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Huisregels 

We houden eigenlijk niet zo van regeltjes, maar willen graag een club waar alle leden met plezier en op 

een veilige manier komen spelen. Daarom een paar aandachtspuntjes: 

Praktisch 

o Graag alle tassen op de tribune, zodat ze niet in de weg liggen bij het spelen. 

o Om ongelukken te vermijden, loop niet op een veldje waar men aan het spelen is. 

o Iedereen helpt bij het opbouwen en afbreken van de terreinen. 

o Bij oproep ‘laatste pluim’ om 22:27, speelt men de laatste service, en stopt men daarna. 

o Bij drukte wordt er gewisseld na 1 set. 

Shuttles 

o Shuttles zijn van de club en nemen een heel grote hap uit het budget dus behandel ze met zorg. 

▪ Vastnemen aan 1 rand of aan de kurk en  

▪ Niet in je broekzak steken 

o Opwarmen doe je enkel met de opwarmpluimen uit de bak 

o Elk terreintje krijgt één nieuwe wedstrijdpluim per avond uit de koker. 

▪ De wedstrijdpluim wordt teruggeplaatst in de koker door de laatste speler die hem heeft 

aangeraakt 

▪ De oefenpluimen worden door de andere spelers verzameld en gaan in de bak 

o Iedereen helpt bij het verzamelen van de pluimpjes. 

Voor sfeer en gezelligheid… 

o Breng de nodige sportiviteit mee, het is tenslotte maar een spelletje. 

o Is er twijfel bij een punt, stel voor om het punt opnieuw te spelen. 

o Iedereen speelt met iedereen, als er zich iemand aanbiedt op een veldje wordt er niet geweigerd! 

o Zit je match erop, geef dan spontaan je veldje vrij en blijf niet staan. 

o Zit je match erop, speel je volgende met andere spelers (wissel niet onderling) 

o Wees hoffelijk en geef bij het wisselen voorrang aan spelers die nog niet de kans hebben 

gekregen om te spelen, of die al een hele tijd aan het wachten zijn. 

o Voor nieuwe leden is het niet altijd vanzelfsprekend om zich vlot te integreren.  

Zie je iemand aan de kant staan, nodig die uit om een match te spelen. 

o Helaas hebben we twee minderwaardige veldjes, echter vragen aan beginners/nieuwelingen om 

van veldje te wisselen is not done. 

o Een spelletje enkel spelen? Dat kan! Maar enkel als er geen spelers aan de kant zitten en als er 

vrije terreintjes zijn. 

o Badminton is plezant, napraten aan de toog evenzeer, kom gerust énen (of twee of drie) drinken. 
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