ALGEMENE INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN
Historie
Badmintonclub Invictus is op 1 april 1998 ontstaan na de fusie van B.C. Florida en B.C. Aeolus.
B.C. Florida is op 1 september 1957 opgericht en is veruit de oudste badminton- vereniging in deze
streek. De club is sinds 1967 lid van Badminton Nederland (voorheen de Nederlandse
Badmintonbond), zodat o.a. aan de competitie kan worden deelgenomen.
B.C. Florida verhuisde in augustus 1977 naar de nieuwe sporthal “De Sniep” in Waddinxveen (in 1995
hernoemd in sporthal “De Dreef”).
B.C. Aeolus is zo’n 35 jaar geleden ontstaan uit de omnivereniging “Toos”.
B.C. Invictus heeft momenteel circa 150 leden: met 9 teams nemen we deel aan de najaarscompetitie.
3 teams spelen in de landelijke competitie. In januari 2018 starten we met de jeugdcompetitie. Ook is
deelname aan de recreantencompetitie mogelijk.
Speelseizoen
Eind augustus t.m. 31 mei.
Accommodaties
Sporthal “De Dreef
(met 8 badmintonbanen)
Oude Dreef 4
2741 SR Waddinxveen

Sportzaal “De Duikelaar
(met 6 badmintonbanen)
Zuidplaslaan 550
2743 KH Waddinxveen

Speeltijden
Senioren
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

21.00 – 23.00
20.00 – 22.30
20.30 – 22.00
20.30 – 23.00

De Duikelaar
De Duikelaar (vnl. trainen competitie)
De Dreef (vnl. trainen competitie)
De Duikelaar

Junioren
Donderdag
Zaterdag

18.30 – 20.30
09.30 – 10.30

De Dreef
De Duikelaar

Speelmogelijkheden
Als senior is het mogelijk om op elke bovengenoemde avond te spelen. Ook meerdere avonden per
week is mogelijk.
Tijdens de schoolvakanties (behalve tijdens de kerst- en grote vakantie) wordt beperkt doorgespeeld.
Alle bijzonderheden vindt u op onze site: www.Invictusbc.nl.
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Contributie
Senioren

€

Basis Contributie

190

Bijdragen
Competitie (Bonds, Regio, Recreanten)

33

Voorjaarscompetitie

25

Veren shuttles (training)

45

1 maal per week trainen

70

2 maal per week trainen

110

Inschrijfgeld (eenmalig)

17

Jeugd

€

Basis Contributie
Junior incl. 1 x trainen

105

Junior incl. 2 x trainen

135

Overgangsgroep Junior Senior

173

Bijdragen
Jeugdcompetitie

25

Senioren Competitie *)

33

Veren shuttles (training) *)

45

Inschrijfgeld (eenmalig)

12

*) Geldt alleen voor de overgangsgroep Junior Senior
Toernooien
Er worden diverse toernooien georganiseerd, zoals clubkampioenschappen, oudejaarstoernooi,
recreantentoernooi en een kennistoernooi. Ieder lid van de vereniging kan hieraan deelnemen.
Daarnaast organiseren wij ieder jaar ons eigen Invictus Open (voor senioren) en het Open Jeugd
Toernooi. Inschrijving voor deze toernooien staat ook open voor spelers van andere verenigingen.
Trainingen
Voor senioren organiseren wij trainingen voor beginners, iets- en meer gevorderden en
wedstrijdspelers. De trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers. Via het inschrijfformulier
kan men zich hiervoor opgeven.
Alle jeugdleden krijgen wekelijks training van (gediplomeerde) trainers en worden hiervoor in een
groep van hun eigen speelsterkte ingedeeld.
De jeugdcommissie zorgt voor de verdere begeleiding op de speelavonden en bij alle andere
activiteiten.
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Shuttles
Nylon shuttles van goede kwaliteit worden door de vereniging ter beschikking gesteld. Shuttles (nylon
en veren) voor eigen gebruik kunnen per koker gekocht worden bij Henk van Boxtel.
Clubtenue
Tijdens competitiewedstrijden en officiële toernooien dient het clubtenue gedragen te worden. Het
clubtenue bestaat uit een zeegroen/wit poloshirt met het Invictus-logo en een zwart broekje of rokje.
Tijdens het vrij spelen mag er in trainingspakken of truien gespeeld worden, als de temperatuur van de
zaal en/of de spieren daar aanleiding toe geven.
Let wel: In de hal zijn uitsluitend sportschoenen toegestaan, welke niet buiten worden gebruikt, dus
met schone – niet gekleurde – zolen.
Pasfoto
Samen met het inschrijfformulier dient een pasfoto te worden meegezonden (kan ook per mail) zodat
er een spelerspas gemaakt kant worden. Voor de jeugd geldt, dat deze pasfoto ook wordt gebruikt om
het nieuwe jeugdlid voor te stellen in onze Nieuwsbrief.
De spelerspas wordt zo snel mogelijk uitgereikt. Deze pas dient te worden gebruikt om een baan te
reserveren.
Rackets
De leden moeten zelf voor een racket zorgen.
Hoewel men in elke sportwinkel terecht kan voor een goed racket, willen wij hier toch vermelden, dat
door Invictus ook rackets worden verkocht van diverse gerenommeerde merken en in diverse
prijsklassen.
Er zijn rackets voor de beginnende recreant vanaf circa € 20,00 tot circa € 50,00 (gevorderde
recreanten en wedstrijdspelers) en topwedstrijdrackets vanaf circa
€ 70,00 tot circa € 150,00 en meer.
Overige materialen, zoals bespanning en grips, zijn ook verkrijgbaar. Zie overigens de mededeling
hieronder.
EIGEN R A C K E T VERKOOP
(alleen voor leden)
VOORDELEN VOOR DE LEDEN








alleen kwaliteitsmerken
goedkoop (rond 15% korting)
deskundig advies bij aankoop
normale garantie op materiaalfouten
mogelijkheid om proef te spelen
directe steun aan de vereniging
(dus ook aan de leden)
reparatiemogelijkheid aanwezig.

VOOR NIEUWE LEDEN
Men kan - vrijblijvend - rackets in diverse prijsklassen zelf uitproberen.
Voor inlichtingen en een afspraak in de sporthal kan gebeld worden met Invictuslid
Henk van Boxtel tel. 0182 - 618521.
Bestelde rackets liggen de volgende speelweek klaar!
Gedurende de eerste speelweek in het seizoen zal Henk van Boxtel in de sporthal
aanwezig zijn, zodat daar eventueel een racket besteld kan worden.
Zo nodig kan tijdens de eerste speelweek van het seizoen gebruik worden gemaakt
van een ‘leen’racket.
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