Competitie bij BCWeert’67 Seizoen 2019-2020

Competitie spelen bij BCWeert’67
Badminton is een teamsport. Dit betekend dat jij afhankelijk bent van je teamgenoten en je
teamgenoten van jou. Wanneer je competitie speelt bij BCWeert’67, dan betekent dit dat je je aan
een aantal afspraken houdt. We hebben deze afspraken op een rijtje gezet en vragen alle spelers
deze afspraken door te nemen, voordat zij zich opgeven voor de competitie. Wanneer de afspraken
niet of onvoldoende worden nagekomen, wordt de speler of de ouder(s)/verzorger(s) hiervoor
verantwoordelijk gehouden en kan de trainer/een TC-lid een gesprek met de betreffende speler
aangaan. Los van de voorwaarden, afspraken en verwachtingen zoals deze hieronder omschreven
worden, geld: alles is bespreekbaar! Denk je niet overal aan te kunnen voldoen, ben je bang dat er
zaken van je verwacht worden die je niet waar kunt maken. Maak het dan bespreekbaar met je
trainer of één van de andere TC leden. Samen komen we er dan vast en zeker uit! Veel plezier alvast
voor het nieuwe seizoen!

Algemeen voor alle competitiespelers
Trainingen
1. Begint je training direct nadat een andere vereniging de zaal heeft gebruikt (om 17:30 of 19:00
uur)? Betreed de zaal dan niet vóór dat tijdstip, maar wacht netjes tot het tijdstip dat je training
officieel begint.
2. Begint je training ná een andere training van BCWeert'67? Zorg dan dat je minimaal 15 minuten
voor aanvang van je training in de sporthal aanwezig bent. Zo zorg je ervoor dat je voldoende tijd
hebt om je op je training voor te bereiden d.m.v. een goede warming-up.
3. Iedereen helpt met het opzetten, dan wel opruimen van de zaal. Zowel tijdens trainingsavonden,
als tijdens competitiewedstrijden, als tijdens toernooien.
4. Het kan altijd zijn dat je vanwege ziekte of overmacht niet aanwezig kunt zijn bij een training. Meld
je dan altijd zo snel mogelijk af bij je trainer en je teamgenoten. Weet je al langer van te voren dat je
op een bepaalde datum niet bij een training aanwezig kunt zijn, meld dit dan ook altijd zo vroeg
mogelijk bij je trainer en teamgenoten. Vraag je trainer en teamgenoten of je zijn/haar mobiele
nummer of E-mailadres mag ontvangen zodat je hen altijd iets kunt laten weten.

Competitie
1. De speelschema’s, -locaties en -tijden, zijn vóór het begin van de competitie bekend. Deze worden
gecommuniceerd via de Competitie Contact Persoon (CCP) van BCWeert'67.
2. Wanneer je je opgeeft voor de competitie betekend dit dat je alle competitiedagen kunt worden
opgesteld. Je zorgt er dus voor dat je alle competitie dagen beschikbaar bent.
3. De definitieve indeling van spelers in teams/trainingsgroepen wordt zo veel mogelijk in overleg
met de speler, maar niet noodzakelijk met zijn/haar toestemming, door de TC bepaald.
3. De trainers bepalen de teamopstellingen. Indien nodig op basis van
aanwezigheid en inzet van spelers, met inachtneming van de teamdoelen
welke aan het begin van het seizoen door de TC bepaald worden. Tijdens de competitie kunnen
teamdoelen in overleg met de TC, aangepast worden. Alleen overleg met de trainer kan een
teambegeleider/teamcaptain van een team, voor meerdere wedstrijden zelfstandig de opstelling
bepalen.
4. In het geval dat verschuivingen binnen teams tijdens de competitie noodzakelijk zijn, geldt: het
clubbelang gaat voor het teambelang, het teambelang gaat voor het individuele belang.
5. Afmelden voor een competitiewedstrijd kan alleen bij hoge uitzondering en gebeurd uiterlijk 1
week voor het begin van de competitie en altijd in goed overleg met je trainer en
teambegeleider/teamcaptain. In het geval dat je door overmacht verhinderd bent, meld je dit zo
spoedig mogelijk bij je trainer, teambegeleider/teamcaptain en teamgenoten.
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6. Als afmeldende speler ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte vervanger.
Eventueel ook in overleg met de trainer, teambegeleider/teamcaptain en CCP'er.
7. Het vervoer van en naar "uit" wedstrijden (wedstrijden naar andere verenigingen) wordt door jou
zelf of door ouder(s) en verzorger(s) verzorgd. Het makkelijkste is natuurlijk om te carpoolen met
anderen (en het gezelligst). Stel vóór het begin van de competitie een afgestemd rijschema op,
waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. We rekenen hierbij op de hulp van álle spelers en álle
ouders/verzorgers.
8. Badminton speel je met je team: wachten tot iedereen klaar is, tellen voor een teamgenoot en
supporten van je team is daar ook een onderdeel van.
9. Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent voor de competitiewedstrijden. Minimaal ½ uur voor
aanvang van de eerste wedstrijd.

