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 Leeftijd S-1 senior: 19 t/m 22 jaar  
 
 
 
 
 

 
Spelers 19 tot 22 jaar oud:  
 Winnen future serie  
 Winnen International serie  
 ** Halve finale / finale plaats 

International Challenge  
 
Prestatiegedrag: 
Aan het einde van deze ontwikkelfase dient een 
speler de volgende competenties te beheersen:  
- Doorzettingsvermogen  
- Zelfvertrouwen  
- Aanpassingsvermogen  
- Aandacht richten  
- Plannen  
- Reflecterend vermogen  
- Probleemoplossend vermogen  
- Procesgericht werken  
- Communiceren 
- Doelgericht handelen 
- Procesgericht werken 
- Beslissingen nemen 
- Grenzen stellen en bewaken  
- Optimale balans persoon & topsport  
- Presteren onder druk  
 
** Prestatieve ondergrens bij de analyse over 
doorstroom naar het Topsportprogramma 2024.  

 Lid S-1 selectie  of Lid 
Opleidingsprogramma 2028 

 Fulltime trainingsprogramma op 
Papendal, meer dan 16 uur per 
week.  

 Programma voldoet aan de normen 
MJOP BN met uitzicht op doorstroom 
naar het Topsportprogramma 2024.  

 Internationale wedstrijden, 10x per 
jaar.  

 Er wordt getraind in een 
verantwoorde, veilige en lerende 
omgeving.  
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 Leeftijd S-1 jeugd: 16 t/m 18 jaar  
 

Spelers 16-17-18 jaar oud:  

 Beste 8 spelers/koppels op de Europees 
Jeugd Kampioenschappen  

 Beste 16 spelers/koppels Dutch Junior 
International  

 Beste 16 spelers/koppels German 
Junior International  

 * Beste 16 spelers/koppels op de 
Wereld Jeugd Kampioenschappen  

 
Prestatiegedrag: 
Aan het einde van deze ontwikkelfase dient een 
speler, naast de competenties die nog 
ontwikkeld moeten worden, ook de volgende 
competenties te beheersen:  
- Doorzettingsvermogen  
- Zelfvertrouwen  
- Aanpassingsvermogen  
- Aandacht richten  
- Plannen  
- Reflecterend vermogen  
- Probleemoplossend vermogen  
- Procesgericht werken  
 
Gedurende deze ontwikkelfase dient een speler 
de volgende competenties verder te 
ontwikkelen:  
- Communiceren 
- Doelgericht handelen 
- Beslissingen nemen  
- Grenzen stellen en bewaken  
- Optimale balans tussen persoon & topsport  
- Presteren onder druk 
 
* Streefdoel  
 

 

 Lid S-1 selectie  of Lid 
Opleidingsprogramma 2028 

 Fulltime trainingsprogramma op 
Papendal, meer dan 16 uur per 
week.  

 Programma voldoet aan de normen 
MJOP BN met uitzicht op doorstroom 
naar het Topsportprogramma 2024.  

 Internationale wedstrijden, 10x per 
jaar.   

 Er wordt getraind in een 
verantwoorde, veilige en lerende 
omgeving. 
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 Leeftijd varieert van 15 t/m 18 jaar  
 
 
 
 
 

 Onder 19: Beste 16 spelers/koppels op 
de Europese Jeugd Kampioenschappen 

 Onder 17: Beste 8 spelers/koppels op 
de 6-nationals U17  

 Minstens 1 finale plek bij een 
Internationaal Jeugdtoernooi U17 

 
Prestatiegedrag:  
Aan het einde van deze ontwikkelfase dient een 
speler de volgende competenties te beheersen:   
- Doorzettingsvermogen  
- Zelfvertrouwen  
- Aanpassingsvermogen  
- Aandacht richten  
- Plannen  
 
En de volgende competenties dienen in deze 
ontwikkelfase verder ontwikkelt te worden:  
- Reflecterend vermogen  
- Probleemoplossend vermogen  
- Communiceren 
- Doelgericht handelen 
- Procesgericht werken  
- Beslissingen nemen  
- Grenzen stellen en bewaken  
- Optimale balans tussen persoon & topsport  
- Presteren onder druk  

 Lid van een RTC (regionaal 
trainingscentrum van Badminton 
Nederland in Den Haag, Arnhem, 
Eindhoven of Almere  

 Geselecteerde spelers zijn ook lid 
van de Nationale selectie U17  

 Minstens 4 trainingen per week wordt 
het topsportprogramma van BN 
gevolgd.  

 Trainingsprogramma meer dan 2 uur 
per dag en meer dan 10 uur per 
week.  

 Programma voldoet aan de normen 
MJOP BN met uitzicht op doorstroom 
naar de S-1 selectie of 
Opleidingsprogramma 2028.  

 Internationale wedstrijden, 5x per 
jaar. 

 Er wordt getraind in een 
verantwoorde, veilige en lerende 
omgeving. 

 



Talentprofiel Badminton 2021 - 2024 
 

B
e

lo
ft

e
n

 

 
 Leeftijd varieert van 14 t/m 17 jaar  
 
 
   
 
 
 
 
 

 U17: Nationale top in de leeftijdsgroep  
 U15: Nationale top in de leeftijdsgroep  

 
Prestatiegedrag:  
Aan het einde van deze ontwikkelfase dient een 
speler de volgende competenties te beheersen:  
- Doorzettingsvermogen  
 
En de volgende competenties dienen in deze 
ontwikkelfase verder ontwikkelt te worden:  
- Zelfvertrouwen  
- Aanpassingsvermogen  
- Aandacht richten  
- Plannen  
 
 
 
 

 

 Lid van een RTC (regionaal 
trainingscentrum van Badminton 
Nederland in Den Haag, Arnhem, 
Eindhoven of Almere)  

 Geselecteerde spelers zijn ook Lid 
van de Nationale Selectie U15 – U17 

 Minstens 4 trainingen per week wordt 
het topsportprogramma van BN 
gevolgd. 

 Trainingsprogramma meer dan 1,5 
uur per dag en meer dan 8 uur per 
week. 

 Programma voldoet aan de normen 
MJOP BN met uitzicht op doorstroom 
naar de S-1 selectie of 
Opleidingsprogramma 2028 

 Internationale junioren wedstrijden, 
3x per jaar.  

 Er wordt getraind in een 
verantwoorde, veilige en lerende 
omgeving. 

 

Datum 08-02-2021 

Contactpersoon sportbond (naam en handtekening) Prestatiemanager NOC*NSF (naam en handtekening) 

Ilse Vaessen  

 

 

 


