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Redactioneel

Sinds 2000 focust Bloso met de actie ‘Sporttak in de kijker’ jaarlijks op één bepaalde sport. In 

2000 werd gestart met de promotie van aerobics en fitness, daarna volgden gymnastiek, tennis, 

korfbal, basketbal, triatlon & duatlon, wandelen, wielersport, volleybal, oosterse vechtsporten 

en recreatiesport. Vorig jaar stond  handbal in de kijker. In 2012 is dit badminton.

de actie ‘Badminton - Sporttak in de kijker 2012’ wordt uitgewerkt door Bloso, in nauwe 

samenwerking met Badminton Vlaanderen (VBL vzw). de belangrijkste doelstelling is om 

badminton te promoten als: ‘Laagdrempelig, Leuk en Levenslang’.

Badminton is immers een heel toegankelijke sport omdat het een lage technische instapdrempel 

heeft en ideaal als schoolsport omdat er heel wat leerlingen tegelijk actief kunnen bezig zijn. maar 

de actie  Sporttak in de kijker richt zich dit jaar niet alleen naar de jeugd maar ook naar andere 

doelgroepen zoals senioren en g-sporters. Badminton is immers een lifetime sport en een sport 

voor iedereen. zo kunnen de gemeentelijke sportdiensten badmintoninitiaties aanvragen voor 

50-plussers. deze activiteit past dan ook perfect binnen de Bloso-sensibiliseringscampagne: 

‘Sportelen, Beweeg zoals je bent’. In samenspraak met de provinciale sportdiensten zullen dit 

jaar in elke provincie ook initiatieven worden genomen om g-badminton te promoten.

Voor dit nummer werd een beroep gedaan op mensen uit het veld die zeer vertrouwd zijn met 

de badmintonwereld. het resultaat is een uniek document met artikels over o.a.: badminton 

als schoolsport, de topsportschool, g-badminton, Yonex Belgian International en interviews 

met Lianne en Yuhan Tan en met freek golinski en matijs dierickx.

wens je meer info over deze actie of wil je jezelf reeds inschrijven voor bepaalde activiteiten, 

surf dan naar www.sporttakindekijker.be

met dit nummer gaat de actie “Badminton – Sporttak in de kijker 2012” van start. we hopen 

alvast dat Vlaanderen badminton massaal zal (her)ontdekken.

carla galle

Administrateur-generaal
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In 1911 werd volgens mondelinge overle-

vering badminton gespeeld in gent. In 1928 

werd met de club Antwerp Bc gestart, de 

oudste badmintonclub van ons land. Vanuit 

de provincie Antwerpen veroverde badmin-

ton stilaan de andere provincies. In 1978 

werd de Vlaamse Badminton Liga vzw (VBL) 

gesticht en erkend door Bloso. met 1816 

spelers verspreid over de vijf Vlaamse pro-

vincies betekende dit de start van een actief 

badmintonbeleid. Bloso zorgde voor meer 

financiële mogelijkheden, zodat fulltime be-

taalde medewerkers in dienst genomen kon-

den worden. 

de Vlaamse Badminton Liga heeft in elke 

provincie een provinciale raad, samengesteld 

uit vrijwilligers, die voor de lokale promo-

tie en organisatie van activiteiten zorgen. In 

1984 werd het Administratief centrum VBL 

geopend te Berchem zodat zowel de louter 

recreatieve als competitieve clubs zich thuis 

voelden. In 2005 verwelkomde de liga het 

20.000ste lid. momenteel telt de federatie 

+/-22.000 leden verdeeld over 215 Vlaamse 

clubs. zoals u zelf kan zien op bovenstaande 

kaart is de badmintonactiviteit (clubs) duidelijk 

verspreid over gans Vlaanderen. de betrach-

ting van de federatie is om alle witte vlek-

ken op deze kaart in te kleuren met actieve 

aangesloten badmintonclubs. In 2012 kun-

nen we weer een nieuw hoofdstuk inluiden 

in de Vlaamse badmintonwereld. Vlaamse 

Badminton Liga wordt namelijk Badminton 

Vlaanderen, wat gepaard gaat met een nieuw 

logo. hoofdreden van deze wijziging is dat 

Badminton een sport is voor iedereen en niet 

enkel mag geassocieerd worden met com-

petitie, waar een Liga toch vaak mee wordt 

vereenzelvigd.

naast de Vlaamse kampioenschappen, com-

petities en clubtornooien organiseert Bad-

minton Vlaanderen sinds 2005 jaarlijks de 

Yonex Belgian International in september, ‘het 

Badminton
in Vlaanderen
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tornooi to be’ opgenomen in het Internatio-

nal challenge Badminton europe circuit.

In 1998 werd met de TopSportSchool (TSS) 

gestart. deze school biedt een unieke combi-

natie van sport en studie en is gevestigd op de 

Topsportcampus drie eiken te wilrijk. Bad-

minton Vlaanderen werkt hiervoor samen 

met het koninklijk Atheneum mortsel voor de 

1ste graad. de 2de en 3de graad kunnen terecht 

in het Leonardo Lyceum Topsport. Vooral in 

dit laatste kunnen we spreken van een unieke 

samenwerking. deze school bestaat enkel en 

alleen uit topsporters en dit heeft heel wat 

voordelen naar het individualiseren van het 

onderwijs in combinatie met trainingen. de 

TSS maakt deel uit van het TopSportdepar-

tement (TSd) dat zich tot doel stelt elitespor-

ters te vormen.

Badminton zoals we het nu kennen in de 

wereld is een unieke zaalsport die vooral 

gedomineerd wordt door Azië. de huidige 

top vijf badmintonlanden zijn: 1. china, 2. 

denemarken, 3. korea, 4. Indonesië en 5. 

maleisië.

Badminton werd als demonstratiesport op de 

Olympische Spelen opgenomen in 1972 in 

münchen en in 1988 in Seoul. Op de Olym-

pische Spelen van 1992 in Barcelona werd 

badminton een officiële olympische sport 

met als eerste Belgische deelnemer pedro 

Vanneste. 2012 wordt een belangrijk olym-

pisch badmintonjaar! de selectie van Yuhan 

Tan voor de Olympische Spelen te Londen is 

praktisch een feit!  n

riet janssens

Marcel Pierloot:
Badminton Vlaanderen, 

‘Shuttle to Success’!
Secretaris-generaal van Badminton Vlaande-

ren marcel pierloot legt uit hoe de federatie 

zich wenst te profileren het komende jaar: 

‘2012 is zonder meer een zeer bijzonder jaar 

voor elke badmintonliefhebber.

gedurende de 12 maanden van 2012 wor-

den er activiteiten georganiseerd met als doel 

badminton promotioneel als sporttak in de 

kijker te zetten voor alle inwoners van Vlaan-

deren. de spreiding van deze manifestaties is 

daarom ook verdeeld over de 5 provincies.

Tegelijk wordt van deze gelegenheid gebruik-

gemaakt om de naam van de federatie aan 

te passen van Vlaamse Badminton Liga naar 

Badminton Vlaanderen. we willen met 

deze naamsverandering meer openheid en 

toegankelijkheid creëren voor allen die de 

sport badminton willen beoefenen.

de kracht van Badminton Vlaanderen 

gaat uit van een clusterwerking voor de ver-

schillende doelgroepen en leeftijdscategorie-

en. de mogelijkheden zijn onbegrensd, vanaf 

“de lagere schoolleeftijd” tot ver voorbij “de 

wettelijke pensioenleeftijd” kan men genieten 

van een spelletje badminton. het is dus een 

echte familiesport die kinderen, ouders en 

grootouders samen laat genieten. maar daar-

bij stopt het niet. Ook zij die om welke reden 

ook geconfronteerd worden met enige vorm 

van handicap, krijgen de nodige plaats en aan-

dacht zoals iedereen die kiest voor badmin-

ton als zijn sport.

maak dus van dit unieke jaar gebruik om deel te 

nemen, kijk naar de activiteiten vermeld in de 

jaarkalender en nodig vrienden en familie uit om 

samen te bewegen, de honger naar competitie 

te stillen en de dorst naar topsport te laven.’
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1950: royal Antwerp Badminton club, ‘the 

badminton  great Old’, opgericht in 1928, 

speelde in zaal ‘gymnase’, ooit nog een 

schermzaal, omgevormd tot een balzaal met 

glad geboende parketvloer, maar wel met 

in het parket gelegde lijnen voor 3 badmin-

tonterreinen. Alle drie waren ze echter langs 

elke kant 10 cm te kort. de plint telde mee. 

de plint was ‘binnen’. en bevorderlijk voor 

de levensduur van houten badmintonrackets 

was die muur op het einde van het terrein 

niet …

‘pikant’ detail: in de kleedkamers waren ‘loc-

kers’ of kastjes waarin de leden hun natte be-

zwete badmintonoutfit te drogen hingen… 

tot volgende week, om die dan terug te 

gebruiken. witte kleding was toen verplicht, 

maar hoe wit stond niet in het reglement. de 

geur in de kleedkamer was dan ook minder 

appetijtelijk.

1952: YmcA badminton club in de paleis-

straat in Antwerpen had twee extra troeven 

voor de thuisspelers: aan de ene kant een 

balkon dat ongeveer 2meter40 ( op smash-

hoogte ) boven de laatste meter van het veld 

hing , aan de andere kant een podium met 

een plint die meetelde omdat het terrein 20 

cm te kort was.

 

1956: royal Antverpino Badminton club 

speelde in de rijksmiddelbare school in de 

pijlstraat in Antwerpen. Voor de belijning had-

den de handige bestuursleden (allen brand-

weermannen) er een vernuftig systeem op 

gevonden:  witte elastieken van 2,5 cm breed 

werden over de gehele lengte van de turn-

zaal over de grond gespannen. Aan beide uit-

einden was een koperen ring waardoor een 

bout paste die in de grond geschroefd werd 

in een verzonken moer. dat we regelmatig 

achter die rekkers bleven haken moet er niet 

worden bij verteld, en dat er nu en dan ie-

mand daardoor tegen de klimrekken smakte 

hoorde er ook bij. de zaal zal ongeveer 5 

meter hoog geweest zijn, en dan hingen er 

Overal
Badminton

Ik kom nog uit de tijd dat er niet eens 3.000 geregistreerde badmintonners waren 
in België. Het grootste probleem toen was het vinden van een geschikte zaal. Hier 
en daar was er wel een turnzaal van de school, die ‘s avonds kon gehuurd worden, 
maar meestal was die te laag, te kort of te smal en vooral: nergens mochten er lij-
nen op de grond geschilderd worden want parket moest geboend zijn en  blinken.
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nog slierten klimtouwen boven het terrein, 

zodat het alleen mogelijk was  mits goed mik-

ken naar de andere terreinhelft te slaan.

Toen in de jaren na 1970 in elke gemeente 

een sporthal werd gebouwd lag de uitbrei-

ding van badminton voor de hand. Alhoe-

wel… sporten die vroeger buiten werden 

beoefend zoals voetbal, basketbal, volleybal, 

hockey, handbal kwamen nu binnen spelen, 

en de belijning werd vooral of alleen voor 

deze sporten voorzien. Badminton viel er 

naast en moest knokken voor zijn plaats.

het is opmerkelijk dat de sport van onderuit 

groeide, van mensen die wilden badmin-

tonnen.

