
Onderzoek: badmintonners over wedstrijdaanbod

N = 448



Zwart: ik houd er van om te badmintonnen als deel van mijn actieve en sociale levensstijl, ik speel misschien 
een wedstrijd  (competitie en/of toernooi) maar dat is niet mijn grootste drijfveer.
Groen: Ik houd er van om te badmintonnen als onderdeel van mijn levensstijl en wedstrijden spelen 
(competitie en/of toernooien) is daar onderdeel van.

Onderzoek: badmintonner over wedstrijdaanbodA. Algemeen



Sterke voorkeur voor teamcompetitie en/of toernooien.



B. Bondscompetitie, Regionale competities



Veelgenoemd bij anders, namelijk:
• leeftijd, men vindt zichzelf te oud
• blessures
• onvoldoende spelers (van gelijk niveau) bij club die competitie willen spelen
• lokale dorpen/recreantencompetitie spreekt meer aan: in de buurt, sociaal





Blauw: Competitieve wedstrijden; mij kunnen meten aan andere spelers 
Groen: Deel uitmaken van een team en de teamcultuur
Paars: Gezelligheid, vooral om vrienden te ontmoeten te badmintonnen met mijn vrienden



Is er iets dat je zou doen beslissen om (weer) Bonds- of regiocompetitie te gaan spelen?

 nee, werk ft en heb in het weekend eindelijk tijd voor mezelf

 Nee, ik wil de verplichting niet meer aangaan.

 Leuk team van gemotiveerde spelers, regionaal karakter van de competitie en helder niveau (niet van de baan gemept worden).

 dat heb ik niet nodig , maar ik zou ook even niet weten wat de andere spelers van mijn vereniging over de streep zou kunnen trekken

 Ja als mij  conditie dat toe zou laten

 Neen mijn leeftijd laat het niet toe.

 Als invaller

 Nee, want mijn niveau wordt niet meer hoog genoeg

 Misschien als mijn teamleden een hoger niveau hebben

 Passend niveau. Meer flexibele planning. Ook door de week ('s-avonds). Optie om bonds-/regiocompetitie te combineren met midweekcompetitie?

 Speel nu recreantencompetitie

 30 jaar jonger

 Ik speel voorjaars/najaars competitie en dat bevalt heel goed

 Alleen een jeugdcompetitie die tussen de diverse badmintonscholen en academies wordt georganiseerd. Jeugdleden zouden niet tussen de "oudjes" (senioren) 

moeten zitten en de normale jeugdcompetitie is van een veel te laag niveau

 Nee en ook niet nodig...ben al blij nog fit te zijn.

 geen blessure meer

 Nee, wil niet in het weekend spelen. De recreanten Najaars en Voorjaarscompetitie waarbij je speelt op eigen speelavonden vind ik ideaal.

 meer tijd en geld.

 Verlaging van de teambijdrage voor het mogen deelnemen aan de competitie!!, onze vereniging berekend dit , denk ik terecht, door aan de competitie speler

 Als we met ons eigen recreatieteam zouden meedoen

 nee; die tijd is echt voorbij

 Misschien dichtbij huis 30 km maximaal. Wat goedkoper en peper niveau

 beter organiseren, ik heb daarover veel ideeën maar maar de bond is nooit aan het vernieuwen........

 Gezien leeftijd (66 jaar) geen behoefte aan (verplichte) competitie en bijkomende zaken.

 als het privé kan

 Betere spreiding over het seizoen. Nu duurt het van medio september tot medio januari. In die periode moet je heel veel spelen.

 Duidelijker geblokte tijden kunnen spelen ipv hele dag of heel weekend.

 Nee, ik probeer andere wel te stimuleren

 nee nu niet meer

 Lichamelijk fit genoeg en voldoende niveau en plaats in het team

 nee, blessure is blijvend.

 neen, voorlopig niet

 wellicht een echte senioren (maar dan in leeftijd boven de 60) competitie, maar ook een competitie met alleen maar dubbels en mix (dus geen enkels).

 ik speel al in de recreantencompetitie dat niveau is hoog genoeg



 Leeftijdscategorie

 groei mogelijkheden club

 Goede dames in het team.

 andere werktijden, waardoor ik weer kan trainen en daardoor weer regiocompetitie kan spelen (zonder training geen competitie)

 Speeltijd/reistijd verhouding zou veeel hoger moeten

 Leuk team

 Tijd, ivm werk

 Minimaal 3 velden per wedstrijd beschikbaar, zodat je ddw ook op een acceptabele tijd weer thuis kunt zijn.

