
 
      Lint, 30/10/2012 

Beste ouders en spelers  

 

Zoals vorig jaar reeds vermeld, is OLVE één van de eerste deelnemers van het KYU-project. Nadat we 

dit systeem vorig jaar hebben getest op een kleine groep, gaan we het project nu op de hele 

vrijdagtraining integreren. 

 

Wat is KYU? 

KYU is een project, ontwikkeld door Badminton Vlaanderen, dat jeugdspelers in verschillende fases 

begeleidt. Elke fase heeft een specifieke kleur, aangeduid door een armbandje, en duurt ongeveer een 

jaar. Na 25 trainingen kan de speler een proef afleggen. Wie slaagt voor deze proef, krijgt een hoger 

bandje en mag in een hogere groep trainen. Het systeem stelt ook veel didactisch materiaal ter 

beschikking voor de trainers, zoals filmpjes, foto's en extra oefeningen om te gebruiken tijdens 

trainingen. 

 

Om het project zichtbaar te maken en spelers te motiveren, krijgen alle deelnemers twee zaken mee: 

 

1) Een gekleurd bandje, vergelijkbaar met de gordels bij judo.  

 * In volgorde van niveau: Wit - groen - rood - blauw - geel - diploma. 

2)  Een KYU-pasje 

 

Spelers dienen elke training hun gekleurd bandje aan te doen en hun pasje te laten tekenen door de 

trainers.  

 

Het project is nog erg nieuw,  alleen het witte en groene gedeelte zijn al voltooid. Het rode wordt in 

tegen december 2012 voltooid. De verdere fases zijn nog volop in ontwikkeling. 

 

Vanaf midden november zal het systeem op de hele groep op vrijdag worden toegepast. Daarom zullen 

de groepen worden heringedeeld op volgende basis: 

- Alle spelers van de huidige groep 1 & 2 hebben midden november deelgenomen aan de proef voor 

een wit bandje. Wie slaagde, traint verder in groep 2. Wie niet slaagt, traint verder in groep 1. 

- Spelers van groep 3 hebben vorig jaar hun groen bandje al gehaald. Deze groep verandert dus niet. 

- Spelers van groep 4 doen zo snel mogelijk de proef voor groen en wanneer beschikbaar  de 

proef voor rood. Ook deze groep blijft ongewijzigd. 

 

De groepen zullen dan als volgt worden opgedeeld tot het einde van het seizoen: 

* Groep 1: Geen bandje, zij trainen om een wit bandje te halen. 

* Groep 2: Wit bandje, zij trainen om een groen bandje te halen. 

* Groep 3: Groen bandje, in afwachting van afwerking rood. 

* Groep 4: Groen bandje, in afwachting van afwerking rood. 

 

Je kan een bandje niet meer verliezen. Eens je een kleur behaald hebt, blijf je ze behouden. 

 

Voor vragen of opmerkingen kan u terecht bij Wim Verhaege, op de training of via  

kyu@olvebadminton.be. 


