Voorwoord
Welkom!
De Heesche Badminton Vereniging heet je graag welkom bij onze vereniging.
Lid zijn van onze vereniging is niet erg ingewikkeld, net zo min is het spelen
van onze sport, het badminton, dat. Toch zijn er dingen die gewoon handig zijn
om te weten.
Al deze dingen, weetjes over onze club en sport, hebben wij voor jou
gebundeld in dit boekje: de clubgids 2022/2023. Contactgegevens, spelregels,
evenementen; na dit boekje doorgelezen te hebben ben je overal van op de
hoogte! Mocht je toch nog iets missen, dan is op onze website nog veel meer
informatie te vinden: www.hbv-heesch.nl.
Veel leesplezier!
Het bestuur,
Lambert, Yolanda, Joost & Jesse

Onze mensen
Handen uit de mouwen!
Elke week opnieuw wordt er ontzettend hard gewerkt om onze vereniging zo
leuk te houden als zij is. Dat doen we met velen. De volgende mensen
vervullen daarin een vaste rol:
Bestuur
Lambert Lambooy
Voorzitter
voorzitter@hbv-heesch.nl
Jesse Jansen
Secretaris/Bestuurslid jeugdzaken
secretaris@hbv-heesch.nl
Joost Verhees
Penningmeester
penningmeester@hbv-heesch.nl
Yolanda Brouwer
Bestuurslid technische zaken
tc@hbv-heesch.nl
Trainers
Hennie Bruurmijn
Jeugdtrainer
Diego Arentsen
Seniorentrainer

Jeugdbegeleiders
Jesse Jansen
Joost Verhees
Carlo Brugman
Reni vd Wielen
Tessa Hoeks
Thijn Verstegen
Meike Brugman
Toernooicommissie
Jesse Jansen
Reni van der Wielen
Jessica Verstegen
Tessa Hoeks
Anne Ruijs
Thijn Verstegen
Activiteiten
Anne Ruijs
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De jeugd
Smash die shuttle!
Elke vrijdagavond, van 18:00 tot 20:30, spelen onze
jeugdleden in sporthal 't Vijfeiken. In deze tijd wordt
er getraind en competitie gespeeld. Alle banen die
niet nodig zijn voor training of competitie mogen
worden gebruikt om 'vrij te spelen'. Iedereen van 4
t/m 17 jaar is welkom op de vrijdagavond.
De reguliere training wordt gegeven door Hennie
Bruurmijn, geassisteerd door de jeugdbegeleiding.
Om training te mogen geven heeft Hennie een
trainersdiploma moeten halen. Goedgekeurd om jou
beter te maken dus! Voor kinderen van 4 en 5 jaar
oud is er een speciale speelse training: bad-miniton.
Buiten de training om worden onze jeugdleden
begeleid door de jeugdbegeleiders. Een sterk team
gezellige mensen dat elke vrijdagavond klaar staat
om het jeugdleden naar hun zin te maken en te
begeleiden om een nog betere badminton(st)er te
worden.

Gediplomeerd
Wij werken met een
trainer die is
opgeleid om
training te mogen
geven.
VOG
De achtergrond van
al onze
jeugdbegeleiders is
gecheckt door
middel van een
VOG-verklaring.
Competitie
Bij onze vereniging
is het mogelijk
competitie te
spelen!
Activiteiten
Regelmatig op pad!

Topprestatie:
Maar liefst 5 van onze jeugdspelers
werden het laatste toernooiseizoen
regionaal kampioen!

De senioren
Sportief de gezelligste!
Elke donderdagavond, van 20:00 tot 22:30, spelen
onze seniorenleden in sporthal 't Vijfeiken. Iedereen
van 18 jaar en ouder is welkom op deze speelavond.
Op de donderdagavond worden de banen in de
sporthal gebruikt voor competitiewedstrijden, training
en 'vrij spelen'.
Er worden vooral dubbels gespeeld. Dat betekent dat
4 spelers de baan op gaan en 2 duo's het tegen
elkaar opnemen. De samenstelling van die duo's
bepalen de spelers in de zaal zelf. Verspreid over de
speeldag speelt ieder aanwezig lid verschillende
partijen in verschillende samenstellingen. Lange tijd
langs de kant zitten is er maar zelden bij. Bij onze
vereniging speelt iedereen met iedereen!
Training wordt gegeven aan 2 groepen: recreanten
en competitiespelers. Elke groep traint eens per 2
weken van 20:00 tot 21:15.

Kantine
Elke
donderdagavond
tijdens en na de
speelavond is
sportbar ’t Vijfeiken
geopend.
Activiteiten
Jaarlijks worden
verschillende
activiteiten buiten
de speelavonden
georganiseerd.
Competitie
Bij onze vereniging
is het mogelijk om
competitie te
spelen.

