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Openingswoord
Voor u ligt het Meerjarenopleidingsplan van Badminton Nederland. Het is de visie van Badminton
Nederland op het ontwikkelen van badmintontalenten. Het zal aan de enerzijds worden gebruikt voor
het inrichten van onze (structuur van) talentontwikkeling en anderzijds is het de basis voor de
vernieuwing van onze trainersopleidingen. Hoewel talentontwikkeling een traject van maatwerk is en
blijft zijn er in dit document de onderliggende basisgedachten en -vaardigheden benoemd die
belangrijk zijn in het ontwikkelen van een zo compleet mogelijke badmintonspeler die na het
doorlopen van de leerlijnen een zo optimaal mogelijke opleiding heeft om zich aan te kunnen gaan
sluiten bij de internationale top.
Het Meerjarenopleidingsplan Badminton (MOB) geeft een onderbouwde visie van de
talentontwikkeling in badmintonsport weer. De fundamenten onder het MOB zijn ten eerste de
algemene visie op talentontwikkeling zoals beschreven in de concepten van het Long-Term Athlete
Development Model (LTAD) en het Athletic Skills model (ASM). Ten tweede wordt voor de
badmintonspecifieke visie op talentontwikkeling gebruik gemaakt van de visie van de World
Badminton Federation. Daarnaast heeft Badminton Nederland de afgelopen jaren verscheidene
expertmeetings gehad met topcoaches die werkzaam zijn binnen en buiten het talenten
opleidingssysteem en is het opleidingssysteem vergeleken met topbadmintonlanden (zoals
Denemarken) om ons heen. Alles komt samen in het MOB waarbij, naast de badmintonspecifieke
talentopleiding, ook de visie wordt beschreven rondom talentherkenning en talentselectie.
Hoewel aan dit document veel collega trainers bewust en onbewust hebben meegewerkt, dank ik de
technische staf van Badminton Nederland bedanken voor hun inzet en het delen van hun visie en
ideeën.
Claus Poulsen
Technisch directeur
Badminton Nederland

2

1.

Analyse

Dit hoofdstuk presenteert een interne analyse en de vergelijking van Nederland t.o.v. de belangrijkste
landen op het vlak van sport specifieke en organisatorische zaken.
1.1 Interne analyse
Sterkte
Basistechnieken worden in de U13/U15
beheerst
Commitment van trainers om techniek
te trainen in de U13/U15 is groot

Zwakte
Te weinig slagenvariatie. Slagvastheid ontbreekt.
Het voetenwerk is onvoldoende ontwikkeld.
Technische uitvoering van slagen onder druk is
onvoldoende

Tactiek

Inzicht van trainers en spelers in het
belang van tactische vaardigheden
Video analyses maken
Talentcoaches van BNL zijn zich bewust
van het ontwikkelen van tactische
vaardigheden en het delen hiervan met
andere coaches

Fysiek

Fysieke vaardigheden zijn in de basis op
orde bij de jongere spelers
Spelers werken hard om fysiek fit te
worden

Mentaal

- We worden mentaal steeds sterker
tegen de beste spelers van de wereld.
We zijn ons meer bewust van het
mentale spel tijdens deze wedstrijden:
wat zij doen en hoe wij hen kunnen
verslaan en met welke tools.
- Onze mentaliteit over de correcte
trainingscultuur is aan het verbeteren.
Dames zijn goed gefocust, maken
keuzes in het voordeel van topsport,
hebben een goede
wedstrijdvoorbereiding.

De wedstrijdsituatie wordt onvoldoende gelezen. Er
is te weinig bewustzijn van de ruimte (gebruik van
hoogte, lengte, breedte van het veld), van zichzelf
en de tegenstander (positie op de baan, in/uit
balans, +/- punten), en er wordt te weinig gebruik
gemaakt van tempovariaties die in het voordeel zijn
van zichzelf. Er wordt nog onvoldoende
geanticipeerd op de situatie
Heren zijn niet fit op aerobe uithoudingsvermogen.
Komen kracht, snelheid tekort voor het
internationale niveau.
Functionele kracht is onvoldoende bij de dames
Het vermogen om anaerobe en explosief te werken
is onvoldoende bij de dames en de heren
Onvoldoende kennis bij de coaches om fysieke
programma’s passend te maken op het individu
Wedstrijd- en trainingshardheid ontbreekt.
Onvoldoende focus.
Geen leerlijn mentale vaardigheden aanwezig voor
de groep U13 tot en met U21

Techniek

Lifestyle

Heren onvoldoende wedstrijdvoorbereiding op
toernooien

1.2 Positie Nederland
Nederland

Kracht
Kleine, dus
overzichtelijke groep
spelers
Ambitie bij spelers en
kader

Zwakte
Klein aanbod van
talenten, dus
kleine groep die
kans maakt om
top te halen
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Kansen
Intensieve
begeleiding aan een
kleine groep spelers
geeft kans op
topprestatie

Bedreigingen
Door kleine groep
talenten,
onvoldoende
sparmogelijkheden

Duitsland

Engeland

Denemarken

Frankrijk

China

Kleine groep
topkader, eenvoudig
samen te werken
Centraal aangestuurd
programma
Goede structuur en
leerlijnen
Duidelijke weg naar
de top

Onvoldoende
kaderopleidingen

Talentcoachproject
Well organized top
sportprogram with
focus on short and
long terms
developing goals.

Grote groep spelers,
dus veel concurrentie
Goede faciliteiten in
“Landesverband und
Verein”
Voldoende technisch
kader
Gemotiveerd jong
kader
Veel mogelijkheden
voor veel jonge
talenten
Selectie na intensieve
internationale
“matchscreening”
Grote financiële
injectie
Sterke clubstructuur
Grote dichtheid van
clubs
(Semi)professionele
clubbegeleiding
TV sport
Goede coach
opleidingen
Top 3 sport van het
land

Versnippering van
geldstromen
Bureaucratie

Topspelers
behouden na
carrière

Conservatief
Geen
clubstructuur

organisatie met heel
veel mogelijkheden
voor spelers.

Een van de sterkst
groeiende sporten
Omvangrijk door de
overheid
ondersteund
opleidingssysteem
Regionale
professionalisering
Door massa zeer veel
talenten
Volkssport

Onvoldoende
historie
Te dun in
uitgestrekt gebied

Goed programma
voor talentontwikkeling
Medaille 2016
Olympische spleen
Financien
beschikbaar in de
nabije toekomst
Buitenlandse
inbreng!
Medaille op
Olympische spleen
2016
Geld beschikbaar
Focus op talentontwikkeling
Oudere spelers
maken op tijd plaats
voor jonge spelers
Populariteit
badminton

Individuele
professionalisering

Spelers gaan voor
zichzelf

Neiging tot weinig
inbreng van
buiten af.
Talenten stoppen
vroegtijdig
vanwege
meerdere
sportkeuzes
Ledenaantallen
dalen

Weinig
individualisering
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Trainingsintensiteit
en deelname aan
toonaangevende
evenementen slechts
voor een kleine
groep
Financiële
investering blijft
achter bij
concurrentie
Onvoldoende
aanwas van (jong)
topkader
Topbadminton
afhankelijk van
Deelstaten EN Land.

Andere sporten
komen meer in de
belangstelling
Kleinere sporten
presteren goed
waardoor geld
mogelijk anders
verdeeld gaat
worden

Uitblijven van Franse
topsuccessen

Totaal sportsysteem
Veel geld beschikbaar
Indonesia

Volkssport
Voorzien in
levensonderhoud
Centraal
trainingscentrum

Oudere spelers
blijven langer
spelen
Kader baseert
training op
ervaring
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Groot aantal spelers
en groot aantal
talent
Verdere ontwikkeling
van sporttechnisch
kader

Corruptie en
aantrekkingskracht
andere sporten

2. Topbadmintonvisie
In het Masterplan Topsport Badminton Nederland 2016-2020 zijn de missie en visie op topbadminton
verwoord. Hierin ligt tevens de basis voor de visie op talentontwikkeling.
Missie Topbadminton
Badminton Nederland is de organisatie die een doorslaggevende invloed wil uitoefenen op de verdere
ontwikkeling en groei van het badminton in Nederland door op structurele basis de aanwezige
kwaliteiten van talenten optimaal te ontplooien en deze talenten optimaal te begeleiden naar het
internationale topniveau van het WK- en OS-podium.
Visie Topbadminton
Wij willen met zelf opgeleide spelers meestrijden voor de medailles op EK’s, WK’s en de Olympische
Spelen. Door de sterke verbinding met de clubs worden de beste talenten erkent en doorverwezen
naar onze RTC’s en het CTO. Door een optimaal topsportklimaat te creëren met hoogwaardige
programma’s kunnen onze sporters zich ontwikkelen en uitgroeien tot topspelers die zich met de
beste van de wereld kunnen meten.
2.1

Prestatiedoelen jeugd(selecties)

Voor de beschrijving van de succesfactoren, de doelstellingen senioren en de kritische prestatieindicatoren wordt u verwezen naar het Masterplan topsport Badminton Nederland 2016 e.v. In deze
paragraaf staat een uitwerking van de doelstellingen voor de junioren zoals die in het masterplan
benoemd staan.
De hoofddoelstellingen voor de jeugdselecties zijn voor de periode 2016 - 2019:
Behalen van ten minste 1 kwartfinaleplaats bij de WJK
2 Nederlandse junioren bij het EJK bij de beste 3 van Europa
2 Nederlandse junioren U17 bij het EJK U17 bij de beste 3 van Europa
Naast deze hoofddoelstelling heeft Badminton Nederland voor haar jeugdselecties gesteld dat de
doelstellingen zijn om bij de top 8 van Europa te horen. Dit geldt voor de spelers in het 2e jaar binnen
de leeftijdscategorie, voor het beste onderdeel van de speler.
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Resultaatdoelstellingen junioren per jaar:
Jaar
2016

U15
8-nations:
- Team: 5/6e plaats
- Individueel: 2 kwartfinales (LS/LD), 1
halve finale

U17
NVT

U19
WJK:
- Team: Top 12
Individueel:
1 kwartfinale

2017

8-nations:
- Team: 5/6e plaats
- Individueel: 2 kwartfinales (LS/LD)

6-nations:
- Team: 5/6e plaats
- Individueel:
1 kwartfinale

2018

EJK:
- Individueel : 2 kwartfinales,
1 halve finale.

