
   

  

Agendapunt 7.6  Voortgang Aangepast Badminton 
 
1. Uitgangspunten voor beleidsperiode 2015/2020  
1.1. Tussen evaluatie prestatiedoelen 2013/2016 

Tussenconclusies 
Het gestelde doel: 
Bereiken van top 3-plaatsen tijdens het WK 2013 en EK 2014 
Mede vanwege het niet classificeren, dus geen deelname aan de WK, van enkele van de 
sterkste spelers van de selectie zijn er op het WK 2013 geen prijzen behaald. 
Op de EK werden er 4 bronzen medailles behaald. 
 

1.2  Aangepast Badminton is Paralympisch geworden 
Eind 2014 is para badminton door de IPC toegewezen aan de Paralympische Spelen van 
2020 in Tokyo. In 2017/2018 zal duidelijk worden hoeveel atleten worden toegelaten en 
welke onderdelen Olympisch zullen worden. Internationaal zijn er de volgende klassen: 
WH 1 ‐ Wheelchair Class 1 
WH 2 ‐ Wheelchair Class 2 
SL 3 ‐ Standing Lower Class 3 
SL 4 ‐ Standing Lower Class 4 
SU 5 ‐ Standing Upper Class 5 
SS 6 ‐ Short Stature Class 6 
 

1.3. SWOT analyse 
 
Interne punten 
a. Sterke punten 

 Werkgroep Aangepast Badminton 

 Regelmatig verenigingsbijeenkomsten 

 Korte lijnen 

 Aangepast Badminton Circuit 

 Ieder jaar NK 

 Mogelijkheid om gezamenlijk te trainen (nationale selectie) 

 Uitzendingen naar internationale toernooien, EK en WK 
b. Zwakke punten 

 Onbekendheid van het para-badminton 

 Aangepast badminton lastig te vinden op de website. Teveel verspreid. 

 Beperkt aantal vereniging die aangepast badminton aanbieden 

 Aantal spelers aangepast badminton is erg laag 

 Gemiddelde leeftijd van de selectiespelers ligt erg hoog 

 Geen mogelijkheden zoals toernooien voor jonge spelers 
 
Externe punten 
c. Kansen 

 Clinics 



   

  

 Demo’s ook op grote evenementen 

 Extra opleidingen voor trainers 

 Vooral jonge spelers zien te bereiken, opleiden en uitzenden 
 

d. Bedreigingen 

 Andere sporten die aantrekkelijk zijn 

 Bonden die veel publiciteit geven 

 Onze financiële beperktheid. 

 Buitenland: Aziatische landen sterk in opkomst door professionele aanpak 

 Europese landen grotere deelname en meer te besteden 
 
1.4 Evaluatie stand van zaken 
a. Wat is er nodig om de beste Nederlandse atleten op Olympisch niveau te krijgen? 

 Uitbreiden van trainingsmogelijkheden. 

 Uitbreiding van begeleiding zoals fysiotherapeut, mentale coach en 
voedingsdeskundige. 

 Mogelijkheid bieden om meer internationale ervaring op te doen en dan vooral ook 
in Azië. 

 Speciale trainingen of weekenden vlak voor belangrijke toernooien 

 Uitbreiding van de huidige selectie met jonge spelers en deze zo snel meenemen 
naar internationale toernooien om ervaring op te doen en te laten wennen aan 
presteren op internationaal niveau. 

 
b. Wat dient Badminton Nederland te doen om talenten te vinden en op te leiden? 

 Meer bekendheid geven aan het aangepast badminton. Via Nieuwsbrief, website. 

 Benaderen trainers, verenigingen 

 Trainers opleiden 

 Aangepast badmintontoernooien te laten integreren in toernooien voor valide 
spelers. 

 Jeugdtoernooien organiseren 

 Jeugdselectie creëren. 
 
2. Hoofd- en tussendoelen Topbadminton 2015/2020  
2.1. Hoofddoelen  
Lobbyen bij NOC*NSF om in de groep van paralympische sporten voor Tokyo-Japan te 
komen zodat met extra faciliteiten meerdere spelers zich kunnen kwalificeren voor de 
Paralympics 
 
2.2. Tussendoelen  
Hoge plaats op de wereldranglijst van BWF. Dit kan alleen als er aan veel internationale 
toernooien wordt deel genomen. 
 
