
Inschrijving recreantentraining en –competitie 

Speciaal voor recreatieve spelers wordt er training en competitie aangeboden. Om hieraan 
deel te nemen is inschrijving noodzakelijk. 

Wanneer ben je recreant? Een recreant is in iemand die in een ontspannen sfeer badminton 
wilt 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. Onze competitie en toernooi staan 
dan ook open voor alle recreanten en competitie spelers die ten hoogste 7e divisie 
bondscompetitie hebben gespeeld in het huidige en/of vorige seizoen. 

In de recreantencompetitie worden de thuiswedstrijden op zondagmorgen gespeeld om 
09.30 uur. De uitwedstrijden zijn doordeweeks ‘s avonds of in het weekend. Dit is in de periode 
van oktober tot en met februari. 

De Recreatieve Competitie Zuid-Holland (RCZ) biedt een najaarscompetitie aan op vier 
niveaus. Te weten A, B, C en D. Er worden een damesdubbel, een herendubbel en vier 
gemengddubbels gespeeld. De niveaus zijn als volgt te klasseren.  

A: Zeer gevorderd (7e divisie bondscompetitie) 
B: Gevorderd (8/9e divisie bondscompetitie) 
C: Overgangsniveau 
D: Beginners 

Badmintonclub Voorburg biedt op vrijdagavond training aan voor recreanten. Voor 
deelname is inschrijving verplicht. De training wordt gegeven door Rutger Hendriks en is van 
20.30-21.30 uur voor beginnende spelers en van 21.30-22.30 uur voor de gevorderden. 

Tijdens de laatste ALV zijn de volgende bijdragen vastgesteld: 
Bijdrage competitie: €45,00 
Bijdrage training: €55,00 

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

De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 26 april 2019. 

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

Inschrijfformulier: 

 Ik geef mij op voor de recreantennajaarscompetitie 2019, niveau A/B/C/D/? * 
 Ik geef mij op voor de recreantentraining 
Ik heb vorig jaar wel/geen* competitie gespeeld. 

Teamsamenstelling van mijn voorkeur is: 

 
Persoonlijke gegevens **: 

Dames 1 Here
n 1

2 2

3 3

4 4

Voornaam: Achternaam:

Ik ga akkoord met bovenstaande Handtekening:


