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2 Voorwoord 
Deze Proeve Van Bekwaamheid is vrij onverwacht tot stand gekomen in het kader 
van mijn ambitie om een betere coach te worden. In dat kader ben ik gestart met de 
opleiding Sportleider 2, waarin coachen één van de drie onderdelen is. Daarnaast 
komen er in aan bod: assisteren bij trainingen (hetgeen goed aansluit in mijn wens 
om weer training te geven aan de jeugd van OSM Badminton) én het assisteren bij 
evenementen in de badmintonorganisatie. 
 
Nu heb ik als actief lid binnen OSM Badminton al veel geassisteerd bij allerlei 
evenementen, maar daarnaast stond het organiseren van een badmintonclinic ook 
op het lijstje voor dit jaar. Het organiseren van evenementen valt echter onder de 
kwalificaties voor Sportleider 3, een veel zwaardere opleiding dan Sportleider 2. Na 
overleg met Paul Poppenk, de instructeur van de opleiding Sportleider 2, heeft hij 
voorgesteld dat ik het onderdeel assisteren bij evenementen van Sportleider 2 uit ga 
voeren op het niveau van Sportleider 3. Dit geeft twee voordelen: ik verbeter mijn 
competentie in het  organiseren en daarnaast heb ik deze Proeve Van Bekwaamheid 
alvast 'in de knip', mocht ik t.z.t. met de opleiding Sportleider 3 door willen gaan. 
 

 
Samenwerking tijdens de clinic 
 
En zo is dit portfolio tot stand gekomen. Het maken van de portfolio heeft de 
organisatie van de clinic ook goed gedaan: extra aandacht is besteed aan de 
planning, een draaiboekje gaf houvast tijdens de clinic en het tijdig inschakelen van 
hulp, gegeven door Eelco Weenink, gaf mij de ruimte om achter de schermen van de 
clinic de tijd te vinden alles op rolletjes te laten lopen. Dit heeft uiteindelijk 
geresulteerd in een zeer goede ontvangst van de clinic, zoals ook door Erik Pelgrim, 
die me desgevraagd hierover gerichte feedback heeft gegeven, wordt bevestigd. 
Vandaar ook mijn dank aan Paul, Eelco en Erik die het mij mogelijk hebben gemaakt, 
deze portfolio - naar ik hoop in voldoende mate - te maken. 
 
Ronald Koenis 
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3 Inleiding 

3.1 Doel van de portfolio 

Deze portfolio is gemaakt om te voldoen aan de Proeve van Bekwaamheid 3.3 
Sportleider 3 Badminton: het organiseren van activiteiten in de sportorganisatie.  
 
In deze Proeve van Bekwaamheid gaat het om de volgende twee kerntaken: 

Kerntaak 1: Stimuleert sportieve ontwikkeling van (jeugdige) sporters. 
Kerntaak 4: Organiseert activiteiten in de sportorganisatie. 

 
En worden de volgende competenties ontwikkeld en aangetoond: 

Beroepscompetentie 1 
De Sportleider 3 Badminton is in staat op adequate wijze een optimale 
begeleiding te bieden die bijdraagt aan de ontwikkeling van de sporters. 
 
Beroepscompetentie 4: 
De Sportleider 3 Badminton is in staat op adequate wijze (nieuwe) 
badmintonactiviteiten te organiseren gericht op het versterken van het 
verenigingsaanbod. 
 
Leercompetentie 
De Sportleider 3 Badminton is in staat op adequate wijze hulpvragen te 
verwoorden en deskundigen dan wel kennisbronnen te raadplegen. 
 
Burgerschapscompetentie 
De Sportleider 3 Badminton is sociaal, moreel, milieubewust en maatschappelijk 
actief. 

3.2 Eisen en opbouw van de portfolio 

De opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio. Uit deze portfolio blijkt dat 
de kandidaat in staat is een activiteit in de badmintonvereniging of de 
sportorganisatie te organiseren en daarbij de sportieve ontwikkeling van de sporters 
te stimuleren. De voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteit maken ook 
onderdeel uit van de opdracht. De indeling van de portfolio volgt deze structuur. Het 
portfolio kent een aantal bijlagen en voor een compleet beeld kunnen verschillende 
uitingen die in het kader van de opdracht zijn gemaakt worden geraadpleegd. 

3.3 Persoonlijke opdracht 

Daarnaast heeft mijn instructeur Paul Poppenk een persoonlijke opdracht 
meegegeven: 
Je moet je voorstellen dat een “willekeurige ander” op grond van jouw verslag etc. 
zo’n activiteit kan organiseren en dat ik mij een goed beeld kan vormen van wat je 
hebt gedaan, hoe de deelnemers het hebben gevonden en hoe jij met hun 
“bevindingen” bent omgegaan en wat jouw begeleider er van vindt en hoe jij op zijn 
bevindingen reageert. 
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4 De doelstelling van de clinic speedbadminton 

4.1 Het doel 

Het doel van de clinic is mensen enthousiast te 
maken voor Speedbadminton. Speedbadminton 
is een variant van badminton waarbij met een 
zwaardere shuttle (de speeder) wordt gespeeld, 
waardoor veel grotere snelheden worden 
gehaald. Het vereist een iets andere techniek en 
timing en geeft hierdoor een nieuwe dimensie aan 
het badminton.  
 
Veel leden zijn wat terughoudend met het 
speedbadminton zoals dat nu wordt aangeboden 
binnen de vereniging (op één baan na 22:00, als 
het relatief rustig wordt in de zaal). De ervaring is 
dat als men een kwartiertje heeft gespeeld en is 
gewend aan de speed(er), de lol in deze tak van 
badminton wordt ontdekt. 

