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Q&A 
Speelweken: 

1. Worden de speelweken van de jeugdcompetitie gelijk aan die van de Bondscompetitie en 

kunnen de speelweken wat meer gecomprimeerd worden?  

 

Naar aanleiding van de feedback is er gekozen de start van de jeugdcompetitie gelijk te laten 

starten met de Bondscompetitie (zie vernieuwde principekalender onderaan). Daarnaast is de 

poule in fase 1 vergroot naar 8 teams. Hierdoor kan ook hetzelfde speelsleutelschema 

worden aangehouden als bij de Bondscompetitie. Door gelijk te starten met de 

Bondscompetitie is er in de maand december ruimte om toernooien te spelen. Fase 2 start 

nog steeds in januari. De poulegrootte in fase 2 is verkleind naar maximaal 4 teams per 

poule. Hierdoor duurt fase 2 iets korter en zijn er minder speelweken na afloop van de 

Bondscompetitie.  

 

2. We zijn benieuwd naar de achterliggende gedachte achter de lengte van het 

competitieseizoen. Zou je dit kunnen onderbouwen?  
 
Zoals hierboven beschreven in de antwoorden, is er een aanpassing gemaakt in het aantal 
competitieweken (zie principekalender onderaan). Daarnaast bieden wij flexibiliteit. Zo kan 
een vereniging kiezen om een nieuw team in de tweede fase deel te laten nemen. 
 
 
Speelsleutel: 
1. Hou je na de wisseling naar fase 2 dezelfde speelsleutel? Wanneer is/zijn de 

speelsleutel(s) bekend? Weet je pas in december wanneer je in januari moet spelen? 
 
Nee, er is een ander speelsleutelschema voor fase 2. Dit komt omdat de poulegrootte 
verandert. Wel kan je bij inschrijving een voorkeur opgeven welke speelsleutel je wilt in de 1e 
fase en welke speelsleutel je wilt in de 2e fase. Er zijn geen garanties dat je die speelsleutel 
krijgt, maar waar mogelijk wordt er wel rekening mee gehouden. Je weet inderdaad in 
december wanneer je in januari uit of thuis speelt. Wel zijn de speelweken bekend, waardoor 
hier rekening mee gehouden kan worden. 
 
2. Is het mogelijk om de speelsleutels van de voorjaarscompetitie gelijk te trekken met de 
jeugdcompetitie voor de periode februari-mei? Is het mogelijk overeenkomstige sleutels te 
krijgen voor eventuele dubbelcompetitie en te hervormen jeugdcompetitie (fase 2)? 
 
Het is niet mogelijk om hetzelfde speelsleutelschema aan te houden als de verschillende 
voorjaarscompetities. Er is een verschil in het maximale aantal teams per poule, waardoor 
niet hetzelfde speelsleutelschema gehanteerd kan worden. Wel kunnen dezelfde speelweken 
gehanteerd worden. 
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Speelveld: 
1. Waarom is er gekozen om een aanpassing te maken in de grootte van het veld? 
 
Het aanpassen van het veld heeft als doel de rally langer (en daarmee leuker) te maken. 
Daarnaast wordt ook de component kracht minder belangrijk gemaakt. Succesbeleving zit 
hem in mooie rally’s die langer duren. Door het veld kleiner te maken wordt dat 
gestimuleerd.  
 
2. Hoe werkt het spelen met aangepaste velden? Kunnen jullie iets vertellen over de 
aanpassing van het speelveld? 

 
De achterste servicelijn wordt gebuikt als achterlijn. Er kan dus gespeeld worden met de 
lijnen die al op de vloer liggen, hierdoor is het makkelijk om met het kleinere speelveld te 

spelen. 
 
 

Shuttle: 
1. Met welke shuttle wordt gespeeld in de verschillende categorieën?  
 
In de tabel hieronder is weergegeven in welke categorie er met Nylon gespeeld wordt en in 
welke categorie er met Veer gespeeld wordt. In categorie B wordt een Nylon- en een Veer 
afdeling aangeboden. 
 

CATEGORIE SHUTTLE 
ZILVER Nylon 
GOUD Nylon 

D Nylon 
C Nylon 
B Nylon / 

Veer 

A Veer 
 
 

2. Waarom is er gekozen om in categorie A & B met veren shuttles te spelen?  
 
Naar aanleiding van de feedback is er in categorie B de mogelijkheid gecreëerd om met 
Nylon te spelen. Teams die met Nylon spelen in categorie B worden niet bij teams ingedeeld 
die met Veer spelen. Spelen met veer verdient sporttechnisch de voorkeur. Het is een ander 
spel, de shuttle gedraagt zich anders.  
 
