
Bijlage: Nadere informatie over de nieuwe jeugdcompetitie 

Waarom spelen alle junior- en overgangsleden competitie? 
Natuurlijk omdat badmintoncompetitie in teamverband erg leuk is! Bij de meeste sporten speel je 

“automatisch” competitie, omdat je anders alleen kunt trainen. Juist tijdens een competitiewedstrijd pas 

je toe wat je bij de training hebt geleerd. Beginnende spelers leren door de competitie bovendien de 

spelregels en de sport zelf goed kennen. 

Waarom een nieuwe jeugdcompetitie? 
De laatste jaren hebben veel verenigingen aan BN gevraagd om de jeugdcompetitie aantrekkelijker te 
maken, vooral vanwege de grote niveauverschillen in de poules op leeftijdsklassen. Een werkgroep van 
BN is aan de slag gegaan en daaruit is de nieuwe jeugdcompetitie ontstaan.  

 Meer speelweken 
- verdeeld over 6 in plaats van 4 maanden 
- 16 in plaats van 10 keer spelen tegen een andere club 
- niet meer alleen in het voorjaar competitie, maar ook in het najaar 
- voor de meivakantie klaar, in plaats veel ‘pauzes’ tussen speelweken in vanwege vakanties. 

 Minder niveauverschil in de poules - verdeling van de competitie in twee delen 

De nieuwe jeugdcompetitie bestaat uit twee delen. Begonnen wordt met een halve competitie met 

poules van 7 teams, zodat elk team evenveel thuis- als uitwedstrijden speelt. Bij een volledig 

gevulde poule speelt elk team één keer tegen elk ander team: 6 wedstrijden in 7 speelweken, 3 

wedstrijden uit en 3 thuis.  

Daarna vindt een herindeling plaats, waardoor in de tweede competitiehelft de krachtverschillen in 

de poules kleiner zullen zijn. In de tweede helft wordt een hele competitie gespeeld, met poules van 

6 teams. Bij volledig gevulde poules speelt elk team uit- en thuis tegen alle teams. Dus: 10 

wedstrijden in 10 speelweken. De poulewinnaars van de tweede competitiehelft gaan vervolgens 

naar de Regio Kampioenschappen Jeugdcompetitie. 

De eerste helft van de competitie is van eind oktober tot en met het eerste weekend van de 

kerstvakantie. Dat zijn zeven speelweken achter elkaar, waarvan elk team er maximaal zes speelt. 

De tweede helft begint het vierde weekend van januari 2022 en loopt tot en met eind april 2022. In 

de periode eind december - vierde weekend van januari zijn er geen competitiewedstrijden (wel 

training). 

Overige informatie over juniorencompetities 
Tijdens elke competitiewedstrijd speelt een team 8 onderdelen: 
- 1 jongensdubbel (JD) 
- 1 meisjesdubbel (MD) 
- 2 jongensenkels (JE) 
- 2 meisjesenkels (ME) 
- 2 gemengd dubbels (GD). 

Bestaat het team uit alleen jongens of alleen meisjes dan speel je in plaats van 2 gemengd dubbels 

nog een derde en vierde dubbel. 

In de jeugdcompetitie bestaan de volgende leeftijdsklassen: 
- U19 – t/m 18 jaar 
- U17 – t/m 16 jaar 
- U15 – t/m 14 jaar 
- U13 – t/m 12 jaar 
- U11 – t/m 10 jaar. 



Voor juniorleden die nog niet lang badminton spelen (twee jaar) was en is er de opstapcompetitie, een 

'laagdrempelige' competitie gericht op: 
- Leren van de 'echte' spelregels tijdens wedstrijden 
- Leren verliezen en leren winnen 
- Toepassen van de trainingsstof 
- Wedstrijden spelen in onderling overleg en met een goede begeleiding. 

Het is de bedoeling dat ieder teamlid in principe alle wedstrijden speelt (natuurlijk ziekte en blessures 

voorbehouden). Maar via het reactieformulier (begin september) is op te geven in welke weken een 

juniorlid echt niet kan spelen. Daar proberen we dan rekening mee te houden bij de teamindeling. Het 

regelen van een invaller is meestal een probleem en het spelen met een onvolledig team kost BC 

Randstad een boete.  

Badminton Nederland (BN) en BC Randstad gaan ervan uit dat deelnemers die deelnemen aan de 

competities zodanig gezond zijn, dat ze voldoen aan de eisen van de sportkeuring voor de 

wedstrijdsport. De keuring zelf is hiervoor niet noodzakelijk. 

Plaats en dag van spelen 
De thuiswedstrijden van BC Randstad worden gespeeld op zondagochtend in De Altis. Voor 

uitwedstrijden is de plaats en tijd van de wedstrijd afhankelijk van de speeldag van de tegenstanders (in 

principe in het weekend en bij de hogere klassen soms op vrijdagavond).  

Vervoer naar uitwedstrijden 
Natuurlijk moet een team naar de uitwedstrijden vervoerd worden. Meestal zijn er twee auto’s per 

uitwedstrijd nodig. Dat betekent dat we aan de ouders of verzorgers van elke deelnemer vragen om 

gemiddeld ongeveer twee keer voor vervoer te zorgen. Na de bekendmaking van de teamindeling, of 

de indeling van het tweede deel van de nieuwe jeugdcompetitie, doen wij zo snel als mogelijk een 

vervoervoorstel via het speelschema per team. Daarop kan iedereen reageren als een voorgestelde 

datum niet mogelijk is.  

Mocht het vanwege persoonlijke omstandigheden echt niet mogelijk zijn om voor vervoer te zorgen, 

dan kan dat op het reactieformulier (volgt in september) worden aangegeven. Als er bij een team weinig 

vervoerders zijn, waardoor anderen vaker moeten rijden, dan kan het zijn dat we om een kleine extra 

bijdrage moeten vragen aan diegenen die niet voor vervoer kunnen zorgen. Meestal is dit echter niet 

nodig. 

Teambegeleiding 
Elk team heeft een teambegeleider. Daarbij hebben we ook de hulp van ouders of verzorgers nodig! 

Daarom vragen wij op het reactieformulier (volgt in september) ook wie er wil helpen met de 

begeleiding van een team. Interesse? Dan zijn we daar erg blij mee, en we geven natuurlijk ook graag 

meer informatie over wat de begeleiding van een team inhoudt. 