4.2 De doelgroep 

De leden van OSM Badminton en dan met name 
de volwassenen, omdat OSM Badminton op dit 
moment alleen voor deze doelgroep gelegenheid 
voor het speedbadmintonnen hebben. 

De demonstratie 

4.3 De vorm 

Een clinic, bestaande uit: 
• Een demonstratie, zodat men een idee kan vormen over de spelmogelijkheden. 
• Een introductie waarbij de spelers kunnen wennen aan het materiaal.  
• Een aantal opbouwende oefeningen. 
• De mogelijkheid om wedstrijden te spelen. 
 
Om het enthousiasme te verhogen, komt 
er een spectaculair onderdeel in, 
waarschijnlijk blackminton: het in het 
donker speedbadmintonnen met verlichte 
speeders. 
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5 De planning 
Ten opzichte van andere 
activiteiten binnen OSM 
moet de clinic op een 
maandag~ of donderdag-
avond worden gehouden. 
Dan heeft de badminton-
vereniging een grote zaal 
beschikbaar.  
 
Op suggestie van het bestuur wordt de clinic gehouden tijdens de Nationale 
Sportweek, zodat we kunnen meeliften op de publiciteit rond deze week door de 
Nationale Sportweek organisatie en de gemeente. In de week zijn twee avonden 
waarop de vereniging een grote zaal heeft: op maandag 20 april of donderdag 23 
april. 

 
De definitieve datum is mede afgestemd met 
de aanbieder van de clinic en vastgesteld op 
23 april. Op deze avond stonden wel twee 
activiteiten gepland: een 
gevorderenrecreantentraining, die in overleg 
met de trainer is verplaatst naar een latere 
donderdag, en de vrije speelavond, die is 
komen te vervallen. 
 
 

Even puzzelen 
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6 De voorbereiding 
De voorbereiding is een fase waarin de clinic steeds concreter wordt. Naarmate de 
details verder zijn uitgewerkt, is hierover steeds gecommuniceerd, zodat de clinic niet 
als een verrassing in de vereniging wordt geïntroduceerd, maar geleidelijk aan via 
vooraankodiging - uitnodiging - flyer en demonstratie steeds bekender wordt. 

6.1 Vooraankondiging 

Op 14 maart, direct na het vaststellen van de voorkeursdatum, heb ik een eerste 
annonce gepubliceerd op www.osmbadminton.nl als onderdeel van nieuwsbericht 
"Elke donderdag speeden" (http://www.osmbadminton.nl/nieuwsbericht.php?id=110): 
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De vraagstelling is te beschouwen als een shot for nothing1: ik verwachtte niet dat 
mensen mij zouden contacteren, maar je weet maar nooit. Het belangrijkste doel van 
de vooraankondiging is een eerste gewenning aan de speedbadmintonclinic en 
referentie die ik kan gebruiken om mensen aan te spreken. 

6.2 Uitwerken van de vorm van de clinic - deel 1 

Van de speedbadminton clinic die ik zelf heb gevolgd, weet ik dat zo'n clinic bestaat 
uit een aantal opbouwende oefeningen, resulterend in een wedstrijdje. De capaciteit 
voor wedstrijden is beperkt door de zaalafmeting: met een zaal van 24 x 45 meter 
kunnen maximaal 16 spelers tegelijkertijd een wedstrijd speedbadmintonnen. Maar 
er zijn potentieel meer dan 16 leden die zo'n clinic willen volgen.  
 
Ik heb overwogen om twee clinics achter elkaar te geven. Deze optie is niet 
afgevallen, omdat dan de tweede groep erg laat op de avond zou beginnen (21:45), 
wat voor veel mensen niet gelegen zal komen op een doordeweekse avond. 
 
In plaats daarvan heb ik een vorm uitgewerkt met twee groepen die tegelijkertijd de 
clinic volgen. De clinic gaan we opdelen in afzonderlijke onderdelen, waarbij 
afwisselend eerst de ene groep en daarna de andere groep een 10 tot 20 minuten op 
de baan staat. Dit geeft de deelnemers meteen de mogelijkheid om tussendoor bij te 
komen en wat aan het sociale aspect te werken. 
 
Het grote voordeel van deze vorm is dat iedereen om 20:30 kan beginnen en we 
rond 22:00 officieel kunnen stoppen. Een mooie tijd, zodat we geen mensen 
                                            
1 Een snookerterm voor een poging een moeilijke bal te potten, maar zo gespeeld dat als het potten 
niet lukt, de tegenstander geen gemakkelijke bal krijgt, zodat er niets verloren kan gaan. 
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afschrikken. Daarna hebben we de zaal nog tot 23:00, zodat de fanatiekelingen toch 
langer door kunnen gaan in de vorm van 'vrij speeden'. Een bijkomend voordeel is 
dat we de clinic-gever voor anderhalf uur hoeven in te huren. 

6.3 Inschakelen helpers - binnen de vereniging 

Ik heb Eelco Weenink gevraagd als mijn tweede man in de 
organisatie deel te nemen. Enerzijds om me met raad en daad bij te 
staan en anderzijds als mijn backup. Eelco is ook enthousiast over 
speedbadminton en ik ken hem nog van de periode dat hij als 
penningmeester in het bestuur actief was. 
 
Daarnaast heb ik Erik Pelgrim gevraagd om als lid van het dagelijks 
bestuur feedback te gaan geven voor mijn Proeve van 
bekwaamheid. 
 
