
 
 
Jeugdcommissie 
 
Voorzitter: Astrid Bogaards (VCL) 
Email: jc-
voorzitter@bcgemert.nl 
Lid: Mirjam Verharen 
Lid: Anita van Vugt 
Lid: Rob Wismans 
Lid: Teun van Hoof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trainer: Roos Verhoeven 
 
 
 
 
Sporthal Molenbroek 
Sportlaan 1 
5421SK Gemert 
Tel: 0492-364858 
 
www.bcgemert.nl 
 
 
 
 
Training 
Maandagavond 
18:30 – 20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infoblad Junioren 

 
WELKOM bij de junioren van Badminton Club Gemert 

 
BC Gemert is een vereniging welke 50 jaar 
geleden is begonnen. Momenteel telt ze 65 
leden waarvan een dertig- tal junioren. De 
badmintonsport is een dynamische sport 
waarbij snelheid, souplesse en spelinzicht de 
voornaamste ingrediënten zijn. Badminton is 
voor jong en oud. Je kunt lid worden vanaf 8 
jaar. 
 
De vereniging bied de mogelijkheid tot het 
beoefenen van de badmintonsport. BC 
Gemert streeft naar een evenwichtige 
verdeling tussen gezelligheid en competitieve 
aspecten. 
Om dit doel te bereiken wordt naast de 
mogelijkheid om recreatief te badmintonnen 
ook gestreefd naar een vertegenwoordiging 
van jeugd in de prestatieve HBB competitie. 
BCG legt de nadruk op de breedte binnen de 
vereniging. BCG kent twee geledingen, jeugd 
en senioren. De jeugd en senioren zijn weer 
onderverdeeld in competitiespelers en 
recreatief. 
 
Zowel competitief als recreatief spelende 
jeugdleden kennen hun specifieke 
uitdagingen. Daarom dat BC Gemert gebruik 
maakt van een hoofd jeugdtrainer aangevuld 
met een aantal jeugdbegeleiders. 
 
Voor de competitie spelende jeugdleden 
wordt door BCG training verzorgd. BCG 
verwacht van deze speler (ster) dat hij/zij zich 
zal inzetten om actief deel te nemen aan de 
training. Naast de HBB competitie kent de 
HBB de Centrale Training (CT). Hier krijgen 
jonge talenten 20 zaterdagen gedurende 2 
uur extra training met de bedoeling het 
badmintonniveau te verbeteren. BCG streeft 
ernaar om elke jaar een aantal jeugdleden af 
te vaardigen. 
 

Het jeugdlid moet een selectieprocedure 
doorlopen voordat het wordt aangenomen. Bij 
deelname aan de CT worden de (on)kosten, € 90,- 
gelijkmatig verdeeld over de vereniging (€ 45,-) 
als het jeugdlid (€ 45,-). Naast de trainingen wordt 
er ook competitie gespeeld bij de HBB; de 
junioren competitie vindt plaats op zondag 
ochtend. Er zijn verschillende klassen binnen de 
HBB, zodat er voor iedereen de kans is om mee te 
spelen. 
 
De HBB staat voor Helmondse Badminton Bond. 
De HBB is een zelfstandige overkoepelende 
badminton organisatie in Oost Brabant, waarbij 
ca. 25-30 badminton-verenigingen uit het gebied 
Helmond - Eindhoven zijn aangesloten. Elke 
verenigingslid kan deelnemen en tevens lid zijn 
van andere bonden naast de HBB als NBB, RBB en 
BBF. Echter dient het verenigingslid tijdig aan te 
geven indien dit zo is. 
 