EJK:
- Team: top 10
- Individueel:
1 medaille
2 kwartfinales

EJK:
- Team: top 6
- Individueel:
2 medailles
1 kwartfinale
WJK:
- Team: Top 12
- Individueel:
2 kwartfinale
YOG:
- Individueel:
1 kwartfinale

2019

8 nations:
- Individueel: 2 kwartfinales (ls/ld)
1 semi finals
- Team : 3/4e plaats

2020

EJK:
- Individueel
1 halve finale
2 kwartfinales

2021

2022

8 nations
- Team: medaille
- Individual
2 halve finales
1 finale
EJK:
1 finale
1 halve final
2 kwartfinales

6-nations:
- Team: 3/4e plaats
- Individual:
1 medaille
1 kwartfinale
EJK
- Team: top 10
- Individueel:
1 medaille
2 kwartfinales

6-nations:
- Team: 3/4e plaats
- Individueel:
1 medaille
2 kwartfinales
EJK:
- Team: medaille
- Individueel:
1 medaille
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6-nations:
- Team: 3/4e plaats
- Individueel:
1 medaille
1 kwartfinale
-EJK
- Team: top 6
- Individueel:
2 medaille
1 kwartfinale
-WJK
- Team: top 10
- Individueel:
1 medaille
6-nations:
- Team: 3/4e plaats
- Individueel:
1 medaille
2 kwartfinales
EJK:
- Team: top 4
- Individueel:
2 medaille
1 have finale
WJK:
- Team: top 8
- Individueel:
1 finale

2 kwartfinales

2023

8 nations:
- Team: medaille
- Individueel:
1 finale
1 halve finale
1 kwart finale

6-nations:
- Team: medaille
- Individueel:
2 medaille
2 kwartfinales

2024

EJK:
1 gouden medaille
2 halve finales
2 kwartfinales

EJK:
- Team: medaille
- Individueel:
1 finale
2 halve finales
1 kwartfinale
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1 kwartfinale
6-nations:
- Team: medaille
- Individueel:
medaille
2 kwartfinales
YOG:
1 medaille
EJK
- Team: medaille
- Individual:
1 medaille
1 halve finale
2 kwartfinales
WJK
- Team: top 8
- Individueel:
2 kwartfinales
6-nations:
- Team: medaille
- Individueel:
1 finale
2 halve finales

3. Visie op talent
3.1 Definitie talent
Badminton Nederland hanteert de volgende definitie van talent: “Een talent is een kind dat zich beter
ontwikkelt dan zijn of haar leeftijdsgenoten tijdens training en wedstrijden én heeft, rekening
houdend met sociale en economische voorwaarden, potentie om tot de mondiale seniorentop te
behoren.”
Hierbij gaan wij er vanuit dat het ontwikkelingsniveau van een kind grofweg is opgebouwd uit de
elementen talent (technische, tactische, fysieke, mentale en lifestyle vaardigheden) en leervermogen.
Beide elementen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling die een kind doormaakt. Dit is
te vergelijken met een rekensom: Ontwikkelingsniveau (prestatie) = talent x leervermogen.
Leervermogen is de mate waarin het talent in staat is om nieuwe informatie op te nemen en deze ook
in de dagelijkse praktijk toepassen. Voor dit laatste is motivatie van een groot belang. Beide
elementen versterken elkaar en hoe hoger (één van) beide elementen is/zijn, hoe sneller een kind zich
ontwikkelt. Het stimuleren van kinderen zal daarom op beide elementen moeten gebeuren.
3.2
Talentindicatoren
Wat zijn de kenmerken van een talentvolle speler, oftewel waar moet een trainer op letten bij
talentherkenning? In hoofdzaak zijn er acht aspecten waarop gelet moet worden. Om een speler als
talent aan te merken dient deze op meerdere aspecten bovengemiddeld te scoren:
1. De wil om badminton te spelen/leren
2. Trainbaarheid en taakbeheersing
3. Winnaarsmentaliteit
4. Tactisch inzicht
5. Coördinatie
6. Atletisch vermogen
7. Sociale omgeving
8. Nieuwsgierig om nieuwe dingen aan te leren
Een complete lijst met talentindicatoren, evenals een voorbeeld invulblad als hulpmiddel voor
talentherkenning, is te vinden in bijlage 1. Voor de profilering van de talenten worden de
testprotocollen van Universiteit Groningen gebruikt. Deze worden momenteel ontwikkeld in
samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

3.3
Talentontwikkeling
In deze paragraaf wordt het LTAD uitgewerkt en wordt de algemene vertaalslag gemaakt naar de
situatie binnen het badminton. De uitwerking van het LTAD bevat alleen de delen die voor deze leerlijn
van belang zijn. De fases “een actieve start” en een “actieve leefwijze” zijn ook onderdeel van het
LTAD maar vallen buiten het bereik van de leerlijn en zullen niet nader uitgewerkt worden. In tabel 1,
is een compleet overzicht te vinden van de badmintonspecifieke uitwerking van dit model.
LTAD
Kinderen hebben een goede motorische ontwikkeling nodig om zich te kunnen gaan ontwikkelen tot
een goede badmintonspeler. Het aanbieden van veelzijdige motorische vaardigheden is hierin van
groot belang. Uitgangspunt hierbij is de biologische leeftijd in plaats van de kalenderleeftijd. Iedere
motorische vaardigheid heeft een sensitieve periode waarin een optimale ontwikkeling plaatsvind.
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Badminton is een sport met een late specialisatie. De topsporter bereikt zijn top gemiddeld rond de
leeftijd van 27 jaar. Dit betekent dat er vroege kennismaking noodzakelijk is met badminton maar dat
er een late specialisatie plaatsvind in het badminton. In de ontwikkeling van de sporter wordt
aanbevolen om, naast badminton, het talent ook te laten deelnemen aan andere sporten om zo tot
een optimale motorische ontwikkeling te komen. Wat er onder andere ook voor zorgt dat het risico op
blessures verkleind wordt.
Tabel 1.
LTAD FASE
Actieve start
Fundament
Leren trainen
Trainen voor omvang/ belastbaarheid
Trainer voor wedstrijden
Trainen om te winnen
Actieve leeftijze

♀
0-6 jaar (buiten MOB)
6-8 jaar
8-11 jaar
11-15 jaar
15-21 jaar
18+ jaar
Elke leeftijd (buiten MOB)

♂
0-6 jaar (buiten MOB)
6-9 jaar
9-12 jaar
12-16 jaar
16-23 jaar
19+ jaar
Elke leeftijd (buiten MOB)

