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Deze jaarlijkse informatiegids is voor (nieuwe) leden van Badminton Vereniging 
Heeze. 

Badminton Vereniging Heeze
correspondentieadres : St. Nicasiusstraat 39 
postcode en plaats : 5591 EW Heeze
email    : info@bvheeze.nl
internet   : www.bvheeze.nl 
bankrekeningnummer : NL41RABO0120310163

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder 
KvK-nummer 40235041

Ingeschreven bij de Helmondse Badmintonbond (HBB)
Secretariaat  : Rijnlaan 127 
postcode en plaats : 5704 HE Helmond
internet   : www.hbbond.nl

Speellocatie: Sporthal De Pompenmaker
adres    : Ten Borchwardplein 32 
postcode en plaats : 5591 ML Heeze 
telefoon   : 040-2263302 
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Woord van de voorzitter 

2016-2017 belooft weer een leuk badmintonseizoen te worden vol met activiteiten. 
Naast het vaste badmintonnen op de dinsdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur. 
kan iedereen weer deelnemen aan de trainingen. Ook dit jaar zal Denise Smit de 
trainingen verzorgen. We hebben weer twee competitieteams. Het eerste team zal 
weer in de eerste klasse spelen en het tweede team staat dit jaar weer in de derde  
klasse. 

Onze mooie website www.bvheeze.nl is steeds geheel up-to-date en ook op Facebook 
is Badminton Vereniging Heeze te vinden met leuke berichten en fotomateriaal. 

Er is nog voldoende plaats op de badmintonbanen dus ken je iemand die een 
keer wil proberen of badminton wat is, neem hem of haar gewoon mee. Iedereen 
vanaf 16 jaar is het gehele jaar door van harte welkom om een keer te komen 
proefspelen. De vereniging heeft rackets beschikbaar. 

Heb jezelf leuke ideeën en/of opmerkingen, schroom niet om deze te delen met 
het bestuur. Alle initiatieven zijn meer dan welkom! 

Ik zie je graag op de dinsdagavond.

Elise Rodenburg, voorzitter

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter      : Elise Rodenburg
Secretaris / ledenadministratie  : Jeroen Schaeken
Penningmeester     : Marc Heijligers
Bestuurslid      : Yvonne Thijs
Bestuurslid      : Martijn van Bree

Voorwoordi
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Speeltijden en locatie

Speeltijden
dinsdag van 19.30 uur tot 21.30 uur

Speellocatie: Sporthal De Pompenmaker
adres    : Ten Borchwardplein 32 
postcode en plaats : 5591 ML Heeze 
telefoon   : 040-2263302 
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Lidmaatschap

Lid worden

Bij Badminton Vereniging Heeze kun je vanaf 16 jaar lid worden van de vereniging. 
Je kunt eerst drie avonden vrijblijvend mee komen spelen om te kijken of badminton 
iets voor je is. Als je besluit lid te worden, kun je het inschrijfformulier achterin 
deze gids uitprinten en invullen. Je kunt het ingevulde inschrijfformulier afgeven 
aan een bestuurslid of opsturen naar het secretariaat:

Badminton Vereniging Heeze
Jeroen Schaeken
St. Nicasiusstraat 39 
5591 EW Heeze
e-mail: info@bvheeze.nl

Contributie 2016-2017

Senioren (vanaf 16 jaar)  : € 130,- per jaar (excl. training)

Wanneer je lid wordt van Badminton Vereniging Heeze betaal je éénmalig € 9,- 
inschrijfgeld per lid. Het lidmaatschap wordt in één termijn in september door 
middel van automatische bank/giro-incasso van je rekening afgeschreven. Het 
lidmaatschap van nieuwe leden wordt afhankelijk van de inschrijfdatum gedurende 
het seizoen (naar rato van het aantal maanden lidmaatschap) afgeschreven.

Opzegging

Een opzegging dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat (zie 
bovenaan deze pagina). Opzeggingen dienen uiterlijk 31 augustus plaats te vinden. 
Bij opzeggingen gedurende het seizoen vindt er geen restitutie plaats van betaalde 
contributie. 

Juridisch

Als lid van een vereniging heb je bepaalde rechten en plichten. Deze zijn in de 
statuten van de vereniging vastgelegd. Deze statuten liggen ter inzage bij het 
secretariaat.

i

5



Senioren

Voor de badmintonleden worden twee maal per jaar trainingen georganiseerd. De 
training staat onder leiding van een gediplomeerd trainer. De najaarstrainingen 
vinden plaats van september tot en met december. In het voorjaar vinden de 
trainingen plaats van medio januari tot en met medio april. In principe wordt er 
in twee groepen getraind (bij voldoende aanmeldingen), waarbij iedere groep 1x 
per twee weken training volgt. Het trainingsschema wordt voorafgaand aan de 
trainingen aan de deelnemers gecommuniceerd. 

Om de speelavond niet geheel te vullen met training duurt deze 3 kwartier en 
is er nog ruim voldoende tijd om “vrij” te badmintonnen. Training worden 
gegeven van 19.45 tot 20.30. Trainingskosten zijn niet inbegrepen in de jaarlijkse 
seniorencontributie.

