A. van Ens
- Mw. M. Ridder lid
- D. Tjin Asjoe
- H. Jacobsz
- R. Massing
- J. Peeters

voorzitter
lid
lid
lid
ambtelijk secretaris

Keuring:
De commissie heeft in het kalenderjaar 2014 23 shuttletypes getest en het bondsbestuur
geadviseerd over de toe te laten categorie. Dit betreft de hieronder vermelde shuttles.
Rapport

Fabrikaat & type

Uitvoering

257

X-TRM (Black)

Veer met kurken dop

Advies
toelating
tot
categorie
B

258
259
260
261

Veer met kurken dop
Veer met kurken dop
Veer met kurken dop
Veer met kurken dop

C
B
B
B

262
263
264
265
266

Yonex Aerospace TF
Yonex Aerospace TM
X-TRM Silver
Fleet Champion
Grade
Fleet Super 300
Ammo Pro 2.0
Ammo Pro 3.0
X-TRM Silver
Clear Wit

Snelheid 77 en 78
eendenveer
Snelheid 3
Snelheid 3
Snelheid 77
Snelheid 77

B
B
C
A
C

Snelheid 77
Snelheid 77
Snelheid 77
Snelheid 77
Slow en Medium

267

Clear Geel

C

Slow en Medium

268
269

Babolat Aeroflex Pro
Babolat Aeroflex
Start
Babolat Aeroflex
Tour
Adidas Club
Yonex Aerosensa 10
Yonex Aerosensa 20

Veer met kurken dop
Veer met kurken dop
Veer met kurken dop
Veer met kurken dop
Kunststof met kurken
dop
Kunststof met kurken
dop
Veer met kurken dop
Veer met kurken dop

B
C

77
77

Veer met kurken dop

B

77

Veer met kurken dop
Veer met kurken dop
Veer met kurken dop

B
B
B

77
3
3

270
271
272
273

Bijzonderheden

274
275

Yonex Aerosensa 30
Yonex Mavis 300 wit

276
277

Yonex Mavis 300
geel
Yonex Mavis 300 wit

278

Yonex Mavis 500 wit

279

Yonex Mavis 2000
wit

Veer met kurken dop
Kunststof met kurken
dop
Kunststof met kurken
dop
Kunststof met kurken
dop
Kunststof met kurken
dop
Kunststof met kurken
dop

A
C

3
medium

C

medium

C

slow

C

medium

C

medium

Landelijke Commissie Wedstrijdzaken (LCW)
Tijdens de verslagperiode was de LCW als volgt samengesteld:
- Freek Cox
Voorzitter
- Ben Lageweg
Portefeuillehouder Competitiezaken
- Albert Valentijn
Portefeuillehouder Toernooizaken en Aangepast Badminton
- John op het Veld
Portefeuillehouder Wedstrijdfunctionarissen
- Remco Oskam
Portefeuillehouder Reglementen en regelingen
- Hendrik Boosman
Ambtelijk secretaris en Coördinerend Medewerker
Wedstrijdzaken
Overige aanwezigen bij LCW-vergaderingen:
- Ger Tabeling
Bondsbestuurslid met de portefeuille Wedstrijdzaken
- Tim Daamen
Notulist
De LCW is verantwoordelijk voor beleid en organisatie van landelijke wedstrijdzaken in het
algemeen, inclusief het gebied van aangepast badminton, en is gerechtigd voorstellen te
doen voor beleid aangaande regionale wedstrijdzaken.
Evenementen, kampioenschappen en toernooien circuits
Onder verantwoordelijkheid van de LCW zijn de volgende activiteiten georganiseerd in 2014:
Carlton Bondscompetitie, finale landskampioenschap Carlton Eredivisie (i.s.m. BCH), Carlton
NK, NK Aangepast Badminton (i.s.m. BC DKC), NK voor regioteams (i.s.m. BC Rianto), finale
Junior Master Circuit (i.s.m. BV Floriande), finaledag Carlton GT Cup (i.s.m. BC’70 Veluwe),
NJK, Carlton NVK (i.s.m. BC Amersfoort) en de Junior Master Cup.
Daarnaast werden in 2014 de volgende toernooiencircuits in samenwerking met
organiserende verenigingen onder de vlag van de LCW georganiseerd:
– Master Circuit, bestaande uit 6 toernooien
– Junior Master Circuit, bestaande uit 13 toernooien
– Aangepast Badminton Circuit, bestaande uit 8 toernooien (inclusief NK)
Na overleg met de RCW’s is de toernooikalender voor het seizoen 2014/2015 vastgesteld en
gepubliceerd.

Uitvoeringsregelingen en reglementen
Alle bestaande uitvoeringsregelingen die betrekking hebben op de wedstrijdzaken en
reglementen zijn waar nodig geactualiseerd. Door middel van Officiële Mededelingen zijn de
leden van Badminton Nederland hierover geïnformeerd.
Bijeenkomsten
De LCW is in de verslagperiode elf keer bijeengekomen. De agenda wordt deels bepaald door
zaken die reglementair worden voorgeschreven, denk aan verplichte publicatie van
uitvoeringsregelingen en de principekalender op bepaalde momenten in het jaar. Verder zijn
ingekomen stukken, bezwaren en dispensatieverzoeken afgehandeld. Daarnaast zijn diverse
beleidsmatige thema’s op het gebied van Wedstrijdzaken ingebracht en besproken. De
planning, voorbereiding, uitvoering, evaluatie en verbetering van alle onder
verantwoordelijkheid van LCW georganiseerde activiteiten zijn besproken.
Tevens zijn de volgende bijeenkomsten belegd door de LCW:
 1 overleg met Eredivisie- en Eerste Divisie-verenigingen
 1 overleg met Master-organisatoren
 1 overleg met Junior Master-organisatoren
 1 overleg met Badminton Scholen en Academies
 2 overleggen met de RCW’s
Onderscheidingen
Tijdens de Kick Off van de Carlton Eredivisie 2014/2015 is het volgende bekend gemaakt:
 Speler van de Carlton Eredivisie 2013/2014: Mark Caljouw (BC DKC)
 Speelster van de Carlton Eredivisie 2013/2014: Lisa Khoeblal Malaihollo (Van
Zundert/Velo)
 Coach van het jaar: Ciraar Slaats (Van Zundert/Velo)
 Talenten van het jaar: Ruben Jille (BC Amersfoort) en Marlies Baan (BC Invictus)
 Winnaar Lotte Jonathans Aanmoedigingsprijs: Patryk Kobeluch (BV Almere)
Verdere bijzonderheden
 Het toekennen van de Master-status aan GSBC AMOR en het ontnemen van de Masterstatus van BC Victoria.
 Het in het kader van de Kick-Off Carlton Eredivisie organiseren van een Super Cup
wedstrijd tussen Van Zundert/Velo en BC Amersfoort.
 Het voorbereiden van het invoeren van een Nationale Jeugd Ranglijst Badminton.
 Het in gang zetten van de ‘kwaliteitsimpuls Carlton Eredivisie’, resulterend in een
miniconferentie op 18 oktober 2014. In het vervolg hierop heeft de LCW samen met de
medewerkers van het bondsbureau een drietal scenario’s voor de Carlton Eredivisie
uitgewerkt. Deze hebben als leidraad gediend voor de terugkomdag op 14 februari 2015.
 Albert Valentijn en Remco Oskam zijn herbenoemd in de LCW.
 De toekenning van het NK Aangepast Badminton 2015 aan Badminton Duovereniging
Veenendaal.

