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Inloggen
Gebruikersnaam: voor- + achternaam + geboortejaar
Wachtwoord: PhidoGeboortejaar 

Voorbeeld: Jan Jansen, 2001
Gebruikersnaam: janjansen2001
Wachtwoord: Phido2001 

Voor sommige toernooien hebben wij, de jeugdcommissie, jullie al een keer eerder ingeschreven. Mocht je je willen 
inloggen op de website, probeer dan onderstaande gegevens in te vullen. Als dit niet lukt, neem dan contact op met 
ons. Tevens kan het ook zijn dat je zelf al een account hebt aangemaakt, dan hoef je verder niks met deze gegevens 
te doen!

Je kan zelf je gebruikersnaam, wachtwoord en adresgegevens aanpassen wanneer je bent ingelogd. 
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Inschrijven toernooi
Op de website www.badmintonnederland.toernooi.nl staan alle offi ciële toernooien. Hier kan je je als speler voor op-
geven. Het inschrijven gaat als volgt:

Stap 1 - Naar de website
Ga naar www.badmintonnederland.toernooi.nl

Stap 2 - Toernooi kiezen
Om een toernooi te zoeken, kan op toernooinaam gezocht worden of op clubnaam. Vervolgens kan op de startpagina 
van het desbetreffende toernooi geklikt worden op ‘Klik hier om in te schrijven’. Er is nu een willekeurig toernooi als 
voorbeeld genomen.
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Stap 3 - Toernooi informatie
Elk toernooi heeft verschillende onderdelen. Vaak zijn alle onderdelen beschikbaar om te spelen. We raden je aan om 
je in ieder geval voor twee onderdelen in te schrijven. Zo voorkom je lang wachten tijdens de dag zelf. Wanneer je je 
voor meerdere onderdelen inschrijft, speel je meer wedstrijden en ben je de hele dag bezig. 

De onderstaande onderdelen zijn (meestal) mogelijk bij een toernooi. Er bestaan ook toernooien waarbij je alleen kan 
enkelen, dubbelen of mixen. Kijk hier goed naar wanneer je je inschrijft.

JE = Jongens Enkel
ME = Meiden Enkel
JD = Jongens Dubbel
MD = Meiden Dubbel
GD = Gemengd Dubbel (Mix)

De verschillende getallen die achter de afkortingen van de verschillende onderdelen genoemd worden, staan voor 
de leeftijden van de spelers. U (= Under) betekent in dit geval ‘jonger dan’. Wanneer je bezig bent met je inschrijving 
moet je goed kijken in welke leeftijdscategorie jij jezelf plaatst. Je kan je altijd hoger inschrijven dan je eigen leeftijd. 
Ben je bijvoorbeeld 12 (minimaal de U13 dus) dan mag jij je ook altijd inschrijven in de U15 of U17. Het niveauverschil 
zal dan wel groter zijn. 

Let op! Wanneer jij je samen met iemand voor de dubbel of de mix inschrijft, dan moeten jullie als koppel je inschrijven 
in de categorie waarbij de oudste speler van jullie twee in thuis hoort.

Soms is het zo dat er per onderdeel niet voldoende aanmeldingen zijn en er dus geen fatsoenlijke poule kan worden 
gemaakt. Dan neemt de toernooileider contact op en bespreken zij de mogelijkheden die er zijn, zodat je wel de wed-
strijden kan spelen die je graag wilt spelen.

Twijfel je over welk niveau jij je moet inschrijven? Dan kan je altijd met de jeugdcommissie of de trainer overleggen.
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Stap 4 - Kies je onderdelen
Eenmaal op ‘Inschrijven’ te hebben geklikt komt er een overzicht naar voren waarbij je de onderdelen kan selecteren 
waar je je voor wilt inschrijven. Hier staan vaak ook de kosten per onderdeel bij vernoemd. 

Bij de ‘Speelsterkte’ hoef je niks in te vullen / veranderen. Deze is niet van toepassing bij de toernooien. 

Wanneer je je samen met een partner inschrijft, zorgt er dan voor dat hij/zij zich ook inschrijft! Als je (nog) geen part-
ner hebt, dan is het mogelijk om je op te geven zonder partner. Dan selecteer je het vakje ‘Partner gezocht’ aan en 
dan gaat de toernooiorganisatie kijken of zij je aan een andere speler kunnen koppelen.
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RCJT Toernooien spelen
Om te leren badmintonnen heb je training nodig. Dit doe je bij de vereniging 1 of 2 keer in de week. Om de training in 
de praktijk te brengen ga je wedstrijden spelen. Dit doe je af en toe bij de vereniging tijdens bijvoorbeeld de clubkam-
pioenschappen, maar meer wedstrijden speel je tijdens de competitie. Voor veel kinderen is dit goed genoeg, maar 
vind je wedstrijden leuk dan kun je ook meedoen aan toernooien.

