Sport-Technische Commissie VELO badminton
Overdrachtsdocument werkgroep ‘korte termijn’ - september 2015
Inleidend
Gedurende het seizoen 2014/2015 heeft een speciaal ingestelde werkgroep ‘korte termijn’ samen
met de al bestaande jeugdcommissie en technische commissie het technische beleid van VELO
opnieuw vormgegeven. Tegelijkertijd is de gehele organisatie geherstructureerd. Dit document dient
als basis voor de nieuwe Sport Technische Commissie (STC), welke vanaf het seizoen
verantwoordelijk is voor het gehele technische beleid binnen VELO badminton.
Visie en ambitie
In 2014 is er een verenigingsvisie geformuleerd :
Van Zundert VELO is een vitale badmintonvereniging waarin topsport voor iedereen en
verbondenheid met elkaar én de omgeving centraal staan!
Uit deze algemene verenigingsvisie is een visie op sport-technische gebied geformuleerd:
Van Zundert VELO biedt voor ieder niveau, qua prestatie, plezier en verbondenheid, het juiste
trainings- en wedstrijdaanbod.
Bovenstaande visie bevat een drietal belangrijke elementen, welke we terug willen zien in de
uitvoering van het technisch beleid. Deze elementen zijn prestatie, plezier en verbondenheid.
Verder is het belangrijk om aan te geven dat ‘ieder niveau’ in de breedste zin van het woord wordt
bedoeld, dus van de jongste jeugd tot de oudste recreant. Tot slot wordt met ‘het juiste trainings- en
wedstrijdaanbod’ gedoeld op alle trainingen/speelmomenten en wedstrijden vanuit de vereniging
georganiseerd, in combinatie met de daarbij behorende begeleiding / coaching.
Deze visie is dus van toepassing op de gehele vereniging, maar een bijzondere positie hierbinnen
wordt ingenomen voor het eerste team. De ambitie van VELO is dat het eerste team nu en in de
toekomst mee blijft strijden om het landskampioenschap.
Trainingsgroepen en –schema
Aan de hand van de visie is er gekeken naar de prioritering van de diverse trainingsgroepen. Er is
bewust gekozen om de focus met name te leggen op de ontwikkeling van talentvolle (jeugd)spelers.
Dit heeft erin geresulteerd dat de jeugdselectie, de talenten uit de seniorenselectie en team 1 de
hoogste prioriteit hebben. De doelstelling hierbij is nadrukkelijk om de spelers in deze groepen zo
goed mogelijk te ontwikkelen met als ultieme doel dat één of meerdere van hen doorstromen naar
team 1. Ondanks deze prioritering wordt er uiteraard ook een passend trainingsaanbod voor de
overige groepen aangeboden. Uitgangspunt is dat er voor ieder lid een passend trainingsaanbod
wordt aangeboden.
Op basis van bovengenoemde prioritering is er een trainingsschema gemaakt. Ten opzichte van het
verleden heeft dit geresulteerd in een aantal wijzigingen:
- De ideale maximale omvang van een trainingsgroep is 16 spelers met 1 trainer, waarbij de
drie geprioriteerde groepen 1x per week intensieve trainingsbegeleiding hebben (1 op 8)
- De jeugdselectie, talenten en team 1 hebben nog 3 trainingsmomenten per week
- De overige bondscompetitie-spelers hebben 2 trainingsmomenten en een ‘vrij-speel’
moment per week

-

Er is een extra trainingsmoment gecreëerd voor de enthousiaste en talentvolle jeugd (nog
niet behorend tot de jeugdselectie)
Zowel op woensdag als donderdag is de duur van de training voor een aantal groepen
aangepast.

Bovenstaande moet resulteren in het ideale trainingsaanbod voor iedere groep. Op dit moment is
het echter nog niet voor 100% volgens dit plaatje ingevuld. Zo bevat de jeugdselectie meer dan 16
spelers. Dit vormt een aandachtspunt voor volgend seizoen. Ook is er nog geen geschikte trainer
gevonden voor de spelers uit de regiocompetitie. Hier zal de nieuwe commissie op korte termijn mee
aan de slag gaan.
De nieuwe commissie zal ook de mogelijkheden om verdere uitbreiding van het trainingsaanbod
onderzoeken. Zo leeft in ieder geval de wens bij de jeugdselectie en talenten voor een 4e
trainingsmoment, maar mogelijk is uitbreiding bij andere groepen ook mogelijk. De haalbaarheid
hiervan zal in de toekomst moeten worden onderzocht.
Trainersstaf
Ten opzichte van het afgelopen seizoen is de trainersstaf ook behoorlijk gewijzigd. Er is afscheid
genomen van een aantal trainers. Met name het vertrek van Dennis Tjin Asjoe is opvallend, na
jarenlang actief te zijn geweest binnen VELO als trainer heeft hij besloten een stapje terug te doen.
De trainersstaf voor komend seizoen ziet er als volgt uit:
Jeugd
Seniorenselectie
Incl. team 1/talenten
Overige senioren