Kleding
1. Tijdens trainingen draag je een korte broek en T-shirt. We raden je aan, aan het begin van je
training, ook een trainingspak te dragen. Zo kun je vervelende blessures als gevolg van te snel
afkoelen of te langzaam opwarmen, voorkomen.
2. Tijdens competitie draag je een zwarte broek en het club t-shirt. Deze kleding is verplicht,
afwijkende kleding zoals lange broeken of andere shirts zouden boetes van de Badmintonbond als
gevolg kunnen hebben, welke dan voor rekening van de speler zijn. De vereniging is
verantwoordelijke voor het communiceren van het juiste adres waar het clubtenue te verkrijgen is.
(We proberen als vereniging altijd een clubtenue te vinden met goede prijs/kwaliteit verhouding.)
3. Draag altijd binnensport gymschoenen (geen zwarte zolen).
4. Zet een flesje water naast de baan waar je speelt zodat je altijd iets kunt drinken.

Toernooien
1. Deelname aan een aantal door de vereniging geselecteerde toernooien, wordt verwacht om de
vaardigheden van de speler uit te breiden/op peil te houden.
2. Toernooien worden gespeeld in het weekend. Deze weekenden worden tijdig bekend gemaakt,
houd ze dus vrij in je agenda!
3. Het inschrijfgeld voor toernooien is voor eigen rekening.
4. Shuttles t.b.v. toernooien kun je aanvragen bij de CCP'er, vergeet ze niet!
5. Het vervoer dien je (of je ouder(s) en verzorger(s)) zelf regelen. Het
leukste en het makkelijkste is natuurlijk om te carpoolen met anderen!
6. De speelschema’s worden een paar dagen voor het toernooi bekend gemaakt
op www.toernooi.nl.
7. Zorg dat je tenminste een half uur vóór het begin van je eerste wedstrijd in de hal speelklaar bent.
Zo heb je voldoende tijd voor een goede warming-up en word je niet verrast als het toernooi wat
voorloopt op de planning.
8. Bij de meeste toernooien is in het reglement opgenomen dat wanneer je een partij verliest, je de
volgende wedstrijd op dezelfde baan moet tellen. Buiten dat het dus verplicht is, is het wel zo netjes
en sportief ten opzichte van de volgende spelers dat dit dus ook gebeurd.
9. De dubbel-/mixkoppels voor de Limburgse Jeugd Kampioenschappen worden samengesteld door
de vereniging. Uiteraard proberen we hierbij zoveel mogelijk rekeningen te houden met de wensen
van de spelers. Voor de overige toernooien zijn de spelers vrij om te kiezen met wie ze spelen.
10. Voor de geselecteerde jeugd toernooien inventariseert de vereniging de deelnemers. Daarbij
kunnen zij aangeven met wie ze graag spelen.
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Jeugd competitie
De indeling van jeugdspelers in trainingsgroepen en teams gebeurd allereerst, ongeacht hun sterkte,
o.b.v. leeftijdscategorieën. Vervolgens kunnen de spelers bij hun competitie aanmelding, aangeven
of ze prestatief of minder prestatief willen spelen. Aan de hand hiervan worden ze ingedeeld in een A
of B groep. Vervolgens kan de Technische Commissie besluiten om een speler alsnog, o.b.v.
sterkte/prestatie/inzet/potentie, in een andere leeftijdscategorie of A of B groep te plaatsen. Aan de
hand van dit proces wordt getracht de trainingsgroepen en teamindelingen zo objectief mogelijk op
te stellen.

Ongeacht van leeftijd of niveau verwachten wij van alle jeugd spelers:
1. Actieve en sportieve deelname aan trainingen en (competitie)wedstrijden.
2. Deelname aan alle trainingen 2x per week.
3. Deelname aan trainingszondag op 1-9-2019.
4. Deelname aan/Beschikbaar voor álle competitie wedstrijden.
5. Deelname aan het BCWeert’67 toernooi (RTC of JRT), Limburgse jeugd/seniorenkampioenschappen, de Clubkampioenschappen en deelname aan 2 andere toernooien.
Deelname door beginnende jeugdspelers aan de competitie, wordt door de trainers bepaald. In de
eerste twee jaar worden ze eventueel wegwijs gemaakt in de wedstrijd- en competitieomgeving via
deelname aan competitiewedstrijden als reservespeler. De opstellingen (spelers in overleg met de
trainers) en de inschrijvingen voor toernooien worden via de TC gecommuniceerd.

Senioren mix-competitie
Als senioren mix-competitie speler kun je je opgeven voor categorie A of B speler, waarbij:

Senioren categorie A
1. Tijdens trainingen en competitie wordt er "100%" inzet van je verwacht.
2. Deelname aan alle trainingen (2x per week) verwacht (afwezigheid maximaal 15%). Ben je student,
dan kun je in overleg aanvullende afspraken maken met je trainer/de TC (bijv. o.b.v. extra trainen bij
andere vereniging of andere sport gerelateerde activiteiten).
3. Verplichte deelname aan trainingszondag.
4. Verplicht(e) deelname aan/beschikbaar voor alle competitie wedstrijden.
5. Verplichte deelname aan het BCWeert’67 toernooi (RTC of JRT), Limburgse jeugd/seniorenkampioenschappen, de clubkampioenschappen en minimaal 2 andere toernooien.
6. Verwachte deelname aan eventueel extra georganiseerde trainingen/uitwisselingen
7. Verwachte deelname aan beker competitie
8. Verplichte deelname aan "bostraining" of alternatieve conditietraining tijdens de zomervakantie
9. Er wordt van je verwacht dat je tijdens tenminste 1 toernooi deelneemt aan het coachen van jeugd
tijdens hun wedstrijden.

