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VERSLAG BIJEENKOMST 3 september 2019 

Locatie :  Bondsbureau 

Aanvang :  19:30 uur 

Aanwezig : Rudi van Brienen en Han van der Vliet (werkgroep), Barbara Mura (BNL), Eefje 

Muskens (bondscoach), Leen van der Toorn + echtgenote (BC Veglo), Inge en 

Timo Bakker (KIS), Rob Smeets (MGS), Oebele de Vries (GSV Heuvelland), 

Hans MacDaniel (Spees Shuttle), Magreet van Ittersum (BC Doesburg), Ronald 

Stapelbroek (BC Lochem), Joop Reurings en Hanno Zaal (BC Veenshuttle) 

Afwezig met kennisgeving 

  Albert Valentijn en Edwin Schriemer (werkgroep), Dave Macaré, Cindy van der 

Riet (BV Meershuttle), Mariette Burgerink (HHW’69) 

1. Opening 

Han opent de vergadering, heet iedereen welkom en start met 3 mededelingen: 

- Albert is onlangs geopereerd en herstel gaat goed. 

- Edwin ligt ziek op bed 

- De Para-Badminton heeft haar eigen pagina’s op de website van Badminton 

Nederland. Er staat inmiddels een klein beetje informatie op, dat zal de komende tijd 

worden uitgebreid. Dit is ook de plek voor de kalender van de toernooien en 

activiteiten. 

 

2. Werkgroep 

De werkgroep bestaat momenteel uit 4 personen: 

- Edwin Schriemer | topsport, beleidsvisie, contact belangenverenigingen 

- Rudi van Brienen | evenementen, contact PFBI 

- Albert Valentijn | technische zaken, circuit, ranglijst 

- Han van der Vliet | coördinator werkgroep, circuit ondersteuning, contact verenigingen 

Op de vraag waar Eddy Boerman is; samen met de werkgroep heeft hij besloten zijn 

functie neer te leggen i.v.m. andere badmintonwerkzaamheden. Er wordt gezocht naar 

een vervanger. 

3. Circuit 2019 – 2020 

- De kalender is bekend (https://www.badminton.nl/para-

badminton/wedstrijdzaken/kalender-2019-2020). Wijzigingen graag z.s.m. doorgeven 

zodat dit kan worden aangepast. 

- Het toernooireglement is gestandaardiseerd. Voor elk toernooi geldt nu hetzelfde 

reglement. Aanvullingen vanuit de toernooiorganisatie kunnen worden toegevoegd. 

- Vanaf 1 januari 2020 is er 1 toernooiplanner licentie voor het circuit, welke kostenloos 

door BNL ter beschikking wordt gesteld. Iedere organisatie is verplicht de licentie te 

gebruiken, maar alleen voor het para-badminton toernooi. 

- De toernooien worden vooraf aangemaakt door de werkgroep. 

https://www.badminton.nl/para-badminton/wedstrijdzaken/kalender-2019-2020
https://www.badminton.nl/para-badminton/wedstrijdzaken/kalender-2019-2020
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- Door BNL wordt voor iedere toernooi een facebook evenement aangemaakt, hierdoor 

hebben we steeds eenzelfde uitstraling. 

- De organisatie wordt verzocht een aankondiging en verslag van het toernooi te 

schrijven. 

- De ranglijst start met het NK en er wordt naar gestreefd om de bijgewerkte ranglijst 

beschikbaar te hebben 1 week na een gespeeld toernooi. De ranglijst is bepalend voor 

de plaatsingen bij een toernooi.  

Promotie/degradatie klasse A-B enkelspel o.b.v. resultaten ranglijst. Dit zal dit seizoen 

op functioneren beoordeeld worden i.v.m. de puntengrens. 

Er wordt gediscussieerd over het minimaal aantal toernooi waaraan binnen het circuit 

dient te worden deelgenomen om op het NK te mogen spelen. Dat is nu gesteld op 3. 

Voorheen was dat 6, toen waren er veel meer spelers op de toernooien. 