3. Het top Aangepast Badminton badmintonprogramma  
3.1 Pijlers  



   

  

a. Huidige situatie 
Spelers zijn lid bij een vereniging en enkelen trainen privé. Beperkt contact met deze 
trainers. 
Per seizoen worden er ongeveer 16 nationale  trainingen van 2,5 uur gepland. In het 
weekend  wanneer er een toernooi is en op feestdagen wordt er niet getraind. 
Voor fysieke- en krachttrainingen bezoeken de spelers de sportschool. Indien een speler 
behoefte heeft aan mentale begeleiding, zoeken zij zelf contact met een mentale coach. 
Vooral de spelers die uitgezonden worden naar toernooien, EK of WK zien het belang 
hiervan in. 
 
b. Gewenste situatie 
Verenigings- en privétrainingen blijven belangrijk. Meer contact met deze trainers is 
wenselijk om programma samen te kunnen stellen en doelen te bereiken. 
Per seizoen zijn meer selectietrainingen gewenst. Ter voorbereiding op toernooien 
langere trainingen of trainingsweekends voor die spelers die uitgezonden worden. Om 
spelers beter te maken is het wenselijk om tijdens deze speciale trainingen 
sparringpartners uit te nodigen. 
Specialistische begeleiding op mentaal- en fysiekvlak is gewenst 

 
3.2 Sporters  

a. Huidige situatie 
De selectie bestaat uit 9 personen. Hierin zijn vertegenwoordigd rollers, staanders en 
kleine mensen. Zij allen nemen deel aan alle toernooien in het Aangepast Badminton 
Circuit. 
Slechts 3 of 4 spelers kunnen worden uitgezonden naar internationale toernooien, 
vanwege de beperkte financiële middelen. 
 
b. Gewenste situatie 
Gezien de beperkte ruimte in de sportzaal van het Militair Revalidatiecentrum 
Aardenburg in Doorn kunnen er niet meer dan 10 spelers in de selectie zitten. 
Er hebben zich inmiddels een aantal jongere spelers aangemeld met goede resultaten op 
de toernooien. Om deze spelers een kans te bieden om opgenomen te worden in de 
selectie zullen er een aantal vooral oudere spelers plaats moeten maken. 
Ook voor deze jonge spelers moet er een mogelijkheid zijn om uitgezonden te worden om 
hun spel te kunnen verbeteren. 
 

3.3 Classificatie 
a. Huidige situatie 
Classificatie op nationaal niveau is voor het toernooiencircuit Aangepast Badminton niet 
verplicht. Zou dit verplicht worden gesteld dan zouden er te weinig deelnemers 
overblijven voor deze toernooien. 
Nu classificatie sinds kort door de bonden in samenwerking met NOC*NSF wordt gedaan 
is er ook door Badminton Nederland een panel samengesteld. Dit panel bestaat uit 



   

  

Martin ter Plegt en Gé vd Broek. Er wordt geclassificeerd volgens de internationale 
classificatieregels.  
Martin ter Plegt wordt opgeleid tot internationaal classificeerder. Hiervoor is een budget 
beschikbaar gesteld door NOC*NSF. Gé kan dit traject niet volgen omdat hij geen 
medische achtergrond heeft. 
Gaat een speler voor het eerst naar een internationaal toernooi dan wordt hij op het 
toernooi internationaal geclassificeerd. 
Er wordt internationaal geclassificeerd voor 6 klassen. Rolstoel - WH1 en WH2, staande 
met beperking aan onderste extremiteiten SL3 en SL4, bovenste extremiteiten SU5 en 
kleine mensen - SS6. 
In de selectie- en kwalificatie-eisen staat vermeld dat een speler internationaal 
geclassificeerd moet zijn wil hij deel kunnen nemen aan een EK of WK. 
 
b. Gewenst situatie 
Voor dat een speler opgenomen wordt in de nationale selectie moet deze eerst nationaal 
geclassificeerd zijn.  
Wij volgen de mogelijkheid van de BWF voor internationale classificatie. Dit gebeurt op 
internationale toernooien. 