3. Waarom is er gekozen om met veren shuttles te spelen bij de jeugd als ze bij de senioren 
met nylon spelen? 
 

Dit valt twee kanten op te redeneren. Er zijn vanuit deze competitie kinderen die doorgaan 
met veer en kinderen die terug gaan naar nylon. Wij willen het gebruik van veren shuttles 
stimuleren omdat dit in veruit de meeste gevallen bijdraagt aan een betere beleving van het 
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spel en een duurzamer lidmaatschap. Daarnaast is categorie A 
vergelijkbaar met de 7e divisie. Vanaf deze divisie wordt er in de Bondscompetitie alleen met 
veren shuttles gespeeld.  
 
 
Speelvorm: 
1. Is er een vorm voor startende kinderen die minder weekenden duurt (zoals Opstap)? 
 
Met nieuw gevormde teams na de inschrijvingsdatum kan je instromen in de 2e fase. Dan 
kunnen kinderen nog hetzelfde seizoen competitie spelen. Daarnaast kunnen kinderen die 

mee willen doen aan Bamito (categorie Brons) zich individueel inschrijven. Er zijn maximaal 6 
FUNdagen waar kinderen in deze categorie aan deelnemen. Categorieën Brons en  Zilver 
worden aangeboden als opstap, wel heeft categorie Zilver hetzelfde aantal speelweken als de 

andere competities. 
 
2. Waarom is er gekozen voor een andere puntentelling bij zilver/ gouden een kleiner veld? 

Ook legt de opzet uit dat er relatief gezien meer speelminuten zijn. Hoe komt dat overeen 
met een telling die gehalveerd wordt? 
 
Andere puntentelling: 

• Kinderen hebben een kortere spanningsboog, waardoor het beter is om kortere 
partijen te spelen 

• De duur van een competitiewedstrijd is hiermee korter waardoor het laagdrempeliger 
wordt voor alle betrokkenen.  

 

Kleiner veld: 

• Hiermee wordt het gebruik van een juiste techniek gestimuleerd. Een service die een 
halve meter verder landt is niet per definitie een service die technisch beter wordt 
uitgevoerd, sterker, de kans is groot dat dit niet het geval is. Door het veld te 
verkorten stimuleren we een ontspannen arm en de juiste slagtechniek. 

 
Meer relatieve speeltijd: 

• Minder spelers die nodig zijn om een team te vormen.  

• Er zit minder tijd tussen de wedstrijden van de kinderen, die hoeven minder lang te 
wachten als ze in een bepaalde wedstrijd niet staan opgesteld, omdat de wedstrijden 
korter duren. Ze zitten dus minder lang stil langs de kant  

 
3. Kunnen nieuwe leden met een team instromen in de 2e fase, b-poule? 
 

JA! 
 
4. Waarom is gekozen om categorie D en C te introduceren als alleen het verschil 6 of 8 
partijen is? 
 
De categorieën D tot en met A zijn ingericht op een geleidelijke opbouw richting de senioren. 
Iedere categorie is een stap in de richting van de spelvorm bij de senioren.  
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5. De volgorde van het spelen van de partijen, hoe bedoelen jullie dat? 
1e singel dan 4e dubbel? Is dit sterkte-indeling? 
 
Ja. Maak binnen je team een sterktelijst: 
1.  Pietje 
2.  Robbie 
3.  Mootje 
4.  Sara 
 
Om de sterkte te bepalen voor de dubbelspelen tel je de punten op die voor de naam staan. 

Als Mootje en Sara samenspelen hebben die 7 punten, het hoogste puntenaantal mogelijk. 
Dat is dan ook dubbel 4. Pietje en Robbie zijn met 3 punten het 1e dubbel.  
Wanneer een gelijk puntenaantal zich voordoet, telt het dubbel met de sterkste speler als 

sterkere dubbel. Bijvoorbeeld: 
Robbie en Mootje = 5 punten 
Pietje en Sara = 5 punten.  