Badminton heeft allicht de grootste bezet-

tingsgraad van alle zaalsporten. de relatief 

beperkte maten van het terrein en het groot 

aantal deelnemers die op een avond kunnen 

spelen zijn parameters waarmee wordt re-

kening gehouden (ook door de uitbater van 

de cafetaria). een andere niet onbelangrijke 

factor (ook voor de scholen) is dat de kans op 

glasbraak of beschadigingen aan het gebouw 

nagenoeg onbestaande is, in alle geval anders 

dan bij balsporten.  

wat vroeger een uitzondering was, is nu de 

regel: in zowat elke gemeente kan je badmin-

ton spelen, in elke sportzaal liggen er lijnen. 

de infrastructuur is beschikbaar. Badminton is 

intussen een populaire sport geworden met 

wel tien keer meer beoefenaars dan het aan-

tal opgegeven leden bij de sportfederaties. 

het strandspelletje met het pluimpje is een 

volwaardige (top)sport geworden.  n

herman moens

Elke spier komt in beweging, elke tegenaanval moet voorzien, elke aanval moet voorbedacht 

zijn. Lopen, stoppen, kloppen, vooruitzien, zich verplaatsen, slag voorbereiden, uitvoeren, denken, 

vooruitzien: dat is badminton!
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Badminton is reeds goed geïntegreerd als 

schoolsport. In de lagere school en op se-

cundair niveau wordt badminton steeds va-

ker opgenomen in het lessenpakket. het is 

een zeer toegankelijke sport omdat het een 

lage technische instapdrempel heeft en heel 

wat leerlingen tegelijk actief bezig kunnen zijn.

Badminton is meer dan een 
pluimpje slaan
Badmintonlessen bieden meer dan alleen 

maar een beetje op een pluimpje slaan. 

Vooral in de lagere school wordt er gewerkt 

aan coördinatie, snelheid, werpscholing,…

Badminton vereist een goede oog-hand-

coördinatie , nodig voor bv. de opslag, een 

goede werpcoördinatie als voorbereiding 

op slagen uit het achterveld,  en voldoen-

de reactiesnelheid om snel bij de shuttle te 

kunnen zijn,…

een badmintonles mag en moet  dus zeker 

meer bevatten dan enkel wat naar elkaar 

spelen.  Voorbeelden van demolessen staan 

in de bijscholingsmap die deelnemers aan de 

bijscholingsdagen ontvangen (zie overzicht 

achteraan in dit tijdschrift).

Didactisch materiaal en
infrastructuur
Voor de badmintonlessen zijn natuurlijk bad-

mintonrackets en shuttles nodig. de meeste 

scholen beschikken ondertussen over het 

nodige materiaal.  Qua sportinfrastructuur is 

een sporthal met badmintonvelden  wense-

lijk, maar niet noodzakelijk.

met behulp van volleybalpalen, korfbalpalen 

of een haak in de muur, kunnen netten wor-

den opgehangen. heb je geen net, dan is een 

afbakeningslint of een toversnoer een goed 

alternatief.

Badminton als
ideale schoolsport
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Voor het lager onderwijs is een kleine turn-

zaal vaak voldoende om een badmintonles 

te kunnen inkleden. doorschuifsystemen en 

werkposten zijn dan ideaal. zo kun je ieder-

een actief aan het werk zetten rond hetzelfde 

thema,  om de verschillende technieken op 

een speelse en leuke manier te leren ken-

nen en de turnzaal maximaal te benutten. 

daarnaast kun je ook gebruik maken van an-

der algemeen en vaak kosteloos materiaal 

zoals hoepels, fietsbanden, kegels, kranten, 

scheidingswanden, lege plastic flessen, mous-

se isolatiebuizen, banken, plintdelen, mousse 

balletjes, sportramen, pittenzakjes, verstevig-

de papieren proppen,… In de demolessen 

van de bijscholingsmap is zo veel mogelijk van 

dit materiaal gebruikt.

Voor het secundair onderwijs daarentegen is 

het beter om meer ruimte te hebben, om-

dat  daar specifiek badmintongericht gewerkt 

wordt. je kunt wel volleybal- of basketterrei-

nen aanpassen naar badmintonnormen.

Badminton is slaan én 
bewegen
een badmintonles moet actief en spelgericht 

zijn. wie enkel  focust op techniek, bouwt 

een les vaak te statisch op. maak de lessen 

actiever en meer spelgericht door techniek, 

tactiek en spelen met elkaar te combineren.

estafettes en uitdagende spel -, oefen- en 

wedstrijdvormen zorgen ervoor dat  er 

steeds effectief  een terugkoppeling is  naar 

het echte badmintonspel. 

een badmintonwedstrijd is zo veel uitdagen-

der wanneer je elkaar kunt doen bewegen. 

Initiatieven voor scholen 

Om badminton op school zo veel mogelijk in 

de kijker te zetten  heeft Sporttak in de kijker  

enkele initiatieven voor  scholen gepland.

zo zijn er in alle provincies  badmintoninstui-

ven op woensdagnamiddag, in samenwer-

king met de Stichting Vlaamse Schoolsport. 

hier leren  jongeren de badmintonsport ken-

nen door middel van doorschuifposten. het 

is een verzameling  oefeningen waarmee zo-

wel op coördinatie, techniek als spel wordt 

gewerkt. Voorbeelden van deze opdrachten 

zijn te vinden in de bijscholingsmap.

Verder organiseert Bloso  in samenwerking 

met Badminton Vlaanderen en Stad Antwer-

pen elk jaar het ‘Vlaams Badmintonfestival’ 

waarbij  één dag volledig voorbehouden is 

voor scholen die de badmintonsfeer willen 

komen opsnuiven en van initiaties genieten.  

naar aanleiding van ‘Sporttak in de kijker  

badminton 2012’  zal in elke provincie een 

dergelijk ‘badmintonfestival’ worden georga-

niseerd.  meer info achteraan in dit tijdschrift.

Om de link tussen school en sportclub te ver-

sterken zijn er schoolinitiaties voor scholen 

in de buurt van clubs die een jeugdwerking 

hebben en nog extra jeugdleden kunnen 

plaatsen.  Tijdens deze schoolinitiaties krijgen 

de deelnemers Informatie over de clubs uit 

de onmiddellijke omgeving, o.a. via  folders 

met contactinfo.  n

Sofie robbrecht
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een gesprekje dat trainers/bestuursleden met 

de regelmaat van de klok wel eens horen: 

“Onze wannes zou eens willen meedoen 

in de badmintonclub. hij is er zot van. pas 

op, hij kan dat al heel goed, want hij speelt 

elke dag in de tuin.” Of een andere klassieker: 

“Amai, dat net hangt hier laag, bij ons in de 

tuin hangt dat een stuk hoger.”

we glimlachen dan eens, want buiten het feit 

dat je twee racketjes en een pluim gebruikt, 

is het uiteindelijk niet te vergelijken. Of toch?

Sport versus recreatie
waar we in de tuin met elkaar spelen (en vaak 

zo lang mogelijk), is dat in de sport badminton 

helemaal niet het geval. hier komt het erop 

aan de pluim zo snel mogelijk op de grond 

van de tegenstander te krijgen. Liefst in niet 

meer dan 3 à 4 slagen. en dat is verdomd 

moeilijk. dat vergt veel (slag)techniek, effi-

ciënt voetenwerk, tactisch inzicht en zware 

fysieke inspanning.

en dus zeggen nieuwe recreatieve clubleden 

nogal snel dat het zo niet meer plezant is. ze 

hebben vaak liever lange slagreeksen (rally’s) 

waarbij veel gelopen wordt. en natuurlijk is 

dat ook goed, iedereen badmintont op zijn 

eigen manier. In de meeste clubs zijn nieuwe 

leden, ook recreatieve, heel erg welkom. 

meer nog, er zijn vele clubs die helemaal 

geen competitie kennen. wat verder lees je 

er iets meer over.

Individueel of in clubverband
In Vlaanderen zijn 215 badmintonclubs aan-

gesloten bij Badminton Vlaanderen en daar-

naast zijn er volgens onze schattingen nog 

eens ongeveer 150 niet-aangesloten groe-

pen/clubs. het is dus duidelijk dat badminton 

vaker in clubverband wordt gespeeld dan 

individueel. de reden hiervoor is simpel, er 

zijn namelijk alleen maar voordelen. met een 

gemiddeld lidgeld van amper 100 euro ben je 

verzekerd en kan je een heel jaar 1 à 2 keer 

spelen per week. pluimpjes (shuttles) zijn 

meestal inbegrepen en er zijn altijd andere 

leden beschikbaar om tegen te spelen.

Aanleren of aanvoelen
Badminton heeft een lage instapdrempel, 

Badminton:
van de tuin
naar de sporthal
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iedereen kan op één of andere manier een 

pluimpje slaan maar zoals reeds vermeld, 

technisch is badminton (als sport) dan weer 

redelijk moeilijk.

klassiek wordt er door Badminton Vlaande-

ren en zijn clubs veel energie gestoken in de 

opleiding van jongeren. deze opleiding (ook 

gesteund door het kYu-project) heeft de 

bedoeling de algemene bewegings- en bad-

mintonvaardigheden te bevorderen. Als ze 

volwassen zijn, zo omstreeks 18 jaar, hebben 

ze genoeg bagage om zowel competitief als 

recreatief verder te gaan.

maar ook bij de volwassenen worden er 

regelmatig lessenreeksen gegeven voor re-

creatieve en/of competitiespelers. clubs aan-

gesloten bij Badminton Vlaanderen krijgen 

daar logistieke hulp bij, indien nodig.

maar ook zonder lessen, op gevoel alleen, 

kan men meedoen in de clubs. niemand zal 

daar iets over zeggen. Iedereen speelt bad-

minton op zijn manier.

Hoe functioneert een club 
eigenlijk?
een klassieke iets grotere club zal een ge-

varieerd aanbod hebben voor zowel jeugd 

(meestal op aparte lesmomenten), recrean-

ten als competitiespelers.

zoals gezegd worden jeugdspelers meestal 

apart opgeleid en kennen ze aparte jeugdont-

moetingen en –tornooien. eens een bepaald 

vaardigheidsniveau is bereikt, kunnen ze ook 

meedoen bij de volwassenen.

recreanten en competitiespelers delen vaak 

dezelfde velden op dezelfde uren. meestal 

is daar opzettelijk geen duidelijke scheiding 

tussen omdat het sociale aspect van een club 

ook belangrijk is. Toch zoeken competitiespe-

lers elkaar wel meestal op om volgens sterkte 

tegen elkaar te spelen (men begint als d en 

kan dan stijgen in sterkte naar c2, c1, B2, 

B1 en A). recreanten doen dat ook onder-

ling. maar er is geen enkel belet om ook eens 

tegen anderen te spelen.

competitiespelers kennen ook een reguliere 

clubcompetitie. zo heb je meerdere provin-

ciale afdelingen, waarna je kan promoveren 

naar liganiveau (Vlaanderen) om ten slotte 

door te stoten naar ‘nationale’. 

