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Inleiding
Beste leden
Welkom bij badmintonclub De Wallabies! In deze brochure willen we jou graag wegwijs maken in de
werking van het nieuwe seizoen 2013-2014.
Badmintonclub De Wallabies heeft als visie “een club te willen zijn waarin men recreatief kan spelen en
waarin ruimte is voor mensen die verder willen gaan en het spel ook in competitieve sfeer willen
beoefenen. Daarnaast is er een prominente aandacht voor jeugdige spelers”.
Onze trainingswerking moet er dus op gericht zijn enerzijds jonge kinderen de badmintonmicrobe bij te
brengen en anderzijds zowel recreatieve als competitieve badmintonners iets bij te leren.
De doelstelling is onze jeugd- en trainingswerking uit te bouwen, zodanig dat we binnen afzienbare tijd, het
hoogste niveau bij VBL Jeugdbadminton+ behalen. Onze club heeft momenteel ongeveer 70 leden . Voor
ieder niveau, jong of oud, trachten we elke geïnteresseerde een plaats te geven, op een aangepast
speelmoment of in een gepaste trainingsgroep.
In 2013 bestaat BC De Wallabies 6 jaar. De belangrijkste wijziging dit jaar is weliswaar het aanknopen met
trainingsfaciliteiten voor competitieve jeugdleden. In dit verband werd een samenwerkingscontract
gesloten met de andere Brakelse badmintonclub BC Brakel. Deze samenwerking stelt ons in de
mogelijkheid, om onze clubwerking naar een hoger niveau te tillen, door het aantrekken van een A-trainer
en de uitbreiding van het trainingsaanbod. Tevens wensen we onze eigen jeugdspelers op termijn, de
mogelijkheid te bieden om aan clubcompetities deel te nemen, in eigen gemeente en regio.
De nodige initiatieven zullen opgestart worden, voor het aantrekken van een aantal van de allerjongsten ,
zijnde 6 à 8 jarigen . Speciale aandacht , door middel van afzonderlijke trainingsbegeleiding, zal besteed
worden om hen het minibad spel bij te brengen. Het KYU ontwikkelingstraject voor jonge/beginnende
badmintonners dat loopt via gekleurde bandjes en de ontwikkelingslijn van badminton (van beginner tot
gevorderde speler) volgt, vormt een fantastisch hulpmiddel voor onze trainers, die hierdoor heel wat HD
audiovisueel materiaal te beschikking krijgen , om bepaalde badminton technieken te demonstreren.
Dit jaar zullen eveneens een 5-tal trainingen georganiseerd worden, onder de leiding van onze eigen
clubtrainer Jeroen en dit specifiek voor de recreatieve volwassen leden. Data volgen later.
Lees in deze brochure meer over onze visie.

Met vriendelijke groeten
Het bestuur
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1. ALGEMENE INFO
1.1.HET NIEUWE SAMENWERKINGSCONTRACT MET BC BRAKEL.
De belangrijkste wijziging dit seizoen is uiteraard de samenwerking met BC Brakel.
Waarom koos het bestuur voor deze samenwerking?
1.1.1.Voordelen.
*aantrekken van een A Trainer wordt mogelijk
De kans om met een A trainer te werken voor een club van ons niveau is vrij uniek.
Kwaliteitsinjectie voor de competitieve jeugdopleiding.
Onder zijn leiding kunnen onze eigen clubtrainers hun kennis uitbouwen en overbrengen op de
recreatieve jeugd.
Doorstroming voorzien naar een nog op te starten competitieploeg in eigen gemeente.
*meer trainingsmomenten en grotere diversiteit in opleiding
Aantal jeugdtrainingen in eigen sporthal wordt opgetrokken naar 3 trainingsmomenten per week.
Opsplitsen van jeugdspelers naar leeftijd en spelniveau wordt mogelijk en biedt kwalitatief betere
trainingsmogelijkheden. Doorstromingsmogelijkheden naar hoger niveau zorgt voor motivatie.
*vrij speelmoment voor de jeugd het hele jaar door
Tot op heden konden we geen vrijspeelmoment aanbieden voor de jeugd. Nu kan dit wel op
zaterdagmiddag na de recreatieve jeugdtraining van 16 uur tot 17 uur, in samenspel met BC Brakel.
*behouden van speelmoment volwassenen op vrijdag.
Omdat het speelmoment op vrijdagavond voor het bestuur zeer belangrijk is en specifiek
voorbehouden wordt voor volwassenen en niet trainende jeugdspelers, dient alles in het werk
gesteld te worden om dit moment te behouden. Daar de volwassenen groep nog steeds uitbreidt,
dient volgende maatregel gerespecteerd te worden: enkel kinderen van spelende ouders kunnen
hier deelnemen indien er speelgelegenheid vrij is.
1.1.2.Nadelen
*de samenwerking heeft natuurlijk een kostenplaatje
Budget voor trainersvergoedingen verdubbeld, huur sporthal neemt toe met 50% en de aankoop
van trainingsshuttles en andere materialen, zullen een belangrijke impact hebben op onze jaarlijkse
werkingskosten.
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1.2.TRAININGSMOMENTEN
Trainingsmomenten worden voorzien vanaf begin 1 september 2013 tot 5 juni 2014.
Hieronder vind je een opsomming van de trainingsmomenten met doelgroep.
zaterdag
zaterdag
maandag
maandag
donderdag
donderdag

