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INLEIDING
Met deze wegwijzer willen we je informatie bieden die over onze vereniging
beschikbaar is. Van jeugd tot senioren, van recreanten tot team 1 op het hoogste
landelijke niveau. Informatie over speeltijden, contributie, spelregels, training en
competitie.
Nieuwe leden zullen sneller wegwijs worden gemaakt, bestaande leden kunnen het
gebruiken als naslagwerk.
De bedoeling is de aangeboden informatie zo volledig mogelijk aan te bieden en te
houden. Indien informatie onvolledig of niet juist is, laat dit ons dan weten. Ook als je
iets mist, of je hebt een vraag en/of opmerking, de bestuurs- en commissieleden (zie
blz. 21-22) zullen je graag te woord staan.

Actuele informatie





Het huis-aan-huis blad “WATERINGSEKRANT” biedt wekelijks aankondigingen
van alle VELO-afdelingen en dus ook voor VELO Badminton onder de kop
“VELO NIEUWS”.
Indien u niet in Wateringen woont kunt u zich voor de digitale versie van het
badmintonnieuws aanmelden via mailadres: velonieuws@velo-badminton.nl
Actuele zaken worden via gerichte mailings aan alle leden, of desgewenst aan
specifieke lidgroepen bekend gemaakt.
Ook voor de meest actuele informatie kunt u het beste onze website
www.velo-badminton.nl raadplegen.

Wat is VELO Badminton?
De badmintonclub VELO is in september 1966 opgericht. Na enige maanden in de
gymzaal van de Wateringse Jozefschool te hebben gespeeld, kreeg de jonge
vereniging in januari 1967 de beschikking over een ruime hal in de groenteveiling van
Kwintsheul. Ondanks de primitieve omstandigheden met straattegels als ondergrond
en beperkte kleedgelegenheid werd hier de basis gelegd voor een bloeiende
vereniging, waarin er naast een prestatiegerichte selectie steeds ruimte was voor een
grote groep recreatief ingestelde spelers. Vanaf de eerste jaren heeft de vereniging
altijd een grote jeugdafdeling gekend. In de herfst van 1971 keerde VELO Badminton
terug naar Wateringen, waar het naast de andere sportafdelingen ging spelen in de
eigen VELO-hal.
VELO Badminton is een begrip in de Nederlandse badmintonwereld, wat voor een
belangrijk deel te danken is aan ons eerste team, dat vanaf 1979 op het hoogste
niveau speelt en maar liefst 12x (!) maal het landskampioenschap behaalde.
Maar VELO Badminton biedt veel meer, want in onze filosofie willen we voor alle leden
niet alleen een TOP-club zijn, maar ook een top-CLUB.
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JEUGD

Zin in sport en zoek je iets anders?
Kom dan eens kijken bij VELO Badminton. Er zijn bij VELO Badminton verschillende
trainingstijden voor verschillende groepen spelers. Groepen voor beginnende
badmintonners, maar ook groepen voor jeugd die al eerder badminton hebben
gespeeld. Er is dus een plaatsje voor iedereen!

Basisschooljeugd
Voor de basisschooljeugd heeft VELO een groep op de woensdagmiddag. De
trainingstijd van deze groep is van 16.00 tot 17.30 uur.

Oudere jeugd
Ben je ouder, maar wil je toch komen badmintonnen? Dat is geen probleem. Voor
deze jeugd hebben we drie verschillende trainingsgroepen op de donderdagavond. De
trainingstijd van deze groepen is van 17.30 tot 19.00 uur.

Selectiejeugdgroep
Naast deze trainingen hebben we nog een selectiejeugdgroep. Deze groep is bedoeld
voor jeugd die al langer badminton speelt. De trainingstijden van deze groep zijn:
maandagavond: 17.30 - 19.00 uur, woensdagavond: 18.00 - 19.30 uur,
donderdagavond:19.00 - 20.30 uur.

Bij wie moet je zijn?
Lijkt het je leuk om badminton te komen spelen of heb je nog vragen, neem dan
contact op met één van de leden van de sporttechnische commissie (zie blz. 21-22).
De eerste drie keer mag je gratis meedoen, daarna beslis je of je wel of niet lid wil
worden van VELO Badminton.
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Activiteiten
Tijdens het seizoen organiseren we voor de jeugd leuke activiteiten om het badminton
nog leuker te maken dan het al is!
We vieren bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en er worden onderlinge toernooitjes
gespeeld. Eén keer per jaar kan je tijdens het ouder/kind-toernooi aan je ouders laten
zien hoe leuk badminton is. Je schrijft je in voor het toernooi met één van je ouders en
speelt tegen de andere kinderen met hun ouders.
Een ander jaarlijks terugkerende activiteit is het VELO jeugdkamp. Een week lang
gaan we met de VELO-jeugd op pad.

