JEUGDWERKING
2019-2020

Gitse BC met de steun van:

Check ook : www.optiekvanneste.be - www.maessport.be

VOOR DE NIEUWKOMERS – VEELGESTELDE VRAGEN
De Gitse BC organiseert jeugdtrainingen op vrijdagavond tussen 18-20u. We trainen in 4 groepen telkens een
uurtje en houden bij het opdelen van de groepen rekening met het kunnen van de jeugdspeler.
Locatie: Sporthal Ogierlande, Torhoutstraat 6, 8830 Gits
NODIG:
•
•
•
•
•

Sportieve kledij
Sportschoenen (non marking soles)
Racket kan vrijblijvend aangekocht worden in de club met advies (check ook www.maessport.be)
Shuttles worden tijdens de trainingen ter beschikking gesteld door de club
Een sportieve geest en de wil om het spelletje onder de knie te krijgen

HET LIDGELD 2019-2020
JEUGD GEBOREN IN 2002 of jonger
VOLWASSEN geboren in 2001 of ouder

(sept – juni)

80 euro
85 euro

INCLUSIEF
• JEUGDTRAINING
• COACHING
• VERZEKERING
• T-SHIRT OM DE 2 JAAR (seizoen 19-20 => alle leden krijgen een nieuw T-shirt)
• BIJ BETALING VOOR 15 OKTOBER = 2 flesjes douchegel gratis
VOOR BESTAANDE EN NIEUWE LEDEN
Omdat de ledenadministratie vlot met de correcte persoonsgegevens aan de slag zou kunnen, geven we er
vanaf nu de voorkeur aan om via de website in te schrijven en eveneens de betaling uit te voeren.
Zie www.gitsebc.be en klik op inschrijven. Dit is nieuw en wie graag meer uitleg krijgt, we voorzien hiervoor wat
tijd na de oudervergadering op 27 september.

VERDELEN VAN T-SHIRTS + ATTESTEN MUTUALITEIT + DOUCHEGEL is voorzien begin november

ONLINE INFO
Website Gitse BC:
Facebookgroep:
Facebookpagina:

www.gitsebc.be
Gitsebc en ook GITSE BC JEUGDWERKING (gesloten groep)
Gitse Badmintonclub

Standaard verloopt onze communicatie met leden en ouders via mail. We zijn actief op facebook, al moeten we
dit medium nog wat verkennen en intensiever gaan gebruiken. Tips zijn welkom, ook ouders die wat
ondersteuning willen bieden op dit vlak zijn meer dan welkom!

SHUTTLES
Tijdens de trainingen worden de shuttles ter beschikking gesteld door de club.
Wie wedstrijden speelt kan shuttles aankopen via de club:
NYLON
YONEX MAVIS 300
prijs 8€ per koker (6 shuttles)
VEER
VICTOR QUEEN
prijs 18 € per koker (12 shuttles)
Mail vooraf naar louis.carpentier@hotmail.com, hij brengt de nodige shuttles mee.
Graag het correcte bedrag ten laatste binnen de 5 werkdagen overschrijven op bovenvermelde rekening van de
Gitse BC met de vermelding “shuttles”, dit om onze administratieve opvolging te vereenvoudigen.

2

DE TRAININGEN
VRIJDAG 18-19u
Doelgroep
minibad (U9) en U11/U13 spelers
De spelers die trainen vanaf 18u stappen mee in het ontwikkelingstraject Shuttle Kids.
Meer info: https://www.shuttlekids.org/
VRIJDAG 19-20u30 (laatste half uur wedstrijden)
Doelgroep
U13/U15/U19 KW Cup niveau en competitiespelers
We delen de groepen in op basis van je kunnen op dat moment. Tijdens de trainingen komen zowel footwork, technische
en tactische aspecten aan bod.

DATA VRIJDAGTRAINING TOT EN MET EIND DECEMBER
** Graag telkens iedereen op tijd aub?
** Tijdens de vakanties is er voor iedereen vrij spelen van 19-20u. De andere vrijdagen is er telkens één uur
training. Ofwel starten om 18u ofwel om 19u.
** Aan de groepen die starten om 19u wordt gevraagd om zelfstandig los te lopen vanaf 18u50, zo kan de
badmintonspecifieke opwarming starten om 19u. Na 20u worden nog wedstrijden gespeeld tot 20u30.
MAAND

DECEMBER
JANUARI
JANUARI
JANUARI
JANUARI
JANUARI
FEBRUARI
FEBRUARI
FEBRUARI
FEBRUARI
MAART
MAART
MAART
MAART
APRIL
APRIL
APRIL
APRIL
MEI
MEI
MEI
MEI
MEI
JUNI
JUNI
JUNI
JUNI