Beiden reageerden positief. 

Eelco Weenink 

6.4 Inschakelen helpers - clinic-gevers 

Omdat ik zelf nog geen clinics kan geven en er ook niemand binnen de vereniging is, 
heb ik de volgende organisaties - gelieerd aan speedbadminton - benaderd: 
 
6.4.1 De NBB 
De NBB heeft ook de clinic verzorgd die ik zelf heb gevolgd in 
januari op het NK in Almere. Ik heb deze mail verstuurd: 
 

Bij onze vereniging zijn we geïnteresseerd 
in speedbadminton (kijk maar op onze site2) en ik wil 
een clinic organiseren.  
Wat kunnen jullie tegen welke kosten aanbieden? 
Wat is het maximum aantal deelnemers op zo'n avond? 
  
De datum is donderdag 23 april vanaf 20:30 (tot maximaal 22:30).  
De doelgroep is onze volwassen leden, waarvan ongeveer een tiental 
regelmatig speedbadmintont. We hebben 120 leden, maar ik reken op 25 
tot 40 man.  
De zaal is 27 x 40 meter, ik heb de afgelopen weken wat geëxperimenteerd in 
de zaal en mijns inziens kan je in de breedte van de zaal goed spelen 
  
Voor de volledigheid: ik heb dezelfde vraag uitstaan bij Jos Lindner van 
Speedmintonplaza.nl, die ook regelmatig clinics verzorgt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ronald Koenis 

                                            
2 Dit is een link naar http://www.osmbadminton.nl/nieuwsbericht.php?id=110 
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6.4.2 Speedmintonplaza.nl 

 
Bij deze webwinkel heb ik afgelopen periode veel materiaal besteld en daarbij stelde 
Jos Lindner van Speedmintonplaza zelf al voor een clinic te geven. Hem heb ik deze 
mail verstuurd: 
 

Hi Jos, 
  
Inmiddels heeft het bestuur mijn initiatieven op speedbadmintongebied 
goedgekeurd (meer info3) en kan ik een clinic organiseren. De datum is 
donderdag 23 april vanaf 20:30 (tot maximaal 22:30). De doelgroep is onze 
volwassen leden, waarvan ongeveer een tiental regelmatig speedbadmintont. 
We hebben 120 leden, maar ik reken op 25 tot 40 man.  
Wat kan je tegen welke kosten aanbieden? 
Wat is het maximum aantal deelnemers op zo'n avond? 
  
Voor de volledigheid: ik heb dezelfde vraag uitstaan bij de NBB, die ook 
regelmatig clinics verzorgen. 
  
Gr. Ronald 

 
6.4.3 Speedminton-shop (www.speedbadminon.nl) 
Dit is ook een webwinkel voor speedbadmintonmateriaal. Ik verwachtte niet dat ze 
clinics organiseerden, daarom hield ik het kort: 
 

Hi, 
  
Ik wil op donderdagavond 23 april een Speedbadmintonclinic organiseren voor 
leden van onze badmintonvereniging. Kunnen jullie zoiets aanbieden? 
 
Met vriendelijke groet, 
Ronald Koenis 

 
6.4.4 Free Time Promotion BV (FTP) 
Deze organisatie profileert zich als "een full 
service bedrijf op het gebied van het organiseren 
van evenementen. Gespecialiseerd in alles wat 
met Beach Volleyball te maken heeft, maar ook in 
het organiseren, uitvoeren, brand activation en 
creator op diverse andere gebieden."4, waaronder 
ook het aanbieden van clinics & demonstraties 
van speedbadminton. Ik heb hen nagenoeg 
dezelfde mail gestuurd als naar de NBB. 

                                            
3 Dit is een link naar http://www.osmbadminton.nl/nieuwsbericht.php?id=110 
4 Dit komt van hun site http://www.freetime.nl 
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6.5 Verwerken reacties  

Speedmintonplaza was niet in de gelegenheid de clinic te geven en ook de 
speedminton-shop kon - zoals verwacht - geen clinic aanbieden. De NBB en FTP 
geven aan wel zo'n clinic te kunnen geven en versturen in hun antwoord een 
indicatie van de kosten / offerte. 

6.6 Uitwerken van de vorm van de clinic - deel 2 

Ik wilde de clinic afsluiten met blackminton, waarbij speciale lampen, zgn. blacklights, 
nodig zijn. De NBB kan dit niet bieden, maar FTP wel. Na telefonisch navraag, blijkt 
dit erg prijzig te zijn: € 35,- per lamp en officieel heb je twee lampen nodig per baan. 
Met 8 banen wordt het kostenplaatje erg hoog. 
 
Ik heb het voorgelegd aan medeorganisator Eelco Weenink en het dagelijks bestuur: 

Hi, 
Ik ben druk bezig met het voorbereiden van de speedbadmintonclinic, wat ik 
meteen als Proeve van Bekwaamheid gebruik voor mijn cursus Sportleider2.  
 
Ik heb nu twee concrete offertes met twee smaken: Je heb een normale 
speedbadmintonclinic van ongeveer 1,5 - 2 uur voor 30 tot 40 personen: 200,-. 
Of met blackligths (blackminton) dan wordt het 500,-. 
 
Natuurlijk is blackminton heel spectaculair, zoals te zien is op 
http://www.youtube.com/watch?v=9ADjqRY9Ekw, maar wil het bestuur daar 
ook het extra budget voor vrijmaken? Graag je reactie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ronald Koenis 

 
De reactie was unaniem: het bedrag voor de normale speedbadmintonclinic is 
akkoord, maar de blacklights zijn te duur. 
 
Hierdoor wordt wel de 
beoogde uitsmijter uit 
de clinic gehaald. Op 
zoek naar een 
alternatief, kom ik op 
spelen in een 
donkere zaal met 
verlichte speeders, 
maar dan zonder 
blacklights. Navraag 
bij FTP leert dat dit in 
principe ook moet 
kunnen.   Verlichte speeders 
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6.7 Akkoord met FTP 

Hiermee heb ik een kwalitatief goede vorm die aan al mijn eisen voldoet en ik bereik 
een akkoord met FTP over de clinic. Zij sturen een definitieve offerte, die ik getekend 
retourneer. 

6.8 Aankondiging/uitnodiging 

Nadat ik een overeenstemming had bereikt met de aanbieder Free Time Promotion, 
is de officiële aankondiging gepubliceerd op www.osmbadminton.nl (zie appendix 11 
of  http://www.osmbadminton.nl/nieuwsbericht.php?id=118). Deze uitnodiging is in de 
maandelijkse nieuwsbrief naar alle leden verstuurd. 

 
Maria Sharapova maakt de uitnodiging aantrekkelijk 

6.9 Registratie bij de Nationale sportweek 

Via de site van de nationale sportweek, heb ik de clinic ook laten registreren als 
officiële activiteit in het kader van deze Nationale Sportweek. Naast de gratis 
publiciteit, ontving ik hiervoor ook wat promotiemateriaal. 

6.10 Flyer 

Vervolgens heb ik een flyer (zie appendix 12) gemaakt op basis van de uitnodiging 
en met de logo's van alle betrokken organisaties. Deze flyers zijn opgehangen in de 
twee zalen waar onze senior leden regelmatig spelen. 

6.11 Publicatie in het nieuwsblad VAR 

VAR is onze lokale nieuwsblad, die elke 
donderdag verschijnt. Voor de editie van 
donderdag 23 april heb ik een artikel 
ingestuurd (zie appendix 13). Door een 
technische storing bij de VAR is dit artikel helaas niet geplaatst. 
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6.12 Uitwerken van de vorm van de clinic - deel 3 

Op een late donderdagavond heb ik samen met de beheerders van de zaal getest of 
het laatste onderdeel van de clinic: het speeden in het donker te realiseren is. Het 
blijkt heel goed mogelijk. De verplichte noodverlichting moet natuurlijk aanblijven. 
Hierdoor is het effect wat minder, maar met de noodverlichting kan je ook nog net de 
andere spelers in de zaal zien, wat de veiligheid van de deelnemers zeer ten goede 
komt. 
 
De enige aanpassing aan de zaal is (naast het uitdoen van de hoofdverlichting) het 
afplakken van de ramen van de beheerdersruimte. Dat komt in het draaiboek. 

6.13 Extra nieuwsbericht 

Naar aanleiding van de aankondiging kwamen 
veel inschrijvingen, maar niet genoeg. Een extra 
publicatie is op de site geplaatst (zie appendix 
14). 

6.14 Korte demonstratie 

De extra publicatie heeft niet geleid tot nieuwe 
aanmeldingen. Direct aan leden vragen op de 
donderdagavond had wel veel effect: veel mensen 
van de donderdagavond melden zich aan. Van de 
leden die op andere avonden spelen, heeft zich 
bijna niemand aangemeld. We (mijn zonen Martijn 
en Tim en ik) hebben op vrijdag 17 april een korte 
demonstratie gegeven. Dit heeft zoveel 
aanmeldingen opgeleverd, dat we nagenoeg vol 
zitten en een tweede geplande demonstratie op 
de maandagavond niet meer nodig was. 
 
 

Demonstratie door Martijn & Tim Koenis 

6.15 Inschakelen helpers - fotograaf 

Eén van de deelnemers is badminton-fotografe. Ik heb haar benaderd en ze is bereid 
foto's te maken tijdens de clinic, zodat ook de grafische verslaglegging ervan is 
geborgd. 
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7 Draaiboek Speedbadminton-clinic 
 
Dit draaiboekje heb ik gemaakt om alle activiteiten tijdens de clinic te plannen: 
 

18:45 Meenemen:
- speedbadmintontas (8 rackets, alle gecko's, 4 speederstubes)
- rackets van Fam. Hoekstra
- afplakmateriaal
- speedset S100 + bestelformulier
- deelnemerslijsten

19:00 Ophalen rackets bij:
 Fam. Smit (rk 387)
 Fam. Van den Handel (zk 387)
 Fam. De Kock (sk 261)

20:00 RK/EW in Bisonhal 
Afplakken raam voor speeden in het donker

20:15 Ontvangst Jasper
20:25 Zorgen dat iedereen zich snel omkleedt
20:30 Welkom
20:35 Start met 32 deelnemers
21:00 wedstrijden
21:40 speeden in het donker
22:00 Afsluiten clinic-gedeelte
22:05 Doorspeeden met eigen materiaal
23:00 Einde vrij speeden

Vrijdag
Terugbezorgen geleende rackets
Nabestellen
Feedback vragen

 
 

 
Het materiaal 
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8 De uitvoering 
Bij de uitvoering was het hebben van het draaiboekje een lekkere houvast om te 
weten dat je niets bent vergeten.  

8.1 Voorafgaand 

De aanloop liep gesmeerd. Ik had vooraf eigen ~ en geleend speedbadminton-
materiaal geregeld en dat ook nog op de avond zelf opgehaald. Eelco, mijn mede-

organisator, en Jasper Blonk, de clinicgever waren 
keurig op tijd, zodat zij de zaal konden prepareren, terwijl 
ik de deelnemers bij de ingang van de hal kon 
opwachten, afvinken en instrueren. 
 