14u00 - 16u00
15u00 - 16u00
18u00 - 19u30
19u30 – 21u00
18u00 - 19u30
19u30 – 21u00

Recreatieve jeugd
Recreatieve jeugd
Competitieve jeugd enkeltraining
Competitieve jeugd enkeltraining
Competitieve jeugd dubbeltraining
Competitieve jeugd dubbeltraining

U11-U13-U15
U9 minibad
U11-U13
U15-U17
U11-U13
U15-U17

Gelieve jullie e-mails of onze website te raadplegen, want af en toe valt eens een trainingsmoment
weg door evenementen of feestdagen.
1.3.VRIJE SPEELMOMENTEN
De vrije speelmomenten worden enkel onderbroken gedurende de zomervakantie van 15 juli tot
15 augustus.
Hieronder vind je een tabel met vrije speelmomenten en doelgroep.
vrijdag

19u00 – 21u00

Zaterdag**
Zondag*

16u00 – 17u00
10u00 – 11u00

Volwassenen en niet
trainende jeugdleden
Trainende jeugdleden
Alle leden

**periode zie training
* na afspraak met
voorzitter

Gelieve jullie e-mails of onze website te raadplegen, want af en toe valt eens een speelmoment
weg door evenementen of feestdagen.
1.4.TORNOOIEN
Zoals naar jaarlijkse gewoonte zal BC De Wallabies zelf instaan voor de organisatie van een
recreanten tornooi op 15 september 2013 en een jeugdcup tornooi op 24 november 2013.
De jeugd kan deelnemen aan de Oost-Vlaamse jeugdcups en het Provinciaal Kampioenschap.
De recreanten of de gevorderde jongeren kunnen deelnemen aan recreantentornooien.
De competitieve jeugdleden kunnen zich inschrijven voor kwalificatietornooien overal in België om
een hoger klassement te behalen. Tevens zouden een aantal van hen, vanaf september 2013 ook
deel kunnen uitmaken van een competitie club, om deel te nemen aan de provinciale interclubcompetitie.
Het bestuur denkt na hoe tornooi deelname kan gestimuleerd worden.
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1.5.LIDGELD
Om lid te worden / blijven van BC De Wallabies betaal je elk jaar lidgeld. Het lidgeld zorgt voor jouw
aansluiting bij de club en bij de badminton liga. Zo ben je ook verzekerd tegen sportongevallen
tijdens het badmintonnen. Deze lidgelden, dienen betaald te worden in de maand december tot
half januari en zijn geldig telkens voor een periode van één jaar. Prijs lidgeld bedraagt 20 euro.

