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Wat is een RTC?   
Een RTC is een officieel regionaal trainingscentrum van Badminton Nederland. Het is een 
kenniscentrum waar spelers en trainers zich kunnen ontwikkelen in een veilig 
topsportklimaat en een volgende stap richting de top kunnen zetten.  
 
Wat is een HUB? 
Een HUB is een samenwerkingsverband tussen een RTC en een of meerdere regionale 
badmintonscholen/talentencentra/verenigingen, zoals bijvoorbeeld RTC-BTF Almere.  
 
Doel van het RTC 
Op de verschillende facetten (technisch, tactisch, fysiek en prestatiegedrag) worden de 
spelers opgeleid. Het doel hierbij is dat de beste spelers kunnen doorstromen naar de S-1-
selectie (fulltime programma op Papendal) op hun 16e/17e/18e. 
 
De gewenste ontwikkeling die een speler moet doormaken wordt omschreven in het 
meerjarenopleidingsplan en in het talentprofiel van NOC*NSF.  
 
Deze documenten zijn te bekijken op de website: www.top-badminton.nl  
 
Aanbod RTC  

✓ 45 weken training van 2 uur per dag, 4 dagen in de week, inclusief gebruik van 
shuttles.  
Tijdens feestdagen en in de kerst- en zomervakantie is er geen training.  

✓ Twee keer per seizoen een POP-gesprek. (POP = persoonlijk ontwikkelsplan)    
✓ RTC-Startkamp (hiervoor wordt een extra eigen bijdrage gevraagd van, in 2023, 250 

euro)  
✓ Minimaal 1 extra trainingsweekend, maximaal 2.  
✓ RTC-toernooi aan het einde van het seizoen.  
✓ Begeleiding op 3 verplichte RTC-toernooien.  

 
Kosten RTC:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

- 4x in de week: € 1.800,- per seizoen, € 150  per maand.  
- 2x in de week: € 900,- per seizoen, € 75 per maand (deze optie geldt alleen voor 

jonge spelers die nog op een basisschool zitten of sparringspelers)  
 
Het seizoenbedrag wordt maandelijks gefactureerd over 12 maanden. De 
eerste factuur ontvang je in de maand augustus.  
 
De huidige kosten zijn een richtlijn en onder voorbehoud. Zaken als de 
coronapandemie, mogelijk minder subsidie, hogere kosten van bijvoorbeeld 
materiaal en accommodatie kunnen eraan bijdragen dat de kosten van de RTC-
trainingen voor een volgend seizoen kunnen veranderen. Tijdens een lopend seizoen 
zal de eigen bijdrage niet aangepast worden.  

 
 

 

http://www.top-badminton.nl/
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Veilig topsportklimaat 
Badminton Nederland hecht veel waarde aan een veilig en positief sportklimaat.  
Elke sporter heeft het recht om in een veilige omgeving te kunnen sporten. 
Onze trainers/coaches werken conform de “Gedragscode voor door Badminton Nederland 
aangestelde begeleiders en sporters”. 
Daarnaast hebben alle RTC-coaches en andere betrokkenen een goedgekeurde VOG.  
 
Toernooien:  

✓ Het toernooischema wordt tijdens een POP-gesprek vastgesteld in overleg met de 
RTC-coach.  

✓ Er zullen 3 verplichte toernooien zijn voor alle spelers.  
✓ Bij deze toernooien is er minimaal 1 coach van het RTC aanwezig waar het kind traint.  
✓ Tijdens deze 3 verplichte toernooien worden de koppels voor dubbels en 

gemengddubbels gemaakt door de RTC-coaches.  
✓ Tijdens de verplichte toernooien wordt de speler gecoacht door de eigen RTC-coach.  
✓ Tijdens geadviseerde toernooien is er in principe geen coaching van RTC-trainers, 

maar als een coach aanwezig is kunnen hier individueel afspraken over gemaakt 
worden.  

✓ Tijdens de NJK zal er niet gecoacht worden door de RTC-coaches. Er zullen ook geen 
koppels gemaakt worden voor dit toernooi.  

✓ Selecties voor EJK U15/U17, 8-nations en 6-nations worden gemaakt op basis van het 
selectiebeleid. Het selectiebeleid kan je lezen op www.top-badminton.nl 

 
Kijkende naar de ontwikkeling, leeftijd en niveau van de speler wordt er een aantal 
toernooien geadviseerd (om aan deel te nemen) naast de verplichte toernooien. Dit kunnen 
zowel nationale als internationale toernooien zijn.  
 
Bij deze toernooien mag de speler zelf de partner uitzoeken. De RTC-coach kan hier wel 
advies geven.  
 
Internationale jeugdtoernooien  

➢ U13/U15-toernooien kunnen door ouders zelf ingeschreven worden, mits anders 
vermeld in de uitnodigingsbrief.  

➢ U17/U19- en seniorentoernooien moeten door Badminton Nederland ingeschreven 
worden voor de uiterlijke inschrijfdatum die vermeld staat in de uitnodigingsbrief.  

➢ Een wanted inschrijven is niet mogelijk.  
➢ Ouder/speler ontvangt altijd een bevestiging van de inschrijving; mocht je deze niet 

ontvangen dan graag zo snel mogelijk contact opnemen zodat wij de inschrijving 
kunnen controleren.  

➢ Ouders/spelers regelen zelf reis, hotel en transport voor toernooien. Wij zijn altijd 
bereid om mee te denken/helpen waar nodig. Rekeningen voor hotel etc. worden 
door spelers/ouders direct zelf betaald.  

➢ Voor U17- toernooien en hoger ontvangt Badminton Nederland een rekening voor 
het inschrijfgeld. Wij betalen deze en factureren de kosten door naar de 

http://www.top-badminton.nl/
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desbetreffende speler. Mocht je toch zelf inschrijfgeld overgemaakt hebben, laat dit 
dan altijd even weten zodat er geen dubbele betalingen gedaan worden.  

 
 
Status NOC*NSF 
Als een speler 4 trainingsmomenten volgt bij Badminton Nederland heeft deze speler recht 
op een talentenstatus van NOC*NSF. De status die RTC-spelers zullen ontvangen is in eerste 
instantie een beloftestatus.  
 
Een talentenstatus is leidend voor topsportscholen en/of LOOT-scholen voor aanname van 
het kind en de daaraan gebonden LOOT-faciliteiten. In het talentprofiel van Badminton 
Nederland staat beschreven hoe een speler in aanmerking komt voor een hogere status.  
Bij minder dan 4 trainingen wordt de beloftestatus niet toegekend!  
 
Topsportscholen/LOOT-scholen  
Aan elk RTC is een Topsportschool en/of  LOOT-school verbonden.  
Het is belangrijk dat een school actief meewerkt: hierbij moet je denken aan een aangepast 
lesrooster, vrijstelling van toetsen voor toernooien en training, extra begeleiding op school 
en examens etc.  
 
Badminton Nederland stelt een topsportschool/LOOT-school niet verplicht, maar het is een 
dringend advies omdat de combinatie topsport en school op deze manier het beste 
werkbaar is.  
 
NJS- Selectie  

➢ De NJS U15/U17-selecties trainen op woensdagmiddag van 17:00 tot 19:00 uur 
gezamenlijk op Papendal in Arnhem.  

➢ Indien een speler reeds 4 trainingsmomenten volgt bij een RTC, worden er voor deze 
training geen extra kosten in rekening gebracht.  
Als de NJS- training voor de speler de 3e of 4e training van de week is, dan zal de 
eigen bijdrage aangepast worden en telt de training van de NJS mee voor de 
maandelijkse eigen bijdrage.  

➢ RTC- spelers kunnen het gehele jaar door uitgenodigd worden door de U15/U17- 
talentcoaches om voor te komen spelen op Papendal. Deze spelers kunnen dan ook 
toegevoegd worden als de talentcoach hem/haar selecteert.  

➢ Begin januari worden de selecties bekendgemaakt voor het aankomende jaar. 
➢ De manager junioren Ger Tabeling is naast de talentcoaches het aanspreekpunt voor 

ouders/spelers omtrent NJS- toernooien en -zaken. Zijn emailadres is: 
gtabeling@badminton.nl 

 
Verzekeringen  
Voor Internationale toernooien zoals de EJK, 8-nations en de 6-nations hebben wij een 
doorlopende collectieve reisverzekering. Deze geldt ook  voor de spelers die meereizen  naar 
het toernooi.  

https://www.top-badminton.nl/wp-content/uploads/2022/01/Talentprofiel-2021-2024.pdf
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Dekking is er voor SOS-kosten, bagagekosten (exclusief computerapparatuur) en medische 
kosten.  
 
Voor overige toernooien is de speler zelf verantwoordelijk voor een eigen reisverzekering.  
 
Naast een reisverzekering is het  advies om een zorgverzekering met  aanvullend pakket te 
kiezen. Denk hierbij aan genoeg fysiotherapiebehandelingen, bezoek van een sportarts, 
vergoeding medische keuring, vergoeding steunzolen etc.  
 
Ouderraad  
De ouderraad is een niet officieel orgaan wat actief is ter ondersteuning van de 
ouders/spelers van de RTC’s/NJS.  
De ouderraad komt ongeveer 1 keer per kwartaal samen met Badminton Nederland (BN) om 
zaken te bespreken die zijn aangedragen door spelers/ouders. Persoonlijke kwesties rondom 
spelers worden niet besproken door de ouderraad met BN.  
 
