Draaiboek
Badminton Toernooi van
Topspelers en Jeugdspelers
4 september 2021

georganiseerd door

Stichting Badminton Promotie Oost
in samenwerking met

Sportbedrijf Almelo
en

Badminton Nederland

Voorwoord
Wij als Stichting Badminton Promotie Oost (BPO) hebben in het Oosten van
Nederland de intentie om het badminton op een hoger niveau te brengen.
Wij gaan dit in samenwerking met Sportbedrijf Almelo / IISPA realiseren.
Topsportcentrum IISPA is de hal waar wij wekelijks op vrijdagavond met onze
jeugdspelers trainen.
Om topbadminton in onze regio beter op de kaart te zetten, hebben wij het volgende
idee bedacht. Wij nodigen nationale topspelers en jeugdspelers uit Nederland uit om aan
dit toernooi deel te nemen.
De jeugd en het publiek kunnen op deze manier van deze topspelers genieten, terwijl
de topspelers op hun beurt de badmintonsport in onze regio kunnen promoten.
Door dit topevenement te organiseren, willen wij de badmintonsport in onze regio
promoten, badmintonspelers stimuleren en een actief (badminton) beleid bij
scholen bewerkstelligen. Wij gaan scholen en gymleraren uitnodigen om ons
badminton topevenement te bekijken. Hierna willen ze uitnodigen voor
badmintonlessen tijdens de gymlessen op school. Wij willen jeugdspelers van
regionale badmintonverenigingen uitnodigen om mee te komen doen met ons
badminton jeugdtoernooi.
Wat is er nodig om een topbadmintontoernooi te organiseren?
Wij gaan rondom onze toptalenten Sebastiaan Li, Jonathan Li en Marco de Jager dit
badmintonevenement organiseren waarin spelers meedoen op topniveau uit de
Nederlandse Eredivisie.
Om zeker te zijn van hun deelname, hebben wij ook voor prijzengeld gezorgd.
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Datum van het toernooi
Wanneer willen en kunnen wij het toernooi houden? Wij leven tenslotte nu in een periode
met corona en wij moeten natuurlijk rekening houden met de toernooienkalender van de
topspelers die wij op ons toernooi willen uitnodigen.
De datum dat wij het toernooi gaan houden is zaterdag 4 september. Dit is voor
de start van de bondscompetitie.
Marco de Jager, Sebastiaan en Jonathan Li helpen ons bij de benadering van de spelers
voor het hoofdtoernooi.

Sebastiaan Li

Marco de Jager

Jonathan Li
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Het toernooi zal bestaan uit twee delen :
1. Topevenement

a. Aanvang 9.00u, einde 20.00u met een uitlooptijd van een half uur.
b. Spelers uit de 1e, 2e en 3e divisie en door de trainers uitgekozen talenten
zullen in 6 of 8 groepen, van 4 personen, ingedeeld worden.

c.
d.
e.
f.

Vanaf de 1/8 finale wordt het toernooi volgens het afvalschema gespeeld.
Eredivisie spelers zullen rond 14:00 starten.
Uiterlijk om 20:00u worden de prijzen uitgereikt.
Het aantal spelers is afhankelijk van het totale aantal velden

2. Jeugdtoernooi.
Om onze BPO jeugdspelers heen zal een jeugdtoernooi georganiseerd worden.
Hiervoor zullen wij badmintontalenten uit ander regio’s uitnodigen en zullen we
verenigingen moeten aanschrijven. Het jeugdtoernooi zal bestaan uit twee
leeftijdscategorieën.
a, Aanvang 09:00u, einde 17:00 u met een uitloopt van een half uur.
b. Uiterlijk om 17:30u worden de prijzen uitgereikt.
c. Het aantal spelers is afhankelijk van het totale aantal velden.
d. Wij spelen het jeugdtoernooi volgens het Zwitsers
laddersysteem.
e. De spelers kunnen zich aanmelden voor het enkelen dubbelsysteem.
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Sportbe drijf / IISPA / Badminton Nederland
Sportbedrijf Almelo ondersteunt ons bij het toernooi en de activiteiten die wij deze dag
ondernemen.
Badminton Nederland ondersteunt ons bij het organiseren van het toernooi en zal ons
toernooi ook promoten via sociale media.
Door het toernooi te organiseren hopen wij dat Badminton Nederland in de toekomst,
bijvoorbeeld de eredivisiefinale naar Topsportcentrum IISPA zou willen halen, zodat
er meer topevenementen in de topsporthal gespeeld kunnen worden.
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IISPA Almelo is gastheer voor het sportonderdeel para badminton
tijdens de Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022.
De organisatie voor het para badmintongedeelte wordt georganiseerd door Sportbedrijf
Almelo. De Special Olympic Nationale Spelen wordt gehouden van 10 t/m/16 juni 2022

