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Opstapcompetitie
Inleiding
Naar aanleidingen van vragen van Regio Managers op het RM overleg d.d. 23 maart 2009
om de competitie voor beginnende jeugd aantrekkelijker te maken is in een aantal
overleggen, waarbij alle regio’s betrokken waren, een laagdrempelig competitieconcept
voor beginnende spelers uitgewerkt. Ook is hierbij rekening gehouden met de reacties
van 18 verenigingen op concepten die hun zijn voorgelegd.
Een van de concepten die naar voren kwam was de reeds met succes georganiseerde
Opstapcompetitie in de regio Zuid-West. De betrokkenen waren het er over eens dat dit
een toepasselijk naam is en dat deze naam gehandhaafd blijft bij de verdere invoering in
andere regio’s. De Opstapcompetitie zoals die in de regio Zuid-West wordt georganiseerd
is grotendeels verwerkt in de Opstapcompetitie zoals hierna is beschreven.
Het grote voordeel van de Opstapcompetitie is dat het competitiereglement zoals dat
geldt voor de reguliere competitie niet van toepassing is. Dit biedt bijvoorbeeld ruimte
om reisafstanden beperkt te houden, om jongens/meisjes door elkaar te laten spelen,
minder partijen te spelen, om het speelveld aan te passen, om puntentelling aan te
passen, enzovoort. Op deze manier zijn er betere mogelijkheden om de doorstroming
naar de reguliere jeugdcompetitie te bevorderen.
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H1 OPZET EN BEPALINGEN OPSTAPCOMPETITIE
1.1

Doel

1.1.1 Doel Badminton Nederland
Badminton Nederland wil graag dat competitie spelen een vanzelfsprekendheid wordt
voor ieder kind dat lid wordt van een badmintonvereniging. Je wordt lid, je krijgt training
en je gaat competitie spelen. Afhankelijk van de vorderingen en ontwikkeling van het
kind, wordt deze op voorspraak van de trainer geschikt gevonden om in te stromen in de
Opstapcompetitie of reguliere competitie. Door er zo tegen aan te kijken bied je de
kinderen en de trainers direct iets waar ze naar toe kunnen werken. Met de
Opstapcompetitie wil Badminton Nederland spelers en verenigingen een handreiking doen
om dit actief en voortvarend op te pakken en om de badmintonsport te profileren als
wedstrijdsport.
Hierbij heeft Badminton Nederland het volgende traject voor ogen bij een kind dat lid
wordt van een badmintonvereniging:
Nr

Fase

Doel

Vereniging

1

Kennismaking en
training: binnen een
maximale tijd vanaf dat
een kind lid wordt van
een vereniging stroomt
het kind door naar
Opstapcompetitie of
reguliere competitie.

Voorbereiden op
competitie spelen

Trainer en
jeugdbegeleiders
spelen hierbij een
belangrijke rol

2

3

Opstapcompetitie:
maximaal 2 jaar, dan
doorstromen naar
reguliere
jeugdcompetitie.
Reguliere
jeugdcompetitie

Voorbereiden op
reguliere
competitie

- Verenigingscontactpersoon
Opstapcompetitie
- Team-begeleider(s)

