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jeugdbrochure 

Drop Merchtem seizoen 2014-2015: 
Trainingen jeugdspelers 
 
 

Beste speler/ouders,  
 
Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Het 
belangrijkste is natuurlijk de trainingen voor het komende seizoen.  
 
Om de groepsindeling voor volgend seizoen (sept ’14 – mei ’15) te kunnen 
maken, vragen we om zo snel mogelijk jullie keuze door te geven. Zo 
kunnen wij zien wie er deelneemt aan welke trainingen en waar we 
eventueel nog nieuwe spelers kunnen toelaten. Ook om tijdig in te schrijven 
voor de tornooien en de samenstelling van de dubbelkoppels op te kunnen 
stellen. 
  
De jeugdspelers zullen een steekkaart met nuttige informatie ontvangen, 
die ze in hun sporttas bewaren. Zo kunnen ze altijd een trainer contacteren.  
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1. Samenstelling jeugdteam  

Jeugdcoördinator 

Wouter Theunis 0499/52 03 76 mbcdrop.jeugd@gmail.com 

Hoofdcoach  

Benjamin Braem 0477/65 62 87 benjamin.braem1@telenet.be  

Trainers 

Jef Buckinx        

Wouter Theunis     

Frank Van Huynegem      

Tornooicoördinator 

Irina Cleemput    irina.cleemput@telenet.be  

 

2. Afspraken met de spelers  

Om degelijke en kwaliteitsvolle trainingen aan te kunnen bieden, is het 

noodzakelijk om duidelijke afspraken te maken:  

Iedereen is op tijd in de sporthal (zeker 5 minuten voor de training). De 

training begint stipt!  

 Iedereen is op tijd in de sporthal (zeker 5 minuten voor de training). De 

training begint stipt!   

 Je meldt je aanwezigheid aan de tafel.  

 Je groet de trainer steeds aan het begin van de training.  

 Je komt steeds in sportkledij naar de training.  

 We spelen op training met elkaar, niet tegen elkaar.  

 Je sportzak bevat je badmintonracket, je drank en een handdoek.  

 Niemand verlaat de sporthal zonder toestemming van de trainer.  
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Ouders op het tornooi  

We vragen aan ouders die hun kinderen vergezellen naar een tornooi om enkel mee 

te gaan als supporter. Blijf tijdens een wedstrijd in de tribunes en laat de coach 

achter het veld staan. Wij leren onze spelers om zelfstandig te zijn. Als er een 

discussie is (vb. of de shuttle in of out was) is het de taak van de spelers om dit eerlijk 

op te lossen, en niet die van de ouders of van de coach. De spelers moeten ook zelf 

de punten bijhouden (niet de ouders). Het brengt voor sommige spelers ook een 

extra druk mee als hun ouders te kort bij het veld staan. 

11. Wat doe je op een tornooi?  

1. Aankomst melden aan je coach op tornooi. (30 min vóór aanvang eerste wedstrijd) 

2. Wedstrijdschema’s bekijken.  

3. 15 min vóór aanvang van je wedstrijd algemeen opwarmen (trainingspak 

aanhouden). Opwarmen met een springtouw (2 minuten). 

4. Je racket, shuttle, handdoek en drank nemen en je wedstrijdblad gaan ophalen.  

5. Je coach verwittigen waar je moet spelen.  

6. Specifiek opwarmen op het veld (nu pas mag je trainingspak uit!):  

Enkelspel:  

 volgende slagen eens uitvoeren:  

 hoge service, clear, drop, lob, netdrop, smash  

 combinatie van verschillende slagen en bijhorend voetenwerk.  

Dubbelspel:  

 volgende slagen eens uitvoeren:  

 korte backhandservice, servicereturn, vlakke slagen voor en naast het lichaam, 

 flickservice, smash, korte smashverdediging. 

Bij de aanvang van je wedstrijd moet je een gevoel van “zweten” hebben. 

7. Na de wedstrijd onmiddellijk je trainingspak aandoen en de belangrijkste 

spiergroepen stretchen. 

8. Je coach opzoeken om je resultaat te melden en eventueel de wedstrijd te 

bespreken.  