Verder kunnen competitiespelers ook indivi-

dueel aan tornooien deelnemen. elk week-

end zijn er wel 2 à 3 tornooien ergens in 

België (je kan/mag ook meedoen aan waalse 

tornooien). en alhoewel individueler van op-

zet, wordt een tornooi vaak samen met club-

genoten bezocht.

recreanten doen niet mee aan competities 

en tornooien, maar zij kunnen zich dan weer 

wel meten met andere recreatieve badmin-

tonners op recreantenontmoetingen (kalen-

der op www.badmintonvlaanderen.be) of 

via www.recreantenchallenge.be, waar je 

met een aantal clubgenoten een andere club 

kunt uitdagen om eens te komen spelen tij-

dens jouw cluburen of omgekeerd.

de meeste clubs hechten ook belang aan het 

sociaal aspect, en dat kan zich uiten in andere 

badmintonactiviteiten zoals ‘verkleed spelen’ 

met carnaval, een clubtornooitje waarbij de 

recreanten mogen kiezen met welke compe-

titiespeler ze een koppel gaan vormen, een 

kind/ouder tornooitje, ...

nog andere clubs kennen ook een aparte 

55+ groep of g-badminton.

Wil je ook eens meedoen in 
een club?
Op onze website www.badmintonvlaande-
ren.be/clubs vind je een overzicht van clubs 

in jouw buurt. je kan hier ook te weten ko-

men wat er in welke club aangeboden wordt.

Alle clubs laten nieuwe potentiële leden 

tweemaal gratis meespelen alvorens over 

te gaan tot een aansluiting. zo is men reeds 

gedekt door de verzekering van Badminton 

Vlaanderen.

Opgelet, het gebeurt niet vaak, maar som-

mige clubs hebben misschien een ledenstop 

voor een bepaalde groep. Vaker bij de jeugd, 

zeer zelden bij de recreanten.

nog vragen: surf naar onze website, bel naar 

Badminton Vlaanderen of stap gewoon van 

je tuin een club binnen en zeg: “Ik doe eens 

mee!”  n

ed Van den eijnde 
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de geschiedenis van g-badminton binnen 

de Vlaamse Badminton Liga vzw (vanaf 2012 

Badminton Vlaanderen) is nog jong. 

Alles is eigenlijk pas echt begonnen in 2007 

door de bestaande ontmoetingen voor spe-

lers met een mentale handicap op elkaar af te 

stemmen zodat er elke maand wel ergens een 

wedstrijd kon worden gespeeld. Tegelijkertijd 

werden de aangesloten clubs aangemoedigd 

om een g-werking op te starten binnen hun 

club. g-badminton werd toen ook geïntrodu-

ceerd op het Vlaams Badmintonfestival.

de actieve promotie van rolstoelbadmin-

ton startte eind 2009, maar kwam pas echt 

op gang in 2010, door de aankoop van 22 

sportrolstoelen die onder de clubs verdeeld 

werden met als doel in elke provincie een 

rolstoelwerking op te zetten.  In 2011 vond 

op die manier voor de eerste keer een Open 

Vlaamse Ontmoeting rolstoelbadminton 

plaats. rolstoelbadminton verscheen in 2011 

ook voor de eerste keer op het Vlaams Bad-

mintonfestival. 

wat zijn de plannen voor 2012 en de ver-

dere toekomst? In 2012 zullen we in elke 

provincie op maat uitgewerkte initiatieven 

nemen om onze clubs aan te zetten om 

een g-werking uit te bouwen en om  de 

bestaande werkingen verder te ondersteu-

nen. meer informatie hierover is te vinden 

op www.sporttakindekijker.be

Verder wordt in 2012 ook voor de eerste 

keer een Belgisch kampioenschap g-badmin-

ton georganiseerd, zowel voor spelers met 

een verstandelijke handicap als voor rolstoel-

badmintonners, iets wat een tijdje terug nog 

verre toekomst leek. Binnen de schoot van 

de Belgische Badminton federatie vzw  (BBf)

waren er ook nog niet onmiddellijk plannen 

in die richting. Soms kan het echter snel gaan. 

Voor 2012 vertrouwde de BBf de organisa-

tie ervan toe aan Badminton Vlaanderen, dat 

met Smash Bc de perfecte partner vond. 

het event heeft plaats in heusden-zolder op 

18 en 19 februari 2012.

enkele bij ons aangesloten spelers hebben in-

middels ook al een aantal jaren deelgenomen 

G-Badminton
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aan  de Special Olympics Belgium. Badmin-

ton Vlaanderen ondersteunt overigens ook al 

enkele jaren het badminton op deze Spelen. 

de plannen voor een charter tussen de BBf 

en Special Olympics Belgium, worden intus-

sen concreet. de ondertekening ervan is in 

principe gepland tijdens  het Bk Badminton 

op 5 februari 2012 in herentals.

Op het internationale vlak wordt hard ge-

werkt om ‘badminton’ ook als paralympische 

sport erkend te krijgen. jammer genoeg zal 

dat nog niet geval zijn in 2016. de aanvraag 

die de Badminton world federation heeft 

ingediend voor de Spelen in rio, werd niet 

weerhouden. mogelijk lukt het tegen 2020 

wel. we werken daar graag aan mee…

Om af te sluiten nog een woord van dank 

aan al onze vrijwilligers, die ‘op het terrein’ 

hun bijdrage leveren en deze doelgroep in 

hun clubwerking wekelijks met raad en daad 

bijstaan, zodat ook zij kunnen genieten van 

onze sport. Badminton wordt daardoor echt 

een ‘sport voor iedereen’.

Indien je zelf op zoek bent naar een g-bad-

mintonclub, aarzel dan niet om een kijkje te 

nemen op onze website 

www.badmintonvlaanderen.be/clubs, 
of neem contact op met Badminton Vlaan-

deren.  n

walter joren
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Historiek

de Vlaamse Badmintonliga startte haar  top-

sportschoolwerking in het schooljaar 1998-

1999 in het koninklijk Atheneum van mortsel. 

daarmee was het  een van de 7 federaties 

die het aandurfden deze unieke stap te zet-

ten. met dank aan de toenmalige raad van 

bestuur die met haar open visie inspeelde op 

het unieke aanbod van de Vlaamse overheid, 

Bloso, BOIc en het ministerie van onderwijs. 

het oprichten van de topsportschool badmin-

ton bleek werkelijk een mijlpaal in de structu-

rele ontwikkeling van topsport badminton in 

Vlaanderen… maar daarover later meer.

Vanaf 1 januari 2007 gingen het koninklijk 

Atheneum van mortsel en het Stedelijk han-

delsinstituut van merksem op in het Leo-

nardo Lyceum Topsport campus ‘drie eiken’ 

in wilrijk.  de leerlingen/topsporters van de 

eerste graad blijven schoollopen aan de mid-

denschool van het kA mortsel van het gO.

het aantal uitgereikte topsportstatuten bad-

minton evolueerde van 6 leerlingen/top-

sporters in het schooljaar 1998-1999 tot 

21 leerlingen/topsporters in het schooljaar 

2011-2012.

De toekomst
het Leonardo Lyceum Topsport krijgt een in-

drukwekkende nieuwe look op de bestaande 

locatie. de Stad Antwerpen heeft samen met 

het onderwijs reeds enkele jaren terug de 

beslissing genomen een totaal nieuwe cam-

pus op te richten ter vervanging van de hui-

dige, tijdelijke, maar meer dan comfortabele 

klasgebouwen.

Topsportschool
Badminton



15Sport

Op 25 oktober werd het project voorgesteld 

aan de pers door de burgemeester van Ant-

werpen patrick janssens, Vlaams minister van 

Sport  philippe muyters, Vlaams minister van 

Onderwijs pascal Smet en uiteraard de direc-

teur frans Van den wijngaert.

de nieuwbouw zal op een unieke wijze het 

schoolgebouw en de sporthal verenigen op 

deze fantastische locatie. Tegen eind 2014 

zitten onze sporters op één locatie voor 

sport en studie.

Doelstellingen
het topsportschoolprogramma van Badmin-

ton Vlaanderen is dé unieke kans voor talen-

trijke jongeren en hun ouders om secundair 

onderwijs optimaal te combineren met ‘een 

intensieve badmintonscholing’. door de uit-

breiding van het aantal studierichtingen wordt 

de succesvolle combinatie voor meer leerlin-

gen haalbaar (wiskunde – talen). de leerling 

kan zijn kansen voor de latere arbeidsmarkt 

of universitaire studies veiligstellen en tegelijk 

de basis leggen voor een mogelijke (profes-

sionele) topsportcarrière in de toekomst. In 

principe bereidt de topsportschool de leer-

lingen voor op een internationale topsport-

carrière waarbij de top van europa (rk8) en 

een wereldranking van top 32 of beter wordt 

nagestreefd. Studiespreiding en/of tewerk-

stellingsmogelijkheden op basis van reële 

prestaties of objectief aantoonbare ontwikke-

lingsmogelijkheden zijn voorwaarden binnen 

dit bijzonder traject. reeds in de laatste twee 

jaar worden de leerlingen voorbereid op 

de transitie naar ‘elite’ waar ze bijgestaan en 

begeleid worden door de hoofdcoach Alan 

mcIlvain om deze ambitieuze doelstellingen 

te bereiken.

Toelatingsvoorwaarden
l	 Lid zijn van het departement topsport 

 van Badminton Vlaanderen

l	 Voldoen aan de nationale prestatiecriteria

l	 Voldoen aan de internationale 

 prestatiecriteria

l			Slagen voor een ingangsproef

Het vormen van atleten
Op de topsportschool worden de jongeren 

vanaf de eerste graad op een ‘systematische 

manier’ getraind. het trainingsvolume en de 

trainingsintensiteit worden geperiodiseerd 

aangeboden en houden rekening met leef-

tijd, geslacht en beginniveau. de geïndivi-

dualiseerde aanpak binnen de school en de 

doeltreffende samenwerking met het depar-

tement topsport van Badminton Vlaanderen 

voor buitenlandse wedstrijden verzekeren 

een totaalbegeleiding.

het trainingsconcept van de topsportschool 

wordt structureel medisch ondersteund. de 

systematische training brengt een intensieve 

belasting voor het lichaam en de geest van de 

jonge topsporters mee. er is daarom ruime 

aandacht voor een medisch verantwoorde 



16 Sport

voorbereiding én begeleiding van de spor-

ters; enkel op deze manier zijn volwassen 

topsport en het bereiken van het wereldelite-

niveau haalbaar. het preventief aspect neemt 

hierbij een belangrijke plaats in. het aantal 

geïnvesteerde sportspecifieke trainingsuren 

neemt geleidelijk toe naarmate de leerlingen 

meer ‘matuur’ worden. Op deze manier 

wordt het evenwicht tussen de belasting en 

de belastbaarheid behouden.

het aspect preventie wordt ook ondersteund 

door de inhoud van de niet sportspecifieke 

trainingsactiviteiten zoals letselpreventie en 

‘bewegingsscholing’ als voorbereiding op al-

gemene en specifieke powertraining. In de 

specifieke powertraining gaan de leerlingen 

onder toezicht van een expert hun lichaam 

voorbereiden op de belasting op topniveau.

wat het curatieve aspect betreft hebben de 

leerlingen dagelijks toegang tot fysio wat een 

intensieve en accurate sportverzorging mo-

gelijk maakt. In samenwerking met het sport-

medisch keuringscentrum Athlete’s care 

centre Antwerpen heeft de topsportschool 

badminton snel toegang tot een medische 

staf gespecialiseerd in de sportgeneeskunde 

met ervaring op topsportniveau. 