Sectie Wedstrijdorganisatie (SWO)
Samenstelling
De samenstelling van de SWO is in het afgelopen jaar niet veranderd. De SWO bestaat per 1
januari 2014 uit de volgende leden:
- John op het Veld
voorzitter
- Ben van Deursen
secretaris
- André de Wit
coördinator financiële zaken
- Bart Los
coördinator wedstrijdorganisatie
- Erik Ligtvoet
coördinator begeleiding en beoordeling alsook de spelregels
- Netty Ooms
coördinator lijnrechters
- Judith van der Wel coördinator referees en scheidsrechters
- Joan Peeters
namens het Bondsbureau
De SWO vergaderde in het kalenderjaar 2014 wederom zes maal. Op 20 augustus is de
jaarlijkse refereekaderavond voor alle referees gehouden in ‘t Veerhuis in Nieuwegein. En op
zaterdag 23 augustus werd de jaarlijkse kaderdag voor alle wedstrijdfunctionarissen van
Badminton Nederland georganiseerd in Huizen. Er was dit jaar geen gastspreker. Zoals
gebruikelijk ontvingen alle wedstrijdfunctionarissen weer de speciale versie van het
Competitie Jaarboek 2014/2015 met daarin alle NAW-gegevens (plus ook e-mailadres en
telefoonnummer) van het korps van scheidsrechters, referees en lijnrechters.
Alle informatie (ook aanstellingen) is per e-mail aan de wedstrijdfunctionarissen
toegezonden. Alle nieuws is daarnaast op de badmintonsite gepubliceerd.
In 2014 werden de gebruikelijke evenementen georganiseerd, waarvoor
wedstrijdfunctionarissen aangesteld werden:
- Carlton Nederlandse Kampioenschappen,
- Carlton Nederlandse Jeugd Kampioenschappen.
- Carlton Nederlandse Veteranen Kampioenschappen
- Nederlands Kampioenschap voor Regioteams
- Nederlands Kampioenschap Aangepast Badminton
- Junior Master finale
- Finale Carlton GT Cup
- Victor Dutch International
- Yonex Dutch Junior International
- Yonex Dutch Open
De paramedische begeleiding bij de evenementen was net als in voorgaande jaren
grotendeels in handen van Gé van den Broek en Martin ter Plegt.
Scheidsrechters en referees
Ook in 2014 hebben de werkzaamheden van de SWO zich beperkt tot de groep
(inter)nationale wedstrijdfunctionarissen.

Op aanstellingsgebied kan worden vermeld dat in de competitie in de Eredivisie en Eerste
Divisie alle wedstrijden zijn bemenst.
Internationaal zijn 25 uitzendingen van scheidsrechters en daarnaast zijn er drie referees die
door BWF en Badminton Europe internationaal worden aangesteld. Op nationaal niveau is
bij elk Junior Master toernooi een referee aangesteld, bij de Master toernooien idem en
voor de zondag tevens twee scheidsrechters. Ook bij alle nationale kampioenschappen
werden referees en scheidsrechters aangesteld.
In 2014 zijn geen nieuwe scheidsrechters toegetreden. Helaas zijn er ook weer een paar
collega’s gestopt. Verder is een aantal scheidsrechters gepromoveerd van Nationaal naar
Top Nationaal en van Top Nationaal naar Internationaal.
Lijnrechters
De lijnrechters zijn dit jaar ingezet bij de halve finales en finale in de strijd om het
Landskampioenschap.
Naast de competitie hebben de lijnrechters ook nog geacteerd bij de Yonex Dutch Open, het
finaleweekend van de Carlton GT cup en NK. Bij deze evenementen in 2014 zijn steeds
voldoende mensen aangesteld kunnen worden. Soms met behulp van buitenlandse
collega’s.
Spelregelcommissie
Samenstelling
Tijdens de verslagperiode was de Spelregelcommissie als volgt samengesteld:
- dhr. A. de Wit
- voorzitter
- dhr. B. Lageweg
- lid
- dhr. E. Ligtvoet
- lid
De Spelregelcommissie is een LCW-commissie en is tevens vertegenwoordigd in de SWO.
Taak
De Spelregelcommissie heeft tot taak om:
 te beslissen inzake de uitleg van spelregels en bijbehorende instructies voor toepassing
van spelregels;
 waar nodig voorstellen tot wijziging van de Spelregels van Badminton te formuleren;
 advies uit te brengen inzake voorstellen van derden tot wijzigingen van de Spelregels van
Badminton;
 de Nederlandse tekst van de Spelregels van Badminton actueel te houden;
 de lijst van uitspraken op te stellen en actueel te houden;
 de verschillende spelregelvragenbanken actueel te houden;
 jaarlijks de toets t.b.v. behoud van SR-licentie en referee-licentie samen te stellen;
 het onderhouden van de licentie administratie.
Werkzaamheden in de verslagperiode
De Spelregelcommissie is in de verslagperiode drie keer fysiek bijeengekomen. Veel zaken
worden per mail of informeel overleg afgehandeld.
 de commissie heeft de Nederlandse tekst van de Spelregels Badminton herzien en de in
2014 internationaal vastgestelde wijzigingen in de tekst opgenomen;

 de commissie heeft gewerkt aan de samenstelling van een online spelregelquiz;
 de commissie heeft in een door de Reglementscommissie aangedragen zaak een
uitspraak gedaan;
 de commissie heeft de tekst van de Aanbevelingen voor Wedstrijdfunctionarissen herzien
voor opname in de spelregels versie 2015;
 de commissie heeft de vragenbank voor referees geactualiseerd;
 de commissie heeft de tekst voorbereid voor de nieuwe serie van experimenten.