Omdat Pietje de sterkste van het stel is, telt deze dubbel als sterker.  
Als Pietje de eerste singel speelt is het met deze regels onmogelijk dat hij daarna meteen 
weer speelt. Iets wat je nooit helemaal kan filteren uiteraard. 
 
6. Inzake een fase 1 en fase 2: voor de einduitslag van een competitie, gelden enkel de 
uitslagen van fase 2 (na eventuele herindeling); of tellen de uitslagen in fase 1 ook mee in 
het competitie eindresultaat? 
 
Alleen de resultaten uit de desbetreffende fase tellen mee. In fase 2 begint iedereen weer op 
0 punten. 
 
7. Hoe ga je om met het herverdelen van teams als er in een regio weinig inschrijvingen zijn 
in een categorie? 
 

Daar zullen we altijd goed naar kijken. Belangrijkste is dat de drempel laag blijft. Daarbij is 
afstand natuurlijk ook een van de componenten. Wanneer zich hier uitdagingen in voordoen 
zullen we daar goed naar kijken. 

 
8. Moeten teams altijd aan alle 2 de fasen deelnemen? 
 
Ja, als je een team inschrijft in fase 1 doe je ook mee aan fase 2. Ook is er een mogelijkheid 
om nieuwe teams in te schrijven voor fase 2. Hierdoor kunnen nieuwe teams nog hetzelfde 
seizoen competitie spelen.  
 
9. Is 2 keer een halve competitie geen optie? 
 
In de eerste fase kan het nog voorkomen dat er een te sterk team in de poule is ingedeeld. 
Dan is het voor niemand leuk om deze wedstrijd nog een keer te spelen. Vandaar dat er 
gekozen is voor een halve competitie in fase 1. In fase 2 is het niveauverschil in een poule 
waarschijnlijk minder groot, waardoor teams twee keer tegen elkaar kunnen spelen. 
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10. Hoe ga je op de training om met de verschillende spelregels? Wij 
laten alle kinderen (7 t/m 12 jaar) met en tegen elkaar spelen. Ook om voor afwisseling in 
tegenstander te zorgen. 
 
Heel goed en blijf dit vooral doen. Je kunt zelfs spelers met hun eigen veld laten spelen, dat 
heft het krachtsverschil tijdens trainingen ook op en stimuleert kinderen met oplossingen te 
komen. Heel leerzaam! Zo kan het kind van 7 wellicht nog eens winnen van die van 12! 
 
Een infographic met regels en verschillen tussen de categorieën is te vinden in de bijlage. 
 

 
Teamsamenstelling: 
1. Is er een mogelijkheid om ook bij C en B en A een genderneutraal team samen te stellen 

en misschien ook met 3 spelers? Verenigingen met meer jongens of meisjes, kunnen nu niet 
hoger worden ingedeeld dan in categorie C. Ook met het oog op spelen op niveau. 
 

Naar aanleiding van de feedback van de verenigingen is ervoor gekozen om categorie B 
genderneutraal te maken. We proberen zo veel als mogelijk de drempel laag te houden voor 
deelname.  
 
2. Is er een mogelijkheid om een jongenscompetitie op te richten voor de verenigingen met 
een overschot aan jongens? 
 
Met deze opzet kunnen verenigingen met een overschot aan jongens teams in de categorieën 
Brons tot en met B inschrijven.  
 
3. Hoe ga je om met een situatie waar een meisje tegen een grote sterke jongen speelt? Het 
meisje kan dit niet prettig vinden. 
 
Het idee van de aanpassingen in de competitie is dat wedstrijden zo spannend mogelijk 

worden, met leuke, lange en intensieve rally’s. Lengte, geslacht, kracht, techniek, mentaal en 
tactiek bepalen samen het niveau. Op dat niveau word je ingedeeld. Wanneer het meisje 
technisch en tactisch kan compenseren wat ze op het gebied van kracht tekort komt, kan het 

zijn dat de spelers tegen elkaar spelen. Zo niet, zullen ze waarschijnlijk ook niet in dezelfde 
poule zitten. Dat is het voordeel dat we op niveau indelen. 
 
4. Waarom is in categorie D gekozen voor 3 spelers met 6 wedstrijden? Voor de doorstroom 
van D t/m A is het lastig als teams maar met 3 spelers uit de voorgaande groepen komen. 
 
