
Inschrijving voorjaarscompetitie senioren 2019 

 

Het seizoen begint pas net, maar toch is het alweer tijd om je op te geven voor de 
voorjaarscompetitie.  

De voorjaarscompetitie begint in maart 2019 en eindigt medio mei 2019. Net als voorgaande jaren is 
er weer een mannen- en een vrouwenvoorjaarscompetitie. Bovendien wordt er recreantencompetitie 
gespeeld met gemengde teams. Hier zijn twee smaken (zie hieronder). 

Toelichting recreantencompetitie 
Wanneer ben je recreant? Een recreant is iemand die in een ontspannen sfeer badminton wil spelen. 
Dit kunnen beginnende spelers zijn maar ook zeer ervaren spelers die jarenlang competitie hebben 
gespeeld, maar door bijvoorbeeld tijd of opgelopen blessures niet meer competitief op een hoog 
niveau kunnen of willen spelen. BCV doet mee aan de recreantencompetitie die wordt aangeboden 
door De Recreatieve Competitie Zuid-Holland (RCZ). Deze competitie staat open voor alle recreanten 
en competitiespelers die ten hoogste derde klasse districtscompetitie hebben gespeeld in het huidige 
en/of vorige seizoen. 

Er zijn twee typen competities. Bij dubbelcompetitie worden een damesdubbel, een herendubbel en 
vier gemengd dubbels gespeeld; bij mixcompetitie wordt het patroon van de bondscompetitie gevolgd: 
vier singles, twee dubbels en twee gemengd dubbels. De niveaus zijn als volgt:  
A: Zeer gevorderd (6

e
 t/m 7

e
 divisie bondscompetitie) 

B: Gevorderd (8
e
 en 9

e
 divisie bondscompetitie) 

C: Overgangsniveau 
D: Beginners 

De thuiswedstrijden van alle competities worden gespeeld op zondagochtend. Bij uitzondering kan 
een team op maandag- of vrijdagavond spelen. De TC bepaalt wanneer dit gebeurt. De uitwedstrijden 
zijn doordeweeks ’s avonds of in het weekend. 

Als je je aanmeldt voor de competitie, dan gaan we ervan uit dat je in principe alle wedstrijden 
meedoet. Indien je niet kunt spelen, dan dien je je op tijd af te melden zodat je teamgenoten er 
rekening mee kunnen houden. 

Voor de kosten kijk op badmintonvoorburg.nl.  

Je kunt het formulier inleveren in de roze TC-postbus op tafel in de hal, bij Gert Scholtes, of per e-mail 
(scan met handtekening) via tc@badmintonvoorburg.nl. 

De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 26 oktober 2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijfformulier voorjaarscompetitie 2019: 
 

 Ik geef mij op als vaste speler van de vrouwenvoorjaarscompetitie 2019 

 Ik geef mij op als vaste speler van de mannenvoorjaarscompetitie 2019 

 Ik geef mij op voor de recreantenvoorjaarscompetitie 2019, mix, niveau A/B/C/D* 

 Ik geef mij op voor de recreantenvoorjaarscompetitie 2019, dubbel, niveau A/B/C/D * 

 Ik geef mij op als reservespeler voor de voorjaarscompetitie 2019 

Ik heb vorig jaar wel/geen* competitie gespeeld 

 
Teamsamenstelling van mijn voorkeur is: 

 

Persoonlijke gegevens: 

Voornaam:  Achternaam:  

Telefoon:  Mobiel:  

E-mailadres:    

Ik ga akkoord met bovenstaande.           Handtekening:  
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is  


