
 

Voorspeeldag breedtetraining in Meppel op 17 mei 2013 
vanaf 17.00 uur voor alle jeugdspelers die nog beter willen 
worden in hun sport. 
 
 

Beste bestuursleden, jeugdleiders en trainers, 
 

De Regio Commissie Trainingen (RCT) organiseert op 17 mei a.s. in het Meppeler Training 
Centrum (MTC) een voorspeeldag voor alle jeugdspelers in de Regio Noord voor de 
breedtetraining van komend seizoen 2013-2014! Bij deze nodigen wij alle competitie en/of 
toernooien spelende jeugd binnen de Regio Noord uit hieraan vrijblijvend deel te nemen. 
 
Wat zijn breedtetrainingen: 
 
Velen van u zijn op de hoogte van wat de breedtetrainingen inhouden, maar nog niet 
iedereen. Daarom sturen wij u de algemene informatie over breedtetrainingen toe. 
 
De breedtetraining in Meppel: 
 
In het Meppeler Training Centrum worden reeds sinds 1996 met veel succes 
breedtetrainingen op verschillende niveaus verzorgt voor de jeugd binnen de regio Noord 
die nog beter willen worden in hun sport, en de animo van jeugdspelers om aan deze 
trainingen deel te nemen neemt steeds verder toe. Met de breedtetraining in Meppel zitten 
wij nu op het aantal van 38 deelnemers (van 12 verschillende verenigingen) en zijn er alweer 
nieuwe aanmeldingen voor komend seizoen binnen gekomen. Wij zijn zeer blij met dit 
groeiende aantal jeugdspelers en wij willen graag proberen hen allemaal van deze extra 
trainingen te voorzien.  
 
Wat houdt de voorspeeldag in: 
 
Tijdens de voorspeeldag op 17 mei a.s. worden de jeugdleden in staat gesteld te “proeven” 
van deze trainingen en zal door ervaren gecertificeerde trainers worden gekeken of en op 
welk niveau breedtetraining het best bij de betreffende speler past. Wij bieden de 
breedtetrainingen “op maat” aan en ook de huidige groep is dan ook ingedeeld naar niveau. 
Direct na deze proeftrainingen wordt elke speler een advies gegeven en kan men zich 
eventueel direct voor de breedtetraining aanmelden.  
De inhoud van de proeftraining zal bestaan uit een gezamenlijke uitvoerige warming-up, 
waarna met de spelers verschillende oefeningen worden gedaan. De training duurt 1 ½ uur. 
 
 
 



Voor wie is deze proeftraining bedoeld:  
 
Voor alle competitie spelende jeugd, starters of regio jeugdcompetitie, van 8 tot en met 18 
jaar, van beginnend tot en met gevorderd. De jeugdspeler hoeft geen talent  te zijn of een 
bijzondere aanleg te hebben. Wel moet de speler goed gemotiveerd zijn en zich volop willen 
inzetten! 
 
Ouders en begeleiders: 
Terwijl de kinderen op 17 mei trainen krijgen de ouders en begeleiders een korte uitleg over 
o.a. het doel, de opzet en de verschillende mogelijkheden van de breedtetrainingen, 
waaronder b.v. de niveaus en doorstroming, en het gehele opleidingstraject binnen de Regio 
Noord. Hierna kan men hier terecht voor vragen en aanvullende informatie over de 
breedtetrainingen.  
 
Aanmelden voorspeeldag: 
 
Om alles in goede banen te kunnen leiden en elke speler goed te kunnen zien spelen en 
beoordelen moeten de spelers zich aanmelden voor deze proeftraining. Dit kan met bijgaand 
aanmeldformulier. De aanmelding moet voor 10 mei a.s. bij ons binnen zijn. Indien er meer 
dan 12 aanmeldingen zijn, wordt er een tweede training gehouden waarbij we 
vanzelfsprekend rekening zullen houden met de leeftijden van de spelers, zodat de jongste 
jeugd niet al te laat weer thuis zal zijn. Alle aangemelde spelers krijgen direct en/of via u een 
uitnodiging vóór 15 mei per mail toegestuurd met vermelding van de aanvangstijd. 
 