9. Iets eten na je wedstrijd (iets kleins indien je niet veel tijd hebt tussen je 

wedstrijden)  

10. Je houdt je trainingspak aan tot de volgende wedstrijd.  

11. Dit alles wordt ingeoefend op de wekelijkse trainingssessies. 
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Klassementstornooien: Dit is het hoogste nationale circuit. Spelers worden 

opgedeeld naar hun klassement en er wordt geen rekening gehouden met 

leeftijd. Deze tornooien duren een heel weekend en gebruiken meestal een 

uitschakelsysteem, soms is er nog eens een poule. Inschrijvingsgeld hangt af 

van de organiserende club. Wij laten enkel -15 en -17 jarigen deelnemen 

aan dit circuit om de jongere spelers te beschermen zodat zij kunnen spelen 

tegen spelers van hun eigen leeftijd. 

 

10. Inschrijven voor tornooien 

Irina Cleemput van Drop schrijft jullie in voor de tornooien!  

De trainers hebben voor jou een kalender van de tornooien opgesteld 

waarop je automatisch door Drop wordt ingeschreven met je username, 

password en eigen coördinaten via toernooi.nl.  Deze kalender vind je in 

een ander document dat gelijktijdig met dit document wordt toegestuurd. 

Iedere speler die al een username en paswoord heeft, dient dit mee te 

delen per mail aan Irina (irina.cleemput@telenet.be). 

De trainers zullen dit met jou nog bespreken tijdens de trainingssessies. 

Mocht je om een of andere reden niet kunnen deelnemen, dan verzoeken 

we dit ten laatste 1 maand vóór het tornooi te laten weten per mail aan 

Irina. 

Van ‘toernooi.nl’ krijg je een bevestiging van je inschrijving en ook het 

aanvangsuur van je eerste wedstrijd. Ook staan één week vóór het tornooi, 

de tabellen en de speeluren online. 

Kom ook zeker naar de laatste training vóór het tornooi, moesten er nog 

mededelingen zijn van de trainers.  

Kijk regelmatig eens naar de kalender en op “toernooi.nl”  (http://

badmintonvlaanderen.toernooi.nl) om te kijken welke tornooien er 

aankomen. 
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3. Visie en doelstellingen van de trainingen: onderscheid 

recreatieve en competitieve spelers  

 

Het doel van badmintonclub Drop Merchtem is de organisatie en promotie 

van de badmintonsport in de regio van de gemeente Merchtem. Hierbij 

dient de club toegankelijk te zijn voor iedereen die badminton wilt spelen, 

ongeacht het niveau of de leeftijd.  

De club zal er steeds naar streven recreatie, competitie, vriendschap en 

plezier hand in hand te laten gaan.  

Ook wat jeugdspelers betreft, wordt getracht voor iedereen de best 

mogelijke training te voorzien.  

Hiertoe wordt na de leeftijdscategorie -9 (minibad),  een onderscheid 

gemaakt tussen competitieve en recreatieve spelers.  

Ondanks dit onderscheid wordt erover gewaakt dat iedere training aan 

dezelfde normen voldoet. Afhankelijk van het niveau van de spelersgroep 

zal de moeilijkheidsgraad en intensiteit van de training echter verschillen. 

mailto:irina.cleemput@telenet.be
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4. Trainingen voor -9: Minibad  

Minibad is ontstaan uit het idee om onze sport op kindermaat aan te 

brengen. Daarbij staat vooral spelplezier centraal!  

Door over een lager net en op een kleiner terrein te spelen, wordt de 

succesbeleving aanzienlijk groter. Ook het klassieke badmintonracket wordt 

vervangen door een kleinere ‘junior racket’.  

Minibad laat vooral toe kennis te maken met badminton. De aangepaste 

omstandigheden en het eenvoudige reglement zorgen voor meer 

shuttlecontacten en dus meer plezier!  

Tijdens de trainingen is er niet enkel aandacht voor badminton. Er worden 

vaak andere sporten en spelletjes gespeeld (die dan wel meestal gericht zijn 

op een bepaalde beweging die belangrijk is voor badminton).  

Spelertjes die snel vooruitgang boeken of zeer gemotiveerd zijn, zullen door 

de trainers aangesproken worden om eens deel te nemen aan een tweede 

trainingsmoment samen met de competitiespelers. Zo kunnen ze 

overwegen om eventueel badminton op een competitief niveau te 

beoefenen. 