Voor meer informatie zie de volgende link :
Organisatie Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 vol enthousiasme uit
startblokken - Special Olympics Nederland

In 2022 is het zover, maar het echte werk is al begonnen voor de organisatie van de
Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022.
Ruim 3.000 atleten met een verstandelijke beperking strijden om de medailles.
Tijdens de aftrap van het Overijssels sport- en beweegakkoord vertelden onder andere
Claudio Bruggink (voorzitter Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022) en Ruud
Verbunt (voorzitter Special Olympics Nederland) over de plannen en de impact van het
grandioze sportfestijn dat van 10-12 juni 2022 gaat plaatsvinden in heel Twente.

Badminton is een sport voor iedereen.
Badminton is ook zeer geschikt voor mensen met
een fysieke en/of verstandelijke beperking.
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Toekomst
Natuurlijk hopen wij als stichting BPO het badminton in het Oosten met dit toernooi te
promoten. Wij hopen met deze eerste stap Topspelers uit de Eredivisie naar regio oost te
halen om het badmintonnen hier in het oosten op de kaart te zetten.
Het zou fijn zijn wanneer er meer jeugd/senioren het badmintonnen leuk gaan vinden en
zich dan aansluiten bij badmintonverenigingen.
Verder zou het natuurlijk fantastisch zijn als wij, BPO en badmintonverenigingen,
gezamenlijk dit Top/Jeugd badmintonevenement elk jaar of om het jaar kunnen
organiseren.
Met het motto “Vele handen maken licht werk” en “Samen staan we sterk” willen wij in
het Oosten meer bekendheid geven en onze scholen meer betrekken in onze mooie
badmintonsport.
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Topspelers
Wij als organisatie BPO hebben onderstaande Topspelers al uitgenodigd en zij hebben
hun toezegging ook al gedaan.
Aan mannelijke eredivisie spelers:
1. Sebastiaan Li
2. Marco de Jager
3. Remco Pots
4.
Aan vrouwelijk eredivisie speelsters:
1. Lisa Bomers

Welke spelers/speelsters voor de poulewedstrijden (1ste,2de en 3de):
Heren

Dames

1. Jonathan Li
2.
3.

1.
2.
3.

Ook willen wij de topspelers uitnodigen voor een “Meet & Greet” en een fotosessie met de
jeugdspelers.
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Verkoop merchandise
Voor de verkoop van badminton gerelateerde producten hebben wij de toezegging van
BeeS-Sport,

Ook kunnen wij de lokale middenstanders vragen of zij hierbij aanwezig willen zijn.
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Inschrijving
Jeugdspelers
Van de jeugdspelers zal een bijdrage worden gevraagd van
€8,50 per ingeschreven onderdeel en
€15,= voor twee onderdelen

Senioren
Voor de senioren wordt een bijdrage van €10,= gevraagd per onderdeel.
Er zal voor twee onderdelen ingeschreven kunnen worden.
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Media
Er zal een stukje over het badminton topevenement aangekondigd worden in
de huis aan huisbladen van Almelo en regionale kranten (Tubantia, de Stentor).
Radio Almelo (AAFM) zal benaderd worden, evenals RTV Oost die zal gevraagd
worden een sfeerimpressie te maken van ons toernooi. Er zal zoveel mogelijk publiciteit
gevraagd worden.
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Educatief
Om het badminton in het Oosten te promoten is het de bedoeling om het primaire en
middelbare onderwijs uit te nodigen voor dit badmintontoernooi met topspelers uit heel
Nederland.
Wij nodigen zowel gymleraren als jeugd hiervoor uit.
De gymleraren en jeugd kunnen dan d.m.v. een demonstratie kennis maken met de
sport badminton.
Sportbedrijf Almelo zal hierbij ook een actieve rol spelen.
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Foto’s BPO toernooi 2021
Foto’s worden gemaakt op het toernooi door Robert Ratgers.

Bij het betreden van de sportzaal geeft u toestemming om de door
de organisatie van het toernooi gemaakte foto’s te gebruiken voor
publicatie op de website/sociale media van Badminton Promotie Oost.
Wilt u niet herkenbaar in beeld komen, dan kunt u dit bij de
wedstrijdleiding in de zaal kenbaar maken.
Wij vragen iedere deelnemer en toeschouwer bij het maken en of particulier
verspreiden van foto & video opname rekening te houden met de privacy van anderen.

Flyer voor in de sporthal en de zaal
(als er samenwerking komt met Badminton Nederland, misschien ook
op de website???????)
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