Welkom bij BCG Beek

www.bcgbeek.nl
info@bcgbeek.nl

Verenigingsgegevens:
BCG Beek is een badmintonclub waar iedereen welkom is. Jong of
oud, valide of minder valide, ervaren of totaal onervaren, recreant
of competitiespeler, het maakt niks uit.
We spelen/trainen, in hoofdzaak in:
Sportcomplex de Haamen
De Haamen 1
6191 HV Beek
Zondag

10.00-14.00

Competitie

Dinsdag

18.30-19.30
18.30-20.00
20.00-22.00

Recreatief junioren
Competitie team 2, 3, 4, 5
Recreatief senioren

Donderdag

18.30-19.30
18.30-20.00
20.00-21.00
20.00-22.00

Recreatief junioren
Competitie team 2, 3, 4, 5
Competitie team 1
Recreatief senioren

Daarnaast spelen nog een aantal leden (senioren recreanten) in:
Gymzaal ’t Trefpunt
Pastoor Lippertsplein 1
6191 NZ Genhout-Beek

Contributie:
De voorkeur gaat uit naar automatisch betalen (periodiek
overboeken of machtigen). Verzorgt u de overschrijving zelf, geef
dan bij de omschrijving aan voor wie de contributie betaald wordt.
U ontvangt geen acceptgirokaart. De contributie is over 4 termijnen
uitgesmeerd, daar dit eenvoudiger te combineren is met
automatisch betalen.
De vereniging kent 1 contributietarief. Competitiespelers betalen
een jaarlijkse toeslag. *
Alle spelers, recreatief en competitie, zijn lid van de
Nederlandse Badmintonbond. De contributie (€ 10,50) wordt in
januari ingehouden).
Overzicht kosten:

Junioren
recreanten
Senioren
recreanten
Junioren
competitie
Senioren
competitie

Contributie
BCG
Automatisch
betalen

Toeslag
Competitie*

Contributie
NBB

Per termijn

Per jaar

Per jaar

€ 36,-

€ 10,50

€ 36,-

€ 10,50

€ 36,-

€ 45,-*

€ 10,50

€ 36,-

€ 45,-*

€ 10,50

Inschrijfkosten nieuwe leden: € 10,Het bankrekeningnummer van de vereniging is:
NL48RABO0148314325, Rabobank Westelijke Mijnstreek.
*Meer informatie over de competitietoeslag vindt u op de website.

Aanmelding:
Wie het leuk lijkt om bij BCG Beek te komen badmintonnen, mag
eerst 3 keer, geheel vrijblijvend, komen meetrainen/meespelen.
Daarna moet men besluiten om wel of geen lid te worden van BCG
Beek.
Leden kunnen zich aanmelden door een aanmeldingsformulier via
de website te downloaden, in te vullen en af te geven aan een
begeleider of een bestuurslid.
Papieren exemplaren van het aanmeldformulier
verkrijgbaar tijdens de speelavonden in de sporthal.

zijn

ook

Opzeggen lidmaatschap:
De minimum duur van een lidmaatschap bedraagt één termijn.
Geef een beëindiging van een lidmaatschap altijd schriftelijk of
per email door aan de ledenadministratie.
Het is alleen mogelijk om het lidmaatschap per termijn te
beëindigen, waarbij er rekening dient te worden gehouden dat men
minimaal één maand, voor het einde van deze termijn, dient op te
zeggen.
Meer informatie hierover is terug te vinden op onze website.

U kunt de ledenadministratie bereiken middels het volgende
e-mail adres: ledenadministratie@bcgbeek.nl

Kleding en racket:
Ieder lid zorgt zelf voor een racket en speelt in sportkleding en op
sportschoenen (schoenen met zolen die afgeven zijn niet
toegestaan!).
Beginnende spelers kunnen, een aantal keren, een racket van ons
lenen.
Voor minder-valide spelers zijn, desgewenst, rolstoelen
beschikbaar.
Bij de sporthal en de gymzaal is gelegenheid tot douchen.
Verzekering:
Voor ieder lid is door de vereniging een ongevallenverzekering
afgesloten.
Toernooien:
Naast de deelname aan de competitie worden er meerdere
uitwisselingen georganiseerd.
Media:
Er verschijnen regelmatig artikelen over BCG Beek in de media.
Hiervoor worden foto’s en/of filmopnames gemaakt tijdens
trainingen, wedstrijden of andere activiteiten.
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u toestemming geeft
voor publicatie van foto’s en video’s. Voor meer informatie en de
privacy policy verwijzen we u naar onze website.
Lidmaatschap Nederlandse Badminton Bond (NBB):
Alle leden van BCG Beek zijn automatisch lid van NBB. De jaarlijkse
contributie (€ 10,50) wordt omstreeks januari ingehouden.