Om de deelname van onderuit zoveel als mogelijk te stimuleren. Hoe hoger je komt hoe meer 
de competitie op de seniorencompetitie gaat lijken. Kinderen die klaar zijn voor de volgende 
stap kunnen naar het volgende niveau. Dat gaat nooit (zelden) met het hele team gelijk. 
Reisafstanden worden groter bij teams in hogere categorie, dat proberen we stap voor stap 
in te regelen. Bij het samenstellen van teams zal je altijd houden dat er kinderen wellicht net 
iets te hoog of te laag ingedeeld worden omdat er geen passend team omheen zit. We 
proberen dit tot een minimum te beperken door met kleinere teams te werken. 
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5. Een team hoeft in het begin nog maar te bestaan uit 3 teamleden. Als 
achterliggende gedachte geven jullie ‘meer relatieve speelminuten’. Maar, zodra je een team 
hebt van 4 of 5 kinderen, gaat het per kind achteruit. Ze spelen dan als team maar 6 
wedstrijden (3 enkels en 3 dubbels, dus 9 speelmogelijkheden) in plaats van 8 (met 12 
speelmomenten).  
 
Advies is om de teams zo veel als mogelijk op maat te maken, dus 3 en maximaal 4 spelers. In 
de planning/organisatie is het handig aan het begin van de competitie te inventariseren 
welke speelweken de kinderen aanwezig zijn. Eventuele momenten dat je met de 4 kinderen 
niet uit komt, kan je zoeken naar invallers, die drempel is ook zo laag mogelijk gehouden.  

 
6. Is het fysieke krachtverschil tussen een meisje van 13 en een jongen van 17 niet te groot? 
 

Dat hoeft geen probleem te zijn, het gaat om het totaal plaatje van techniek, tactiek, 
mentaal en fysiek. 
 

7. Wij nemen aan dat jeugd jonger dan 13 jaar van zilver en goud kan doorstromen naar D, C, 

B, A als ze daar qua niveau aan toe zijn. Klopt dit? 

 

Zeker! Leeftijd is indicatief, het spelniveau van het kind is bepalend. Het is aan de trainer te 

bepalen of iemand (met name technisch gezien) toe is aan het volgende niveau. 

 
 
Reisafstand: 

1. Wat is de maximale reisafstand die wordt gehanteerd? 
 
Het liefste altijd zo kort mogelijk. Helaas kunnen we geen garanties bieden, maar rekening 
houdend met de verschillende betrokkenen heeft niemand er baat bij onnodig ver te reizen. 
Dit is een van de redenen dat we de grenzen van de regio’s weg hebben genomen.  
 
2. Hoe ga je om met regio’s waar maar een beperkt aantal jeugdteams zijn? 
 
De ambitie van Badminton Nederland ligt er dat badminton overal in Nederland op niveau 
gespeeld kan worden. Er zijn regio’s die daarin onze zorgen hebben, vandaar de verandering 
bij de Jeugdcompetitie. Badminton Nederland gaat in de betreffende regio’s samen kijken 
naar kansen om vanuit deze nieuwe opzet samen te werken waardoor het aantal teams in 
deze regio ook kan toenemen.   
 

 
Nieuwe indeling: 
1. Op basis van welke richtlijnen bepalen we in welke klassen we jeugdleden gaan inschrijven 

als het op basis niveau is, in plaats van op basis van leeftijd? Iemand kan een kind erg goed 
voor zijn leeftijd vinden maar een ander vindt hem/haar gemiddeld. Is er vanuit de bond een 
richtlijn over hoe de huidige indeling gekoppeld kan worden aan de D, C, B, A niveaus? 
 
Indicatie voor het niveau ligt in de resultaten van afgelopen seizoen op de niveaus U19, U17 
etc. Een goede U13 speler die alles gewonnen heeft in de U15 kan voor niveau B of A op. 
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Inschatting ligt bij de trainer. Daarnaast is er voor de categorieën D, C, B 
& A beschreven met welke leeftijdscategorie van de huidige jeugdcompetitie het te 
vergelijken is. 
 
2. Als er in fase 2 nieuwe teams instromen, krijg je toch mogelijk weer niveauverschil? 
 
Klopt, we hopen dat trainers bij de herindeling het niveau van de eigen spelers vergelijken  
met de nieuwe spelers, om zo een goede inschatting te kunnen maken. 
 
3. Is een poule van 8 een doel? Of kan het ook kleiner als de reisafstand te lang wordt om tot 

8 teams te komen? 
 
