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1. Introductie 
 
1.1 Inleiding 
Badminton Nederland is op zoek naar een host, bestaande uit een badmintonvereniging of groep 
samenwerkende badmintonverenigingen, een gemeente en/of evenementenlocatie, die de 
finale Eredivisie wil gaan hosten in 2020 met een optie voor 2021 en 2022. Het evenement biedt 
mooie kansen om lokaal de badmintonsport en de stad waar het plaats vindt te promoten. 
 
In de periode 2014 t/m 2019 heeft de finale Eredivisie plaatsgevonden in de Maaspoort Sports & 
Events, ’s-Hertogenbosch. Lokaal werd daarbij samengewerkt met Badmintonclub ’s-
Hertogenbosch en de Bossche Badminton Federatie. 
 
 

 
 
 
 
1.2 Status van het evenement 
De finale Eredivisie betreft een wedstrijd tussen de nummer 1 van de Eredivisie tegen de winnaar 
van de halve finale Play Offs, die tussen de nummer 2 en 3 van de Eredivisie wordt gespeeld. Zij 
strijden in de finale om de titel landskampioenschap badminton. 
 
De finalewedstrijd bestaat uit maximaal 8 partijen. Het team dat als eerste 5 partijen heeft 
gewonnen is landskampioen. Bij een gelijke stand na 8 partijen zal een zogenaamde Golden 
Game bepalen wie landskampioen wordt. 
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De afgelopen edities trok het evenement tussen 1000 en 1250 bezoekers. We willen graag  
groeien naar 1500. 
 
Kijk hier voor een indruk van de finale Eredivisie 2019. 
 

Datum : 7 maart 2020 (data voor 2021 en 2022 nog vast te stellen) 
Aantal wedstrijdbanen : 2 banen (op over courts, geleverd door BNL) 
Aantal trainings-/inspeelbanen : 1 (in een apart hal) 
 
1.4 Tijdschema bid 
15-07-2019 Deadline indienen bid. 

Het biddocument van de host, waarin staat beschreven hoe voldaan wordt aan de 
eisen gesteld in punt 2, dient gestuurd te worden naar Manager Evenementen en 
Sponsoring, Hendrik Boosman per e-mail: hboosman@badminton.nl 
 

01-09-2019 Badminton Nederland besluit over wie als host zal optreden van de finale 
Eredivisie 2020 met een optie t/m 2022. 

 
1.5 Contactpersoon Badminton Nederland 
Voor vragen kun je contact opnemen met Manager Evenementen en Sponsoring: 

- Hendrik Boosman 
- hboosman@badminton.nl   
- 06-20799559 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4yntxt4gEhE
mailto:hboosman@badminton.nl
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2. Randvoorwaarden / eisen 
 
2.1 Accommodatie 
 
De accommodatie dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- Beschikbaar vanaf 12.00   uur op de dag voor de finale tot 23.00 uur op de dag van de finale. 
- Tribune-capaciteit van minimaal 1500 toeschouwers.  
- 4 kleedkamers beschikbaar, twee voor de vrouwen en twee voor de mannen. 
- Ruimte voor 2 wedstrijdbanen en 1 inspeelbaan, bij voorkeur in een aparte hal. 
- Aanwezigheid van horeca-/catering-faciliteiten. 
- De hal moet minimaal 7 meter hoog zijn. 
- Voor de wedstrijdverlichting van de hal geldt het volgende: zowel punt- als lijnverlichting is 

toegestaan. Er mogen bij voorkeur geen armaturen boven de badmintonvelden en 0,5 meter 
daaromheen hangen. Het lichtniveau is minimaal 700 lux.  

- Aanwezigheid van een geluids-/muziek installatie. 
- Voor ieder team dient een aparte ruimte voor de teamfysiotherapeut worden ingericht. 
- Kleedruimte voor wedstrijdfunctionarissen. 
- Er dient een aparte afsluitbare ruimte aanwezig te zijn voor eventuele dopingcontrole. 
- Gelegenheid om 100 VIPs te ontvangen, bij voorkeur in een aparte ruimte. 
- Een snelle internetverbinding aanwezig met minimale uploadsnelheid van 5 MB. 
- Er zijn faciliteiten om TV ploeg- en TV-wagens te ontvangen en parkeren. 
- Aanwezigheid van mediafaciliteiten met uitzicht op de wedstrijdbanen. Denk aan zitplaatsen 

en aanwezigheid van computer en internetaansluitingen. 
- 50 stoelen beschikbaar voor wedstrijdfunctionarissen en teams. 
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Idealiter beschikt de accommodatie ook over het volgende: 
- Aanwezigheid van showverlichting. 
- Aanwezigheid van (LED)schermen voor publicaties van tussenstanden, filmpjes, logo’s etc. 
- Extra sporthal voor het organiseren van badminton gerelateerde side events. 
- Extra ruimten voor het organiseren van workshops/masterclasses/vergaderingen. 
- Aparte ruimte voor opvang en verzorging van de vrijwilligers. 
 
2.2 Organisatie 
Eventteam 
De host stelt een organisatiecommissie samen waarvan van iedere betrokken organisatie 
minimaal 1 persoon deel uit maakt . Badminton Nederland stelt een wedstrijdleider en een 
eventcoördinator aan. De lokale organisatiecommissie en de door Badminton Nederland 
aangestelde functionarissen vormen samen het event team. Voorzitter van dit team is de door 
Badminton Nederland aangestelde eventcoördinator. 
 
Vrijwilligers 
Op de dag voor en de dag van de finale levert de host vrijwilligers (5 tot 10) die hand- en 
spandiensten verlenen aan de door Badminton Nederland aangestelde eventcoördinator. 
 
2.3 Financiën 
Badminton Nederland is organisatorisch en financieel eindverantwoordelijk voor het evenement 
 
Badminton Nederland zorgt voor de kosten gerelateerd aan de aankleding, over-courts, 
badmintonbanen en -netten, shuttles, live-score-systeem, scheidsrechtersstoelen, promotie, 
wedstrijdfunctionarissen (scheidsrechters/lijnrechters/wedstrijdleider/referee), inzet van 
medewerkers van Badminton Nederland en verzorging van (dag)vrijwilligers en VIP-programma. 
 
De host draagt het volgende bij: 

- het beschikbaar stellen van de accommodatie, die voldoet aan de in dit document 
gestelde eisen en 

- een financiële bijdrage van € 2.500,- per jaar. 
 
Tegenover deze bijdrage stelt Badminton Nederland marketingrechten m.b.t. finale Eredivisie 
beschikbaar voor de organisatie(s) die deze bijdrage mogelijk maken. Denk hierbij aan 
promotionele-/reclame-uitingen en/of -activatie in aanloop naar, tijdens en na afloop van de 
finale Eredivisie. Via de social media, websites van Badminton Nederland, livestream van de 
wedstrijd en de TV-uitzending bij de NOS (niet gegarandeerd) is er een mooi bereik van het 
evenement. Badminton Nederland heeft 35.000 leden, die ook actief geïnformeerd worden over 
het evenement. Met de 1000+ bezoekers zijn er ook aanmerkelijke horecaopbrengsten te 
verwachten.  
 
Bij getoonde interesse maakt Badminton Nederland hierover specifieke afspraken met de 
desbetreffende host. 
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2.4 Doel en mogelijkheden van de host 
Bij het indien van het bid zien wij graag ook de volgende vragen beantwoord door de host: 
 
1. Welke plannen heeft de host om publiek te trekken naar dit evenement?  
 
2. Hoe gaat de host dit evenement gebruiken om lokaal het badminton te promoten? Worden er 

bijvoorbeeld badmintonactiviteiten in periode voorafgaand aan de finale Eredivisie 
georganiseerd? 

 
3. Wat zijn de (mogelijke) samenwerkingspartners? 
 
4. Hoeveel en welke ruimte is er beschikbaar in de accommodatie voor het organiseren van side 

events (denk bijvoorbeeld aan badmintonclinics, lezingen, sponsorbijeenkomsten, etc.)? 
 

 

 