Ik had aan één van de 
deelnemers gevraagd 
om foto's te nemen, 
maar onze huis-
fotograaf Jan Nijkamp 
(die zelf niet deelnam 
aan de clinic, maar 
natuurlijk wel de 
aankondigingen heeft 
gezien) kwam spontaan 
langs om foto's te 
maken. Het resultaat 
was de moeite waard: 
http://www.osmbadminton.nl/fotoalbum.php?id=43. 
 
Twee leden kwamen niet opdagen (hun excuus-mail 
kwam de volgende dag binnen), maar er was ook een lid 
- net terug van vakantie - die gewoon langs kwam en die 
kon meteen meedoen. Daarnaast was er één bezoekster 
die via de site van de Nationale Sportweek van onze 
clinic had vernomen. Ze heeft niet deelgenomen aan de 
clinic, maar wilde alleen informatie over het materiaal. 

Jasper Blonk 

8.2 Tijdens 

Het geven van de clinic was met Jasper in goede handen. Ik heb zelf voor 50% van 
de tijd deelgenomen aan de clinic, maar ook steeds tijd besteed aan het assisteren in 
de clinic, het in orde houden van de materialen, het koppelen van mensen (omdat we 
twee uitvallers hadden halverwege de avond), het uitleg geven van te bestellen 
speedbadmintonmaterialen, het regelen van de zaalverlichting en meer van dat soort 
kleine zaken om de clinic zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
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De clinic in volle gang 
 
Om kwart over tien (na een extra rondje speeden in het donker), hebben we 
gezamenlijk afgesloten, want een aantal deelnemers (met name de kinderen) 
moesten naar huis. De clinicgever Jasper bleef nog wat langer, zodat hij veel vragen 
kon beantwoorden en zijn enthousiasme kon uitdragen over deze nieuwe sport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Een fanatieke groep heeft daarna nog doorgespeeld in het kader van "vrij speeden", 
totdat we om 23:00 de zaal uitmoesten. 
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8.3 Nazorg 

De dag erna heb ik de geleende spullen weer teruggebracht. Veel mensen hadden 
een speedbadmintonset besteld en die bestelling heb ik doorgezet naar de 
leverancier. 
 
Ik heb gevraag om feedback gevraagd via een email aan de deelnemers (zie volgend 
hoofdstuk). De eerste reacties daarop heb ik meteen gebruikt om een verslag te 
maken voor de lokale krant VAR (zie appendix 15). 
 

 
Tijd om even uit te rusten. 
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9 De evaluatie 
Na de clinic heb ik de deelnemers expliciet gevraagd om feedback middels dit 
mailtje: 

Je hebt zojuist deelgenomen aan de speedbadmintonclinic. Graag ontvang ik je 
feedback over de organisatie ervan: heb je tips over de aankondiging of de avond 
zelf? Ik heb de feedback nodig ivm mijn opleiding SportLeider 2. 

Alvast mijn dank & Met vriendelijke groet, 
Ronald Koenis 

Dat heeft geleid tot onderstaande stroom aan reacties (op volgorder van 
binnenkomst, namen, emailadressen en niet-relevante opmerkingen zijn verwijderd). 

9.1 Feedback van de deelnemers 

Verzonden: vrijdag 24 april 2009 8:16 
Ronald, 

Zowel aankondiging als de avond zelf heb je heel goed geregeld. Ik heb geen aan~ 
en opmerkingen. 
 
Verzonden: vrijdag 24 april 2009 9:29 
Hoi Ronald, 

Natuurlijk wil ik je feedback geven over de speedbadmintonclinic, geen punt. Over 
het algemeen vond ik de organisatorische kant van de clinic goed in elkaar zitten: de 
aankondiging was op tijd, inschrijven via de website en daar weer bevestiging van 
deelname op. Prima. Het werken met 2 teams was ook doordacht en werkte 
uitstekend. Verder zijn alle aspecten van het speedmintonnen volgens mij aan de 
orde gekomen. Kortom, een leuke en zelfs leerzame avond om kennis te maken met 
een andere vorm van onze geliefde sport...., mijn complimenten dus! 
  
Speedbadminton zelf is leuk om te doen, maar ik denk dat ik bij gewoon badminton 
blijf. Ik kan niet precies aangeven waarom, het kan ook nog gewenning zijn, maar nu 
sta ik er zo in. Ik vraag me wel af waar je dit spel dan kunt spelen, je hebt toch een 
vrij groot veld nodig (of een forse camping..). 
  
Ik hoop dat je hier wat aan hebt, veel succes me de opleiding Sportleider 2. 
  
Verzonden: vrijdag 24 april 2009 9:33 
Hoi,  

Ik vond de aankondiging heel goed! Het was voor iedereen ruim van tevoren (een 
week of 3?) duidelijk dat er 23 april een clinic gegeven zou worden, o.a. door dat op 
donderdagavonden te vertellen en via e-mail, volgens mij was er ook niemand die 
gisteravond kwam in de veronderstelling dat hij/zij vrij kon gaan spelen. Heel duidelijk 
allemaal dus :)  
De avond zelf verliep prima, iedereen wist steeds goed wat de bedoeling was. Er 
was volgens mij ook niemand die niet wist in welke groep hij/zij zat, heel handig 
omdat direct bij binnenkomst te vertellen. 
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Ik zelf kende helaas niemand, dus het was af en toe even zoeken naar een partner, 
maar dat kwam ook goed. Niet iets waar je je als organisatie druk om moet maken 
denk ik. 
Nou ja, eigenlijk niets dan lof dus :) 
 
Verzonden: vrijdag 24 april 2009 13:10 
Hoi Ronald, 

Je begint een nieuwe carrière, begrijpen we.  
  
