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Infobrochure nieuwe leden 
 
Wie zijn wij? 
Onze badmintonclub 'BC De Dijlevallei VZW' telt meer dan 200 leden. Iedereen is welkom: 
jeugdspelers, recreanten en competitiespelers. 
 
Wij spelen op 3 verschillende locaties:  

 Sporthal Kessel-Lo, Stadionlaan Kessel-Lo 
 Sporthal Heilig Hart Instituut, in Heverlee 
 Sporthal Boudewijnstadion, Sportpleinpad Kessel-Lo 

 
Wie ben jij en wanneer kan je spelen? 
 
Jeugdspelers zijn jongeren tussen 5 en 18 jaar; 
 
Multi-move: 5-7 jaar 
Vooraleer kinderen zich op één bepaalde sporttak toeleggen, is het belangrijk dat ze eerst hun 
basismotoriek ontwikkelen. Multimove is daar het ideale programma voor. Aan de hand van 
twaalf cruciale basisbewegingen schaven jonge kinderen hun beweegvaardigheid bij. De 
multimove wordt aangevuld met 45 minuten badminton specifieke oefeningen en spelletjes. 
Woensdag: 15u30 tot 17u00 - sporthal Kessel-Lo  
Zaterdag: 9u00 tot 10u30 - sporthal Kessel-Lo 
 
Minibad: 7/8 tot 9/10 jaar 
De kinderen jonger dan 9/10 jaar spelen een aangepaste badmintonvorm. Het speelveld 
wordt verkleind, het net verlaagd en er wordt gespeeld met een verkort racket.  
Woensdag: 15u30 tot 17u - sporthal Kessel-Lo  
Zaterdag: 9u00 tot 10u30 - sporthal Kessel-Lo 
 
Vanaf de miniemen worden ze niet alleen op (biologische en motorische) leeftijd ingedeeld 
maar ook per interesse en/of niveau: 
 
Leeftijdsgroepen: 
Miniemen: 10 – 12/14 jaar – Kadetten: 12/14 – 14/15 jaar – Scholieren: 14/15 – 15/17 jaar - 
Junioren: 15/17 – 18 jaar 
 
Fun – 1x / week 
Bij deze groep staat plezier centraal. Badminton maakt je blij, opgewonden, speciaal. Je wil 
zowel bijleren als vrij kunnen spelen. 
 
Zaterdag: 12u00 tot 13u30 (junioren) - sporthal Kessel-Lo 
  14u00 tot 16u00 (miniemen, kadetten & scholieren) - sporthal Kessel-Lo 
 
Intensive – 2x / week 
Je bent gefacineerd door de badminton en wil je verdiepen in de badmintontechniek! Je wil 
2x per week spelen en wil ook eens deelnemen aan de VVBBC-cup-instaptornooien. 
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Woensdag: 15u30 tot 17u00 (miniemen) - sporthal Kessel-Lo 
Zaterdag: 12u00 tot 13u30 (junioren) - sporthal Kessel-Lo 
  14u00 tot 16u00 (miniemen, kadetten & scholieren) - sporthal Kessel-Lo 
 
Competitive – 2x / week 
Je hebt de badmintonmicrobe serieus te pakken en wil je volledig toewijden. Ook hier speel 
je 2x per week. Je neemt deel aan de VVBBC-cup instaptornooien of jeugdtornooien. 
 
Dinsdag: 19u00 tot 21u00 (junioren – competitive) - sporthal Kessel-Lo 
Woensdag: 17u00 tot 18u30 (miniemen/kadetten – competitive) - sporthal Kessel-Lo 
  18u30 tot 20u00 (kadetten/scholieren – competitive) - sporthal Kessel-Lo 
  20u00 tot 21u30 (junioren – competitive 1) - sporthal Kessel-Lo 
Donderdag: 19u30 tot 21u00 (junioren – competitive 2) - sporthal Heilig Hart Heverlee 
Zaterdag: 9u00 tot 10u30 (miniemen – competitive 3) - sporthal Boudewijnstadion 
  9u00 tot 10u30 (miniemen/kadetten – competitive) - sporthal Kessel-Lo 
  10u30 tot 12u00 (miniemen/kadetten - competitive) - sporthal Kessel-Lo 
  10u30 tot 12u00 (scholieren – competitive 2) - Boudewijnstadion 
  12u00 tot 14u00 (scholieren/junioren – competitive) - sporthal Kessel-Lo 
 
Select – 3e training / week  (2 andere trainingen samen met de competitive groep) 
Je bent geobsedeerd, verslaafd. De trainers willen je ook fysiek en technisch vervolmaken. Je 
krijgt de mogelijkheid om in een klein select groepje doorgedreven training te krijgen. 
 