Jaarverslagen regio’s
Regio Noord
Samenstelling regioteam
Ab Bezembinder, Regiomanager, vz RCT, WF indeling

Jacob Baas, voorzitter RCW
Dick Pruis, competitie ZZ en DDW en Webmaster
Peter Krips, competitie Jeugd en RCT
Martijn Loves, ranglijsten SCN en DPC
Lisette Schulte, Beginnerscompetitie en RCT
Mari-an Dirksen, RCW
Hannie Keuper, Beginnerscompetitie en RCT
Eric Annema, technisch adviseur RCT
Annemiek de Jong, notuliste regioteam
Roel v/d Velde, Racket uitleen.
RCW
Competitie:
De competitieleiding van de Regiocompetitie ZZ en DDW lag bij Dick Pruis en de Regio
Jeugdcompetitie is geleid door Peter Krips. Beide heren hebben weer een ongelofelijke
hoeveelheid tijd en energie gestopt in het voorbereiden en begeleiden van de
regiocompetities in Regio Noord.
Er waren dit seizoen opvallend veel verplaatsingen, met name in de jeugdcompetitie. Een
groot deel met als reden, dat men het team niet compleet kon krijgen.
De Beginnerscompetitie voor de jeugd welke dit jaar voor de derde keer is gehouden is
wederom een groot succes geworden. Aan deze competitie mogen in het eerste jaar in
principe ook verenigingen meedoen welke niet zijn aangesloten bij BNL. Het doel is
natuurlijk wel om deze verenigingen over de streep te trekken en dat ze het jaar daarop lid
worden van BNL. Dit seizoen hebben weer 48 teams verdeeld over twee klassen aan deze
competitie deelgenomen. Hannie Keuper en Peter Krips hebben de kar getrokken van deze
4e en 5e klasse jeugdcompetitie.
Overzicht aantal deelnemende teams per competitiesoort
2008
2009
2010
2011
2012
ZZ
67
64
61
56
46
DDW
93
90
88
88
88
Jeugd
100
102
87
74
83
Mannen
23
16
9
11
0
Lente
16
16
0
Subtotaal
317
272
261
245
217
Beginners
32
31
25
68
62
Totaal

349

303

286

313

279

2013
48
76
87
0
0
211
51

2014
47
67
82
0
0
196
48

262

244

Toernooien
Net zoals in voorgaande jaren is in samenwerking met de BC Drachten het Regio Senioren
Kampioenschappen 2014 georganiseerd. T.o.v. 2013 was er een klein verloop van 10 spelers
en deden er ditmaal 156 spelers mee.

Het was wederom een spannend toernooi met sterke halve en finale partijen waarin
opvallend veel jeugdleden zich lieten zien.
De Regio Jeugd Kampioenschappen 2015 zijn samen met de SV Meteoor georganiseerd en
vonden plaats in Veendam. Gelukkig is de afname die we zagen in 2014 t.o.v. 2013 gestopt
en hebben 125 kinderen gestreden om de kampioenschap in de verschillende
leeftijdscategorieën. Alleen bij de jongste jeugd was er een te kleine groep en we hopen dat
voor het komend jaar deze groep weer gaat groeien.
Het slottoernooi zal begin juni plaatsvinden en zal hopelijk net als de voorgaande edities vele
spannende partijen en finales laten zien.
RCT
Verslag Regio Commissie Trainingen seizoen 2014-2015
Deze commissie bestond dit jaar uit 5 leden:
Lisette Schulte, Hannie Keuper, Ab Bezembinder, Peter Krips en Eric Annema
Er zijn breedtetrainingen gehouden in Meppel en Heerenveen.
Momenteel wordt er alleen in Meppel Regiotraining gegeven
Aantal deelnemers en trainers per locatie:
Meppel – 34 spelers en 3 trainers
Hier trainen 3 niveau groepen en wel de volgende:
Breedte A = 8 spelers
Breedte B = 14 spelers
Regioselectie = 12 spelers
Heerenveen - 24 spelers en 2 trainers
Hier trainen 2 niveau groepen en wel de volgende:
Breedte A = 10
Breedte B = 14 spelers
Afgelopen seizoen was er weer sterk groeiende belangstelling voor deze trainingen.
Regio Oost
Samenstelling regioteam
Mischa Rosanow – regiomanager
Arjen Hoekstra – vz RCW
Leonie Koekoek – lid RCW
Indra Strijbos – lid RCW
Margreet van Ittersum – jeugdzaken
Jan Maarten ten Katen – jeugdzaken
Hans Bijleveld - toernooizaken en wedstrijdfunctionarissen
Afgevaardigden voor Oost:
Harm van Schaik – teruggetreden 2014
Leonie Koekoek – teruggetreden 2014
Jeroen Beelen
Eric Bakker – in 2014 aangetreden
Er zijn twee vacatures.

Regiovergadering
De jaarlijkse regiovergadering werd gehouden op 3 juni 2014 wederom in de Business
Lounge van Go Ahead Eagles in Deventer.
Competities
Het competitieseizoen is goed verlopen. Omdat Indra haar verdere loopbaan in badminton
in Denemarken gaat uitvoeren, heeft Arjen weer de verantwoordelijkheid voor de
competitie op zich genomen.
COMPETITIE
Bondscompetitie
Seniorencompetitie
Juniorencompetitie
Mannencompetitie
Recreantencompetitie
Lentecompetitie

Aantal teams 2014/2015
17
205
111
16
41
78

Aantal teams 2013/2014
18
214
118
23
53
101

De RJK is door ELO United in Hengelo georganiseerd. Dat is een goed bezocht toernooi
geweest. De RSK 2014 is door Hans Bijleveld samen met een team van ELO georganiseerd in
Hengelo. Door tegenvallende inschrijvingen is het een ééndagstoernooi geworden. De RTK
door Hans in Doesburg.
De breedtetrainingen, verzorgd door BPO, werden in twee locaties gegeven: Hoog-Keppel en
Borne. Het aantal deelnemers was lager dan het vorige seizoen.
De poging om het Regio Senioren Circuit op te zetten, is door te weinig deelname en
interesse, mislukt.
De Opstapcompetitie is met twee afdelingen goed verlopen.
Aan het eind van het seizoen is in samenwerking met het eindtoernooi van BPO, de
breedtetraining en de Opstapcompetitie in Hengelo een gemeenschappelijk toernooi
gehouden met grote opkomst.
Regio Centrum
Samenstelling regioteam
De samenstelling van het regioteam is als volgt:
Rob Salawan Bessie
regiomanager
John Appels
voorzitter RCW
Tony Kerkhof
regiocompetitieleider senioren, voorzitter
recreantencompetitie
Everlien Salawan Bessie
regiocompetitieleider junioren, toernooileider
regiokampioenschappen
Sandra van Roekel
toernooienaanstellingen