http://www.topsportnoord.nl/media/toplink/img/LTAD_in_Nederlandse_beschrijving.pdf (blz 2)
FUNdament
De FUNdament fase is wanneer de basis van een groot aantal geavanceerde vaardigheden worden
ontwikkeld. De ontwikkeling van vaardigheden op deze leeftijd wordt het best bereikt door
ongestructureerd spelen in een veilige en uitdagende omgeving eventueel in combinatie met
kwalitatieve instructie.
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Activiteiten tijdens deze fase moeten goed gestructureerd, positief en leuk zijn en moeten gericht zijn
op de ontwikkeling van de ABC - van de agility (beweeglijkheid), balans, coördinatie en snelheid. Het is
belangrijk dat kinderen deelnemen aan een breed scala aan sporten.
Dit is het moment waarop kinderen leren de bewegingen om hen heen te gaan "lezen" en leren
goede beslissingen te maken tijdens de wedstrijden. Laat ze kennis maken met een aantal
verschillende sporten, meerdere keren per week. Introduceer eenvoudige regels en ethiek, alsook
elementaire tactieken en besluitvorming.
Ongestructureerde lichamelijke activiteit, zonder dat scoren van belang is, blijven stimuleren. Indien
mogelijk de kinderen laten deelnemen aan multisportprogramma's die een verscheidenheid aan
activiteiten bieden. Het ontwikkelen van allround atleten op deze leeftijd is de sleutel.
Bewegingsonderwijs van kwaliteit is van groot belang voor de ontwikkeling in deze fase.
Handen voetsnelheid kan bijzonder goed ontwikkeld worden door jongens en meisjes in deze fase.
Kracht, uithoudingsvermogen en flexibiliteit moeten worden ontwikkeld, maar door middel van
spelletjes en leuke activiteiten in plaats van een trainingsregime.
Badminton Nederland heeft, in samenwerking met meerdere sportbonden, voor deze fase een
beweegprogramma ontwikkeld voor kinderen op de buitenschoolse opvang (BSO). In dit programma
worden badminton relevante beweegvaardigheden aangeboden.
De BWF heeft voor deze fase “Shuttle Time” ontwikkeld, een gestructureerd beweegprogramma dat
binnen de basisscholen door de vakdocent lichamelijke opvoeding aangeboden kan worden om
kinderen van deze leeftijd kennis te laten maken met badminton. Om meer kinderen op jonge in
aanraking te laten komen met badminton is dit een uitstekend programma om te gaan implementeren
in het talentprogramma van Badminton Nederland.
Kinderen van deze leeftijd zouden nog niet moeten specialiseren in een enkele sport. Het ontwikkelen
van allround atleten op deze leeftijd is veel beter voor de langere termijn. Blijven vangen, gooien,
slaan, hardlopen en andere fysiek veeleisende spelletjes met zowel jongens als meisjes zijn van belang.
Wees niet bezig met de score. De focus van het programma moet liggen op het leren en plezier
maken, in plaats van op te doen wat nodig is voor het winnen van wedstrijden, spelletjes en
competities.
Leren trainen
Dit is de belangrijkste fase voor de ontwikkeling van sportspecifieke vaardigheden. Veel kinderen
hebben een voorkeur ontwikkeld voor een specifieke sport, maar zouden ten minste twee tot drie
verschillende sporten moeten blijven spelen. De focus zou moeten liggen op leren om te concurreren niet op winnen.
Leren trainen is een periode van versneld leren van coördinatie en fijne motoriek. Het is ook een tijd
waarin kinderen genieten van vaardigheden die ze leren en het zien van hun eigen verbetering.
Het brein is in staat tot zeer verfijnde vaardigheden. Dit is de tijd om alle fundamentele
bewegingsvaardigheden te ontwikkelen en te verfijnen, algemene vaardigheden te leren en flexibiliteit
en uithoudingsvermogen op te bouwen.
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Blijf ongestructureerd dagelijkse (fysieke) spelletjes promoten. Kinderen zouden verschillende posities
in een verscheidenheid van sport moeten uitproberen. Zorg er voor dat sport en lichamelijke activiteit
FUN blijft. De hersenen zijn bijna van volwassen omvang en complexiteit en zijn in staat tot zeer
verfijnde vaardigheden. Late ontwikkelaars (die later in de puberteit komen) hebben een voordeel als
het gaat om het aanleren van vaardigheden omdat deze fase langer voor ze duurt.
Op deze leeftijd hebben kinderen duidelijke ideeën ontwikkeld over de sporten die ze leuk vinden en
succesvol in zijn. Dit moet worden aangemoedigd.
Kinderen blijven aanmoedigen om deel te nemen in de dagelijks ongestructureerde (buiten)spelen
met hun vrienden, ongeacht het weer.
Op school zou tijdens het bewegingsonderwijs ook verschillende sporten aangeboden moeten worden
en kinderen gestimuleerd worden verschillende posities in te nemen.
Laat kinderen werken aan flexibiliteit, snelheid, uithoudingsvermogen en kracht.
Voor krachtactiviteiten moeten zij gebruik maken van hun eigen lichaamsgewicht, Swiss ballen of
medicijnen ballen - geen zware gewichten.
Houd lichamelijke activiteit FUN.
Trainen voor omvang/ belastbaarheid
Tijdens deze fase moeten jonge atleten een aerobic basis op bouwen en hun sport-specifieke
vaardigheden consolideren. Tegen het einde van deze fase, zou er geconcentreerd moeten worden op
kracht en het anaërobe alactisch energiesysteem. Meer trainingsuren (hogere intensiteit) zijn nodig in
deze fase om de ontwikkeling op lange termijn zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
De leeftijden in deze fase zijn gebaseerd op het geschatte begin en het einde van de adolescente
groeispurt. Deze periode wordt meestal gedefinieerd in de leeftijd 11 tot 15 jaar voor vrouwen en 12
tot 16 jaar voor mannen.
Deze fase maakt of breekt de atleet. Atleten kunnen speciaal talent vertonen, spelen om te winnen,
en doen hun best, maar ze moeten nog steeds veel tijd besteden aan opleiding, vaardigheden en
fysieke capaciteiten meer dan de concurrentie. Om maximaal te ontwikkelen moet winnen nog steeds
van ondergeschikt belang zijn. Deze benadering is van essentieel belang voor de ontwikkeling op lange
termijn van zowel de best presterende als de levenslange deelnemers.
Het programma zal vanaf dit moment moeten aansluiten op het meerjaren opleidingsplan voor de
specifieke sporttak van de betreffende sportbond. Voor Badminton Nederland betekent dit dat in deze
fase de talenten gescout gaan worden en in gaan stromen in het opleidingssysteem van het RTC en
eventueel in de nationale jeugdselectie.
Tijdens deze fase, vinden lichamelijke veranderingen sneller plaats in de atleet dan op jongere leeftijd.
Opleidingsprogramma's moeten worden ontworpen om rekening te houden met deze snelle
veranderingen en de verschillende voor-en nadelen hiervan op de ontwikkeling.
Atleten moeten voortdurend worden gecontroleerd om te monitoren hoe hun groei en rijping de
training beïnvloed en vice versa.
Benadruk souplesse (flexibiliteit) rekening houdend met de snelle groei van botten, pezen, ligamenten
en spieren.
Gebruik de gevoelige perioden voor versnelde aanpassing aan krachttraining. Voor jongens begint de
gevoelige periode voor de kracht 12 tot 18 maanden na de groeispurt, PHV (Peak Height Velocity).
Voor meisjes, begint deze gevoelige periode wanneer een van de volgende situaties zich als eerste
voordoet in het individu: de menarche of het begin van de Peak Weight Velocity (PWV). Sommige
meisjes zullen ervaren PWV voorafgaand aan de menarche, terwijl bij anderen de menarche
voorafgaat aan de PWV.
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Trainbaarheid van verschillende onderdelen zijn afhankelijk van de rijping van de atleet. Om deze
reden kan de timing van de opleiding en de nadruk verschillen tussen de sporters, afhankelijk van of ze
vroeg, gemiddeld, of laat rijpen.
Atleten moeten leren omgaan met de fysieke en mentale uitdagingen van concurrentie.
Optimaliseren van training en competitie verhoudingen, volg een 60:40 procent verhouding tussen
training en wedstrijd.
Te veel wedstrijden betekend minder kostbare trainingstijd; te weinig concurrentie vermindert de
praktische toepassing en de ontwikkeling van techniek, tactiek, en besluitvorming vaardigheden onder
realistische omstandigheden concurrentie.
Een belangrijke reden waarom de ontwikkeling van veel sporters stokken tijdens de latere stadia van
hun ontwikkeling heeft te maken met te veel concurrentie en te weinig training tijdens deze fase.
Concurrentie is het meest waardevol als het wordt gebruikt om strategische en tactische inzicht te
ontwikkelen. De focus moet liggen op het leerproces en niet het resultaat.
Trainen voor wedstrijden
In deze fase moeten atleten kiezen voor een sport waarin ze trainen om te excelleren. Atleten zullen
trainen om hun sportspecifieke en positiespecifieke vaardigheden en al hun fysieke capaciteiten te
onderhouden en verbeteren. In deze fase wordt er een differentiatie gemaakt in het onderdeel waarin
het talent gaat excelleren. Deze atleten zijn gericht op het concurreren in nationale en internationale
competities en evenementen.
Trainen voor wedstrijden, dit is waar de concurrentie serieus wordt. Atleten gaan dit stadium in als ze
ervoor hebben gekozen om te specialiseren in een sport en op het hoogste niveau van competitie
actief te zijn. Atleten moeten gedurende het hele jaar veel en vaak trainen met een hoge intensiteit.
Voorlichting in onderwerpen zoals voeding, sport psychologie, herstel en regeneratie,
blessurepreventie zijn ook zeer belangrijk geworden.
Wedstrijdplanning wordt steeds belangrijker in de jaarlijkse periodisering van training, wedstrijd- en
herstelplannen en bevat de belangrijkste nationale en internationale evenementen.
Sporters in de fase Trainen voor wedstrijden zijn niet de gemiddelde deelnemers, het zijn bovenmatig
getalenteerde sporters die ervoor gekozen hebben een topsportcarrière na te streven. Zij trainen en
zijn onderdeel van een RTC dan wel een nationale jeugdselectie. De talenten aan het einde van deze
fase kunnen al uitgenodigd worden om deel te gaan nemen aan het fulltime programma op Papendal.
Deze fase is een generale repetitie voor de volgende fase. Hier worden alle fysieke, mentale,
cognitieve en emotionele capaciteiten van de atleet gemaximaliseerd. De atleet leert ook omgaan met
de afleidingen van de topsport, zoals reizen, weer, verschillende wedstrijdlocaties, media,
toeschouwers en moeilijke tegenstanders.
Er is een voltijdprogramma, hoge intensiteit, individuele en positie-specifieke opleiding. Dit
programma wordt in combinatie met LOOT onderwijs aangeboden
Sporters moeten hun vaardigheden uit voeren onder verschillende concurrerende omstandigheden
tijdens de training.
Bijzondere nadruk leggen op een optimale voorbereiding door het modelleren van hoog niveau
concurrentie in de opleiding.
Blijven afstemmen en verfijnen van individuele fitnessprogramma's, herstelprogramma's,
psychologische voorbereiding, en technische ontwikkeling.
Benadruk in de individuele voorbereiding dat elke sporter de eigen sterke en zwakke punten kennen
en hier mee om kunnen gaan.
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Atleten moeten ernaar streven om constant resultaten te leveren, hoge prestaties in zowel de
trainingen als in wedstrijden.
Coaches moeten consequent gebruik maken van periodisering als het optimale kader voor de
voorbereiding op basis van de periodisering aanbevelingen in het Meerjaren Opleidingsplan van de
betreffende sportbond.
Coaches en atleten moeten in een planning rekening houden met de belangrijke piekmomenten en de
trainingen hier op aan passen.
Trainen om te winnen
Deze fase is, binnen met MOB, de laatste fase van het LTAD model. Medailles en het behalen van het
podium zijn de primaire focus. De talenten zijn nu fulltime atleten.
De vorige LTAD fasen hebben de vaardigheden, tactiek en ondersteunende capaciteiten van elke
sporter ontwikkeld en geoptimaliseerd. Atleten hebben zich nu gerealiseerd wat hun volledige
genetische potentieel (talent) inhoud. Ze moeten nu trainen om hun prestaties te maximaliseren en
hun concurrentiepositie te handhaven op het hoogste niveau.
In deze fase hebben de topsporters de topomstandigheden van wereld niveau nodig, de beste
trainingsmethoden, materiaal en omstandigheden, zoals deze worden gevraagd voor de specifieke
sport. Sporters in deze fase trainen in het fulltime programma op Papendal.
Tegen het einde van hun carrière moeten topsporters worden voorbereid op de transitie naar een
maatschappelijke carrière, scholing en voorlichting is van het grootste belang. Ook ondersteuning bij
het aftrainen en stimuleren tot recreatieve sport behoort tot de verantwoordelijkheid van de
organisatie.
Atleten die met pensioen gaan, moeten ook worden aangemoedigd om ondersteunende functies
binnen hun sport te gaan bekleden zoals coaches, officials, beheerders en sport als onderdeel van de
actieve leefwijze fase. Train atleten om te pieken voor belangrijke wedstrijden.
Resultaten zijn de eerste prioriteit. Atleten moeten het vermogen ontwikkelen om consistente
prestaties op aanvraag te produceren.
Coaches moeten ervoor zorgen dat de opleiding wordt gekenmerkt door een hoge intensiteit en een
hoog volume.
Coaches moeten het mogelijk maken regelmatig preventieve breaks in te lassen om lichamelijke en
geestelijke burn-out te voorkomen.
De training –wedstrijd verhouding moet worden aangepast tot 25:75, met de specifieke
wedstrijdvoorbereiding en oefeningen in het percentage voor de wedstrijden.
Trainings doelstellingen omvatten de maximalisatie en onderhoud van alle capaciteiten van de atleet.
Atleten moeten leren zich aan te passen aan verschillende omgevingen om daar de optimale prestatie
te leveren.
Persoonlijk ontwikkelplan en zelfmanagement
Het LTAD en het MOB biedt het kader waarbinnen talentonwikkeling plaatsvindt. Echter
talentontwikkeling blijft maatwerk. Het is dus van belang dat altijd naar het individueel niveau van een
speler wordt gekeken en op basis daarvan een persoonlijk ontwikkelplan wordt gemaakt. Het talent
staat hierbij centraal en beslist mee over zijn of haar eigen ontwikkeling; uitgangspunt is dat er sprake
is van een samenwerking tussen talent en trainer. Dit benadrukt het zelfmanagement van het talent
over de sportcarrière en daagt de speler uit zich mentaal te ontwikkelen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat
een trainer de speler keuzes biedt in training en jaarplanning in plaats van dat hij of zij alles
voorschrijft. Dit vraagt een specifieke en soms nieuwe werkwijze van de trainer , waarbij vertrouwen
en openheid van groot belang zijn.
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Binnen de talentontwikkeling wordt er een leeromgeving gestimuleerd waarin zelfregulatie en een
groei mindset als de basis van leren beschouwd wordt.

4. Visie op opleiden van talent
Het opleiden van talenten is een langdurig en vaak ingewikkeld proces. Het hoofdstuk over
talentontwikkeling geeft de huidige algemene inzichten weer over het opleiding de sporter in het
algemeen. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke specifieke badmintonvaardigheden gedurende de
talentenopleiding aangeboden dienen te worden. Naast de badmintonvaardigheden wordt in dit
hoofdstuk tot slot ook benoemd welke randvoorwaardelijkheden aanwezig dienen te zijn om het
opleiden van het talent zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen
4.1 Prestatiefactoren
Goed presteren is een algemene term die op te splitsen is in ontwikkeling van een speler op
vaardigheden en op resultaten (harde wedstrijduitslagen). Met onze definitie van talent
onderscheiden wij dat het ontwikkelingsniveau van een speler afhankelijk is van het talent en het
leervermogen. Aan beide aspecten zal in het opleiden van talent aandacht besteed worden. Om het
badmintontalent optimaal te kunnen ontwikkelen zijn er een 5-tal prestatiefactoren beschreven. Deze
prestatiefactoren zijn:
1. Techniek
2. Tactiek
3. Fysiek
4. Mentaal
5. Lifestyle
Om talent richting de Europese top te laten ontwikkelen is het inzicht hebben in de relatie tussen drie
spelsituaties en het ontwikkelen van de prestatiefactoren van belang. De drie spelsituaties zijn globaal
benoemd in aanval, neutraal en verdedigende situaties. Deze situaties worden bepaald door de positie
van de shuttle ten opzichte van het net.