Het doel is een laagdrempelige competitie met spannende wedstrijden. Als blijkt dat minder 

teams per poule hieraan bijdraagt is dat een mogelijkheid. 
 
4. Is er een mogelijkheid om de 2e fase in een halve competitie te spelen of om de 1e of 2e 

fase kleinere poules te maken om niet in de knel te raken met clubactiviteiten, toernooien 
en kampioenschappen?  
 
Er is naar aanleiding van de feedback een aanpassing gemaakt in het aantal teams per poule 
in fase 2 (maximaal 4 i.p.v. 6). Hierdoor loopt de competitie tot en met maart. Daarnaast 
kunnen we altijd kijken naar verplaatsing van wedstrijden wanneer de situatie erom vraagt. 
Uiteindelijk willen we dat iedereen zo veel mogelijk kan spelen.  
 
 
Toernooien 
1. Wat is de invloed van deze competitie op het spelen van toernooien zoals bv de RJC 
toernooien? Deze toernooien worden ingedeeld op basis van sterkte van de competitie. 
 
Toernooien kunnen op basis van de categorieën in de jeugdcompetitie worden ingedeeld. In 

plaats van een categorie U19 te noemen, kan je bijvoorbeeld een categorie A maken bij je 
toernooi. Dit is corresponderend met categorie A in de jeugdcompetitie.  
 

2. Het seizoen wordt lang (september tot mei). Wanneer kunnen de regionale toernooi 
circuits georganiseerd worden?  
 
Naar aanleiding van de feedback is er nogmaals gekeken naar het aantal speelweken en de 
lengte van de competitie. Onderaan dit bestand is de aangepaste principekalender 
toegevoegd. Hierin is te zien dat de jeugdcompetitie 13 speelweken krijgt en loopt tot en met 
maart. Hierdoor is er ruimte gecreëerd voor regionale toernooicircuits. Ook is er in december 
ruimte voor toernooien. 
 
 
Speelmomenten: 
1. Is er een mogelijkheid om wellicht doordeweeks (tijdens trainingsmomenten) spelen 
mogelijk te maken?  
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Er is een optie om een doordeweekse speeldag aan te vragen. Er kan 
dispensatie worden verleend voor het speelmoment. 
 
2. Kan er een aanpassing gemaakt worden in de speeltijden voor doordeweekse wedstrijden 
en wedstrijden op zondagen?  
 
Naar aanleiding van de feedback zijn er een paar aanpassingen gedaan met betrekking tot 
de speeltijden. Wel is er dispensatie mogelijk. 

• Speeldagen voor alle jeugd zijn zaterdag en zondag, verplaatste wedstrijden mogen 
wel doordeweeks gespeeld worden. 

• De uiterlijke starttijd op zondag wordt gelijk aan die van de Bondscompetitie (14:00 
uur) 

• Voor doordeweekse wedstrijden wordt voor alle categorieën een aanvangstijdstip van 
uiterlijk 18:30 uur geadviseerd. Daarnaast adviseren wij een doordeweekse wedstrijd 
op twee banen te spelen. 

 
3. Er staat ‘In de jeugdcompetitie wordt rekening gehouden met zondagsverenigingen.’ 
Wordt er ook rekening gehouden met verenigingen die juist hun zaal alleen op zondag 
kunnen huren? 
 

In iedere categorie is het een mogelijk om op zondag te spelen. Voor alle categorieën is 
beschreven dat de uiterlijke starttijd van een wedstrijd of FUNdag 14:00 uur is. Wel moet een 
vereniging rekening houden met zondagsverenigingen. Mocht een zondagsvereniging zijn 
ingedeeld voor een uitwedstrijd op zondag, dan zal deze vereniging contact moeten opnemen 

met de thuisvereniging voor overleg om een andere speeldatum vast te stellen binnen de 
desbetreffende speelweek dan wel voorafgaande aan de geplande speelweek. 
 

 
Overig: 
1. Is er verband gemeten tussen minder jeugd en de opzet van de competitie? 

