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Wie zijn wij ?
[1] NBBJ Reglement - versie 10 oktober 2012

De NBBJ is een stichting, opgericht op 26 maart 2008 en 

komt voort uit de voormalige jeugdselecties van het District 

Noord-Brabant, later het RTC Brabant. 

Onder de stichting NBBJ valt de Dunlop  Badminton School

Badminton Nederland, Helmondse BadmintonBond, Bossche Badminton Federatie



3

[1] NBBJ Reglement - versie 10 oktober 2012

Tijdloos!

2019

2014

2005

2010 2011

2019
2016

2005

2008

2006

2003

2009
2005

2010 2013

2018

2015

2008

1998 2000

2020 2021



4

Operationeel

Mirjan

Leon 

Webmaster

Rob (jong)

Stephanie

(Trainers)staf
Sander Marechal

16 spelers
2 voorspelers
Versie 01 sept 2022

Organisatie

Tevens docent  

trainersopleidingen

Stichting NBBJ

Terence (midden)

Invaltrainer

Penningmeester:

Willie van den Hurk

Regelneef:

Leon Florentinus
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Persoonlijke Visie



6

• Penningmeester: financiën stichting NBBJ

• Regelneef/Hfd Technische Zaken (TZ) Hoofdtrainer (HT): : 

Concipiëren, Uitvoeren en bewaken allerlei plannen

Technisch en stagebeleid stichting NBBJ, 

Bewaakt voortgang spelers/trainersstaf

• Trainer: geeft training, coacht, begeleidt haar/zijn groep, 

spelersprofiel, coachen/begeleiding 1e aanspreekpunt voor

spelers en ouders

• Webmaster: ontwikkelaar, voortgang en helpdesk website

Taken en verantwoordelijkheden
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1. Creëren eigen visie en technisch beleid voor 

opleiden en begeleiden badmintontalent naar de 

(relatieve)top (Primair eigen/andere vereniging, secundair 

RTC Eindhoven)

2. NBBJ als opleidingsinstituut voor trainers.

3. Participeren in constructieve samenwerkings-

verbanden met regionale clubs en overige          

talentencentra.

3 pijlers = 3 kernpunten 

Inzoomen volgt
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Visie (1 van 3)

• De NBBJ wil een toonaangevend en innovatief               

kenniscentrum zijn op het gebied van talent herkenning 

& ontwikkeling binnen de badmintonsport van N-B 

(primair) en Nederland (secundair).

• Spelers worden op verantwoorde wijze op, technisch, 

tactisch, fysiek (en mentaal) gebied getraind om hun 

eigen haalbare top te bereiken. 

• Zij maken op een herkenbare, creatieve en intelligente 

wijze gebruik van de door de NBBJ aangeleerde 

vaardigheden. (vanuit een jaar/seizoen plan)
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Visie (2 van 3)
• Opleiden van toekomstig eigen technisch kader voor de NBBJ 

(diverse trainersopleidingen);

• Opleiden, begeleiden van jeugdtrainers voor met name 

verenigingen uit de regio Noord-Brabant.

• Begeleiden van stagiaires MBO scholen niveau 2 t/m 4

• Mogelijkheden om badmintonkennis en ervaring te delen en uit 

te wisselen en daardoor:
• Extra trainers beschikbaar tijdens trainingen NBBJ;

• Extra trainers beschikbaar tijdens verplichte toernooien.

•Snuffelstage;

•Projectstage;

•Opleidingsstage (SL2 t/m SL4)

•Snuffelstage;

•Projectstage;

•Opleidingsstage (SL2 t/m SL4)

•Snuffelstage;

•Projectstage;

•Opleidingsstage (SL2 t/m SL4)

Soorten stages

•Snuffelstage (korte periode verenigingen, scholen etc, etc.)

•Projectstage (MBO scholen, in de keuken kijken etc, etc.)