Het opleiden van een badmintontalent is een dynamisch en individueel proces. Het bestaat echter wel
nagenoeg altijd uit deze vijf punten. Het is aan de deskundigheid van de trainer om samen met de
speler vast te stellen op welke van deze punten de aandacht komt te liggen. Deze prioriteren wordt,
afgezet tegen een tijdslijn vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelplan van de speler
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1. Leerlijn techniek
De technische leerlijn wordt opgedeeld in twee delen. Het eerste deel van de technische leerlijn
bestaat uit beweegvaardigheden. Hierin wordt beschreven welke vaardigheden er nodig zijn voor het
verplaatsen naar en van de shuttle. Het tweede deel bestaat uit de slagvaardigheden. Hierin staan de
slagtechnieken beschreven. De slagtechnieken zijn geordend van makkelijk naar moeilijke slagen. De
start van de opbouw van de slagen aan het net wordt gedaan omdat slagen aan het net relatief korter
zijn waardoor de speler bij aanvang van het leren van zijn technieken al aangewend wordt om korte
slagbewegingen te maken. Daarnaast vereisen deze slagen minder kracht wat ook bijdraagt aan het
aanleren van een korte slagbeweging
Beweegvaardigheden
De beweegvaardigheden zijn nodig voor de verplaatsing naar en van de shuttle toe. Dit proces kan
worden beschreven in een beweegcyclus. De beweegvaardigheden die in het badminton gebruikt
worden zijn:
- Split-step of voorspanningssprong
- Lopen
- Chassé
- Kruispas
- Hinkelen/ pivoteren
- Lunge of uitvalspas
- Springen en landen
Het bewegen naar en van de shuttle kan op verschillende manieren. Deze variaties in de
beweegpatronen zijn afhankelijk van de persoon, de wedstrijdsituatie, en het wedstrijdonderdeel. In
de trainersopleiding wordt aandacht besteed aan de variaties en de keuze momenten.
In fig. 1 staat een schematisch overzicht deze beweegvaardigheden in de beweegcyclus.
Start
split-steps

"approach"

"recovery"
lopen
chassé

lopen
Beweegcyclus

chassé
kruispas

hinkelen

hinkelen

Slaan
uitvalspas
sprong

]
Figuur 1: beweegcyclus
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Slagtechniek
In deze paragraaf staan de slagen benoemd die in de leerlijn techniek voor talenten aan de orde
dienen te komen. In bijlage 2 is er een onderscheid gemaakt tussen de aandachtspunten die op de
verschillende stadia van talentontwikkeling aan de orde dienen te komen. Ook hier dient weer gezegd
te worden dat de ontwikkeling van het individu centraal staat en dat de leerlijn aangepast kan worden
aan het ontwikkelniveau van het talent. De sensitieve periode voor het aanleren van techniek is 8-13
jaar. Voor de correct technische uitvoering van de betreffende slagen wordt verwezen naar de
trainersopleiding. Binnen deze leerlijn is de opbouw van slagen
- Backhand service
- Backhand net slagen
- Forehand net slagen
- Forehand hoge service
- Backhand midcourt slagen
- Forehand midcourt slagen
- Forehand bovenhandse slagen
- Forehand en backhand pulled dropshots
In bijlage 2 is de volledige technische leerlijn uitgewerkt gekoppeld aan het aantal speeljaren van het
talent.
2. Leerlijn tactiek
In deze paragraaf worden de algemene aandachtspunten van de leerlijn tactiek beschreven. In bijlage
2 worden deze aandachtspunten met praktische voorbeelden uitgewerkt naar de aandachtspunten
voor de badminton school en de RTC’s. Tactiek wordt gedefinieerd als: “het vermogen om effectieve
beslissingen te maken gebaseerd op het bewustzijn van de situatie”. Deze definitie heeft twee
componenten in zich: het lezen van de situatie en het nemen van de juiste beslissing
Bewustzijn / lezen van
de situatie

Tactiek
Beslissing nemen /
reageren

Het lezen van de situatie
Om de situatie te kunnen lezen is er bewustzijn nodig van:
- de ruimte (breedte van het veld effectief gebruiken, lengte van het veld effectief gebruiken,
hoogte van de hal effectief gebruiken
- de invloed van omgevingsfactoren ( zoals b.v. luchtstroming, licht, vloer) op het spel
- zichzelf (sterke punten en zwakke punten, in of uit balans zijn, beslissingen kunnen maken
onder druk)
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-

de tegenstander (sterke punten en zwakke punten, positie op de baan, in of uit balans, welke
tactiek speelt hij/zij tegen mij)
tempo van het spel (draagt dit voor mij bij aan het winnen van de rally)
partner (sterke punten en zwakke punten, positie op de baan, rollen en taken van een koppel)

Beslissingen nemen
Tactische beslissingen nemen gebeurt op 3 momenten:
In de voorbereiding van de wedstrijd door bijvoorbeeld het maken van een tactisch plan
Tussen de rally’s door op basis van de vorige rally
Tussen de slagen door te kiezen waar je heen moet bewegen om te anticiperen op de slag van de
tegenstander.
3. Leerlijn fysiek
In deze paragraaf worden de fysieke eigenschappen beschreven die bij talentontwikkeling centraal
staan.
Fysieke eigenschappen talentontwikkeling
Naast het zorgen voor een goede motorische ontwikkeling van de atleet zijn er een aantal specifieke
motorische vaardigheden die voor een badmintontalent van belang zijn en in de leerlijn getraind
dienen te worden. Onderstaan een overzicht van deze eigenschappen. In tabel 3, worden deze
eigenschappen gekoppeld aan de leeftijden waarin ze getraind dienen te worden
Kracht
Kracht bestaat uit verschillende vormen. Voor de leerlijn zijn onderstaande krachtvormen van belang.
Krachttraining voor de jeugd luistert nauw en de verschillende vormen worden in de verschillende
fases getraind.
Maximaal kracht
De eenmalige verplaatsing van de grootst mogelijke weerstand of gewicht met de grootst
mogelijke krachtsinzet
Krachtuithoudingvermogen
Het weerstandsvermogen om tegen vermoeidheid bij bewegingen met geringe
weerstand/gewicht bij langdurige krachtprestaties
Snelkracht
Het meerdere malen, zo snel mogelijk achter elkaar, verplaatsen van een grote weerstand of
gewicht. De versnelling van het lichaamsdeel of gewicht is hierbij niet maximaal
Explosieve kracht
Het eenmalig verplaatsen van een maximaal gewicht of een zeer grote weerstand met de
grootst mogelijke snelheid
Functionele kracht
Bij een explosieve sport zoals badminton is met name functionele kracht belangrijk. Naast een
fysiologische toename van bovenstaande vormen van kracht is met name de toename in de
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coördinatie van belang om de fysiologische kracht ook daadwerkelijk te kunnen vertalen naar
een explosievere beweging.
Flexibiliteit
Flexibiliteit of lenigheid is nodig voor een goede techniek en het goed kunnen reiken naar een shuttle.
Daarbij komt dat het behouden van een goede flexibiliteit de risico’s op blessures verminderd.
Uithoudingsvermogen
Aerobe vermogen
Dit is de snelheid van energievrijmaking door metabole celprocessen die afhangen van de
beschikbaarheid en betrokkenheid van zuurstof. Deze vorm van uithoudingsvermogen is
binnen het badminton van groot belang omdat dit proces ondersteunend is aan het snel
kunnen herstellen van een anaerobe belasting tijdens een rally.
Anarobe vermogen
Dit is de snelheid van energievrijmaking door metabole celprocessen zonder de betrokkenheid
van zuurstof. Dit proces vind plaats tijdens de rally.
Dynamische balans
Dynamische balans is het vermogen om de balans te houden terwijl er wordt bewogen. Is de
dynamische balans goed dan kost het voortbewegen over de baan minder energie, wordt de
uitvoering van de techniek beter en kost het de tegenstander meer moeite om de speler uit balans te
brengen. Ook draagt het bij aan blessure preventie
Snelheid
Het vermogen om snel te reageren en te versnellen. Deze snelheid is nodig in de benen zodat je snel
af kan zetten op de grond. Daarnaast is er snelheid nodig om het racket snel in de juiste positie te
brengen.
Agility
Dit is het vermogen om snel van richting te kunnen veranderen met behoud van balans.

Snelheid
"het vermogen
om het lichaam
(of delen
hiervan) snel te
bewegen"

Reactie
snelheid

Agility
"het vermogen
om snel van
richting te
veranderen met
behoud van
balans"

"het vermogen
om te reageren
en te versnellen
op b.v. een slag
van de
tegenstander"
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Coördinatie
Coördinatie is de perfect afgestelde samenwerking van de verschillende spieren of spiergroepen om
complexe bewegingen tot stand te brengen die nodig zijn om voort te bewegen op de baan. Daarnaast
is ook de oog-hand coördinatie van belang zodat de slagen effectief uitgevoerd kunnen worden.
Lichaamssamenstelling
Voor badmintonners is het belangrijk een gezond gewicht te hebben. Een gezond gewicht wordt
bepaald door de “Body mass Index”. Daarnaast is het bijhouden van een groeicurve aan te raden.
Indien het kind een normale lijn van de groei curve volgt mag je er vanuit gaan dat er een gezonde
ontwikkeling is. Het vetpercentage kan worden bepaald met een huidplooimeeting. Dit dient gedaan
te worden via de methode ISAK. Het dient aanbeveling om het vetpercentage wel te bepalen echter
het interpreteren en het communiceren met een jeugdige speler verdient de nodige tact. Dit om een
eetstoornis niet in de hand te werken.
4. Leerlijn mentaal
Binnen deze leerlijn zijn er 5 aandachtsgebieden. Onder deze aandachtsgebieden vallen mentale
vaardigheden die ontwikkeld dienen te worden in het begeleiden van een talent.
Controle

Cohesie

Vertrouwen

Leerlijn
mentaal

Concentratie

commitment

Vertrouwen
Onderdelen van vertrouwen zijn:
•
Zelfvertrouwen
•
Verwachtingen
•
Faalangst
•
Perfectionisme
•
Goedkeuring van omgeving
De rol van trainer, coach en ouder zijn hier essentieel. Vaak onbedoeld heeft de omgeving een
negatieve invloed op de speler. Door te concentreren op (het proces van) ontwikkeling bij de jonge
sporter, in plaats van concentreren op resultaat, kan de omgeving hier de sporter in ondersteunen.
Commitment
Naast aanleg heeft een talent ook toewijding en inzet nodig om zichzelf te ontwikkelen. Commitment
bestaat dan ook uit:
•
Het stellen van doelen
•
Motivatie
•
inzet
20

Concentratie
Hieronder vallen
•
Focus
•
Aandacht
•
Consistentie
•
Visualisatie
Cohesie
•
Samenwerking
•
Groepsdynamiek en interactie
•
Leiderschap
Controle
•
Arousel
•
Angst
•
Stres
•
Ontspanning
•
Agressie
•
Self-talk
•
Omgaan met fouten

