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ONS STATEMENT: 
 
-We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer en 
gang van zaken tijdens de training en de wedstrijden. 
-We gaan respectvol om met elkaar. 
-In onze club is geen plaats voor racisme en discriminatie, 
agressief gedrag in woord en daad, en seksuele intimidatie. 
-We dragen allemaal bij aan een open communicatie; 
problemen lossen  we op door met elkaar in gesprek te 
gaan. 
-We spelen sportief met en tegen elkaar, en bezoekende 
tegenstanders. 
-We zijn samen verantwoordelijk voor het netjes houden 
van de zaal, de kleedkamers en de douches. 
-We gaan netjes om met ons eigen materiaal en dat van de 
sporthal. 

 

 

 
 



ONZE ORGANISATIE 

Bestuur:  voorzitter Janien L. 
               secretaris Daniëlle D. 
               penningmeester Evelien V. 
               lid Erik de V. 
               lid Ed v C (jeugd). 
 
TRAINER: Jordi V 
 
COMPETITIELEIDER: Paula V 
 
VERTROUWENSPERSOON (VP): Vicky Ingram. 
 
Heb je een klacht of waarneming die je niet direct met het 
bestuur wilt bespreken, dan kan je terecht bij de VP. 
Het kan gaan over grensoverschrijdend gedrag in zake van 
racisme, discriminatie, agressief gedrag in woord en daad 
en seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon  en het 
bestuur werken samen om het probleem op te lossen. 
Indien nodig wordt externe hulp ingeschakeld.  
Aan het eind van elk seizoen, wordt met de VP 
geëvalueerd. 
 
Webbeheer: Vicky Ingram.  
 
Website: www.badmintonborger.nl 
Email: info@badmintonborger.nl 
 

 CONTRIBUTIE per jaar 

Inschrijfgeld       € 15.- 
Jeugd t/m 17 jaar:   € 70.-  pp 
Volwassenen:          € 150.- pp 
Competitiespelers    €  22. 50 pp  extra 



SPEELTIJDEN 
De speel- en trainingsavond is op dinsdagavond. 
De jeugd (tot 18 jaar) speelt van  18:30 tot 19:45 
De volwassenen (v.a. 18 jaar)van 19:45 tot 22:00 

VAKANTIES 
3 mei   2022 Jeugd geen badminton, Volwassenen wel 
28 juni 2022       Laatste speelavond 
  
30 aug 2022 Start nieuwe seizoen 
18 okt  2022 Herfstvakantie. Jeugd geen badminton, 
                                                Volwassenen wel 
27 dec 2022 en 
  3 jan  2023       Kerstvakantie. Geen badminton 
 
28 feb 2023 Voorjaarsvakantie. Jeugd geen badminton 
                                                     Volwassenen wel 
 2 mei 2023        Meivakantie. Jeugd geen badminton, 
                                            Volwassenen wel 
 
 27 juni 2023      Laatste speelavond  
 
TRAINING 

Training is onderdeel van elke sport. De jeugd krijgt een 
deel van het uur training, waar iedereen aan mee doet. De 
volwassenen mogen trainen, maar we raden iedereen 
(zeker de beginners) aan hieraan mee te doen. Je leert de 
basisslagen, de spelregels, de techniek en ook de tactiek. 
Hoe meer je leert, des te leuker het spel wordt. Na de 
training is er voldoende tijd om vrij te spelen. 
Als je het spel aardig beheerst, en je méér wilt, kan je je 
opgeven voor deelname aan de competitie. De trainer kan 
je er meer over vertellen. We hebben nu één (volw) team 
dat in de derde klasse DDW (door de week) speelt.  
 



 
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 
Als u voor uzelf of voor uw kind(eren) niet de financiële 
middelen hebt om lid te worden, kunt u de gemeente 
Borger-Odoorn om een bijdrage vragen. Via onderstaande 
link kunt u informatie krijgen. 

https://meedoen.borger-odoorn.nl/home.html 

 
HUISREGELS  

In de zaal moet altijd op sportschoenen gespeeld worden. 
Speel altijd met zaalsportschoenen die je niet buiten 
draagt. De schoenen mogen bovendien geen zwarte zolen 
hebben. Dit vanwege het bevuilen en bekrassen van de 
sportvloer. 

Het is gebruikelijk na een partij, dus na maximaal drie 
games, de baan vrij te maken voor anderen. 