Verder
ontwikkelen als
speler

Competitiecontactpersoon
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Ondersteuning
BADMINTON NEDERLAND
Badminton Nederland biedt
het volgende voor
trainers/jeugdbegeleiders:
- Bad-mini-ton,
http://www.badminto
n.nl/index.php/NL/33
0
- Yonex Kids Games,
http://www.badminto
n.nl/index.php/NL/12
38
- Deeldiploma,
http://www.badminto
n.nl/index.php/NL/38
6
- Map Kennismaken
met badminton ,
http://www.nijha.nl/s
portbinnen/literatuur/
/pagina=1/id=702151
Dit zijn allemaal uitgewerkte
concepten. Ze geven o.a.
voorbeelden van
trainingsmethoden.
- Handboek en beperkt aantal
regels.
- Organisatie bij groep
verenigingen
- Ondersteuning door RCW.
Organisatie in handen van
RCW. Het Basis
Regiocompetitie Reglement is
van toepassing.
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1.1.2 Doel Opstapcompetitie
Het doel van de Opstapcompetitie is een 'laagdrempelige' competitie voor beginnende
spelers. Dat betekent:
goede begeleiding in een leuke sfeer
competitie vooral als een leuke activiteit
de mogelijkheid om de 'echte' spelregels goed te leren kennen
leren verliezen en leren winnen
zo veel mogelijk korte reisafstanden naar uitwedstrijden (zodat ouders ook sneller
een kijkje komen nemen en bereid zijn te rijden).
Om dat te bereiken wordt gekozen voor:
opdeling van de regio’s in kleinere delen: de 'opstapgebieden'
een indelingsbijeenkomst van alle deelnemende verenigingen per opstapgebied
(na de 'verenigingsopgave') gericht op de poule-indeling.
Vooral door deze indelingsbijeenkomst is het goed mogelijk om specifieke wensen met
elkaar af te stemmen.
De bepalingen voor Opstapcompetitie, zoals hierna beschreven, zijn het uitgangspunt
voor wat betreft doelgroep, groepsindeling, competitie-indeling, (spel)regels en
competitieperiode en -dagen. Tijdens de indelingsbijeenkomst kunnen, indien wenselijk,
in onderling overleg aanvullende afspraken worden gemaakt voor het desbetreffende
opstapgebied.
1.2 Doelgroep
De doelgroep van de Opstapcompetitie betreft jeugdleden in de leeftijden van 6 tot en
met 18. Hierbij ligt de nadruk op de 'jonge' jeugd tot en met 12 jaar waarvoor directe
instroom in de reguliere jeugdcompetitie lastiger is dan voor 'oudere' jeugd. In principe
mag een jeugdlid maximaal twee competitieseizoenen meedoen aan de
Opstapcompetitie. Gaat een speler goed vooruit, dan is het van belang dat de vereniging
waar de speler lid van is goed afweegt of het aanvaardbaar is om hem of haar nog deel
te laten nemen aan de Opstapcompetitie voor beginnende spelers. De reguliere
jeugdcompetitie biedt in dat geval goede mogelijkheden en er wordt voorkomen dat er
onevenredige verschillen tussen spelers ontstaan.
1.3 Groepsindeling
De Opstapcompetitie wordt gespeeld in vier leeftijdsgroepen:
Aantal
partijen
per
wedstrijd

Groep

Leeftijdsgroep

Speler die op 31 december van het seizoen waarin
een wedstrijd valt jonger is dan:

1

15,16, 17, 18
jaar

19 jaar

8

2

11,12,13,14
jaar

15 jaar

8

3

9,10 jaar

11 jaar

8

4

6,7,8 jaar

9 jaar

5

Om teams compleet te maken is het mogelijk om kinderen in een hogere leeftijdsgroep in
te delen. Voor wat betreft kinderen met een leeftijd aan de bovengrens van een
leeftijdsgroep is het aan te raden om deze een leeftijdsgroep hoger in te delen. Voor
iemand van 11 jaar (en mogelijk ook voor iemand van 10 jaar) die voor de tweede keer
speelt maar nog niet geschikt is voor de reguliere jeugdcompetitie, is het wellicht leuker
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om een leeftijdsgroep hoger te spelen in de Opstapcompetitie. Ook voor de
tegenstanders is dat meestal leuker.
De teams worden ingedeeld op het niveau van de oudste speler/speelster uit een team.
De Regionale Commissie Wedstrijdzaken (RCW) verleent geen dispensaties om uit te
komen in een lagere leeftijdscategorie. In specifieke situaties kan tijdens de
indelingsbijeenkomst van het Opstapgebied (zie 1.8) met tegenstanders worden
afgesproken dat in een bepaald team bijvoorbeeld toch een speler/speelster zit die
eigenlijk net te oud is. Als het naar de mening van desbetreffende vereniging qua niveau
aanvaardbaar is en de verenigingen van de andere teams gaan akkoord, dan kan de
uitzondering worden doorgevoerd.
1.4 Competitie-indeling
Een poule bij de Opstapcompetitie bestaat in principe uit zes teams. Alle teams spelen
een thuis- en een uitwedstrijd tegen elkaar, zodat elk team tien wedstrijden speelt.
Groepen 1, 2 en 3
Een team bestaat uit minimaal twee jongens en twee meisjes. De teams spelen per
ontmoeting/wedstrijd het 'normale' aantal van acht partijen. De volgende partijen
worden gespeeld:
1
1
2
2
2