5. Leerlijn lifestyle
Binnen de talentenopleiding is dit een belangrijk aandachtspunt. Het bedrijven van topsport vraagt
naast badminton specifieke vaardigheden ook badminton overstijgende vaardigheden. Tevens is
belangrijk om naast je sportcarrière ook de mogelijkheden voor een maatschappelijke carrière in de
toekomst te kunnen benutten. Binnen deze leerlijn vallen een aantal factoren.
Time management
Het bedrijven van topsport vergt veel tijd en energie. Naast topsporter is het talent ook een
(leerplichtig) kind. Een kind wat zich op sociaal en maatschappelijk vlak dient te gaan ontwikkelen.
Timemanagement is een essentieel onderdeel van het bestaan als topsporter. Het is een onmisbare
vaardigheid om ervoor te zorgen dat er een goede afstemming plaatsvind tussen de verschillende
activiteiten en verplichtingen op sportief, educatief en sociaal vlak. In Tabel 2, wordt er uitgebreider
ingegaan op de combinatie sport en educatie.
Ouders
Zijn zeer belangrijk in de opvoeding van een talent. Naast de sociale normen en waarden zijn zij een
drijvende kracht achter het doorvoeren van gezonde voeding, het aanleren en begeleiden bij time
management etc.
Voeding
Gezonde voeding is voor een kind in de groei belangrijk. Als dit kind ook nog vaak en intensief sport is
het hebben van een gezond voedingspatroon essentieel. Niet alleen helpt gezonde voeding bij het
behouden van een goede gezondheid. Het zorgt er ook voor dat de sporter fysiek kan groeien en dat
de tekorten in voedingsstoffen die door trainingen ontstaan weer aangevuld worden. Tevens draagt
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goede voeding, afgestemd op het beweegpatroon, bij aan goede sportprestaties. Vanuit het MOB zal
aangesloten gaan worden bij de NOC-NSF leerlijn voeding.
Blessure preventie
Talenten worden opgeleid in het maken van keuzes in het goed voor zichzelf zorgen. Onderdelen
hiervan zijn
 Warming-up
 Cooling-down
 Voeding
 Rust
 (h)erkennen van beginnende blessures en in overleg met de trainer gaan voor aanpassing
programma
4.2
Randvoorwaardelijkheden talentenopleiding
In deze paragraaf worden de randvoorwaardelijkheden benoemd die het talent nodig heeft om zich te
ontwikkelen tot een complete spelers. Een belangrijk onderdeel hiervan is de mogelijkheid om, naast
de ontwikkeling tot topbadmintonner, zich te ontwikkelen op sociaal maatschappelijk vlak.
Onderstaand wordt beschreven hoe Badminton Nederland de combinatie ziet tussen school en
badminton. Tevens wordt er een compleet overzicht gegeven op badminton inhoudelijk gebied van de
ontwikkeling van de speler. Voor de driehoek sporter-onderwijsinstelling-trainer wordt en
talentvolgsysteem gebruikt waardoor de communicatie tussen de verschillende partijen via korte
lijnen loopt en waarbij het talent centraal staat.
Meerjarenopleidingsplan - Sport en onderwijs
Badminton Nederland ondersteunt het doel dat het voor iedere sporter mogelijk moet zijn om een
duale carrière na te streven. Vanuit de sport pakt de sportbond dit op door voor onderstaande
leeftijdsgroepen o.a. de beschreven activiteiten uit te voeren:
12-16 jaar (Trainen voor omvang)
Er is, in overleg met een betrokken onderwijsinstelling, een blauwdruk voor een optimaal
weekprogramma voor deze doelgroep met zowel sport- en studieactiviteiten en deze wordt
gecommuniceerd met betrokken partijen;
 De topsportbegeleiding onderkent dat sporters tot 16 jaar leerplichtig zijn;
 De topsportbegeleiding zet zich in om de competenties, die nodig zijn om een duale carrière
succesvol te laten verlopen, bij sporters te ontwikkelen;
 Naast de eigen sport specifieke initiatieven werkt badminton Nederland samen met Regionale
Topsport Organisaties (RTO’s) en/of Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) om de
afstemming tussen sport en onderwijs per leeftijdscategorie vanaf 8 jaar voor het podium
invulling te geven.
16-23 jaar (Trainen voor hoog niveau)
Er is, in overleg met een betrokken onderwijsinstelling, een blauwdruk voor een optimaal
weekprogramma voor deze doelgroep met zowel sport- en studieactiviteiten en deze wordt
gecommuniceerd met betrokken partijen;
 De topsportbegeleiding onderkent dat sporters tot 18 jaar onderwijs moeten volgen indien zij nog
geen startkwalificatie (diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger) hebben;
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De topsportbegeleiding beseft dat een topsportcarrière eindig is en zal de sporter stimuleren zich
te oriënteren op, of ontwikkelen richting, een carrière na de topsport. De topsportbegeleiding
maakt dit onderwerp structureel onderdeel van de POP-gesprekken met een sporter en zal
voorafgaand aan de transitie van leerplicht naar ‘onderwijsplicht’ gezamenlijk met sporter,
ouders/begeleiders en onderwijs zitten om de volgende logische stap in zijn/haar (sport)loopbaan
te bespreken en te bepalen welke ondersteuning vanuit de sportbond geboden kan worden;
De topsportbegeleiding zet zich in om de competenties, die nodig zijn om een duale carrière
succesvol te laten verlopen, bij sporters te ontwikkelen;
Naast de eigen sport specifieke initiatieven werkt Badminton Nederland samen met Regionale
Topsport Organisaties (RTO’s) en/of Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) om de
afstemming tussen sport en onderwijs per leeftijdscategorie vanaf 8 jaar voor het podium
invulling te geven.

23+ jaar (Trainen om te winnen)
Er ligt een blauwdruk voor een optimaal geïntegreerd weekprogramma voor de betreffende
leeftijdscategorie en deze wordt gecommuniceerd met betrokken partijen. In dit format staat de
sporter, en zijn duale carrière, centraal.
 De topsportbegeleiding beseft dat een topsportcarrière eindig is en zal de sporter stimuleren zich
te oriënteren op, of ontwikkelen richting, een carrière na de topsport. De topsportbegeleiding
maakt dit onderwerp een structureel onderdeel van de POP-gesprekken met een sporter en zal
voorafgaand aan de transitie van sport naar een nieuwe carrière met de sporter zitten om de
volgende logische stap in zijn/haar (sport)loopbaan te bespreken en te bepalen welke
ondersteuning vanuit de sportbond geboden kan worden.
 Naast de eigen sport specifieke initiatieven werkt Badminton Nederland samen met Regionale
Topsport Organisaties (RTO’s) en/of Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) om de
afstemming tussen sport en onderwijs per leeftijdscategorie vanaf 8 jaar voor het podium
invulling te geven.

23

Trainingsarbeid
Fase LTAD
Leeftijd
Doel:
Trainingsuren per week

Game training (tactiek en
partijen)
BaanPower
training Techniek training
Power/ Power
fitness
Uithoudingsvertraining mogen, lenigheid,
bewegelijkheid
Thuis

Fase 2
♂ 6-9
♀ 6-8
FUNdamental: spel en
plezier
6 uur
(incl. ± 3 uur gym op
school, 1 uur andere sport)
30 minuten

Fase 3
♂ 9-12
♀ 8-11
Leren trainen

1 uur techniek

6 uur
1 uur
0,5 uur

0,5 uur

Fase 4
♂ 12-16
♀ 11-15
Trainen voor omvang en
belastbaarheid
14-16 uur

Fase 5
♂ 16-23
♀ 15-21
Trainen voor wedstrijden

Fase 6
♂ 19+
♀ 18+
Trainen om te winnen

Max. 24 uur

Max. 26 uur

9,6 uur

19,5 uur

0,4 uur
6 uur
1 uur
1 uur

0,5 uur
8,4 uur
2 uur
1,5 uur

0,5 uur
2 uur
1,5 uur
1,5 uur

1 uur | romp/armen/
schouders/benen
40/60
JM-circuit,
seniortoernooien, evt.
internationale
jeugdtoernooien
Seniorencompetitie
Dames RTC: 1e jr –
hoofdklasse, 4e Divisie; 2e jr
– 3e Divisie
Dames NJS: 3e of 2e Divisie
Jongens RTC: 1e jr – 2e of 1e
klasse; 2e jr – 1e klasse
Jongens NJS: 1e jr –
hoofdklasse; 2e jr – 4e Div.

2 uur | romp/armen/
schouders/benen
40/60
JM-circuit, Internationale
seniorentoernooien

1 uur | romp/armen/
schouders/benen
75/25
Internationale
seniorentoernooien

12-14 uur
(incl. ± 3 uur gym op
school, 1 uur andere sport)
3 uur
6,4 uur

Verhouding wedstrijd/training 20/80
Niveau wedstrijden
Jeugdtoernooien en –
competitie.

20/80
Jeugdtoernooien, Junior
Mastertoernooien (JM)

Competitie(s): hier wordt
Opstap- of
uitgegaan van de Nederlandse jeugdcompetitie
competitie. Minimaal
vergelijkbaar niveau in
buitenlandse competities is
eveneens mogelijk.
Genoemde klassen zijn
richtlijnen, de speler dient
altijd centraal te staan.

Jeugdcompetitie, evt.
seniorencompetitie
Dames: 1e klasse,
hoofdklasse, 4e Divisie
Jongens: 3e, 2e klasse

Seniorencompetitie
Eredivisie
e
e
Dames RTCs: 1 jr – 2 of
1e Divisie; 2e jr – 1e of
Eredivisie -Dames NJS: 1e
jr – 1e Divisie; 2e jr – 1e of
Eredivisie - Jongens RTCs:
1e jr - 4e Divisie; 2e jr – 3e
Divisie -Jongens NJS: 1e jr –
3e Divisie; 2e jr – 2e Divisie

4.3 Leerlijnen gebundeld
Achtergrond per ontwikkelfase, Tabel 2
Fase LTAD
Doel:

Fase 2
Fundamental

Fase 3
Leren trainen

Fase 4
Omvang en
belastbaarheid

Fase 5
Trainen voor wedstrijden

Fase 6
Trainen om te winnen

Kalenderleeftijd

♂ 6-9
♀ 6-8
± 3 jr
U9 / U11

♂ 9-12
♀ 8-11
± 4 jr
U11 / U13

♂ 12-16
♀ 11-15
± 3 jr
U13 / U15

♂ 16-23
♀ 15-21
± 3 jr
U17 / U19 (Jong Oranje)

Kenmerken

Basis motorische
vaardigheden van één of
meerdere (gerelateerde)
sporten, Agility, balans,
conditie, deliberate play.

Basis sporttechnische
vaardigheden en fysieke
trainingsvormen, vooral
deliberate play, nadruk
op proces van trainen en
wedstrijden.

De 'motor' opbouwen en
sporttak specifieke
vaardigheden
ontwikkelen, deliberate
practice neemt toe.

Sensitieve periode
(versneld leereffect bij
training in de juiste fase)

behendigheid (♂/♀),
lenigheid (♂),
uithoudings-vermogen
(♂/♀), snelheid (♂/♀),
aanpassingsvermogen
(♂/♀), balans (♂/♀),
koppelingsvermogen
(♂/♀), kinetisch
vermogen (♂/♀), ruimte
(♂/♀), reactie (♂)

Behendigheid (♂/♀),
stabiliteit (♂), lenigheid
(♂/♀), uithoudingsvermogen (♂/♀),
snelheid (♂/♀), houding
(♂/♀),
aanpassingsvermogen
(♂/♀), balans (♂/♀),
koppelingsvermogen
(♂/♀), kinetisch
vermogen (♂/♀), ruimte
(♂/♀), reactie (♂/♀),
ritme (♂/♀)

Behendigheid (♂/♀),
stabiliteit (♂/♀),
lenigheid (♂/♀), aerob
(♂/♀), kracht (♀),
snelheid (♂/♀),
houdingsinstructie (♂),
houding (♂),
aanpassingsvermogen
(♂/♀), balans (♀),
koppelingsvermogen
(♂/♀), kinetisch
vermogen (♂/♀), ruimte
(♂/♀)

De 'motor' optimaliseren
en sporttak specifieke
vaardigheden
ontwikkelen, deliberate
practice, grote
toewijding aan
badminton.
Behendigheid (♂/♀),
stabiliteit (♂/♀),
lenigheid (♂/♀), aerob
(♂/♀), anaerob (♂/♀),
kracht (♂/♀), snelheid
(♂), houdingsinstructie
(♂/♀), houding (♂/♀),
aanpassingsvermogen
(♂/♀), balans (♂),
koppelingsvermogen
(♂/♀), kinetisch
vermogen (♂/♀), ruimte
(♀), ritme (♂/♀)

♂ 19+
♀ 18+
± 2 jr
Nationale Selectie
Senioren
Maximaliseren fysieke
training, specifieke
vaardigheden
(onderdeel, positie),
deliberate practice,
internationaal podium.