De kosten voor de seniorentrainingen worden gebaseerd op de werkelijke kosten 
gedeeld door het aantal deelnemers aan de training. De kosten zijn daarmee 
enigszins variabel. In de afgelopen jaren waren de kosten per deelnemer ca. 15 à 
17,50 euro per trainingsserie (najaar/voorjaar)

i Training 
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Competitie 2016/2017

Seniorencompetitie

De seniorencompetitie wordt onder de vlag van de Helmondse Badmintonbond 
(HBB) gevoerd en in Helmond gespeeld. Meer info over competitiebadminton op 
www.hbbond.nl.

Dit seizoen doen er twee mixed teams van BVH mee aan de competitie van de 
HBB. De wedstrijden worden gespeeld in de Sporthal Suytkade Scheepsboulevard 
2 te Helmond. Iedereen is van harte welkom om te komen supporteren! 

i
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i Spelregels

Wat heb je nodig?

1. Racket
Uiteraard heb je een badmintonracket nodig. Laat je adviseren door een trainer, 
ervaren speler of een (gespecialiseerd) winkelier wat betreft bespanning, gripdikte, 
prijs en merk. Wanneer je een keer komt proefspelen hebben wij een racket voor 
je klaarliggen.

2. Sportkleding
Om te kunnen badmintonnen heb je eigenlijk alleen sportkleding en sportschoenen 
nodig. Het is belangrijk om goede indoorschoenen aan te schaffen. Deze zijn bij 
voorkeur licht en veerkrachtig met goede steun en een goed profiel.

3. Shuttles
Tenslotte heb je een shuttle nodig. Er bestaan nylon shuttles en veren shuttles. 
De vereniging stelt tijdens speelavonden nylon shuttles beschikbaar voor zowel 
jeugd- als de seniorenspelers.

Warming up

Badminton is een prachtige sport, maar ook een hele explosieve sport. Je kunt er 
zelf veel aan doen om blessures te voorkomen. Zo is het belangrijk om voordat je 
gaat spelen te zorgen dat je lichaam al opgewarmd is en je spieren losgemaakt 
zijn. Dit kun je bereiken met een warming up:

• loop in de zaal in een rustig tempo warm;
• na een paar minuten versnel je zo nu en dan even en loop ook eens zijwaarts 

om je enkelgewricht wat los te maken;
• als je warm bent, kun je wat rek- en strekoefeningen doen, van boven naar 

beneden. Begin dus met je armen en schouders, daarna je heupen en tot slot 
je benen. Vergeet niet je achillespezen te rekken.

Met een warming up ben je al aardig voorbereid voor een wedstrijdje, zowel recreatief 
als voor de competitie. Op de baan kun je nog wat ‘inslaan’, wat gecombineerde 
loop- en slagenoefeningen doen voordat de wedstrijd echt begint.

Een trainer kan je tips en richtlijnen geven voor een goede warming up. Vraag het 
anders ook eens aan (ervaren) medespelers hoe zij hun warming up doen.
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Spelregelsi
De spelsoorten

Badminton kent vijf spelsoorten: 
• mannenenkelspel (1 man tegen 1 man) 
• vrouwenenkelspel (1 vrouw tegen 1 vrouw) 
• mannendubbelspel (2 mannen tegen 2 mannen) 
• damesdubbelspel (2 vrouwen tegen 2 vrouwen) 
• gemengddubbelspel (man en vrouw tegen man en vrouw)

Het speelveld

Het veld is 13,40 meter lang en 6,10 meter breed. Het net moet bij de palen 1,55 
meter hoog zijn.

Speelveld en
serveervak dubbelspel

Speelveld en
serveervak enkelspel

9



i Spelregels

Toss

Voordat een wedstrijd begint is er een loting (toss). Wie deze toss wint, mag een 
keuze maken uit de volgende mogelijkheden: 
• beginnen met serveren of de tegenstander laten beginnen met serveren;
• kiezen op welke speelhelft je de wedstrijd wilt beginnen.
De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden.

Bijvoorbeeld: de winnaar van de toss kiest ervoor om eerst te serveren, dan mag 
de verliezer van de toss kiezen op welke speelhelft hij/zij de wedstrijd wil beginnen.

De service

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. Na iedere 
score vindt de service plaats vanuit het naastliggende serveervak.

De service is heel belangrijk in badminton. Een service is goed als:
• deze onderhands geslagen wordt (zie afbeelding 1); 
• deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld (zie afbeelding 2); 
• de serveerder niet op of tegen de lijnen staat; 
• de serveerder met beide voeten op de grond staat.

Afbeelding 1:
Een juiste onderhandse service.
Onderhands wil zeggen: wanneer het
gehele blad van het racket duidelijk
zichtbaar is beneden de gehele hand van
de speler en de shuttle beneden de middel
geraakt wordt.

Afbeelding 2:
De service moet diagonaal in het juiste 
serveervak worden gespeeld. (op pagina
8 staan de speelvakken weergegeven)
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Service enkelspel

Iedere speler heeft één servicebeurt. 
• In één servicebeurt kunnen géén 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 een servicebeurt. 
• Bij een even stand wordt vanuit het rechter vak geserveerd. Bij een oneven 

stand uit het linker. 
• In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden door dezelfde 

speler. 
• Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je partner) een punt 

maakt.