Kampioenen!
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SENIOREN
VELO Badminton heeft een grote groep recreatieve spelers. Een actieve groep
badmintonners die spelen op verschillende avonden en ochtenden.

Woensdagavond
Hebt u interesse om kennis te maken met badminton? Dan is de woensdagavond
misschien iets voor u. Er is mogelijkheid om vrij te spelen van 19.30 tot 22.00 uur.
Beginnende recreanten worden vakkundig begeleid door de trainer Karel Tokromo.
Interesse? Neem dan contact op met Koos Batist (ledenadministratie@velobadminton.nl)

Vrijdagavond
Ook op vrijdagavond is er de mogelijkheid om badminton te spelen bij VELO. U kunt
terecht in de VELO-hal om vrij te spelen of om te trainen van 20.30 tot 23.00 uur.
Vooral op deze avond is er voldoende plaats voor nieuwe leden om te komen
vrijspelen. Voor de competitiespelers en sterke recreanten is er training onder leiding
van Arless Tjin-Asjoe. Hebt u interesse of wil u iets meer weten over deze
speelavond? Ook dan kunt u contact opnemen met Koos Batist
(ledenadministratie@velo-badminton.nl )

Dinsdagochtend
U bent geïnteresseerd in badminton en beschikbaar op de dinsdagochtend? Dan is dit
misschien iets voor u. Van september tot en met juni is er op dinsdagochtend
speelgelegenheid van 09.00 tot 11.30 uur. Interesse om kennis maken met deze
gezellige (ochtend)sport, kom dan vrijblijvend kijken. Of als u direct wil proberen; neem
gerust sportkleding mee, er is begeleiding aanwezig. Badminton op de
dinsdagochtend is voor mannen en vrouwen.
Programma dinsdagochtend: 09.00 uur: ± 15 minuten warming-up, daarna wordt een
ieder ingedeeld op zijn of haar niveau. 10.00 uur: koffie - thee pauze 10.30 uur:
opnieuw ingedeeld.
Voor meer informatie Will Zuijderwijk. Tel. 0174-624204, of wzuijd@kabelfoon.nl.

Donderdagochtend
Gedurende het seizoen (van september tot en met juni) wordt er iedere
donderdagochtend om 09.00 uur in de VELO-hal door groep van ongeveer 40
vrouwen en mannen badminton gespeeld. Het spelniveau varieert, evenals de
leeftijden van de speelsters en spelers. De sfeer is iets dat wij erg belangrijk vinden.
Na een warming-up wordt iedereen ingedeeld en worden er vrouwen- en
mannendubbels en mixpartijen gespeeld en af toe een enkele single. Na de koffie /
theepauze rond 10.30 uur is het mogelijk om opnieuw te badmintonnen tot ongeveer
11.30 uur. Een aantal weken per seizoen is er gelegenheid om training te krijgen. Dit
is geheel vrijblijvend. Ook worden er diverse onderlinge toernooien georganiseerd,
Sinterklaas, Kerst. Jaarlijks wordt er ook een gezellig uitstapje georganiseerd. Dit alles
gebeurt onder leiding van Ton Vis. Voor meer informatie kunt u contact met hem
opnemen, tel. 0174-294328 of tosivis@hotmail.com
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Tenslotte kan vermeld worden dat, als men kiest voor een bepaalde ochtend of avond,
men ook op (een van) de andere ochtend(en) en avond(en) kan spelen, met dien
verstande dat de vaste spelers dan wel voorrang hebben. Vaak is er voldoende plaats
om mee te doen.

Strippenkaart
Het is bij VELO Badminton ook mogelijk om te spelen met een zogenaamde
strippenkaart. Met een strippenkaart kan gespeeld wordt op een van de vier
bovenstaande tijden. De strippenkaart kan worden aangeschaft door een verzoek te
sturen naar strippenkaart@velo-badminton.nl.
Een strippenkaart voor 5x spelen kost € 30, voor 10x spelen kost € 55.
Dus spelen bij VELO Badminton? Mocht je interesse hebben, kom dan eens tijdens de
ochtenden of de avonden kijken in de VELO-hal. De eerste drie keer kan er vrijblijvend
worden meegespeeld.

