
Onderzoek: verenigingen over wedstrijdaanbod

N = 92







Wat ontbreekt er volgens jullie voor 18-
Diverse opmerkingen
* Competitie en JM toernooien vallen samen.
* Ruimere leeftijdsdispensatie dan nu is
* Langere competitie
* Niveau en diversiteit van de competitie is niet voldoende
* Niet volledig gevulde poules
* meer aanbod voor beginnende badmintonners, denk aan opstapcompetitie met minder teams
* Meer kennismakingsactiviteiten met badminton voor de jeugd zijn nodig. BNL zou daar een 
coördinerende en ondersteunende rol in kunnen spelen. Veel jeugd komt nog steeds op campings 
in contact met badminton. Waarom daar niet op inspelen ?

Conclusie:
Bij de jeugd zijn er een aantal opmerkingen die regelmatig terug kwamen. Langere competities, 
aanpassing leeftijdsdispensatie en niveau van de jeugd.

Opmerking.
Het voorstel wat er nu gemaakt wordt voor de competitie in Zuid West kan wel eens in combinatie 
met de pilot in Centrum Noord-Holland tot de oplossing kunnen leiden. Een andere oplossing voor 
de competitie is het spelen op sterkte, maar dan loop je aan tegen de diversiteit in de leeftijden 
bijvoorbeeld een 15 jarige tegen een 18 jarige.





Wat ontbreekt er volgens jullie voor 18-35 jarigen
Diverse opmerkingen
* Landelijke mannencompetitie
* Langere competitie
* Toernooien voor beginners
* Zeeland meer betrekken bij Brabant, is voor ons op 15 minuten vanaf Bergen op Zoom veel dichterbij
*  Competitie begint te snel in het seizoen, te snel na vakantie. Voorkeur is 1 maand later starten, en dan 
1-1.5 maand later eindigen
* Kortere wedstrijden b.v. 5 partijen ipv 8
* Meer competitie wedstrijden
* Te weinig aanbod om nieuwe spelers op te leiden en totaal geen bekendheid in de media
* te weinig recreanten toernooien vanuit de bond. Niveau 9 t/m 11 bedoel ik daarmee

Conclusie:
De mannencompetitie op Landelijk niveau is genoemd. Dit is ook een van de punten die tijdens de RV van 
Centrum is genoemd en welke komend seizoen gaat worden ingezet. Ook hier valt op dat het competitie 
seizoen te kort is.





Wat ontbreekt er volgens jullie voor 36-55 jarigen
Diverse opmerkingen
* Langere competitie
* Te weinig recreanten toernooien niveau 9 t/m 11
* Een dubbelcompetitie.
* Misschien veteranencompetitie.
* Voor de minder getalenteerde ouderen, een recreatiecompetitie waarbij iedereen tegelijkertijd op een 
plek speelt, mat daarna eten
* Deze mensen stoppen toch vaak met de normale competitie, ondanks dat ze echte wedstrijden spelen 
wel leuk vinden. Zou er behoefte zijn aan iets dat minder tijd kost, andere dagen/avonden of minder 
enkels?

Conclusie
Ook hier wordt gesproken over de lengte van de competitie. Ook wordt de dubbelcompetitie en een 
competitie voor veteranen specifiek genoemd. Deze leeftijdsgroep is meer van de gezelligheid.





Wat ontbreekt er volgens jullie voor 55+
Diverse opmerkingen
* Veteranen competitie 55+
* Deze groep is een aparte groep die weinig of niets anders wil dan gewoon vrij spelen op de dagen dat 
het hun uitkomt. Daar is bovenstaand aanbod niet op gericht.
* Meer recreatieve gezelligheidstoernooien
* Dubbelcompetitie invoeren landelijk. Dan kan je langer blijven spelen  en de kosten voor kleine 
verenigingen zijn dan laag en vangt de bond toch bondsgeld van de spelers
* Veteranentoernooien

Conclusie
Het klopt dat er voor deze leeftijdsgroep weinig aanbod is. Bij de gemaakte opmerkingen zie je vooral dat 
het gaat om mensen die gewoon vrij willen spelen en als het kan ook overdag.
.





Wat ontbreekt er volgens jullie voor de Nieuwe/potentiele badmintonners
Diverse opmerkingen
* Geen duidelijk georganiseerde kennismakingsactiviteiten voor ledenwerving. Te weinig activiteiten voor 
startende badmintonners om binding te krijgen
* Kennismakingsactiviteiten voor beginnende spelers
* Er zou meer reclame mogen zijn voor de badmintonsport in het algemeen, de aanwas van leden is en 
blijft lastig.
* Instapcompetitie zou wenselijk zijn
* Meer scholing

Conclusie
Voor de nieuwe badmintonner geven de verenigingen aan dat er te weinig activiteiten zijn voor deze 
doelgroep. Veel gemaakte opmerkingen zijn scholing en een opstap/recreantencompetitie specifiek voor 
deze doelgroep.
.



Overall conclusie
De verenigingen die deelgenomen hebben aan het onderzoek geven vooral aan dat de 
competitie te kort duurt. Ook wordt er aangegeven om voor de diverse doelgroepen een 
aparte competitie of aparte toernooien op te zetten. Voor de nieuwe badmintonner wordt 
er vooral aangegeven dat er weinig tot geen kennismakings- en scholings activiteiten zijn.