 
3.3 Coaches en trainers  

a. Huidige situatie  
Op dit moment is er 1 bondscoach die de trainingen verzorgd en de spelers begeleid en 
coacht op de toernooien. Ook worden de inschrijvingen, betalingen en boekingen van 
tickets voor internationale toernooien geregeld. 
Op internationale toernooien zijn er verplichtingen naast het coachen van de spelers, 
zoals het bijwonen van classificatiebijeenkomst, managersbijeenkomsten en 
vergaderingen. Soms overlappen deze bijeenkomsten elkaar. 
 
b. Gewenste situatie 
Gezien de grootte van de selectiegroep is 1 trainer/coach voldoende. Wenselijk is om de 
begeleiding op internationale uit te breiden met een manager/coach. Ook mentale 
begeleiding tijdens een internationaal toernooi kan wenselijk zijn. Om te moeten 
presteren om geselecteerd te worden voor een EK of WK kan de druk erg hoog zijn. 
Vanwege de beperkte financiële middelen is dat tot nu toe niet mogelijk. 
 

3.4 Wedstrijden en competities 
a. Huidige situatie 
Er wordt deelgenomen aan het Toernooien Circuit Aangepast Badminton. Daarvan zijn er 
8 tot 9 per seizoen. Jaarlijks wordt er deelgenomen aan de NK. Vanwege het geringe 
aantal deelnemers wordt er gespeeld bij de rollers, de staanders, kleine mensen en op 
enkele toernooien zitters. Alle handicaps en leeftijden spelen in alle klassen door elkaar. 
Ook zijn er weinig jeugdspelers. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen junior en 
senior.  



   

  

Een aantal spelers speelt competitie in het reguliere badminton om meer tegenstand te 
hebben. Als deze wedstrijden op zondag gespeeld worden betekent dat de speler veel 
trainingen mist. Ook wordt er deelgenomen aan reguliere toernooien. 
Een kleine selectie wordt uitgezonden naar internationale toernooien EK en WK. 
 
b. Gewenste situatie 
Meer deelnemers in het toernooiencircuit voor meer concurrentie. Een relatief kleine 
groep 35 – 50 spelers neemt nu deel aan deze toernooien. Via de trainers/verenigingen 
meer bekendheid geven aan het aangepast badminton en dan de mogelijkheid tot 
deelname aan het toernooiencircuit. Het is bij veel verenigingen nog onbekend dat er ook 
een aangepast badmintoncircuit is. Bij voldoende deelnemers kan er ook in verschillende 
klassen gespeeld worden. 
 

3.5 Specialistische begeleiding  
a. Huidige situatie 
Tot nu toe wordt er geen gebruik gemaakt van specialisten. Een enkele speler heeft een 
mentale coach. Kracht- en fysieke trainingen worden individueel gedaan in de 
sportschool. 
Ook wordt er niet getest. 
 
b. Gewenste situatie 
Fysiotherapeut en mentale coach is zeker gewenst. Ook is er vraag naar een 
voedingsdeskundige. 
Na 2016, Paralympische Spelen in Rio de Janeiro wordt er door NOC*NSF bepaald of Para-
Badminton door NOC*NSF gesteund gaat worden en gebruik kan gaan maken van de 
faciliteiten op Papendal. 
 

3.6 Trainingssituatie  
a. Huidige situatie 
Spelers trainen bij hun eigen club. Veelal in het reguliere badminton. Een enkele speler 
traint ook met een privétrainer. 
Per seizoen staan er ongeveer 16 trainingen gepland met de nationale selectie in Doorn. 
 
b. Gewenste situatie 
Spelers zullen moeten blijven trainen bij club en privétrainer. Er zal bij meer verenigingen 
de mogelijkheid moeten komen om als sporter met een beperking te kunnen trainen in 
een groep aangepast badminton. Via clinics en demo’s proberen we deze verenigingen te 
bereiken.  
Ook zouden de trainers meer kennis moeten krijgen van het aangepast badminton. 
Uitbreiding van het aantal trainingen met de nationale selectie en versterking van het 
potentieel. 
Indien nodig een scheiding op de trainingsdagen tussen rollers en staanders. 