De ouderraad bestaat uit de volgende personen:  
- Wouter van den Beukel (RTC Den Haag)  
- Carla Bots (RTC Arnhem)  
- William Chau (RTC-BTF Almere)  
- Koen Strooper (RTC Eindhoven)  
 
Contract 
Elke speler op het RTC zal jaarlijks een contract ontvangen met hierin kort beschreven wat er 
wordt geleverd en wat er wordt verwacht van de speler/ouders. Contracten dienen voor de 
eerste training van het nieuwe seizoen ondertekend en geretourneerd te zijn, anders kan de 
speler niet starten met de trainingen.  
 
Top-badminton.nl 
Op onze topsportwebsite is alle informatie te vinden over topsportzaken, het laatste nieuws, 
de selecties en de topsport- en beleidsmap.  
Neem vooral eens een kijkje op www.top-badminton.nl 

 
Contacten:  
Voor vragen over de RTC’s neem contact op met:  

➢ Ilse Vaessen (Manager Topbadminton)  
-Email: topsport@badminton.nl  
Tel: 06-13102064  

 
Voor inschrijvingen van Internationale jeugdtoernooien neem contact op met:  

➢ Dennis van Putten (secretaris, communicatiemedewerker en medewerker 
topbadminton)  
E-mail: dvputten@badminton.nl  
Tel: 06-28421161 

https://www.top-badminton.nl/
mailto:topsport@badminton.nl
mailto:dvputten@badminton.nl
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RTC Den Haag:  
 
Sporthal: Sporthal Loosduinen 
                 Groen van Prinstererlaan 500 
                 2555 HZ, Den Haag 

Op de dinsdagochtend wordt er getraind in een andere sporthal: 
 
Sporthal: Ockenburgh 
                 Wijndaelerduin 27 
                 2554 BX Den Haag 
 
Dagen:  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Tijd:   7:30 – 9:30 
Trainers:  Michel da Silva (hoofdtrainer), Paul de Graaf  (assistent-trainer) en Dennis 

Eversdijk (assistent-trainer) 
LOOT-school:  Segbroek College 
                       Klaverstraat 7 
                       2562 BT Den Haag 
 
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/regionaletrainingscentradenhaag/ 
Instagram: rtc_den_haag 

 

RTC Eindhoven:  
 
Sporthal:  Indoor Sportcentrum Eindhoven  
  Theo Koomenlaan 1  
  5644 HZ, Eindhoven  
 
Dagen:  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
Tijd:   7:15 – 9:15  
Trainers:  Paul Vennekens (hoofdtrainer) en Rick Steuten (assistent-trainer)  
LOOT-school:  Sint-Joriscollege  
  Roostenlaan 296  
  5644 BS, Eindhoven  
 
Facebook: https://www.facebook.com/rtceindhoven 
 

 

https://nl-nl.facebook.com/regionaletrainingscentradenhaag/
https://www.facebook.com/rtceindhoven
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RTC Arnhem:  
 
Sporthal:  Sportcentrum Papendal  
  Papendallaan 8  
  6816 VD, Arnhem  
 
Dagen:  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
Tijd:   Maandag en vrijdag: 7-30 – 9:30  
  Dinsdag en donderdag: 17:00 – 19:00  
Trainers:  Nick Fransman (hoofdtrainer) en Ilse van de Burgwal (assistent-trainer)  
LOOT-school:  Beekdal Lyceum  
  Bernhardlaan 49 
  6824 LE, Arnhem  
 
Facebook: https://www.facebook.com/RTC-Arnhem-1092563164237209/ 
Instagram: rtc_arnhem  
 

 

 
RTC Almere:  
 
Sporthal:  Stedenwijk   
  Kampenweg 7 
  1324 SB, Almere  
  (onder voorbehoud van gemeentelijke beslissingen)  

Dagen:  Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (Elite groep)  
  Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (Academy groep)  
Tijd:   Maandag, donderdag en vrijdag: 7:00 – 9:00  
  Dinsdag en woensdag: 6:45 – 8:45  
Trainers:  Suzanne Mulkens (hoofdtrainer Elite), Joeli Residay (hoofdtrainer 

Academy) en Alexander Witsel (assistent-trainer Elite en Academy)  
LOOT-school:  Helen Parkhurst  
 Bongerdstraat 1  
 1326 AA, Almere 
 
Facebook: https://www.facebook.com/rtcalmere 
Instagram: rtc_almere  
 

 

https://www.facebook.com/RTC-Arnhem-1092563164237209/
https://www.facebook.com/rtcalmere