Variatie biologische leeftijd
Leeftijdscategorie
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Bepalende
ontwikkelingsk
enmerken

Fysiek

Het hart wordt sneller
groter dan de rest van
het lichaam. Het
anaerobe systeem is nog
niet ontwikkeld. Het
metabolisme van een
kind is minder efficiënt.
De grote spiergroepen
zijn het best ontwikkeld.

Cognitief

Het concentratieniveau
wordt langzaam beter.
Kinderen zijn
enthousiast, vaak
ongeduldig en hebben
nog weinig vermogen om
te
redeneren/zelf te
bedenken. Ze houden
ervan oefeningen te
herhalen
en zo te verbeteren.
Kinderen moeten hun
ideale leermethode nog
vinden. De verbeelding is
groot en taakvaardigheid
nog beperkt.

Significante
veranderingen in bot en
vetweefsel.
Lichaamsdelen groeien
met verschillende
snelheden.
Vermindering in
lenigheid veroorzaakt
door groei.
Groter risico op blessures
door groei en
vermindering
lenigheid. Meisjes
beginnen groeispurt
tussen 10 en 14 jaar.
Abstract denken is
ontwikkeld en
egocentrisch denken is
aan het ontwikkelen.
Adolescenten zoeken
naar eigen identiteit
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De lenigheid en het
spiersysteem beginnen
te stabiliseren.
De volwassenwording
van het skelet gaat door.

Meisjes hebben op 17
jaar volwassen
proporties bereikt. De
snelheid in verbetering
van motorisch vermogen
wordt minder.

Het lichaam is
fysiologisch volgroeid in
deze fase.
Het skelet is bij vrouwen
op ongeveer 19-20 jarige
leeftijd volgroeid en bij
mannen circa drie jaar
later.

Speler heeft uitdagingen
nodig, moet leren
omgaan met fysieke en
mentale concurrentie

Op ongeveer 16 jarige
leeftijd bereiken de
hersenen volwassen
grootte, maar blijft
neurologisch
ontwikkelen.
Kritisch denken is goed
ontwikkeld en er zou
compleet begrip en
acceptatie van regels,
reglementen en
structuren moeten zijn.

De hersenen zijn
neurologisch volgroeid
op ongeveer 19 tot 20
jarige leeftijd. Er is
complete begrip en
acceptatie voor de
noodzaak van regels,
reglementen en
structuren.

Sociaalemotioneel

Kinderen houden ervan
om in het middelpunt
van de
belangstelling te staan.
Ze ontwikkelen hun
zelfbeeld en voelen zich
zekerder door routine en
structuur
in trainingen en als de
coaching constant is.

Fysieke, mentale en
emotionele rijping hoeft
niet op dezelfde tijd te
ontwikkelen. Er kan
spanning optreden
tussen pubers en
volwassenen.
Hormonale activiteit is
verhoogd. Sociale
interactie tussen jongen
en meisjes wordt
belangrijk.
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Belangrijke beslissingen
over studie,
universiteiten en werk
moeten genomen
worden. Druk van
vrienden leidt tot
conflicten.
Interactie tussen
vrienden van beide
sekses blijft een
prioriteit.

Belangrijke beslissingen
over studie,
universiteiten en werk
moeten genomen
worden. Druk van
vrienden leidt tot
conflicten.
Interactie tussen
vrienden van beide
sekses blijft een
prioriteit.

Er is behoefte om
onafhankelijk te zijn. In
deze fase moeten
belangrijke beslissingen
worden genomen over
de carrière. Interactie
met de ander sekse blijft
een belangrijke prioriteit,
blijvende relaties
ontwikkelen zich.

Inhoud leerlijn, Tabel 3.
LTAD
Doel:

Fase 2
Fundamental

Fase 3
Leren trainen

Fase 4
Trainen voor omvang en
belastbaarheid

Fase 5
Trainen voor wedstrijden

Fase 6
Trainen om te winnen

Kalender Leeftijd

♂ 6-9
♀ 6-8
U9-U11

♂ 9-12
♀ 8-11
U11-u13

♂ 12-16
♀ 11-15
U13-U15

♂ 16-23
♀ 15-21
U15-U17

♂ 19+
♀ 18+
U19 – jong oranje

 Voetenwerk (split-step,
verplaatsen, uitstappen,
springen), o.a. m.b.v.
schaduwtraining
 Slagvaardigheid (focus
onderarm rotatie) –
onderhands en
bovenhands
 Focus op kleine/korte
slagbewegingen

 Uitbreiden voetenwerk
(sidesteps, kruispassen,
looppassen)
 Koppelen van bewegingen
in sportspecifieke patronen
 Ontwikkel slagtechnieken
met behulp van een
diversiteit aan schijnslagen

 Consistente uitvoering van
bewegingspatronen en
slagen in steeds minder
voorspelbare trainingsvormen en in competitie met
spelers van gelijk niveau
 Aandacht voor persoonlijke
ontwikkelingspunten

Geperiodiseerd
individueel
trainingsprogramma

1. Veel speelse oefeningen
met én zonder shuttle
en/of racket
2. Schaduwbewegingen
3. Backhand korte service
4. Forehand korte service
5. Backhand spin netshot
(in to out en out to in)
6. Forehand spin netshot
(in to out en out to in)

1. Backhand net slagen (lobs,
dap, netdrop en steek)
2. Forehand net slagen (lobs,
dap, netdrop en steek)
3. Forehand cross court net
shot
4. Backhand cross netdrop
5. Forehand hoge service
6. Backhand middenveld
slagen (drives, korte
verdediging, pushes)

Verfijning fase 2, plus:
1. Korte backhand smash cross
verdediging
2. Korte backhand smash recht
verdediging
3. Backhand recht hoge
verdediging
4. Backhand cross hoge
verdediging
5. Forehand smash verdediging
6. Reverse gekapte cross
dropshot

 Consistente uitvoering
van bewegingspatronen
en slagen in competitie
met spelers van gelijk
niveau (met hogere
snelheden)
 Aandacht voor
persoonlijke
ontwikkelingspunten
 Introductie van
geperiodiseerd trainingsprogramma op techniek
Verfijning slagen fase 2 en 3
1. Backhandse smash
2. Flat Counter attack
double

Leeftijdsgroep
Techniek

- Opbouw van
slagen
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Tactiek

 Introductie tot
aangepaste spellen (klein
veld, geen net-laag net,
aangepaste shuttles)
 Enkelspel
 Bewustzijn speler in
ruimte (ervaring van
reikwijdte)

Fysiek

 Focus op behendigheid,
balans, coördinatie en
snelheid (ABC’S)
 Warming-up en coolingdown als middel om de
groep te beheersen

7. Forehand middenveld
slagen (drives, korte
verdediging, pushes)
8. Forehand bovenhandse
slagen
9. Backhand bovenhandse
slagen
10. Forehand en backhand
pulled dropshots
 Overgang van aangepaste
spellen naar regulier veld
 Enkelspel met geleidelijke
introductie naar dubbelspel
 Situatief spelen en initiatief
nemen
 Geplande, geleidelijke
introductie tot competitie
 Bewustzijn ruimte (hoogte,
breedte en diepte) t.b.v.
keuzes
 Oplossingsgerichte aanpak
in wedstrijdachtige situaties
 Algemene introductie in
fysieke training (zonder
formeel programma)
 Geleidelijke introductie van
een officiële warming-up en
cooling-down in de latere
stadia van deze fase

7. Gekapte cross dropshot
8. Full smash forehand
9. Forehand flick service

10. Backhand flick service

 Bewustzijn van ruimte,
zichzelf, tegenstander en
partner t.b.v. keuzes (video
als ondersteunend
lesmateriaal)
 Oplossingsgerichte aanpak in
wedstrijdachtige situaties
 Enkelspel met ontwikkeling
van specifieke
dubbelspeltactieken
(gemengd in latere stadia van
deze fase)
 Aandacht voor
tempovariaties
 Introductie van ontwikkeling
van het
uithoudingsvermogen,
snelheid, soepelheid en
kracht
 Geleidelijke overgang naar
een formeel
trainingsprogramma voor
fysieke ontwikkeling zodra
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 Wedstrijdvoorbereiding
(pre-planning)
 Nabespreking/analyse
van wedstrijden
 Videoanalyse
 Implementatie van
wedstrijdplan tegen
verschillende speltypen
 Introductie van
geperiodiseerde aanpak
van tactische training
 Samenwerking met
coaches bij toernooien
 Geperiodiseerde fysieke
training neemt toe
 Individueel
trainingsprogramma
 Bij voorkeur
betrokkenheid van een
kracht-/conditietrainer

emotionele volwassenheid
aanwezig is
 Mentale training
(ontspanning/spanningsregul
atie, concentratie/focus,
gesprekstechniek en
communicatievormen)1
 Focus op ontwikkeling van
veerkracht (de wil om te
blijven vechten)
 Ondersteuning op het gebied
van:
- zelfcontrole
- zelfvertrouwen
- concentratie
- toewijding

Mentaal

 Introductie van de
basisregels van het spel
 Waarden en normen in
de sport

Ontwikkelen van een positieve
houding t.o.v.:
 Jezelf
 Anderen in de sport
 De badmintonsport

(Leef)omgeving

 Focus op ouders –
introductie van de
basisregels van het spel
en de normen en
waarden in het
badminton

 Voorlichtingsprogramma
ouders, bijvoorbeeld over
het lange termijnplan,
ouder-coach-speler rollen,
communicatie, etc.
 Sociale vaardigheden,
samenwerking
 Omgang met sociale media

 Toenemende verwachting
dat spelers
verantwoordelijkheid nemen
voor hun eigen leefstijl
(keuzes) en controle hebben;
verschuiving van ouder naar
speler
 Omgang met de pers

Rol trainer

Instructeur

Instructeur – coach

Instructeur – coach

1

 Invoering van meer
mentale training, bij
voorkeur begeleid door
een expert
(sportpsycholoog, mental
coach). Denk aan:
motivatie
(doelstellingen),
psychoregulatie
(ontspanning),
psychomotorisch
(verbeelding), cognitief
(waarneming)
 Speler maakt bewust
keuzes in leefstijl en
‘managet’ eigen
sportcarrière,
bijvoorbeeld op het
gebied van voeding,
balans opleiding/
training, log-/dagboek,
toernooi-planning,
sportmaterialen
 Omgang met de pers
Coach