Mannendubbel
Vrouwendubbel
Mannenenkels
Vrouwenenkels
Gemengddubbels

De partijen worden gespeeld in de volgorde zoals op het wedstrijdformulier is
aangegeven op het Wedstrijdformulier Opstapcompetitie (zie voor voorbeeld bijlage 1).
Het wedstrijdformulier is beschikbaar via www.badminton.nl (menu: competitie
opstapcompetitie). In onderling overleg tussen de twee teambegeleiders kunnen de
wedstrijden in een andere volgorde worden gespeeld.
In de leeftijdsgroepen 1 tot en met 3 mag het geslacht worden losgelaten als dat bij de
indeling in het opstapgebied onderling is afgesproken.
Groep 4 (6,7,8 jarigen)
Een team bestaat uit minimaal vier kinderen. Het aantal jongens of meisjes is vrij in te
delen, zodat teams dus uit alleen jongens of meisjes kunnen bestaan. De teams spelen
per ontmoeting/wedstrijd vijf partijen: twee enkelspel en drie dubbelspelen.
De partijen worden bij voorkeur zoveel mogelijk in de volgende volgorde gespeeld:
1 Mannenenkel
1 Vrouwenenkel
1 Gemengddubbel
1 Mannendubbel
1 Vrouwendubbel
Op het Wedstrijdformulier Opstapcompetitie (zie voor voorbeeld bijlage 1) kunnen de
tweede mannenenkel (ME2), tweede vrouwenenkel (VE2) en tweede gemengddubbel
(GD2) worden overgeslagen. Bij teams die niet minimaal uit twee jongens en twee
meisjes bestaan, wordt het geslacht van de voorkeursvolgorde losgelaten. Zie ook de
spelregels.
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1.5 (Spel)regels
Het Basis Regiocompetitiereglement van de reguliere competitie is niet van toepassing op
de Opstapcompetitie! Dat geldt dus ook voor de boeteregelingen: die zijn niet van
toepassing.
In alle leeftijdsgroepen wordt gespeeld volgens de 'gewone telling' (de officiële
spelregels; zie site van Badminton Nederland). Dat geldt dus ook voor de jongste groep
4.
Specifieke aandachtspunten dan wel uitzonderingen:
Tijdens de partijen mogen er aanwijzingen gegeven worden (het gaat immers om
het leren). De begeleiders mogen ook in het veld komen om uit te leggen.
Elke partij bestaat dus uit twee gewonnen games zodat eventueel een derde game
noodzakelijk is. Bij de groepen 3 en 4 kan tijdens de ontmoeting voordat een
partij begint door de teambegeleiders worden afgesproken dat er geen derde
game wordt gespeeld (bijvoorbeeld bij grote vermoeidheid van de spelers of bij
tijdgebrek).
Alle partijen worden gespeeld conform de geldende telling zoals deze is
omschreven in de spelregels van badminton. Dat betekent dat een game wordt
gewonnen door de speler(s) die als eerste het 21e punt scoort, mits er op dat
moment een verschil van 2 punten in de stand is. Is dit niet het geval dan wordt
er doorgespeeld tot dat er een verschil is van 2 punten, of wanneer voor de 1e x
het 30e punt word gescoord.
Indien daar voorafgaand aan de wedstrijd afspraken over gemaakt worden dan is
het toegestaan om de games gewonnen te verklaren op het moment dat voor de
eerste maal in een game het 21e punt wordt gescoord. Deze afspraak geldt dan
voor alle partijen die deel uitmaken van de betrokken competitiewedstrijd.
Spelers mogen invallen in hogere leeftijdsklassen en in de eigen leeftijdsklasse.
De thuis spelende (ontvangende) vereniging bepaalt met welke shuttles er wordt
gespeeld.
Indien er een poule bestaat uit teams in leeftijdsklasse van groep 4, dan mogen
de betreffende verenigingen onderling afspreken dat de kinderen op een
aangepast speelveld mogen spelen. Dit betekent bijvoorbeeld een half veld en/of
een lager net.
1.6 Competitieperiode en -dagen
Bij spelen zoals reguliere competitie
De regio bepaalt in welke periode van het jaar de Opstapcompetitie wordt gespeeld.
Het is mogelijk om tijdens de indelingsbijeenkomst (zie hieronder) de voorkeur voor een
bepaalde speelsleutel in te brengen. Dat maakt de indeling in goede poules echter wel
lastiger. Het verzoek/advies is dan ook om dat alleen te doen als het echt niet anders
kan en om het te beperken tot 'alle teams dezelfde speelsleutel' of 'tegengestelde
