
  
 

  
 

  
 

 
 
 

     
 

 
 
 

     
 

 
 
 

     
 

Badminton is niet enkel een sport voor topatleten 
maar vooral een sport voor iedereen en voor elke 
leeftijd. Van jeugdspeler over recreant tot 
competitiespeler, bij BC Waarschoot is er dan ook 
voor elk wat wils.  

Ongetwijfeld vind ook jij jouw plaatsje! Hoog tijd dus 
om te komen kennismaken met de badmintonsport 
en met onze club. Maak gerust ook je familie en 
vrienden warm om hetzelfde te doen! 

Onze club telt in totaliteit meer dan 100 leden, 
waarvan de meerderheid recreanten zijn. Het 
spelplezier, de ontspanning én de sportiviteit komen 
bij hen op de eerste plaats. 

Iedereen, van beginner tot gevorderde, speelt 
continu (dubbel)wedstrijdjes waarbij de dubbelduo’s 
spontaan worden samengesteld en er telkens van 
partner en van tegenstander gewisseld wordt.  

In het najaar wordt een “Start2Badminton”-cursus 
georganiseerd voor nieuwelingen en leergierigen. Iets 
gevorderden kunnen deelnemen aan de Meetjesland-
Cup, een samenwerking met clubs uit onze buurt. 

         

            
 

Vanuit de visie dat de jeugdspelers van vandaag onze 
volwassenen van morgen zullen zijn, wordt er bij onze 
club extra aandacht besteed aan de jeugdspelers. 

Het doel van onze jeugdwerking is om elke speler 
training te bieden op zijn/haar niveau. Hierbij wordt 
gelet op zowel de juiste techniek, de juiste tactiek, op 
conditie én op speldoorzicht.  

Dit doen we eerst en vooral in de vorm van wekelijkse 
trainingen, maar ook via ontmoetingen met andere 
clubs (tijdens het “Jeugd Badminton Circuit 
Meetjesland”), waardoor we gedreven spelertjes op 
een hoger niveau trachten te brengen.  

Min. leeftijd voor onze jeugd is 9 jaar, max. leeftijd 14 
à 16 jaar (afhankelijk van de spelers’ ontwikkeling). 

Sinds enkele jaren heeft onze club het statuut van 
competitieclub. In het seizoen 2020-2021 zijn drie 
ploegen actief in de provinciale reeksen.  

Onze ‘Heren 1’ speelt in derde provinciale en speelt 
z’n thuiswedstrijden op vrijdagavond. De ‘Heren 2’ 
speelt in vierde provinciale en speelt z’n thuis-
ontmoetingen op zaterdagavond. De ‘Gemengd 1” zal 
dit jaar ook in 4e provinciale aantreden en speelt z’n 
thuiswedstrijden op zaterdagavond. 

Zonder twijfel gaan ze allen telkens vol voor de 
overwinning. Supporters zijn daarbij altijd welkom!  

Meer informatie over de samenstelling van onze 
ploegen en hun wedstrijdkalenders zijn te vinden via 
onze website.  

   

 
Jeugd  

• Donderdag 19u00 – 20u30     Training 
• Vrijdag 19u00 – 20u00     Vrij spel 
• Zondag 09u00 – 10u30     Training 

Recreanten en competitiespelers 
• Dinsdag 18u00 – 20u30     Vrij spel 
• Vrijdag 20u00 – 22u00     Vrij spel 
• Zondag 09u00 – 10u30     Vrij spel 

Een gedetailleerde kalender vindt u op de website. 

  

Het seizoen 2020-2021 loopt van 16 augustus t.e.m. 
30 juni. De tarieven voor een volledig seizoen zijn: 

• Jeugd (tot 14 jaar) 80 euro  
• Recreanten 90 euro  
• Competitiespelers 110 euro 

 
 

Wie liever eerst even onze sport en onze club komt 
verkennen, betaalt hiervoor 2,50 euro (max. 2 keer en 
terugbetaald bij later lidmaatschap tijdens dit 
seizoen).  

Lidgelden te betalen via BE81 8601 1864 4924. 

  



   
    

Naast onze wekelijkse speelmomenten organiseren 
we ook enkele nevenactiviteiten, waarop we telkens 
al onze leden (of een specifieke groep onder hen) 
uitnodigen. Op die manier wordt ook het sociale 
aspect allerminst verwaarloosd! 

• After Work badminton 
• Clubtornooi 
• Jeugdontmoetingen (JBC Meetjesland) 
• Recreantenontmoetingen (MeetjeslandCup) 
• Nieuwjaarsdrink 
• Quiz 
• Hawaïtornooi 
• … 

 

• Tim Lippens – 0495 73 48 16 
 Voorzitter 

Competitieverantwoordelijke 
• Vicky Buysse 
 Secretaris 

• An Maebe 
 Penningmeester 

• Frederick Hurtekant – 0494 87 37 60 
 Recreantenverantwoordelijke 

• Hendrik De Clercq – 0478 77 18 75 
 Jeugdverantwoordelijke 

 
 

 

    

    

    

 

 

 

  

  

    

    

    

Meer informatie over onze club is te vinden via onze 
website. De laatste nieuwtjes worden ook gedeeld op 
onze Facebook-pagina en ook via e-mail zijn we vlot 
bereikbaar. 

 www.bcwaarschoot.be 

 fb.com/badmintonclubwaarschoot 

 bcwaarschoot@gmail.com 
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