OPSTAP
COMPETITIE

Competitie voor beginnende jeugdleden

OPSTAPCOMPETITIE

Competitie voor beginnende jeugdleden
Competitie spelen: vanzelfsprekend?
Badminton Nederland vindt het een vanzelfsprekendheid dat ieder kind dat lid wordt van
een badmintonvereniging gaat deelnemen aan een competitie. Een kind wordt lid, krijgt
training en gaat vervolgens competitie spelen.
Er treden echter vaak belemmeringen op die verenigingen en
kinderen de deelname aan de reguliere competitie in de
weg staan: het moeten voldoen aan de strakke officiële regels
van het competitiereglement, lange reisafstanden, het aantal
wedstrijden, het aantal partijen, teamsamenstelling (gemengd),
duur van de wedstrijden, enzovoort.
Badminton Nederland biedt hiervoor de Opstapcompetitie.
Een competitie voor beginnende jeugdleden waarin de genoemde belemmeringen zoveel
mogelijk worden beperkt.
Het doel is een competitie waarin kinderen/ouders op gemakkelijke en speelse wijze
worden voorbereid op de reguliere competitie.

Eigen afspraken in de Opstapgebieden
De Opstapcompetitie wordt in de regio georganiseerd door de
RCW (Regionale Commissie Wedstrijdzaken). De RCW deelt de
eigen regio op in deelgebieden: de Opstapgebieden. Het uitgangspunt is dat een Opstapgebied bestaat uit ongeveer tien verenigingen die op maximaal een half uur rijden van elkaar liggen.
De belangrijkste voordelen zijn: korte reisafstanden en de
mogelijkheid tot overleg tussen de verenigingen voorafgaand
aan de competitie zodat specifieke behoeften en wensen kunnen worden besproken.
Denk hierbij aan afspraken over teamsamenstelling (jongens en meisjes), aantal partijen,
aantal wedstrijden, planning, puntentelling, enzovoort. Dit levert een stuk flexibiliteit op.

Doorstroming naar reguliere jeugdcompetitie
						
Ondersteuning door
Fase lidmaatschap jeugdlid:
Doel:		
Badminton Nederland:
						
Kennismaking en training:
Voorbereiden
De volgende producten zijn
een kind wordt lid van een
op competitief beschikbaar voor
vereniging en krijgt training
badminton
trainers/jeugdbegeleiders:
in technieken en taktieken			
• Yonex Kids Games
van badminton. 					
• Deeldiploma’s
						
• Map ‘Kennismaken met badminton’
						
Dit zijn allemaal uitgewerkte 		
						
concepten. Ze geven o.a. 			
						voorbeelden van trainings-		
						
methoden.
		
Opstapcompetitie: 		
Voorbereiden
• Handboek Opstapcompetitie
deelname 			
op reguliere
• Coördinatie door regioteam
maximaal 2 jaar.			
competitie
• Zorgen voor kennis- en ervarings						
uitwisseling tussen regio’s		
						
Reguliere jeugdcompetitie
Verder
Organisatie is in de diverse regio’s in
				
ontwikkelen
handen van de Regionale Commissie
				
als speler
Wedstrijdzaken (RCW). 			
						
Het Regiocompetitiereglement is 		
						
van toepassing.

Landelijke uitstraling, eigen invulling in Opstapgebieden
De Opstapcompetitie wordt gekenmerkt door een beperkt aantal basisregels. Deze regels
zijn echter wel nodig voor landelijke herkenbaarheid en uitstraling. De competitie wordt
vormgegeven binnen de Opstapgebieden. Binnen een Opstapgebied maken deelnemende
verenigingen zelf afspraken over de uitvoering van de competitie. Zo wordt invulling
gegeven aan de eigen wensen en behoeften van de deelnemende verenigingen. Voor de
jongste jeugd kan bijvoorbeeld besloten worden het speelveld aan te passen. Denk hierbij
aan het spelen op een kleiner veld en/of met een lager net.
Ook kan worden afgesproken hoeveel jongens en
meisjes in een team mogen zitten.

Voor meer informatie: info@badminton.nl of www.badminton.nl

In het kort:
• plezier
• speelse kennismaking met wedstrijdsport
• voor beginnende jeugdspelers
• soepele omgang met (spel)regels
• korte reisafstanden
• landelijke uitstraling, eigen invulling in
Opstapgebied
• afspraken in eigen Opstapgebied over:
- teamsamenstelling
- aantal wedstrijden
- planning
- puntentelling
- spelen op aangepast speelveld

Profiteer als gastvereniging van de
voordelen!
Badminton Nederland werkt graag
samen met verenigingen om een
opleiding te organiseren. Het zijn van
een gastvereniging biedt u meerdere
voordelen. Zo kunt u in overleg met
Badminton Nederland bepalen
waar de opleiding plaats zal vinden
(bijvoorbeeld in uw eigen sporthal,
wat voor uw eigen deelnemers erg
aantrekkelijk is). Daarnaast compenseert Badminton Nederland onder
bepaalde voorwaarden uw vereniging
voor deze extra geleverde inspanning,
wat het ook financieel aantrekkelijk
maakt.

Ambassadeurs Selena Piek en Jacco Arends (Europees jeugdkampioenen 2009):
“De Opstapcompetitie is een erg goed initiatief van Badminton Nederland, omdat je in wedstrijden
het meest leert en plezier beleeft. We hopen dan ook jullie allemaal een keertje ergens in de
competitie te zien!”
Fotograaf: Sven Heise

Naast deze folder Opstapcompetitie zijn er verder in deze reeks verschenen:		
Folder Yonex Kids Games
Folder Sportleider 2 badminton					
Folder Sportleider 3 badminton
Folder Aangepast Badminton
Folder Badminton Nederland biedt aan		
				
Wilt u graag één van deze folders ontvangen? U kunt de folder aanvragen per mail,
info@badminton.nl, of bel naar (030) 60 84 150.
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