 Meer speel ervaring, nu ongeveer 1x per maand / 10x in een jaar een rolstoelbadminton toernooi. Als ik de mogelijkheid krijg / heb dan pak ik die graag met beide handen aan. Ik speel 

(liever) NIET op zondag vanwege m’n geloofsovertuiging.

 Meer zitbadminton

 Misschien opties bieden om op andere dagen dan op zaterdag/zondag te spelen, zoals in Noord het geval is. Hangt natuurlijk ook af van de vereniging en op welke dagen zij de competitie 

plant.

 Afstanden en speeldagen en het hebben van voldoende dames en heren om te spelen.

 Regiocopetitie lijkt me leuk en ga overleggen met de club

 dubbelcompetitie voor jonge ouderen

 Misschien afstanden minder groot en een competitie waarbij je geen singels speel.

 Als er geen enkel partijen meer gespeeld worden. Een andere opzet dus. Meer gericht op de oudere badmintonner

 nee ik ben te oud en speel 3 avonden gezellig bij 2 clubs met recreanten

 Misschien als mijn dochters ouder zijn, en makkelijker zelfstandig naar hun wedstrijden kunnen.

 Niet in de weekenden.

 indien er een serieuze onderstuening komt vanuit Badminton NL

 Competitie voor beginners

 Ik speel nog niet zo lang. Als ik een jaar of meer verder ben, zou ik het misschien overwegen.

 Nee, ben nu 58 en heb geen zin meer om voor een wedstrijd de hele zondag kwijt te zijn. Ik heb ruim 40 jaar competitie gespeeld naar tevredenheid. Blijf wel spelen maar recreatief. Maar 

wil wel graag op niveau blijven spelen.

 Als de competitie naar een vaste avond in de week kan.

 Nee, het bevalt me goed zo

 De eerst komende jaren niet ivm gezinssituatie.

 nee tijd en geld

 Lichamelijke conditie

 Een team

 fit zijn, korte reisafstanden

 Een leuk team.

 Mijn oude team terug. Training krijgen van trainers die er echt verstand van hebben (Leonard van Velzen, Aad van Zeijl), die overigens talrijker kunnen zijn zodra de bond haar 

trainerscursus op de schop gooit.

 Op dit moment niet ivm net veranderde gezinssituatie

 Als het altijd op de vaste speelavond plaats zou vinden

 Meer vrije tijd nodig, in combinatie met mijn opleiding is dit niet haalbaar.

 Volgend jaar doe ik waarschijnlijk weer mee, ben nu reserve, hoop dan weer meer tijd te hebben.



Volledig tekst:

 De periode van september t/m januari is prima

 Het aantal competitiewedstrijden (14) is voldoende

 Het aantal partijen (8) per competitiewedstrijd is voldoende

 Het soort partijen in de reguliere competitie (1xMD, 
1xVD, 2xME, 2xVE en 2x GD) is goed verdeeld

 Verhouding mannen/vrouwen in een team is goed
 Reistijd-/afstand is geen probleem

 Invalregeling is eerlijk en uitvoerbaar

 Belangrijk dat je punten voor de nationale ranglijst kunt 

verdienen in deze competitie

 Dat er alleen in het weekend wordt gespeeld is goed





C. Bekertoernooi











Wat zou je doen beslissen om deel te 

nemen aan het bekertoernooi?

 lage niveaus ook vertegenwoordigd

 Waarom is er een bekertoernooi? liever 

langer/grotere competitie en minder 

toernooien

 Niks, ik heb er geen behoefte aan

 Als er voldoende spelers binnen mijn 

club zouden zijn.

 Gunstige tijd

 Niets. De huidige competitie vult mijn 

weekend al voor een lange tijd. De 

periode erna met vrijblijvend toernooien 

spelen is juist wel fijn.

 net als hiervoor, 30 jaar jonger

 Als ik competitie zou spelen.

 Haha moet mijn Nivo flink omhoog

 Info en medespelers die ook enthousiast 

zijn.

 Een team die wordt opgegeven bestaat 

uit 3 dames en 3 heren maximaal. Deze 

spelen. Een ander MAG niet invallen.

 als de afstanden niet te gek zijn en de 

tegenstander van ongeveer gelijk nivo

 Informatie over het toernooi en wat er 

allemaal mogelijk is.

 dat is een clubbeslissing

 Zoals ik 20 jaar jonger zou zijn

 Regionaal karakter.

 Als mijn team meedoet

 Selectie op niveau's

 nee vervoer ,tijd en geld kwestie

 als we als team compleet zijn en het past 

in onze drukke agenda's

 Als de rest van mijn team misschien wilt.

 meer informatie erover

 Complete wedstrijden dus 8 partijen



Is er iets dat je zou willen veranderen aan het 

bekertoernooi?