Naast dit kernteam is er een vaste groep vrijwilligers met vaste taken die in verschillende
uitvoerende commissies zitten zoals: klassenleiders voorjaars- en najaarscompetitie,
klassenleider seniorencompetitie, commissieleden Opstaptoernooi, RJK en RSK,
commissieleden Regionale Kampioenschappen voor Regioteams en de leden van de
uitleenservice van rackets. Tenslotte hebben we binnen de regio een webmaster die mede
verantwoordelijk is voor de regiowebsite. Al met al ruim 25 vrijwilligers die zich inzetten
voor onze regio.
Afgevaardigden
Het maximale aantal afgevaardigden voor Centrum is ingevuld. De afgevaardigden zijn: Paul
Braaksma, Wil van Hooijdonk, Victor Meier, Rob Taconis, Edward Veldman en Paul de Wit.
Competities
Senioren- en Juniorencompetitie
Het competitieprogramma de “Competitieplanner van Visual Reality” is een enorme
verbetering: legio mogelijkheden en gebruiksvriendelijk. Ondanks het gebruik van dit nieuwe
programma blijft het klaarzetten van de regiocompetitie een arbeidsintensief gebeuren.
Ruim 70% van de verenigingen had een wens; vaak betrof dit een speelsleutelverzoek. Het
seizoen 2014 – 2015 is de seniorencompetitie gestart met 308 teams, dit zijn 8 teams minder
dan het seizoen daarvoor. In de juniorencompetitie hadden zich 215 teams ingeschreven. Dit
zijn 6 teams minder dan het vorige seizoen.
Recreantencompetitie
Aan de Voorjaarscompetitie deden 133 teams mee. Een vermindering van 14 teams t.o.v.
vorig seizoen. Naast recreanten mochten teams uit de 3e en 4e klasse regiocompetitie in
separate groepen deelnemen. De belangstelling was groot. Ook de Najaarscompetitie voor
recreanten werd voor de 7e keer weer opgestart. Het aantal ingeschreven teams was 58, dat
betekent een toename van 16 teams. De Slotwedstrijden voor de recreantencompetities
vond plaats op 16 mei in Bilthoven. Na afloop van deze zeer geslaagde dag werden de
welbekende handdoeken en taarten weer uitgereikt aan de winnende teams.
Opstapcompetitie
Er is vanuit de verenigingen nagenoeg geen belangstelling voor de Opstapcompetitie. Binnen
de regio hebben we een aanbod van sterkteklassen variërend van sterke spelers tot
beginnende (klasse 1, 2 en 3). In deze beginnersklasse 3 komen 66 teams uit. Verenigingen
hebben door dit gevarieerde aanbod voldoende mogelijkheden om hun jeugd op eigen
sterkte competitie te laten spelen.
Schematisch overzicht:
COMPETITIE
Aantal teams
2008/2009
Sen. Comp.
351
Jun. Comp.
280
Najaarscomp.
26

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

342
278
29

351
243
39

336
223
45

332
221
42

316
221
42

308
215
58

Voorjaarscomp.

154

150

151

140

140

147

133

Regionale Kampioenschappen
Regionale Kampioenschappen voor Regioteams.
Ter afsluiting van het seizoen 2013 – 2014 werden op 28 februari de Regionale
Kampioenschappen voor Senioren in Arnhem en de Regionale Kampioenschappen voor
Junioren in Amersfoort gespeeld. Beide kampioenschappen zijn een prachtig sluitstuk van de
regiocompetitie, waar kampioensteams strijden om de algehele titel in hun (leeftijd)klasse.
De regiokampioenen die onze regio mochten vertegenwoordigen bij de Nationale
Kampioenschappen voor Regioteams te Zutphen op 20 en 21 juni 2014 waren:
Bij de junioren:
019: Amersfoort J1
017: BECA 2000 j1
013: OSM Badminton J1
011: Inside ’82 J8

Bij de senioren:
Hoofdklasse:
1e klasse:
2e klasse:
3e klasse:
Mannen hoofd:

BAN 2
OSM Badminton 1
Helios SB
BC Amersfoort
BC Doorn

Resultaten:
Halve Finale:
BECA 2000 J1, BAN 2
Verliezend finalist:
OSM Badminton J1, Inside ’82 J8
Kampioen in hun klasse: Amersfoort J1, Houten J7, BC Doorn
Regiokampioenschappen
De regiokampioenschappen werden in Amersfoort gehouden. Bij de RJK waren 188 kinderen
van de partij. Tot de loting werden 310 partijen toegelaten. De aanmelding van 179
deelnemers bij de RSK betekende een lichte stijging t.o.v. het vorig seizoen. Er werden in
totaal 307 wedstrijden tot de loting toegelaten. I.v.m. de bezuinigingen werden geen
bondsscheidsrechters aangesteld op de finaledag. Zowel de RJK als de RSK kan terugkijken
op een vlekkeloze organisatie.
Opstaptoernooi
Het Opstaptoernooi is in 2014 voor de 4e keer georganiseerd in Arnhem. In tegenstelling tot
de andere jeugdtoernooien is dit toernooi speciaal bedoeld voor de beginnende jeugd. Het
wedstrijdsysteem wordt zodanig gekozen dat de kinderen zoveel mogelijk wedstrijden op de
dag spelen. Er hadden zich 144 kinderen ingeschreven in de leeftijdsklassen Onder 17 t/m
Onder 9. Helaas moesten er ook wat kinderen teleurgesteld worden, omdat het toernooi vol
zat.
Schematisch overzicht:
TOERNOOIEN