Telling

Er wordt gespeeld op basis van het rally-point systeem. Dit wil zeggen dat elke 
punt ook telt als een punt. De wedstrijd gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. 
Er moet worden gewonnen met een verschil van 2 punten 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.

Spelregels
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i Speeldata 2016/2017

2016:

september : 13, 20 , 27

oktober : 4, 11, 18, 25

november : 1, 8, 15, 22, 29

december : 6, 13, 20

2017:

januari : 3, 10, 17, 24, 31

februari : 7, 14, 21

maart : 7, 14, 21, 28

april  : 4, 11, 18, 25

mei  : 2, 9, 16, 23, 30

juni  : 6,13, 20, 27
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i Kalender 2016/2017

Activiteitenkalender senioren:

Trainingen      : najaar + voorjaar

Goede-voornemens-toernooi   : 3 januari 

introducé toernooi   : 14 maart

Clubtoernooi     : mei

Afsluiting seizoen    : juni 

13



i Inschrijfformulier 
2016/2017 blad 1 van 2

Ondergetekende (ouder/verzorger*): _______________________________________________
* Leden tussen 16 en 18 jaar dienen ouder/verzorger te laten tekenen

Achternaam en voorletters: _______________________________________________________

Roepnaam: ___________________________________________________________________

Adres: _______________________ Postcode/  Woonplaats: _____________________________

Tel. nr.: ________________________ Geboortedatum :_________________________________

E-mailadres: ___________________________________________________________________

Wenst lid te worden van de Badminton Vereniging Heeze.

machtiging   
Het lidmaatschap wordt in één termijn door middel van automatische bank/giro-incasso van uw 
rekening afgeschreven. Hiertoe dient onderstaande machtiging ondertekend ingevuld te worden.

Doorlopende machtiging                                                                                               S€PA

Naam: _______________________________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________

Postcode: _____________________  Woonplaats: ____________________________________

Land*: _______________________________________________________________________

Rekeningnr (IBAN): _____________________________________________________________

Plaats en datum: ___________________________ Handtekening:

                      ________________________

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Badminton Vereniging Heeze 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af 
te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, competitie- en trainingsbijdrage en uw bank 
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
Badminton Vereniging Heeze. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden.

Naam incassant   : Badminton Vereniging Heeze
Adres incassant  : p/a St. Nicasiusstraat 39
Postcode incassant  : 5591 EW
Woonplaats incassant : Heeze
Incassant ID   : NL59ZZZ402350410000
Land incassant**  : Nederland
Kenmerk machtiging  : Contr/train/comp-bijdrage-BVH

  * indien het land van de incassant en de geincasseerde gelijk zijn, 
     hoeft dit niet ingevuld te worden.
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Het op jaarbasis verschuldigde contributiebedrag is:

Senioren (vanaf 16 jaar)   : € 130,- per jaar (excl. training)

Wanneer je lid wordt van Badminton Vereniging Heeze betaal je éénmalig  € 9,- inschrijfgeld per 
lid. Het lidmaatschap wordt in één termijn in september door middel van automatische bank/
giro-incasso van je rekening afgeschreven. Het lidmaatschap van nieuwe leden wordt afhankelijk 
van de inschrijfdatum gedurende het seizoen (naar rato van het aantal maanden lidmaatschap) 
afgeschreven.

Een opzegging dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat. Opzeggingen dienen 
uiterlijk 31 augustus plaats te vinden. Bij opzeggingen gedurende het seizoen vindt er geen 
restitutie plaats van betaalde contributie.

Training 

Badmintonvereniging Heeze biedt alle nieuwe leden beginnerstraining aan. Ook gevorderde 
nieuwe leden kunnen zich inschrijven voor training. 

Voor zowel de beginnerstraining van senioren als de training voor gevorderde seniorspelers zal 
een extra bijdrage in de trainerskosten worden gevraagd (buiten de reguliere contributie om). 
Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal leden dat deelneemt aan de training en wordt voor 
aanvang van de trainingen bekend gemaakt.

Wil je gebruik maken van beginnerstraining:                ja  /  nee

Ben je geïnteresseerd in het volgen van training voor gevorderden:  ja  /  nee

Ik ben met de BVH in contact gekomen door:

O   Lokale media     O   via kennissen/vrienden/familie
O   gemeentelijke informatiebrochure O   via de website www.bvheeze.nl of via Facebook
O   anders, nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Inleveren bij:
Jeroen Schaeken, p/a St. Nicasiusstraat 39 , 5591 EW Heeze. Inleveren kan ook door het formu-
lier af te geven aan de trainer of een van de bestuursleden in de sporthal. 

Indien er nog vragen zijn willen de bestuursleden van de vereniging deze graag beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Ledenadministratie
Jeroen Schaeken 
p/a St. Nicasiusstraat 39
5591 EW Heeze
info@bvheeze.nl 

Inschrijfformulier 
2016/2017i blad 2 van 2
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