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Nieuwe competities en nieuwe mogelijkheden Bondscompetitie 
 

Het is tijd voor verandering! We hebben geluisterd naar verenigingen en leden en hun wensen voor 

de competitie. Hiervoor hebben we ook een enquête gehouden bij zowel leden als verenigingen. De 

belangrijkste conclusies hebben we vertaald in concrete plannen. Dit gaat om zowel aanpassingen 

van de huidige Bondscompetitie en de introductie van nieuwe competities. 

De belangrijkste doelstelling is om competitievormen aan te bieden die beter aansluiten bij de 

behoeftes van onze leden. Daarmee kunnen we een beter wedstrijdaanbod creëren en leden beter 

binden aan onze verenigingen. 

Observaties uit onderzoeken 

Problemen Oplossingen 

Niet genoeg tijd 
Verandering werk/gezin 

Kortere wedstrijden 
Betere spreiding wedstrijden over de tijd 
Keuze weekend/doordeweeks 

Niveau te hoog Beginnerscompetitie 
Recreantencompetitie 

Wil niet in het weekend spelen Keuze weekend/doordeweeks 

Onvoldoende spelers Kleinere teams 
Aanpassen verhouding man/vrouw 

Geen enkelspel meer willen spelen Dubbelcompetitie 

 

Dit verandert er in de Bondscompetitie per september 2020: 

- Keuze om alleen doordeweeks competitie te spelen 

- Keuze om de competitie te spelen van september tot en met april. Hetzelfde aantal 

wedstrijden, maar beter gespreid over de periode. 

Er komt een nieuwe dubbelcompetitie mannen per september 2020: 

- Dubbelcompetitie mannen met 3 spelers. We spelen 3 wedstrijden op een avond waarbij 

elke speler 2 dubbels speelt. Deze competitie maakt het makkelijk om op een doordeweekse 

avond een competitiewedstrijd te spelen op één baan.  

Nieuwe competitievormen vanaf voorjaar 2021 

We hebben daarnaast ook concrete plannen voor de volgende competities vanaf het voorjaar 2021: 

- Duo-competitie: Een competitie met 2 spelers die twee singles spelen en een dubbel. De 

doelstelling is een laagdrempelige competitie waarbij spelers zich rechtstreeks kunnen 

inschrijven bij de bond. De competitie zal korter zijn doordat maar een halve competitie 

wordt gespeeld (óf een uitwedstrijd óf een thuiswedstrijd).  

- Beginnerscompetitie: Een korte competitie specifiek gericht op beginnende spelers. Er 

worden alleen dubbels gespeeld en wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en 

vrouwen. Ook hierbij zal de competitie korter zijn doordat er maar een halve competitie 

wordt gespeeld (óf een uitwedstrijd óf een thuiswedstrijd). We willen een combinatie maken 

met www.probeerbadminton.nu om deze spelers na de gevolgde trainingen ook een korte 

competitie te laten spelen. 
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Aanvullende informatie 
Enquêtes 
In 2018/2019 is er een onderzoek gehouden onder badmintonners en badmintonverengingen over 
het wedstrijdaanbod. Deze onderzoeken geven duidelijk een aantal problemen aan voor het niet 
langer of nog niet spelen van de competitie. 
Voor de resultaten van deze onderzoeken ga naar: 

 Onderzoek onder badmintonners over wedstrijdaanbod (zie bijlage) 

 Onderzoek onder verenigingen over wedstrijdaanbod (zie bijlage) 
 
Werkgroep 
De werkgroep bestaat uit Arjen Eerden (Afgevaardigde en lid van BC Drop Shot), Lotte Manenschijn 
(lid van BC Amersfoort) en twee leden van het bondsbureau, Joan Peeters (Manager Competities en 
Toernooien) en Hendrik Boosman (Manager Evenementen & Sponsoring). De werkgroep wil tijdens 
de Regiovergadering onderstaande plannen voor de aangepaste/nieuwe competitievormen nader 
toelichten. 
 
De geplande aanpassingen / nieuwe competities 

1. Weekend/doordeweeks (start september 2020) 
2. Langere competitieperiode (start september 2020) 
3. Dubbelcompetitie mannen (start september 2020) 
4. Duo competitie (start februari 2021) 
5. Beginnerscompetitie (start februari 2021) 

 
Hieronder wordt per competitievorm een toelichting gegeven. 
 
Ad 1 Weekend/doordeweeks (start september 2020) 

• Introduceren keuze bij opgave teams voor  
• Doordeweeks (nieuw) 
• Geen voorkeur 
• Niet op zondag (van toepassing op specifieke verenigingen) 

• Dit is enkel voor de 5de tot en met 9de divisie en de mannencompetitie 
• Kosten: reguliere competitiebijdrage 
• Zichtbare weergeven in de poulenaam dat het gaat om een doordeweekse poule  
• Geen keuzemogelijkheid voor alleen weekend. Te veel verschillende opties kunnen namelijk 

ook leiden tot een toename van de reisafstanden. 
 
