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1. Statussen NOC*NSF
Wij kennen binnen de Nederlandse sport de volgende statussen:







A-status
HP-status (High Potential)
Selectiestatus
IT-status (Internationaal Talent)
NT-status (Nationaal Talent)
Beloftestatus

Hieronder volgt een toelichting op en omschrijving van de statussen. De afspraken en criteria welke
status door Badminton Nederland (BN) bij NOC*NSF mag worden aangevraagd zijn door de technisch
directeur van BN en de prestatiemanager van NOC*NSF voor Badminton afgestemd. Deze afspraken
en criteria zijn terug te lezen in het Formulier Talentstatus (bijlage 9).


A-status

De A-status kan door het bereiken van de vereiste resultaten bij twee meetmomenten per
kalenderjaar worden behaald of behouden. Deze meetmomenten zijn vastgelegd door de technisch
directeur/manager topbadminton in samenspraak met de prestatiemanager (NOC*NSF). Voor
Badminton zijn deze meetmomenten/resultaten tijdens de Individuele Europese Kampioenschappen
en tijdens de Wereldkampioenschappen of de Olympische Spelen. Bij een Europees kampioenschap
dient een medaille gehaald te worden en bij het wereldkampioenschap of de Olympische Spelen
dienen de spelers minimaal te eindigen bij de laatste 8. De status moet altijd door Badminton
Nederland bij NOC*NSF worden aangevraagd nadat een resultaat bij een meetmoment is behaald. Astatus sporters hebben het recht op een aparte ondersteuning die zij rechtstreeks van NOC*NSF
kunnen ontvangen. De inhoud hiervan is door de sporters via het NOC*NSF op te vragen.


HP-status (High Potential)

Een HP-status kan door Badminton Nederland worden aangevraagd als een bijzonder talent het
perspectief heeft om binnen korte tijd (dit is ter beoordeling van NOC*NSF) een A-status te kunnen
veroveren. Deze status heeft een individueel karakter en de prestaties en het perspectief wordt per
sporter door NOC*NSF en Badminton Nederland afgestemd. De status moet altijd door Badminton
Nederland bij NOC*NSF worden aangevraagd. HP-status sporters hebben recht op een aparte
ondersteuning die zij rechtstreeks van NOC*NSF kunnen ontvangen. De inhoud hiervan is door de
sporters via NOC*NSF op te vragen.


Selectiestatus

Een speler kan voor de Selectiestatus door de technisch directeur van Badminton Nederland worden
voorgedragen op voordracht van de betreffende bondscoach. Het aantal selectiestatussen is
afhankelijk van het aantal toegewezen plekken vanuit NOC*NSF. Selectiestatussporters hebben recht
op een aparte ondersteuning die zij rechtstreeks van NOC*NSF kunnen ontvangen. De inhoud
hiervan is via door de sporters NOC*NSF op te vragen.
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IT-status (Internationaal Talent)

De IT-status wordt door Badminton Nederland voor die sporters aangevraagd die in de S-1-selectie
zitten en een erkend full time programma volgen op Papendal. Het aantal IT-statussen is afhankelijk
van het aantal toegewezen plekken vanuit NOC*NSF. De bondscoaches selecteren de spelers voor de
S-1-selectie.


NT-status (Nationaal Talent)

De NT-status wordt door Badminton Nederland voor die sporters aangevraagd die tussen de 15 en de
18 jaar oud zijn en voldoen aan de criteria van het Talentprofiel. Ze zijn lid zijn van de Nederlandse
Jeugdselectie en/of trainen vier keer in de week meebij een RTC van Badminton Nederland. Parasporters die fulltime het programma volgen op Papendal en onder de 22 jaar zijn krijgen ook een NTstatus toegekend van Badminton Nederland.


Beloftestatus

De Beloftestatus wordt aan sporters van 12 tot 17 jaar gegeven en voldoen aan de criteria van het
Talentprofiel. Ze zijn lid van de Nederlandse Jeugdselectie en/of trainen 4 keer in de week mee bij
een RTC van Badminton Nederland.

Zie het losse document Talentprofiel 2021 – 2024.
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2. Procedure Inschrijvingen Internationale toernooien
Procedure inschrijving spelers op internationale toernooien
Betrokken: Financiële Zaken, manager topbadminton, coaches nationale selecties
Doel: inschrijven speler voor internationale toernooien zodat hij/zij hieraan kan deelnemen
Werkzaamheden:
Er zijn 3 groepen inschrijvingen te onderscheiden:
1. Individuele inschrijvingen niet-selectiespelers
2. Individuele inschrijvingen nationale selectiespelers
3. Inschrijvingen uitzendingen Badminton Nederland (WK’s, EK’s en teamtoernooien)
2.1 Individuele inschrijvingen niet-selectiespelers
De speler is verantwoordelijk voor zijn/haar inschrijving en regelt alles rondom de inschrijving, met
uitzondering van de acties die de bond dient uit te voeren, te weten:




inschrijving bij de toernooiorganisatie
doorsturen van de bevestiging van de inschrijving via e-mail
terugtrekken speler (na bericht van de speler).

De manager topbadminton of collega voert bovenstaande uit op initiatief van de speler.
De speler dient dus zelf het volgende te doen:
 de bond verzoeken hem/haar in te schrijven
 reis regelen (vervoer en verblijf) + doorgeven van vluchtgegevens aan de toernooiorganisatie
 inschrijfgeld betalen aan Badminton Nederland als de speler hier een factuur voor krijgt of
zelf voldoen bij de toernooiorganisatie. Dit dient dan doorgegeven te worden aan de
manager topbadminton op topsport@badminton.nl
 withdrawaldate (terugtrekdatum) in de gaten houden en tijdig aan de bond een
terugtrekking doorgeven
 visum regelen (indien nodig).
Badminton Nederland draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij nalatigheid van de sporter in
bovengenoemde zaken.
Alle informatie over de toernooien is te vinden op de sites van BWF: www.bwfbadminton.org (BWF
corporate, Events) en Badminton Europe: www.badmintoneurope.com (Circuits)
2.2 Individuele inschrijvingen selectiespelers
De speler is mede verantwoordelijk voor zijn/haar inschrijving, naast de coach die per speler het
toernooischema doorgeeft aan de manager topbadminton. De speler regelt zelf alles rondom een
toernooi, bij vragen of hulp kunnen ze de manager topbadminton benaderen.
De speler is mede verantwoordelijk voor zijn/haar inschrijving en regelt alles rondom de inschrijving,
met uitzondering van de acties die de bond dient uit te voeren, te weten:



inschrijving bij de toernooiorganisatie
doorsturen bevestiging van de inschrijving via e-mail
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accreditatie doorgeven aan de toernooiorganisatie (indien nodig)
terugtrekken speler (na bericht van de speler)
visumaanvraag indienen bij toernooiorganisatie (indien nodig).

