
Jeugdwerking
Izegemse badmintonclub (IZBA)

Even voorstellen…
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Waarom deze infosessie?
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 Jullie informeren over:
 de werkgroep Jeugd (wie?)
 de jeugdwerking (wat?)
 onze visie (waarom?)

 Antwoorden op jullie vragen
 Luisteren naar jullie opmerkingen, suggesties, 

verzuchtingen, …
 Jullie betrokkenheid verhogen



Agenda
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 De werkgroep Jeugd: Onmisbaar voor een degelijke en 
succesvolle jeugdwerking …

 Onze jeugdwerking: Samen trainen, spelen en plezier
maken!!

 Onze visie
 Vragenronde



De werkgroep Jeugd

Onmisbaar voor een degelijke en succesvolle jeugdwerking …
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Structuur
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Wie is wie?
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Bart Bogaert: Coördinator

Taken:
• Vertegenwoordigen jeugdwerking op
bestuursvergadering

• Uitstippelen jeugdwerking
• Opstellen jaarkalender
• Organiseren trainingen
• Organiseren instuif
• …

bogaert.bart@gmail.com
0468/25.79.05



Wie is wie?
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Nele Pareit: Medewerker

Taken:
• Ouders en spelers informeren over nakende KW Cup
tornooien

• Coördineren inschrijvingen + betalingen
KW Cup tornooien

nele.pareit@skynet.be
0486/75.44.42



Wie is wie? 
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Andere leden

Thomas Bostoen Natasja Decuypere Suzy De Clercq



Wie is wie?
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Trainers op woensdag
Groep 1

Hilde Demeyere (initiator)
demeyere.hilde@telenet.be

Groep 2-3

Daniel Ducat (hulptrainer)
ducat_d@hotmail.com

Brent Ryckebusch (initiator)



Wie is wie?
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Trainers op zaterdag
Groep 1

Patrick Delarue (trainer B)
phz.delarue@telenet.be

Assistent-Trainer: Emily Hallaert / Joachim Bonte

Groep 2/3

Patrick Delarue (trainer B)
phz.delarue@telenet.be



Training intern
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 Trainingsmomenten & niveaugroepen

Raadpleeg steeds de jaarkalender voor de exacte data!!!

Dag Niveaugroep Tijdstip Sporthal

Woensdag 1 (U9/U11*) 13u30 – 15u00

‘t soK
2 (U13/U15*) 15u00 – 16u30

3 (selectie) 15u00 – 16u30

Zaterdag 1 09u00 – 10u30

‘t soK2 10u30 – 12u00

3 10u30 – 12u00



Communicatiekanalen

5/09/2018Infosessie jeugwerking IZBA12

 e-mail
 www.izba.be
 Facebook
 Infokast in de gang
 persoonlijk

http://www.izba.be/


Onze jeugdwerking

Samen trainen, spelen en veel plezier maken!!
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Drie belangrijke pijlers
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Overzicht trainingen
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Trainingen

Intern

Extern

Regionale Selectie

Provinciale Selectie 

Pool

Kampen &
Stages



Training intern (1)
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 Trainingsmomenten & niveaugroepen

Raadpleeg steeds de jaarkalender voor de exacte data!!!

Dag Niveaugroep Tijdstip Sporthal

Woensdag 1 (U9/U11) 13u30 – 15u00

‘t soK
2 (U13/U15) 15u00 – 16u30

3 (selectie) 15u00 – 16u30

Zaterdag 1 09u00 – 10u30

‘t soK2 10u30 – 12u00

3 10u30 – 12u00



Training intern (2)
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 Trainers: 
 gediplomeerd (trainer B/hulptrainer/initiator)
 ervaren & enthousiast
 scholen zich regelmatig bij



Training intern (3)
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 Inhoud?
 techniek (slagen, voetenwerk, …)
 tactiek (wedstrijdtraining)
 fysiek (kracht, snelheid, …)

 Doel?
 basistraining
 voorbereiden op:

 selectiedag
 deelname KW Cup tornooien



Afspraken voor op de training

5/09/2018Infosessie jeugwerking IZBA20

 Iedereen stipt aanwezig bij aanvang van de training.  
 Bij afwezigheid dient de trainer of jeugdverantwoordelijke 

mondeling, telefonisch of via e-mail op voorhand verwittigd te 
worden.  

 Sportkledij is verplicht 
(T-shirt van de club + aangepast sportschoeisel).  

 Geen frisdranken en snoep tijdens de trainingen, enkel water is 
toegelaten in de sporthal. Lege flesjes en verpakkingen worden 
niet achtergelaten in de zaal.  

 De spelers dragen zorg voor het materiaal van de club 
(shuttles, spelmateriaal) en helpen opruimen na de training.

 Bij regenachtig weer dient men voor men de zaal betreedt te 
wisselen van schoeisel.