Wij hebben natuurlijk niet de volledige organisatie meegemaakt, maar het laatste 
deel was prima. Ik begrijp dat je zowel mondeling als per mail de uitnodiging hebt 
gedaan en je hebt nog een herinnering kort van tevoren verstuurd: heel goed. Alle 
materialen waren er, je had een indeling gemaakt en de samenwerking met de 
trainer verliep prima, hoorden en zagen wij. De verdeling in wedstrijdtijd en oefentijd 
was wat Feye betreft goed. Enig minpuntje was dat de eindtijd van de clinic niet 
helemaal volgens planning was. Lastig voor de taxi. Ook aardig dat er nog een 
mogelijkheid tot “vrij spelen” was na de clinic. 
Kortom, veel lof. 
  
Verzonden: vrijdag 24 april 2009 19:25 
Dag Ronald, 

Ik heb geen tips voor je; het was een prima avond. Ik vond het erg leuk om te doen. 
Leuke "spellen" gedaan. De aankondiging op het bord en de nieuwsbrief was prima.. 
  

Verzonden: zaterdag 25 april 2009 21:39 
Hoi Ronald, 

Ik vond het een prima clinic. 

Het begin was wellicht iets te simpel voor regelmatig badmintonnende mensen (bv 
de opgooien), maar voor de rest prima. 

Qua organisatie was het ook prima. Op de site van OSM zal het wellicht duidelijk 
hebben gestaan (heb ik niet gekeken), maar in de zaal was niet echt duidelijk 
aangegeven hoe je je kon opgeven voor de clinic. 

Succes met je opleiding! 

 
Verzonden: zondag 26 april 2009 12:21 
Hoi Ronald, 
 
Bedankt voor het organiseren van deze clinic. Alle was goed geregeld en gezellig. 
Ik had wel gehoopt op een goede demonstratie van het spel. Dat viel ietwat tegen. 
Verder deed hij het leuk. Afwisselend. Het spelen in het donker was moeilijk en voor 
eventjes leuk. 
Ik prefereer wel het gewone badmintonspel. Het is alleen wat heen en weer slaan in 
de hoop dat de ander mist. Niet iets om vaak te doen. 
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De foto die ik na afloop gemaild kreeg vond ik bijzonder leuk. Een leuk idee. 
Complimenten daarvoor. 
 
Verzonden: zondag 26 april 2009 16:34 
Hallo Ronald, 

Ik vond de aankondiging in de zaal en op de nieuwsbrief goed en duidelijk. 
Het antwoordmailtje op mijn aanmelding gaf duidelijkheid over mijn deelname. 
De avond zelf was zeer geslaagd o.a. door de indeling in groepen en daardoor 
verliepen de oefeningen soepel en het uitvoeren van de opdrachten met een 
duidelijke uitleg door Jasper. 
  
Bedankt voor de avond, 
 
Verzonden: maandag 27 april 2009 18:46 
Hoi Ronald,  

De organisatie was prima. Aankondiging op de website mooi op tijd, niet te vroeg 
(dan vergeten mensen het maar weer), niet te laat. Voor de mensen die niet zo vaak 
op de website kijken is een papieren aankondiging wel handig, heb je vast gedaan 
maar dat heb ik niet gezien. 
 
De avond zelf was ook prima. De indeling in 2 groepen was duidelijk, we liepen 
elkaar niet in de weg en iedereen kwam aan de beurt. 
 
Niets dan lof dus. 
 
Verzonden: dinsdag 28 april 2009 23:48 
Hallo Ronald,  

Ik vond het een heel geslaagde clinic. 
De opbouw was heel aardig, eerst rustig wennen aan de speeder, racket en het 
slaan. Daarna pas spelen. Het speeden in het donker vond ik achteraf tegenvallen. 
Spectaculair voor even, maar verder niet. 
De organisatie was ook prima. Alle materialen waren aanwezig en de clinic liep 'als 
vanzelf'. 
 
Verder was ook de reclame vooraf goed geregeld. Zowel via de nieuwsbrief als de 
website en ook door de demonstratie bij de training. 
 
Succes met de opleiding. 
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9.2 Feedback van de verantwoordelijke van de badmintonvereniging 

�������������	��
�
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Hoi Ronald, 
 
Echt tips heb ik niet, ik kan wel wat goede punten opnoemen: 
-duidelijke vooraankondiging & promotie,  
           *veel mensen waren op de hoogte.  
           *goede opkomst 
           *Geen (toch?) mensen die kwamen met de verwachting te badmintonnen. 
           *demonstratie op vrijdag 
-de ontvangst was netjes en prettig 
-tijdens de clinic alles in goede banen geleid 
           *kleine opdrachtjes aan anderen uitbesteed, pluspunt qua leiding geven 
           *materiaal op tijd klaar voor de verschillende onderdelen 
-zelf ook kritisch naar clinic gekeken 
  *zag in dat clinicgever beter geen wedstrijddemonstratie met Uun had kunnen doen   
 
Om toch een kritiekpuntje te noemen, voor mij had de afsluiting niet in het donker 
gehoeven. Enthousiasme daalde iets, maar het was ook einde van de avond dus 
zegt niet veel.  
 