speelsleutels', zodat er niet één bepaalde speelsleutel als randvoorwaarde geldt.
Centraal spelen van competitiewedstrijden
Het is ook mogelijk dat de verenigingen in een opstapgebied er voor kiezen de
competitiewedstrijden in een centraal gehuurde accommodatie af te werken. Er kunnen
dan meerdere competitiewedstrijden op 1 dag worden gespeeld.
De wedstrijden worden bij voorkeur gespeeld op zaterdag of zondag. De aanvangstijd
van de eerste partij moet liggen tussen 09.00 en 14.30 uur. De laatste partij moet voor
18.00 uur begonnen zijn.
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Uitzonderingen:
Verschuiven van wedstrijden (naar voren of naar achteren) mag volledig in
overleg tussen twee verenigingen worden geregeld. De regio coördinator
opstapcompetitie hoeft hierover niet te worden ingelicht.
Wedstrijden kunnen worden verschoven naar andere speelweken, vrije weken en
ook naar weken voorafgaand aan de 'officiële' competitieperiode en de eerste
week na speelweek 10. Zolang beide betrokken verenigingen maar akkoord zijn.
Andere speeltijden zijn in onderling overleg tussen de verenigingscontactpersonen
mogelijk.
Ook spelen op een doordeweekse dag (bijvoorbeeld woensdagmiddag voor groep
3 en 4, of vrijdagavond voor groep 1 en 2) kan, maar ook alleen in onderling
overleg tussen de verenigingscontactpersonen.
Ten aanzien van speeltijden en speeldagen kunnen per opstapgebied tijdens de
indelingsbijeenkomst (zie 1.8) ook vooraf aanvullende afspraken gemaakt worden
(bijvoorbeeld over de woensdagmiddag en de vrijdagavond).
1.7 Opstapgebieden
Als uitvloeisel van het doel van de Opstapcompetitie is ervoor gekozen om de regio’s te
verdelen in streekgebonden Opstapgebieden met daarin de verenigingen waarvan de
teams met elkaar in poules van de Opstapcompetitie zullen worden ingedeeld.
Uitgangspunt is dat in een Opstapgebied ongeveer vijftien verenigingen zitten die
maximaal 50 kilometer (van rand tot rand) of een half uur rijden van elkaar liggen.
De belangrijkste voordelen zijn: korte reisafstanden en de mogelijkheid tot overleg
tussen de verenigingen vooraf aan de competitie zodat specifieke wensen kunnen worden
besproken (zie hierna). Dat levert een stuk flexibiliteit op.
1.8 Indelingsbijeenkomst
Om de poules per leeftijdsgroep per opstapgebied zo goed mogelijk in te delen vinden
indelingsbijeenkomsten per opstapgebied plaats. De bespreking wordt geleid door de
opstapcoördinator van het opstapgebied; er zal een vertegenwoordiger van het
Regioteam bij aanwezig zijn. Om als vereniging mee te doen is aanwezigheid tijdens de
indelingsbijeenkomst verplicht. Aangezien het opstapgebied beperkt in omvang is, kost
het niet veel reis- en bespreektijd! Uit ervaringen uit het recente verleden blijkt dat een
indelingsbijeenkomst als zeer nuttig wordt ervaren en dat het meestal maar één tot
anderhalfuur duurt.
Het gaat er om dat er van elke vereniging iemand aanwezig is die weet om welke
kinderen het gaat en dus het niveau van de eigen teams kent. Dit houdt de
communicatie kort en maakt het mogelijk om de poules tijdens de bijeenkomst zo eerlijk
mogelijk in te delen. Het doel is dat er aan het eind van de bijeenkomst een
conceptpoule-indeling voor het opstapgebied is met een overzicht van eventuele op te
lossen probleem- en/of vraagpunten.
De vertegenwoordiger van een vereniging moet meenemen:
De eerder ingeleverde inschrijfformulieren.
De namen en een 'sterkte-inschatting' van de spelers (zodat een goede pouleindeling kan worden gemaakt).
De eventuele voorkeur voor speelsleutels.
De eventuele wensen t.a.v. afwijkende speeltijden en -dagen.
Na de bijeenkomst geeft de opstapcoördinator van het opstapgebied de indeling door aan
de regio coördinator opstapcompetitie die zorg draagt voor de administratieve verwerking
en eventuele probleempunten in overleg met de opstapcoördinator van het
desbetreffende opstapgebied oplost.
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Tijdens de indelingsbijeenkomst kunnen ook specifieke afspraken voor het opstapgebied