Velo Badminton team 1
eredivisie kampioen seizoen 2015/2016
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ALGEMEEN
Aanmelden als lid
Als je zin hebt om te gaan badmintonnen ben je van harte welkom bij VELO
Badminton. Via de verschillende contactpersonen heb je al enige basisinformatie
gekregen over speeltijden en de algemene gang van zaken binnen onze vereniging.
Je kunt drie keer meespelen of meetrainen met de aanwezige trainer.
Vervolgens is het de bedoeling dat je een inschrijfformulier (zie voorbeeld achter in dit
boekje) invult, en dat samen met een pasfoto inlevert bij de trainer, de badmintonbegeleider, of iemand van het bestuur. Het inschrijfformulier is te verkrijgen bij de
diverse contactpersonen, je kunt het eventueel ook downloaden van de site:
www.velo-badminton.nl.
Na verwerking van de gegevens door de ledenadministratie ontvang je korte tijd later
per e-mail een factuur met daarop de verschuldigde contributie, plus eenmalig het
leeftijdsafhankelijke inschrijfgeld (als dat nog niet is afgedragen met het
inschrijfformulier). Betaling van de contributie dient binnen een maand na ontvangst
van de factuur te worden voldaan.
Voor de ledenadministratie is het belangrijk dat uw adresgegevens bij verhuizing
worden doorgegeven. Het is tevens van belang dat bij wijziging van een e-mailadres
dit wordt doorgegeven aan de ledenadministratie.
Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen, is het van belang dat u zich tijdig afmeldt,
vóór 1 juni van het lopende seizoen. Dit kan schriftelijk of per e-mail aan de
ledenadministratie of het secretariaat. (zie blz. 21).
Bescherming privacy
De door u verstrekte persoonsgegevens op het inschrijfformulier worden alleen intern
binnen de vereniging gebruikt. Alleen voor de aanmelding als bondslid van de
Nederlandse Badmintonbond worden de gegevens (zonder telefoonnummer) gebruikt.
De persoonsgegevens van de leden van VELO Badminton worden niet ter beschikking
gesteld aan derden buiten de vereniging.
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Contributie
De leeftijdsafhankelijke basiscontributie voor het seizoen 2017-2018 (met als
peildatum is 1-8-2017) is als volgt:
Senioren(vanaf 18 jr.)
Jeugd 16-17 jaar
Jeugd 14-15 jaar
Jeugd 12-13 jaar
Jeugd 10-11 jaar
Jeugd t/m 9 jaar

€ 219,- dinsdag en donderdagochtend € 193,€ 208,€ 200,€ 192,€ 184,€ 176,-

Trainingsbijdrage
Deze is afhankelijk van de eventuele trainingsgroep waarin u bent ingedeeld:
Selectie 1 (talentengroep):
365,- (3 trainingen (= 2 extra trainingsdagen))
Selectie 1 (bondsspelers):
200,- (2 trainingen (= 1 extra trainingsdag))
Jeugd selectie (groep A):
365,- (3 trainingen (= 2 extra trainingsdagen))
Jeugd selectie (groep A):
235,- (2 trainingen (= 1 extra trainingsdag))
Jeugdgroep B (extra trainingsdag):
165,- (2 trainingen (= 1 extra trainingsdag))
Jeugdgroep C en D (alleen donderdag) geen extra bijdrage
Jeugdgroep E (woensdag)
geen extra bijdrage
Bij een extra trainingsdag van deze groepen wordt een extra bijdrage in rekening
gebracht.

Inschrijfgeld
Senioren: € 15,jeugdleden: € 7,-

Competitiebijdrage
De bijdrage ten aanzien van de bonds- / regiocompetitie is als volgt:
Bondscompetitie: € 125,Regiocompetitie: € 90,-

Betaling
De contributie dient te worden overgemaakt op banknummer
NL29 INGB 000.133.4315, t.n.v. Badmintonclub VELO, te Wateringen.
De leden worden verzocht de contributie zo spoedig mogelijk te voldoen, uiterlijk
binnen een maand na toezending. Indien gewenst, kan een verzoek tot gespreide
betaling worden ingediend bij de penningmeester.
Voor de administratie wordt verzocht het factuurnummer en de lidcode-nummer te
vermelden.
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Accommodatie
VELO Badminton speelt en traint in de geheel vernieuwde sportcomplex van de omnisportvereniging VELO.
Adresgegevens:

Noordweg 26
2291 EE Wateringen
Telefoon kantine: 0174–292779

Routebeschrijving
Vanuit Amsterdam
Vanuit Amsterdam is de meest eenvoudige route de A4 (Amsterdam-Den Haag)
volgen tot afslag Naaldwijk/Wateringen/Den Haag-Zuid, zie verder ‘Vanaf afslag
Naaldwijk/Wateringen/Den Haag-Zuid’.
Vanuit Rotterdam
Vanaf Rotterdam is de makkelijkste route via de A13 - Rotterdam-Delft. U neemt dan
afslag Rijswijk/Plaspoelpolder. U rijdt dan over de verlengde A4. Na ongeveer 3
kilometer neemt u de afslag Naaldwijk/Wateringen/Den Haag-Zuid, zie verder ‘Vanaf
afslag Naaldwijk/Wateringen/Den Haag-Zuid’.
Vanuit Utrecht/A12
Vanaf de A12 Utrecht-Den Haag kiest u richting Rijswijk/Plaspoelpolder, maar u
vervolgt deze weg tot aan de afslag Naaldwijk/Wateringen/Den Haag-Zuid, zie verder
‘Vanaf afslag Naaldwijk/Wateringen/Den Haag-Zuid’.
Vanaf afslag Naaldwijk/Wateringen/Den Haag-Zuid
U blijft richting Wateringen Noord volgen. Bij de derde stoplichten sorteert u links voor
(nog steeds richting Wateringen Noord). Na 300 meter gaat u meteen weer links, de
weg volgen door het tunneltje, rechtdoor bij de 1ste rotonde, en bij de 2de rotonde
draait u de parkeerplaats van VELO op.
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Algemene ledenvergadering
Een keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Voor VELO
Badminton is dat meestal op de tweede maandag van de maand september. De ALV
is bedoeld voor alle leden en de ouders van de jeugdleden.
In deze vergadering kunnen vragen gesteld worden over het reilen en zeilen van onze
vereniging. Als lid, en als ouder van een jeugdlid kun je ook inspraak hebben op de
besluiten die worden genomen door het bestuur. Verder worden de verslagen van de
diverse commissies gepresenteerd, het financiële verslag van het voorgaande seizoen
komt aan de orde en zo ook de begroting voor het volgende seizoen. Er wordt
teruggekeken op het voorbije seizoen en vooruitgekeken naar het komende seizoen.
Eventuele nieuwe bestuursleden worden in de algemene ledenvergadering
voorgedragen en benoemd.

Clubtenue
Tijdens de gewone trainingstijden en de recreatieve speeltijden is ieder vrij in de keuze
van het badmintontenue. Maar voor de competitie is het spelen in vast teamtenue wel
verplicht. Misschien ken je het VELO-tenue, het groen/rood shirt met het VELO-logo
aan de voorkant en VELO’s shuttle op de rug, en indien mogelijk een donker
blauw/zwart broekje (of rokje). Daarnaast zijn er mogelijkheden om je initialen aan de
voorzijde of je naam aan de achterzijde te vermelden. Ook als je geen competitie
speelt is het natuurlijk leuk om een shirt te hebben van je club!
Contactpersoon voor de VELO Badminton clubkleding is Luc Zwinkels.
Contactpersoon voor de plastic shuttles is Koos Batist, voor de veren shuutles Cock
Diemel.
Voor de aanschaf van (Victor) rackets met flinke VELO kortingen kun je contact
opnemen met Michel de Silva: micheldasilva82@gmail.com
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Competitie
Badminton als teamsport
Badminton is een intensieve sport, waarbij je heel intensief kan spelen en lekker moe
kan worden. Het enkelspel is een individuele strijd van de één tegen de ander. Maar in
het dubbelspel merk je al dat je met je dubbelpartner samen een prestatie neerzet.
Badminton is daarom zeker een teamsport!

Meedoen aan een competitie
Met een groep van 4 tot 6 spelers en/of speelsters speel je tegen een team van een
andere vereniging. De sfeer rond een wedstrijd heeft iets aparts, soms moedig je de
medespelers aan, dan weer keuvel je gezellig met spelers of speelsters van de
tegenpartij. Competitie doe je jaren met veel plezier.

Najaarscompetities: senioren
Van september t/m januari is de periode voor de najaarscompetities. De teams worden
gewoonlijk ingedeeld met 7 andere teams, waartegen men een uit- en een
thuiswedstrijd speelt. Het grootste deel van de teams speelt in de gemengde
competitie, waarin een partij over 2 mannenenkels, 2 vrouwenenkels, 2 gemengd
dubbels, 1 mannendubbel en 1 vrouwendubbel gaat.
Daarnaast doet een aantal spelers mee aan de mannencompetitie.
In de gemengde competitie heeft VELO Badminton maar liefst 6 teams in de landelijke
bondscompetitie. De overige teams – (5 gemengde teams en 1 mannenteam in het
seizoen 2017/2018) spelen op verschillende niveaus in de competitie van de regio
ZuidWest. Vanaf het seizoen 2018/2019 wordt de regiocompetitie opgenomen in de
landelijke bondscompetities.

Recreantencompetities: senioren
De mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan de recreantencompetities. Een
gemengd team van 4 tot 6 spelers speelt tegen een recreantenteam van een andere
vereniging. Op dit moment speler er teams in de najaarscompetitie, voorjaarsdubbel
competitie en de voorjaarscompetitie. Bij de najaarscompetitie worden alleen dubbels
gespeeld; 4 gemengd dubbels, 1 mannendubbel en 1 vrouwendubbel. Bij de
voorjaarscompetitie worden er ook enkelspelen gespeeld.