•Opleidingsstage ( stageplek t.b.v. trainersopleidingen)

•Snuffelstage;

•Projectstage;

•Opleidingsstage (SL2 t/m SL4)

•Snuffelstage;

•Projectstage;

•Opleidingsstage (SL2 t/m SL4)

NBBJ als erkend leerbedrijf,                          Beroepsopleiding Bedrijfsleven
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Visie (3 van 3)
De NBBJ wil kennis actief delen door middel van samenwerking 

met trainers, clubs, talentencentra, Badminton Nederland, BBF, 

HBB, RBB en andere instanties welke het badminton een warm 

hart toedragen

Bijscholing Train de Trainer
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(eigen)Plaats NBBJ 
binnen de opleidingsstructuur van BNL 

• De NBBJ is in de Regio N-B de enige badmintonschool met 

2 sterren en neemt daardoor een relatief groot gedeelte van 

de talentontwikkeling in Brabant voor zijn/haar rekening 

(situatie aanvang seizoen 2021/2022 = 26 spelers

• De NBBJ richt zich primair op Noord-Brabant als 

werkveld voor het opleiden van spelers.

• De speler staat centraal vanuit elke vereniging en elke bond. 

• Spelers van buiten Brabant zijn zeker ook welkom 

• De NBBJ maakt onderdeel uit van de talentstructuur van 

Badminton Nederland en is gecertificeerd met 2 sterren
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Waar komen we vandaan?
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Talentontwikkeling NBBJ

Badmintonvereniging
(BNL, BBF, HBB, RBB)

Badminton-school (U15/17/19)

Betere (club) speler maken

RTC

U9

U11-2

U13

U15

U17

U11
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Werving en selectie

• Jaarlijks dienen er nieuwe spelers geselecteerd te worden 

voor het nieuwe seizoen. Het aantrekken van nieuwe spelers 

voor de NBBJ kan via verschillende wegen:

1. - Voorspeeldag en de daarop volgende kringtraining;

2. - Scouting door trainers NBBJ; 

(toernooien/verenigingsbezoek)

3. - Externe voordrachten van clubtrainers, bestuurders, 

ouders (promotie) aansluitend eventueel  

verenigingsbezoek

4. - Badmintonscholen onderling

2, 3, 4 = voorspelen
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Selectiecriteria

• - Alg. motorische vaardig en groeimogelijkheden, met name   

gericht op snelheid/coördinatie;

• - Oog-hand-coördinatie, met en zonder racket;

• - Overige badmintonspecifieke eigenschappen (a>technisch  

b>tactisch, c> fysiek en d> mentaal als rode draad );

• - Motivatie (zichtbaar willen trainen, leren en spelen);

• - Algehele houding ten aanzien van trainen binnen een 

badmintonselectie;

• - Houding en mogelijkheden van ouders ten opzichte van    

selectietraining (tijd, logistiek, kosten, etc, etc. );

• - Bereidheid het opleidingsplan van de NBBJ (BNL)te volgen 

(speler en ouders).
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Kalender
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Verplichte Toernooien(1)

Geen match is communiceren met speler(s) en ouders

Hoofdtrainer verzameld wanteds en gaat communiceren bij 

collegae in den lande en of organiserende vereniging.

Zelf / collectief inschrijven (Informatie volgt)

Verplichte toernooien: Best, RJK, GOKJE, Smashing, Mariken,(Weert)

Voordracht toernooien (nice to have)te denken aan 

laagdrempelige seniorentoernooien van BC Geldrop, Shot, ‘67, 

Schijndel, Panache, in klasse 6 of 8 door oudere jeugdspelers

Trainersstaf draagt combinaties voor.

Bij voorkeur partners uit NBBJ
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Verplichte Toernooien (2)

Bij verplichte toernooien, in 1e aanleg een verantwoordelijkheid van 

de trainersstaf NBBJ.

Afwijkingen in overleg met de trainersstaf

H.r.m. inzet trainersstaf en operationele prioriteiten!

Hoofdtrainer houdt indien mogelijk rekening met input:

* Wensen van spelers.

* Deelname inzet spelers (leeftijd, wie past bij wie)

* Maakt indien aanwezig inzetproblemen bekend bij spelers/ouders

* Maakt een concept voordracht en bespreekt dit met de trainersstaf

* Maakt een operationele voordracht en communiceert dit met   

spelers en ouders.