Toernooien kunnen door verenigingen onderling georganiseerd worden, maar er zijn ook toernooien die meedoen aan 
een circuit. Dit circuit wordt de RCJT (Regio Circuit Jeugd Toernooien) genoemd. Je kunt aan elk van de toernooien 
apart meedoen. Het is dus niet verplicht om aan alle toernooien mee te doen.

In de RCJT zijn 7 toernooien opgenomen (de exacte data zijn nog niet bekend):
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Naam Waar Wanneer
1 RCJT Gerrit Bos open Jeugd toernooi  Hengelo (Ov.) Oktober
2 Jeugd toernooi BC Didam Didam December
3 RCJT Nieuwjaarstoernooi Jeugd BC Flits Wierden Januari
4 RJK Oost Hengelo (Ov.) Februari
5 Mosterdstad Jeugd toernooi Doesburg Maart
6 Achterhoek Open Terborg April
7 Orion jeugd toernooi Enschede Mei

Bij elk toernooi kun je je opgeven om te singelen en/of om te dubbelen en opgeven doe je via toernooi.nl. Hoe je je 
moet opgeven is beschreven in voorgaande hoofstukken. Als het je niet lukt, dan kan je altijd de jeugdcommissie om 
hulp vragen. Als je wilt dubbelen maar je hebt geen dubbel partner, dan kun je je toch opgeven. Als er van een andere 
verniging ook iemand is die geen partner heeft dan kun je daarmee de wedstrijden spelen. 

De toernooien worden gespeeld in de leeftijdscategorien U11, U13, U15, U17 en soms ook U19. De wedstrijden 
beginnen in poules. Je speelt dus altijd een paar wedstrijden zonder dat je gelijk naar huis moet als je de 1e wedstrijd 
verliest. Word je 1e van de poule en zijn er ook andere poules in dezelfde leeftijdsgroep, dan worden er ook (halve-) 
fi nales gespeeld. Degenen die 1e of 2e worden in een leeftijdscategorie krijgen aan het eind van de dag een prijs!

Naast dat je een prijs kunt winnen verdien je bij de single partijen ook punten. 1 punt als je al mee doet en 5 punten 
per wedstrijd die je wint. Daarnaast krijg je bonuspunten als je de (halve-) fi nales haalt en nog meer punten als je ze 
ook nog wint!

De punten van de 7 toernooien worden opgeteld en in een ranglijst bijgehouden. Aan het eind van het seizoen krijgen 
de nummers 1 en 2 van die ranglijst nog eens een extra mooie beker van Badminton Nederland!

Lijkt het je leuk om ook aan een toernooi mee te doen, laat het de jeugdcommissie eens weten. Zij kunnen je helpen 
met opgeven (welke leeftijdsgroep) en ze kunnen je vragen beantwoorden. Het is ook zeker leuk als meerdere kinde-
ren mee doen, je kunt dan misschien samen rijden en van zo’n toernooi waar je tussen de wedstrijden best eens even 
moet wachten een leuke gezellige dag maken!

Tot slot, het spelen van wedstrijden moet je net als het badmintonnen leren. De eerste wedstrijden zijn misschien 
spannend en je verliest er misschien een paar, maar dat is helemaal niet erg. Speel je vaker wedstrijden dan wordt 
het makkelijker en ga je misschien ook wel een keer met een beker naar huis!

Namens de jeugdcommissie,
Arjen Hoekstra.



Wat neem je mee naar een toernooi?
- Inschrijfgeld (kijk goed naar het toernooireglement hoeveel ieder onderdeel kost)
- Sportkleding (shirt, broek/rok, sokken, schoenen en racket)
- Water
- Eten (je bent vaak een hele dag weg, neem voldoende eten mee)
- Geld (er is vaak een kantine in de sporthal waar je wat eten en drinken kan halen)
- Warme kleren die je aan kan trekken na het spelen van een wedstrijd om warm te blijven
- Handdoek 
- Kussentje om op te zitten, het kan zijn dat je veel moet zitten.

Een week van te voren krijg je vaak de mail op welke tijden jij je wedstrijden hebt. Houd dus goed je mail in de gaten 
zodat je op tijd bent voor je eerste wedstrijd!

Vaak gaan er meedere jeugdspelers van Phido naar hetzelfde toernooi. Wanneer zij allemaal rond dezelfde tijd moe-
ten spelen, is het leuk en handig dat er eventueel samen heen en/of terug gereden kan worden.
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