DAG DAG VD WEEK

27
3
10
17
24
31
7
14
21
28
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

VRIJDAG vanaf 18u

VRIJDAG vanaf 19u

19-20u vrij spelen
19-20u 1-metingen
GEEN TRAINING, ZAAL NIET VRIJ

18-19u
18-19u
18-19u
18-19u
18-19u
18-19u
18-19u
18-19u
18-19u
18-19u
18-19u

18-19u
GEEN TRAINING

GEEN TRAINING, ZAAL NIET VRIJ

18u50-20u30
18u50-20u30
18u50-20u30
18u50-20u30
18u50-20u30
18u50-20u30
19-20u vrij spelen
18u50-20u30
18u50-20u30
18u50-20u30
18u50-20u30
18u50-20u30
19-20u vrij spelen
19-20u 2-metingen
18u50-20u30
GEEN TRAINING

18-19u
19u-… Mexicaanse avond
18-19u (Laatste training!))
18u50-20u30 (Laatste training!)
19-20u vrij spelen
19-20u vrij spelen
BOWLEN
19-20u Shuttle Kids Day (vriendjesdag)
19-20u vrij spelen
19-20u vrij spelen
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BELANGRIJKE DATA – ZET ZE NU AL IN JE AGENDA (tot einde seizoen)
FEBRUARI
VRIJDAG 14 FEBRUARI

VALENTIJNSBADMINTON

MEI

VRIJDAG 8 MEI
MEXICAANSE AVOND
Alle ouders welkom om tegen hun zoon/dochter te spelen
tussen 19-20u, om achteraf aan te sluiten voor iets lekkers…
Verdere info en meer details volgen nog.

VRIJDAG 5 MEI
BOWLEN
Eindeseizoensactiviteit

JUNI

VRIJDAG 12 JUNI
SHUTTLE KIDS DAY
Tussen 18u en 20u worden badmintontechnieken in spelvorm
geoefend. Ook vriendjes zijn van harte welkom om hieraan deel
te nemen.
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TRAINERS – COACHES – BEGELEIDERS

Hanne Buysschaert
Diploma: Initiator Badminton
Jeugdcoördinator Gitse BC
jeugd@gitsebc.be
0496 62 57 03

Louis Carpentier
Diploma: Initiator Badminton
+ Multi Move begeleider
0479 86 41 21

Emma Billiouw
Diploma: Initiator Badminton
0484 89 27 57

Nele Cauwelier
Medewerker Jeugdbestuur
0473 58 60 53

Vic Vanhoutte
Diploma: Multi Move
begeleider
0471 24 89 07

Jonas Maes
Diploma: Trainer B Badminton
0474 27 09 39

Xander Warszawski
Medewerker Jeugdbestuur
Website – Communicatie
0473 57 89 50

Erika Maes
Diploma: Trainer B Badminton
0478 34 9505
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KW CUP CIRCUIT – WAT UITLEG
Wat en hoe voor wie nieuw is?
o Circuit van West-Vlaamse jeugdtoernooien (reglement kw cup zie www.wvbf.be )
o Wedstrijden per leeftijdsklasse van U9 tot U19
o NIEUW!!! 2 winnende sets tot 15 zonder verlenging, eventuele 3e set van kant wisselen aan 8
o Jongens en meisjes apart (bij U9 minibad spelen ze soms samen)
o A en B spelers:
• In de A reeks zitten de betere, vaak selectie spelers. Eens A blijf je A speler.
• In de B reeks vooral beginners, al zitten daar soms ook al kleppers tussen. Bij winst wordt je A
speler, bij minstens 4 gewonnen wedstrijden.
o Zowel enkel als dubbel (alleen enkel bij U9)
MINIBAD
U9 spelers spelen MINIBAD, badminton met:
•
Aangepast veld = helft van een verkort veld en een lager net
•
Speler speelt met een kortere racket (max. 62 cm)

MEEDOEN + INSCHRIJVEN
Van zodra het kan zullen we je aanspreken om mee te doen. Dit wil zeggen, je hebt voldoende basis om in jouw
leeftijdscategorie je plan te trekken. Na overleg met je ouders kan je je inschrijven van zodra het past.
Inschrijven doe je via www.badmintonvlaanderen.be (maak een account via inloggen)
• Lukt inloggen niet, neem contact met jeugd@gitsebc.be
• Inschrijven moet voor de uiterste inschrijfdatum. Wij informeren jullie vanaf wanneer kan worden
ingeschreven, wacht niet tot de deadline want een toernooi kan ook vroeger volzet zijn. Om in te
schrijven heb je ook je lidnummer nodig, te vinden in de lijst van verplichte toernooien.
• Zoek je een dubbelpartner, vraag raad aan je trainer!
• LET OP: je bent die dag de ganse dag vrij, de toernooiorganisatie maakt zelf een planning op, ongeveer
een week voor aanvang van het toernooi wordt het aanvangsuur aan de clubverantwoordelijke
meegedeeld.
• LET OP: Indien je in de voor- of namiddag verhinderd bent, is het zeker mogelijk om door te geven dat
je alleen wenst deel te nemen als het in vb. de voormiddag is. Mail hiervoor zelf naar de organisatie.
• LET OP: afwezig op tornooi zonder geldige reden = punten van het vorige toernooi worden geschrapt!
HOU HIER REKENING MEE!!! (geldige reden = doktersbriefje)
De leeftijdsklassen seizoen 2019-2020 (sept tot juni) op basis van geboortejaar
U9
2012 of jonger spelen minibad
U11
2010-2011
U13
2008-2009
U15
2006-2007
U19
2002-2003-2004-2005
De reeks waarin je moet inschrijven is een combinatie de leeftijdscategorie met:

•
•
•

J = jongens of M = meisjes
E = enkel of D=dubbel
A = a reeks of B = b reeks (de meeste spelers van Gits spelen in de B reeks, wie een toernooi
wint gaat over naar de A reeks)
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RANKING
Er wordt een ranking bijgehouden. Dus hoe meer je speelt en hoe meer je wint, hoe hoger je in de ranking staat.
Let wel, voor iedere gewonnen match krijg je al punten.
De 5 best geklasseerde spelers per reeks komen einde seizoen in aanmerking voor het spelen van de Masters
Finale (daar verdien je dubbele punten).
Met de verdiende individuele punten van enkel en dubbelwedstrijden, wordt ook een clubrangschikking
opgemaakt.
Zie site www.wvbf.be voor het volledige reglement en de actuele ranking.
COACHING
De club voorziet voor iedere KW CUP een coach, voorwaarde is wel dat er minstens 3 spelers van de Gitse BC
deelnemen aan het toernooi.
De coach begeleidt en coacht, maar dit betekent niet dat we alle wedstrijden kunnen volgen. Al doen we ons
best om iedereen zo goed als mogelijk op te volgen en bij te staan.

KW CUP CIRCUIT – DE KALENDER
De leeftijdsklassen seizoen 2019-2020 (sept tot juni) op basis van geboortejaar
U9
2012 of jonger spelen minibad
U11
2010-2011
U13
2008-2009
U15
2006-2007
U19
2002-2003-2004-2005

**coaching wordt alleen voorzien als 3 à 5 spelers van de GITSE BC deelnemen
**tijdig aanmelden via www.badmintonvlaanderen.be (zie uiterste inschrijfdatum)
**PK JEUGD alleen voor selectiespelers
**heel wat toernooien zijn snel volzet, daarom snel aanmelden
Toernooien spelen is een leerrijke ervaring en neemt vanaf nu een vaste plaats in op de
trainingskalender.
Wedstrijden spelen = toepassen wat op de training aan bod komt.
Wij stipten voor iedere speler één of meerdere toernooien aan waar
hij/zij moet aan meedoen. Kan je niet meedoen, kies dan in overleg
een ander toernooi op de kalender ter vervanging.
De verwachtingen zijn voor iedereen haalbaar, dus rekenen we ook
op jullie om tijdig in te schrijven en deze inspanning te leveren.
CHECK HIERVOOR DUS ZEKER DE DOCUMENTEN
• KW CUP KALENDER
• KALENDER PER SPELER
• En lees in deze brochure de do’s &don’ts
• Maak nu al je login via www.badmintonvlaanderen.be
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OP TOERNOOI DO’S AND DONT’S
INSCHRIJVEN
Om deel te kunnen nemen moet je inschrijven voor de afsluitingsdatum
Maak eerst goede afspraken met je ouders qua vervoer en je eventuele dubbelpartner.
Niet opdagen zonder geldige reden => punten kwijt
Inschrijven voor:
• KW CUP
via badmintonvlaanderen.be
• BJMC (brons, zilver)
via badmintonvlaanderen.be
• Klassementstoernooien via badmintonvlaanderen.be

AANMELDEN
Bij aankomst in de zaal meld je je aan aan de inschrijvingstafel en betaal je het inschrijfgeld.
Zorg dat je een 20à30min voor 1ste wedstrijd aanwezig bent.
• KW CUP is dit 4€ voor enkel en 1€ voor dubbel.
• Klassementstoernooien: hangt af van de organisator
• Recreantentoernooien : hangt af van de organisator

VOOR DE WEDSTRIJD
•
•
•
•

Zoek je een plaatsje in de zaal
Zorg dat je voldoende gegeten hebt
Warm goed op voor de wedstrijd (lopen in de gang, touwtje springen, inslaan)
Informeer je coach waar en wanneer je moet spelen