 
Uit onderzoek van het Mulier Instituut komt naar boven dat het belangrijk is de sport aan te 
passen aan (de beleving van) het kind. Zowel mentaal, tactisch, technisch en fysiek zijn de 
verschillen ten aanzien van een volwassene enorm. Om aan te sluiten bij het kind, en deze 
centraal te stellen moeten we het spel aanpassen. Langere rally’s, kortere wedstrijden, 
kleinere velden, kortere reisafstanden. Het zijn allemaal bewezen voorbeelden die het 
spelplezier van het kind doen toenemen. Plezier zorgt weer voor hogere inzet, meer 
leerrendement en meer duurzame participatie.  
 
Verder is er veel onderzoek waaruit blijkt dat kinderen motorisch veel minder goed 
ontwikkeld zijn. Vanuit Bamito’s jeugdprogramma werken we eraan dit aan te pakken.  
 
2. Is er echt een terugkoppeling van ouders/jonge spelers dat het nu niet goed gaat en de 
verandering bij gaat dragen aan meer jeugdspelers dan wel competitiespelers? 

 
Op dit moment is er een dalende trend bij het aantal deelnemende teams in de 
jeugdcompetities. Een nieuwe opzet van de jeugdcompetitie kan nieuw leven blazen in de 
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jeugdcompetitie, waardoor wellicht meer kinderen competitie willen 
spelen. Ook zoals hierboven is beschreven kan de opzet van de jeugdcompetitie bijdragen 
aan het toenemen van het spelplezier, wat ook andere kinderen kan aansporen om 
competitie te gaan spelen. Tot slot ligt er ook een taak bij de vereniging om spelers te 
enthousiasmeren over het spelen van competitie. 
 
3. Waaruit blijkt dan dat dit de juiste koers is? 
 
Uiteindelijk zullen spelers het moeten gaan ervaren aan de hand van de langere rally’s, 
spannendere wedstrijden en de lach op het gezicht. 

 
4. Waarom zullen er nu meer teams inschrijven? 
 

Een mooi competitie-aanbod kan eraan bijdragen dat meer kinderen competitie willen 
spelen. Ook zijn er met de volgende kenmerken veel mogelijkheden gecreëerd om een team 
samen te stellen:  

• Genderneutraal waardoor je veel makkelijker een team kan samenstellen 

• Niveau is bepalend, een jongen van 16 die nog niet zo heel goed is kan in de huidige 
situatie niet op eigen niveau deelnemen en haakt na maximaal 1 seizoen proberen af 

• Kleinere teams, dus je hebt ook eerder een team samengesteld. Heb je nu 10 
kinderen, dan heb je maximaal 2 teams (als het aantal jongens en meisjes al precies 
goed valt). Er is dan grotere kans op ongelijkheid binnen teams. In dit format heb je 
met 10 kinderen 3 teams waarbij je niet naar geslacht hoeft te kijken. Zo kun je puur 
naar niveau kijken en dus eerder een team samenstellen. 

• Beleving van de competitie neemt toe, daarna verkoopt het zichzelf. Daar waar 
iemand eerst afhaakte zal dat kind eerder andere kinderen aanmoedigen mee te 

doen. 
 
Tot slot ligt er ook een taak bij de vereniging om spelers te enthousiasmeren over het spelen 
van competitie. 
 
5. Komt hiermee de opstapcompetitie te vervallen? 
 

Nee, categorie Zilver is de opstap competitie van de landelijke jeugdcompetitie.  
 
6. Zoeken we ook de samenwerking met dorpsverenigingen die niet aangesloten zijn bij de 

bond? 
 
Nee, verenigingen die niet zijn aangesloten bij de bond kunnen niet meedoen aan de 
competitie. Wij hopen met dit aantrekkelijke aanbod voor de jeugd dat verenigingen gaan 
overwegen om zich aan te sluiten bij Badminton Nederland. 
 
7. Wordt er van de jeugdspelers in D t/m A een ranking bijgehouden, net als bij de senioren? 

 
In het eerste jaar zal er geen ranking voor de competitie worden bijgehouden. Wel kan hier 
naar gekeken worden om dit in het tweede jaar te introduceren. 
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8. Komen er voor verenigingen (en hun trainers) ook promotie- en/of 
uitlegmaterialen beschikbaar? Bijvoorbeeld speelkaarten o.i.d. zodat er tijdens de training 
ook getraind kan worden op de situatie brons, zilver, ect.? 
 
Ja, dit is er al voor (bamito)trainingen. Voor de spelregels van de jeugdcompetitie is er per 
categorie een infographic. Hierdoor worden in een eenvoudig overzicht de verschillen 
weergegeven. 
 