1.6. VRIJE SPEELMOMENTEN
Nieuwe spelers kunnen 2 beurten komen testen vooraleer zich aan te sluiten.
Het deelnemen aan de vrije speelmomenten, wordt door middel van een beurtenkaart
georganiseerd en gecoördineerd, zodanig dat iedereen van 1 uurtje spelplezier kan genieten.
1.7.TRAININGSBIJDRAGE
Elke speler die training wil volgen, moet aangesloten zijn en lidgeld betalen bij BC De Wallabies.
Deelname aan de recreatieve jeugdtrainingen op zaterdag, kan door het betalen van een
trainingsvergoeding van 50 euro voor 2 uur training per week voor het ganse jaar, onder leiding
van 2 initiators of bij afwezig van één van beiden, geassisteerd door een aspirant-initiator. Deze
vergoedingen dienen eveneens verrekend te worden, eind december bij betaling van het lidgeld.
Wie in september aansluit, dient 25 euro voor het resterende semester te betalen bovenop zijn
lidgeld.
Deelname aan de competitieve jeugdtrainingen op maandag en/of donderdag, kan door het
betalen van een trainingsvergoeding van 50 euro voor 1.5 uur training per week, onder de leiding
van een A trainer. Deze vergoedingen dienen betaald te worden bij de op start van het competitie
jaar , dus ten laatste op 15 september 2013.Gezien er een logische opbouw in de competitie
trainingen zit, wordt het aangeraden om van begin september in te stappen. Indien er nog vrije
plaatsen zijn, kan er eventueel nog iemand aansluiten vanaf januari en dit door 25 euro voor het
resterende semester te betalen bovenop zijn lidgeld.
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2. DE NIEUWE JEUGD- EN TRAININGSWERKING.
2.1.ONZE VISIE
2.1.1. Zeven Principes
Onze visie hebben we samen gevat in een aantal principes:
Basisprincipe: in onze vernieuwde trainingswerking willen we plaats maken voor alle pijlers van de
clubvisie: jeugd, recreanten en competitiespelers.
1. Principe 1: training voor recreatief ingestelde en competitief ingestelde spelers
In de nieuwe trainingswerking willen we training organiseren zowel voor recreatief ingestelde
als voor competitief ingestelde spelers. In het doorschuifdiagram ( zie verder) zijn daarom twee
stromen terug te vinden: een stroom voor spelers die vooral recreatief willen spelen (1 training
per week) en een stroom voor competitief ingestelde spelers (1 of 2 trainingen per week).
Het is te allen tijde mogelijk om van stroom te veranderen, indien er nog plaatsen beschikbaar
zijn.
2. Principe 2: training voor alle leeftijden
In onze nieuwe trainingswerking willen we aandacht besteden aan alle leeftijden. Dit zal
gerealiseerd worden door een aantal te organiseren trainingen op vrije speelmomenten, voor
de volwassenen en niet trainende jeugdspelers. Tevens wensen we ook onze allerkleinsten een
wekelijkse specifieke opleiding te presenteren , met een eigen trainer en op een aangepast
speelveld.
3. Principe 3: een vrij speelmoment voor de jongeren die recreatieve training volgen
In de jeugdtraining is er soms weinig mogelijkheid om wedstrijdjes te spelen, daarom kunnen
we nu door de samenwerking eveneens een vrij speelmoment aanbeiden, waarop we ook deze
jeugdleden laten proeven van het competitie gevoel binnen onze club.
4. Principe 4: kwaliteitsgarantie van onze trainingen
Om onze spelers een goede opleiding te geven en eveneens onze trainer hun taak goed te laten
uitvoeren, zal het aantal spelers per trainer gelimiteerd worden tot maximaal 12.
5. Principe 5: gelijke behandeling van alle trainers
Een trainer die aan de allerjongsten lesgeeft, is even belangrijk als een trainer die aan de oudere
competitieve spelers lesgeeft. De vergoeding van onze trainers is natuurlijk afhankelijk van hun
behaald diploma, wat als een stimulans kan beschouwd worden om een hoger trainersdiploma
te behalen.
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6. Principe 6: trainers dienen hun lesinhoud te documenteren
Aan de trainers wordt als bijkomende taak gevraagd om hun lesinhoud op documenten in te
vullen en op regelmatige basis, het niveau van hun trainingsgroep te duiden, in functie van het
KYU project. Deze gegevens leveren aan het bestuur de nodige info, om een inschatting te
maken betreffende investeringen, om bepaalde doelstellingen te bereiken.
7. Principe 7: stimuleren van tornooi deelname
Het bestuur wenst een inspanning te doen, om meer leden aan tornooien te laten deelnemen,
door het lidgeld voor het volgende jaar zelf te betalen, voor een speler die aan de hieronder
vermelde aantal tornooien deelneemt.
Hierbij gaan we uit van de idee, dat leden die inschrijven voor de competitieve trainingen,
minstens aan 5 tornooien per jaar deelnemen ( waaronder het PK),.
Ook bij onze recreatieve spelers, zowel oud als jong, willen we het competitie gevoel
stimuleren, door deelname aan een 4-tal tornooien, als limiet te stellen.
2.1.2. Doorgroeischema nieuwe jeugd – en trainingswerking.

