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ALGEMENE INFORMATIE
De Risdamse Badminton Club Slash is een vereniging die sinds haar oprichting in 1980
gebruik maakt van de sporthal in De Huesmolen te Hoorn. De vereniging heeft ongeveer 45
leden en beschikt over 6 speelvelden op de maandagavonden en 3 speelvelden op de
woensdagavonden.
Bij RBC Slash wordt de badmintonsport hoofdzakelijk in recreatieve zin beoefend. RBC
Slash is lid van de West-Friese Badminton Combinatie (WFBC) met in de winter een
competitie waaraan de clubleden deel kunnen nemen. Het spelniveau ligt in de buurt van de
3e/4e klasse van de landelijke bond.
Op de maandag wordt er onder begeleiding van een deskundige speler training gegeven aan
de recreatieve én de spelers die deelnemen aan de West-Friese Badminton Combinatie
(WFBC) competitie. Hierbij wordt onder meer aandacht besteed aan warming-up,
speltechniek en conditie.
Het badmintonseizoen bij de RBC Slash loopt van maandag 3 september 2018 t/m maandag
31 mei 2019. Seizoen 19/20 begint op maandag 26 augustus 2019.
De vaste speelavonden zijn:



Maandagavond: van 19:30 tot 22:00 (met training van 19:45 tot 20:30)
Woensdagavond van 20:00 tot 22:00

Vrijdagmiddag is er - voor liefhebbers geen lidmaatschap willen aangaan - Ouderen
Badminton. Ook wmo en diabetes zijn van harte welkom. We starten om 14:30 en spelen tot
16:30. Kosten per keer € 2.50, lidmaatschap is dus niet verplicht. Er zijn rackets aanwezig.
Op feestdagen en in de zomer- en kerstvakantie is de sporthal gesloten. Ieder lid heeft de
mogelijkheid om op beide avonden te komen spelen, zonder dat daarvoor extra contributie
verschuldigd is. Wanneer er sprake is van een feestdag op een van de speelavonden (bijv.
Sinterklaas, Kerstmis, Pasen etc.) en er niet kan worden gespeeld, vindt van de niet
gespeelde uren geen verrekening plaats van de betaalde contributie.
Naast de vaste speelavonden worden er ook diverse activiteiten en toernooien
georganiseerd.

De RBC Slash heeft in het belang van de leden ook diverse commissies:
 Technische commissie voor de organisatie van het competitie seizoen en toernooien;
 Public Relations voor het onderhouden van de website en facebook;
Voor andere activiteiten naast badminton maakt het bestuur graag contact met leden die lid
willen worden van de activiteitencommissie. Wij zijn een vereniging die blaakt van energie
om het de leden sportief naar de zin te maken, maar waar vooral de gezelligheid hoog in het
vaandel staat.
Badminton is er voor jong en oud. Indien je eens kennis wilt maken met deze leuke sport,
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kom dan eens naar sporthal De Huesmolen op een van de bovengenoemde avonden. Je
kunt drie avonden geheel vrijblijvend en kosteloos als introducé(e) meespelen en trainen.
Het enige wat je hoeft mee te nemen zijn sportschoenen, sportkleding en een goed humeur.
Een racket hebben wij eventueel in bruikleen.

Meer informatie kun je zien op www.rbcslash.nl of contact op nemen met de volgende
personen:
Kees van Kleef
Gerda Kieftenburg

(Voorzitter)
(T.C.)

tel: 0229 - 234919
tel: 0229 – 236797

Mail
_______
cbm.vankleef@quicknet.nl
gerdakieftenburg@kpnmail.nl

VERKORTE SPELREGELS
Speelveld
Het speelveld voor badminton ziet er als volgt uit:

Het veld is 13,40 meter lang en 6,10 meter breed. Het net is bij de palen 1,55 meter hoog.
Het spel
Het badminton kent vijf disciplines:
- Herenenkelspel (HE)
- Damesenkelspel (DE)
- Herendubbelspel (HD)
- Damesdubbelspel (DD)
- Gemengddubbelspel (GD)
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Het speelveld voor een enkelspel:

Het speelveld voor een dubbelspel:
Telling
Bij alle even punten en de 0, wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak.
Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak.
Er wordt gespeeld volgens het rally-point systeem, dit houdt in dat elke rally die er gespeeld
wordt een punt waard is. Degene die het punt scoort begint de volgende rally met serveren.
Degene die als eerste bij de 21 punten is heeft de set gewonnen. Bij een stand van 20-20
wordt er verlengd tot 2 punten verschil of totdat iemand als eerste de 30 bereikt. Deze wint
dan de set. Bij twee gewonnen sets, win je de wedstrijd.
Bij het dubbelspel gaan dezelfde regels op, degene die op de even kant staat serveert bij
een even stand en andersom, na elk gescoord punt van de eigen service wordt er van vak
gewisseld.
Toss
Voordat een spel begint is er de toss.
Wie de toss wint heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:
- Als eerste serveren of als eerste de service ontvangen.
- Kiezen van de speelhelft waarop men begint.
Nadat de keus is gemaakt, maakt de tegenpartij de keus van de overgebleven optie.
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Service
De service is erg belangrijk bij het badminton.
Je service is goed als:
- Deze onder de heup geslagen wordt
- Deze diagonaal in het juiste speelvak wordt geslagen
- De serveerder niet op of over de lijnen van zijn serveervak staat
- De serveerder met beide voeten op de grond staat

Je scoort een punt als….
- De shuttle in het speelveld van de tegenstander de grond raakt.
- De tegenstander de shuttle in het net, tegen het plafond 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.
Let
Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene
gebeurtenis of onenigheid met de scheidsrechter en/of tegenstander.
Wisselen van speelhelft
Na iedere set wordt er gewisseld van speelhelft.
In de derde game wordt er gewisseld wanneer één van de spelers 11 punten heeft gescoord.
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CONTRIBUTIE SEIZOEN 2018/2019
Verschuldigde bedragen bij lidmaatschap van de RBC Slash
Contributie
Voor het totale seizoen waarvoor 2x per week kan worden gespeeld
€ 120,00
Donateurschap (niet spelend lid) maar kan wel aan toernooien deelnemen € 10,00
Inschrijfgeld
Inschrijfgeld (eenmalig) per lid:

niet verschuldigd

Familiekorting (per gezinslid)
Vanaf het 2e gezinslid:

€4,50

Indien een lid zich inschrijft na aanvang van een nieuw seizoen wordt de contributie
evenredig met het aantal maanden tot het einde van het seizoen aangepast.

PROCEDURE OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Opzeggen kan bij onze vereniging alleen schriftelijk. Afmeldingen voor een volgend seizoen
ontvangen wij graag voor 1 juni van het lopende seizoen. Opzeggen kan:
1) Schriftelijk:
De opzegging kan je sturen naar:
Ledenadministratie RBC Slash
p/a Patrick Oostenbrink
Wever 79
1625 VM HOORN
2) Per e-mail:

patrick_oostenbrink@hotmail.com
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RISDAMSE BADMINTONCLUB SLASH
AANMELDINGSFORMULIER
Voor- en achternaam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-mailadres:
Indien je eerder lid van een badmintonvereniging bent geweest, gelieve op de regel hieronder de
naam van de vereniging, de periode dat je lid bent geweest en het bondsnummer te vermelden:

Contributie wordt aan nieuwe leden in rekening gebracht vanaf het moment dat men spelend lid is.
Inschrijfgeld is niet verschuldigd. De specificatie treft je aan op de contributienota die per mail
omgaand wordt toegezonden.
Voel je er wat voor om zitting te nemen in het bestuur of een commissie? JA / NEE

Hoe ben je aan informatie over RBC Slash gekomen?

Plaats:

Datum: -

-

Handtekening:
(Indien het lid jonger is dan 18 jaar is een handtekening van ouder of voogd vereist.)
Dit formulier kan je inleveren bij een van de bestuursleden, op een van de speelavonden, inscannen
en mailen naar patrick_oostenbrink@hotmail.com of opsturen naar:
Ledenadministratie RBC Slash
p/a Patrick Oostenbrink
Wever 79
1625 VM HOORN
Het aanmeldingsformulier is alleen geldig indien ondertekend. Na verwerking en acceptatie ben je
ververplicht tot het betalen van de verschuldigde contributie. Van de penningmeester ontvang je via
de e-mail een opgave van het te betalen bedrag.
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend door onze vereniging gebruikt voor verenigingsgerelateerde activiteiten. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op
grond van de wet verplicht zijn. Door het invullen van dit inschrijfformulier ga je ermee akkoord dat je
persoonsgegevens worden verwerkt door ons en worden opgenomen in onze database. Zie ook het
privacy-statement van de vereniging.
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