3.7 Structuur Talentontwikkeling 
a. Huidige situatie 



   

  

Spelers worden alleen gescout op de toernooien van het circuit aangepast badminton. 
Een enkele keer wordt een speler aangemeld door een trainer/vereniging die met het 
aangepast badminton in aanraking is gekomen. Geadviseerd wordt dan mee te doen aan 
het circuit aangepast badminton. Speler wordt bij gebleken geschiktheid uitgenodigd 
door de bondscoach. 
Na classificatie worden de speler opgenomen in de selectie. 
 
b. Gewenste situatie  

 Deelname aan het toernooiencircuit is de beste graadmeter. 

 Meer deelnemers op de toernooien aangepast badminton. Talenten kunnen dan 
geselecteerd worden en uitgenodigd voor de nationale selectie. 

 Meer toeloop vanuit de verenigingen. Dit betekent dat het para-badminton nog 
meer moet worden bekend gemaakt bij de trainers en verenigingen via clinics en 
demo’s. 

 Een stap is al genomen door een artikel over para-badminton in het 
verenigingsblad van de Vereniging voor Badmintonoefenmeesters (VBO).  

 In oktober zullen we aanwezig zijn op de talentendag voor parasporters van het 
NOC*NSF. Op deze dag kunnen sporters met een beperking kennis maken met 
diverse sporten waaronder para-badminton.  

 
3.8 Organisatie en leiderschap  

Organisatie ligt bij Badminton Nederland. Een speciaal aangestelde medewerker verzorgt 
de administratie en contacten voor het aangepast badminton in nauw contact met de 
bondscoach. 
Ook worden er verenigingsbijeenkomsten georganiseerd voor verenigingen die aangepast 
badminton aanbieden. 
Badminton Nederland organiseert in samenwerking met een vereniging jaarlijks de NK. 
De LCW maakt de kalender voor het toernooiencircuit. 

 
4. Financiën 
Met een beperkt budget moet er rond gekomen worden. Hieruit wordt betaald, de 
bondscoach, trainingen, shuttles en internationale toernooien, EK en WK. 
Geheel vrijwillig worden er clinics en demo’s gegeven door de bondscoach en spelers. Om de 
kosten laag te houden wordt hiervoor alleen reisvergoeding gevraagd. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationale Selectie Aangepast Badminton selectie- en kwalificatie-eisen 
 
Ten behoeve van (deelname aan) diverse activiteiten in het aangepast badminton, met 
name op topniveau, is het noodzakelijk om criteria en eisen te formuleren. 
 
Vooralsnog gelden dezelfde eisen voor de drie categorieën van spelers die deel kunnen 
uitmaken van de nationale selectie: 
 

a) STAANDERS: spelers met verschillende handicaps en beperkingen die echter wel zelf 
kunnen lopen; 

b) ROLLERS: spelers welke badmintonnen met gebruik van een sportrolstoel 
c) KLEINE MENSEN: lengte mag maximaal 1.45 m zijn bij de heren en 1.37 m bij de 

dames. 
 
 

1) Kwalificatie-eisen nationale selectie Aangepast Badminton 
 
Hieronder is vermeld aan welke eisen een speler in het aangepast badminton moet voldoen 
teneinde uitgenodigd resp. toegelaten te worden tot de nationale selectie, waarmee de 
speler tevens recht krijgt op deelname aan de centrale trainingen van de nationale selectie 
in de sportzaal van het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg in Doorn. 
 

Criteria voor lidmaatschap van Nationale Selectie Aangepast Badminton 

 Classificatie volgens de regels van NOC*NSF 
(inclusief medische keuring en bewijsstuk van classificatie) 

 Techniek, tactisch inzicht en fysiek niveau  
(bewegingsvaardigheid, coördinatievermogen, snelheid en kracht) 

 Motivatie 

 Deelname aan minimaal 75% van de landelijke toernooien die deel uitmaken van het 
circuit van Badminton Nederland en naar aanleiding daarvan (verwerving van) een 
voldoende hoge plaats op de nationale ranglijst  

 Progressie op de Nationale ranglijst Aangepast Badminton 

 Deelname aan Nederlandse Kampioenschappen (verplicht) 



   

  

 
Een speler wordt door de bondscoach uitgenodigd voor de nationale selectie en de 
bondscoach bepaalt welke spelers lid zijn resp. blijven van de nationale selectie.  