worden gemaakt, zoals:
Vijf in plaats van acht partijen per wedstrijd in leeftijdsgroep 3
In de jongste leeftijdsgroep 4 bijvoorbeeld kleinere poules (vier of vijf in plaats
van zes teams per poule).
Elke vereniging ontvangt los van de inschrijving een uitnodiging voor de
indelingsbijeenkomst (met tijd en locatie).
1.9 Wie zijn speelgerechtigd?
De Opstapcompetitie wordt georganiseerd door Badminton Nederland, hetgeen impliceert
dat elke deelnemer aan de Opstapcompetitie lid moet zijn van Badminton Nederland en
dus in het bezit moet zijn van een bondsnummer.
Een vereniging die geen lid is van Badminton Nederland kan alleen deelnemen als zij lid
wordt van Badminton Nederland. Deze verenigingen worden, nadat zij te kennen hebben
gegeven mee te willen doen aan de Opstapcompetitie, doorverwezen naar het
Bondsbureau. Het Bondsbureau neemt contact op met deze vereniging op om het
lidmaatschap met Badminton Nederland te bespreken. De van kracht zijnde
‘experimenteerregeling lidmaatschappen en contributies’ biedt mogelijkheden om
maatwerk te leveren.
1.10 Inschrijven
Per regio wordt het inschrijfproces als volgt doorlopen:
beschikbaar stellen van het ‘Inschrijfformulier Opstapcompetitie' (bijlage 2).
Hiervan ontvangen alle verenigingen bericht. De verenigingscontactpersonen
ontvangen een (lege) namenlijst die teruggestuurd moet worden aan de regio
coördinator opstapcompetitie. De namenlijst bestaat uit de namen, geboortedata
en bondsnummers van de spelers per team.
deadline aangeven wanneer verenigingen zich aangemeld moeten hebben.
indelingsbijeenkomsten organiseren per opstapgebied. Hiervoor ontvangt elke
vereniging een uitnodiging.
de poule-indelingen verwerken en probleempunten oplossen.
de poule-indeling en het overzicht met contactpersonen per vereniging
beschikbaar stellen op het regiodeel van de website van Badminton Nederland.
na bekendmaking van de poule-indelingen moeten de verenigingen uitnodigingen
(zie bijlage 3 voor voorbeeld) met plattegronden aan de tegenstanders versturen.
Hoe sneller hoe beter!
1.11 Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per deelnemend team.
Het opsturen van het Inschrijfformulier Opstapcompetitie (zie bijlage 2) verplicht een
vereniging tot het betalen van het totale inschrijfgeld (aantal teams x inschrijfgeld per
team) aan Badminton Nederland. Elke deelnemende vereniging ontvangt hiervoor een
factuur van Badminton Nederland. Teams die zijn opgegeven maar vanwege te weinig
beschikbare teams in een bepaalde leeftijdsgroep onverhoopt niet kunnen worden
ingedeeld in een poule, zullen niet in rekening worden gebracht.
1.12 Uitnodigingen
Bij spelen zoals reguliere competitie
Na bekendmaking van de poule-indeling kunnen de verenigingscontactpersonen het
wedstrijdschema van hun teams bepalen en zo nodig met andere
verenigingscontactpersonen overleggen om wedstrijden te verschuiven van de speelweek
volgens de speelsleutels naar een andere speelweek.
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In alle gevallen moet de uitspelende vereniging van de thuisspelende vereniging via
email of via de gewone post de volgende informatie ontvangen:
De bevestiging van de data van wedstrijden met
- verwijzing naar de poule
- indien van toepassing verwijzing naar gemaakte verschuivingafspraak
- opgave van aanvangstijd en sporthal (adres en telefoonnummer)
Een plattegrond met de locatie van de sporthal en indien nodig een
routebeschrijving.
Let op met het mailen van grote bestanden met plattegronden. De mailbox van de
ontvangende contactpersoon kan dan snel vol zijn waardoor uitnodigingen mogelijk niet
aankomen! Een voorbeeld van een uitnodiging (zie bijlage 3) is beschikbaar.
Bij spelen op centrale plaats
Bij de indelingsbijeenkomst wordt afgesproken wanneer, waar en hoe vaak op een
centrale plaats de competitiewedstrijden worden gespeeld. De opstapcoördinator van het
opstapgebied zorgt voor afstemming.
1.13 Uitslagen doorgeven
De verenigingscontactpersoon opstapcompetitie van het thuisspelende team moet het