De manager topbadminton of collega voert bovenstaande uit op initiatief van de speler.
De speler dient dus zelf het volgende te doen:
 de bond verzoeken hem/haar in te schrijven als dit nog niet is gedaan
 reis regelen (vervoer en verblijf)
 doorgeven van vluchtgegevens aan de organisatie
 withdrawaldate (terugtrekdatum) in de gaten houden en tijdig aan de bond een
terugtrekking doorgeven
 visum regelen (indien nodig).
Alle informatie over de toernooien is te vinden op de sites van BWF: www.bwfbadminton.org (BWF
corporate, Events) en Badminton Europe: www.badmintoneurope.com (Circuits)
2.3 Inschrijvingen uitzendingen Badminton Nederland
De bond is verantwoordelijk voor de inschrijving en regelt alles rondom de inschrijving.
De manager topbadminton dient dus het volgende te regelen:










inschrijving bij de toernooiorganisatie
doorgeven vluchtgegevens
accreditatie doorgeven aan de toernooiorganisatie
terugtrekken spelers
visum aanvragen
boeken hotel
vervoer
betalen van inschrijfgeld
spelers voorzien van een toernooioverzicht.
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3. Selectiebeleid
Op Papendal hebben we vijf verschillende selecties:
 Seniorenselectie
 S-1-selectie
 U17-selectie
 U15-selectie
 Para-badmintonselectie
3.1 Seniorenselectie
Tot eind 2024 hebben we vanuit NOC*NSF recht op 10 plekken. Als je als speler een van deze
plekken toegewezen krijgt betekent dit dat je een Selectiestatus en TeamNL centrum-status krijgt.
Met deze status heb je recht om alle faciliteiten te gebruiken die het TeamNL centrum aanbiedt.
Hiervoor worden uren beschikbaar gesteld.
Bij een TeamNL centrum kunnen sportbonden hun fulltime topsport programma’s uitvoeren, dit in
samenwerking met NOC*NSF.
Een TeamNL centrum biedt faciliteiten zoals zaalruimte, krachtruimte, fysieke trainer,
(para)medische begeleiding en huisvesting. Op de website: www.top-badminton.nl lees je meer over
TeamNL centrum Papendal en de trainingen.
Als je niet binnen deze 10 plekken valt kun je nog steeds lid zijn van de Seniorenselectie. Dit betekent
wel dat je geen recht hebt op de TeamNL centrum-faciliteiten en geen status krijgt vanuit NOC*NSF.
Vanuit Badminton Nederland kunnen we een beroep doen op een Hybride status wat het recht geeft
dat een speler dagelijks met het reguliere trainingsschema mee kan doen.
Spelers van de Seniorenselectie maken in overleg met de bondscoach een toernooischema. Voor de
EK’s en WK’s individueel en teams gelden aparte selectiebeleiden deze zijn te vinden in:
Bijlage 7: Selectiecriteria voor EK/WK individueel
Bijlage 6: Selectiecriteria voor EK/WK teams
3.2 S-1- selectie
Tot eind 2024 hebben we voor de S-1-selectie 12 plekken vanuit NOC*NSF. Als je als speler een van
deze plekken toegewezen krijgt betekent dit dat je een Internationaal Talent status en TeamNL
centrum-status krijgt. Met deze status heb je recht om alle faciliteiten te gebruiken die het TeamNL
centrum aanbiedt. Hiervoor worden uren beschikbaar gesteld.
De S-1-selectie is het fulltime talentenprogramma op Papendal en voor dit programma word je
geselecteerd. Dit selectiebeleid is te vinden in: Bijlage 4: Selectiebeleid junioren programma
Spelers kunnen wel uitgenodigd worden om mee te trainen als ‘Sparring’ bij dit programma, maar
hebben verder geen recht op TeamNL centrum-faciliteiten.
Spelers van de S-1-selectie maken in overleg met de Talentcoach een toernooischema. Voor de EJK
en WJK individueel en teams gelden aparte selectiebeleiden deze zijn te vinden in:
Bijlage 3: Selectiebeleid Junioren kampioenschappen.
3.3 U15- en U17-selectie
Om in aanmerking te komen voor de U15- en U17-selectie dien je lid te zijn van een RTC van
Badminton Nederland. Coaches selecteren spelers op basis van de selectiecriteria.
Zie hiervoor het selectiebeleid: Bijlage 4: Selectiebeleid junioren programma
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De U15 en U17-selecties trainen 1x in de week gezamenlijk op Papendal, overige trainingen worden
gevolgd bij een RTC/club/privetrainer.
Spelers van de U15- en U17-selectie maken in overleg met de hoofdcoach RTC een toernooischema.
Voor de EJK, 6-nations, 8-nations gelden aparte selectiebeleiden deze zijn te vinden in:
Bijlage 1: Selectiebeleid EJK + 8-nations U15
Bijlage 2: Selectiebeleid EJK + 6-nations U17