Het vormen van presterende 
badmintonners met ervaring 
op Europees niveau.
de leerlingen nemen deel aan het topsport-

programma van het departement Topsport 

van Badminton Vlaanderen en dat stelt hen in 

staat om deel te nemen aan een selectie van 

kwaliteitstornooien op europees niveau.

hier kunnen ze zich meten met de talenten 

uit de europese toplanden denemarken, en-

geland, nederland, duitsland en rusland.

Omwille van hun engagement en talent wor-

den zij optimaal ondersteund met het oog op 

een mogelijk eliteparcours na hun secundair 

onderwijs.

Op naar het succes via hard werken, elke dag 

genietend van je sport en nooit of te nimmer 

opgevend met veel dank aan de ouders, trai-

ners en beleidsmensen.  n

jo Van damme
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jeugd is een heel belangrijke doelgroep binnen 

badminton. we willen dan ook differentiëren 

in onze communicatie naar jeugd toe. daar-

om werd als onderdeel van de actie Badmin-

ton - Sporttak in de kijker 2012 een mascotte 

ontwikkeld. deze mascotte zal op allerlei pro-

motiemateriaal, folders, T-shirts en dergelijke 

te zien zijn vanaf 2012. de mascotte zal ook 

live aanwezig zijn op allerlei evenementen 

specifiek georganiseerd voor de  jeugd .

hoe deze vos zal heten wordt bekendge-

maakt bij de officiële opening van Sporttak 

in de kijker op 5 februari 2012 in herentals, 

tijdens de finales van het Belgisch kampi-

oenschap. de naam wordt gekozen uit de 

inzendingen van de lezers van Badminton 

magazine.

een vos is een atletisch dier dat heel wat ei-

genschappen heeft van een goede badmin-

tonner: snelheid, sprongkracht, explosiviteit 

en beweeglijkheid. daarnaast is een vos ook 

sluw en listig, wat een groot voordeel is in het 

tactisch spel dat badminton is. Ten derde is hij 

verzot op pluimpjes en kan hij dus zijn tanden 

zetten in de shuttles!

nog enkele weetjes over onze vos:

o	 woonplaats: pluimbos

o	 Lengte: 1m70

o	 gewicht: 65kg

o	 favoriete discipline: enkelspel, maar 

 dubbel is ook leuk!

o	 huidige club: Bc mascotte

o	 favoriete badmintonner: Yuhan Tan (maar  

 eigenlijk alle Vlaamse topbadmintonners)

o	 hobby’s: badminton, supporteren en   

 mascotte zijn

o	 favoriete muziek: fOXtrot

o	 Lievelingseten: gepluimde ganzen, 

 kippen…

o	 Lievelingskleur: rood

de mascotte kan je downloaden op www.
sporttakindekijker.be, daar vind je ook de 

naam die voor de mascotte werd gekozen.  n

Mascotte



18 Sport

Yuhan Tan is al enkele jaren de nummer 1 

in het heren enkel in België. hij staat mo-

menteel erg dicht bij een kwalificatie voor de 

Olympische Spelen in Londen. zo zouden 

we voor het eerst sinds Sidney 2000 (met 

ruud kuijten) weer een Belg op de Spelen 

hebben. hij reist op dit moment de wereld 

rond om belangrijke punten te sprokkelen 

om zich te kwalificeren. hij doet dit echter 

niet alleen. Ook zijn zus Lianne Tan probeert 

nog haar kwalificatie voor de Olympische 

Spelen binnen te halen in het dames enkel. 

we stelden enkele vragen aan dit opmerke-

lijke duo.

1. Waarom hebben jullie eigenlijk ooit 
voor badminton gekozen?

Yuhan:

‘Ik ben begonnen in de tuin met mijn vader. 

het was zomervakantie en hij zocht een 

manier om mij bezig te houden. Toen de 

vakantie gedaan was bleef ik aandringen om 

meer te kunnen spelen. hij heeft me toen 

aangesloten bij de plaatselijke club waar hij 

ook speelde.

Ik heb badminton enkele jaren gecombineerd 

met voetbal. maar toen de badmintontrai-

ningen en de voetbaltrainingen samenvie-

len moest ik een keuze maken. Ik heb het 

voetbal laten vallen en ben verdergegaan met 

badminton.’

Lianne:

‘en omdat mijn papa, mijn oudere zus en 

mijn broer al badminton speelden, ging ik 

vaak met hen mee naar de sporthal. Vader is 

van Indonesische afkomst en daar is badmin-

ton een heel populaire sport. dit zal er zeker 

ook toe bijgedragen hebben dat hij in België is 

beginnen badmintonnen. Toen ik 8 was ben 

ik met badminton begonnen. Ik deed op dat 

moment ook turnen, maar toen na een tijdje 

beide sporten intensiever werden heb ik een 

keuze moeten maken! 

2. Lianne, jij staat minder in de 
kijker dan je broer Yuhan, maar je 
hebt ondertussen al heel wat mooie 
resultaten behaald. Welke zijn voor 
jou de mooiste?

Interview:
Lianne en Yuhan Tan
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Lianne:

‘Bij de junioren (u19) heb ik naast Belgische 

ook enkele internationale titels behaald. de 

bronzen medaille op het ek u19 in 2009 

was zeker de mooiste. Ik bereikte toen in 

milaan de halve finale in het enkelspel en was 

dus bij de beste 4 van europa. Bij de senio-

ren ben ik nu 2x Belgisch kampioen. In 2010 

haalde ik mijn eerste internationale titel op 

de Slovenian International en in 2011 won 

ik de cyprus International. Ook haalde ik 

enkele finale- en halve finaleplaatsen, onder 

andere een finale op de Spanish Internatio-

nal 2010.’

3. Hoe ziet een normale trainingsweek 
eruit voor jou?

Lianne:

‘Ik train elke weekdag 2 keer, op zaterdag is 

er één training en op zondag is het rustdag. 

meestal is dit specifieke badmintontraining, af 

en toe ook conditietraining of krachttraining.’

Yuhan:

‘Ik train ook van maandag t.e.m. zaterdag, en 

dit 2 keer per dag behalve op woensdag en 

zaterdag wanneer ik 1 keer train. zondag is 

eveneens een rustdag. Tussen de trainingen 

neem ik ‘s middags meestal een powernap 

van een uurtje.

wanneer ik een tornooi heb, train ik van 

maandag tot en met woensdag 2 keer per 

dag en vertrek ik meestal donderdag op tor-

nooi.’

4. En bevalt het leven als professioneel 
sporter?

Yuhan:

‘Ik heb mijn sportcarrière enkele jaren ge-

combineerd met mijn studies geneeskunde 

en merkte dat ik vaak net iets minder fris was 

op de trainingen en wedstrijden. nu heb ik 

mijn studies tijdelijk “on hold” gezet en ben 

ik professioneel badmintonner. het voordeel 

van een profsporter is dat hij al zijn energie 

en concentratie kan steken in zijn sport. Op 

hoog niveau, waar het verschil tussen winst 

en verlies vaak heel klein is, kan dit de door-

slaggevende factor zijn.’

Lianne:

‘dit is mijn 4de jaar als prof. Ik heb er even-

eens bewust voor gekozen mijn studies een 

paar jaar aan de kant te zetten en mij zo enkel 

te concentreren op badminton. Ik heb nog 

geen enkel moment spijt gehad van deze 

keuze. 

5. Welke doelen en/of dromen heb je 
nog voor de toekomst ?

Yuhan:

‘2012 wordt het belangrijkste jaar uit mijn 

carrière. de kwalificatieperiode voor de 

Olympische Spelen wordt afgesloten eind 

april. er worden 38 spelers weerhouden. 

momenteel sta ik met mijn 28ste plaats goed 

op schema.

net voor het einde van de Olympische kwali-

ficatieperiode is er het ek in zweden waar de 
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laatste cruciale punten verdeeld zullen wor-

den. eens gekwalificeerd hoop ik in Londen 

in de vorm van mijn leven te zijn zodat ik ook 

daar potten kan breken. Veel zal afhangen van 

de loting natuurlijk.’

Lianne:

‘Voor mij zijn de Olympische Spelen zeker 

ook een droom. Ik probeer mij nog te kwali-

ficeren voor Londen. Ik maak wel een goede 

kans om te voldoen aan de ranglijstnormen 

van de Badminton world federation, maar 

de BOIc-normen zullen lastiger zijn om te 

behalen. Als ik het op langere termijn bekijk, 

is het zeker mijn doel om in de top 20 van de 

wereld te geraken.’

6. Jullie spelen allebei badminton op 
een hoog niveau. Hoe is dat mogelijk 
in één gezin?

Yuhan:

‘mijn zusje  en ik hebben het geluk gehad 

dat mijn vader veel van badminton kent. hij 

speelde zelf louter voor zijn plezier, maar 

hij wist goed hoe hij ons de juiste techniek 

moest overbrengen. we hebben ook vele 

zomers in Indonesië getraind en zo reeds 

van jonge leeftijd met een professionele ma-

nier van trainen kennisgemaakt, wat ons een 

voorsprong gaf in België.’

Lianne:

‘mijn broer en ik wilden ook allebei goede 

spelers worden. Onze ouders hebben ons 

hierin altijd gesteund. het is trouwens altijd 

leuk om samen met mijn broer naar een tor-

nooi te gaan en de wereld af te reizen.’

7. Jullie spelen allebei enkelspel, 
waarom zou bijvoorbeeld gemengd 
dubbel geen optie zijn?

Lianne:

‘het zijn toch echt totaal verschillende dis-

ciplines. Als kind al heb ik altijd de voorkeur 

gegeven aan het enkelspel.’

Yuhan:

‘we hebben vroeger een paar keer gepro-

beerd om samen te spelen maar raakten 

nooit verder dan een paar rondes. we heb-

ben toen besloten om het gemengd dubbel 

te laten voor wat het is en ons te focussen op 

het enkelspel omdat we hier beter in pres-

teerden. Op hoog niveau zie je geen spelers 

die het enkelspel combineren met het ge-

mengd dubbel. de trainingen zijn te verschil-

lend.’  n
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Lianne Tan
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Yuhan Tan
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Badminton is een sport voor iedereen, zowel 

recreanten als competitiespelers komen aan 

hun trekken binnen het bestaande aanbod 

van Badminton Vlaanderen. Ook het aan-

bod voor g-badminton werd de laatste jaren 

enorm uitgebreid. maar wat badminton echt 

een unieke sport maakt, is dat ze kan beoe-

fend worden door zowel 6- als 80-jarigen en 

dat ze allemaal evenveel spelplezier kunnen 

beleven. Badminton Vlaanderen zorgt voor 

het gepaste kader.