Senioren categorie B
1. Keuze uit 2 of 1 keer trainen per week in overleg met je trainer. Indien je 1 keer in per week wilt
trainen, is dit in overleg met je trainer structureel op woensdag óf op vrijdag.
2. Je bent inzetbaar voor een gedeelte van de competitiewedstrijden of inzetbaar als reserve speler
(voorafgaand aan de competitie overleg je de beschikbaarheid en inzetbaarheid met de trainer).
3. Deelname aan het BCWeert’67 toernooi (RTC of JRT) en de clubkampioenschappen.
4. Deelname aan trainingszondag is gewenst.
5. Mogelijkheid tot deelname bekercompetitie.
6. Je bent bereid als sparringpartner voor een categorie A speler te fungeren.
7. Het wordt bijzonder gewaardeerd (door jeugdspelers, hun ouders én door
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de vereniging) als je tijdens jeugdtoernooien begeleid/coacht!
8. Je kunt/zult minder individuele aanwijzingen krijgen van jouw trainer dan een categorie A speler.

Senioren heren-competitie
1. Je hebt de mogelijkheid om op woensdag en vrijdagavond vrij te spelen/trainen tijdens de
recreatie speeluren.
2. Je aanwezigheid kun je tijdens de recreatie speeluren naar eigen behoefte invullen.
3. Deelname aan trainingszondag is mogelijk maar niet verplicht.
4. Verplicht(e) deelname aan/beschikbaar voor alle competitie wedstrijden.
5. Verwachte deelname aan het BCWeert’67 toernooi (RTC of JRT) en de clubkampioenschappen.
6. Verwachte deelname aan eventueel extra georganiseerde uitwisselingen tussen trainingsgroepen

Ouder(s)/verzorger(s) jeugd competitie spelers:
betrokkenheid bij competitie, activiteiten en trainingen
1. BCWeert'67 is afhankelijk van de betrokkenheid van alle ouder(s)/verzorger(s) bij het begeleiden
van hun kind en de kinderen in het team van hun kind.
2. Per jeugdteam proberen we minimaal één ouder als teambegeleider aan
te stellen (TIP: dit is behalve leuk, ook gezellig. Bovendien vergroot het uw
kennis van badminton). De teambegeleider is een vrijwillige taak. Kennis nemen van de basisregels
van badminton is hierbij wel aan te raden. Je kunt hierbij echter altijd rekenen op de steun en
adviezen van actieve betrokken vrijwilligers van BCWeert'67!
3. De Teambegeleider neemt het initiatief voor het opstellen van het rijschema t.b.v. uitwedstrijden
én begeleiders schema bij thuiswedstrijden. BCWeert'67 doet hierbij beroep op de betrokkenheid
van alle ouder(s)/verzorger(s), zodat de taken/belasting evenredig verdeeld zijn.
4. Als bij een tijdige afmelding een speler uit het team geen vervanging kan
vinden, dan kan hierbij de hulp van de teambegeleider ingeschakeld worden.
Deze kan op zijn/haar beurt altijd op hulp van de trainer en/of CCP'er rekenen bij het vinden van een
geschikte vervanger óf (in het uitzonderlijke geval) bij het verplaatsen van een competitiewedstrijd.
5. Indien een ouder niet kan rijden/begeleiden, is hij/zij zelf verantwoordelijk een vervanger te
regelen.
6. We vragen ouders/verzorgers op eigen initiatief, hun kinderen te begeleiden bij een toernooi,
tevens wordt er door BCWeert'67 gestreefd naar de aanwezigheid van ten minste één
trainer/begeleider/coach.
TIP: meld je eens om te helpen/ondersteunen bij een training. Het kan verrassend leuk zijn en we
kunnen uw hulp altijd goed gebruiken!
Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: www.bcweert67.nl (Beschikbaarheid van de
zaal, Toernooien, Jaarkalender, Nieuws, A-mailadressen). LET OP: zorg er zelf voor dat je juiste Emailadres en adresgegevens die bij de vereniging bekend zijn. Je kunt dit via je account op de website
controleren en aanpassen. Zie ook de downloads op de website voor de handleiding "Inloggen
website BCWeert’67".

Contactpersonen omtrent TC en Competitie zaken
Competitie Contact Persoon (CCP): Loes Bongers
Trainers: Alex Timmerman, Paul Lebesque, Rob Scheffer, Gilbert Vereijken, Joris Jansen
TC contactpersoon: Rebecca Wolters en Tom van den Bercken
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