9. Komt er een leeftijdsminimum voor deelname aan de seniorencompetitie? 
 

Nee, toptalenten moeten de mogelijkheid hebben om zich te kunnen ontwikkelen in de 
Bondscompetitie.  
 

10. Publiceren data van Senioren- en Jeugdcompetitie vanaf nu op hetzelfde moment? 
 
Doordat de Bondscompetitie en de jeugdcompetitie in dezelfde week starten zullen de 

speeldata ook rond dezelfde tijd gepubliceerd worden. 
 
11. Categorie A is niet hetzelfde als de senioren, senioren kennen een plastic klasse of gaat 
deze verdwijnen? 
 
Categorie A wordt in de competitie-hiërarchie vergeleken met de 7de divisie. Vanaf de 7de 
divisie wordt er alleen nog met veer gespeeld. 
 
 

Financieel: 

1. Doordat de jeugdcompetitie langer door loopt, zal dit extra zaalhuur met zich 
meebrengen in de weekenden na januari? 
 
Aanpassingen zijn gemaakt aan de hand van feedback waardoor er de jeugdcompetitie tot 
maart loopt in plaats van mei. Het aantal speelweken na afloop van de Bondscompetitie is 
beperkt. 
 
2. Er zijn extra kosten voor (veren) shuttles en competitie-bijdrage per kind, omdat de teams 
kleiner worden en de bijdrage gelijk blijft. 
 
Per categorie is aangegeven of er met veren of nylon shuttles gespeeld wordt. Alleen in 
categorie A kan er alleen met Veer gespeeld worden. Hierdoor hebben verenigingen de keuze 
om met Veer of Nylon te spelen.  

 

3. De opstapcompetitie was gratis, jeugdcompetitie per team 82 euro. Nu dat de teams 

halveren, halveert dan ook de competitiebijdrage? 

 

Categorieën Brons en Zilver worden gezien als een opstapniveau. Deze categorieën worden 

gratis aangeboden. Voor de overige competitieniveaus geldt de teambijdragen van 82 euro. 
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4. Het zijn 2 competities (2 fasen). Is het dan ook 2x inschrijfgeld? 

 

Nee, het is eenmalig inschrijfgeld. 

 

5. Mocht het jeugdcompetitieseizoen zo lang worden, gaat dan ook een lidmaatschap per 

seizoen lopen? Als een lid nu stopt, moet dat per kalenderjaar. Op dit moment komen daar 

nog 5 wedstrijden in 2 maanden achteraan. Dat is met invallers vaak nog wel op te vangen. 

In de nieuwe opzet zou dan fase 2 voor het gehele team in gevaar komen. 

 

Naar aanleiding van de feedback zijn er aanpassingen gemaakt aan het aantal speelweken. 

Als een speler zich inschrijft voor de competitie zal het niet vaak voorkomen dat de speler 

voortijdig stopt. 
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Principekalender 

 

DATUM Jaar / 

Week

opmerking Jeugdcompetitie 2e t/m 9e Divisie en 

Mannencompetitie

1e Divisie EREDIVISIE Beker-

toernooi

Kampioenschappen Internationale evenementen

10 - 16 juli 2023-28 Zomer M Singapore Open BWF 500

17- 23 juli 2023-29 Zomer N, Z Taipeh Open BWF 500

24 - 30 juli 2023-30 Zomer N, M, Z European University Games /Akita BWF 100

31 juli - 6 aug 2023-31 Zomer N, M, Z

7 - 13 aug 2023-32 Zomer N, M, Z

14 - 20 aug 2023-33 Zomer N, M, Z

21 - 27 aug 2023-34 Zomer N, Z Master Drachten WK Kopenhagen

28 aug - 3 sep 2023-35 Zomer N Reserve Reserve Reserve Daihatsu Yonex Japan Open BWF 750

4 - 10 sept 2023-36 Reserve Reserve Reserve Ronde 1

11- 17 sept 2023-37 Ronde 1 Ronde 1 Ronde 1 Ronde 2 BWF World Senior Championships Yonex Belgian International

18- 24 sept 2023-38 Ronde 2 Ronde 2 Ronde 2 Ronde 3

25 sept - 1 okt 2023-39 Ronde 3 Ronde 3 Ronde 3 Ronde 4+5

2 - 8 okt 2023-40 Ronde 4 Ronde 4 Ronde 4+5 Ronde 6

9 - 15 okt 2023-41 Vrije week Yonex Dutch Open

16- 22 okt 2023-42 hersf vakantie Midden/Zuid Reserve Reserve Reserve JM BC Amersfoort