Aantal
2009
deelnemers
2008

2010

2011

2012

2013

2014

RJK
RSK
Opstaptoernooi

243
154

267
189

247
167

224
144
159

202
155
179

194
176
176

188
179
144

Toernooien en aanstellingen
In het afgelopen jaar werden er 35 regionale toernooien goedgekeurd voor het seizoen 2014
– 2015. Daarnaast kennen we binnen onze regio 2 Junior Master toernooien en 1
Mastertoernooi. Wederom een groot aantal toernooien. Er zijn alleen referees toegewezen
aan de regiotoernooien met de hoogste categorie toernooien. De overige toernooien
kunnen alleen voorzien worden van een referee voor controle op het aankondigings- en
inschrijfformulier, en de (controle op de) eventuele (elektronische) loting. Het aantal
wedstrijdfunctionarissen binnen onze regio is te klein en zal bij dit blijvende aantal in de
toekomst voor dezelfde onderbezetting zorgen.
Ook dit jaar is het Regio Toernooi Circuit Centrum opgestart. Een 6-tal toernooien binnen de
regio die onderdeel uitmaken van het zogenaamde Regio Toernooien Circuit 1, 4, 6 en 8. De
toernooien zijn onderling met elkaar verbonden door een gezamenlijke ranglijst. Tevens zijn
er onderlinge afspraken gemaakt over de organisatie en promotie van het circuit. Behaalde
resultaten tellen mee voor de Nationale Ranglijst Badminton. Alle RTC toernooien hebben
een referee aangesteld gekregen.
Deelnemende toernooien aan het RTC Centrum zijn:
Cat.: toernooi
vereniging
4,6,8 Sen. Warming Up
BV Houten
1,4,6,8 RSK Centrum
RCW Centrum
1,4,6,8 Open BECA 2000
BECA 2000
4,6,8 Carlton GT1 AA Drink
BC Amersfoort
Davelaar Sport Open
4,6,8
BC Veenendaal
2015
1,4,6,8 Rijncup 2015
De Lobbers
Regio Noord-Holland
Samenstelling regioteam
Het regioteam van Noord Holland bestaat uit de volgende leden:
- Voorzitter Daniel van der Hengst
- Competitieleiders senioren Daniel van der Hengst en Nils van Hoegee
- Competitieleiders junioren Nils van Hoegee en Sandra van Rooijen
- Commissie leden Jos Verlaan, John Jonk en Wiepk Harkema

Regiocompetities
We kunnen terugkijken op een mooi badmintonseizoen waarbij 387 teams zich hadden
ingeschreven. Gelukkig zien we hier weer een stijging ten opzichte van het vorige seizoen.
Ook het aantal afmeldingen aan het begin van het seizoen viel reuze mee en alles is goed

verlopen. Gelukkig zijn er door het gehele seizoen maar enkele boetes gegeven, welke veelal
waren voor het te laat invullen van de launcher. Het regioteam kijkt met een zeer goed
gevoel terug op het seizoen 2014-2015.
Recreantencompetitie en Opstapcompetitie
Ook in de regio Noord-Holland hebben we een Opstapcompetitie. Het is erg goed gegaan en
er zijn alleen maar positieve reacties binnengekomen van de contactpersonen. Dit jaar
hebben veel verenigingen zich weer aangemeld en deden veel teams mee. In oktober zijn de
wedstrijden begonnen en sommige clubs hebben in maart en april 2015 nog wedstrijden
gepland. Net als vorig seizoen werden de standen bijgehouden op de site badminton.nl. Een
stukje algemene informatie is te vinden op http://www.badminton.nl/noordholland/opstapcompetitie.
Overige competities
Niet van toepassing.
Regionale Kampioenschappen
In het weekend van 7 en 8 februari werd het kampioenentoernooi gespeeld. Zoals alle
voorgaande jaren was dit een groot succes waarbij de jeugd en senioren volop strijd
leverden. Van de Hoofdklasse, 1e klasse, 2e klasse, 3e klasse, Heren 2e klasse, Jeugd U19,
Jeugd U17, Jeugd U15 en Jeugd U13 zullen de nummers 1 uitkomen bij de landelijke
kampioenschappen in juni te Zutphen.
Toernooien
In het weekend van 15 en 16 november 2014 werden de RJK - RSK Noord-Holland 2014-2015
gespeeld. In totaal waren er 358 inschrijvingen onder de 207 deelnemers. Het aantal
deelnemers ligt helaas iets lager dan het afgelopen seizoen maar er is met veel plezier
gestreden voor de titels. Er werd gestreden om de titels U9, U11, U13, U15, U17, U19,
Senioren 1, 4, 6. Alle uitslagen zijn te vinden op www.badmintonnederland.toernooi.nl
Regio Zuid-West
Samenstelling regioteam
vacant
André Gelauf
Remco Moesman
Arjen Eerden
Ieke de Jonge
Leo Bus
Ferdy de Kwaadsteniet
Mieke van Opstal
Luc Winters
Peter Iburg
Eli Klaassen

Regiomanager
voorzitter RCW
RCL Jeugdcompetities
RCL Regiocompetitie
RCL Regiocompetitie (t/m april 2014)
RCL Regiocompetitie (t/m april 2014)
RCL Regiocompetitie (vanaf mei 2014)
RCL Regiocompetitie (vanaf mei 2014)
RCL mannen- en vrouwencompetities (t/m april 2014)
RCL mannen- en vrouwencompetities (vanaf sep 2014)
RCL Opstapcompetitie
RCL Regiocompetitie Zeeland

Leen van Loon
Gezinus Schrage
Kees Noevers
Gert-Jan v.d. Lee

RCL Dubbelcompetitie Zeeland
RCL Jeugdcompetitie Zeeland
Webmaster
Toernooizaken + aanstelling WF’s a.i. (t/m sep 2014)
Toernooizaken + aanstelling WF’s a.i. (t/m sep 2014)