Basistraining: 

 zaterdag  van 14u00 tot 15u30 

Bijkomende trainingen: 

(voor spelers/speelsters die heel graag badmintonnen en  ook 

tornooien  willen spelen) 

 woensdag  van 16u00 tot 17u15 

 zondag  van 09u00 tot 10u30 
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9. Tornooicircuits en ontmoeting  

Er zijn verschillende tornooicircuits waaraan we deelnemen met de 

competitiegroepen en ook een ontmoeting waar ook de recreatieve spelers 

kunnen aan deelnemen. 

BMW- cup: is een ontmoeting tussen de jeugd van Buggenhout, Merchtem 

en Wolvertem. Het is een kennismaking met een tornooivorm en is dus 

zeker een instaptornooi voor al onz jeugdspelers. 

Het komend seizoen wordt de BMW-cup georganiseerd door Wolvertem op 

zaterdag 18 oktober 2014 in de sporthal van Meise, en dit van 13u00 tot 

16u00.   

VVBBC-cup: Dit circuit is bedoeld voor de beginnende spelers en spelers van 

een laag niveau (geen selectiespelers toegelaten). Er wordt in poules 

gespeeld zodat iedereen zeker een aantal wedstrijden heeft. De -9 en -11 

spelen van 9u tot 13u, -13 en -15 van 13u tot ongeveer 17u. 

Inschrijvingsgeld bedraagt €2 per discipline. 

Op elk VVBBC- cup tornooi krijgen de deelnemers punten volgens de 

behaalde resultaten (bv.60 voor de winnaar, 40 voor de 2de enz…). Er wordt 

een ranking per discipline gemaakt. Eens 180 punten in een bepaalde 

discipline, mag je in die discipline niet meer deelnemen. 

Jeugdtornooien: Deze zijn bedoeld voor spelers die te sterk zijn voor de 

VVBBC-cup (180 punten behaald). Er zijn ook selectiespelers die hieraan 

deelnemen. Het tornooi duurt meestal een hele dag en wordt zowel in 

poule als met rechtstreekse uitschakeling gespeeld. Inschrijvingsgeld hangt 

af van de organiserende club.  

In Vlaams- Brabant vormen deze 4 tornooien (Blauwput, Herne, Merchtem 

en Hoeilaart) de VVBBC- Challenge. 

Belgian Junior Master Circuit: Het circuit voor de betere jeugdspelers. Dit 

zijn vooral de selectiespelers. Het circuit bestaat uit drie niveaus nl. brons, 

zilver en goud. Met verschillende tornooien op elk niveau (behalve goud). 

Het bronzen niveau is gepast voor selectiespelers en de betere clubspelers. 

Het zilveren niveau staat gelijk met het Yonex Youth Circuit van vroeger. 

Enkel de beste selectiespelers nemen hieraan deel. Het Gouden tornooi is 

een internationaal jeugdtornooi.  
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De bijdrage omvat:  

 de trainingssessies zoals vermeld op de planning  

 shuttles tijdens training  

 coaching tijdens tornooien 

 gebruik van het trainingsmateriaal  

 verschillende activiteiten die voor de jeugd georganiseerd 

worden  

3. Kledij:  

Wij vragen aan onze spelers om tijdens de tornooien een T-shirt van de club 

te dragen (eventueel ook een training). Zo kunnen we als één team 

deelnemen aan een tornooi en is het voor de coach op het tornooi 

gemakkelijker om iedereen te herkennen.  

Voor onze jeugdspelers zal vanaf begin september een ‘dry fit’ T-shirt 

kunnen aangekocht worden. Ook zal de mogelijkheid bestaan de T-shirt te 

‘personaliseren’ door het aanbrengen van je naam of voornaam. De prijs is 

10€  inclusief de persoonlijke bedrukking. 

Tijdens de eerste trainingen zullen er pasmaten aanwezig zijn. En op basis 

ervan kunnen T-shirts worden besteld. 

4. Extra afspraken competitiespelers: 

 Je neemt voldoende deel aan de competitietrainingen.  