Voorjaarscompetities: jeugd en senioren
Van februari t/m mei is de periode van de voorjaarscompetities. De teams zijn meestal
ingedeeld met 5 andere teams uit de regio ZuidWest, waartegen men een uit- en een
thuiswedstrijd speelt.
De meeste aandacht gaat in deze periode uit naar de jeugdcompetitie, waarvan de
opstapcompetitie bedoeld is voor de beginnende jeugdspelers. De jeugdteams
spelen hun 5 thuiswedstrijden op de zaterdagmiddag in de VELO-hal.
Daarnaast staan in deze periode vanuit de regio opnieuw een mannencompetitie op
het programma, en tevens een vrouwencompetitie.
Contactpersoon bondscompetitie:
Melissa van Tusschenbroek stc@velo-badminton.nl
Contactpersoon regiocompetitie:
Aico van Gent regiocompetitie@velo-badminton.nl
Contactpersoon recreantencompetitie: Marian Nijboer nijboermarian@gmail.com
Contactpersoon jeugdcompetitie: Melissa van Tusschenbroek jeugdcompetitie@velo-badminton.nl
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Competitie: thuiswedstrijden – spelen en supporteren
De zaterdagmiddag is de vaste speeltijd voor de thuiswedstrijden van de meeste
teams, zowel voor de seniorenteams als de jeugdteams. Gewoonlijk beginnen de
wedstrijden in de VELO-hal om 14.00 uur, een enkele uitzondering daargelaten.
Een klein aantal teams speelt om uiteenlopende redenen de wedstrijden op de vrijdag
(20.30 uur). De meeste recreantenteams spelen op de woensdagavond (19.30 uur).
Op de site van VELO Badminton http://www.velo-badminton.nl zijn overzichten te
vinden van de competitieprogramma’s en de uitslagen van gespeelde wedstrijden.
Een wedstrijd spelen is leuk, maar het is ook gezellig om naar de teams te komen
kijken. Van hoog naar laag stelt men de supporterssteun op prijs.

Eredivisie: thuiswedstrijden VELO 1
Het eerste team speelt al vanaf 1979 op het hoogste niveau in Nederland, de
Eredivisie. Vaak doet het mee om de strijd om de landstitel. VELO Badminton heeft in
het seizoen 2016/2017 voor de twaalfde maal het landskampioenschap
binnengehaald.
De thuiswedstrijden worden op zaterdagavond om 19.00 uur gespeeld, waarbij de hal
helemaal in het teken van deze wedstrijd staat. Er wordt gelijktijdig op twee banen
gespeeld en rond de banen worden voor het publiek tribunes geplaatst. Er zijn officiële
scheidsrechters en soms worden er ook televisieopnamen gemaakt.
Alle VELO-leden – en hun familieleden - zijn altijd van harte welkom bij de
thuiswedstrijden van VELO 1. Ook onze jongste jeugdleden kunnen zo aan hun
ouders laten zien dat hun sport heel bijzonder is.
De sfeer rond de wedstrijden is vooral in de play-offs en de finalewedstrijden voor het
Nederlands kampioenschap ongekend. De partijen zijn dan ook vaak van een
uitzonderlijk spectaculair gehalte. De entree is veelal gratis, en tussen de partijen door
is de VELO-kantine er tijd voor een drankje of een hapje.
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BADMINTONNEN
Wat heb je nodig?
1.
2.
3.
4.

Racket
Sportschoenen
Sportkleding
Shuttles

1. Racket
Laat je adviseren door winkelier of trainer, maar kijk de eerste keren dat je meespeelt
ook binnen de vereniging goed rond. Vraag of je een racket mag proberen. Praat er
met andere spelers over.
Goedkoop is duurkoop, het beste van het beste is overdreven.
In het begin heb je te weinig ervaring om te weten welk racket jou het beste past.
Investeer daarom bij het eerste racket niet teveel, maar doe dat wanneer jij dit zelf
goed kunt beoordelen.
2. Sportschoenen
Zorg voor lichte, veerkrachtige en goed steungevende zaalschoenen.
3. Sportkleding
Badminton is een zaalsport, dus de kleding dient hierop afgestemd te zijn. Met sokken,
een T-shirt en (korte) broek kom je een heel eind. Om afkoeling te voorkomen is het
dragen van een trainingspak tussen het spelen door aan te bevelen (zie ook het kopje
Clubtenue).
4. Shuttles
Er zijn twee soorten shuttles:
 Veren shuttles. Deze worden bij de hogere competities gebruikt;
 Nylon shuttles. Deze worden door de overige teams, vrij spelen en de trainingen
gebruikt.
NB. Het shuttlegebruik op de vrije speelavonden is voor eigen kosten, voor competitie
en training worden shuttles ter beschikking gesteld. De hoeveelheid shuttles is
afhankelijk van de speelklasse. Aan het begin van de competitie krijgt één lid van het
team de aangewezen hoeveelheid shuttles tot zijn beschikking. Indien deze voorraad
op is alvorens de competitie is afgelopen, dient men zelf en op eigen kosten voor
nieuwe shuttles te zorgen.

