Beste jeugdleden en ouders/verzorgers,
Met het seizoen 2016-2017 net achter de rug, is het alweer tijd om te vragen wie er volgend
seizoen competitie willen spelen. Vandaar deze brief en het bijbehorende formulier.
In deze brief zetten we even alles op een rij wat van belang is bij de keuze om wel of niet
competitie te spelen. Het is een heel verhaal, maar neem wel even de tijd om het te lezen.
Wat houdt competitie spelen in?
 Je komt in een team met minimaal 4 spelers; 2 jongens en 2 meisjes.
 Vaak zitten er 5 of 6 spelers in een team, zodat er altijd genoeg spelers aanwezig zijn op
de wedstrijd.
 Het competitieseizoen begint in september 2017 en duurt tot en met januari 2018.
 Je speelt maximaal 7x een thuiswedstrijd op zondag en net zo vaak een uitwedstrijd. De
uitwedstrijden zijn altijd in het weekend, maar pas in augustus/september wordt
bekend op welke dagen precies. De data worden z.s.m. bekend gemaakt.
 Met je teamgenoten bereid je je voor op deze wedstrijd. Je traint dus ook samen.
 Bij alle wedstrijden moet je de clubkleding aan hebben.
 Als jij of je team zich niet aan de afspraken en regels houdt, kun je een boete krijgen. Die
moet dan betaald worden door (de ouders/verzorgers van) het team.
Verder verwachten we dat de ouders/verzorgers van alle teamleden bereid zijn bij toerbeurt
het vervoer naar de uitwedstrijden te verzorgen (op een veilige manier) en dat zij een bijdrage
leveren aan de begeleiding van het team tijdens de wedstrijden.
Eén van de teamleden wordt gevraagd samen met zijn/haar ouders/verzorgers teamcaptain te
zijn. De taak van de teamcaptain is om na de thuiswedstrijden de uitslag in te voeren op de
website van Badminton Nederland (instructies daarvoor worden uiteraard verstrekt) en om de
afspraken binnen het team te maken over vervoer en zo.
Hoe worden de teams ingedeeld?
In de regio
In onze regio wordt er volgend seizoen een nieuwe manier van indelen uitgeprobeerd voor de
indeling van de jeugdteams. De bedoeling is om de indeling minder door leeftijd en meer door
speelsterkte te bepalen.
De opzet hiervoor is nog niet definitief. Het volledige plan vind je hier. Tijdens een vergadering
met een groot aantal clubs zijn nog aanpassingen voor dit plan voorgesteld, en daar wordt nu
aan gewerkt.
Zoals het er nu uitziet, gaat er gewerkt worden met twee leeftijdsgroepen (8 t/m 14, en 12 t/m
18 jaar) en daarbinnen met rankings voor de speelsterkte. En dan zijn er verschillende
categorieën op basis van de samenstelling van de teams.

De rankings zijn als volgt:
Ranking 1: Jeugdspeler met meer dan 2 jaar competitie ervaring en een score van meer dan 80% in
seizoen 2016-2017; Het gemiddelde van het nieuw samengestelde team is hoger dan 80%; Hier is de
voorgeschreven shuttle, Veren.
Ranking 2: Jeugdspeler met meer dan 2 jaar competitie ervaring en een score van tussen de 50 en 80%
in seizoen 2016-2017; Het gemiddelde van het nieuw samengestelde team ligt tussen de 50 en 80%. Hier
is de voorgeschreven shuttle, plastic.
Ranking 3: Jeugdspeler, met 1-2 jaar competitie ervaring en een score van 20-50 % in seizoen 20162017; Het gemiddelde van het nieuw samengestelde team ligt tussen de 20 en 50%. Hier is de
voorgeschreven shuttle, plastic.
Ranking 4: Beginnende Jeugd, nauwelijks competitie ervaring of 1 jaar competitie ervaring en een score
van lager dan 20% in seizoen 2016-2017; Hier is de voorgeschreven shuttle, plastic.

En dan zijn er 5 categorieën voorgesteld:
CATEGORIE 1
12 t/m 18 jaar Mix Competitie, minimaal 4 spelers per team (2 jongens en 2 meisjes)