Coach

Voor de mentale ontwikkeling van talenten is mentale training van essentieel belang. Hierbij zijn trainers en ouders belangrijke spelers. Badminton Nederland
zal daarom trainers en ouders de komende jaren gelegenheid bieden kennis over mentale training op te doen.
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5. Talentselectie voor nationale selectie
Badminton Nederland kijkt bij talentselectie naar de (prestatie)doelstellingen die Badminton
Nederland gesteld heeft. Indien een speler potentie heeft om de doelstellingen van de jeugd te
behalen, dan zal de speler uitgenodigd worden voor de nationale jeugdselectie. Deze inschatting
wordt gemaakt aan de hand van de verschillende pijlers, te weten techniek, tactiek, fysieke en
mentale kracht en lifestyle.
5.1 Selectiecriteria nationale selectie(s)
Algemene selectievoorwaarden
De volgende algemene selectievoorwaarden worden gehanteerd voor toelating tot de talentengroep
van de Nationale selectie(s):
- in bezit van een geldige medische goedkeuring voor topsport; dit betekent een jaarlijkse
sportkeuring op badmintonrelevante parameters;
- een mentaal profiel passend bij een topsporter; voor toelating wordt geadviseerd de speler te
bevragen door de trainer(s), een mentale coach en/of sportpsycholoog. De resultaten van deze
mentale screening kunnen in het ontwikkelingstraject eveneens worden gebruikt bij monitoring
van de speler.
Selectiecriteria en –procedure Nationale Selectie(s)
De hier beschreven procedure en het selectiebeleid heeft als doel duidelijkheid te bieden naar
kinderen en hun ouders over wie, wanneer en op basis van welke criteria is geselecteerd.
Bij de selectiecriteria van de verschillende Nationale selecties moet worden opgemerkt dat spelers ook
eigenschappen kunnen hebben waardoor zij andere gevraagde eigenschappen (criteria) compenseren.
Een voorbeeld hiervan is een uitzonderlijke gedrevenheid om de top te bereiken. De genoemde
criteria zijn dus een richtlijn en de prioritering van criteria wordt door de talentcoach beoordeeld. Een
talent kan op basis van de beoordeling van de talentcoach direct geselecteerd worden, maar veelal
vindt eerst een proeftijd plaats waarin de speler kan laten zien wat hij of zij kan.
Spelers worden geselecteerd door de talentcoach, onder verantwoordelijkheid van de Technisch
Directeur, naar aanleiding van observaties tijdens trainingen van RTC en/of Scholen en wedstrijden
tijdens toernooien of selectiedagen.
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VOORWAARDEN
NS U15
De speler is jonger dan 15 jaar.
De speler volgt (minimaal) 4 x per week
baantrainingen op een RTC van Badminton
Nederland onder leiding van een door de bond
aangestelde trainer en 1x per week op de centrale
training in Papendal
De spelers volgt minimaal 1x per week fysieke
training
De speler is medisch goedgekeurd en kan jaarlijks
een geldig bewijs van een Basis Plus Sport Medisch
Onderzoek overleggen.
De speler bezit een topsportmentaliteit: wil graag
trainen. Heeft een uiterste motivatie tot training en
verbetering van badmintonvaardigheden
De speler heeft positieve ondersteuning
(emotioneel, financieel, organisatorisch) van de
ouders/verzorgers t.a.v. een eventueel
topsporttraject.
De speler is bereid deel te nemen aan het verplicht
gestelde wedstrijdprogramma NS U15.
De speler en ouder/verzorger is bereid de
spelersovereenkomst met Badminton Nederland aan
te gaan.

NS U17
De speler is jonger dan 17 jaar.
De speler volgt (minimaal) 4x per week
baantrainingen op een RTC van Badminton
Nederland onder leiding van een door de bond
aangestelde trainer en 1 x per week op de centrale
training in Papendal
De speler volgt minimaal 2x per week fysieke training.
Vanaf 1e jaar U17 wordt er optioneel (voor talenten
die binnen de doelstellingen van Badminton
Nederland passen) een intern traject aangeboden.
Deze talenten worden door de technische staf
geselecteerd
De speler is medisch goedgekeurd en kan jaarlijks een
geldig bewijs van een Basis Plus Sport Medisch
Onderzoek overleggen.
De speler bezit een topsportmentaliteit: wil graag
trainen en heeft uiterste motivatie tot training en
verbetering van badmintonvaardigheden.
De speler heeft positieve ondersteuning (emotioneel,
financieel, organisatorisch) van de ouders/verzorgers
t.a.v. een eventueel topsporttraject.
De speler is bereid deel te nemen aan het verplicht
gestelde wedstrijdprogramma NS U17.
De speler en ouder/verzorger is bereid de
spelersovereenkomst met Badminton Nederland aan
te gaan.
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NS U19 (Jong Oranje)
De speler is jonger dan 19 jaar.
De speler volgt (minimaal) 6x per week
baantrainingen en is onderdeel van het interne
traject van Badminton Nederland.
De speler volgt minimaal 2x per week fysieke training.
De speler is medisch goedgekeurd en kan jaarlijks een
geldig bewijs van een Groot Sport Medisch
Onderzoek overleggen.
De speler bezit een topsportmentaliteit: heeft
uiterste motivatie tot training en verbetering van
badmintonvaardigheden.
De speler heeft positieve ondersteuning (emotioneel,
financieel, organisatorisch) van de ouders/verzorgers
t.a.v. een eventueel topsporttraject.
De speler is bereid deel te nemen aan het verplicht
gestelde wedstrijdprogramma NS U19.
De speler en ouder/verzorger is bereid de
spelersovereenkomst met Badminton Nederland aan
te gaan.

SELECTIECRITERIA
NS U15

NS U17

NS U19 (Jong Oranje)

Individuele technische vaardigheden:
bewegingsaflopen van zowel forehand- als
backhandslagen zijn duidelijk ontwikkeld (niet
resultaat, maar kwaliteit van de beweging is
maatgevend).
De spelers is een veelzijdige goede beweger
De speler geeft blijk van snelle adaptatie op
cognitieve en motorische prikkels; hij/zij leert snel in
trainingen waardoor motorische ontwikkeling met
het opvoeren van trainingsuren progressief
toeneemt.
De speler geeft blijk van voldoende tactisch inzicht,
fysieke ontwikkeling en de juiste lifestyle.
De speler heeft potentie die tot een succesvol
topsporttraject kan leiden:
In een onderdeel behoren tot de top 8 binnen
Europa in de leeftijdscategorie U15 of aanleg hebben
om in het 2e jaar hiertoe te behoren.
Of de potentie om in een toekomstige selectie te
behoren tot de top 8 in Europa in een onderdeel.

Individuele technische vaardigheden:
bewegingsaflopen van zowel forehand- als
backhandslagen zijn ver uitontwikkeld (zowel het
resultaat als de kwaliteit van de beweging is
maatgevend).
De speler is een goed atleet
De speler geeft blijk van snelle adaptatie op
cognitieve en motorische prikkels; hij/zij leert snel in
trainingen waardoor motorische ontwikkeling met
het opvoeren van trainingsuren progressief toeneemt
en leidt tot een positief wedstrijdresultaat.
De speler geeft blijk van voldoende tactisch inzicht,
fysieke ontwikkeling en de juiste lifestyle.
Spelers met een bovengemiddelde progressie en een
bewezen potentie tot een succesvol topsporttraject
komen in aanmerking voor het interne programma
De speler heeft potentie die tot een succesvol
topsporttraject kan leiden:
In een onderdeel behoren tot de top 8 binnen Europa
in de leeftijdscategorie U17 of aanleg hebben om in
het 2e jaar hiertoe te behoren.
Of de potentie om in een toekomstige selectie te
behoren tot de top 8 in Europa in een onderdeel.

Individuele technische en tactische vaardigheden:
badmintonvaardigheden worden dusdanig ingezet
dat gespeeld kan worden op resultaat.
De speler geeft blijk van snelle adaptatie op
cognitieve en motorische prikkels; hij/zij leert snel in
trainingen en dit leidt tot een positief
wedstrijdresultaat.
De speler geeft blijk van voldoende tactisch inzicht,
fysieke ontwikkeling en de juiste lifestyle.
De speler is in staat resultaatgericht te spelen.
De speler heeft potentie die tot een succesvol
topsporttraject kan leiden:
In een onderdeel behoren tot de top 4 binnen Europa
in de leeftijdscategorie U19 of aanleg hebben om in
het 2e jaar hiertoe te behoren.
Of de potentie om in de Nationale Selectie Senioren
te behoren tot de top 8 in Europa in een onderdeel.
Aansluiting hebben bij de Nationale Selectie Senioren
in een onderdeel.
Bereid en in staat om toe te treden tot de Nationale
Selectie Senioren.
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Selectiemomenten
De talentcoach kan in principe iedere dag talentvolle spelers ontdekken. Echter, enkele momenten zijn
expliciet gedefinieerd voor het scouten van talenten, namelijk de 13 Junior Master Toernooien en
U13/U11 trainingen die maandelijks verzorgd worden door een van de talentcoaches van Badminton
Nederland. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het aandragen van spelers door trainers van
Badminton Scholen en RTC’s. In dat geval zal RTC- dan wel Schooltrainers advies worden gevraagd
over onder andere de progressie van een speler en zijn of haar trainingsinzet. Voor toelating tot het
RTC wordt er jaarlijks een selectie dag georganiseerd door Badminton Nederland.
Selectieprocedure
Op basis van de selectiecriteria worden jeugdspelers door de talentcoach (U15, U17, U19) of
bondscoach (senioren) geselecteerd voor nationale selecties. Hierbij wordt de volgende procedure
gehanteerd:
Instroom
Vanuit de badmintonverenigingen, jeugdcompetitie‐ en jeugd(beker)wedstrijden, maar in het
bijzonder vanuit Junior Master Circuittoernooien, Badminton Scholen en Badminton RTC’s kunnen
spelers door de talentcoach van Badminton Nederland worden uitgenodigd voor de trainingen. Deze
keuze vindt plaats op basis van de eerder beschreven criteria.
Tijdens een proeftijd van 4 tot 6 weken/trainingen in de Nationale selectie U15 of U17 worden de
kandidaten op technische en tactische vaardigheden, fysieke mogelijkheden, mentale capaciteiten en
omgevingsfactoren gescreend door de talentcoach.
Besluit tot definitieve opname in de selectie wordt door de talentcoach genomen en besproken met
speler, ouders/verzorgers en hoofdtrainer van de betreffende Badminton School of RTC.
Doorstroom
Evaluaties vinden plaats aan de hand van toernooideelname (toernooien waar naartoe wordt gewerkt
om te pieken) in augustus/september, december, februari/maart en mei wordt besproken met de
speler. Hierbij wordt het op basis van de evaluatie verwachte ontwikkelpad besproken.
In geval van een positieve evaluatie in mei wordt de speler voorgesteld om door te stromen naar de
daaropvolgende nationale selectie. Indien een negatief oordeel wordt gegeven, dan stroomt de speler
niet door. De evaluatie wordt gedaan op basis van het individueel ontwikkeltraject zoals vastgelegd in
het spelersprofiel. Daarnaast wordt er gekeken naar algemene progressie en de mogelijkheden ten
opzichte van de Europese top.
De speler (en ouders/verzorgers) beslist of hij/zij al dan niet wil doorstromen in het
talentontwikkelingstraject.
De hier beschreven voorwaarden en procedure is eveneens te gebruiken als (referentie)kader voor de
Badminton Scholen en RTCs. Hoewel op ieder gewenst moment sprake kan zijn van instroom,
uitstroom en doorstroom zijn de gangbare momenten begin januari en begin juni.
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Bijlagen