Spelsoorten
Het badmintonspel kent vijf onderdelen:
1. Mannenenkel (ME)
2. Vrouwenenkel VE)
3. Mannendubbel (MD)
4. Vrouwendubbel (VD)
5. Gemengd dubbel (GD)
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Beknopte spelregels
Hieronder staan in zeer beknopte vorm de belangrijkste badmintonspelregels en
nieuwe puntentelling vanaf 1 augustus 2006.

Het speelveld
Het officiële speelveld bestaat uit een groot aantal lijnen, dat voor een beginnende
speler nog wel eens tot verwarring kan leiden. Het grote aantal lijnen wordt
veroorzaakt doordat het speelveld voor het enkelspel verschilt van het speelveld voor
het dubbelspel:
 Voor het enkelspel gelden de binnenste zijlijnen en de achterste achterlijn. Het veld
wordt dus lang en smal.
 Voor het dubbelspel gelden alle buitenste lijnen. Alleen voor de service geldt de
voorste achterlijn.
Enkelspel

Speelveld

Servicevakken

Dubbelspel

Speelveld

Servicevakken

Nethoogte
In het midden: 1.524 m
Aan de randen: 1.55 m

Begin van de wedstrijd
Voor de aanvang van de wedstrijd loten de beide tegenstanders. De winnaar van deze
‘toss’ heeft het recht:
 de eerste service te doen of te ontvangen;
 de speelhelft te kiezen.
De verliezer van de loting krijgt de overgebleven mogelijkheid. In de tweede en derde
game van een wedstrijd mag die partij het eerst serveren die de voorgaande game
heeft gewonnen.
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Puntentelling
In alle spelsoorten wordt een game gespeeld tot 21 punten. Om een wedstrijd te
winnen moeten er twee games worden gewonnen. Uiteindelijk gaat het om de “best of
three games” tot 21 punten, met een verschil van 2 punten per game. Bij de stand 2119 wint degene met 21 punten. Bij de stand 20-20 moet worden doorgespeeld tot het
verschil van 2 punten is bereikt. Bij een stand van 29-29 is het 30ste punt het
winnende game of wedstrijdpunt. Na elke game en halverwege de 3e game, bij 11
punten, moet van speelhelft worden gewisseld.

De service
De service is een belangrijke slag. De service moet in het enkel- en dubbelspel
onderhands in het diagonaal tegenoverliggende serveervak worden geslagen. Niet
alleen de serverende partij, maar ook de ontvangende partij kan punten scoren. Net
als in het enkelspel heeft een duo in het dubbelspel slechts één servicebeurt. Alleen
de serverende partij wisselt van speelhelft als zij scoren. De service gaat over
wanneer de serverende partij niet scoort. De ontvangende partij krijgt dan een punt
zonder van speelhelft te wisselen.

Enkelspel
Bij de stand 0-0 wordt vanaf rechts geserveerd en zal steeds bij een even score vanaf
rechts en bij oneven score vanaf links worden geserveerd. De ontvanger past zich
altijd aan door in het diagonaal tegenover liggend vak te gaan staan. Een speler blijft
net zo lang serveren totdat hij een fout maakt c.q. de tegenstander een punt scoort.

Dubbelspel
De telling bij het dubbelspel gaat net als bij het enkelspel. Rechts begint bij de stand 00. Bij een gewonnen rally wordt het 1-0, wisselt men van vak en serveert dezelfde
speler van links. Als de service naar de tegenstander overgaat, begint de speler te
serveren die staat in het rechter of linker serveervak, afhankelijk van het aantal
gescoorde punten. Als de service is geslagen en geretourneerd, mogen de spelers
zich vrij over de gehele speelhelft verplaatsen. Er is geen verplichting afwisselend te
slaan zoals bij tafeltennis.
Voorbeeld: bij de stand 8-5 maakt de serveerder een fout. De service gaat over en de
stand wordt 6-8 en wordt vanaf rechts begonnen. Na een gewonnen rally door de
serverende partij wordt het 7-8 en wisselt men van vak. Er wordt dus alleen van
servicevak gewisseld als door de serverende partij een punt is gescoord.

