
Jeugdcompetitie nieuwe stijl 2019-2020 
 
De jeugdcompetitie gaat veranderen!! Komend seizoen nog als pilot, maar vanaf sep 2020 zal de 
Jeugdcompetitie verhuizen naar het najaar/winter. Dan zal de jeugdcompetitie gelijk lopen zoals in 
alle andere regio’s van Nederland en ook gelijk lopen met de seniorencompetitie. 
 
Waarom…??  Meer uitdaging voor de kinderen, langere periode met competitiewedstrijden, 
gelijktrekken met rest van het land, jeugd langer bij de jeugd houden. De bedoeling straks is om een 
competitie periode te hebben van ongeveer 20 weken, startend half september tot ongeveer eind 
maart. 
 
Komend seizoen wordt gestart met een pilot om te kijken hoe het allemaal gaat lopen en welke 
(organisatorische ) activiteiten hiervoor nodig zijn. Er zal een najaars-jeugdcompetitie zijn EN OOK 
een voorjaars-jeugdcompetitie. Alles zal met alle clubs geëvalueerd worden om tot de juiste stijl te 
komen.  Wij als BC Delft gaan meedoen met deze pilot. 
 
De nieuwe jeugdcompetitie zal  gelijk lopen met de speelweken van de senioren (half sep tot begin 
feb) en maximaal 14 speelweken zijn afhankelijk van aantal deelnemende clubs. De huidige 
jeugdteams 1 en 2 doen niet mee komend naajaar, deze kinderen spelen (bijna) allemaal al mee in de 
senioren-competitie. Voor alle kinderen proberen wij een passend team te vinden voor deze nieuwe 
competitie. 
 
In deze pilot-competitie worden 5 partijen gespeeld in plaats van 8 (jongensenkel, meisjesenkel, 
gemengddubbel, herendubbel en damesdubbel). Er is hiervoor gekozen om de competitie kort en 
aantrekkelijk te houden. Tijdens de pilot zal dit worden geëvalueerd en wellicht later weer naar 8 
partijen veranderd worden. 
 
In het voorjaar zal er weer een reguliere jeugdcompetitie komen van 10 speelweken (maart-juni) en 
hier kunnen we dan gewoon ook weer aan meedoen. Meestal met dezelfde teams, maar de teams 
kunnen ook aangepast worden of aangevuld met andere spelers. 
 
De nieuwe teams in september zullen bestaan uit 4 spelers zodat iedereen 2 partijen kan spelen. 
Het zal wat moeilijker zijn als er ingevallen moet worden maar dat zal de toekomst leren. 
 
Graag horen we van jullie en je ouders of je wel of niet mee wilt doen aan deze 
jeugdcompetitie nieuwe stijl.  
Vul onderstaande gegevens in en lever het briefje in bij de trainers of jeugdcommissie voor 5 juni 
of mail je antwoord naar: jeugd@badmintonclubdelft.nl 
 
Speelweken zijn :    15 sep, 22 sep, 29 sep, 6 okt, 3 nov, 10 nov, 17 nov, 1 dec, 8 dec, 15 dec, 12 jan, 
19 jan, 26 jan  en 9 feb   (dit zijn de zondagen van de speelweken, uitwedstrijden zouden op zaterdag 
kunnen zijn) 
 
 
Reacties … opmerkingen … vragen ….???? Mail ons: jeugd@badmintonclubdelft.nl 
 
 
Namens de Jeugdcommissie 
Ineke 
 

mailto:jeugd@badmintonclubdelft.nl


Naam :  …………………………………………………………………………. 
Geb datum:  …………………….. 
 
  O      Ja , ik wil graag meedoen aan de nieuwe jeugdcompetitie 
  O      Nee , ik wil/kan niet mee doen    (kan wel reserve zijn) 
  O      Nee , ik wil helemaal niet meedoen  
 
Opmerkingen:    (vb ik kan bepaalde data echt niet….) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening ouders   :    
 
 
Naam :  …………………………………………………………………………. 
Geb datum:  …………………….. 
 
  O      Ja , ik wil graag meedoen aan de nieuwe jeugdcompetitie 
  O      Nee , ik wil/kan niet mee doen    (kan wel reserve zijn) 
  O      Nee , ik wil helemaal niet meedoen  
 
Opmerkingen:    (vb ik kan bepaalde data echt niet….) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening ouders   :    
 
 
Naam :  …………………………………………………………………………. 
Geb datum:  …………………….. 
 
  O      Ja , ik wil graag meedoen aan de nieuwe jeugdcompetitie 
  O      Nee , ik wil/kan niet mee doen    (kan wel reserve zijn) 
  O      Nee , ik wil helemaal niet meedoen  
 
Opmerkingen:    (vb ik kan bepaalde data echt niet….) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening ouders   :    