Note: niet op tijd communiceren geeft een sneeuwbaleffect!!!
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Coachen Toernooien (1)_ 

- Speler stelt zich voor aan tegenstander en scheidsrechter gaat inslaan (maximaal 5 ‘)

Spelregels coachen:

- Speler meldt zich na afroep en of ophalen van de wedstrijdsheet bij een NBBJ 

trainer/coach o.v.v. baannummer, discipline, Indien mogelijk voor bespreken.

-

- Indien de shuttle uit het spel is kunnen aanwijzingen gegeven worden.

- Bij 11 en 21 punten altijd een rustmoment, indien mogelijk coachen

- Bij einde wedstrijd handen schudden!!??.

- Speler meldt zich na administratieve/financiële afhandeling bij de trainersstaf NBBJ.

- Speler houdt in de gaten wanneer hij/zij moet spelen.

- Spelers testen de shuttles ( 1 van jezelf en 1 van de tegenstander)

- Spelers regelen onderling het verbruik van de shuttles.

- Indien mogelijk wordt een korte nabespreking gehouden op een 

nader te bepalen moment.



20

• RJK (19/20 mrt) zelf inschrijven, vrije partner en coachkeuze

• Note: zelfde datum als Gokje nog geen uitsluitsel!

( alle NBBJ trainers zijn de 1e dag aanwezig,

2e dag volgt)

Trainersstaf NBBJ mogen niet coachen indien:

-NBBJ spelers onderling tegen elkaar moeten spelen.

-NBBJ spelers tegen Kringspelers moeten spelen.

-NBBJ spelers tegen clubspelers moeten spelen 

indien betrokken trainer tevens ook clubtrainer is.

-NBBJ spelers tegen andere spelers moeten

spelen indien betrokken trainer hen op een

andere wijze traint

Coachen Toernooien (2)_ 
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Kledinglijn / Badmintonplanet

Verplichte kledinglijn (€60,-)

• 1 x trainingspak compleet

• 2 x T-shirt

• 1 x short of skirt 

Losse kleding:

Trainingsjas 17,58

Trainingsbroek 14,64

T-shirt 8,77

Short/Skirt 10,27

Eigen naam achterzijde jas/T-shirt € 7,50

Badmintonplanet besteld en levert af met BP transfer, overige 

transfers (NBBJ en sponsors via hoofdtrainer)

Verkoop Dunlop Rackets, badmintonschoenen (diverse merken)
Via Badmintonplanet.nl : 

•account aanmaken, mailen dat dit gedaan is en vermelden dat het gaat om een 

NBBJ speler. 

•Bellen vermelden dat het gaat om een NBBJ speler

•Winkelbezoek Zeelsterstr 32-5652EK Eindhoven - Telefoon: 040-2028426. 

30% korting op de adviesprijs van alle Dunlop badmintonartikelen en schoeisel   

diverse merken
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Sponsorring

Hoofdsponsor; Dunlop

Faciliteren: Materialen, kleding, drukwerk, % 

korting Dunlop/Carltonrackets, schoenen

Seizoen 2022/2023

Subsponsor
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WVTTK

Sneeuwbal versus calamiteiten :

• Bereikbaarheidsnummers (persoonsvertrouwelijk)

• Via hoofd)trainer doorgeven calamiteiten i.h.k.v. blessures etc,etc.

• Doorgeven geen doorgang training i.v.m. bijvoorbeeld weer.

• Groepsapp=Calmiteitenapp (alleen beheerder kan verzenden)

Afmelden:

• Via de NBBJ-site (contacten/afmelden) of rechtsreeks via 0629437666

Mailadressen:

• Communicatie (nieuwsbrieven, toernooi info, 

wegwerkzaamheden/omleidingen etc, etc.) 

BNL bondsnummer (voor HBB en of BBF spelers):

• Aanvragen via BC Geldrop, ledenadministratie@bcgeldrop.nl

(vermelden dat het om een NBBJ speler gaat)

mailto:ledenadministratie@bcgeldrop.nl
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Communicatie

Contactpersonen, Reglement

Seizoensplanning, toernooien

Stukjes, Foto’s, video’s (Youtube)

Baanindeling, groepsindeling

Verslaglegging

Techniekbeschrijving, blessures, 

oefenvormen,Sponsoren, Kledinglijn

WWW.NBBJ.NL

Quote:

Bewegen is goed, meer 

bewegen is nog beter


