BC Delft

Informatie Jeugdcompetitie
Vanaf februari start de Jeugdcompetitie van de Nederlandse Badminton Bond (NBB). Voor
veel nieuwe jeugdleden is dat best spannend, want wat gaat er precies gebeuren en wat
wordt er van hen verwacht? Daarom hebben wij in deze informatiebrief het één en ander op
een rijtje gezet.

Indeling jeugdteams

Om mee te doen aan de competitie, wordt elk jeugdlid aangemeld bij de NBB. Aan de hand
van leeftijd en speelniveau wordt er door de jeugdtrainers in overleg met de jeugdcommissie
een teamindeling gemaakt. Voorop staat dat er leuke, uitdagende competitiewedstrijden
worden gespeeld met tegenstanders van gelijkwaardig niveau. Voor de indeling van de
teams wordt gekeken naar leeftijd, maar met name naar het speelniveau en de verwachte
groei. Elk team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 kinderen, waarvan 2 of 3 meisjes en 2
of 3 jongens. De teamindeling is in eerste instantie voorlopig, omdat er voor de start van de
competitie nog leden kunnen bijkomen en/of afvallen.

Kosten

Voor het spelen van de Jeugdcompetitie worden de jeugdleden aangemeld bij de
Nederlandse Badminton Bond. De kosten hiervoor zijn € 35,00 per kind. Na aanmelding
krijgen de individuele jeugdleden een rekening toegestuurd. Dit is inclusief een aandenken
(beker) aan je deelname.

Voorlopige competitie speeldata

De competitie bestaat uit 10 wedstrijden tegen 5 andere badmintonverenigingen uit de regio
en er wordt gespeeld op zondagen en soms op zaterdagen.
- 5 thuiswedstrijden worden gespeeld op zondag van 9.30-13.00 uur in onze eigen hal.
- 5 uitwedstrijden worden gespeeld in de sporthal van de tegenstander op zaterdag of
zondag afhankelijk van de speeldag van die vereniging.
De weekenden waarin wordt gespeeld kun je op de website vinden. De definitieve
wedstrijddagen en -tijden van elk team zullen eind januari bekend zijn.
Op elk kind wordt gerekend; houd daarom de definitieve data goed in de gaten. Bij een
incompleet team kan de gehele wedstrijd afgelast worden. Mocht je daarom een keer niet
aanwezig kunnen zijn, geef dit daarom zo snel mogelijk door aan de Jeugdcompetitieleider
(e-mail: jeugdcompetitie@badmintonclubdelft.nl).

De competitiewedstrijden

Een competitiewedstrijd duurt ongeveer 2,5 uur, afhankelijk van het aantal banen dat
beschikbaar is. Elke competitiewedstrijd worden er 8 partijen gespeeld:
jongens dubbel
meisjes dubbel

meisjes single (1)
meisjes single (2)
Pagina 1 van 4

jongens single (1)
jongens single (2)

gemend dubbel (1)
gemengd dubbel (2)

Deze partijen worden eerlijk verdeeld (soms in overleg met de trainer) over de teamleden.

Puntentelling

Elke partij levert 1 punt winst of 1 punt verlies op. In één competitiewedstrijd zijn dus
maximaal 8 punten per team te behalen. Daardoor kan het voorkomen dat de eigen
partijtjes gewonnen zijn, maar dat het gehele team die dag verloren heeft met bijvoorbeeld
3 – 5.
Aan het eind van de competitie wordt het team met de hoogste totaalscore kampioen. Zij
mogen dan mee doen aan de regiokampioenschappen in hun klasse.

Spelregels

Voor de afzonderlijke partijtjes geldt "beste uit drie sets"; diegene die 2 sets wint, wint de
partij. Soms is de winnaar na 2 sets al bekend, maar er kan ook een 3e set gespeeld worden.
De scheidsrechter telt de wedstrijd en beslist welke bal ‘in’ of ‘uit’ is. Als het moeilijk te zien
was, wordt er soms een ´let´ gegeven, waardoor het punt opnieuw gespeeld wordt.
De sets tellen tot 21 punten, met een puntenverschil van 2. Bij een puntenverschil van 1
wordt er doorgespeeld totdat het puntenverschil 2 is. Dat gebeurt tot een maximum van 30
punten. Elke fout is een punt voor de andere partij, onafhankelijk van wie er serveert. Als je
een punt hebt gemaakt, mag jij daarna serveren. De afmetingen van het veld variëren,
afhankelijk van welk spel je speelt (enkelspel of dubbelspel) en het moment (tijdens de
service of tijdens de rally). Zie verder je spelregelboekje.

Teamkleding

Tijdens de Jeugdcompetitie moet er in de clubkleding van BC Delft worden gespeeld,
bestaande uit een clubshirt (€ 32,50) en een donkerblauw of wit broekje of (broek)rokje
naar eigen keuze. Bij Susanne Bakker (Senioren Team 2) kan een clubshirt gepast en besteld
worden. Haar e-mailadres is: susanne@badmintonclubdelft.nl.

Teamgevoel

Omdat elk gespeeld partijtje van belang is voor het hele team, is het belangrijk dat de
jeugdleden hun teamgenoten aanmoedigen. Als ouders kunnen wij dat stimuleren.
Bij de thuiswedstrijden is het de bedoeling dat de teamleden de telling bijhouden bij elkaars
wedstrijden. Ondanks dat niet iedereen dit altijd even leuk vindt, komt iedereen even vaak
aan bod; het bevordert de betrokkenheid bij het team. Wanneer het voor sommige
jeugdleden nog moeilijk is, mogen ouders uiteraard assisteren.
Tijdens de uitwedstrijden worden de punten door de tegenpartij geteld. Om het eigen team
aan te moedigen, is het belangrijk dat de jeugdleden wel aanwezig zijn bij de wedstrijden
van hun teamgenoten.

