Rijswijk, 8 juni 2020
Andere indeling seizoen 2020/21 (zaterdag) en nieuwe jeugdcompetitie vanaf eind oktober 2020
Beste juniorleden, overgangsleden en ouder(s) en of verzorger(s),

Wijziging seizoenindeling junioren vanaf 2020/21
Het seizoen 2020/2021 wordt voor de juniorenafdeling van BC Randstad anders dan de laatste jaren.
Badminton Nederland (BN, de Nederlandse badmintonbond die onder andere de competities
organiseert) heeft namelijk besloten om de opzet van de jeugdcompetitie aan te passen. De
jeugdcompetitie was in februari t/m mei (10 speelweken) en vooral ingedeeld in leeftijdsklassen. De
nieuwe jeugdcompetitie is:
 langer, namelijk van eind oktober t/m eind april (17 speelweken, waarvan elk team er 16 speelt)
 verdeeld in twee delen, waarbij in het tweede deel de sterkste teams uit het eerste deel bij elkaar in
poules komen en de minder sterke teams ook bij elkaar in poules komen.
In de bijlage vind je meer informatie over de (nieuwe) jeugdcompetitie.
De opzet van de nieuwe jeugdcompetitie betekent dat we bij BC Randstad ook aanpassingen moeten
doorvoeren in de indeling van het seizoen. Voorbeeld: we moeten al vanaf oktober thuiswedstrijden van
de nieuwe jeugdcompetitie gaan spelen in het weekend.
Daarnaast willen we als JC de beschikbare speeltijd in het weekend, die niet gebruikt wordt voor
competitiewedstrijden, anders gaan gebruiken. De afgelopen seizoenen viel ons namelijk op dat er
steeds minder gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid om voor en na de training ‘vrij te spelen’.
Voor komend seizoen hebben we daarom gekozen voor een indeling waarbij de trainingstijd iets langer
is, maar waarbij de mogelijkheid om ‘vrij te spelen’ tijdens het grootste gedeelte van het seizoen vervalt.
Natuurlijk blijven we tijdens het seizoen op zaterdag ook leuke evenementen organiseren.
Vanaf het seizoen 2020/21 zijn er dus de volgende aanpassingen:
1) Meer competitieweken en meer competitiewedstrijden in het weekend;
2) Andere indeling van de speeltijd in het weekend. Voor spelers die geen competitiewedstrijd hebben:
- training inclusief korte warming-up en partijtje spelen
- geen ‘vrij spel’ (kaartje op bord hangen om baantijd te reserveren)
- na de training, binnen de speeltijd, wel partijen spelen (omdat het leuk is);
3) Doordeweeks krijgen alle juniorleden 1 uur training (overgangsleden doen mee met de
seniorencompetitietraining), waarbij we ervan uitgaan dat iedereen komt. Doordat de speeltijd in het
weekend meer uit competitie-uren en minder uit trainingsuren bestaat, wordt het deelnemen aan de
doordeweekse training nog belangrijker.

Juniorencompetities vanaf 2020/21
Vanaf het seizoen 2020/21 zijn er vier competities waar junior- en overgangsleden aan mee doen:
1) JR Voor spelers t/m 18 jaar, deelname automatisch via lidmaatschap BC Randstad en inbegrepen
in de contributie1, per lid één van de volgende competities (indeling door de JC):
 Jeugdcompetitie (nieuwe), 17 speelweken
 Opstapcompetitie, 10 speelweken
 Voorjaarscompetitie, 10 speelweken
2) SR Najaars-bondscompetitie (senioren, 14 speelweken), waaraan overgangsleden op uitnodiging
van de JC en na inschrijving meedoen, en waarvoor je een competitiebijdrage betaalt2.

1
2

Spelers uit een team dat met verenshuttles speelt, betalen wel een bijdrage voor deze shuttles (zie www.bcrandstad.nl).
Speel je SR-najaars-bondscompetitie en is het niet mogelijk om jou eind oktober in een klasse van de voorjaarscompetitie
in te delen? Dan stort de penningsmeester een deel van de contributie terug.

Door de verschillende soorten competities, zijn de junior- en overgangsleden ingedeeld in drie groepen.
Elke groep speelt bij BC Randstad één (of twee) vaststaande competities:
Groepen junioren [1]
1. Overgangsleden die SR-competitie spelen
2. Beginnende junioren / nieuwe leden
3. Overige junioren
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[1] Junioren zijn: juniorleden en overgangsleden

Training en competitie zijn de twee belangrijkste onderdelen van badminton. Dus net als de vorige
seizoenen delen we alle junioren- en overgangsleden automatisch in voor één van de drie competities
voor spelers t/m 18 jaar. De opgave van het aantal teams per klasse aan BN voor de nieuwe
jeugdcompetitie is 30 juni 2021 (voor de competities in het voorjaar is dat in november 2021).
Alle junior- en overgangsleden die
 op 1 juli 2021 lid zijn,
 niet meedoen aan de SR-najaars-bondscompetitie en
 volgend seizoen naar inschatting van de JC en de trainers geen opstapcompetitie meer spelen
nemen we mee in een voorlopige teamindeling van de nieuwe jeugdcompetitie, zodat we het aantal
teams per klasse op 30 juni kunnen opgeven aan BN.
Heb je vragen? Neem dan contact met ons op per telefoon, e-mail of WhatsApp.

Met vriendelijke groeten,
Juniorencommissie (Chris, Paulien, Rémon)
JC@bcrandstad.nl, WhatsApp/mobiel: 06-31639797

Bijlage: Nadere informatie over de nieuwe jeugdcompetitie