Regiocompetities
Regiocompetitie
De competitie verliep goed. In totaal namen er 367 teams deel aan de Regiocompetitie
(helaas een daling van 24 teams t.o.v. het vorige seizoen)
Mannen- en vrouwencompetities
In 2014 bestond de recreatieve Mannen Voorjaarscompetitie uit 74 teams (een daling van 15
teams) en de recreatieve Vrouwen Voorjaarscompetitie uit 42 teams (een daling van 3
teams).
Aan de Mannen Najaarscompetitie 2014-2015 deden 54 teams mee (een stijging van 2
teams).
Jeugdcompetitie
Voor de Jeugdcompetitie (voorjaar) hadden we (wederom) de uitdaging om de
wedstrijdweken zoveel mogelijk buiten de schoolvakanties te plannen en ook nog uiterlijk
begin juni deze competitie te hebben afgerond. Gezien het feit dat vakanties erg verspreid
liggen in de regio, lukt dat niet altijd. De verenigingen spelen daar vroeg op in en komen
onderling tot goede afspraken m.b.t. verplaatsing van de betreffende wedstrijden.
Uiteindelijk is het toch gelukt om eind mei alle wedstrijden af te ronden.
Er namen in 8 sterkte-/leeftijdsklassen in totaal 328 teams deel (een daling van 10 t.o.v.
2013). Als onderdeel van de jeugdcompetities hadden we in 2014 ook weer een
jongenscompetitie (38 teams in 4 klassen, gelijk aantal als in 2012) en een meisjescompetitie
(14 teams in 3 klassen, gelijk aantal als in 2013). Zowel de jongens- als de meisjescompetitie
behouden een vaste plaats in het competitieaanbod van onze regio.
Zeelandcompetities
Als onderdeel van de Regiocompetitie is door de regiocompetitieleiders Zeeland de Zeeuwse
afdelingen in de 3e, 4e en 5e klasse georganiseerd en begeleid. Dit betreffen 25 teams.
Daarnaast is er in het Zeeuwse in het najaar/winter 2013/2014 een dubbelcompetitie (16
teams, een stijging van 4 teams) en een jeugdcompetitie (13 teams, een stijging van 2 teams)
georganiseerd. De reden om dit apart te organiseren voor de Zeeuwse teams is vanwege de
grote afstanden vanuit Zeeland naar de andere verenigingen in onze regio.
Recreantencompetitie en Opstapcompetitie

Peter Iburg heeft in 2013 zijn competitieleiderschap van de opstapcompetitie voortgezet. De
indelingsbijeenkomst werd goed bezocht. In totaal namen in het voorjaar van 2014 82 teams
deel in 5 opstapgebieden (een daling van 10 teams).
Overige competities
Er zijn door de RCW geen andere competities georganiseerd.
Regionale Kampioenschappen
Regionale Jeugdkampioenschappen
Op 8 en 9 februari 2014 organiseerde badminton club DKC uit Den Haag de Regionale Jeugd
Kampioenschappen Zuid-West over het seizoen 2013-2014.
135 deelnemers (226 inschrijvingen) streden in 32 verschillende onderdelen om de beste
van de regio te worden.
Regionale Seniorkampioenschappen
In sporthal 't Zandje in Den Haag zijn van 15 t/m 16 november 2014 de
RegioKampioenschappen 2014/2015 voor senioren gespeeld. Evenals de voorgaande jaren
zijn deze kampioenschappen ook dit jaar weer door BC DKC georganiseerd.
143 spelers (229 inschrijvingen) namen in 20 verschillende onderdelen deel aan deze
geslaagde kampioenschappen.
Regiokampioenschappen voor Regioteams Senioren
Op 15 maart zijn de RegioKampioenschappen voor Regioteams van de regio Zuid West
gespeeld in Barendrecht. Alle kampioenen van de hoofd-, eerste, tweede en derde klasse
zijn uitgenodigd, in totaal 17 teams. Uiteindelijk is er door 13 teams gestreden om de titels
van Regiokampioenen Zuid-West.
De Regiokampioenen zijn:
Hoofdklasse: BC Mix 3
1e klasse: Van Zundert VELO 8
2e klasse: BC Randstad 1
3e klasse: BCN Rhoon 1
Mannen Najaarscompetitie: BC Maasskuis M1
Deze teams hebben deelgenomen aan het NKR in juni.
Regiokampioenschappen voor Regioteams Jeugd
Net na het einde van de competitie, op zaterdag 14 juni 2014, hebben 44 (van de 49)
afdelingskampioenen uit alle mixklassen bij gastheer BC Schollevaar in Capelle aan de IJssel

gestreden om het Regiokampioenschap voor Jeugdregioteams. De kampioenen in de
hoogste klasse binnen een leeftijdscategorie die voldoen aan de voorwaarden zijn
afgevaardigd naar het NKR.
De Regiokampioenen waren:
U19-I BC Nieuwerkerk J1 (naar NKR)
U19-II BC Dynamo Sassem J1
U17-I BC Pijnacker J2 (naar NKR)
U17-II BC De Zeemeeuwen J1
U15 BC Flair J2 (naar NKR)
U13 BC Pijnacker J4 (naar NKR)
U11 BC TAB Fly Over J4 (naar NKR)
Regio Noord-Brabant

Samenstelling regioteam
Willem Goeijers
regiomanager, aanstellingen WF, racketuitleen
Letty Jacobs
voorzitter RCW
Tim Daamen, lid RCW
organisatie toernooien
Bart Legierse
lid RCW, organisatie midweekcompetitie
Netty Thielemans
lid RCW
Robert Ellens
webmaster
Het team kwam een aantal malen bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Ook werden
bijeenkomsten bijgewoond met de medewerkers van de diverse regio’s en de LCW.
Regiovergadering
De regiovergadering werd gehouden d.d. 12-6-2014 te Berkel-Enschot. 33 Verenigingen
waren op deze bijeenkomst vertegenwoordigd. Er waren 8 afmeldingen. 26 Verenigingen
waren afwezig zonder kennisgeving.
In de vergadering werden regionale zaken besproken. Marloes Visser gaf een verhandeling
over Aangepast Badminton en Paul van Veen over A Clear Future.
Afgevaardigden
De afgevaardigden in 2014 waren Hans Emmerik, Richie Mosies, Willy Slieker. Vanwege het
overschrijden van de zittingstermijn traden allen af. Als nieuwe afgevaardigden werden
gekozen: Audi Bong, Juri Bouwman en Jordy Brouwer von Gonzenbach. Er zijn 2 plaatsen
vacant.
Competities
Door de RCW werd de competitie 2013-2014 afgesloten en de competitie 2014-2015
georganiseerd.
Aan de regiocompetitie 2014-2015 namen 162 seniorenteams deel, 11 minder
dan het voorgaande seizoen. De juniorencompetitie telde het aantal deelnemers van 175,
1 meer ten opzichte van het voorgaande competitieseizoen.
De midweekcompetitie telde 60 teams, 2 meer dan de competitie 2013-2014.
In april 2014 werd de competitie 2013-2014 afgesloten met het Regionaal Kampioenschap