Thuiswedstrijden

BC Delft vindt het belangrijk om een goede gastheer te zijn. Daarom wordt er gevraagd om
de spelers van de tegenpartij welkom te heten en gedag te zeggen. Goed voorbeeld doet
goed volgen. Bij de thuiswedstrijden drinken we na afloop van de wedstrijd gezamenlijk met
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de tegenstanders een drankje in de kantine. BC Delft verstrekt hiervoor consumptiebonnen.
Daarnaast is het traditie om om beurten bij de 5 thuiswedstrijden iets lekkers mee te nemen.
Houd rekening met circa 6 kinderen van de tegenstanders en 6 kinderen van het eigen team.

Teambegeleider

Per team is er een teambegeleider, die het team begeleidt tijdens alle wedstrijden. Dat kan
één van de ouders zijn. Van de andere ouders wordt verwacht dat zij de teambegeleider
ondersteunen door middel van assistentie bij puntentelling, aanmoediging van alle
teamleden en gastvrije ontvangst van de tegenpartij bij thuiswedstrijden. Om beurten rijden
de ouders de teamleden naar uitwedstrijden. Er wordt voorafgaand bij de sporthal
verzameld. De teambegeleider sluit met de ouders kort wie wanneer zal rijden. Bij ziekte
moet een kind worden afgemeld bij de teambegeleider en bij de jeugdcompetitieleider.
Daarnaast is één teamlid teamcaptain. Deze zorgt ervoor dat de competitiemap elke
wedstrijd mee gaat en vult het wedstrijdformulier in.

Competitiemap

Elk jeugdteam heeft een competitiemap met daarin alle informatie over de gespeelde
wedstrijden. Daarnaast zitten er de officiële wedstrijdformulieren in, die elke
competitiewedstrijd moeten worden ingevuld. Elk teamlid heeft een bondsnummer van de
NBB en de persoonlijke score van elk jeugdlid wordt door de NBB bijgehouden. De
teamcaptain is verantwoordelijk voor de competitiemap.

Coachen

Omdat de wedstrijden best intensief kunnen zijn, mogen de kinderen tussen de sets even
iets drinken naast de baan. Ook gedurende de set bij de eerste score van 11 punten, mag er
even korte pauze (90 sec) worden genomen. Er mogen dan ook aanwijzingen en tips door
de teambegeleider of een ouder worden gegeven. De pauze is niet verplicht; soms willen de
kinderen gelijk doorspelen en dat mag ook.

Aanmoedigen

Badminton is een hele sportieve sport. Bij de start van een partijtje is het belangrijk om
elkaar veel plezier toe te wensen. Het is niet gebruikelijk om te juichen of te klappen als de
tegenstander een fout maakt of als een eigen speler heel ver voor staat. Er wordt wel
geklapt als er een punt wordt gescoord na het spelen van een mooie rally. Ook wanneer het
een punt voor de tegenpartij is. Schelden en gooien met rackets wordt niet geaccepteerd.
Aan het eind van elke wedstrijd geven de spelers elkaar een hand en bedanken zij de
scheidsrechter voor het tellen. Ondanks dat tegenpartijen deze regels minder streng
hanteren, vindt BC Delft het belangrijk dat haar jeugdleden dit wel doen.

Kantinedienst

Omdat er bij BC Delft geen vaste vrijwilligers zijn voor de bezetting van de kantine, wordt de
kantine tijdens het competitieseizoenen om beurten verzorgd door de ouders van de
thuisspelende jeugdteams.
De kantinedienst wordt door 2 ouders bezet. In een schema wordt bekend gemaakt welk
team op welke dag aan de beurt is. Er wordt altijd rekening gehouden met de thuisspeeldata
van de jeugdleden. De teambegeleider heeft vrijstelling van de kantinedienst.
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Trainingen

Tijdens de Jeugdcompetitie komt de training op zondagochtend te vervallen. De trainingen
worden dan vervangen door de competitiewedstrijden. De woensdagavondtrainingen gaan
wel gewoon door.

Competitie-bijeenkomst

Voordat de Jeugdcompetitie van start gaat, wordt er een jeugdcompetitie-bijeenkomst
georganiseerd om alle ouders goed te informeren. Dit is rond half/eind januari in de kantine.
Hier worden de competitiemappen uitgedeeld en zijn de wedstrijdschema’s bekend.
Uiteraard krijgen alle ouders gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast is BC Delft altijd
op zoek naar ouders die een actieve rol tijdens de competitie willen spelen. Vind je dit leuk,
laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

Jeugdcompetitieleider(s)

De jeugdcompetitieleiders verzorgen de correspondentie naar de andere verenigingen en
naar de teambegeleiders van BC Delft. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de inhoud van de
competitiemappen en de aanmelding van de individuele punten bij de NBB. Zij zorgen voor
de distributie van consumptiebonnen en shuttles voor de thuiswedstrijden.
De jeugdcompetitieleiders zijn:
- Angelique IJzelenberg (moeder Dave en Fabienne)
- vacature
Ze zijn te bereiken via het e-mailadres: jeugdcompetitie@badmintonclubdelft.nl
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