 Opzet is vooral goed

 Door de weeks op een avond om 19u aan de 

andere kant van het land spelen is gewoon 

geen optie.

 Ik zou de voorrondes in het weekend (net zo 

als de competitie zelf) organiseren, dan is wel 

het moment dat meer teams kunnen lijkt me. 

Het toernooiprogramma moet dan wel 

aangepast worden, maar bespreek een 

centrale hal voor de voorrondes en elk team 

speelt 3 wedstrijden die dag, winnaar gaat 

door.

 verplicht maken voor de teams.

 Inschrijfgeld is veel

 Reisafstanden blijft altijd een issue. Voor een 

wedstrijde doordeweeks meer dan 45 

minuten rijden is vrij lastig naast een fulltime 

baan.

 Ik speel ivm tijdgebrek niet meer mee

 Aan de ene kant is het jammer dat er slechts 

5 partijen worden gespeeld, maar het is ook 

niet te doen om op een doordeweekse avond 

8 partijen af te werken. In het weekend 

spelen is geen optie vanwege de toernooien 

in het voorjaar. Wel jammer dat er zo weinig 

teams meedoen de laatste jaren.

 misschien dat op voorhand bekend zou 

kunnen zijn op welke dagen je speelt...bij de 

samenstelling van mn huidige team is dat nu 

een heikel punt, omdat niet iedereen op 

iedere dag kan spelen

 Wanneer je bijvoorbeeld 80 km moet rijden 

op 'n avond om maar 1 tot 2 wedstrijden te 

kunnen spelen en daarna laat diezelfde 80 km 

weer terug is enige échte nadeel..

 Pas na aanmelding worden speeldata bekend. 

Dit maakt dat ik het toezeggen voor het beker 

toernooi lastig vindt. (ik begrijp dat dit niet 

anders kan, maar toch. Ik heb vaak 

meegemaakt dat 6 spelers zich opgeven voor 

de beker en uiteindelijk zelfs reserves moeten 

worden opgetrommeld. Dat is jammer.

 19u spelen en daarvoor anderhalf uur in de 

auto zitten is onhaalbaar als je tot 17u werkt. 

Reisafstand kan behoorlijk groot zijn en tijden 

zijn en daardoor zijn de speeltijden ook niet 

ideaal.

 Ik speel dit zelf puur ter 'vervanging' van de 

competitie. Het is jammer dat je maar 5 

wedstrijden speelt en vaak zelf als speler 

maar één of twee wedstrijden speelt. De 

poule is vaak maar max 3. Ik zou de poule dan 

groter doen. Daarnaast heeft dit toernooi 

voor mij weinig waarde verder.

 Zelfde partijen als in competitie, waardoor 

iedereen meer kan spelen.

 Door de week naar de andere kant van het 

land is niet fijn ivm studie en werk. Vrijvragen

en laat in de nacht thuis.

 Niet door de weeks

 Niet doordeweeks spelen, want dit is vaak 

lastig te combineren met werk, omdat het 

meestal toch een eind reizen is.

 Door de week spelen is killing. Daarnaast zou  

ik zowel competitie / toernooien als 

bekerwedstrijden gelijk willen verspreiden 

over het seizoen

 Meer bekendheid. Ik denk dat het bij veel 

clubs bij de ccper in de mailbox blijft een niet 

bij de teams komt

 Ik vind het op zich goed dat er een soort van 

competitie is die doordeweeks is. Maar late 

avonden zijn wel vervelend en een reden dat 

ik al jaren niet meer mee doe.

 het leeft niet, te veel reizen voor te weinig 

wedstrijd

 Het is een gemis dat vanuit de eredivisie 

nagenoeg geen vereniging deelneemt. Zonder 

de sterke team is het toernooi waardeloos.

 Hoeft niet zo nodig voor mij. Laat deze 

synchroon lopen met de huidige 

bondscompetitie.