Wat zijn de kosten: 
 
Voor deelname aan deze voorspeeldag zijn GEEN kosten verbonden! Een kopje koffie of thee 
staat voor de begeleiders/ouders klaar! 
 
Wat moet de jeugdspeler 17 mei meenemen: 
 
Sportkleding, een racket, een springtouw en evt. douchespullen. Mocht de speler geen 
springtouw hebben, kan deze bij ons worden geleend. 
 
Wij verzoeken u de informatie over de voorspeeldag onder uw jeugdleden en hun ouders te 
verspreiden en hen aan te moedigen hieraan deel te nemen. Wij zien uw spelers graag op 17 
mei a.s. in Meppel! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Peter Krips 
Competitieleider jeugd en 
coördinator regio – en breedtetrainingen 
Badminton Nederland - Regio Noord 
Tel.nr.: 06-52251372 
 
www.facebook.com/BadmintonRegioNoord 
 

http://www.facebook.com/BadmintonRegioNoord


Breedtetrainingen 
 

 

 

Wat zijn breedtetrainingen 

Dit zijn trainingen voor de jeugd georganiseerd door de Regio Commissie Trainingen, welke naast de trainingen 

die door de verenigingen zelf voor hun leden worden gehouden , worden georganiseerd. Deze trainingen worden 

op niveau van de spelers gegeven. Breedtetraining niveau A voor beginnende spelers, niveau B voor de 

gevorderde spelers, niveau regiotraining voor de zeer gevorderde spelers. 

Wat is het doel van de breedtetrainingen 

Het doel is de jeugdspelers van elk niveau binnen de regio Noord de mogelijkheid te bieden zich verder te 

ontwikkelen binnen hun sport. 

Voor wie zijn de breedtetrainingen 

Zoals de naam al aangeeft zijn deze trainingen op de jeugd in de breedte gericht. Dit houdt in dat elke 

jeugdspeler tussen de 8 en 18 jaar aan deze trainingen kan deelnemen. De jeugdspeler hoeft geen talent te zijn 

of een bijzondere aanleg te hebben maar moet wel gemotiveerd zijn en inzet tonen. 

Waar moet de speler voor de breedtetraining A aan voldoen 

Momenteel is de regiocommissie trainingen bezig de basisrichtlijnen op te stellen voor deelname aan deze 

trainingen. Vooralsnog houden we de volgende voorwaarden aan: 

 De speler moet de belangrijkste spelregels kennen 

 De speler moet kunnen serveren 

 De speler moet een dropshot kunnen slaan 

 De speler moet gemotiveerd zijn om zich volop in te zetten, “er voor te gaan” 

 De speler moet deelnemen aan een competitie of de intentie hebben dit te gaan doen. 

 Indien mogelijk aan enkele DPC toernooien meedoen. 

  

Hoe wordt er geselecteerd? 

M.i.v. 2013 zal er met een kleurenschema worden gewerkt. 

Aan elke kleur hangt een bepaalde vaardigheid en aan de hand hiervan wordt er bepaald of je in een hogere 

trainingsgroep komt. 

Wat zijn Breedtetrainingen B 

Voor deze trainingen kan een speler zich niet opgeven, hiervoor wordt een speler geselecteerd of uitgenodigd en 

op basis van het kleurenschema wordt bepaald tot welke trainingsgroep je wordt toegelaten. 

 Van deze spelers wordt verwacht dat ze aan minimaal 3 DPC toernooien meedoen 

 Tevens dient de speler aan de RJK mee te doen. 

Wat zijn de Regiotrainingen. 

Om aan deze trainingen te kunnen deelnemen dient een speler minimaal op het niveau van de top 1e klasse van 

de regio Noord te spelen . 

Tevens is er geen maximum leeftijdsgrens aan gebonden. 

 Van deze spelers wordt verwacht dat ze aan de RSK en indien mogelijk aan de RJK meedoen. 