Huisregels:
1

Je bent op tijd aanwezig voor deelname aan de training.

2

Tijdens de training/wedstrijd wordt een maximale inzet
verwacht van alle aanwezigen.

3

Als je niet op de training kunt zijn, meld je dan minimaal 1
uur voor aanvang van de training af door een email te
sturen naar afmeldentraining@bcgbeek.nl

4

Van de afwezigen wordt een absentielijst bijgehouden,
waarvan de trainer notitie neemt om zodoende de juiste
maatregelen te nemen.

5

Wanneer
je
te
vaak
verhinderd
bent
om
de
competitietraining te volgen, kan de trainer je tijdelijk
schorsen waarmee voortzetting van het spelen van
competitiewedstrijden in het gedrang komt.

6

Iedereen heeft respect voor elkaar en voor elkaars spullen.

7

Tijdens de training is het uitgesloten de sporthal te verlaten
tenzij hiervoor een geldige reden is (dus ga niet tijdens
trainingen
naar
de
kleedhokjes
of
de
gang).

8

Storing van de training/wedstrijd d.m.v. luidruchtig of
onverschillig gedrag wordt niet getolereerd, dit geldt ook
voor aanwezigen die géén lid van de vereniging zijn
(ouders, supporters).

9

Tevens is het niet toegestaan een voorgaande training of
activiteit, van welke vereniging dan ook, te verstoren. Blijf
van de speelvelden af totdat de trainer zegt dat dit mag.

10

Wanneer je je niet houdt aan dit reglement, beslist de
competitieleider, dan wel het bestuur, omtrent de te nemen
maatregelen.

11

Indien er ongeregeldheden plaatsvinden, meld dit dan bij je
trainer of het bestuur.

Beknopte spelregels:
Wat heb je nodig
1. Racket Ten eerste heb je natuurlijk een badmintonracket nodig.
Laat je adviseren door een trainer, ervaren spelers of een winkelier
wat betreft bespanning, gripdikte, prijs en merk.
2. Sportkleren Om te kunnen badmintonnen heb je eigenlijk alleen
een trainingspak nodig met daaronder een t-shirt en een short.
Wanneer je warm gespeeld bent, dan kun je je trainingspak uit
doen. Schoenen dienen licht en veerkrachtig te zijn met goede
steun en een goed profiel.
3. Shuttles Tenslotte heb je een shuttle nodig. Er zijn nylon shuttles
voor beginners en veren shuttles voor gevorderden. BCG Beek
heeft shuttles waar je gebruik van kunt maken.
Speelveld
Het speelveld voor badminton ziet er zo uit:

net
Speelveld en serveervak
dubbelspel
(kort en breed)

Speelveld en serveervak
enkelspel
(smal en lang)

Spelsoorten
Badminton kent vijf spelsoorten:






mannen enkelspel
vrouwen enkelspel
mannen dubbelspel
vrouwen dubbelspel
gemengd dubbelspel

Toss
Voordat een spel begint is er een loting (toss). Wie deze toss
wint, mag een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:



eerst serveren of eerst de service ontvangen, of
het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere
kant.

Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het
rechter serveervak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd
vanuit het linker serveervak.
Service
Een service is goed als:
 deze onderhands geslagen wordt
 deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld (zie
tekening boven);
 de serveerder niet op of tegen de lijnen staat;
 de serveerder met beide voeten op de grond staat.
Onderhands: Het racketblad moet naar beneden wijzen.
Service enkelspel




Iedere speler heeft één servicebeurt.
In één servicebeurt kunnen géén, één of meer punten
gescoord worden.
Als je een fout maakt, gaat de service naar de
tegenstander en deze krijgt een punt..

Service dubbelspel




Ieder team heeft één servicebeurt.
In één servicebeurt kunnen géén, één of meer punten
gescoord worden door dezelfde speler.
Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je
partner) een punt maakt.

Telling
De wedstrijd gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. Er moet
wel worden gewonnen met een verschil van 2 punten waarbij mag
worden doorgegaan tot een maximum van 30. Dus wie als eerste
de 30 bereikt heeft de game gewonnen.
Je scoort een punt als…





je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de
grond slaat
de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen
het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat
de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net
is
de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt

Je krijgt een punt tegen als ...





de shuttle binnen je speelveld op de grond valt
de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak
van je tegenstander valt
je in het net slaat
je de shuttle twee maal achter elkaar raakt

Let
Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als
gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de
shuttle van anderen in jouw veld valt).
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Al onze begeleiders zijn door het ministerie van Veiligheid en
Justitie gescreend en beschikken over een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag).
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