MiniBad: Badminton voor 
-9 jarigen
kinderen jonger dan 9 jaar spelen een aange-

paste badmintonvorm. het speelveld wordt 

verkleind, het net verlaagd en er wordt ge-

speeld met een verkorte racket. Op alle 9 

tornooien van de provinciale jeugdcircuits 

spelen onze jongste spelertjes volgens de mi-

nibad regels. 

de voornaamste wijzigingen ten opzichte van 

het gewone badminton zijn : 

l	 Speelveld : half dubbelspelterrein, 

 zonder achterste serveervak

l	 hoogte net : 1,40m

l	 Scoresysteem : 2 gewonnen games tot 

 15, rallypointsysteem

l	 racket : junior racket (maximum 

 lengte 620mm)

minibad werd opgestart om de kinderen te 

laten badmintonnen op hun eigen maat. het 

‘volwassen’ badminton is nu eenmaal niet 

aangepast aan de fysieke kenmerken van een 

8-jarige. zo is het bijvoorbeeld onmogelijk 

voor een kind om te smashen vanuit het ach-

terveld, of te killen bij het net, wanneer dit 

over 1.55m moet gebeuren. Ook bijvoor-

beeld de techniek van een netdrop zal er 

dan helemaal anders uitzien. wanneer echter 

over een net van 1.40m wordt gespeeld kun-

nen de kinderen de normale technieken en 

tactieken gebruiken, en zal de transfer naar 

het gewone badminton later veel vlotter ver-

lopen. 

Ongeveer een derde van de clubs aangeslo-

ten bij Badminton Vlaanderen biedt jeugdtrai-

ningen aan volgens de miniBad regels.

Fit en Gezond als je Samen 
Badmintont!

Sinds 2009 is Badminton Vlaanderen actief 

bezig om lessenreeksen badminton voor 

55-plussers te promoten binnen de bestaan-

Badminton
Sport voor jong en oud
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de clubs. deze lessenreeksen worden over-

dag georganiseerd en zijn een heel andere 

manier van sporten dan tijdens de meeste 

speelmomenten in de clubs. fit en gezond 

als je samen Badmintont past in het concept 

‘Sportelen, Beweeg zoals je bent’. ‘Sportelen’ 

staat voor sporten op eigen maat, volgens  

eigen ritme en met aandacht voor sociaal 

contact. 

Sommige aangesloten clubs hadden reeds 

enkele jaren een eigen seniorenwerking 

overdag, waaruit de federatie inspiratie kon 

putten, namelijk wit-wit ronse, de mintons 

en Bc Brasschaat. 

In 2010 zijn  een aantal clubs zulke lessenreek-

sen beginnen te organiseren naar aanleiding 

van het project van Badminton Vlaanderen: 

‘fit en gezond als je Samen Badmintont’. 

Onder andere Spinshuttle dessel, de Lintse 

pluimvreters, Bc herentals, noorderwijkse 

Bc en h & w hadden hier interesse voor. 

In Vlaams-Brabant was w & L al langer be-

zig met een seniorenuurtje maar ook zij zijn 

ingestapt in het project. Op deze zes locaties 

samen komen ongeveer  60 deelnemers we-

kelijks samen om te badmintonnen.

In het kader van Badminton -Sporttak in de 

kijker 2012 krijgen ook  de gemeentelijke 

sportdiensten de kans om zo’n lessenreeks 

voor 50-plussers te organiseren. Bloso en 

Badminton Vlaanderen zorgen  voor een er-

varen lesgever die gratis  5 halve dagen bad-

mintoninitiatie geeft, waarna de senioren nog 

5 lessen vrij kunnen komen spelen.

55-plussers  die zich graag een keertje me-

ten met leeftijdsgenoten, kunnen  terecht op 

evenementen als de Senior games, op de 

badmintonfestivals of de provinciaal georga-

niseerde seniorencompetities. 

meer informatie kan je altijd terugvinden op 

www.sporttakindekijker.be  n 

Tamara geeraerts
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In aanloop naar het Olympisch jaar 2012 

lanceert minister van Sport Philippe Muy-

ters de Jeugdolympiade in Vlaanderen. De 

Jeugdolympiade is een sportpromotionele 

actie van Bloso in gans Vlaanderen waarbij 

zo veel mogelijk jongeren tussen 10 en 14 

jaar een ‘olympische medaille’ kunnen beha-

len in één of  meer van de tien sporttakken 

die op het programma staan.  Voor elk van 

die sporttakken is in samenwerking met de 

betrokken sportfederaties een testbatterij 

ontwikkeld.

 

net als naar aanleiding van de Olympische 

Spelen 2004 in Athene en 2008 in peking 

organiseert Bloso in het voorjaar van 2012 

opnieuw de jeugdolympiade. Omdat de vo-

rige twee edities bijzonder succesvol waren, 

blijven het concept en de doelgroep identiek. 

het is dus opnieuw de betrachting om zo 

veel mogelijk jongeren tussen 10 en 14 jaar 

te bereiken, zowel getalenteerde als minder-

getalenteerde, en hen aan te moedigen een 

‘olympische medaille’ te behalen. Trouw aan 

de klassieke Olympische gedachte dat ‘deel-

nemen belangrijker is dan winnen’ wordt de 

jeugdolympiade zo uitgewerkt dat alle jon-

geren tussen 10 en 14 jaar hieraan kunnen 

deelnemen, ook jongeren met een beper-

king. 

er wordt in 10 sporttakken gesport: atletiek, 

basketbal, gymnastiek, wielrennen, zwem-

men, badminton, tennis, voetbal, handbal en 

volleybal. Voor elk van deze 10 sporttakken is 

in samenwerking met de betrokken Vlaamse 

sportfederatie een testbatterij uitgewerkt die 

bestaat uit 5 proeven waarbij de jongeren 

telkens hun sporttechnische vaardigheden 

kunnen meten. en omdat er 3 medailles te 

winnen zijn, is het niveau van de tests uiter-

aard aangepast aan de beoogde medaille, een 

bronzen, een zilveren of een gouden.

 

de organisatie van de jeugdolympiade is bij-

gevolg ook opgebouwd in drie fasen, naarge-

lang de medaille die er te winnen is.

De Jeugdolympiade:
meedoen is winnen
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l		 de eerste  fase met als inzet een 

 bronzen medaille verloopt lokaal. 

 de plaatselijke organisatie gebeurt 

 door scholen, sportclubs en gemeen-  

 telijke sportdiensten, of een samenwer- 

 king tussen twee of meer van die 

 instanties. deze eerste fase heeft plaats 

 in de maanden januari, februari en 

 maart 2012. kandidaat-organisatoren 

 kunnen nog inschrijven tot begin 

 maart. 

l		 de tweede fase, waarbij een 

 zilveren medaille de inzet vormt, 

 organiseert Bloso samen met de vijf 

 provinciale sportdiensten en de 10 

 betrokken Vlaamse sportfederaties. 

 per provincie heeft in april 2012 

 een “halve finale” plaats  (4/4 Bornem,   

 5/4 Lommel, 12/4 wachtebeke, 

 21/4 Leuven, 28/4 roeselare). 

 Opnieuw kunnen alle jongeren tussen 

 10 en 14 jaar deelnemen, ook zij die 

 geen bronzen medaille behaalden. 

 maar uiteraard zijn de moeilijkheids-

 graad en dus de uitdaging iets groter.

l		 In de derde fase, goed voor een 

 gouden medaille, worden door Bloso 

 in samenwerking met de 10 Vlaamse   

 sportfederaties 2 Vlaamse finales 

 georganiseerd (29/4 Bloso-centrum 

 herentals en 13/5 Topsporthal Vlaanderen  

 en de Blaarmeersen in gent). Opnieuw  

 geldt het principe: iedereen is welkom,  

 maar de moeilijkheidsgraad en dus de 

 uitdaging liggen nog wat hoger.

het is de ambitie om minstens even goed te 

doen als vier jaar geleden. In gans Vlaanderen 

namen toen 62.554 jongeren de uitdaging 

aan of zowat één op zes van alle Vlaamse jon-

geren in de doelgroep tussen 10 en 14 jaar. 

heel wat van deze jongeren deden mee in 

meer dan één sporttak, zodat het totaal aan-

tal deelnames opliep tot 105.654. dit resul-

teerde in de uitreiking van 64.869 medailles. 

 

de jeugdolympiade is gratis voor alle deel-

nemers. meer  informatie, ook de prakti-

sche organisatiegegevens, is te vinden op 

www.jeugdolympiade.be  n 

Bloso, afdeling sportpromotie
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Sinds het seizoen 2010-2011 is de commu-

nity-website www.recreantenchallenge.be 

actief.

Iedereen die een recreatieve clubontmoeting 

wil spelen, kan zich op deze site aanmelden 

om een club te zoeken. Aanmelden en ge-

bruik van deze website is gratis voor alle re-

creanten van Badminton Vlaanderen. Ook 

niet-leden kunnen gratis proeven van dit 

concept dankzij de sponsoring van Yonex, die 

ervoor zorgt dat alle deelnemers aan deze re-

creatieve ontmoetingen ten allen tijden verze-

kerd zijn voor hun badmintonactiviteiten.

Om zo veel mogelijk geïnteresseerde recre-

atieve badmintonspelers aan te trekken, laat 

Badminton Vlaanderen praktisch elke ont-

moetingsvorm toe. een dame die tegen een 

heer speelt, een game tot 15 of 21 punten, 

of tegen tijd, een ontmoeting die een uur 

duurt, of een ganse dag, een ontmoeting met 

twee, drie of vier teams, je kan het allemaal 

ingeven in het systeem. het enige waar je als 

gastclub mee rekening moet houden, is dat 

je de nodige plaats voorziet. raadpleeg dus 

zeker eerst de secretaris van de club voor je 

je inschrijft!

zoals hierboven vermeld is het dus mogelijk 

om clubs te zoeken op de website en jezelf 

aan te bieden als gastclub. eens je een af-

spraak gemaakt hebt, verschijnt de challenge 

op de website. deze vermeldt de datum, 

uur en plaats van de ontmoeting en het aantal 

spelers dat zal deelnemen. na de ontmoe-

Recreantenchallenge
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ting is het mogelijk om de uitslag in te geven. 

zowel de gastclub als de bezoekende club 

kunnen nadien ook foto’s en een kort ver-

slagje uploaden. 

deze sociale controle draagt hopelijk bij tot 

het nakomen van afspraken. er worden im-

mers geen reglementen opgelegd die de 

sportiviteit en continuïteit van sportieve orga-

nisaties ondersteunen (zoals dit wel het geval 

is bij competitieve organisaties).

Om een beter beeld te geven van de recre-

antenchallenge, vind je hieronder de uitslag en 

het verslag van de eerste gespeelde challenge. 

Ben je nog niet overtuigd? ga dan gerust een 

kijkje nemen op www.recreantenchallenge.
be en aarzel niet om je in te schrijven!