Verlenging
Bij alle spelsoorten wordt gespeeld tot 21 punten, met een verschil van 2 punten per
game. Als het verschil van 2 punten nog niet bereikt is bij een stand van 29-29, dan is
het 30ste punt het winnende wedstrijdpunt.

Pauze
Wanneer een speler als eerste de score van 11 punten heeft bereikt, krijgen spelers
60 seconden rust. Tussen de games is een maximale pauze toegestaan van 120
seconden.

17

VELO Badminton

Fouten









Beide voeten van de serveerder of ontvanger bevinden zich niet binnen het
serveervak.
Bij een correcte service moet op het moment dat de shuttle wordt geraakt het
racketblad onder de pols en onder de heup zijn. Bovenhands serveren is dus fout.
De shuttle valt bij de service, zonder aanraken van de tegenstander, buiten het
juiste serveervak.
De shuttle komt buiten het speelveld terecht of wordt onder het net door of tegen
plafond geslagen.
Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn lichaam de shuttle of het net aan.
Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn racket het net aan of raakt de shuttle
tweemaal.
De shuttle raakt bij de service het plafond (bij hoogte van de hal lager dan 8 m
opnieuw serveren).
Met het racketblad over de netrand de shuttle slaan (voordat deze over het net is).

Let
Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een
onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen tijdens de rally in
jouw veld valt).
Er mag opnieuw (een let) worden geserveerd:
 wanneer de ontvangende partij nog niet klaarstond;
 als niet duidelijk is of de shuttle in of uit was;
 wanneer er van buitenaf wordt gehinderd.

Algemeen
Er is geen sprake van een fout wanneer de shuttle tijdens een rally of bij een service
het net raakt en toch reglementair in het speelveld valt. Grenslijnen horen altijd bij het
desbetreffende speelveld. Dus als een shuttle de grenslijn raakt is de shuttle “in”. Aan
deze beknopte spelregels kunnen geen rechten ontleend worden.
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Vertrouwenscontactpersonen op VELO
Zoals bij veel sportverenigingen zijn er ook bij VELO twee Vertrouwens Contact
Personen actief. Als OMNI vereniging is ervoor gekozen om dit centraal voor geheel
VELO te doen. Deze twee mensen zijn opgeleid bij de NOC NSF.
Het gaat om de volgende twee mensen:
 Joke Gales
 Martin Wolf.
Joke is actief bij VELO Volleybal en Martin is actief geweest bij VELO Ryu Ha en in
het Omni bestuur.
Je kunt contact opnemen met een vertrouwenscontactpersoon als je het gevoel hebt
dat je binnen jouw sportvereniging op een verkeerde manier wordt aangesproken of
behandeld. We denken dan aan ongewenste aanrakingen op plekken waarvan je vindt
dat dit niet hoort, of opmerkingen of gedragingen die seksueel getint zijn. Het kan ook
zijn dat er sprake is van een bedreigende, vernederende of kwetsende situatie
waardoor jij je onprettig voelt. Ook iemand die, binnen de vereniging beschuldigt wordt
van dergelijk gedrag kan bij ons terecht.
Een vertrouwenscontactpersoon kan tevens het bestuur helpen om de omgeving van
het gebouw veiliger te maken door te attenderen op aspecten die mogelijk als onveilig
worden beleefd .
De vertrouwenscontactpersonen luisteren naar de melder of naar de beschuldigde en
geven advies hoe deze persoon verder kan gaan. Zij bouwen geen dossier op en
zullen ook niet in een verdere procedure betrokken blijven.
De vertrouwenscontactpersonen zullen aan het bestuur verantwoording afleggen
waarbij nooit namen van betrokkenen door hen zullen worden genoemd.
De vertrouwenscontactpersonen zullen niets doen zonder dat jij er van weet.
Joke is bereikbaar op nummer 06 51704240 (indien voicemail dan graag inspreken en
de gewenste tijd van terugbellen aangeven).
Martin is bereikbaar op 06-22248668 of per mail info@martinwolf.nu
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Disclaimer
De beheerder van dit informatieboekje betracht uiterste zorgvuldigheid bij
het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie in dit
informatieboekje, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid
of volledigheid hiervan. De beheerder van dit informatieboekje aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook
ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden
informatie in dit informatieboekje.
De informatie in dit informatieboekje kan zonder voorafgaande
waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht van dit
informatieboekje berust bij de beheerder. Vermenigvuldiging in wat voor
vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.
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Bestuur, commissies en andere functies
Bestuursleden:
Voorzitter
Cock Diemel
Groenepad 30
2295 LZ Kwintsheul
06-24260857
voorzitter@velo-badminton.nl
Secretaris
Thea Suijkerland
Randveen 12
2291 NM Wateringen
0174-293593
secretaris@velo-badminton.nl
Penningmeester
Erik van der Burg
penningmeester@velo-badminton.nl
2e penningmeester
Koos Batist
ledenadministratie@velo-badminton.nl
Voorzitter Sporttechnische commissie
Vacant, waargenomen door
Evert Lamme en Ben Molenkamp
stc@velo-badminton.nl
Voorzitter Commissie Faciliteiten en Activiteiten
Vacant, waargenomen door
Jim Molenkamp (Faciliteiten)
fa@velo-badminton.nl
Sten van Nieuwkerk (Activiteiten)
activiteitencommissie@velo-badminton.nl
Voorzitter Commissie PR, Communicatie en Sponsoring
Vacant, waargenomen door
Luc Zwinkels
pr.sponsoring.comm@velo-badminton.nl