3.4 Para-badminton-selectie
Sinds 2021 krijgen we subsidie van NOC*NSF voor het para-programma en mogen we ons
programma een “campagne” noemen. Dit betekent eigenlijk een klein programma waarin
aangewezen spelers een plek toegewezen krijgen. krijgen. Vanaf 2021 hebben deze spelers ook een
TeamNL centrum-status en dus ook recht ope en aantal TeamNL centrum-faciliteiten, waaronder
huisvesting, zaalhuur, fysieke coach en medische begeleiding.
Para-spelers worden gescout door de bondscoach para-badminton.
3.5 RTC-selectie
Het RTC is een ontwikkelingsfase waar de toekomstpotentie van de jonge speler leidend is en niet de
huidige prestaties. Huidige prestaties zijn niet de maatstaven voor de potentie van een jonge speler,
want hier heeft de badmintonleeftijd een invloed op. Om in aanmerking te komen voor een RTC
dient de speler geselecteerd te worden. Zie bijlage 5: Selectiebeleid RTC Programma om te zien hoe
je in aanmerking komt voor een RTC.
3.6 Topsportersovereenkomst
Indien een speler geselecteerd wordt voor een van bovengenoemde selectie zal er een
topsportersovereenkomst worden gesloten tussen de speler en Badminton Nederland.
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4. Trainingen
4.1 Trainingen op Papendal Senioren en S-1 Selectie
De Seniorenselectie en de S-1-selectie trainen fulltime op Papendal. Op de website: www.topbadminton.nl lees je meer over TeamNL centrum Papendal en de trainingen.
Op de woensdagmiddag trainen ook de jeugdselecties U15/U17 op Papendal.
4.2 Trainingen op Papendal Paraselectie
Sinds mei 2018 wordt er een fulltime programma gevolgd op Papendal door drie Parabadmintonners. In de afgelopen anderhalf jaar is het para programma ontwikkeld op Papendal tot
een officieel programma waarin de spelers baan en fysieke trainingen volgen. Daarnaast hebben ze
te maken met alle randzaken waar een topsporter ook mee te maken heeft zoals pop gesprekken,
mentale training, rust/herstel momenten, fysio afspraken, voedingsdeskundige etc. Vanaf 2021
hebben we een toezegging van NOC*NSF gekregen voor een campagne programma. Een klein
programma waar een aantal TeamNL centrum-faciliteiten aan verbonden zijn.
4.3 RTC trainingen
In Nederland zijn op dit moment 4 RTC’s, waarvan 1 RTC een “HUB” vormt:
 RTC Den Haag
 RTC Eindhoven
 RTC-BTF Almere
 RTC Arnhem
Op de RTC’s wordt er vier dagen in de week getraind (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).
Met uitzondering van de eerste “HUB” in Nederland: RTC-BTF Almere. Hier wordt er ook op de
woensdag een training aangeboden.
Een HUB is een samenwerkingsverband tussen een huidig RTC en een badmintonschool/club/ander
trainingsinitiatief.
Bij alle RTC’s zijn deze trainingen in de ochtend en bij RTC Arnhem is twee dagen in de week de
training aan het einde van de middag.
Meer informatie over de RTC’s kan je vinden op www.top-badminton.nl.
4.4 Kosten
Voor de trainingen worden eigen bijdragen betaald aan Badminton Nederland.
Selectie:
Seniorenselectie (TeamNL centrumprogramma)
S-1-selectie (TeamNL centrum-programma)
RTC-Trainingen + NJS training U15/U17 indien
van toepassing.

Hoogte eigen bijdrage:
€ 100,- per maand
€ 100,- per maand
€ 1.800,- per jaar (€150,00 per maand op basis
van 4 trainingen in de week, 45 weken in totaal.
Als de NJS training de 5e training in de week is
worden hier geen extra kosten voor gerekend.
€100,- per maand

Para-badminton selectie (Campagne
programma)
Losse training bij een RTC in overleg met coach
Sparringspelers

€10,- per training
Betalen hetzelfde bedrag als de reguliere
spelers voor een bepaalde training.
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5. Gedragsregels en verantwoordelijkheid
Tijdens alle internationale jeugdtoernooien ligt de verantwoordelijkheid bij de begeleiders en zijn de
spelers verplicht zich te houden aan de door de begeleiders vastgestelde regels. Voor (dagelijkse)
trainingen en (inter)nationale jeugdtoernooien gelden gedragsregels. Daarnaast conformeert
Badminton Nederland zich aan de algemene gedragsregels zoals die recent door het Centrum voor
Veilige Sport zijn opgesteld (bijlage 8).

6. Rol van de ouders van jeugdspelers






De rol van de ouders van de jeugdspelers is zeer belangrijk en ligt op het vlak van stimuleren
en organiseren, maar wel op de achtergrond. Wij adviseren de verenigingen en de ouders
deze door NOC*NSF onderschreven rol te respecteren. NOC*NSF bepleit onder andere dat
het coachen wordt verzorgd door terzake kundige coaches, die geen directe, persoonlijke
band met de speler hebben.
Gedurende het wedstrijdseizoen worden bijeenkomsten voor ouders van jeugdsporters met
een status gehouden. Hierbij worden de ouders, verzorgers, trainers en coaches nader
geïnformeerd.
Een ouder per RTC vertegenwoordigt als tussenpersoon tussen de ouders en Badminton
Nederland voor vragen en/of andere informatie. De ouderraad heeft een informele status
en komt ongeveer eens per kwartaal bij elkaar samen Badminton Nederland.

7. Verzekeringen
Badminton Nederland heeft een collectieve doorlopende reisverzekering en een collectieve
ongevallenverzekering afgesloten.

8. (Para)medische begeleiding
Spelers die deel uitmaken van de Nederlandse jeugd selectie dienen elk jaar een medische keuring te
ondergaan. Spelers in de Senioren selectie en de S-1 selectie dienen naast elk jaar de gewone keuring
om het jaar een uitgebreide keuring te ondergaan. De kosten die dit met zich meebrengt komen niet
ten laste van Badminton Nederland.
Voor de overige RTC Spelers is het ondergaan van een medische keuring een advies om dit jaarlijks te
doen.
Op Papendal wordt er samengewerkt met het Sport Medisch Centrum Papendal. Beide programma’s
hebben een sportarts en fysiotherapeut toegewezen gekregen.
Spelers die lid zijn van een RTC zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van hun
(para)medische begeleiding.