19/12/2010: Eerste recreantenchallenge
Shuttlebusters Scherpenheuvel – dobo kessel-Lo               1 - 5

Op een blauwe maandag werden wij, doBo 

badmintonclub uit kessel-Lo, uitgenodigd/

uitgedaagd door SBS, een club uit Scher-

penheuvel. daar moesten we niet lang over 

twijfelen. met vier personen, twee dames en 

twee heren, zakten we af naar Scherpenheu-

vel op een bijzonder sneeuwrijke zondagna-

middag. door die sneeuw kwamen we wat 

later aan dan verwacht, maar dat kon het 

enthousiasme niet afremmen. we begonnen 

onze ontmoeting met een dubbel dames en 

een dubbel heren. het is eens wat anders, 

spelen in een zaal die je niet gewoon bent, 

ander licht, andere vloer, andere netten, een 

lager plafond,... en eens een andere tegen-

stander dan ‘the usual suspects’ uit de eigen 

club. In het begin is dat wel wat aftasten, maar 

dat kon ons er niet van weerhouden om er 

een flinke lap op te geven en onze gastvrou-

wen en -heren het vuur aan de schenen te 

leggen. Ook zij lieten zich niet onbetuigd en 

waren niet van plan zich zomaar gewonnen 

te geven. na deze dubbels volgden nog twee 

maal twee dubbel gemengd spelletjes en dan 

was het alweer tijd om de sneeuw te trotse-

ren op weg naar huis. 

wat ons betreft was dit een leuk initiatief dat 

voor herhaling vatbaar is. Op een tweetal 

uurtjes kan je een paar leuke matchen spelen 

in een ontspannen sfeer, weliswaar zonder 

competitiedruk maar toch met enige uitda-

ging. Ook is het best wel leuk om eens te 

zien (en te voelen) op welk niveau ons recre-

antenspel ligt (en dat viel voor beide ploegen 

behoorlijk goed mee). kortom, een tof initi-

atief en een goede formule. Wie is de vol-

gende die ons durft uitdagen?  n

johan jaques

doBo kessel-Lo

Voor vragen of meer info over de recre-

antenchallenge kan je contact opnemen via 

recreantenchallenge@badmintonliga.be
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dimitri Leue, bekend televisie- en theater-

artiest, staat bij de meesten misschien niet 

bekend als de meest sportieve man. In de 

film Team Spirit was zijn personage immers 

niet direct de ster van de ploeg. In het echte 

leven blijkt hij echter de volledige tegenpool 

te zijn van jean-marc, de eeuwige kneus van 

eendracht Vooruit. hij loopt geregeld twintig 

kilometer, doet een flikflak op het podium en 

loopt een voetbalveld over op zijn handen. 

dimitri is duidelijk een echte sportman en 

ook op het badmintonterrein kan hij aardig 

zijn plan trekken. uw reporter trok zijn sport-

schoenen aan, haalde zijn badmintonracket 

uit de kast en speelde een avond mee met 

dimitri en zijn vrienden. “een interview voor 

Sporttak in de kijker Ok, maar dan moet je 

wel eerst meespelen,” aldus de sportieve 

kakkewiet.

dimitri Leue heeft reeds een aantal maal zijn 

badmintontalent kunnen tonen aan het grote 

publiek. In 2008 speelde hij samen met een 

vriend tegen enkele afgestudeerde badmin-

tonners van de topsportschool op de bad-

mintondag in wijnegem Shopping center. Tot 

vandaag blijft hij er zelfs bij dat, indien hij met 

plastic shuttles zou gespeeld hebben, hij de 

wedstrijd gewonnen zou hebben. Veren shut-

tles zijn immers voor kippen, aldus dimitri.

In november 2010 speelde hij ook een de-

mowedstrijd in het centraal station van Ant-

werpen, samen met pieter embrechts tegen 

bronzen medaillewinnaars op het ek, claes 

en descamps. dat dimitri Leue beschikt 

over enkele zeer vaardige badmintoncapaci-

teiten, mocht telkens blijken.

Dimitri, je speelt duidelijk al een tijdje 
badminton. Hoe en wanneer ben je 
ermee begonnen?

dimitri Leue: we zijn beginnen badminton-

nen in het gezegende jaar 1996, denk ik. pas 

afgestudeerd aan het conservatorium van 

Antwerpen, het diploma van acteur op zak, 

wou ik een nieuwe uitdaging. heel toevallig 

was pieter embrechts beginnen badminton-

nen in een sporthal in mortsel, omdat hij 

iemand kende die dat deed. Al gauw werd 

het een vaste avond. het is vooral een fijne 

manier om je vrienden iedere week te zien. 

goed voor het lichaam en de geest.

Badmintonnende BV:
Dimitri Leue
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Wat zijn je sterkste kanten als 
badmintonner?

dimitri Leue: mijn beste kant is meestal de 

kant waarbij je de witte muur in je rug hebt. 

Vooral omdat de tegenstander dan iets min-

der snel het pluimpje ziet komen. Verder 

probeer ik mijn tegenstrever altijd te indI-

mITeren door schalkse pluimen te slaan. nu 

alle gekheid op een stokje, ik speel wel altijd 

tot het uiterste en geef me zelden of nooit 

gewonnen. Ik heb vroeger veel geturnd en 

mijn duiktechnieken komen ook altijd goed 

van pas. Ik ben misschien ook niet van de 

grootste, wat als voordeel heeft dat ik zeer 

snel terug op mijn beide voeten sta. wij spe-

len ook altijd naar drie gewonnen sets (i.p.v. 

officieel twee), wat maakt dat uithouding een 

erg belangrijke rol speelt. helaas spelen we 

meestal tegen dezelfde spelers.

Heb je ook al eens deelgenomen aan 
een badmintontornooi?

dimitri Leue: jazeker, in Sint-katelijne-waver 

hebben we aan een recreantenontmoeting 

deelgenomen, en zelfs gewonnen. het was 

een zeer leuke ervaring. met ons ploegje 

kaapten we daar het merendeel van de prij-

zen weg. zelfs pieter (embrechts), die jam-

mer genoeg niet kon deelnemen, kwam ons 

een bezoekje brengen en kocht een tombo-

laticketje om de club te ondersteunen. won 

hij toch wel niet de hoofdprijs zeker, een 

supersterke draagbare geluidsinstallatie. met 

het schaamrood op onze wangen kregen we 

al de prijzen maar net in onze auto gestopt. Ik 

zag ook de TV-reclame van het badminton-

festival, maar in december had ik twee voor-

stellingen lopen waardoor ik jammer genoeg 

geen tijd had. 

Wat vond je van de demo’s in het 
Shopping Center en in het Centraal 
Station?

dimitri Leue: dat vind ik altijd wel leuk om te 

doen. niet alleen omdat we dan nieuw ma-

teriaal van jullie sponsor krijgen (lacht), maar 

vooral omdat promotie van sport belangrijk is. 

mijn kinderen hebben in 2008 deelgenomen 

aan de badmintonproef van de jeugdolym-

piade en verdienden daar een bronzen me-

daille. dit prikkelt hen zeker om te proeven 

van verschillende sportactiviteiten. Tweemaal 

waren we ook zeer dichtbij een overwinning 

tegen de beste Belgische badmintonners. In 

het station deed de duisternis nogal snel haar 

intrede en dat leidde ons bijna tot een an-

der spelletje: ‘waar is het pluimpje?’. Ik maak 

me echter sterk dat de volgende partij in ons 

voordeel zal eindigen.

Je vriend/collega Pieter Embrechts 
zet heel wat Vlamingen aan tot 
sporten in zijn programma ‘Mijn 
Sport is Top’. Heb je ook plannen 
in deze richting?

dimitri Leue: pieter was ooit van plan om in 

‘mijn Sport is Top’ mij uit te dagen voor een 

wedstrijd rolstoelbadminton, maar helaas 

stond het rolstoelbadminton toen nog rede-

lijk in de kinderschoenen en het was vooral 

de bedoeling om nadien kinderen de weg te 

wijzen naar clubs waar rolstoelbadminton ge-

speeld werd. 

Nu ken je de Belgische badminton-
toppers al een beetje. Heb je 
misschien enkele tips voor hen?

een beetje basilicum in een lasagne is altijd lek-

ker. nee, ik denk niet dat ik hen tips kan geven.

Tot slot, op 22 december 2012 
neemt de Belgische badmintonploeg 
het op tegen het op papier sterkere 
Nederland als apotheose van sporttak 
in de kijker. Mogen ze op jouw steun 
rekenen?

Laat de wedstrijden zo lang duren als een 

regeringsvorming: wedden dat de neder-

landers sneller opgeven (en met opgeven 

bedoel ik niet serveren maar ‘de handdoek 

in de ring gooien’ oftewel ‘de racket op de 

grond’).  n

Bart Verschueren
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In 2009 kwamen enkele Oost-Vlaamse bad-

mintontrainers met een nieuw concept op de 

proppen dat de begeleiding van jeugdspelers 

door trainers moest ondersteunen. In hun 

beleidsvisie “One Step to the future” kwa-

men zij met het idee om een digitaal platform 

te maken waar jeugdtrainers kwalitatief hoog-

staand didactisch materiaal kunnen downloa-

den en delen met de spelers. Op die manier 

kunnen zij zo veel mogelijk het perfecte be-

wegingspatroon aan bod laten komen. Te-

gelijkertijd zochten ze een extra motivatie 

voor hun jeugdspelers om zich te bekwamen 

in oefeningen die voor hen zelf niet direct 

100% badmintonplezier opleveren.

Voor dit laatste haalden ze de mosterd bij en-

kele vechtsporten waar het gradensysteem 

(verschillende kleuren van gordels) ingebak-

ken zit in het opleidingssysteem. kinderen 

worden gestimuleerd om technische oe-

feningen zo goed mogelijk uit te voeren en 

indien ze slagen verhogen ze van graad (kYu 

is japans voor graad ). Aangezien een gor-

del nogal hinderlijk is bij het badmintonnen 

werd gekozen om een siliconen armbandje 

te gebruiken. het voordeel is dat kinderen dit 

overal willen en kunnen dragen zodat ze op 

andere plaatsen promotie maken voor hun 

sport en club.

Al snel werd duidelijk dat dit wel eens de 

kip met de gouden eieren zou kunnen zijn 

waarop heel wat jeugdtrainers aan het wach-

ten waren. ze besloten dan ook snel om dit 

concept over de provinciegrenzen heen te 

brengen en kwamen op die manier bij Bad-

minton Vlaanderen terecht. Veel tijd vergde 

het niet om de sporttechnische medewer-

kers te overtuigen want er was reeds lange 

tijd nood aan het updaten van les- en cursus-

materiaal. Toevallig waren de bedenkers van 

dit concept ook nog experts in het opnemen, 

monteren en publiceren van high definition 

beeldmateriaal, zodat ook op het gebied van 

cursusmateriaal een enorme stap voorwaarts 

gezet kon worden. Ook Yonex, de vaste 

sponsor van Badminton Vlaanderen, was 

snel overtuigd van de meerwaarde en be-

sloot vrijwel onmiddellijk om kYu financieel 

te ondersteunen. Op deze manier kon kYu 

meteen opgestart worden.