Hopelijk heb je hier voldoende aan. 
 
Groeten, 
Erik. 
 

9.3 Feedback van de clinicgever  

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Jasper Blonk  
Verzonden: vrijdag 24 april 2009 11:38 

Beste Ronald, 
  
Allereerst mijn complimenten over gisteren. Ik heb toch al heel wat clinics gegeven 
en dit was toch een erg leuke. Ik had ook het idee dat de deelnemers erg enthousiast 
waren. 
[…] 
  
Groeten, 
Jasper Blonk 
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9.4 Hantering van deze feedback 

Ik heb de feedback gedeeld met een ouder van de deelnemers en samen hebben we 
de volgende organisatorische (leer)punten uit de feedback gehaald: 
 
 
• De aankondigingen zijn goed ontvangen. 

 
• Bij de aankondiging in de zaal stond dat je je kon inschrijven op de site. Voor een 

volgende keer is meteen inschrijven op de aankondiging duidelijker & handiger 
voor degene die niet zo vaak op de site komen. 
 

• Bevestiging van de inschrijving wordt op prijs gesteld. 
 

• Het welkom & instructie bij de ingang 
van de hal werkte goed. 
 

• Nieuwe leden die alleen komen, 
verdienen extra aandacht bv. door 
vooraf over partner(s) na te denken/te 
zorgen. 
 

• De clinic liep iets uit. Niet zozeer erg 
voor de deelnemers, maar er waren 
ouders die hierdoor moesten wachten. 
Voor een volgende keer: uitloop 
incalculeren, maar wel beperken tot 
een maximum. 
 

• Een tweede rondje in het donker 
speeden (op verzoek van de 
clinicgever) was achteraf net te veel 
van het goede. Ik had beter na de 
eerste ronde kunnen afsluiten. 

 
Soms krijg je direct feedback… 

 
Daarnaast heb ik de feedback doorgestuurd naar Brenda & Jasper van FTP, omdat 
het ook voor hen een motivatie kan zijn, zoveel positieve reacties te lezen. 
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10 Nawoord 
Ik kan terugkijken op een succesvolle clinic. In zes weken een clinic organiseren was 
precies goed te doen. Het aantal deelnemers was vooraf lastig in te schatten, maar 
door extra acties kon ik dat aantal goed bijsturen, zodat we toch met een volle zaal 
de clinic in konden. 
 
Met Jasper had ik geluk: een jonge enthousiaste speedbadmintonner, die zeer 
ervaren in het geven van clinics bleek te zijn. Hij wist de groep goed te hanteren en 
had ook oog voor de organisatorische opzet en speelde daar goed op in. 
 
De reacties & feedback waren erg positief en dat geeft energie om in de toekomst 
soortgelijke evenementen te organiseren.  
 

Door deze portfolio te maken, 
maakte mij ervan bewust op 
welke wijze ik aan het organi-
seren was. Ik dacht aanvanke-
lijk dat de portfolio met een paar 
pagina's wel klaar zou zijn, want 
wat kan je nou opschrijven over 
het organiseren van een clinic? 
Achteraf is de portfolio wat 
ruimer uitgevallen en heb ik veel 
geleerd over hoe je de kwaliteit 
van de organisatie kan verbete-
ren, bijvoorbeeld door het 
inschakelen van hulp, extern & 
intern en je een scherp beeld te 
vormen over de vorm en inhoud 
van een evenement.  
 
Als laatste actie zal de portfolio, 
nadat het de toets der kritiek 
van de beoordelaar heeft door-
staan, worden verspreid onder 
de commissies, zodat ook zij 
een voorbeeld hebben voor het 
organiseren van een activiteit in 
onze sportorganisatie. 
 
 

Juni 2009, 
Ronald Koenis 
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11 Appendix: Aankondiging op de site 
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12 Appendix: Flyer voor in de zaal  

Speedbadminton - the clinic 
 
Tijdens de Nationale sportweek op donderdag 23 april organiseert OSM 
samen met de specialisten van Free Time Promotion een spectaculaire 
speedbadminton-clinic. 
 
Wat je op de clinic gaat doen:  
• Er is een introductie waarbij je kennis kan 

maken met het materiaal.  
• Je doet een aantal opbouwende oefeningen. 
• Je laat in een wedstrijd zien wat je hebt 

geleerd. 
En er is ook een spectaculair onderdeel: in het 
donker speedmintonnen met verlichte speeders.  

 
De clinic is in de Bisonhal van 20:30 
tot 22:00. Na afloop kunnen de 
fanatici doorspeeden, er is die 
avond geen vrij spelen. Schrijf je in 
via de site. Deelname is gratis, er is 
plaats voor maximaal 32 
mensen en vol-is-vol, dus wacht 
niet te lang! 
 
Ronald Koenis (06 - 10 690 460)  
Eelco Weenink  
Brenda Stam  
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13 Appendix: Aankondiging voor in de VAR (niet geplaatst) 

�

�

OSM badminton en de nationale sportweek 
OSM Badminton is in deze Nationale Sportweek met twee activiteiten aanwezig. Samen met 
OSM'75 Basketbal en VOC Volleybal participeert OSM Badminton aan de Mixed Sportdag 
voor de jeugd van 6 tot 13 jaar op donderdag 23 april vanaf 16:00 tot 18:00 in de Bisonhal 
(kosten 2,-).  
 