Bijlage 1: Selectiebeleid EJK U15 + 8-nations U15
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Badminton Nederland selectiebeleid EJK + 8-nations U15
De Selectiegroep van Badminton Nederland bestaat uit:
De technisch directeur (of diens waarnemer), talentcoaches U15 en U17-selectie en de RTC-coachaes.

Selectiecriteria Europese Jeugdkampioenschappen U15 of de 8-nations
U15 is een ontwikkelingsfase waar de toekomstpotentie van de jonge atleet leidend is en niet de huidige prestaties.
(Zie ook het meerjarenopleidingsplan, MJP van BN). Huidige prestaties zijn niet de maatstaven voor de potentie van
een jonge atleet, want hier heeft de badmintonleeftijd een invloed op.

De spelers worden door de selectiegroep op basis van de volgende pijlers geselecteerd:
1. Fysiek vermogen
Fysiek vermogen betekent: snelheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen.
2. Lerend vermogen
Lerend vermogen betekent: hoe snel kan een jonge atleet technische en tactische vaardigheden
aanleren en deze onthouden.
3. Doorzettingsvermogen
De sporter laat zich bij moeilijkheden en tegenslagen niet uit het veld slaan, maar gaat door totdat hij
zijn doel bereikt heeft. Hij is vastberaden en wil hard werken en pakt uitdagingen aan.
4. Technische bekwaamheid / Prestatievermogen
In de U15-ontwikkelingsfase is/zijn de technische bekwaamheid en/of prestaties niet leidend in de
selectieprocedure, maar de toekomstpotentie (zie boven).
Als je geen lid bent van de U15-selectie en/of een RTC dien je aan de volgende punten te voldoen:



Meedoen aan een trainingsprogramma door een Coach/trainer die tenminste een SL3- of BWF level 1
licentie heeft.
Een speler moet aannemenlijk kunnen maken dat hij/zij een optimaal trainingsprogramma volgt in
samenspraak met hierboven vermelde selectiegroep van Badminton Nederland.

Mits de speler(s) fit zijn en er geen onvoorziene omstandigheden* zijn. Op het moment dat er wel
onvoorziene omstandigheden zijn, zoals een blessure die meer dan 2 maanden heeft geduurd de laatste 5
maanden voor de eindranglijst dan heeft de technische staf het recht om samen met de medische staf te
beslissen om het andere gekwalificeerde koppel en/of speler te laten gaan.
*Onvoorziene omstandigheden:
De technische staf behoudt zich het recht voor een topsporter die, naar in redelijkheid moet worden aangenomen
niet in staat zal zijn om op waardig niveau deel te nemen aan wedstrijden tijdens de Europese Jeugd
kampioenschappen of 8-nations, niet voor te dragen. Dit zal onder meer het geval zijn als: een topsporter is
geschorst door een daartoe bevoegd orgaan van Badminton Nederland of door de IF / niet gerechtigd is tot
deelname vanwege regelgeving van de IF, niet in staat is op topniveau te presteren bijvoorbeeld door ziekte,
blessures of andere omstandigheden, etc.
Rechten Badminton Nederland
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Badminton Nederland heeft recht om:
Elke speler / koppel terug te trekken als er:
 niet een juiste voorbereiding en voldoende training in aanloop naar het evenement volgens
Badminton Nederland is;
 een speler een zware blessure heeft opgelopen en niet fysiek in staat is om op tijd hersteld te zijn
voor een Europees Jeugd kampioenschap.
Selectiedatum

De selectiedatum is uiterlijk 6 weken voor de start van een toernooi.
De selectiegroep selecteert de spelers voor een evenement op basis van de selectiecriteria. De
verantwoordelijke coach zal de selectie bekend maken naar alle geselecteerde spelers.
Financiële situatie
Als Badminton Nederland een speler / koppel selecteert buiten het nationaal programma op Papendal
en/of een RTC, zal Badminton Nederland onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor de
kosten die deelname aan het Europees Jeugd Kampioenschap of 8-nations met zich meebrengen.
Lid van Badminton Nederland
Alle geselecteerde spelers voor de evenementen dienen lid te zijn van Badminton Nederland.

Scoutmomenten:
 Junior Mastertoernooien
 Nederlands Jeugdkampioenschap
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Bijlage 2: Selectiebeleid EJK + 6-nations U17
Badminton Nederland selectiecriteria voor EJK U17 + 6-nations
De Selectiegroep van Badminton Nederland bestaat uit:
De technisch directeur (of diens waarnemer), talentcoach S-1 selectie, talentcoaches U15 en U17-selectie en de RTC
coaches.

Selectiecriteria Europese Jeugdkampioenschappen U17 of de 6-nations
De U17 is een prestatiefase waar de selectie voor kampioenschappen gebaseerd is op de 4 pijlers + de
huidige prestaties.
De spelers worden door de selectiegroep op basis van de volgende pijlers geselecteerd:
1. Fysiek vermogen
Fysiek vermogen betekent: snelheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen.
2. Lerend vermogen
Lerend vermogen betekent: hoe snel kan een jonge atleet technische en tactische vaardigheden
aanleren en deze onthouden.
3. Doorzettingsvermogen
De sporter laat zich bij moeilijkheden en tegenslagen niet uit het veld slaan, maar gaat door totdat hij
zijn doel bereikt heeft. Hij is vastberaden, wil hard werken en pakt uitdagingen aan.
4. Technische bekwaamheid/Prestatievermogen
Per speler wordt er gekeken naar de beste 5 prestaties op de Europese ranglijst plus de prestatie die
is geleverd bij het Nederlands Jeugd Kampioenschap.
Als je geen lid bent van de U17-selectie en/of een RTC dien je aan de volgende punten te voldoen:



Meedoen aan een trainingsprogramma door een Coach/trainer die tenminste een SL3- of BWF level 1
licentie heeft.
Een speler moet aannemenlijk kunnen maken dat hij/zij een optimaal trainingsprogramma volgt in
samenspraak met hierboven vermelde selectiegroep van Badminton Nederland.