Ad 2 Langere competitieperiode (start september 2020) 

• Competitie van september tot en met april. Hetzelfde aantal wedstrijden, maar beter 

gespreid over de periode. 

o Gemiddeld 2 wedstrijden per maand 
o Dit is enkel voor de voor de 7e divisie tot en met de 9e divisie 
o Vrije inschrijving met de huidige PD-regeling van de reguliere competitie 
o Speelschema uit te werken in de principekalender 
o Maakt onderdeel uit van de reguliere Bondscompetitie 

• Kosten: reguliere competitiebijdrage 
• Niet voor de mannencompetitie aangezien deze te klein is en het daardoor kan leiden tot een 

grote toename van reisafstanden.  
 
Nog te bespreken in Regiovergaderingen:  

• Is de langere competitieperiode ook gewenst voor 5de en 6de divisie? 
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• Aandachtspunten: 
 Verschillende speelsleutels voo reguliere competitie (sept-feb) en verlengde 

competitie (sept-apr) 
 Reisafstanden. 
 Overlap met toernooien vanaf maart. De verwachting is dat dit niet tot problemen 

leidt aangezien de groot frequente deelnemers aan toernooien in de 7-9de divisie 
beperkt is. Overlap zal wel toenemen bij toevoeging van de 5de en 6de divisie.  

 
Ad 3 Dubbelcompetitie mannen (start september 2020) 

• Wedstrijden: 3 mannendubbels met 3 mannen. Iedere speler speelt 2 wedstrijden. 
• Gemiddelde wedstrijdduur is 1,5-2 uur op één baan waardoor deze makkelijker op een 

doordeweekse avond gespeeld kan worden 
• Niveaus: Veren 1 (5-6e divisie), Veren 2 (7-8e divisie) en Nylon (gelijk aan mannencompetitie) 

(9e divisie) 
• Poule van 6 met gemiddeld 2 wedstrijden per maand 
• Periode: oktober-februari 
• Kosten: €’20,- per team 
• Voorkeur voor doordeweeks 
• Deadline inschrijving 15 mei 

 
Nog te bespreken in Regiovergaderingen: 

• Vraag over de periode: voorjaar/najaar of beide 
 
Ad 4 Duo-competitie (start februari 2021) 

• Laagdrempelig door rechtstreekse inschrijving bij de bond (niet via vereniging) 
• Per wedstrijd een dubbel en twee singles 
• Zowel voor mannen en vrouwen duo’s of gemengde duo’s 
• Poule van 5 teams. Korte competitie van 2 maanden en 4 wedstrijden.  
• Geen uit- en thuiswedstrijden, je speelt een halve competitie 
• Vrije inschrijving, maar met PD-regeling. 
• Beginnen in maart 
• Doordeweekse competitie 
• Kortere inschrijftermijn 
• Wel met speelsleutelschema en geen strikte regels voor het verplaatsen van wedstrijden 
• Alle niveaus van 1de divisie tot 9de divisie 
• Kosten: € 20 per duo 

 
Nog te bespreken in Regiovergaderingen: 

• Gaan we dit meerdere malen aanbieden in 1 seizoen? 
 

Ad 5 Beginnerscompetitie (start februari 2021) 
• Kleinere teams: Teams 3 spelers  
• Korte competitie 
• Voor spelers die <2 jaar badmintonnen 
• Koppelen aan www.probeerbadminton.nu 
• 3x MD/GD/VD (maakt niet uit wie tegen wie speelt zoals bij opstapjeugd) 
• Geen onderscheid mannen en vrouwen 
• Geen uit- en thuiswedstrijden, je speelt een halve competitie 
• Start februari 
• 6 teams in poule -> 5 wedstrijden in 2-3 maanden 
• Kosten: € 20 per team 
• Vooral aanbieden aan de deelnemers van www.probeerbadminton.nu 
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Nog te bespreken in Regiovergaderingen: 

• Gaan we dit meerdere malen aanbieden in 1 seizoen? 
 
Promotie van de competitievormen 

• Directe mailing naar alle leden van de bond 
• Regiovergaderingen 

 Interesse wekken en informeren 
 Emailadressen verkrijgen van geïnteresseerde verenigingen 

• Directe benadering van geïnteresseerden na de Regiovergadering 
• Specifiek duo-competitie: 

 Campagne via social media  
 Advertentie op toernooi.nl bij competitie 
 Promotie bij RSK 

• Specifiek beginnerscompetitie: 
 Benaderen trainers van beginnerstrainingen 
 Benaderen verenigingen die meedoen aan probeerbadminton.nu 

 