Wist je dat:
de snelste shuttle ooit geslagen
maar liefst 332 kilometer per uur
ging ?!

Competitie
We are the champions!
Meer dan eens zijn leden van onze vereniging
kampioen geworden in de competities van de
Bossche Badminton Federatie (kortweg: BBF).
Jaarlijks doen verschillende jeugd- en seniorenteams
van onze vereniging een gooi naar het
kampioenschap in deze regionale competitie.
Het competitieseizoen is verdeeld in 2 periodes, die
als aparte competities gezien kunnen worden. Beide
periodes kennen hun eigen kampioenen. De eerste
periode loopt van september tot en met december,
de tweede van januari tot en met mei.
Een competitieteam kan bestaan uit 4 tot 6
personen. De meeste teams zijn gemengd en
bestaan uit zowel mannen als vrouwen. Maar ook
dames- en herenteams kunnen geformeerd worden.
Een competitiewedstrijd bestaat uit 8 wedstrijden
van 2 sets. Elke gewonnen set levert jouw team 1
punt op. In totaal zijn er dus 16 punten te verkrijgen.
Heb je meer dan 8 sets gewonnen met jouw team?
Dan is jouw team de winnaar van de wedstrijd! In
elke wedstrijd worden 4 enkels, 2 dubbels en 2
gemengd dubbels gespeeld.
Ben jij klaar voor de competitie? Aan het begin en
eind van ieder seizoen hoor je over de
mogelijkheden!

Nooit ver weg
Verenigingen
aangesloten bij de
BBF zijn nooit meer
dan 40km rijden
vanaf Den Bosch.
Gezelligheid
De BBF-competitie
wordt gekenmerkt
door
gemoedelijkheid,
afgewisseld met
fanatisme. De
perfecte competitie
voor de fanatieke
recreant!
Alle niveaus
Voor alle niveaus en
leeftijden is een
plaats in de BBFcompetiite en bij
onze vereniging!

Activiteiten
Op pad!
Een levendige vereniging als de onze doet meer dan alleen badmintonnen in de
sporthal. Ieder jaar opnieuw organiseren onze leden activiteiten binnen en buiten
de sporthal. Bijvoorbeeld:
Clubdagen
Jaarlijks gaan onze jeugd- en seniorenafdeling op pad. Survivallen, spellen in de bossen,
Ik hou van Holland, GPS-tochten, onze activiteitencommissie weet altijd weer iets
origineels te bedenken!
Thema avonden
Pepernoten met sinterklaas, confetti met carnaval, bij de jeugd is er regelmatig een
feestje te vieren!
Toernooien
Regelmatig worden interne toernooitjes georganiseerd: soms om te strijden om
clubkampioen titels, soms om anderen kennis te laten maken met het badminton!
Regelmatig gaan de 'echte' die-hards ook in de regio op pad om bekers en titels binnen
te slepen.
H.B.V. Open Jeugd Toernooi
Het H.B.V. Open Jeugd Toernooi is een van de regionale toernooien. En niet zo maar een:
het is een van de grootste eendaagse jeugdtoernooien van Nederland, gewoon bij ons in
Heesch!

Hissie is de roze, knorrige mascotte
van onze vereniging. Overal waar
onze vereniging is, is Hissie te
vinden.

Activiteiten
Kalender 2022/2023
Voor het seizoen 2022/2023 is een activiteitenkalender opgesteld. Vergeet niet
onderstaande data in jouw agenda te schrijven.
Jeugd
vrijdag 16 september - vriendjes/vriendinnetjestoernooi
vrijdag 23 december - sinter-kerst-en-nieuw toernooi
vrijdag 17 februari - carnavalsbadminton
zondag 26 maart - HBV Open Jeugd Toernooi
zaterdag 3 en zondag 4 juni - jeugdkamp
vrijdag 7 juli - ouder-kind toernooi
Senioren
donderdag 5 januari - nieuwjaarsborrel
donderdag 19 januari - introductietoernooi
zaterdag 15 april - seniorenavond
donderdag 13 juli - seizoenafsluiting

Spelregels
Even wennen!
Op onze website www.hbv-heesch.nl vind je een
uitgebreid overzicht van de spelregels, hieronder de
belangrijkste in het kort:
Wanneer scoor je een punt?
Als de shuttle op de grond valt.
Als de tegenstander de shuttle in het net slaat,
onder het net door, tegen het plafond, tegen de
muur of buiten de baan slaat.
Als een shuttle 2 keer door de tegenstander
wordt geraakt.
Als de tegenstander bij het serveren in het
verkeerde vak slaat.
Vanuit welk vak serveren?
Bij een 0-0 stand en alle even punten wordt
geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij een
oneven puntenaantal wordt geserveerd vanuit het
linker serveervak. Heb je een punt gemaakt? Dan blijf
jij aan service, en kijk je opnieuw naar de stand om er
achter te komen vanuit welk vak geserveerd moet
worden. Heeft de tegenstander een punt gescoord?
Dan gaat de service over naar de tegenstander.