CATEGORIE 2
8 t/m 14 jaar Mix Competitie, minimaal 4 spelers per team (2 jongens en 2 meisjes)
Categorie 1 en 2 zullen er zeker komen. We verwachten dat onze jeugdteams in deze categorieën gaan
passen. Over de andere categorieën uit het plan is nog geen duidelijkheid.
Het plan voor Categorie 3 bestaat uit teams van minimaal 3 spelers van 8 t/m14 jaar, waarbij kortere
competitiewedstrijden worden gespeeld (met 6 in plaats van 8 partijen).
Voor Categorie 4 en 5 bestaat het plan uit teams met minimaal 4 spelers voor beide leeftijdsgroepen,
maar in scheve verhoudingen van jongens/meisjes. Dus bijvoorbeeld allemaal jongens, of juist 3 meisjes
en 1 jongen, etc. Daarbij is het uitgangspunt om aparte jongens en meisjes afdelingen te vormen.
Op 28 februari is overleg geweest met alle betrokken clubs en daar zijn verschillende voorstellen gedaan
voor aanpassingen van het plan met name voor Categorie 3, 4 en 5. Een belangrijk voorstel waarover nu
wordt nagedacht, was om voor beide leeftijdsgroepen een Categorie te maken met teams van 3 spelers.
Dus eigenlijk Categorie 3 zoals die voorgesteld is plus eenzelfde opzet voor de groep 12 t/m 18 jaar, en
dan Categorie 4 en 5 laten vervallen.
We hopen voor de zomer meer duidelijkheid te hebben, maar zoals aangegeven: wij verwachten dat
onze teams in Categorie 1 en 2 gaan passen.
Binnen ABC’14

De samenstelling van de teams wordt bepaald door de competitieleiders, na overleg met de
trainer(s) en jeugdcoördinatoren. De teams worden zoveel mogelijk samengesteld met spelers
van gelijke speelsterkte.

Als een team bestaat uit spelers die al wat langer meedoen in de competitie, kan gekozen
worden om met veren shuttles te spelen. De trainer heeft een adviserende rol bij de
beoordeling of deelname in de verencompetitie wenselijk is. Omdat aan het spelen in de
verencompetitie extra kosten verbonden zijn, zal aan de ouders/verzorgers van de spelers
toestemming worden gevraagd of zij akkoord gaan met die extra kosten.
Op het aanmeldformulier kun je aangeven met wie je het liefst in een team wilt worden
ingedeeld, maar we kunnen niet garanderen dat dit ook lukt. We doen ons best om voor
iedereen een passend en zo leuk mogelijk team samen te stellen.
Wat kost het?
Naast de contributie komt er nog een extra toeslag bij voor competitiespelers. De hoogte van
dit bedrag wordt op de ALV vastgesteld. Voor het spelen in de competitie met veren shuttles
geldt ook nog een toeslag vanwege de duurdere shuttles. Aan invallers worden geen extra
kosten in rekening gebracht.
Afspraken
Wanneer je je via het formulier aanmeldt voor de competitie, geef je ook aan dat je akkoord
gaat met een aantal afspraken. Zonder instemming met deze punten is het niet mogelijk om
competitie te spelen. Het gaat om de volgende zaken:
Boetes
In bepaalde gevallen, zoals niet komen opdagen of het niet op tijd invullen van de uitslag, krijgt
een team een boete opgelegd door de bond. Deze wordt in rekening gebracht bij de club en
vervolgens door de penningmeester doorberekend aan het betreffende team danwel de
betreffende speler.
Terugtrekken
Met het inleveren van dit formulier geef je aan competitie te willen spelen en dat je
ouders/verzorgers dat goed vinden. Daarna kun je je alleen nog terugtrekken als er sprake is
van belangrijke redenen (denk aan langdurige blessures, verhuizing, etc.). Voor terugtrekking
uit de competitie nadat teams zijn aangemeld bij de bond moet rekening worden gehouden
met een door de vereniging op te leggen boete.
Wanneer ABC ‘14 vanwege een terugtrekking van een team een boete krijgt opgelegd door de
bond, wordt deze doorberekend aan de betreffende persoon.
Clubkleding
Het is verplicht om alle competitiewedstrijden in clubkleding te spelen. Dit staat in de
reglementen van de bond. Als je deelneemt aan de competitie, moet je dus de clubkleding
hebben. Als je nog geen clubkleding hebt, kun je dit via ABC’14 kopen.

Contactgegevens
Jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd worden op een lijst gezet die aan de
teamcaptains van alle teams wordt gegeven. Zij kunnen jou dan mailen of bellen als er een
invaller wordt gezocht in een ander team.
Formulier
We gebruiken dit jaar een Google formulier voor de inschrijvingen. Dit formulier vind je hier.
Als je dit jaar competitie hebt gespeeld en gaat stoppen, dan horen we dat graag even via mail
(competitie@abc14.nl). Dan hoeven we dat niet nog bij je te komen navragen.
De formulieren kunnen worden ingeleverd tot en met vrijdag 17 maart. Wij zullen proberen om
uiterlijk 26 maart een conceptindeling rond te sturen.

Tot volgend jaar?
We hopen dat je volgend jaar (weer) competitie komt spelen!
Vriendelijke groet,
Ellen en Anita