Bijlage 1 - Kenmerken talentvolle spelers (talentindicatoren)
Talentherkenning: waar moet de vereniging op letten bij een speler?
De wil om badminton te spelen/leren
Trainbaarheid & Taakbeheersing
De wil en het vermogen om te leren
Staat open voor advies en probeert dit door te voeren
Creatieve probleemoplosser
Leert van succes en fouten
Maakt snel progressie
Vasthoudend
Taakgericht
Winnaarsmentaliteit
Houdt van competitieve uitdagingen
Blijft positief en verwerpt fouten
Hard maar eerlijk
Tactisch inzicht
Gebruikt hoogte/breedte en diepte effectief
Bewust van positie van zichzelf en van de tegenstander
Creatieve oplosser, badmintonintelligent
Gebruikt sterke vaardigheden en benut zwakheden tegenstander
Bedenkt (team)strategie
Coördinatie
Efficiënt en natuurlijke gooibeweging
Goede oog/hand coördinatie
Volgt een voorwerp efficiënt
Goede houding en balans
Snelle reactie armen en benen op vliegende voorwerpen
Behendig in reageren op vliegende voorwerpen
Atletisch vermogen
Atletisch gebouwd
Snelle eerste stap/ snelle voeten
Vermogen om snel te versnellen en vertragen
Krachtige benen
Krachtige slag en gooi beweging
Groot uithoudingsvermogen en snel herstel
Groot bereikt van bewegen
Behendige uitvoering in vooraf ingestelde bewegingen
Sociale omgeving
Ouders commitment voor keuze speler topsport
Ouders coöperatief en op gepaste afstand
Bereidheid van school voor topsporttraject
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Bijlage 2 – Toelichting leerlijnen
Leerlijn Techniek
In deze bijlage staat een overzicht van de technieken die de spelers aangeleerd krijgt. Idealiter start
een speler in de U9 leeftijd. Dit staat gelijk aan het 1e jaar dat een speler gaat spelen. Indien een speler
later instroomt (bijvoorbeeld U13) dan nog wordt aanbevolen om te starten met de technieken die
genoemd staan onder 1e jaar. Het aanleren van de technieken gebeurt in het jaar waar het kruis staat.
Gedurende de daaropvolgende jaren worden de aangeleerde technieken geperfectioneerd. De
standaard slagen staan hieronder benoemd maar deze worden samen met de schijnvarianten van
deze slagen aangeleerd. Hoe te technieken uitgevoerd worden is onderdeel van de trainersopleiding.
In de leerlijn streven we ernaar om de slag zo compleet mogelijk aan te bieden. Naast de slagtechniek
komt tevens de tactiek en het voetenwerk aan de orde. Het belang van de uitvoering van de techniek
komt boven het belang van het resultaat van de slag. Het aanpassen van het veld dan wel de
nethoogte verdient bij een aantal technieken aandacht.
Techniek

Backhand korte service

1e
jaar
U9
X

Forehand korte service

X

2e
jaar
U10

3e 4e
jaar jaar
U11 U12

5e
6e
jaar jaar
U13 U14

Hoge service enkelspel

X

Forehand flick service

X

Backhand flick service

X

Backhand netslagen
Lift recht

X

Lift cross
Spin

(in to out & out to in)

X
X

Dap

X

Brush

X

Netdrop recht

X

Netdrop cross

X

Forehand slagen net
Lift recht

X

Lift Cross
Spin

(in to out & out to in)

X
X

Dap

X

Brush

X

Netdrop recht

X
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7e 8e 9e
jaar jaar jaar
U15 U16 U17

10e
jaar
U18

11e
jaar
U19

12e
jaar
U20

Techniek

1e
jaar
U9

Netdrop cross

2e
jaar
U10
X

3e 4e
jaar jaar
U11 U12

5e
6e
jaar jaar
U13 U14

Backhand midcourt slagen
Drive recht

X

Drive cross

X

Smashverdediging kort recht

X

Smashverdediging kort cross

X

Smashverdediging hoog recht

X

Smashverdediging hoog cross

X

Pushes

X

Forehand midcourt slagen
Drive recht

X

Drive cross

X

Smashverdediging kort recht

X

Smashverdediging kort cross

X

Smashverdediging hoog recht

X

Smashverdediging hoog cross

X

Pushes

X

Forehand bovenhandse slagen
Dropshot recht

X

Dropshot cross

X

Clear

X

Smash Full

X

Priksmash

X

Gekapte dropshot recht

X

Gekapte dropshot cross

X

Reverse recht

X

Reverse cross

X

Around the head slagen
Dropshot recht

X
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7e 8e 9e
jaar jaar jaar
U15 U16 U17

10e
jaar
U18

11e
jaar
U19

12e
jaar
U20

Techniek

Dropshot cross

1e
jaar
U9
X

Clear

2e
jaar
U10

3e 4e
jaar jaar
U11 U12

5e
6e
jaar jaar
U13 U14

7e 8e 9e
jaar jaar jaar
U15 U16 U17

X

Smash full

X

Priksmash

X

Gekapte dropshot recht

X

Gekapte dropshot cross

X

Reverse recht

X

Reverse cross

X

Forehand pulled drop shot

X

Backhandslagen achterveld
Dropshot recht

X

Dropshot cross

X

Clear

X

Smash full

X

Backhand pulled drop shot

X

Voetenwerk
Aanvallend
Forehand voor

X

Backhand voor

X

Forehand achter

X

Around the head

X

Verdedigend
Forehand voor

X

Backhand voor

X

Forehand Midcourt

X

Backhand Midcourt

X

Forehand achter

X

Backhand achter

X
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10e
jaar
U18

11e
jaar
U19

12e
jaar
U20

Leerlijn Tactiek
In deze bijlage staat een voorgestelde opbouw in de tactieken die binnen het badminton belangrijk zijn. Het al
dan niet kunnen uitvoeren is uiteraard ook afhankelijk van de technische vaardigheden en mogelijkheden die
een speler bezit. Het verfijnen en perfectioneren van het uitvoeren van een bepaalde tactiek heeft tijd nodig en
wordt geleidelijk opgebouwd.
Tactiek

1e
jaar
U9

2e
jaar
U10

3e 4e
jaar jaar
U11 U12

5e
6e
jaar jaar
U13 U14

Enkelspel
Gebruikt hoogte/breedte en
diepte effectief
Speelt van de tegenstander af

X

Gebruikt het hele veld

X

Varieert tussen aanvallende en
verdedigende slagen
Bewust van positie van zichzelf en X
van de tegenstander
Bewuste keuze rechtdoor of cross X
Geeft follow up aan eigen slag

X

X

Anticipeert op logisch antwoord X
op eigen slag
Beheerst positioneel basisvoering

X

Gaat effectief om met speltempo
Kan op juiste moment versnellen
of vertragen in de rally
Speelt bewust neutraliserende
slagen
Gebruikt sterke vaardigheden en
benut zwakheden tegenstander
Maakt een tactisch wedstrijdplan

X
X
X
X
X

Past tussen rallys door tactische
keuzes aan
Anticipeert op slagen van de
tegenstander

X
X

Dubbelspel
Gebruikt hoogte/breedte en
diepte effectief
Varieert in servicepositie

X

Varieert in service return

X
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7e 8e 9e
jaar jaar jaar
U15 U16 U17

10e
jaar
U18

11e
jaar
U19

12e
jaar
U20

Tactiek

Varieert in gebruik midden,
midcourt en voor/achterveld
Bewust van positie van zichzelf en
van de tegenstander
Speelt bewust side by side of voor
achter en kan hierin variëren
afhankelijk van de spelsituatie
Kan rouleren in aanvallende
situatie
Weet de basis positie in
voor/achter, side by side en
overname situatie
Weet de positie van zichzelf en
partner tijdens de service
Weet de positie van zichzelf en
partner tijdens de service
ontvangst
Kan omgaan met de variatie van
de tegenstander in shuttles die in
de breedte van het veld en door
het het midden worden gespeeld
Gaat effectief om met speltempo

1e
jaar
U9

2e
jaar
U10
X

3e 4e
jaar jaar
U11 U12

X
X

X
X

X
X

X

Gebruikt initiatief verkrijgende
slagen
Gebruikt neutraliserende slagen

X

Gebruikt verdedigende slagen

X

Gebruikt sterke vaardigheden en
benut zwakheden tegenstander
Maakt een tactisch wedstrijdplan

5e
6e
jaar jaar
U13 U14

X

X
X

Past tussen rallys door tactische
keuzes aan
Anticipeert op slagen van de
tegenstander
Rol & Taak voor/achterspeler

X
X
X

Mixed dubbelspel
Gebruikt hoogte/breedte en
diepte effectief
Varieert in servicepositie

X

Varieert in service return

X
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7e 8e 9e
jaar jaar jaar
U15 U16 U17

10e
jaar
U18

11e
jaar
U19

12e
jaar
U20

Tactiek

1e
jaar
U9

2e
jaar
U10

3e 4e
jaar jaar
U11 U12

Varieert in gebruik midden,
midcourt en voor/achterveld
Bewust van positie van zichzelf en
van de tegenstander
Speelt bewust side by side of voor
achter en kan hierin variëren
afhankelijk van de spelsituatie
Kan rouleren in aanvallende
situatie
Weet de basis positie in
voor/achter, side by side en
overname situatie
Weet de positie van zichzelf en
partner tijdens de service
Weet de positie van zichzelf en
partner tijdens de service
ontvangst
Kan omgaan met de variatie van
de tegenstander in shuttles die in
de breedte van het veld en door
het midden worden gespeeld
Gaat effectief om met speltempo

5e
6e
jaar jaar
U13 U14
X

7e 8e 9e
jaar jaar jaar
U15 U16 U17

X
X

X
X

X
X

X

Gebruikt initiatief verkrijgende
slagen
Gebruikt neutraliserende slagen

X

Gebruikt verdedigende slagen

X

X

Gebruikt sterke vaardigheden en
benut zwakheden tegenstander
Maakt een tactisch wedstrijdplan

X
X

Speelt dame naar het achterveld

X

Weet onder de druk als dame in
het achterveld uit te komen
Past tussen rallys door tactische
keuzes aan
Anticipeert op slagen van de
tegenstander
Rol & Taak Dame/Heer

X
X
X
X
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10e
jaar
U18

11e
jaar
U19

12e
jaar
U20

Bijlage 3 - Toernooiprogramma talentenopleiding Badminton Nederland
Onderstaand de principekalender voor de verschillende leeftijdsgroepen van de spelers welke trainen
bij het RTC dan wel lid zijn van de nationale jeugdselectie. Per kalenderjaar worden de exacte data
bekend gemaakt.
Toernooi (in principe kalender)
NJS (selectie)
RTC
Langenfeld of Refrat 26/28 aug 2016
U19/U17/U15
Ja
Beglian international (sr toernooi) september

U19

Polish international (sr toernooi) september

U19

Danish jr Cup 14-18 okt 2016

U17/U15

Yonex Dutch Open 11-16 okt 2016

U19

WJK 2-12 november

U19

Hoensbroek december

U15/ U17/U19

NK senioren

U19

Dutch jr maart

U19/U17

German jr maart

U19

8 nations / EJK maart

U15

JM Almere maart mrt

U15

EJK april

U19

Olve april

U17/U15

6 Nations april

U17

JM BECA mei

U17/U15

Ja

NJK juni

U19/U17/U15

Ja

Ja + team

Ja

Ja
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