Erwin Latuheru (hoofdtrainer), Arless Tjin Asjoe, Dave Macaré, Joost Ridder,
Myke Halkema, Lisa Khoeblal-Malaihollo en Alex Vlaar
Ciraar Slaats, Ginny Severien, Myke Halkema en Rikkert Suijkerland
Arless Tjin Asjoe, Karel Tokromo

Bovenstaande staf is een goede mix van ervaren en beginnende trainers en bevat ook diverse
(voormalige) topspelers. Al met al zijn we zeer tevreden met deze staf.
Samenstelling team 1
Voor de werkgroep was de invulling van team een belangrijke prioriteit. Uitgangspunt hierbij is dat
we binnen de financiële (beperkte) mogelijkheden een team bestaande uit ervaren spelers en jong
talent. Een tijdelijke bijstelling van de ambitie (minimaal strijden in de play offs) was hierbij een reële
optie.
Dit heeft geresulteerd in het volgende team, waarin een aantal belangrijke spelers zijn behouden en
het team is aangevuld met een tweetal jonge talentvolle spelers:
Lisa Khoeblal-Malaihollo
Myke Halkema
Imke van der Aar

Jim Middelburg
Alex Vlaar – overgekomen van BV Almere
Stijn de Langhe – overgekomen van BC Zwijndrecht – België).

De begeleiding en coaching is komend seizoen in handen van Ciraar Slaats en Rikkert Suijkerland.
Samenstelling seniorenselectie
Nadat bovengenoemde plannen aan de spelers van de seniorenselectie zijn gepresenteerd is er
direct een voorstel gedaan aan iedere speler met het oog op het nieuwe seizoen. Uiteindelijk heeft
dit erin geresulteerd dat alle spelers een plek binnen één van de nieuwe groepen heeft gevonden.

Voor het seizoen 2015/2016 bestaat team 1 uit een selectie van 6 spelers, de talentengroep telt 13
spelers en zijn er 19 overige bondscompetitiespelers.
Samenstelling jeugdselectie en overige jeugdgroepen
Bij het samenstellen van de jeugdselectie is er onder de bestaande selectie en een aantal spelers
waarvan de trainers hebben aangegeven dat die potentie hebben gevraagd wat ze komend seizoen
willen. In de jeugdselectie A of B, en dan bij A 3 keer trainen of 2 keer, en bij de B 2 keer trainen of 1
keer. Uitkomst is een solide groep van 20 A-selectiespelers, met leeftijden lopend van 10 t/m 18 jaar
en een kleine B-selectiegroep van 6 spelers, waarvan er 4 2 keer gaan trainen. Daarnaast zijn de JC,
JD en JE samengesteld naar aangeven van de trainers. De JC is 24 spelers groot, de JD 13 spelers en
de JE 12 spelers groot. Daarmee zit de donderdagmiddag met 46 spelers zo goed als vol, echter de
woensdagmiddag is zeer matig bezet. Van de 48 plekken zijn er 12 bezet, hier zal hard gezocht
moeten worden naar nieuwe leden (leeftijd 6 t/m 11 jaar).
Verenigingsbreed trainingsplan
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe technische beleid is het verenigingsbrede trainingsplan.
Doel hiervan is dat er samenhang gaat ontstaan tussen het trainingsaanbod van de verschillende
groepen. Dit plan is bijgevoegd.
Onderdeel van dit plan vormt ook het werken met spelersrapportages. Uitgangspunt is dat de
ontwikkeling van alle spelers van team 1, de talenten en de jeugdselectie door middel van deze
rapportages gemonitord gaan worden.
In de werkgroep is er gesproken over een spelervolgsysteem. Er zijn diverse systemen op de markt,
andere clubs gebruiken bepaalde systemen al. De Sport Technische Commissie kan dit verder
oppakken zodat het volgen van de ontwikkelingen van de spelers op een efficiënte en doelgerichte
manier uitgevoerd kan worden.
Afstemming met werkgroep financiën
Voortdurend is er afstemming geweest met de werkgroep financiën. Bij elke beslissing welke invloed
had op de financiën is de invloed vooraf in beeld gebracht en afgestemd met de werkgroep
Financiën. Al met al is dat op een plezierige en adequate wijze gegaan en heeft het geresulteerd in
een sobere begroting voor team 1, zijn de trainingsbijdrages voor de selecties iets verhoogd om de
kosten beter te dekken, echter, de trainingsbijdrage is niet kostendekkend, maar de groepen mogen
ook geld kosten.
Afrondend
De werkgroep heeft het afgelopen jaar, samen met de commissies, hard gewerkt om het technische
beleid opnieuw vorm te geven. Naar onze mening hebben we hiermee een solide basis voor de
toekomst gelegd. De nieuwe Sport Technische Commissie zal toezien op een goede uitvoering van
het technische beleid en de verdere ontwikkeling ervan.
De Sport Technische Commissie ziet er per 21 september 2015 als volgt uit:
Naam
Evert Lamme
Rob Theunissen
Melissa van Tusschenbroek
Hans Eversdijk
Elke Nijsse – Drews
Gricha Camonier

Taak
Voorzitter
1e aanspreekpunt team 1
1e aanspreekpunt senioren & competitiecontactpersoon
exacte rol nog onbekend
exacte rol nog onbekend
Bewaking en ontwikkeling technisch beleid