Kosten: naast inschrijfgeld van € 5,- wordt de 
contributie via automatische incasso per 3, 6 of 12 
maanden geïnd. Voor Junioren is de jaarlijkse 
contributie € 112,- 
 

Betalingstermijn Jeugd 

3 maanden € 28,-- 

6 maanden € 56,-- 

12 maanden € 112,-- 
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Deelname 
bondscompetitie 
 
Aan het eind van elk seizoen, 
omstreeks februari - maart, 
kun je te kennen geven dat je 
ook competitie wilt gaan 
spelen. Dit houdt wel enkele 
verplichtingen in zoals 
training volgen en 
wedstrijden spelen tegen 
andere verenigingen die aan- 
gesloten zijn bij de H.B.B. 
(Helmondse Badminton 
Bond).  
 
Competitie wordt gespeeld 
op zondag, zowel ochtend als 
middag. Opgeven voor 
competitie betekent opgeven 
voor deelname aan een heel 
seizoen.  
 
 
Algemeen 
Heb je vragen omtrent 
deelname aan toernooien, 
competitie, club- 
kampioenschappen of 
omtrent onze vereniging. 
Komt gerust naar ons, de 
jeugdcommissie, toe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 
 
 
 
 

Hieronder volgt een toelichting op de 
algemene gang van zaken, het reilen en zeilen 
van BC Gemert op onze trainingsavond. 

Wat beginnende 
badmintonner 
moet weten. 

 
Onze maandagavond start met 
de junioren om 18:30  
uur tot 20:00 uur. Zij ontvangen 
dan training en  
begeleiding. 
 
Bij de vereniging kennen we 
feitelijk twee categorieën 
spelers. Degenen die zich 
recreatief met badmintonnen 
bezighouden, ontspannen en 
toch actief hun partijen spelen.  
 
En dan kennen we de  categorie 
die meer prestatiegericht actief 
is, de  
competitiespeler. Voor ieder 
wat wils.  
 
De focus van de training voor de 
competitie jeugd is meer 
prestatie gericht. Deze groep 
ontvangt specifieke training 
met zowel tactische adviezen 
als technische slagentraining. 
De training vindt plaats onder 
begeleiding van een trainer. De 
globale opzet van de training is 
als volgt , starten met de 
warming-up, dan 
slagenvaardigheid- en 
individuele opdrachten. 
 
De volgorde en invulling 
kan per trainingsavond 
verschillen. 

 
Wachtlijsten 
Het kan zijn dat op een 
gegeven moment het 
maximale aantal leden is 
bereikt. Dan wordt de 
naam van het betreffende 
toekomstig jeugdlid op een 
zogenaamde wachtlijst 
geplaatst. Zodra er een 
plaats vrij komt wordt dat 
bekend gemaakt aan 
diegene die bovenaan de 
wachtlijst staat. 
 
Voor beginnende 
jeugdleden zijn tijdelijk 
rackets beschikbaar. 
 
De jeugdcommissie van BC 
Gemert organiseert ieder 
jaar 
clubkampioenschappen 
voor de jeugd. Elk jeugdlid 
van BC Gemert kan en mag 
hieraan deelnemen. Tevens 
organiseert de 
jeugdcommissie ieder jaar 
andere leuke activiteiten 
zoals bv uitwisselingen met 
andere clubs, sinterklaas-
activiteit, uitstapje en 
feestavond. 
 
Diverse verenigingen 
binnen de H.B.B. 
organiseren jaarlijks 
toernooien. Er zijn 
ongeveer zes tot zeven 
jeugdtoernooien per 
seizoen 

 
Het Racket  
Laat je adviseren door de 
trainer, jeugdbegeleider of 
eventueel de winkelier maar 
kijk de eerste avonden bij BC 
Gemert rond en vraag of je 
diverse rackets mag proberen. 
Goedkoop is niet altijd 
duurkoop. Let op het gewicht en 
ook op de juiste dikte van het 
handvat (grip). 
 
De Kleding 
Zorg voor lichte, makkelijk 
zittende kleding die goed vocht 
opneemt. Een trainingspak is 
ook wel gewenst.  
 
Het Schoeisel  
Zorg voor lichte, veerkrachtige 
en goed steungeven- de 
schoenen met het juiste profiel 
voor snelle zaalsporten. 

 