Dinsdag: 18u30 tot 20u00 (miniemen – select) - sporthal Kessel-Lo 
  18u30 tot 20u30 (kadetten – select) - sporthal Kessel-Lo 
  19u00 tot 21u00 (kadetten/scholieren – select) - sporthal Kessel-Lo 
 
Competitiespelers zijn spelers die deelnemen aan de provinciale of nationale 
competitiewedstrijden en/of toernooien spelen; 
 
Maandag: 19u00 tot 23u00 (vrij spel) - sporthal Kessel-Lo 
Woensdag:  20u00 tot 22u00 (training) - sporthal Heilig Hart Heverlee 
Vrijdag: 19u00 tot 21u00 (vrij spel) - sporthal Kessel-Lo 
Zaterdag: 16u30 tot 20u00 (vrij spel) - sporthal Kessel-Lo 
  16u30 tot 20u00 (competitie) - sporthal Kessel-Lo 
Zondag: 14u00 tot 17u30 (competitie) - sporthal Kessel-Lo 
 
Recreanten zijn spelers die recreatief willen badmintonnen; zij mogen enkel deelnemen aan 
recreatieve toernooien of ontmoetingen. Indien zij participeren aan officieel georganiseerde 
competitie of toernooien worden zij krachtens art 10 C900 automatisch competitiespeler; 
  
Dinsdag:  21u00 tot 23u00 (vrij spel) - sporthal Heilig Hart Heverlee 
Donderdag: 19u30 tot 21u00 (training) - sporthal Heilig Hart Heverlee 
Vrijdag:  19u00 tot 21u00 (vrij spel) - sporthal Kessel-Lo 
Zaterdag: 16u30 tot 20u00 (vrij spel) - sporthal Kessel-Lo 
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Lidgeld 
Jaartarief voor 2018-2019:  

 -18 jarigen: FUN    105,00 EUR 
 -18 jarigen: INTENSIVE en COMPETITIVE 130,00 EUR 
 -18 jarigen: SELECT    185,00 EUR 
 recreanten:       85,00 EUR 
 competitiespelers    200,00 EUR 

 
Het lidgeld wordt betaald per schooljaar. Dus van 1 september tot en met 31 augustus. Indien je tijdens 
deze periode wil aansluiten wordt het lidgeld pro rato bepaald met het aantal maanden dat er nog te 
gaan zijn. 

In het lidgeld is inbegrepen:  

 Verzekering,  
 Aansluiting bij Badminton Vlaanderen,  
 Gebruik van de zaal,  
 Gebruik van shuttles tijdens de clubspeeluren en competitie-wedstrijden 
 Trainingen voor recreanten en jeugdspelers. 

 
Niet inbegrepen: Trainingen voor competitiespelers. 
 
Supplementen 

 Trainingensupplement     50,00 EUR 
(voor competitiespelers; voor jeugdspelers en recreanten is de training inbegrepen) 

 Competitiesupplement     20,00 EUR 
(Per competitiespeler, per competitie) 

 

Wat moet je doen om aan te sluiten bij onze club? 

Stap 1: Uw aanvraag indienen 

 Mail best eerst naar info@dijlevallei.be om na te vragen of er plaats is in de 
spelersgroep waarbij je je wilt inschrijven. 

 Indien er plaats is, kan u online uw inschrijving aanvragen. 
 

Stap 2: Bevestiging van ontvangst 

 Zodra de ledenverantwoordelijke de inschrijving ontvangen heeft, stuurt hij je een mail 
met de gegevens die nodig zijn voor de betaling van het lidgeld uit te voeren. 
 

Stap 3: Voltooiing lidmaatschap 

 Wanneer de betaling wordt geregistreerd ontvangt u een mail ter bevestiging van je 
inschrijving 

 Vanaf dit moment ben je officieel ingeschreven en krijg je toegang tot je account op 
de site van BC De Dijlevallei. 

Let op! 
Zolang je niet betaald hebt, word je niet ingeschreven en ben je niet verzekerd! 
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Nog eventjes je aandacht vestigen op volgende puntjes: 

 Wij proberen je zoveel mogelijk op de hoogte te houden van o.a. sluitingsdagen en 
clubactiviteiten (clubtornooi, BBQ, spaghettidag, kerstdrink,…) via e-mail (sporthal 
Kessel-Lo).  

 Kijk ook regelmatig op onze website: www.dijlevallei.be 

 Vergeet niet alle veranderingen van adres en e-mail telkens door te geven aan 
ledenadministratie@dijlevallei.be. 

 Lees ook even het huishoudelijk reglement door (zie jaarlijkse informatiebrochure) 
maar onthoud al zeker dat: 

o je meehelpt aan het begin en einde van een speeltijd om de netten op te zetten 
en op te ruimen,  

o je na elke wedstrijd de shuttles van het terrein mee terug neemt en in de 
gepaste dozen opbergt, 

o je na een wedstrijd het terrein moet vrijmaken voor spelers die op de bank 
zitten, 

 

Deelname aan Shuttle Kids: 

Dijlevallei neemt deel aan het Shuttle Kids-programma van Badminton Vlaanderen, het 
ontwikkelingstraject van Badminton Vlaanderen voor spelers, badmintonbegeleiders en 
trainers. 

 

Voor meer inlichtingen  kan je je wenden tot één van de volgende personen: 

Voorzitter: Ledenadministratie: Jeugdverantwoordelijke 
Joost Van Den Brande Ruben SIJMENS Stefaan Destoop 
p/a M. Theresiastraat 19A/0402 ledenadministratie@dijlevallei.be jeugd@dijlevallei.be 
3000  LEUVEN  
Email: info@dijlevallei.be 