Mits de speler(s) fit zijn en er geen onvoorziene omstandigheden* zijn. Op het moment dat er wel
onvoorziene omstandigheden zijn, zoals een blessure waardoor meer dan twee maanden geen volledig
trainingsprogramma kon worden gevolgd dan heeft de Technische staf het recht om samen met de
medische staf te beslissen of een speler meegaat.
*Onvoorziene omstandigheden:

De technische staf behoudt zich het recht voor een topsporter die, naar redelijkheid moet worden
aangenomen, niet in staat zal zijn om op waardig niveau deel te nemen aan wedstrijden, niet voor te
dragen voor de Europese Jeugd kampioenschappen U17 of 6-nations. Dit zal onder meer het geval zijn als:
een topsporter is geschorst door een daartoe bevoegd orgaan van Badminton Nederland of door de BWF,
niet gerechtigd is tot deelname vanwege regelgeving van de BWF, niet in staat is op topniveau te presteren
bijvoorbeeld door ziekte, blessures of andere omstandigheden, etc.
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Selectiedatum

De bekendmaking van de selectie is uiterlijk 6 weken voor de start van een toernooi.
De selectiegroep selecteert de spelers voor een evenement op basis van de selectiecriteria. De
verantwoordelijke coach zal na overleg met de selectiegroep de selectie bekend maken naar alle
geselecteerde spelers.
Financiële situatie
Als Badminton Nederland een speler / koppel selecteert buiten het nationaal programma op Papendal, zal
Badminton Nederland onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor de kosten die deelname
aan het Europees Jeugdkampioenschap U17 of 6-nations met zich meebrengen.
Lid van Badminton Nederland
Om in aanmerking te komen voor selectie dienen spelers lid te zijn van Badminton Nederland.

Scout momenten:
 (Junior) Mastertoernooien
 Nederlands Jeugdkampioenschap
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Bijlage 3: Selectiebeleid EJK U19 + WJK U19
Badminton Nederland selectiebeleid EJK U19, WJK U19
De Selectiegroep van Badminton Nederland bestaat uit:
De technisch directeur (of diens waarnemer), bondscoaches senioren entalentcoach(es) S-1 selectie

Selectiecriteria Europese Jeugdkampioenschappen U19, Wereld jeugdkampioenschappen U19
De S-1 selectie is een prestatiefase waar de selectie voor kampioenschappen gebaseerd is op de 4 pijlers +
de huidige prestaties.
De spelers worden door de selectiegroep op basis van de volgende pijlers geselecteerd:
1. Fysiek vermogen
Fysiek vermogen betekent: snelheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen.
2. Lerend vermogen
Lerend vermogen betekent: hoe snel kan een jonge atleet technische en tactische vaardigheden
aanleren en deze onthouden.
3. Doorzettingsvermogen
De sporter laat zich bij moeilijkheden en tegenslagen niet uit het veld slaan, maar gaat door totdat hij
zijn doel bereikt heeft. Hij is vastberaden en wil hard werken en pakt uitdagingen aan.
4. Technische bekwaamheid/ Prestatievermogen
Per speler wordt er gekeken naar de beste 5 prestaties op de Europese ranglijst plus de prestatie die
is geleverd bij het Nederlands Jeugd Kampioenschap.
Als je geen lid bent van de S-1-selectiedien je aan de volgende punten te voldoen:



Meedoen aan een trainingsprogramma door een Coach/trainer die tenminste een SL3- of een BWF level 1
licentie heeft.
Een speler moet aannemenlijk kunnen maken dat hij/zij een optimaal trainingsprogramma volgt in
samenspraak met hierboven vermelde selectiegroep van Badminton Nederland.

Mits de speler(s) fit zijn en er geen onvoorziene omstandigheden* zijn. Op het moment dat er wel
onvoorziene omstandigheden zijn, zoals een blessure waardoor meer dan twee maanden geen volledig
trainingsprogramma kon worden gevolgd dan heeft de Technische staf het recht om samen met de
medische staf te beslissen of een speler meegaat.
*Onvoorziene omstandigheden:
De technische staf behoudt zich het recht voor een topsporter die, naar redelijkheid moet worden aangenomen, niet
in staat zal zijn om op waardig niveau deel te nemen aan wedstrijden, niet voor te dragen voor de Europese Jeugd
kampioenschappen U19 of Wereld jeugdkampioenschappenDit zal onder meer het geval zijn als: een topsporter is
geschorst door een daartoe bevoegd orgaan van Badminton Nederland of door de BWF, niet gerechtigd is tot
deelname vanwege regelgeving van de BWF, niet in staat is op topniveau te presteren bijvoorbeeld door ziekte,
blessures of andere omstandigheden, etc.

Selectiedatum
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De bekendmaking van de selectie is uiterlijk 6 weken voor de start van een toernooi.
De selectiegroep selecteert de spelers voor een evenement op basis van de selectiecriteria. De
verantwoordelijke coach zal na overleg met de selectiegroep de selectie bekend maken naar alle
geselecteerde spelers.
Financiële situatie
Als Badminton Nederland een speler / koppel selecteert buiten het nationaal programma op Papendal, zal
Badminton Nederland onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor de kosten die deelname
aan het Europees Jeugdkampioenschap U19 of het Wereld Jeugdkampioenschap met zich meebrengen.
Lid van Badminton Nederland
Om in aanmerking te komen voor selectie dienen spelers lid te zijn van Badminton Nederland.