DE WEDSTRIJD
KW cup wedstrijden worden gespeeld in poulevorm, klassementstoernooien = directe uitschakeling
Na het afroepen van de poule of wedstrijd, begeef je je naar je veld.
Je neemt zeker mee: racket, shuttles, water, handdoek (zet je naast je veld, langs de kant waar je speelt, bij
wisselen van kant, neem je het nodige mee naar de andere kant. Drinken doe je tijdens het coachen)
Laat je shuttles niet onbeheerd achter, anders krijgen ze zeker pootjes. (kan voordelig aangekocht worden in de
club, zie blz. 2)
• Inslaan
• Tossen
• Tijdens de wedstrijd tellen de spelers zelf. Voor het serveren zeg telkens luid en duidelijk de punten.
• Na de eerste set en tweede set is er coaching mogelijk. Dit gebeurt na het wisselen van kant.
• Na afloop van de wedstrijd geef je elkaar een hand. Indien er een
scheidsrechter is, geef je ook die een hand.

WAT NIET MAG
•
•
•
•
•
•

Gooien met je racket
Onsportief gedrag
Supporters/ouders tussen de velden
Meerdere coaches. Er is altijd maar één coach of één ouder die wat tips
kunnen geven. Deze coach staat altijd achter het veld en niet naast het veld.
In geval van twijfel over in of out beslissen de spelers onderling. Coaches en ouders zwijgen. In geval
ze er niet uit geraken wordt een “let” gespeeld, maw. het punt wordt opnieuw gespeeld.
Zaal mag je niet verlaten tussen de wedstrijden zonder toestemming coach en referee.

NA DE WEDSTRIJD
•
•
•
•
•

Zorg ervoor dat het wedstrijdblad correct wordt ingevuld. Omcirkel de winnaar en vul de punten
correct in.
Indien nodig bezorg je het blad of het pouleblad indien afgewerkt aan de wedstrijdtafel terug.
Trek een trui en broek aan zodat je geen kou krijgt
Stretch indien nodig
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YONEX BELGIAN JUNIOR MASTER CIRCUIT
•
•
•
•
•

Circuit van Belgische jeugdtoernooien GOUD ZILVER BRONS
Er worden andere leeftijdsgrenzen gehanteerd, zie onder. (per kalenderjaar)
Er wordt telkens gespeeld met veren shuttles en naar 2 winnende sets van 21.
Inschrijven via www.badmintonvlaanderen.be
Kalender te bekijken via : http://www.badmintonvlaanderen.be/page/27629/Tornooikalenderdownload

De leeftijdsklassen 2019 (jan tot dec) op basis van geboortejaar
U9
2011 of jonger spelen minibad
U11
2009-2010
U13
2007-2008
U15
2005-2006
U19
2001-2002-2003-2004
De leeftijdsklassen 2020 (jan tot dec) op basis van geboortejaar
U9
2012 of jonger spelen minibad
U11
2010-2011
U13
2008-2009
U15
2006-2007
U19
2002-2003-2004-2005

5 OKTOBER BRONS TOERNOOI GITS
Het jeugdtoernooi van onze club valt onder het niveau brons, we ontvangen meerdere provinciale selecties en
mogelijks ook wat Franse en Nederlandse spelers.
Nadeel hiervan is dat meestal niet zo veel Gitse spelers kunnen meedoen (normaal alleen A spelers en enkele U9
spelers), voordeel is dan weer dat jullie de betere Belgische spelers aan het werk kunnen zien!
Een bezoekje waard!

PROVINCIAAL EN BELGISCH KAMPIOENSCHAP JEUGD
• Belangrijke data voor de selectiespelers + Inschrijven www.badmintonvlaanderen.be
BK JEUGD
16-17 november
leeftijdscategorie 2019
locatie nog te bepalen
PK JEUGD
8-9 februari
leeftijdscategorie 2020
Sporthal Damme

KLASSEMENTSTOERNOOIEN
Voor de competitiespeler die de jeugdcircuits ontgroeid is, zijn er de klassementstoernooien.
• Inschrijven via www.badmintonvlaanderen.be (hou de deadline in de gaten)
• Kalender te bekijken via : http://www.badmintonvlaanderen.be/page/27629/Tornooikalenderdownload

RECREANTENTOERNOOIEN
Een apart circuit van toernooien. Voor wie de KW cup wat ontgroeid is en nog niet helemaal klaar is voor de
klassementstoernooien, kan dit een alternatief zijn.
Vraag gerust wat meer info, moest je interesse hebben, onder alvast de details van de data.
http://www.wvbf.be/index.php/recreatief
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