 Gewoon 8 wedstrijden en ook liever in het 

weekend

 als student was door de week prima, nu 

minder

 Gewoon 8 wedstrijden. 4 x enkel 4 keer 

dubbel/mix



D. Overige competities





Andere competities die worden gespeeld:
• Lokale recreanten-/dorpscompetitie (dichtbij, leuk en 

goedkoop)
• RCZ
• RBB competitie
• (Fleet) Veteranencompetitie
• Competitie in andere sport
• Interne competitie
• Regionaal/lokaal georganiseerde nacompetitie
• BBF competitie
• HBB competitie
• Recreanten Competitie Limburg
• International (Central banks)





Interesse in andere teamcompetities, namelijk:
• Recreantencompetitie
• Teamcompetitie in voorjaar voor alle niveau's
• Korte herencompetitie en vrouwencompetitie (na januari)
• Dubbelcompetitie senioren3Veteranencompetitie (door BNL)
• Teamcompetitie gedurende de winter
• (Senioren)competitie voor teams met 3 spelers, waarbij maar 6 partijen gespeeld worden
• Competitie over een langere periode
• Toernooigewijze organisatie in weekenden
• Langer seizoen (t/m april)
• Normale bedragen voor deelname
• Clubcompetitie of streekgebonden
• Minder wedstrijden
• Kortere competities met meer spreiding over het jaar en tussentijdse herindeling
• 3 vs 3

Dubbelcompetitie met jeugd (mijn zoontje van 12)
• Teamcompetitie op vaste avond in de week
• Competitie in oktober (ipv september) starten, doorgaan t/m april
• De nieuwe speelvormen die BN zelf naar buiten heeft gebracht, maar verder niets meer over 

heeft laten horen!







E. Toernooien











Rapportcijfers

Bonds-/Regiocompetitie: 7.4
Bekertoernooi: 6.3
Gehele aanbod toernooien: 6.9



Samenvatting / conclusies

Algemeen
Er is een sterke voorkeur voor teamcompetities en – toernooien t.o.v. individuele 
competities/toernooien.

Bondscompetitie
• ‘Niet voldoende tijd’ en ‘niet in het weekend willen spelen’ zijn de meest genoemde redenen 

waarom iemand geen (of niet langer) Bondscompetitie (meer) speelt.
• Een Lokale dorpen/recreanten competities spreekt voor een deel van de respondenten meer 

aan dan de competitie van Badminton Nederland.
• ‘Competitieve wedstrijden’, en ‘Deel uitmaken van een team’ zijn de 2 meest genoemde 

redenen waarom iemand wel deelneemt aan de Bondscompetitie.
• Ruim een kwart van de respondenten is het ‘oneens’ of ‘sterk oneens met de periode waarin 

de competitie wordt gespeeld. In de open antwoorden wordt regelmatig aangegeven dat een 
langere periode wenselijk is, bijvoorbeeld van oktober t/m april.

• Ongeveer de helft van de respondenten is ‘oneens’ of  ‘sterk oneens’ met de stelling:
1.het aantal competitiewedstrijden (14) is voldoende
2.de reistijd/-afstand is geen probleem
3.belangrijk dat je punten voor de nationale ranglijst kunt verdienen



Bekertoernooi

- ‘Niet genoeg tijd’, ‘te hoog niveau’ en ‘geen informatie’ zijn de belangrijkste 

redenen om niet deel te nemen aan het bekertoernooi.

- ‘Competitieve wedstrijden’, en ‘Deel uitmaken van een team’ zijn de 2 meest 

genoemde redenen waarom iemand wel deelneemt aan het bekertoernooi.

- Ongeveer de helft van de respondenten is ‘oneens’ of  ‘sterk oneens’ met de 

stelling:

a. de reistijd/-afstand is geen probleem

b. dat er alleen door de week gespeeld kan worden

Overige competities

86 van de 448 respondenten geeft aan ook uit te komen in andere competities 

(zoals bijvoorbeeld lokale recreanten-/dorpencompetities). De 4 belangrijkste 

overwegingen voor hen zijn:

- Aantal wedstrijden

- Doordeweeks

- De opzet

- Niveau sluit goed aan



Ander vormen van teamcompetities:

- Bijna een kwart van de respondenten geeft aan interesse te hebben in een 

teamcompetitie gedurende de zomermaanden juni, juli, augustus.

- Bijna een derde van de respondenten geeft aan interesse te hebben in een 

discipline specifieke (enkel, dubbel of gemengd) teamcompetitie.

Toernooien

- Een derde van de respondenten speelt 1-2 toernooien en een kwart speelt 3-5 

toernooien per seizoen.

- ‘Gezelligheid, vooral om vrienden te ontmoeten’ en ‘Competitieve wedstrijden’ zijn 

de belangrijkste redenen om deel te nemen aan toernooien.

- ‘Niet genoeg tijd’ en ‘duurt te lang’ zijn redenen om niet deel te nemen aan 

toernooien.

- De volgende vormen van toernooien werden het meest interessant genoemd:

a.Discipline specifieke toernooien (enkel, dubbel of gemengd)

b.Meer eenmalige teamtoernooien

c.Kortere toernooien (halve dag of minder)

d.Meer toernooien specifiek voor de recreatieve speler