Bijzondere functionarissen:
ledenadministratie
Koos Batist
ledenadministratie@velo-badminton.nl
Redactie Velonieuws
(Kopij en abonnement elektronische versie)
Dick van Bruchem
0174-295569
velonieuws@velo-badminton.nl
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Commissies:
Sporttechnische commissie (STC)
 Ben Molenkamp
 Evert Lamme
 Franklin Telwin
 Mark Brekelmans
 Melissa van Tusschenbroek a.i.
stc@velo-badminton.nl
Commissie faciliteiten en activiteiten (FA)
 Jim Molenkamp fa@velo-badminton.nl
 Sten van Nieuwkerk activiteitencommissie@velo-badminton.nl
Commissie PR, communicatie en sponsoring

Gert Jan van Geest

Gerard van Zundert

Luc Zwinkels

Johan de Ligt
pr.sponsoring.comm@velo-badminton.nl

Trainers
Selectie talentengroep & senioren
 Rikkert Suijkerland (coach VELO 1)
 Ciraar Slaats (ass. coach VELO 1)
 Edward van der Heuvel
 Russell Muns
 Aad van Zeijl
 Myke Halsema
 Marcel Bijen
 Wendy Slaats
Jeugd








Randy van der Bijl
Edward van de Heuvel
Michel de Silva
Emma Lörtzer
Dennis Eversdijk
Veda Diemel
Leslie Dodemont

Recreanten woensdagavond
 Karel Tokromo
Recreanten vrijdagavond
 Arless Tjin-Asjoe
Begeleiding dinsdagochtend
 Wil Zuijderwijk /Joke van den Bos
Begeleiding donderdagochtend
 Ton Vis.
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VELO Badminton inschrijfformulier
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van VELO Badminton
Achternaam

:

Roepnaam

:

Voorletters

:

Straat + huisnummer

:

Postcode + Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Geboortedatum

:

M/V *
: e-mail:

Banknummer:

Heeft u al eerder in verenigingsverband badminton gespeeld?

JA/NEE

Zo ja, bij welke vereniging(en)?
Heeft u ook competitie gespeeld?
Zo ja, in welke klasse speelde u het laatst

JA/NEE

Wilt u in de toekomst competitie spelen?

JA/NEE

Voor leden van de jeugdgroepen A en B is deelname aan competitie verplicht.
Ondergetekende verklaart de statuten en de van toepassing zijnde reglementen van de vereniging en de Nederlandse
Badminton Bond na te komen:
te:

op:
(plaats)

(datum)

(handtekening)

Indien het aspirant lid jonger is dan 18 jaar dan is ook de handtekening van ouder of voogd vereist
handtekening ouder of voogd:

Bij inschrijving dient een recente pasfoto (met op de achterzijde uw naam) ingeleverd te worden.
Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Beëindiging is slechts mogelijk door schriftelijke opzegging of een
e-mailbericht aan het secretariaat of de ledenadministratie, vóór 1 juni van het verenigingsjaar.
Bescherming privacy
De door u verstrekte persoonsgegevens op het inschrijfformulier worden alleen intern binnen de vereniging gebruikt.
Alleen voor de aanmelding als bondslid van de Nederlandse Badmintonbond worden de gegevens (zonder
telefoonnummer) gebruikt. De persoonsgegevens van de leden van VELO Badminton worden niet ter beschikking
gesteld aan derden buiten de vereniging.

Niet in te vullen door het aspirant lid.
In te vullen ontvanger (= trainer of begeleider of contactpersoon)
Pasfoto

SENIOREN / JEUGD / SELECTIE / RECREATIEF *

Ontvanger
Speelt op:
Maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag *
Ochtend / middag / avond *

Inschrijfgeld

Ledenadministratie

Opmerkingen: * omcirkelen wat van toepassing is
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