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Adressenlijst

Afdelingsbestuur:
Voorzitter:
Willem van den Berg
Bruggelaan 53
8426 BD Appelscha
0516-433341

Secretaris/penningmeester:
Roel van der Velde
Terwisscha 13
8426 SJ Appelscha
0516-514271

Lid:
Jan Rispens
Vaart z.z. 19-A
8426 AC Appelscha
0516-432526

Ledenadministratie:
Gerda Das
Nieuwe Vaart 4
8426 RA Appelscha
0516-431913

Lid:
Siepie de Boer
Boslaan 36
8426 EH Appelscha
0516-432337

Lid:
Jeroen Schreuder
Einsteinlaan 62
9406 BL Assen

Email:

badminton@afcappelscha.nl

Jeugdcommissie
Naast het bestuur is er ook een jeugdcommissie actief die
activiteiten voor de jeugd helpt voor te bereiden en te
organiseren
Email: shuttleslaan@hotmail.com
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Training
Iedere dinsdagavond en donderdagmorgen (volwassenen) is er de
gelegenheid in ''Racket en Health Centre'' (sporthal van Appelscha) te
badmintonnen.
De avond/morgen is ingedeeld in een aantal groepen:
Dinsdag
Jeugdtraining
19.00 – 20.00 uur
Training recreanten
20.00 – 20.45 uur
Training competitiespelers
20.45 – 21.30 uur
Donderdag Sporters overdag/recreanten
9.30 – 11.00 uur
De eerste opvang van nieuwe leden wordt verzorgd door een van de
bestuursleden of trainers. Hij/zij zal enige informatie verstrekken over
de gang van zaken binnen onze vereniging en de indeling van de
sportavond of ochtend.
De vereniging beschikt over verschillende leenrackets waarvan
gedurende uw eerste bezoeken gebruik mag worden gemaakt.
Trainers:
De (jeugd)training voor dit seizoen is in handen van:
Piet Wattimena en Roel van der Velde. Willem van den Berg en Jan
Rispens zijn als achterwacht beschikbaar.
Hulp bij de jeugdtrainingen is in handen van enige oudere jeugdleden.
Badminton overdag.
Iedere donderdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur kan er gebadmintond
worden in de sporthal van Appelscha. Verschillenden van de
aanwezige leden verzorgen de opvang van nieuwelingen. Iedereen is
van harte welkom om eens mee te doen want het is eenvoudig om het
spelletje aan te leren.

-3-

Contributie
De afdeling badminton is een onderdeel van ONMI-vereniging AFC.
De OMNI-vereniging AFC is op 1 juli 1998 ontstaan uit een fusie tussen
de OMNI sport verenigingen AVVLO en Friso.
Sportvereniging AFC omvat de volgende afdelingen:
Badminton
Gymnastiek
Volleybal
Voetbal
Informatie over de andere sport afdelingen is te vinden op onze
gezamenlijke website www.afcappelscha.nl
Inschrijfgeld.
U bent eenmalig € 2,50 inschrijfgeld verschuldigd.
Betaling.
Wij verzoeken u zoveel mogelijk automatisch te betalen middels het
invullen van de machtiging op de aanmeldingskaart.
Bij niet automatische betaling wordt per acceptgiro € 2.50
administratiekosten in rekening gebracht.
De aanmaningskosten bij niet tijdige betaling bedragen € 2.50
De per kwartaal verschuldigde contributie:
Jeugd tot 18 jaar
€ 22,50
18 jaar en ouder
€ 25,00
Hiermee is AFC Badminton de goedkoopste vereniging van Appelscha!
Voor iedere extra AFC sport waaraan je deelneemt wordt een toeslag
gerekend van € 7,50 (naast de eventuele opslagen voor de betreffende
sport).
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Contributie (vervolg)

Bedanken als lid.
Bedanken als lid kan alleen schriftelijk.
U dient ons van uw voornemen uiterlijk veertien dagen voor het einde
van het kalenderkwartaal op de hoogte te stellen.
Opzegging nadien heeft tot gevolg dat ook het volgende kwartaal bij u
in rekening gebracht zal worden.
Bedanken als lid en adreswijzigingen kunt u doorgeven aan:
Gerda Das
Nieuwe Vaart 4
8426 RA Appelscha.
0516-431913
gerda.das@online.nl
Clubshirts
Aan het einde van het seizoen 2015/16 is onze club overgegaan op de
huidige clubshirts.
Competitiespelers worden verplicht in deze shirts te spelen.
Ieder lid kan deze tegen kostprijs aanschaffen.
T-shirt jeugd
T-shirt volwassenen
Eigen naam achter op

€ 20,00
€ 25,00
€ 7,50

Deze kunnen besteld worden bij Roel van der Velde, tel. 514271
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Spelregels
Beknopte spelregels voor beginners

Serviceveld

Speelveld

Enkelveld

dubbelveld

Het spel
Hierboven is weergegeven hoe het speelveld er uit ziet tijden de opslag
(bovenkant) en tijdens het spel (onderkant).
Met de service (opslag) breng je de shuttle in het spel. Je moet de
wedstrijd beginnen vanuit het rechter serveer vak.
De shuttle moet diagonaal (schuin) in het serveer vak van de
tegenstander gespeeld worden.
Je serveert vanuit het rechter serveer vak als je en even aantal punten
hebt (0,2,4,6, enz.) . Je serveert vanuit het linker serveer vak als je een
oneven aantal punten hebt (1,3,5,7.)
Als de serverende partij een fout maakt gaat de service (opslag) naar de
tegenstander.
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Spelregels (vervolg)
Dubbelspel voorbeeld
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Spelregels (vervolg)

Rally-point systeem.
Met ingang van het seizoen 2006/2007 wordt er gespeeld volgens het
zogenaamde rally-point systeem. Er wordt gespeeld tot 21 punten, met
een verschil van tenminste 2 punten. Het gaat om 2 gewonnen sets.
De details:
Als het verschil van 2 punten nog niet bereikt is bij een stand
van 29 - 29, dan is de 30 e punt het winnende punt.
De service gaat over wanneer de serveerder niet scoort (ook bij
dubbelspel);
In het dubbelspel heeft een duo slechts 1 servicebeurt;
Zowel de serveerder als de ontvanger kan scoren;
Als een speler als eerste de score 11 bereikt, krijgen beide spelers
60 seconden rust.
De spelers krijgen tussen de games 2 minuten rust.
Op de vorige pagina is een voorbeeld geplaatst met het puntenverloop
en de plaats van de spelers tijdens een dubbelspel.
Onze website
Meer informatie is te vinden op onze website, www.afcappelscha.nl
waar u iedere maand, onder het hoofdstuk “Shuttlenieuws”, van
actuele informatie over onze afdeling wordt voorzien.
Tot slot
Met vragen over dit informatieboekje of over de gang van zaken tijdens
de sportavonden kunt u contact opnemen met een van de
bestuursleden of een email sturen naar:
badminton@afcappelscha.nl
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