Het traject naar 
topbadminton via KYU
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Wat is KYU en hoe werkt het?

kYu is een ontwikkelingstraject voor jonge 

(beginnende) badmintonners dat loopt via 

gekleurde bandjes en de ontwikkelingslijn 

van badminton (van beginner tot gevorderde 

speler) volgt. het is sterk gelinkt met LTAd 

(Long Term Athlete development), een op-

leidingsmodel waarin de atleet centraal staat. 

elk traject is in principe opgebouwd uit zes 

pijlers: theoretische kennis, algemene coör-

dinatie en transferbewegingen, slagtechniek, 

keuzes en accenten, functionele (lichaams)

houdingen, footwork en tactiek. 

elke club die zich inschrijft, krijgt een login die 

toegang verschaft tot het clubgedeelte. hier 

kan al het materiaal gedownload worden, 

kunnen deelnemers en uitslagen ingegeven 

worden en bandjes en pasjes besteld worden.

een trainer kan zelf beslissen hoe en wan-

neer hij/zij examen afneemt. de mogelijk-

heid bestaat om wekelijks een onderdeel te 

doen, of op een avond alle deelexamens af te 

nemen. elk deelexamen bestaat uit een aan-

tal aandachtspunten waar een voldoende of 

onvoldoende gegeven kan worden. dit kan 

uiteraard ook allemaal online ingegeven wor-

den zodat geslaagden niet alleen een volgend 

bandje krijgen, maar ook in de databank ge-

labeld worden als groen, rood, blauw, geel 

bandje.

een beginnende badmintonner begint steeds 

met het traject naar groen. hij/zij krijgt hier-

voor het startbandje wit. de trainer kan zich 

eigenlijk baseren op zijn/haar normale trai-

ningsopbouw, maar kan gebruik maken van 

al het lesmateriaal dat ter beschikking wordt 

gesteld. dit gaat van handleidingen over gre-

pen, tot filmpjes met demo’s door leerlingen 

van de topsportschool. er is ook een duidelij-

ke handleiding over hoe examens afgenomen 

moeten worden. de doelstelling is om per 

seizoen aan een kleur te werken. Afhankelijk 

van de intrinsieke kwaliteiten kunnen uiter-

aard meerdere kleuren per seizoen behaald 

worden.

Belangrijk om te weten is dat kYu geen les-

senpakket is. het is enkel een extra onder-

steuning voor de gediplomeerde trainer. In 

goed gestructureerde clubs waar reeds een 

kwaliteitsvolle jeugdwerking is, zal het band-

jessysteem dan ook zonder al te veel pro-

blemen geïmplementeerd kunnen worden. 

Voor clubs die in een opstartfase zitten voor 

hun jeugdwerking, kan kYu een basis zijn om 

met niveaugroepen te werken.

Wat kost KYU?
Om je als club te abonneren op kYu betaal 

je enerzijds een jaarlijkse licentie van 20 euro 

en anderzijds de eenmalige aankoop tot een 

kleur van 70 euro. de toegangscode mag je 

delen met al je trainers. clubs die deelnemen 

aan het jeugdbadminton+-project kunnen 

een deel van deze kost recupereren via het 

jeugdsportfonds dat ter beschikking gesteld 

wordt voor clubs met jeugdwerking.

In de toekomst is het de bedoeling om dit 

product ook internationaal te lanceren. er zijn 

al heel wat vragen vanuit wallonië en het bui-

tenland (nederland).

In het kader van Sporttak in de kijker en dank-

zij de steun van Bloso zullen de eerste kleu-

ren/ graden ook in boekvorm verschijnen.  n

Bart Verschueren
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freek golinski en matijs dierickx zijn de hui-

dige Belgische kampioenen in het heren dub-

bel. de jongens uit Buken en dendermonde 

zijn momenteel professioneel met badmin-

ton bezig en proberen hun weg te vinden in 

het internationaal circuit. we legden ons oor 

bij hen te luisteren om hun badmintonverhaal 

te leren kennen. 

1. Waarom hebben jullie ooit voor 
badminton gekozen? 

matijs:

‘In het 3de leerjaar van de basisschool deed 

ik mee aan een SVS badmintoninstuif in 

dendermonde. de lesgever bij deze instuif 

was Luc geeraert, toen hoofdtrainer van de 

provinciale Badmintonraad Oost-Vlaanderen 

(pBO), en hij zag blijkbaar dat ik wat aanleg 

had. hij raadde me aan om een club te zoe-

ken. Ik ben toen naar drive Bc gestapt en 

daar beginnen spelen. daarna ben ik vrij snel 

in de pBO-werking opgenomen en nog een 

tijdje daarna ben ik ingestapt in de topsport-

school. Vanaf het 2de middelbaar ben ik op 

internaat gegaan in edegem.’

freek:

‘mijn moeder is onderwijzeres in de lagere 

school en ze speelde op vrijdag met de col-

lega’s badminton. met haar racket ben ik dan 

thuis wat tegen de muur beginnen spelen met 

een balletje. dan ben ik in Veltem bij w&L op 

woensdagnamiddag enkele proeflessen gaan 

volgen. Al vrij snel begon ik ook tornooien te 

spelen, maar omdat ik voetbalde in het week-

end heb ik na een tijdje de keuze gemaakt en 

enkel met badminton verder gegaan. Vanaf 

het 2de middelbaar ben ik samen met matijs 

in de topsportschool gestapt.’

2. Hoe lang spelen jullie al samen 
dubbel? Hebben jullie ondertussen 
enkele mooie resultaten behaald? 

freek:

‘we zijn samen beginnen spelen vanaf het 

moment dat we in de topsportschool ge-

start zijn. Ondertussen spelen we dus al 7 

jaar samen. In die periode hebben we bij de 

jeugd onder andere de czech junior 2007 

en de Swiss junior 2008 gewonnen. In 2009 

werden we voor de eerste keer Vlaams 

kampioen en in 2011 voor de eerste keer 

Belgisch kampioen. Internationaal proberen 

we ondertussen onze weg te vinden in het 

circuit. In ons eerste volledige internationale 

seizoen bij de senioren was het nog wat zoe-

ken en aanpassen aan het niveau, maar nu 

in ons tweede seizoen lukt het steeds beter. 

we speelden ondertussen kwartfinales op de 

dutch, de Austrian en de Irish International. 

Interview 
Freek Golinski en
Matijs Dierickx

matijs dierickx
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we staan nu op plaats 70 op de wereldran-

king, en hiermee hebben we eigenlijk ons 

doel voor dit seizoen al bereikt. Volgend sei-

zoen zouden we graag de sprong naar de top 

50 willen maken.’

3. Hoe ziet een normale trainingsweek 
er uit voor jullie?

matijs: 

‘Op maandag en woensdag hebben we spe-

cifieke badmintontraining op het terrein van 

10u tot 12u en van 14u30 tot 16u30. Op 

dinsdag en donderdag hebben we badmin-

tontraining van 10u tot 12u en krachttraining 

van 14u30 tot 16u30. Op vrijdag zijn we in 

de voormiddag aanwezig op de kazerne in 

Burcht en trainen we daar een laatste keer in 

de namiddag. de badmintontrainingen gaan 

altijd door in sporthal kattenbroek in edegem, 

en de krachttrainingen in AcA in merksem.’

4. Op vrijdagochtend zijn jullie in de 
kazerne in Burcht?

freek:

‘ja, sinds maart 2010 zijn we in dienst van 

defensie als topsporter. dit betekent dat we 

onze sport professioneel kunnen beoefenen 

en dat we ons dus volledig kunnen concen-

treren op onze badmintoncarrière. praktisch 

houdt dit in dat we elke week op vrijdagmor-

gen werken in de kazerne en dat we voor de 

rest trainen, rusten en tornooien spelen.’

5. En bevalt het leven als professioneel 
sporter? 

matijs:

‘zeker, wat ik vooral goed vind is dat ik me 

mentaal bijna enkel en alleen met het bad-

minton moet bezighouden. Andere bezighe-

den en verantwoordelijkheden zorgen toch 

voor afleiding en extra mentale belasting. de 

prestaties en de kwaliteit van trainingen zijn 

beter als je je aandacht er volledig op kan 

richten. Al moet je er natuurlijk voor zorgen 

dat er ruimte blijft voor ontspanning en an-

dere interesses.’

6. Welke doelen en/of dromen hebben 
jullie nog voor de toekomst ? 

freek:

‘Ons eerste grote doel waar we naartoe wer-

ken is het bereiken van de laatste 8 (kwartfi-

nale) op de europese kampioenschappen in 

2014. Als we nog wat verder in de toekomst 

kijken zijn de Olympische Spelen in 2016 in 

rio een heel belangrijk doel voor ons. Om 

hier naartoe te werken proberen we elk jaar 

onze vooropgestelde doelstellingen te be-

halen, zodat we op schema blijven en zodat 

we ons statuut van profsporter kunnen blij-

ven houden. we zijn heel blij dat we de kans 

hebben gekregen van defensie om aan onze 

droom te kunnen werken, en we gaan er al-

les aan doen om deze waar te maken.’  n

wouter claes

freek golinski
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In 2012 organiseert Badminton Vlaanderen 

voor de 8ste keer de Yonex Belgian Internati-

onal Badminton championships. dit tornooi 

zal plaatsvinden in de Sportoase te Leuven 

van 13 tot en met 16 september. Iedereen 

die eens graag enkele topspelers wil komen 

bekijken en aanmoedigen, mag dit evene-

ment niet missen!

de Yonex Belgian International (kortweg YBI) 

is opgenomen in de internationale kalender 

van de Badminton world federation. dit be-

tekent dat spelers hier punten kunnen ver-

dienen voor hun wereldranking. het tornooi 

maakt deel uit van het Badminton europe cir-

cuit, een regelmatigheidscriterium van 15 tor-

nooien verspreid over europa. de YBI is 1 van 

de belangrijkste tornooien in zijn categorie.

maar liefst 300 deelnemers uit 40 landen 

komen strijden in Leuven, waaronder de 

grotere Aziatische badmintonlanden zoals In-

donesië, maleisië en India. Alle continenten 

zijn vertegenwoordigd. zeker in het heren 

enkel is de bezetting heel sterk. de prijzen-

pot bedraagt trouwens 15.000 dollar ver-

deeld over 5 disciplines. Voor de Belgische 

top is dit jaarlijks het ideale platform om zich 

te meten met de wereldtop. 

de eerste 5 edities van de Yonex Belgian 

International vonden niet plaats in Leuven, 

maar in mechelen in sporthal de nekker. 

het tornooi groeide elk jaar en daarom was 

er nood aan een nieuwe, stijlvolle accommo-

datie. zo werd na 5 jaar uitgeweken naar de 

Sportoase in Leuven. deze verandering van 

locatie was mogelijk dankzij de sponsoring 

van onder andere de stad Leuven.

Sinds de 7de editie is er een nieuwe tor-

nooidirecteur aangesteld, Bart Verschueren, 

sporttechnisch coördinator van Badminton 

Vlaanderen. hij heeft de fakkel overgenomen 

Yonex
Belgian 
International
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van Bob Boemans, die na 6 voortreffelijke 

jaren een hoge standaard heeft gezet voor 

deze organisatie. Op dit evenement kunnen 

we ook rekenen op een massa vrijwilligers. 

zonder hen is dit tornooi niet mogelijk. 

de eerste 7 edities van de Yonex Belgian In-

ternational leerden ons dat ook een sport als 

badminton de mogelijkheden heeft om de 

media te bereiken. zo kon men de finales da-

mes enkel en heren enkel in 2011 live volgen 

op Sporza op zondagnamiddag. daarnaast 

waren de beelden van de finales ook te zien 

in Vietnam, de filippijnen, maleisië, Singapore 

en Thailand! 