voor Regioteams (RKR). In alle klassen werden de winnaars hiervan afgevaardigd naar het
Nationaal Kampioenschap voor Regioteams (NKR).
Bekerwedstrijden
In samenwerking met de regio Limburg werd wederom de bekercompetitie gespeeld. Deze
werd in juni afgesloten met een finaletoernooi tussen de 8 poulewinnaars
Opstapcompetitie
In 2014 waren in 2 subregio’s Opstapcompetities actief.
Toernooien
Door de RCW werden d.d. 8 en 9 febr. de “Brabantse Jeugdkampioenschappen Badminton”
georganiseerd.
Aan de RJK namen 130 deelnemers deel, 12 minder dan in de vorige editie.
De winnaars van het enkelspel ontvingen een wisselbeker.
RSK
Door de RCW werd d.d. 15 en 16 november de “Brabantse Badminton Kampioenschappen”
georganiseerd.
Het toernooi telde 145 inschrijvingen, 4 meer dan de RSK 2013.
De winnaars van het enkelspel ontvingen een wisselbeker.
RTC
Tot het Regionaal Toernooien Circuit behoren de toernooien van Bavel-de Zwaluwen,
Schijndel, Veghel, Geldrop en Flying Shuttle `57. Aan dit circuit werd eveneens deelgenomen
door een aantal Limburgse toernooien.
Trainingen
De trainingen in de regio werden georganiseerd door de Noord-Brabantse Badminton
Jeugdselectie, de Zuid-Nederlandse Badminton Academie en de Badmintonschool Boxtel.
In Breda waren er trainingsactiviteiten door het Regionaal TrainingsCentrum Breda, met een
Badmintonschool en een aantal trainingsgroepen voor breedtetraining. Verder waren er
enkele particuliere initiatieven voor het geven van trainingen aan talentvolle jeugd.
Racketuitleen
Aan 2 verenigingen werden rackets uitgeleend voor schoolprojecten.
Regio Limburg

Samenstelling regioteam
In het regio team van Limburg zijn naast Regio manager Albert Valentijn en
voorzitter RCW, John op het Veld verantwoordelijk voor :
_ RTC, JRC en J5 opstapcircuit toernooien Huub Hendriks
_ Opmaak ranglijsten Margriet Karsmakers
_ Jeugd en recreanten Cecile Brouwers

_ Veteranen en recreanten Jacky Noya
Regiocompetities
In Regio Limburg worden de volgende competities georganiseerd :
_ gemengde competitie, seizoen 2014 – 2015 met 48 teams, 1 team minder dan in
seizoen 2013-2014
_ herencompetitie, seizoen 2014 – 2015 met 7 teams, 6 teams minder dan in
seizoen 2013-2014 .
_ jeugdcompetitie, seizoen 2014-2015 met 92 teams, 1 team minder dan in seizoen
2013-2014
_ Totaal deden in seizoen 2014 – 2015 147 teams mee aan de competitie, in
seizoen 2013-2014 waren dat 155 teams.
Recreantencompetitie en Opstapcompetitie
Voor recreanten competities zijn er in Limburg 2 aanbieders buiten het regioteam om. Het
regio team zou deze competities graag willen opnemen in zijn
organisatie, gesprekken met integratie als doel zijn gaande. Probleem daarbij is
tweeërlei :
_ Er doen aan al deze competities teams mee van niet Badminton
Nederland verenigingen, op zich hoeft dat geen bezwaar te zijn, daar zijn
oplossingen voor denkbaar.
_ Bijna al deze competities hanteren een team bijdrage van 10 euro, of een
teambijdrage waarbij de speler van een team individueel betaald.
Badminton Nederland hanteert een team bijdrage van 40 euro.
_ Daarin is het grootste bezwaar gelegen om deze competities v.w.b.
organisatie op te nemen binnen de Badminton Nederland organisatie.
_ Voor alle teams worden van de teambijdrage naast de slechts zeer geringe
kosten voor het organiseren van de competitie andere activiteiten
opgezet en betaald (feestavond, afsluitende avond e.d.).
Alle initiatieven om te komen tot een vorm van een opstapcompetitie anders dan het J5
Circuit zijn in 2014 gestaakt. Bij alle bijeenkomsten wordt er heel enthousiast gereageerd,
maar dan een vervolg aan het initiatief moet komen is dat enthousiasme er niet meer.
Ten dele komt dat, doordat er in Limburg reeds vele jaren een succesvol circuit voor
dezelfde doelgroep spelers georganiseerd wordt. Dat is het J5 toernooi Circuit.
Er worden plannen gemaakt om het J5 Circuit uit te breiden met dubbelspel waarbij gedacht
moet worden aan MD – VD en GD, maar een gemengde vorm van dubbels wordt niet
uitgesloten. Dat sluit ook aan op dat wat reeds enige jaren gehanteerd wordt in de reguliere
jeugdcompetitie waar ook teams in spelen met allen jongens of meisjes. Daarnaast is
uitbreiding met alle leeftijden deel van dat plan, de start voor de uitgebreide opzet is
voorzien voor seizoen 2015 -2016.
Regionale Kampioenschappen
Regio team Limburg organiseert de regio kampioenschappen onder eigen beheer. In
Regio Limburg zijn dat er 3 te weten :