door de beide teambegeleiders ondertekende originele wedstrijdformulier bewaren totdat
de competitieperiode voorbij is en de eindstanden van de poules bekend zijn.
Om de standen in de poules, op regelmatige basis, via de regiosite te kunnen volgen,
wordt erop aangedrongen de uitslagen wekelijks, uiterlijk op maandag, door te geven
aan de webmaster van de regiosite.
Tevens wordt u verzocht om de uitslagen te versturen naar alle in dezelfde klasse
genoemde contactpersonen.
Uitslagen kunnen tot en met de woensdag NA de eerste speelweek volgend op de tiende
speelweek (dus 10 dagen na het einde van de tiende speelweek) verwerkt worden. De
dan bekende stand geldt als eindstand van de poules.
Bij de Opstapcompetitie gelden GEEN boetes en GEEN controles door de RCW of spelers
speelgerechtigd zijn. Het doorgeven van uitslagen en daarmee up-to-date standen zijn
daarmee afhankelijk van de deelnemende verenigingen zelf. Na speelweek vijf en acht
krijgen de contactpersonen die geen of laat uitslagen doorgeven een herinnering van de
regio coördinator opstapcompetitie.
1.14 Overige aandachtspunten
Aan het eind van de competitieperiode ontvangen alle deelnemers een vaantje.
Gezien het karakter van de Opstapcompetitie is een teambegeleider noodzakelijk,
ook bij uitwedstrijden. De ervaringen hebben geleerd dat de teambegeleider
spelregelkennis moet hebben, zeker bij thuiswedstrijden.
De thuisspelende vereniging zorgt voor de telling van de partijen. Aangezien veel
kinderen voor het eerst competitie spelen, vereist dat speciale aandacht (zie ook
het vorige punt).
Gezien het karakter van de competitie is er aan het einde van het seizoen geen
toernooi gepland waar poulewinnaars tegen elkaar spelen.
Deelnemers aan de Opstapcompetitie mogen invallen in de Jeugdcompetitie mits
zij aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen.
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H2 ORGANISATIE
2.1 Taken landelijk coördinator opstapcompetitie
- Ondersteunen van de RCW’s bij het invoeren van de opstapcompetitie.
- Vraagbaak voor de regio coördinatoren opstapcompetitie.
- Zorg dragen voor ontwikkeling van concept opstapcompetitie.
- Zorgen voor landelijke promotie van de opstapcompetitie.
- Benaderen van verenigingen die wel mee willen doen, maar nog geen lid zijn van
Badminton Nederland. Dit op aangeven van de regiocoördinator opstapcompetitie.
2.2 Taken RCW (Regio Commissie Wedstrijdzaken)
- Zorg dragen voor een regio coördinator opstapcompetitie.
- Ondersteunen van de regio coördinator opstapcompetitie.
- Mee organiseren van en aanwezig zijn bij de indelingsbijeenkomst.
- Promotie maken voor de opstapcompetitie.
2.3 Taken regio coördinator opstapcompetitie
- De regio onderverdelen in opstapgebieden. Per gebied zijn 10-15 verenigingen
actief.
- Zorg dragen voor 1 opstapcoördinator per opstapgebied.
- Ondersteunen van de opstapcoördinatoren.
- Zorg dragen voor regionale promotie.
- Zorgen dat verenigingen in de regio zich inschrijven voor de opstapcompetitie.
- Zorg dragen voor publicatie poule-indeling en uitslagen op de regio website.
- Doorgeven welke verenigingen meedoen die nog geen lid zijn van Badminton
Nederland aan het Bondsbureau (zie 3.1).
- Stimuleren uitwisseling ervaringen tussen opstapcoördinatoren.
2.4 Taken opstapcoördinator opstapgebied
- Plannen van de indelingsbijeenkomst (plaats en tijd) met de verenigingen die zich
hebben opgegeven. De namen van de verenigingen en de contactgegevens
worden aangeleverd door de regio coördinator opstapcompetitie.
- Voorbereiden indeling van de poules.
- ‘Voorzitten’ van de indelingsbijeenkomst:
indeling
bepalingen
speelsleutels
jongenspoule, meisjespoule
spelen op aangepast veld (lager net of half veld) voor groep 4
bepalen speeldagen en –tijden
leeftijdsdispensatie voor spelers
enzovoort
- Poule-indeling met eventuele onopgeloste probleempunten doorgeven aan regio
coördinator opstapcompetitie.
- Promotie via regionale weekbladen.

