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Hervorming jeugdcompetitie, via plezier naar groei! 
Onderbouwing jeugdcompetitie vanuit onderzoek Mulier Instituut 
 
De maatschappij en de sport veranderen in rap tempo, waardoor de oude opzet van de competitie 
niet meer voldoet aan de huidige standaard. Kinderen worden gemiddeld 5 jaar eerder lid van een 
sportvereniging ten aanzien van 20 jaar geleden. Waar kinderen voorheen veel meer buiten speelden 
is hun sportmoment in de huidige maatschappij veel meer faciliterend van aard. Doordat de sporter 
eerder bij de vereniging is, moet ook het aanbod aangepast worden.  
 
Vanuit de leerlijn en de wens voor een betere ontwikkeling van de sporters is Bamito’s 
jeugdprogramma ontstaan. Bamito’s jeugdprogramma programma biedt kansen op een andere 
manier van opleiden, waarbij er meer dan ooit gekeken wordt naar de fase van ontwikkeling van het 
kind. Met de verandering van deze trainingen, het aanbod en de wens de organisatie van de 
competitie landelijk aan te pakken is er het momentum en ook de wens de competitie inhoudelijk te 
herzien.  
 
Bij de herziening van de competitie is er veel gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten van het 
Mulier Instituut. In het onderzoek stond de vraag hoe het plezier in sporten toe te laten nemen bij 
jeugd centraal. Met het antwoord op deze vraag is de insteek de levenslange deelname aan sport te 
doen toenemen. Uit het onderzoek is een aantal dingen naar voren gekomen, weergegeven in 
onderstaand schema.  
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In dit stuk word per onderdeel ingegaan op hoe we aan de hand van de nieuwe competitieopzet 

vorm willen geven aan de bevindingen van het Mulier Instituut.  
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Succeservaringen creëren 
Wat Voorstel Status 

De sport makkelijker maken Bij de jongste jeugd zijn we 
breed motorisch bezig. Nog 
niet specifiek met badminton. 
Hierdoor is het veel 
laagdrempeliger. Basis 
motorische vaardigheden 
worden geoefend zoals: gooien 
en vangen, hooghouden, gaan 
en lopen etc.  
In de oplopende leeftijden 
gaan we stap voor stap naar 
een groter veld (en dus 
moeilijker).  

Bamito’s jeugdcompetitie zit in 
voorstel voor de leeftijd tot 9 
jaar.  

Meer finales Voor competitie niet relevant Niet van toepassing 

Voor iedereen een medaille Ieder deelnemer aan Bamito 
krijgt een beloning. 

Verwerkt in competitievoorstel 

Eerlijke en gelijke kansen in het 
speelveld 

Door het veld te verkleinen 
zorgen we ervoor dat niet de 
sterkste altijd wint. Daarmee 
creëren we een gelijker 
speelveld. 

Verwerkt in competitievoorstel 

 

Focus op presteren wegnemen 
Wat Voorstel Status 

Standen weghalen Standen worden alleen 
gebruikt spelers van gelijk 
niveau samen te zetten. 
Verder bij jongste jeugd doen 
we niet aan score, behalve met 
jezelf. 

Verwerkt in competitievoorstel 

Geen competities bij jongste 
jeugd 

Zie bovenstaande Verwerkt in competitievoorstel 

Jeugdleden positief benaderen Zit in Bamito gegoten. Bij 
jongste jeugd werken we 
alleen met eigen scores. Die 
kunnen kinderen bij zichzelf 
verbeteren. 

Verwerkt in competitievoorstel 

 

Betrokkenheid verhogen 
Wat Voorstel Status 

Kleinere teams Door genderneutraal te 
werken en minder wedstrijden 
te spelen kunnen we volstaan 
met kleinere teams. Het aantal 
kinderen dat langs de kant zit 
is hiermee ook minimaal. 

Verwerkt in competitievoorstel 
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Kleiner speelveld Speelveld is bij de kleinsten 
aangepast. Hiermee is de 
verhouding veel meer gelijk 
getrokken zoals die bij 
senioren ook is. Hiermee 
stimuleren we betere rally’s en 
daarmee een grotere 
betrokkenheid. 

Verwerkt in competitievoorstel 

Meer speeltijd De totale tijd is minder groot 
doordat er minder wedstrijden 
zijn. Omdat er door meer 
flexibiliteit bij indeling en 
minder grote aantallen per 
team meer teams zullen zijn is 
de afstand kleiner. Ook werken 
we zonder regio’s, waardoor 
clubs die dicht bij elkaar zitten, 
maar wel in een andere regio, 
ook tegen elkaar kunnen 
spelen. Reistijd neemt af in 
vergelijking met speeltijd. Door 
teams van 3 kinderen samen te 
stellen speel je 3 wedstrijden 
en zit je nooit lang langs de 
kant. Procentueel gezien 
verhogen we hiermee de 
speeltijd enorm. 

Verwerkt in competitievoorstel 

 

Fysieke veiligheid waarborgen 
Wat Voorstel Status 

Toegestane handelingen 
wijzigen 

Geen, we hebben niet te 
maken met gevaarlijke 
handelingen zoals slidings, 
bodychecks en tackles. 
Badminton behoeft hierin geen 
aanpassingen. 

Niet van toepassing 

Belastbaarheid verlagen Kleinere velden al naar gelang 
de ontwikkeling van het kind. 
Hiermee zijn de afstanden (en 
dus belasting) korter en de 
slagen minder hard.  

Verwerkt in competitievoorstel 

 

Positief gedrag bevorderen 
Wat Voorstel Status 

Spelen zonder scheidsrechter Bij de jongste jeugd spelen we 
zonder scheidsrechter, slechts 
iemand die begeleid bij het 
tellen van de eigen score. Later 

Zit in competitievoorstel 
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bouwen we dit op door 
begeleid te spelen en 
vervolgens te werken met 
tellers in plaats van 
scheidsrechters. 

Fair play prijs In ontwikkeling - 

 

Onduidelijke spelsituaties voorkomen 
Wat Voorstel Status 

Spelregels verduidelijken Aan de hand van infographics 
werken we aan verduidelijking 
van de spelregels bij de 
verschijningsvormen in de 
verschillende categorieën. Bij 
de jongste jeugd spelen we 
geen wedstrijden en zijn de 
spelvormen heel concreet.  

In de communicatie gedeeld 

 