Competitief

Recreatief
Groep minibad
6 - 9 jaar

Groep 1 : U11-U13

Zaterdag 15u – 16u

Maandag 18u-19u30
Donderdag 18u-19u30

Groep recreatief 1
U11 - U13 - U15
Zaterdag 14u – 16 u

Groep 2 : U15 - U 17
Maandag 19u30-21u
Donderdag 19u30-21u

Groep recreatief 2
U17 - U19
Vrijdag 19 u – 21 u
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2.2.KOSTENPLAATJE VAN DE TRAININGEN
We vragen naast het lidgeld per jaar een bijdrage in de trainingskosten. Dit noemen we de
trainingsbijdrage. Het bedrag verschilt van groep tot groep. Recreatieve spelers betalen minder
dan de competitieve spelers, zijnde 0,70 euro/uur training ten opzichte van 0,95 euro/uur.
Wij begroten en controleren ons budget nauwkeurig, zodat we de trainingen op een kostefficiënte
manier kunnen organiseren. De trainingskosten worden op drie manieren gecompenseerd:
° een eerste vast deel wordt door de club gefinancierd.
° een tweede deel is afkomstig van de bijdrage van de trainingsleden.
° een derde deel van de trainingskosten wordt gefinancierd door de organisatie van een
snoepactie en een Kaas- en wijnavond.

2.2.1.Snoepactie.
Gedurende de maand april wordt een snoepactie georganiseerd ter sponsoring van de trainingen.
Door de organisatie van deze actie, hopen we de trainingsbijdrage in de toekomst niet met
ongeveer 30 % te moeten verhogen. Daarom vragen wij de inzet van elk trainingslid bij deze actie
om minstens 5 snoepzakjes te verkopen bij vrienden, buren, familieleden, collega’s, enz….
2.2.2. Kaas en wijnavond.
In de maand oktober wordt een kaas- en wijnavond gehouden, waarvan de opbrengst integraal
naar de jeugdwerking gaat. Hierop hopen we vooral de ouders en naaste familie van al onze leden
te mogen ontmoeten, om in een heel ontspannen sfeer te genieten van een lekker wijntje en een
grote variëteit aan kazen te degusteren.

2.3.DE TRAININGEN IN DE ZOMERMAANDEN
Vanaf begin juni worden er geen trainingen meer georganiseerd, daar we onze jeugdleden de kans
willen geven zich totaal op hun schoolboeken te concentreren en nadien van een wel verdiende
vakantie te genieten.
Wie zich in deze maanden toch nog wenst te vermaken met een wedstrijdje badminton, kan nog
steeds terecht op ons vrijspeelmoment op vrijdagavond. Hierbij moet wel rekening gehouden
worden met de voorrangsregel voor volwassenen en niet trainende jeugdleden.
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2.4.ONZE TRAINERS
De Wallabies doen een beroep op meerdere gediplomeerde trainers.
Benjamin Braem: Benjamin is de nieuwe aangetrokken trainer
voor 2013. Hij heeft reeds een mooie carrière uitgebouwd,
niet alleen als speler ( ex A-speler) maar ook als trainer.
Enkele jaren geleden behaalde hij het hoogste
trainersdiploma in België : trainer A. Hij is momenteel actief
als zowel Provinciaal trainer van Vlaams Brabant voor U9U11-U13 en U15 en als Pool trainer ( een door Bloso
gesponsord project) van Vlaams Brabant voor U11 en U13-1.
Als trainer vind je Benjamin vooral op maandag en
donderdag. Maar enkele malen per jaar, zal hij ook aanwezig
zijn op de zaterdag trainingen, om overleg te plegen met onze
clubtrainers en zo mee de lijnen uit te tekenen voor het
toekomstig trainingsbeleid.
E-mailadres: benjamin.braem1@telenet.be
Ignace Van Bost: Ignace is reeds 2 jaar actief binnen onze
recreatieve trainingsgroep op zaterdag van 14u tot 16u.
Hij is ook jeugd trainer van badmintonclub VLABAD Oudenaarde.
Hij bezit het trainers diploma : Initiator. Vanaf dit jaar zal hij zich
vooral richten op groep van 10 – 15 jarigen .
E-mailadres: bostje@gmail.com