Gastspelers, zijn zij die eens kennis willen maken met 
badminton. Zij kunnen gebruik maken van onze 
gastrackets en drie keer gratis een speelavond meemaken, 
inclusief training. Dit geldt voor zowel jeugd als 
volwassenen. Voor gastspelers geldt deelname op eigen 
risico. 

Als je aan het einde van de avond uitgespeeld bent, kijk je, 
voor je de zaal verlaat, of er al wat opgeruimd kan worden. 
Zodat de laatste spelers dat niet allemaal hoeven te doen. 
Het grote net , Shuttles en gastrackets zijn eigendom van 
de club en horen in “onze kast”. Palen (toestelberging) 
horen bij de sportzaal. De losse (enkelveld)netten horen bij 
de sport zaal en worden in die kast opgeborgen. 



BELANGRIJK OM TE WETEN 

Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan. 
Indien het lid tussentijds het lidmaatschap opzegt, blijft de 
contributie voor het betreffende jaar verschuldigd.  

Beëindigen/opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend 
schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 1 juni. 
Nieuwsbrieven en andere berichten worden veelal per e-
mail verzonden, daarom willen we ons adressenbestand 
up-to-date houden. Adreswijzigingen en wijziging van e-
mail adres graag doorgeven aan de ledenadministratie 
 
Ouders/verzorgers  die de kinderen ophalen na het 
badmintonnen, willen we met klem vragen om de kinderen 
binnen in de hal van de sporthal op hen te laten wachten. 
We willen voorkomen dat de kinderen buiten zonder 
toezicht moeten wachten op het vervoer.  

SPELREGELS IN HET KORT 

Begin van een wedstrijd 
Aan het begin van een wedstrijd beslist de toss welke 
speler mag kiezen:  
- als eerste  serveren  
of  
-op welke speelhelft hij/zij wil beginnen 
In de 2e en in een eventuele 3e game serveert de partij 
die de vorige game heeft gewonnen als eerste . 

Puntentelling  
Alle wedstrijden worden tot 21 punten gespeeld. Een partij 
die twee games heeft gewonnen, is winnaar. De partij die 
een rally wint, scoort een punt, ongeacht hij de service 
heeft of niet. De partij die de rally wint moet ook serveren 
bij de volgende rally.  



Verlenging  
Indien de stand 20-20 wordt, moet de game met 2 punten 
verschil gewonnen worden. Indien de stand 29-29 wordt, 
wint de partij die het 30ste punt scoort de game.  

Serveren  
De service wordt overeenkomstig de eigen score bij 0, 2, 
4, 6 … in het rechter serveervak uitgevoerd en bij een 
oneven score in het linker serveervak. De service moet 
altijd naar het diagonaal tegenoverliggende serveervak 
worden geslagen. 

Opmerking: bij service-over wordt er niet van vak 
gewisseld, dit gebeurt pas nadat er op eigen service een 
punt wordt gescoord. Wanneer beide partijen telkens maar 
1 punt scoren, zal tijdens die game niemand van vak 
wisselen  

Wisselen van speelhelft  
Na een game wordt er telkens van kant gewisseld. In een 
eventuele 3de game dient men van kant te wisselen zodra 
een partij 11 punten heeft gescoord.  

 

Een let  
-Als de tegenstander nog niet klaar was bij de service.  
-Bij discussies over in of out.  
-Bij hinder van buitenaf.  
-Als de shuttle tijdens de rally op het net blijft steken of   , 
in het net blijft steken. 
-Als tijdens de rally de dop van de shuttle volledig los komt 
van de kelk.  
-Bij een onvoorziene gebeurtenis.  



Algemeen 
Het is geen fout als de shuttle tijdens een rally of bij de 
service het net raakt en daarna toch in het speelveld valt. 
Grenslijnen horen altijd bij het betreffende veld. 

Onze Privacy verklaring kunt u vinden op de website 
www.badmintonborger.nl 

SPONSOR 

 

                         www.tiliahoeve.nl                      

Zuideind 11 
9525 TJ Drouwenerveen 
Tel: 0599-238567 
 

 
 
 
WORD OOK DONATEUR VAN ONZE CLUB! 
 

Voor aanmelding als donateur kunt u zich per email 
aanmelden via info@badmintonborger.nl.  

Ook kunt u rechtstreeks een gift over maken op  
bankrekeningnummer: NL41RABO0309231728  t.n.v. 
Badmintonclub Borger  



Alvast bedankt voor uw 
bijdrage!                                                                                         