   

  

2) Deelname Nederlands Kampioenschappen Aangepast Badminton 
 
Voor de Nederlandse Kampioenschappen gelden geen specifieke eisen m.b.t. inschrijving, 
afgezien van de eis tot aantoonbare classificatie; wel zijn de spelers uit de nationale selectie 
verplicht deel te nemen aan de NK (en is dit voor hen een belangrijk meetpunt). 
 

Deelname Nederlandse Kampioenschappen 

 Classificatie volgens de regels van NOC*NSF 
(inclusief medische keuring en bewijsstuk van classificatie) 

 Open inschrijving 

 
 
3) Uitzending naar Internationale toernooien 

 
Om in aanmerking te komen voor uitzending door Badminton Nederland naar de 
Internationale toernooien zijn er specifieke eisen waaraan een speler dient te voldoen. 
De uiteindelijke beslissing om een speler uit te zenden wordt door de bondscoach 
genomen; de beslissing zal gebaseerd worden op onderstaande criteria, maar de 
bondscoach kan ook andere argumenten bij het uiteindelijk besluit laten meewegen. Na 
selectie voor uitzending dient sprake te zijn van aantoonbaar vormbehoud voor 
definitieve uitzending. 
 

Uitzending naar Internationale toernooien 

 Lid van de nationale selectie aangepast badminton 

 Frequentie van bezoek aan centrale selectietrainingen (minimaal 80%) 

 Deelname aan minimaal 75% van de nationale circuittoernooien 

 Nationale ranglijst: plaats 1 en 2 

  Nationale classificatie volgende regels van NOC*NSF 

  (aanvraag voor) Internationale classificatie door BWF 

 
 

4) Uitzending naar Europese Kampioenschappen (EK) 
 
Om in aanmerking te komen voor uitzending door Badminton Nederland naar de EK zijn er 
specifieke eisen waaraan een speler dient te voldoen. De uiteindelijke beslissing om een 
speler uit te zenden wordt door de bondscoach genomen; de beslissing zal gebaseerd 
worden op onderstaande criteria, maar de bondscoach kan ook andere argumenten bij het 
uiteindelijk besluit laten meewegen. Na selectie voor uitzending dient sprake te zijn van 
aantoonbaar vormbehoud voor definitieve uitzending. 
 

Uitzending naar Europese Kampioenschappen 

 Lid van de nationale selectie aangepast badminton 



   

  

 Frequentie van bezoek aan centrale selectietrainingen (minimaal 80%), en 

 Deelname aan minimaal 75% van de nationale circuittoernooien 

 Nationale ranglijst: plaats 1 en 2 

 Internationale classificatie door BWF 

 Internationale ranglijst BWF: bij de eerste 4 van Europa. 

 
 
 
5) Uitzending naar Wereld Kampioenschappen (WK) 

 
Om in aanmerking te komen voor uitzending door Badminton Nederland naar de WK zijn er 
specifieke eisen waaraan een speler dient te voldoen. De uiteindelijke beslissing om een 
speler uit te zenden wordt door de bondscoach genomen; de beslissing zal gebaseerd 
worden op onderstaande criteria, maar de bondscoach kan ook andere argumenten bij het 
uiteindelijk besluit laten meewegen. Na selectie voor uitzending dient sprake te zijn van 
aantoonbaar vormbehoud voor definitieve uitzending. 
 

Uitzending naar Wereldkampioenschappen 

 Lid van de nationale selectie aangepast badminton 

 Frequentie van bezoek aan centrale selectietrainingen (minimaal 80%) 

 Deelname aan minimaal 75% van de nationale circuittoernooien 

 Nationale ranglijst: plaats 1 en 2 

 Resultaten EK - plaats 1 en 2 

 Internationale classificatie door BWF 

 Internationale ranglijst WBF: bij de eerste 4. 

 
 
 

 
 