Jeroen Dobbelaere: Jeroen is onze benjamin onder de trainers en
reeds ook 2 jaar actief binnen de jeugdwerking van onze club. In een
record tempo wist Jeroen zich van vrijwillig helper in de jeugd
trainingen, via aspirant-initiator op te werken tot een volwaardig
trainer met een trainers diploma van Initiator. Gezien zijn
gewaardeerde eigenschappen om met kinderen om te gaan, is hij de
persoon om onze minibad groep te begeesteren op zaterdag van 15u
tot 16u.
E-mailadres: jeroen_halo@hotmail.com
Franky De Sutter: Franky , beter gekend als “de president”, is als aspirant-initiator de persoon, die
op alle vlakken de nodige badminton kennis verspreid naar alle U17 – U19 recreatieve jeugdleden
leden toe. Hij is ook steeds inzetbaar, waar ook maar enige onvoorziene noodzaak aan training en
begeleiding nodig is.
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3.HET NIEUWE BESTUUR
( in alfabetische volgorde)
Franky De Sutter is de voorzitter en jeugdvoorzitter van onze club.
Hij zit voor, coördineert,communiceert, bemiddelt en waakt over
de visie van onze club.
Franky kan je als speler vinden op vrijdag en zondagvoormiddag. Hij
is de persoon die de nodige sponsorgelden verzamelt, om onze
badminton sport betaalbaar te houden.
E-mailadres: franky.de.sutter@telenet.be
Gsm: 0473/59.66.03

Jimmy Dujardin is de gloednieuwe jeugdcoördinator van onze
club. Hij coördineert de speelmomenten voor de jeugd,
communiceert met de trainers en zal instaan voor de nodige
inschrijvingen van onze jeugdleden in de tornooien.
Je vindt hem vooral op vrijdag en zondagmorgen als speler in
de sportzaal.
E-mailadres: jimmy.dujardin@telenet.be
Gsm: 0479/59.83.54

Els Roelandt is onze secretaris en leden beheerder en bovendien ook
tornooiverantwoordelijke.
Al het belangrijke papierwerk wordt door haar verzorgd, alle mailverkeer
wordt door haar gecoördineerd en zij is in veel gevallen de
woordvoerster van onze club. Tevens vind je haar steeds achter de
wedstrijdtafel bij onze tornooien. Door blessures is zij sinds kort minder
actief in onze sport, maar wel als een competitief pingpongster.
E-mailadres: els.roelandt@hotmail.com
Gsm: 0478/26.11.95
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Shauni Taildeman is de nieuwe penningmeester van onze
club en staat in voor het website beheer . Zij is gezien haar
studies ideaal geplaatst om de nodige rekeningen te doen
kloppen, de begroting op te maken en het budget te beheren.
Met alle vragen van financiële aard kan je dus bij haar
terecht. Je kan ook op vrijdagavond naar de sporthal komen,
om haar in actie te zien.
E-mailadres: shauni_taildeman@hotmail.com
Gsm: 0474/44.48.62

Peter Taildeman is jeugd bestuurslid van onze club. Hij zal instaan voor
het coördineren van het competitieve gedeelte en de externe
communicatie met BC Brakel .Tevens zal hij in samenspraak met de
secretaris een rol spelen bij het verzamelen en indienen van allerlei
subsidie documenten. Maar vooral is hij redacteur van dit document.
E-mailadres: regine.snoeks@skynet.be
Gsm:0474/47.57.76