Extern: Kampen en stages
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 Wat?
 meerdaagse badmintonsportkampen tijdens de schoolvakanties

(krokus-, paas- en grote vakantie)

 Voor wie?
 voor alle West-Vlaamse 

jeugdspelers

 Hoe inschrijven?
 via  WVBF



Extern: Kampen en Stages
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 Eigen herfststage!!
 Wanneer?
 Ma-Di 30-31/10 telkens van 9u-12 / 13u-16u

 Waar?
 ‘t soK

 Kostprijs?
 50 euro

 Hoe inschrijven?
 via Thomas Bostoen

thomasbostoen@hotmail.com



Circuits: KW Cup circuit (1)
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 Wat?
 een tornooiencircuit in West-Vlaanderen voor jeugdspelers 

aangesloten bij Badminton Vlaanderen

 Doel?
 de drempel van recreatief naar competitief badminton zo laag 

mogelijk houden

 Leeftijdscategoriën?
 -9 jaar
 -11 jaar
 -13 jaar
 -15 jaar
 -19 jaar



Circuits: KW Cup circuit (2)
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 Welke reeksen?
 B-reeks
 A-reeks

 Minibad voor spelertjes jonger dan 9 jaar

 Wanneer en waar vinden de tornooien plaats?
 zie de jaarkalender op www.izba.be

 Hoe en bij wie schrijf ik mij in?
 via http://badmintonvlaanderen.toernooi.nl/home.aspx



Circuits: KW Cup circuit (3)
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 Moet er inschrijvingsgeld betaald
worden?
 JA  MAAR de club betaalt op 

het einde van het seizoen alles terug

 Is er begeleiding en coaching 
voorzien? Ook carpooling?
 JA!! 

 Resultaten & Ranking?
 www.izba.be
 www.wvbf.be
 in de Infokast (individueel + per club)

http://www.izba.be/
http://www.wvbf.be/


Circuits: KW Cup circuit (4)
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 Vier verplichte tornooien:
 IZBA
 Oostrozebeke
 Torhout
 Brugge

 Voor nieuwe jeugdspelers:
 gratis T-shirt voor wie aan één van 

deze tornooien deelneemt

 Voor ervaren jeugdspelers:
 gratis T-shirt voor wie aan 5 tornooien deelneemt



Aankoop materiaal
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 Jeugd t-shirt (10 euro + bedrukking 5 euro)
 Bestellen bij Hilde Demeyere

(demeyere.hilde@telenet.be)



Aankoop materiaal
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 Racketjes
 via de club (vraag aan de trainer)
 via een van onze clubsponsors

 www.badmintonpro.be



Activiteiten
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 Organiseren eigen KW Cup tornooi
 Organiseren eigen badmintoninstuif en ism met SVS
 Sinterklaas op bezoek
 Nieuwjaarsreceptie
 Clubdag
 Plopsaland



Onze visie

Even uit de doeken doen…  
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Kortetermijnvisie
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 Kwaliteitsvolle trainingen aanbieden
 Technisch en tactisch vaardige spelers opleiden
 Spelvreugde bijbrengen
 Fair play 
 Samenhorigheid creëren



Langetermijnvisie
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 We beschouwen de jeugd als de toekomst van onze club.
 We zien in hen mogelijke: 
 spelers van onze competitieploegen
 trainers
 medewerkers
 bestuursleden
 …



Kwaliteits- en succesvol
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 In 2015 kreeg onze jeugdwerking van de Vlaamse Badmintonliga (VBL) het
kwaliteitslabel B+. 

 In 2015 telt onze club:
 9 spelers in de regionale selectie
 12 spelers in de provinciale selectie
 6 spelers in het Talent Team
 1 speler in de topsportschool

 In 2009 en 2010 won IZBA het KW Cup circuit.

 De afgelopen jaren behaalden onze jeugdspelers mooie resultaten op de 
verschillende tornooien en kampioenschappen.



Vragenronde

5/09/2018Infosessie jeugwerking IZBA48


	Jeugdwerking�Izegemse badmintonclub (IZBA)
	Waarom deze infosessie?
	Agenda
	De werkgroep Jeugd
	Structuur
	Wie is wie?
	Wie is wie?
	Wie is wie? 
	Wie is wie?
	Wie is wie?
	Training intern
	Communicatiekanalen
	Onze jeugdwerking
	Drie belangrijke pijlers
	Overzicht trainingen
	Training intern (1)
	Training intern (2)
	Training intern (3)
	Afspraken voor op de training
	Extern: Kampen en stages
	Extern: Kampen en Stages
	Circuits: KW Cup circuit (1)
	Circuits: KW Cup circuit (2)
	Circuits: KW Cup circuit (3)
	Circuits: KW Cup circuit (4)
	Aankoop materiaal
	Aankoop materiaal
	Activiteiten
	Onze visie
	Kortetermijnvisie
	Langetermijnvisie
	Kwaliteits- en succesvol
	Vragenronde