Daarnaast organiseert OSM Badminton voor volwassenen een clinic speedbadminton op 
dezelfde dag, maar dan van 20:30 tot 22:00. De clinic wordt gegeven door Free Time 
Promotion en bestaat uit oefeningen en partijtjes, waarna het wordt afgesloten met het 
spectaculaire speeden in het donker. De clinic is gratis, maar kan alleen via inschrijving 
worden bijgewoond en is inmiddels volgeboekt. Wel is er gelegenheid voor de nieuwsgierige 
lezer om eens te komen kijken wat speedbadminton inhoudt. 
 
Deze nieuwe sport is in Duitsland begonnen met de wens om badminton buiten te kunnen 
spelen. Een badmintonshuttle is erg windgevoelig, dus moest er een nieuwe shuttle komen die 
zwaarder en vooral aerodynamischer is dan de badmintonshuttle. Na jarenlange ontwikkeling 
ontstond zo de speeder: een kruising tussen een squashbal en een shuttle. Een speeder is te 
zwaar voor badmintonrackets, daarom is op basis van het squashracket een speciale 
speedmintonracket ontwikkeld. Bij speedminton worden twee speelvierkanten van 5,5 meter 
op 12 meter afstand van elkaar uitgezet zónder net. Het is de bedoeling de speeder in het 
speelveld van de ander te slaan. 
  
Speedminton heeft zo alle leuke elementen van badminton (techniek), tennis (buiten) en 
squash (snelheid) in zich verenigd. Er is ook een variant voor in de zaal: speedbadminton, 
wat door de Nationale Badminton Bond bij haar verenigingen wordt gepromoot. En precies zo 
is het ook gegaan bij OSM: in januari deden ze mee aan een Speedbadmintonclinic van de 
NBB tijdens het NK in Almere. Daar raakten een aantal enthousiaste deelnemers besmet met 
het speedvirus en niet lang daarna werd er in de zaal geëxperimenteerd om uit te vinden of en 
hoe speedbadminton te combineren is in een zaal vol badmintonners. Door de middenbaan af 
te bouwen, lukte dat wonderwel en inmiddels biedt de badmintonvereniging als één van de 
eerste in Nederland de mogelijkheid om elke week te speedbadmintonnen. Op 
www.OSMBadminton.nl vindt u meer over deze nieuwe sport. 
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14 Appendix: Extra nieuwsbericht op de site 
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15 Appendix Verslag voor in de VAR (geplaatst 30 april) 

 
              Speedbadminton bij OSM Badminton 

 Veel speed bij OSM Badminton 
In de afgelopen Nationale Sportweek 
organiseerde OSM Badminton een 
clinic speedbadminton op de 
donderdagavond. Jasper Blonk van Free 
Time Promotion en nationaal bekend als 
'het gezicht van Speed-badminton', was 
uitgenodigd om deze clinic te geven. 
Hij is er al bij sinds het eerste uur van 
deze nieuwe sport en is zeer ervaren in 
speed-badminton én clinics geven. 
Jasper: "mijn complimenten voor OSM. 
Ik heb toch al heel wat clinics gegeven 
en dit was een erg leuke. Ik had ook het idee dat de 
deelnemers erg enthousiast waren!". 
 
In een drukke zaal mochten de deelnemers eerst 
kennis maken met het speciale materiaal en wennen 
aan de hoge snelheid van het spel. Daarna werd er 
serieus geoefend in afwisselend competatieve en dan 
weer humoristische vorm. Uiteindelijk kon men het 
geleerde meteen in de praktijk brengen in een aantal 
partijtjes. Daan Maatman, vervent badmintonner: "De 
clinic zat goed in elkaar. Het werken met 2 teams was 
ook doordacht en werkte uitstekend. Verder zijn alle 
aspecten van het speedmintonnen aan de orde 
gekomen. Kortom, een leuke en leerzame avond om 
kennis te maken met een andere vorm van onze 
geliefde sport". 
 
Speed(bad)minton is als nieuwe sport in Duitsland 
begonnen met de wens om badminton buiten te 
kunnen spelen. Een badmintonshuttle is erg 
windgevoelig, dus moest er een nieuwe shuttle komen 

die zwaarder en vooral 
aerodynamischer is dan de 
badmintonshuttle. Na jarenlange 
ontwikkeling ontstond zo de speeder: 
een kruising tussen een squashbal en 
een shuttle. Een speeder is te zwaar 
voor badmintonrackets, daarom is op 
basis van het squashracket een 
speciale speedminton-racket 
ontwikkeld. Bij speedminton worden 
twee speelvierkanten van 5,5 meter 
op 12 meter afstand van elkaar 

uitgezet zónder net. Het is de bedoeling de speeder in 
het speelveld van de ander te slaan. Speedminton heeft 
zo alle leuke elementen van badminton (techniek), 
tennis (buiten) en squash (snelheid) in zich verenigd. 
  
De clinic was werd afgesloten met het spectaculaire 
speeden in het donker. Door middel van lichtgevende 
staafjes die je in de speeder kan plaatsen, is de speeder 
ook in het donker goed te zien. Toen in de zaal de 
lichten uitgingen, floten de speeders - onder veel 
gejoel en gelach - gewoon door! Het was alleen zaak 
om in de volle zaal alleen de speeder en niet elkaar te 
slaan. Het enige minpuntje van de avond was de 
eindtijd, want het was toch wat later geworden dan 
gepland. En daarna was er ook nog gelegen om vrij te 
speeden, wat de OSMers tot sluitingstijd volhielden. 
OSM biedt de badmintonvereniging als één van de 
eerste in Nederland de mogelijkheid om elke week te 
speedmintonnen. Op www.OSMBadminton.nl vindt u 
meer over deze nieuwe sport. 

 