Scout momenten:
 Internationale jeugdtoernooien (BEC)
 Mastertoernooien
 Nederlands Jeugdkampioenschap
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Bijlage 4: Selectiebeleid Junioren programma
Badminton Nederland selectiebeleid Juniorenprogramma
De Selectiegroep van Badminton Nederland bestaat uit:
De technisch directeur (of diens waarnemer) bondscoach(es) senioren, talentcoach(es) S-1,, talentcoach(es)
van de U15/U17-selectie en de RTC coaches.

Selectiecriteria Nationale Jeugdselectie U15
U15 is een ontwikkelingsfase waar de toekomstpotentie van de jonge atleet leidend is en niet de
huidige prestaties (zie BN-leerlijn). Huidige prestaties zijn niet de maatstaven voor de potentie van
een jonge atleet, want hier heeft de badmintonleeftijd een invloed op.
De spelers worden door de selectiegroep op basis van de volgende pijlers geselecteerd:
1. Fysiek vermogen
Fysiek vermogen betekent: snelheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen.
2. Lerend vermogen
Lerend vermogen betekent: hoe snel kan een jonge atleet technische en tactische
vaardigheden aanleren en deze onthouden.
3. Doorzettingsvermogen
De sporter laat zich bij moeilijkheden en tegenslagen niet uit het veld slaan, maar gaat door
totdat hij zijn doel bereikt heeft. Hij is vastberaden, wil hard werken en pakt uitdagingen aan.
4. Technische bekwaamheid / Prestatievermogen
In de U15 ontwikkelingsfase is de technische bekwaamheid en/of prestaties niet leidend in de
selectieprocedure, maar het toekomstpotentie (zie boven).
 Een speler dient lid te zijn van een RTC van Badminton Nederland.

Selectiecriteria Nationale Jeugdselectie U17
U17 is een prestatiefase waar de selectie voor het programma gebaseerd is op de 4 pijlers + de
huidige prestaties.
De spelers worden door de selectiegroep op basis van de volgende pijlers geselecteerd:
1. Fysiek vermogen
Fysiek vermogen betekent: snelheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen.
2. Lerend vermogen
Lerend vermogen betekent: hoe snel kan een jonge atleet technische en tactische
vaardigheden aanleren en deze onthouden.
3. Doorzettingsvermogen
De sporter laat zich bij moeilijkheden en tegenslagen niet uit het veld slaan, maar gaat door
totdat hij zijn doel bereikt heeft. Hij is vastberaden, wil hard werken en pakt uitdagingen aan.
4. Technische bekwaamheid / Prestatievermogen
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Gebaseerd op de Internationale prestaties.
 Een speler dient lid te zijn van een RTC van Badminton Nederland

Selectiecriteria S-1-Selectie
De S-1-selectie is een prestatiefase waar de selectie voor het programma gebaseerd is op de 4
pijlers + de huidige prestaties.
De spelers worden door de selectiegroep op basis van de volgende pijlers geselecteerd:
1. Fysiek vermogen
Fysiek vermogen betekent: snelheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen.
2. Lerend vermogen
Lerend vermogen betekent: hoe snel kan een jonge atleet technische en tactische
vaardigheden aanleren en deze onthouden.
3. Doorzettingsvermogen
De sporter laat zich bij moeilijkheden en tegenslagen niet uit het veld slaan, maar gaat door
totdat hij zijn doel bereikt heeft. Hij is vastberaden, wil hard werken en pakt uitdagingen aan.
4. Technische bekwaamheid / Prestatievermogen
Gebaseerd op de Internationale prestaties.
Statusprofiel Badminton Nederland

 Statussen worden toegewezen aan de U15-, U17- en de S-1-spelers volgens het Formulier
Talentprofiel (Bijlage 9)
Selectiedatum:

 De Nationale jeugd selecties hanteren voorspeelmomenten in het jaar. De voordracht voor
deze voorspeelmomenten gaat in samenspraak met de RTC coaches. Na aanleiding van de
voorspeelmomenten zullen er spelers worden uitgenodigd voor de U15/U17 selectie.
 De instromers en uitstromers van de S-1-selectie worden in de vorm van persoonlijke
gesprekken vanuit de coaches bekend gemaakt in de maand maart van elk jaar. De
selectiegroep zal deze spelers selecteren op basis van de 4 pijlers + de huidige 5 beste
prestaties.
Scoutmomenten:
 Junior Mastertoernooien
 Nederlands Jeugdkampioenschap
 RTC-programma
 Voorspelen bij de U15- of U17-selectie
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-Bijlage 5: Selectiebeleid RTC-programma
Badminton Nederland selectiebeleid Regionaal Trainingscentrum (RTC)

De Selectiegroep voor de RTC’s van Badminton Nederland bestaat uit:
De technisch directeur (of diens waarnemer) talentcoach(es) U15en de U17-selectie en de RTC-coaches van
Badminton Nederland.

Selectiecriteria Regionaal Trainingscentrum (RTC)
Het RTC is een ontwikkelingsfase waar de toekomstpotentie van de jonge atleet leidend is en niet
de huidige prestaties (zie MJP van BN). Huidige prestaties zijn niet de maatstaven voor de potentie
van een jonge atleet, want hier heeft de badmintonleeftijd een invloed op.
De spelers worden door de selectiegroep op basis van de volgende pijlers geselecteerd:
1. Fysiek vermogen
Fysiek vermogen betekent: snelheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen.
2. Lerend vermogen
Lerend vermogen betekent: hoe snel kan een jonge atleet technische en tactische
vaardigheden aanleren en deze onthouden.
3. Doorzettingsvermogen
De sporter laat zich bij moeilijkheden en tegenslagen niet uit het veld slaan, maar gaat door
totdat hij zijn doel bereikt heeft. Hij is vastberaden en wil hard werken en pakt uitdagingen
aan.
4. Technische bekwaamheid/ prestatievermogen
In de RTC ontwikkelingsfase is de technische bekwaamheid en/of prestaties niet leidend in de
selectieprocedure, maar het toekomstpotentie (zie boven).