23 - 29 okt 2023-43 herfst vakantie Noord Reserve Reserve Ronde 6 Ronde 7

30 okt - 5 nov 2023-44 Ronde 5 Ronde 5 Ronde 7 Ronde 8

6 - 12 nov 2023-45 Ronde 6 Ronde 6 Ronde 8 Ronde 9

13 - 19 nov 2023-46 Ronde 7 Ronde 7 Ronde 9

20 - 26 nov 2023-47 Reserve RSK

27 nov - 3 dec 2023-48 Reserve Ronde 8 Ronde 10 2e helft Ronde 1

4 - 10 dec 2023-49 Ronde 9 Ronde 11 Ronde 2+3

11 - 17 dec 2023-50 Ronde 10 Ronde 12 Ronde 4

18 - 24 dec 2023-51 vrije week ivm kerst Reserve 44. International Carlton Youth Tournament Victoria

25  - 31 dec 2023-52 vrije week ivm kerst BC Victoria toernooi

1 - 7 jan 2024 2024-01 vrije week ivm kerst Reserve Ronde 11 Ronde 13 Ronde 5+6 

8 - 14 jan 2024-02 Ronde 8 (begin fase 2) Ronde 12 Ronde 14 Ronde 7

15 - 21 jan 2024-03 Ronde 9 Ronde 13 Ronde 15 Ronde 8+9

22 - 28 jan 2024-04 Ronde 10 Ronde 14 Ronde 16+17 Ronde 10

29 jan - 4 febr 2024-05 Vrije Week NK 2024

5 - 11 feb 2024-06 Carnaval 11 feb Reserve Reserve Reserve

12 - 18 feb 2024-07 voorjaarsvakantie Zuid Ronde 11 (deel 1) Reserve Ronde 18 Halve finale ( 17 februari)

19 - 25 feb 2024-08 voorjaarsvakantie Midden/Noord Ronde 11 (deel 2) Ronde 1a Master GSBC AMOR JM Van Zijderveld

26 feb - 3 maart 2024-09 Ronde 12 Ronde 1b Yonex Dutch Junior

4 - 10 maart 2024-10 Ronde 13 Halve finale (9 maart) Ronde 1c

11 - 17 maart 2024-11 Reserve Master Amersfoort RJK All England open, Dutch International

18 -24 maart 2024-12 Reserve Finale Ronde 2

25 - 31 maart 2024-13 31  maart 1e paasdag NVK ovb JM BV Almere

1 - 7 april 2024-14 1 april 2e paasdag Ronde 3 Master Almere

8 - 14 april 2024-15

15 - 21 april 2024-16 Ronde 4 Voorronde NK Competitieteams ovb JM Olympia 56

22 - 28 april 2024-17 meivakantie Master Conquesto WK Mannen/vrouwen teams

29 april - 5 mei 2024-18 meivakantie Ronde 5 JM Beca 2000 WK Mannen/vrouwen teams

6 - 12 mei 2024-19 Master Meteoor

13 - 19 mei 2024-20 19 mei 1ste Pinksterdag Finale finale JM Circuit

20 - 26 mei 2024-21 Finale Master 

27 mei - 2 juni 2024-22

3 - 9 juni 2024-23 NJK

10 - 16 juni 2024-24 Voorronde NK jeugdcompetitieteams ovb

17 - 23 juni 2024-25

24  - 30 juni 2024-26 Finale NK Competitieteams

1 - 7 juli 2024-27

Kampioenschappen, evenementen, (circuit)toernooien

Doel principekalender: het optimaal op elkaar laten aansluiten van bondscompetitie, nationale en internationale evenementen, kampioenschappen en toernooien.

De principekalender dient als basis voor:

1. Plannen van de regiocompetities 2023/2024

2. Samenstellen toernooikalender 2023/2024 met daarin ook opgenomen de regiotoernooien

3. Samenstellen van wedstrijdkalender/-programma Bondscompetitie en Mannencompetitie 2023/2024

4. Vastleggen speelblokken van bekertoernooi, Master en Junior Master Circuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       5. Internationale toernooien vanaf grade 300

Planning Nationaal Internationaal