Op zondag wordt het centrale finaleveld 

verlicht door speciale spots, waardoor het 

terrein als enige zichtbaar is in de donkere 

omgeving van de zaal. hierdoor wordt alle 

aandacht gevestigd op de arena waar de strijd 

wordt uitgevochten en dit levert fantastische 

beelden op.

de Yonex Belgian International is dus een 

unieke kans om enerzijds topspelers aan 

het werk te zien, maar anderzijds ook om 

zelf iets bij te leren. Op zaterdag en zondag 

worden er telkens badmintonclinics georga-

niseerd waar heel wat Belgische topspelers 

menig jeugdspeler en recreant de tips en trics 

van het badminton aanleren. 

dit grote evenement leeft niet alleen onder 

de badmintonspelers en -fans. de aanwezig-

heid van 400 spelers, coaches, medewer-

kers, … zorgt ook voor een grote toestroom 

van bezoekers aan Leuven.. de badminton-

liefhebbers logeren in Leuvense hotels en 

van daaruit heeft iedereen de kans om onze 

studentenstad bij uitstek verder te ontdekken.

kom dus zeker in september een kijkje ne-

men in Leuven! meer informatie kun je in 

de  aanloop naar het evenement vinden op 

www.belgian-international.be  n
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Bloso organiseert sinds 2000 ‘Sporttak in de kijker’. deze sportpromotionele actie focust elk 

jaar op één bepaalde sporttak. In 2012 is dit badminton. de actie ‘Badminton - Sporttak in de 

kijker – 2012’ wordt uitgewerkt door Bloso, in nauwe samenwerking met Badminton Vlaan-

deren. de belangrijkste doelstelling is om badminton te promoten als: ‘Laagdrempelig, Leuk 

en Levenslang’

de activiteiten zijn gespreid over het ganse jaar en omvatten onder andere volgende initiatieven: 

 l		een reeks van 12 bijscholingen voor leerkrachten LO en sportpromotoren.

Voor deze bijscholing werd een werkmap samengesteld met lesvoorbereidingen voor het 

basis- en het secundair onderwijs, een dVd met demonstraties van alle oefeningen, en een 

‘badminton ganzenbord’. Badminton is een heel toegankelijke schoolsport omdat het een lage 

technische instapdrempel heeft en heel wat leerlingen tegelijk actief bezig kunnen zijn. de 

doelstelling van deze bijscholingen is om een hogere spelbeleving te creëren tijdens de lessen 

badminton, door het aanwenden van een vernieuwende systematiek die mikt op de optimale 

combinatie van bruikbare technieken en tactieken op schools niveau. hierdoor krijgen de 

leerlingen meer inzicht in hoe het spel gespeeld moet worden.

deze bijscholing is ook geschikt voor sportpromotoren van de gemeentelijke sportdiensten.

Data bijscholingen:

do 01/03  Blankenberge – west-Vlaanderen

Vr 02/03  herentals - Antwerpen

ma 05/03  hofstade – Vlaams-Brabant

di 06/03  Lommel - Limburg

do 08/03  wachtebeke – Oost-Vlaanderen

ma 12/03  kortrijk – west-Vlaanderen

di 13/03  Brasschaat - Antwerpen

do 15/03  jette - Brussel

di 20/03  zonhoven - Limburg

do 22/03  gent – Oost-Vlaanderen

di 27/03  gent – Oost-Vlaanderen

do 29/03  Berchem - Antwerpen

wie niet aan de bijscholingen kan deelnemen kan de werkmap bestellen op www.
sporttakindekijker.be. Lees over dit onderwerp ook meer in het artikel ‘Badminton 

als ideale schoolsport’.

naast de bijscholingen voor leerkrachten LO, zijn ook een aantal initiaties voor leerlingen in het 

basisonderwijs gepland. In elke provincie werden 5 clubs geselecteerd die een goede jeugd-

werking hebben. Badminton Vlaanderen zal dit jaar telkens in 1 of 2 scholen in de buurt van 

deze clubs badmintoninitiatie aanbieden voor het 3de en 4de leerjaar.

 

 l		een 2-daags badmintonfestival in elke provincie.

In navolging van het ‘Vlaams badmintonfestival’, dat reeds 5 maal met succes in Antwerpen 

Activiteitenkalender
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werd georganiseerd, zal dit jaar in het kader van ‘Sporttak in de kijker’ in elke provincie een 

Badmintonfestival worden georganiseerd. dit festival omvat een badmintoninitiatie voor 

scholen op een weekdag en een recreantentornooi op een zaterdag of zondag. Het 

tornooi staat volledig in het teken van de recreatieve sporter, waarbij alle leeftijdscategorieën 

worden uitgenodigd. hierbij wordt ook steeds een reeks voorbehouden voor senioren en 

g-badminton. Voor de badmintoninitiatie worden alle kinderen van de basisscholen (3de 

graad) uitgenodigd voor een halve dag badmintoninitiatie en wedstrijdjes. Badminton Vlaande-

ren, SVS en Bloso zorgen hierbij voor een kwaliteitsvolle begeleiding.

Data Provinciale Badmintonfestivals:

 m	 Limburg - Overpelt

  Vrijdag 16/3    Initiaties g-badminton

  zondag 18/3   recreantentornooi

  maandag 19/3   Scholeninitiaties

	 m		 west-Vlaanderen - Torhout

  maandag 28/5 (pinkstermaandag) recreantentornooi

  dinsdag 29/5   Scholeninitiaties

	 m		 Vlaams-Brabant - Leuven

  zondag 9/9    recreantentornooi

  maandag 10/9 en dinsdag 11/9 Scholeninitiaties

	 m		 Oost-Vlaanderen - Lokeren

  Vrijdag 26/10   Scholeninitiaties

  zaterdag 27/10   recreantentornooi

	 m		 Antwerpen -herentals

  maandag 19/11 en dinsdag 20/11 Bijkomende scholeninitiaties

	 m		 Vlaams Badmintonfestival in Antwerpen expo

  Bloso organiseert dit jaar voor de 6de maal samen met ‘stad Antwerpen’, 

  ‘Badminton Vlaanderen’ en ‘SVS’ het Vlaams Badmintonfestival.  donderdag 6  

  en vrijdag 7 december zijn  er initiaties voor scholen en op zaterdag 8 en 

  zondag 9 december is er het recreantentornooi.

 l		‘Badminton +’, voor 50-plussers. 

Om badminton bij deze doelgroep te promoten, kunnen de gemeentelijke sportdiensten bad-

mintoninitiaties aanvragen bij de Bloso-inspectiedienst. hierbij zullen gediplomeerde lesgevers 

gratis ter plaatse een reeks van 5 initiatielessen komen geven aan deze doelgroep.

deze actie past dan ook perfect binnen de sensibiliseringscampagne van Bloso, ‘Sportelen, 

Beweeg zoals je bent’.

je kan terecht op www.sporttakindekijker.be voor info over de deelnemende gemeenten 

en de startdata.

	 l		promotie van G-badminton.

g-Badminton is een aangepaste vorm van badminton waardoor deze sport toegankelijk en 

attractief wordt voor personen met een mentale of fysieke handicap.

we onderscheiden hierbij: 

	 	 m		Badminton voor mensen met een verstandelijke handicap

	 	 m		rolstoelbadminton

In het verleden werd er ook zitbadminton gespeeld.

de grootste blikvanger is uiteraard het Belgisch Kampioenschap G-badminton, dat in 

2012 voor de allereerste keer georganiseerd zal worden. het evenement wordt medegeor-
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ganiseerd door Smash Bc en vindt plaats in Heusden-Zolder op 18 en 19 februari. Op 

zaterdag nemen personen met een mentale beperking het tegen elkaar op, en op zondag de 

rolstoelbadmintonners.

Verder zal Badminton Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool opnieuw 

de aanvullende sporttakspecifieke module ‘Begeleiden van Badmintonners met 

een Handicap’ organiseren op zaterdag 10 maart te Gent.  Deze module  staat open 

voor iedereen die het diploma ‘Initiator Badminton’ heeft of ermee is gelijkgesteld. 

In samenspraak met de provinciale sportdiensten, de Vlaamse gemeenschapscommissie 

(Vgc) en VLg worden per  provincie initiatieven genomen om G-badminton te promoten.

deze initiatieven omvatten: bijscholingen over g-badminton en over hoe een g-afdeling in 

een club opstarten, promoten van bestaande g-badmintoninitiatieven, organiseren van g-

badmintoninstuiven, …. het uitgebreide aanbod van g-badminton vind je tevens op www.
sporttakindekijker.be. meer informatie hierover vind je ook in het artikel ‘g-Badminton’.

	 l		promotie van het project ‘KYU’. 

kYu is een ontwikkelingstraject voor jonge(beginnende) badmintonners dat via gekleurde 

bandjes de ontwikkelingslijn van badminton volgt van beginner tot gevorderde speler (verge-

lijkbaar met de gordels van judo).

Tijdens de Yonex Belgian International worden in het kader van ‘Sporttak in de kijker’ en dank-

zij de steun van Bloso de eerste kleuren/ graden ook in boekvorm voorgesteld.

Over kYu vind je meer uitleg in het artikel ‘het traject naar topbadminton via kyu’.

	 l		Aanwezigheid van Badminton op bestaande evenementen

Badminton zal een centrale plaats krijgen op o.a. de doe-aan-sport-beurzen, de Senior games, 

de zomer Sportpromotietoer, de gordel voor Scholen, de provinciale jeugdevenementen, … 

Ook organiseert Bloso in 2012 opnieuw de jeugdolympiade, waarbij badminton 1 van de 10 

sporten is waarin  kinderen tussen 10 en 14 jaar een bronzen, zilveren of gouden medaille 

kunnen halen. 

Tevens zal Sporttak in de kijker aanwezig zijn op de evenementen van Badminton Vlaanderen, zoals:

	 m	 Op de jaarlijkse InterProvinciale JeugdOntmoeting (IPJO) 

  in sporthal ‘dommelhof’ te Neerpelt op 11 en 12 februari.

	 m			 de Yonex Belgian International in de Sportoase te Leuven

  van 13 tot en met 16 september 

	 m			 de Vlaamse Kampioenschappen op 24 en 25 november. 

  de organiserende club en locatie zijn nog niet gekend.

Lees hierover ook meer in het artikel ‘jeugdolympiade’, ‘kalender sportpromotie’ en ‘Yonex 

Belgian International’.

	 l		Apotheose

Op zaterdag 22 december 2012 sluit de de interland België-Nederland de actie Bad-

minton – Sporttak in de kijker 2012 spectaculair af in de Sportarena te Deurne de Belgische 

topspelers zullen het opnemen tegen het nationale team van nederland. kruis deze datum 

alvast aan in je agenda, want het belooft een spektakel te worden om nooit te vergeten!  n

Voor meer informatie, downloads, inschrijvingen en laatste updates:  

www.sporttakindekijker.be en www.badmintonvlaanderen.be
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Bloso-evenementen 2012 op Vlaams niveau
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