 Tevens dienen ze aan een aantal Cat 4 en Cat 6 toernooien mee te doen 



Uit hoeveel trainingen bestaat de breedtetraining 

Het aantal kan variëren van 14 tot ongeveer 32 trainingen á 2 uur. Dit is afhankelijk van de locatie, het aantal 

deelnemers en de beschikbaarheid van zaal en trainers. 

Hoe groot zijn de trainingsgroepen 

Het aantal deelnemers per groep kan afhankelijk van het aantal aanmeldingen variëren tussen de 12 en 16 

kinderen. De trainingen gaan pas van start bij het minimum aantal van 12 deelnemers. 

Door wie worden de trainingen gegeven 

De trainingen worden verzorgt door gecertificeerde en ervaren trainers. Afhankelijk van de grootte van de 

trainingsgroep(en) kunnen er meer trainers en/of assistenten worden aangesteld. 

Waar worden breedte / regiotrainingen gegeven 
 Er wordt breedtetraining A en B gegeven in Meppel en in Heerenveen en indien er belangstelling is op 

diverse locaties in de Regio Noord. 

 Regiotrainingen worden in Heerenveen en in Meppel gegeven 

Waar kunnen spelers zich opgeven voor de breedtetraining en de regiotrainingen 
op één van deze locaties? 

Voor alle locaties kunnen de verenigingen hun spelers opgeven bij Peter Krips, coördinator breedtetrainingen 

Regio Noord, e-mail: rct_noord@badminton.nl  

Spelers kunnen natuurlijk ook zichzelf opgeven of dit door hun ouders laten doen. 

Voor de breedtetraining A kan men zich opgeven, voor de breedtetraining B en de Regiotrainingen worden 

spelers geselecteerd. 

Indien noodzakelijk zal er voorafgaand aan de trainingen een selectiedag worden gehouden. 

NB : Spelers kunnen ook direct al worden opgegeven voor de trainingen van komend seizoen. Het 

aanmeldingsformulier hiervoor kunt u opvragen via bovenstaand e-mailadres 

Wat zijn de kosten voor deelname aan de breedtetrainingen? 

De kosten van de trainingen zijn afhankelijk van het aantal trainingen dat zal worden gegeven en is tevens 

afhankelijk van het niveau van de training . 

Waar kunnen verenigingen, ouders en spelers terecht voor meer informatie 
 Voor vragen en opmerkingen kan men terecht bij Peter Krips, coördinator breedtetrainingen RCT, tel.nr.: 06-

52251372 of Ab Bezembinder, regiomanager/voorzitter RCT, telnr.: 06-23361934, algemene e-

mail:rct_noord@badminton.nl. 

 Ook verenigingen die graag samen met ons dergelijke trainingen willen opzetten kunnen hier terecht. 
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Aanmeldformulier deelname voorspeeldag breedtetraining 2013/2014 op 17 mei 2013 te Meppel. 
 
 
Ik geef mij op voor de voorspeeldag van de breedtetrainingen. 
 
Naam:……………………………………………………... Geboortedatum:……………………. 

Vereniging:…………………………. Bondsnr.:…………. Competitieklasse:…………………... 

Adres:………………………………. ……………………..Postcode/plaats:……………………. 

Tel.nr.:………………………………. e-mail:……………………………………………………. 

  
 
Handtekening deelnemer:                                            Handtekening ouder/verzorger 
 
 
____________________                                             _________________________                       
 
 
Deelname aan de voorspeeldag is vrijblijvend, de aanmelding niet! Wij verwachten natuurlijk, dat 
degene die zich aanmeldt ook op 17 mei komt tenzij hij/zij door onvoorziene omstandigheden niet 
kan.  
 
 
 
Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend voor 10 mei 2013 op naar:  
 
Regio Commissie Trainingen 
p/a Osseweide 92  
7943 GD Meppel 
 
of per mail naar: pkrips@badminton.nl 
 
 
NB. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt tbv de voorspeeldag! 