_ De Limburgse Senioren Kampioenschappen, kortweg LK genoemd
_ De Limburgse Jeugdkampioenschappen, kortweg LJK genoemd
_ De Open Limburgse Aangepaste Kampioenschappen, kortweg OLAK genoemd. Dit
kampioenschap is voor de leden van Badminton Nederland met een beperking. In
2014 deden op de OLAK spelers uit 3 landen mee.
_ In 2014 is 2 maal een poging gewaagd om een kampioenschap van Limburg voor
recreanten te starten, beide pogingen hadden ondanks meerdere mailings geen
succes. Daarvoor was zaalruimte beschikbaar tijdens de LJK en de OLAK.
Het aantal deelnemers aan de LK in 2014 was 199, er zijn in 2 dagen op 12 banen 340
wedstrijden gespeeld. De categorieën van de LK zijn 1 – 4 – 6 veren en 6 nylon.
Het aantal deelnemers aan de LJK in 2014 was 301, er zijn in 2 dagen op 18 banen 619
wedstrijden gespeeld. De leeftijdgroepen van de LJK zijn U11 – U13 – U15 – U17 en U 19.
Het aantal deelnemers aan de OLAK in 2014 was 54, er zijn in 2 dagen 144 wedstrijden
gespeeld. Alle groepen welke in het aangepast badminton spelen waren aanwezig, dat zijn
de rollers, de staanders en de zitters. De groep kleine mensen was nog niet
vertegenwoordigd.
Toernooien
De toernooikalender van regio Limburg telt 28 toernooien :
_ 5 regio toernooien, LK, LJK, OLAK, finale bekerwedstrijden en slot competitie
_ 3 RTC toernooien
_ 6 JRC toernooien
_ 7 J5 springplank toernooien
_ 2 Junior Master toernooien
_ 1 Master toernooi
_ 4 overige toernooien
De bezetting van deze toernooien is over het algemeen goed. Voor alle Regi toernooien en
ranglijst toernooien is in regio Limburg een plaatsingscommissie actief, deze onafhankelijke
commissie geeft voor al deze toernooien een bindend plaatsingsadvies.
Het JRC circuit is aan zijn 27e seizoen bezig en voorziet nog steeds in een behoefte. Voor dit
circuit wordt een JRC ranglijst bijgehouden voor alle onderdelen gesorteerd op leeftijdgroep.
Deze ranglijst wordt gebruikt als hulpmiddel voor de plaatsingen van de toernooien.
De J5 springplank toernooien worden gemiddeld door een 40-tal spelers bezocht. Er wordt
gespeeld in ME en VE en in poules. Alle wedstrijden van 1 game worden gespeeld tot 21 of
30 punten. Doelstellingen van deze toernooien, spelervaring opdoen op een leuke manier
tegen geringe kosten. Tenslotte komt er al spelend ook een winnaar uit het toernooi. De
doelgroep is hierbij jeugd zonder ervaring in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar waarbij die indeling
zoveel mogelijk in verschillende leeftijdgroepen toegepast wordt. Ook dit circuit draait al
vele jaren in regio Limburg. Het J5 circuit kan gezien worden als vervanger van de
opstapcompetitie in Limburg, er wordt gemiddeld 1 maal per maand gespeeld. Voor dit
circuit wordt een J5 ranglijst bijgehouden.
Yonex Kids Games
Sporadisch wordt er in Limburg gebruik gemaakt van het Yonex Kids Games pakket.
Reden daarvoor is gelegen in het feit dat voor de doelgroep waarvoor het pakket

bestemd is reeds vele activiteiten zijn zoals eerder in dit verslag vermeld. De
behoefte bij de Limburgse verenigingen gebruik te maken van het pakket is daardoor
laag. Het pakket wordt daarentegen wel gebruikt bij open dagen, clinics en meer van
dit soort activiteiten van en door verenigingen georganiseerd.
Trainingen en Breedtetrainingen
Onder regie van het Regio team worden er geen trainingen in welke vorm dan ook
georganiseerd.
Alle activiteiten op het gebied van trainingen zijn in regio Limburg ondergebracht bij
de Stichting Badmintonpromotie Limburg (SBL). Het regio team is in het stichting
bestuur vertegenwoordigd.
Op dit moment heeft Regio Limburg onder regie van de SBL een Badminton
Academie (BA), de Badminton Academie Limburg en een Badminton Scholen (BS),
Badmintonschool Limburg. In Noord Limburg is badmintonschool Limburg Noord
actief en in midden Limburg de AR badmintongroep.
Aanvullend zijn er op een aantal plaatsen trainingsgroepjes gevormd bij verenigingen.
In 2014 is gestart met het voeren van gesprekken met alle opleidingsinstituten om te
komen tot een geheel van opleidingsinstituten met een en dezelfde missie en
doelstelling. Samenwerken en uitwisselen van kennis en ervaring is daar onderdeel
van. De SBL wordt daarbij als overkoepelend orgaan de paraplu organisatie.
Overige
Vanaf 2014 heeft Regio Limburg de voor Limburg vereiste 3 afgevaardigden.

Personele samenstelling beroepskrachten Badminton Nederland
Directie

Taken:
Algehele leiding werkorganisatie Badminton Nederland, Ondersteuning Bondsbestuur,
Ondersteuning Commissies Bondsvergadering (Reglementscommissie, Commissie van
Beroep, Tuchtcommissie, Financiële Commissie, Klachtencommissie), Bondsvergaderingen,
Strategische beleidsplanning, Regio’s, Personeel & Organisatie, Externe contacten met
beleidspartners en andere organisaties, Juridische zaken, PR en Communicatie, Doping
Bondsdirecteur

Geert Jan Venekamp

(100%, tot 1 november)

Financiële Zaken
Taken:
Financiën, Controlling, Subsidieaanvragen, Verzekeringen
Hoofd
Medewerker Financiële Zaken

Angela Segredaki
Emiel Maier

(100%)
(90%)

Ledenservice & Communicatie
Taken:
Automatisering, Ledenadministratie, Communicatie, Receptie/telefoon, Archief en magazijn,
Postverwerking, Ontwerpwerkzaamheden, Website, Ledenservice, Administratieve
ondersteuning bondsdirecteur en management
Hoofd

Barbara Mura

Managementassistent
Medewerker Communicatie en
Ledenservice
Medewerker Communicatie
Medewerker Automatisering
Medewerker Ledenservice
en Communicatie

Dick Oosterbeek

(100%, vanaf 21 juni hoofd
bureau)
(80%)

Simone van den Bergh
Dennis van Putten
Cytrax

(50%)
(80%, tot 1 maart)
(50%)

Foeke van der Laan

(40%, tot 1 augustus)

Dienstverlening en Wedstrijdzaken
Taken:
Verenigingsondersteuning, Ledenservice, Opleidingen en bijscholingen, Wedstrijdzaken,
Bondscompetitie, Landelijke evenementen, Ondersteuning LCW, SWF, SWO en
Shuttetestcommissie, Jeugdbadminton, RCW’s, Innovatie producten en diensten, Vermarkten
producten en diensten, Veilig Sportklimaat
Coördinerend Medewerker
Wedstrijdzaken
Medewerker Wedstrijdzaken
Coördinerend Medewerker
Strategie en Innovatie (S en I)

Hendrik Boosman
Joan Peeters

(100%)
(100%)

Erik van de Peppel

(100%)

Medewerker S en I

Daphne Latour-Oldenhof

(100%)

Topbadminton
Taken:
Beleid Topbadminton, Talentontwikkeling, Training en coaching topbadmintonners,
Training en coaching jeugdtopbadmintonners, Coördinatie Talentencentra, Externe
contacten met internationale beleidspartners, Externe contacten met beleidspartners
topbadminton, Voorzieningen topsporters, Uitzendingen, Opleidingen toptrainers,
Ondersteuning Bondsbestuur inzake topbadminton
Bondscoach
Talentcoach
Assistent-coach

Rune Massing
Rob Kneefel
Kim Nielsen

(100%)
(80%)
(vanaf 1 april, 100%)