Tot de 21
Elke set wordt
gespeeld tot de 21.
Bij 20-20 wordt er
doorgespeeld tot
een speler met 2
punten verschil
wint.
Wat heb je nodig?
-Racket
-Sportkleding
-Shuttles

*wij zorgen
voor shuttles

Vrienden
Sponsoren van onze vereniging
Elke week opnieuw zorgt de Heesche Badminton Vereniging dat tientallen
mensen in Heesch de badmintonbaan kunnen betreden. Van jong tot oud, van
recreant tot competitiespeler: iedereen kan bij onze vereniging terecht om lekker
tegen shuttles aan te komen slaan. Dat alles met gezelligheid hoog in het
vaandel. In de zaal, en daarbuiten! Jaarlijks worden vele activiteiten
georganiseerd.
Dat alles vraagt een flinke investering in tijd en geld. Wij zijn blij enkele vrienden
te hebben die dit alles mede mogelijk maken.

Steun ons!
Jij kan ons gratis helpen!
Ieder jaar opnieuw moeten wij als vereniging de zaalhuur betalen, shuttles kopen
en activiteiten bekostigen. Dat doen we met veel plezier, want dat is waarom we
bestaan. Daarvoor betalen jullie, onze leden, ieder jaar contributie. Maar om al
dat leuks te kunnen blijven doen en te kunnen uitbouwen kunnen we alle beetjes
geld goed gebruiken.
Daarom is onze vereniging aangemeld bij sponsorkliks.nl. Een website waar
iedereen op een ontzettend makkelijke manier onze vereniging kan steunen. Bij
elke aankoop die jij doet op het internet, kan onze vereniging een klein deel van
het aankoopbedrag krijgen. Zonder dat het voor jou duurder wordt! Op deze
manier heeft onze vereniging al een mooi bedrag aan extra geld binnen kunnen
halen (zie onze website voor de laatste tussenstand).
Hoe het werkt:
Ga naar sponsorkliks.hbv-heesch.nl. Daar zie je een scherm met daarop
ontzettend veel logo's van webshops. Wanneer de webshop van jouw keuze hier
tussen staat, kan jij door een bestelling te doen bij deze webshop onze club
steunen. Dit doe je simpelweg door wanneer je een aankoop gaat doen niet
direct naar de website van de webshop te gaan, maar door door te klikken op
het logo van de webshop via onze sponsorkliks website. Dan kom je alsnog op
de homepage van de door jouw gekozen website uit, maar nu onthoudt deze dat
een deel van de opbrengst naar onze club gaat. Let wel op: dat onderhouden
doet de website niet voor eeuwig, dus het is vooraf aan elke bestelling nodig om
door te klikken via onze sponsorkliks website.
Ontzettend bedankt alvast!
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Ready!
Klaar voor de start?
Nu je deze gids gelezen hebt ben je klaargestoomd
om de badmintonbaan te betreden. Je weet alles wat
je moet weten over onze vereniging en over het
spelletje. En alles wat je niet weet, dat heb je binnen
no-time geleerd van onze andere leden. Je zult snel
merken dat zij je maar al te graag helpen als dat
nodig is.

Speelmomenten
Senioren
Donderdag
20:00 - 22:30

Mag ik het badminton eerst komen uitproberen?
Maar natuurlijk mag dat. Bij ons mag iedereen 3
speelmomenten gratis mee komen spelen om onze
vereniging en de sport te leren kennen!

Contributie (21/22)
Mini (4-5 jaar)
€60,- per seizoen

Heb je nog geen racket?
Als je zelf nog geen racket hebt dan raden we je aan
je goed te laten adviseren door een trainer of
gespecialiseerde winkelier. Zo weet je zeker dat het
racket dat je koopt bij jou past en een poosje mee
kan. Onze jeugdtrainer Hennie Bruurmijn, tevens
eigenaar van webshop hebris.nl, helpt je graag
verder.
En de shuttles dan?
Shuttles voor in de zaal heb jij zelf niet nodig. Daar
zorgen wij voor!
Het huishoudelijk reglement van onze vereniging is te
vinden op onze website.

Jeugd
Vrijdag
18:00 - 20:30

Jeugd (<16 jaar)
€85,- per seizoen
Jeugd (18-18 jaar)
€108,- per seizoen
Senioren (18+)
€142,- per seizoen
Meer info?
www.hbv-heesch.nl
info@hbv-heesch.nl

Tot z ie n s !

www.hbv-heesch.nl
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