-

Opmerkingen:
Tijdsindicatie: vooraf 2u, avond indelingsbijeenkomst, achteraf 2-3u
Voor eventueel gemaakte kosten (b.v. huur van ruimte voor de
indelingsbijeenkomst) geldt een onkostenvergoeding: afstemmen met de regio
coördinator opstapcompetitie.
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2.5 Taken verenigingscoördinator opstapcompetitie
- Verzorgen inschrijving van team(s).
- Aanwezig bij indelingsbeijeenkomst
- Op basis van poule-indeling mede het competitieprogramma opstellen
- Verzamelen (via de teambegeleider(s)) en bewaren van wedstrijdformulieren.
- Uitslagen doorgeven aan de regio coördinator opstapcompetitie.
2.6 Taken Teambegeleiders
- Zie bijlage 4 voor tips voor teambegeleiders.
- Begeleiden teams tijdens thuis- en uitwedstrijden.
- Invullen wedstrijdformulieren en doorsturen naar verenigingscoördinator
opstapcompetitie.

H3 CONTACT
3.1 Contact Landelijk Coördinator Opstapcompetitie
Naam:
Hendrik Boosman
Telefoon: 030-6084168
E-mail:
hboosman@badminton.nl
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H4 Bijlagen
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1
2
3
4

Voorbeeld Wedstrijdformulier Opstapcompetitie
Inschrijfformulier Opstapcompetitie
Voorbeeld Uitnodiging Opstapcompetitie
Tips voor Teambegeleiders Opstapcompetitie
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