Status profiel Badminton Nederland

 Statussen worden toegewezen aan RTC-spelers die 4 keer in de week meetrainen bij een
RTC-programma.
Scoutmomenten:




Scouting op verschillende NL-jeugdtoernooien
NJK
Jaarlijkse Voorspeeldag

19

Als je als speler geselecteerd wordt voor een RTC zal je als speler een bericht ontvangen met een
uitnodiging; dit bericht wordt tevens gestuurd naar de ouders en de huidige coach van een
badmintonschool/talentencentra indien contactgegevens bekend zijn van alle partijen.
Bij de uitnodiging krijgt de speler een document met de informatie over een RTC.
Uiterlijk voor 1 juni van het jaar dienen op basis van de uitnodiging een bevestiging ontvangen zijn voor het
volgende seizoen van een RTC, dit in verband met het aanmelden bij scholen. Een RTC start altijd half
augustus.
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Bijlage 6: Selectiecriteria EK/WK teams
Badminton Nederland selectiecriteria voor EK/WK Teams senioren

Kwalificatie gaat op basis van:
Prestatiepotentie en Wereldranglijst
De technisch directeur, manager Topbadminton en bondscoach(es) selecteren spelers op prestatiepotentie
en op de huidige wereldranglijst van het selectiemoment.
 Prestatiepotentie: hier wordt gekeken naar de potentie (op basis van de prestatiepijlers) om te
kwalificeren voor een Olympische Spelen, EK/WK-kwalificatie en de kans op het halen van een
medaille bij een van deze piektoernooien.
 Wereldranglijst: de wereldranglijst van het moment van kwalificatie wordt gehanteerd om te zien
waar de spelers op dat moment staan. In principe worden de hoogst gerankte spelers
geselecteerd, mits er op prestatiepotentie een andere keus wordt gemaakt.
Mits de speler(s) fit zijn en er geen onvoorziene omstandigheden* zijn. Op het moment dat er wel
onvoorziene omstandigheden zijn, zoals een blessure die meer dan 2 maanden heeft geduurd de laatste 5
maanden voor het toernooi start dan heeft de technische staf het recht om samen met de medische staf
te beslissen om een andere speler te selecteren.
*Onvoorziene omstandigheden
De technische staf behoudt zich het recht voor een topsporter die, naar in redelijkheid moet worden aangenomen
niet in staat zal zijn om op waardig niveau deel te nemen aan wedstrijden tijdens de EK Teams / WK Teams
(Sudirmancup), niet voor te dragen. Dit zal onder meer het geval zijn als: een topsporter is geschorst door een
daartoe bevoegd orgaan van Badminton Nederland of door de IF / niet gerechtigd is tot deelname vanwege
regelgeving van de IF, niet in staat is op topniveau te presteren bijvoorbeeld door ziekte, blessures of andere
omstandigheden, etc.

Rechten Badminton Nederland

Badminton Nederland heeft recht om:
Elke speler / koppel terug te trekken uit het team als er:
 niet een juiste voorbereiding en voldoende training in aanloop naar het evenement volgens
Badminton Nederland is.
 een speler een zware blessure heeft opgelopen en niet fysiek in staat is om op tijd hersteld te zijn
voor een Europees of Wereldkampioenschap Teams.
Selectiedatum
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De selectiedatum is uiterlijk 6 weken voor het evenement start.
De technisch directeur / manager topbadminton selecteert de spelers die gaan deelnemen aan het EK
Teams / WK Teams (Sudirmancup) op advies van de coach. De coach zal de selectie bekend maken naar
alle geselecteerde spelers.
Kosten
Als Badminton Nederland een speler / koppel selecteert buiten het nationaal programma op Papendal, zal
Badminton Nederland de kosten dragen die deelname aan het EK teams / WK teams (Sudirmancup/
Thomas & Uber cup) met zich meebrengen.
Lid van Badminton Nederland
Alle geselecteerde spelers voor het EK Teams / WK teams (Sudirmancup/Thomas & Uber cup) dienen lid
te zijn van Badminton Nederland
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Bijlage 7: Selectiecriteria EK/WK individueel
Badminton Nederland selectiecriteria voor EK/WK individueel senioren

Directe kwalificatie op basis van de BWF-wereldranglijst:
Kwalificatie gaat op basis van de wereldranking op de datum die de BWF aangeeft als kwalificatiemoment
voor een EK of WK individueel.
Kwalificeren gaat via meerdere kwalificatiefases. Kwalificeert een speler zich in een van deze fases dan zal
Badminton Nederland deze kwalificatie bevestigen.
Kwalificatie op basis van de wereldranglijst geldt voor alle Nederlandse spelers, dus ook spelers buiten de
Nederlandse selectie.
Mits de speler(s) fit zijn en er geen onvoorziene omstandigheden* zijn. Op het moment dat er wel
onvoorziene omstandigheden zijn, zoals een blessure die meer dan 2 maanden heeft geduurd de laatste 5
maanden voor de eindranglijst dan heeft de technische staf het recht om samen met de medische staf te
beslissen om het andere gekwalificeerde koppel te laten gaan.
*Onvoorziene omstandigheden
De technische staf behoudt zich het recht voor een topsporter die, naar in redelijkheid moet worden
aangenomen niet in staat zal zijn om op waardig niveau deel te nemen aan wedstrijden tijdens de
Europese kampioenschappen of Wereldkampioenschappen, niet voor te dragen. Dit zal onder meer het
geval zijn als: een topsporter is geschorst door een daartoe bevoegd orgaan van Badminton Nederland of
door de IF / niet gerechtigd is tot deelname vanwege regelgeving van de IF, niet in staat is op topniveau te
presteren bijvoorbeeld door ziekte, blessures of andere omstandigheden, etc.
Rechten Badminton Nederland

