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Top Sport
Badminton Nederland

Annual meeting 2016  

Period 010116 - 010516
Claus Poulsen
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• We do it together –

Congratulation to all of 

you!

• Fantastic performance 

and thanks for your 

cooperation!
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Target Top Sport 2016

• Interesting Top Sport results since 010116 –

010516

• Qualification for the Olympics in Rio 2016

• National program on Papendal

• Update and visie from the new 

Talentontwikkelings groep

• Top sport masterplan 2017+ Update

• Investment plan 2017+ Update

• Upcoming targets Topsport

4

Top Sport Results 2016 
• Eefje / Selena = Beating world number 6 at that time the 

Koreans YE / SO plus quarterfinal at the India Superserie.

• Jocco / Selena = Beat the best Singapore couple 21-12, 21-13

• Iris / Samantha = Runner up swedish masters and Finnish open

• Robin / Samantha = Final at the Orleans International where 

they loose to Grebak/Christiansen (DEN) 

• Ruben / Iris = Semifinal of the Finnish open

• Robin / Ruben = Beat Søren Gravholt / Nikolaj Overgaard 

(DEN) 21-13, 21-18

• Marc Caljouw = Beat Anders Antonsen (DEN) 21-14, 14-21, 21-

7 at the German Open

• Soraya = No good results but tried Asia. Has been a lot injuried

the last period

• EK 2016 results = ???
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Qualification for Rio 

• Selena Piek / Eefje Muskens Qualified as 

number 8 on the Race to Rio WR list 

• Jacco Arends / Selena Piek Qualified as 

number 13 on the Race to Rio WR list

• The first ”Dutch” players to qualify for an 

Olympics since 2004. Congratulations all 

of you. Good Work!
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National Program Papendal

• Current status = 10 players is currently in our program. 8 

double players and 2 single players

• Goal is to expand the single program with the best under 

19 players after the Olympics. Around 5 players.

• Practice in the hall 6 times 2 ½ hour plus 4 times 1 ½ hour 

strength and conditioning training by a strength and 

conditioning coach. 

• Rune Massing and Kim Nielsen are the 2 bonds coaches.

• 3 talent coaches plus 1 coach under education are joining 

in with the national junior team on the Wednesday evening

• With Support from NOC-NSF the program have support 

from a mental coach – a dietician – and medical staff
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Update and visie from the new 
Talentontwikkelings Stuurgroep

• Vertrekpunt stuurgroep Talentontwikkeling Badminton 2016+

• Badminton Nederland staat voor een actieve bijdrage aan de badminton 

infrastructuur in NL waar de badminton liefhebber (zowel actief als passief) 

zich in zijn vrije tijd, samen met anderen, optimaal kan ontwikkelen en 

vermaken.

• Badminton Nederland wil de (top) badmintonsport ontwikkelen en innoveren.

• Wat bindt ons als stuurgroep: We gaan samen een 

talentontwikkelingsprogramma ontwikkelen welke een talent continu de beste 

mogelijkheden biedt om zichzelf te ontwikkelen als speler en als persoon. Het 

talent is een inspiratiebron voor zijn omgeving en de badmintonsport, nu en in 

de toekomst.

• We werken samen, alleen dan kan een talentonwikkelingsprogramma slagen. 

• We werken samen met mensen (binnen en buiten het programma) die positief-

kritisch bijdragen aan de ontwikkeling van het badmintontalent in het 

bijzonder en de badmintonsport in het algemeen.
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• We plaatsen het talent centraal en geen enkel badmintontalent mag verloren gaan. 

• We ontwikkelen een talentontwikkelingsprogramma welke een talent continu de beste 

mogelijkheden biedt om zichzelf te ontwikkelen als speler (technisch, tactisch, fysiek, 

mentaal) en als persoon (familie, financiën, lifestyle, omgeving).

• We willen spelers van wereldklasse opleiden. Het talentontwikkelingsprogramma draait om 

het continu laten doorstromen van talenten naar de wereldtop met medailles op EK’s, 

WK’s en OS’en vanaf 2022 als logisch gevolg.

• We gaan trainer/coaches opleiden en bijscholen in een nieuw en innovatief 

opleidingssysteem. We inspireren en motiveren onze trainer/coaches om de best 

mogelijke trainer/coach te worden en het beste in zichzelf naar boven te halen richting 

onze talenten.

• We promoten onze mooie badmintonsport in al zijn verschijningsvormen en bouwen aan 

een professionele (top)sportcultuur binnen Badminton Nederland.

• We werken erna toe om Badminton terug te brengen in het focus programma van het CTO 

en NOC*NSF. Op deze manier kunnen (nieuwe) talenten sneller naar Papendal, zodat ze 

dagelijks met en tegen de beste kunnen trainen en de beste begeleiding krijgen.

• We ontwikkelen een competitie-, organisatie- en trainingscultuur die aantrekkelijk is voor 

zowel jeugd- als seniorenspelers. Op deze manier bereiken we zoveel mogelijk mensen die 

plezier beleven aan de badmintonsport. Op deze wijze zullen zij een positieve bijdrage 

leveren aan een dynamisch en spannend badmintonmilieu in Nederland.

Update and visie from the new 

Talentontwikkelings stuurgroep

Page 2
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Update and visie from the new 
Talentontwikkelings stuurgroep

Page 3

• Future Top Sport Model, will be shown on the AGM.

• Coaching education  - new international (BWF) material will be 

incorporated and fitted into the a Dutch model.

• 2 new RTC’s will start as pilot project from September 2016

• Next year the next 2-3 RTC’s will follow

• New contracts will be made with the talent coaches, who also coach 

4 days on the RTC’s in Den Haag and Deurne

• A Danish National Junior bonds coach will start from June the 22nd

2016 – his role will be Head bonds coach juniors – take part in the 

incorporating of the new coaching education – help coaching on the 

national team – U19 talent coach

• The best U19 players can be invited to practice on Papendal with 

the national program.

• The U 19 and the best from U 17, 2nd years will be invited to practice 

on Papendal in 4 evenings a week.
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Masterplan and Investment plan 
2017+  

• Sanne Van Til from the NOC-NSF and 

Claus Poulsen, BN Technical Director is 

now busy developing and writing a new 

Masterplan and Investment plan. This 

material is going to highlight the clear 

Topsport visie for the future. Its also 

going to be used as material fro the NOC-

NSF in terms of “getting” us back into the 

focus.  
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Upcoming targets for Topsport

• Going for the best possible performance at the Olympics in 

Rio

• New contracts with current or new national and talent 

coaches for the next season

• Translating and incorporating of the new coaching 

education. Building a new ”education house”

• High focus on talentontwikkeling and developing of our 

new RTC’s plus keeping working together toward a 

common goal for our talents.

• More structured and direct communication to all of our 

members within Badminton Nederland and also specific 

for Top Sport.