Ook wordt er gesproken over de uitzonderingspositie voor de Team NL spelers. Eefje 

geeft de spelers opdracht zoveel mogelijk te spelen, maar het moet wel passen in de 

internationale kalender en voorbereidingen daarvan. 

4. Promotie 

Oebele stelt dat veel promotionele uitingen de onmogelijkheden benadrukken. Beter zou 

zijn juist de mogelijkheden van spelen met een beperkingen kenbaar te maken. 

Bijvoorbeeld: een speler die in een rolstoel zou moeten spelen, maar vanwege de kosten 

van het materiaal dat niet kan, kan wel zitbadminton spelen. 

 

- Website; verder uitbreiden en up to date houden 

- Nieuwsbrief; streven is 1x per 6 weken versturen 

- Facebook; regelmatig berichten plaatsen 

- Mond tot mond reclame 

- Dit alles moeten wij samen doen! 

 

5. Ondersteuning verenigingen 

- Inventarisatie van de verenigingen die Para-Badminton aanbieden 

- Bezoeken en gesprekken over (on)mogelijkheden, wensen en kansen 

 

6. Plannen 

- Circuit vergroten; er zijn gesprekken met BC Duinwijck voor een toernooi op 24 

november. Rob geeft aan dat Haarlem voor MGS (Maastricht) ver is en zeker gezien 

de reistijd een zondag geen prettige dag. 

Ook Roac (Zuid-Holland) heeft interesse. 

Verder zijn er plannen om de samenwerking in de grensstreek 

Nederland/België/Duitsland/Frankrijk te versterken. Een begin is al gemaakt, 

toernooien uit België worden op de kalender opgenomen. 

- Regio vergaderingen bezoeken; de leden van de werkgroep zullen regiovergaderingen 

bezoeken en de Para-Badminton onder de aandacht brengen 

- Paragames Breda; in november overleg over een betere samenwerking en upgrade 

van het toernooi 
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- Topsport; Eefje licht e.e.a. toe rondom Team NL (3 spelers). Waar mogelijk en 

passend in het internationale schema zullen de spelers deelnemen aan het circuit. 

Verder verteld zij dat er een extra trainingsgroep in Woudenberg is gestart waarbij 

meerdere (jonge) spelers, rolstoel en staand, zijn uitgenodigd om samen de spelers 

van Team NL te trainen. Eefje wordt hierbij geassisteerd door Ilse van de Burgwal. 

- Classificatie handboek; er wordt gewerkt aan een handboek voor het classificeren van 

spelers, zodat duidelijker wordt hoe te handelen. 

- Beleidsplan 2021-2024; de eerste voorbereidingen zijn in gang gezet om wederom 

een compleet beleidsplan op papier te hebben. 

7. Rondvraag 

- Joop | geeft aan dat Hanno deel neemt aan recreanten toernooien (valide badminton). 

Dit is geen probleem. 

Han zoekt uit of dit bij andere toernooien ook zou kunnen. 

- Hans | geeft aan in gesprek te zijn met de gemeente (burgemeester zit zelf in rolstoel, 

en wil de para-sport promoten) om te kijken of het NK naar de regio kan komen. Op dit 

moment loopt er nog een contract met Veenendaal voor 2 jaar. Hans en Han houden 

hierover contact. 

- Ronald | geeft aan om bij demonstratie Para-Badminton te komen helpen. 

- Leen | brengt de promotie/testdag in Sliedrecht onder de aandacht. Dit betreft een 

promotie/testdag van Livit om protheses te uit te breiden en meer info te krijgen. 

Iedereen is welkom. 

- Eefje | vraagt of het NK op 1 of 2 dagen wordt gespeeld. De algemene mening is dat 

wanneer er voor 3 onderdelen ingeschreven kan worden, dit op dagen gespeeld dient 

te worden. Dit i.v.m. de lichamelijke belasting van de spelers. 

Oebele stelt dat spelers uit Limburg problemen hebben met 2 dagen i.v.m. reizen en 

overnachtigingskosten. 

Han gaat dit bespreken met Edwin. 

 

Han sluit om 21:30 uur en wenst iedereen een veilige thuisreis. 

 

 

 

 