 Iedereen verwittigt zijn trainer vooraf per mail als hij niet kan komen 

naar de training.  

 Je neemt deel aan (bijna) alle tornooien die op onze kalender staan 

(ongeveer 1 per maand) en je speelt geen andere tornooien. De 

tornooien op onze kalender zijn om specifieke redenen uitgekozen en 

zorgen voor een ideaal competitieritme. Indien je niet kan deelnemen 

aan een tornooi gelieve de jeugdtornooicoördinator (Irina Cleemput) 

minstens 1 maand op voorhand te verwittigen. 

 Competitie heeft voorrang op tornooien! 
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5. Trainingen voor recreatieve jeugdspelers 

Jeugdspelers die enkel recreatief willen genieten van badminton kunnen 

hier terecht. De klemtoon ligt er vooral op spelplezier en wedstrijden 

spelen.  

Niettegenstaande deze beperkte doelstelling wordt er wel degelijk 

training gegeven over de badmintontechnieken en – tactieken. 

Ook kunnen ze meedoen aan instaptornooien en de jaarlijkse BMW- cup. 

Recreatieve training: 

Tot en met de leeftijd van 11 jaar:  

 zaterdag  van 14u00 tot 15u00 

Vanaf de leeftijd van 12 jaar: 

 zaterdag  van 15u30 tot 17u00 



 6 

6. Competitietrainingen  

Het doel van de competitietrainingen is om extra gemotiveerde 

jeugdspelers van onze club te laten trainen op een hoger niveau.  

In tegenstelling tot het recreatieve niveau, blijven spelplezier en 

wedstrijden spelen tijdens de competitietrainingen nog steeds belangrijk, 

maar ondergeschikt aan het kunnen spelen met de juiste techniek, tactiek 

en mentaliteit.  

Omdat badminton een heel technische sport is, is het belangrijk om van 

jongs af aan met de juiste techniek te oefenen.  

Daarom zal er op training niet gekeken worden naar “kan ik de slag slaan” 

maar wel naar “voer ik de slag technisch correct uit”, motivatie, inzet en, is 

winnen van ondergeschikt belang (voorlopig). 

Competitieve training: 

Competitiegroep 1 (CJ1): 

 zaterdag  van 14u00 tot 15u30 

 woensdag  van 16u00 tot 17u15 

 zondag  van 09u00 tot 10u30 

Competitiegroep 2 (CJ2): 

 zaterdag  van 14u00 tot 15u30 

 woensdag  van 17u15 tot 18u30 

 zondag  van 10u30 tot 12u00 

Competitiegroep 3 (CJ3): 

 zaterdag  van 12u30 tot 14u00 

 woensdag  van 18u30 tot 20u00 

 zondag  van 10u30 tot 12u00 

7. Extra jeugdtraining op dinsdag 

Jeugdspelers die het vereiste niveau hebben worden uitgenodigd om ook 

op dinsdag te komen trainen. Het aantal is beperkt tot 8 spelers/speelsters. 

Extra training 

 dinsdag  van 18u30 tot 20u00 
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8. Toelichtingen seizoen 2014-2015 

1. Beoordeling: 

Elke speler wordt 2 maal per jaar beoordeeld door de trainersploeg. 

Beoordelingspunten zijn: attitude en progressie van de speler op training en 

op tornooien. 

2. Lidgeld: 

Niettegenstaande de verhoging met 20% van de huur van de sporthal, heeft 

het bestuur van Drop Merchtem besloten het basistarief van de clubspelers 

niet te verhogen (alleen minibad, of -9, wordt gelijkgeschakeld naar het 

gewone jeugdtarief). 

Voor de basistraining op zaterdag gelden volgende lidgelden: 

 jeugdspeler (tot en met 16 jaar):     €85 

 jeugdspeler vanaf 17 jaar:      €105 

 jeugdspeler die deelneemt aan officiële tornooien:   €125 

Natuurlijk blijven de snel-betalingskorting (indien betaald wordt vóór 31 

oktober 2014) en de familiale korting gelden.  

Voor de extra trainingen worden volgende bijkomende lidgelden gevraagd: 

 1 extra training:  €65 

 2 extra trainingen:  €130 

 3 extra trainingen:  €165 