Badminton Nederland heeft recht om:
Elke speler / koppel terug te trekken als er:
 niet een juiste voorbereiding en voldoende training in aanloop naar het evenement
volgens Badminton Nederland is;
 een speler een zware blessure heeft opgelopen en niet fysiek in staat is om op tijd
herstelt te zijn voor een Europees of Wereldkampioenschap.
Selectiedatum:
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De selectiedatum wordt besloten door de BWF, voor elke fase is een datum te vinden in de prospectus.
De technisch directeur /manager topbadminton selecteert de spelers die gaan deelnemen aan het
Europees Kampioenschap / Wereldkampioenschap op advies van de coach. De coach zal de selectie
bekend maken naar alle geselecteerde spelers.
Kosten
Als Badminton Nederland een speler / koppel selecteert buiten het nationaal programma op Papendal, zal
Badminton Nederland de kosten niet dragen die deelname aan het Europees Kampioenschap of
wereldkampioenschapen met zich meebrengen.
Lid van Badminton Nederland
Alle geselecteerde spelers voor het Europees Kampioenschap / Wereldkampioenschap zijn lid van
Badminton Nederland
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Bijlage 8: Gedragsregels trainingen/toernooien (jeugd)
Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Niet alleen voor jezelf, ook voor de andere in
je team/trainingsgroep en de tegenstander. Badminton Nederland heeft een aantal afspraken
gemaakt waardoor we samen zorgen dat het leuk blijft. Onderstaande “spelregels” kunnen gezien
worden als uitgangspunten voor gedrag in trainingen/toernooien (jeugd) .
Aanwezigheid:
 Minimaal 15 minuten voor de training in de hal. Via WhatsApp melden bij files
 Blessure? Gewoon aanwezig (tenzij je blessure zo ernstig is natuurlijk, dan overleggen)
 Bij vermoeidheid ben je gewoon aanwezig
 Ziek? Thuis blijven
 Fysio en evt. andere afspraken om de training heen plannen
 Uiterlijk zaterdagavond doorgeven als je de aankomende week trainingen mist.
Voorbereiding:
 Goed ontbijt (minimaal uur van tevoren)
 Fles gevuld
 Warm zijn: uit jezelf direct beginnen
 Vragen of er rijtjes moeten worden gemaakt
 Voldoende bespannen rackets
 Schoenen mee
 Voorbereiding begint de dag ervoor
 Foamroller meenemen indien je die hebt
 Banen opzetten en afbreken
 Zelf tas inpakken
 Nooit beginnen met badmintonnen/sporten zonder warming-up.
Houding:
 Sportief zijn (netjes blijven tegen medespelers/tegenspelers/trainers/jezelf/omgeving)
 Respect voor materiaal
 Inzet: niet opgeven
 Serieus trainen en goed aangeven/samenwerken
 GROWTH-mindset i.p.v. FIXED-mindset
 Respect uit zich door: te groeten, te luisteren, stil zijn tijdens uitleg, uit jezelf opruimen —>
slechte shuttles weg, respect voor elkaar
 Trainen met 100% focus
 Stop is stop
 Durf vragen te stellen en kritisch te zijn
 Er mag gelachen worden op de juiste momenten.
Lifestyle:
 Op tijd slapen
 Goed ontbijt (minimaal uur van tevoren)
 Gezonde voeding (voor de training koolhydraten —> brood, volkoren pasta, 2 stuks fruit per
dag, na de training eiwitten —> kwark, shakes)
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Voldoende drinken
Alles op orde hebben, discipline en routine
Topsportmentaliteit

Algemene gedragsregels:
Naast bovengenoemde specifieke gedragsregels voor de jeugdtrainingen en -toernooien sluit
Badminton Nederland aan bij de verschillende gedragsregels van het Centrum voor Veilige sport.
Deze specifieke gedragsregels zijn te raadplegen en te downloaden via:
Gedragcode voor sporters
Gedragscode voor topsporters
Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders
Gedragscode voor functionarissen
Gedragscode voor scheidsrechters en officials
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Bijlage 9: Regels kledingvoorschriften
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Bijlage 11: Informatie Dopingautoriteit
Doping is een belangrijk onderwerp geworden in de sport. Badminton Nederland zorgt ervoor dat
de spelers zo goed mogelijk geinformeerd worden over dit onderwerp.
Belangrijke links omtrent doping.
1. De Dopinglijst – dopingautoriteit.nl/dopinglijst
2. De Whereaboutsbijlage – dopingautoriteit.nl/whereaboutsbijlage
3. De Dispensatiebijlage – dopingautoriteit.nl/dispensatiebijlage
Kijk voor Informatie over de risico's van (on)bewust dopinggebruik
op www.dopingautoriteit.nl/tips
Algemene informatie dopingautoriteit:
De Dopingautoriteit is dé onafhankelijke anti-dopingorganisatie in Nederland. De missie van de
Dopingautoriteit is het realiseren van een dopingvrije sport in Nederland. Zij doet dat in opdracht
van de overheid (ministerie van VWS) en de landelijke sport (NOC*NSF) en werkt daarbij met vele
nationale en internationale organisaties samen.
De kernactiviteiten van de Dopingautoriteit zijn:


Het geven van voorlichting en advies aan topsporters en hun directe omgeving;



Het geven van voorlichting en advies aan sporters in sportscholen en fitnesscentra;



Het geven van voorlichting en advies aan begeleidend personeel;



Het verstrekken van informatie aan het algemeen publiek;



Het opsporen van overtredingen door het plannen en uitvoeren van dopingcontroles;



Het ontwikkelen en bewaken van de anti-dopingregelgeving en het voeren van juridische
procedures;



Het verzamelen en ontsluiten van wetenschappelijke kennis;



Het beschikbaar maken en houden van informatie;



Het realiseren van internationale afstemming.
De Dopingautoriteit is 1 juli 2006 ontstaan uit de fusie van het Nederlands Centrum voor
Dopingvraagstukken (NeCeDo) en Doping Controle Nederland (DoCoNed). De officiële naam luidt:
Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland, kortweg de Dopingautoriteit. Door de fusie zijn de
preventie- en controletaken samengevoegd, waardoor de efficiëntie en slagkracht van het antidopingbeleid in Nederland verbeterd zijn.
Verder informatie over de dopingautoriteit kan je vinden op hun
website: www.dopingautoriteit.nl
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