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Beste sportvriend, 

Beste sportvriendin, 

 

Langs deze weg wensen we je alvast welkom bij de Izegemse Badmintonclub (IZBA). 

In dit boekje vind je heel wat informatie over de club, het bestuur, de 

badmintonsport op zich en vele andere zaken.  

 

ONZE CLUB 

 
Een korte clubgeschiedenis 
 

De club werd in 1982 opgericht door oud- voorzitter Jan Tousseyn. Met de bouw van 

een gloednieuwe sporthal te Kachtem in datzelfde jaar werd ook meteen een 

onderkomen gevonden. Op woensdagavond werd er op 6 banen vrij spel gespeeld van 

18u tot 22u. Op zaterdagvoormiddag werd er tussen 9u en 12u jeugdtraining gegeven. 

Aanvankelijk telde de club een tiental leden, maar door de jaren heen groeide dit 

aantal gestaag. Eind de jaren ’90 werd de magische kaap van de 100 leden 

overschreden. De sporthal van Kachtem dreigde uit zijn voegen te barsten. De roep 

om een grotere sporthal werd steeds luider. Onder oud-voorzitter Frank Boddin werd 

begin 2000 de overstap naar de sporthal in Izegem gemaakt. Er kon nu voortaan op 

tien velden gespeeld worden. In twee jaar tijd steeg het ledenaantal tot meer dan 

200. In 2004 nam Hans Samyn de fakkel over van Frank. De jeugdwerking werd 

verder uitgebreid en niet zonder resultaat. Tussen 2008 en 2020 zorgden 4 

jeugdspelers al voor 13 Belgische titels. Sinds 2014 is Koen Corteville voorzitter. 

 
 

Het huidige bestuur 
 

Een grote club kan niet goed draaien zonder een goed bestuur. De club bestaat 

momenteel uit 6 bestuursleden en 6 leden van de algemene vergadering. Leden van de 

algemene vergadering zijn Ghekiere Jasper, Samyn Hans, Buyse Hilde, Ryckebusch 

Tony, Bogaert Bart en Lombaert Lisa. Hieronder vind je de contactgegevens van de 

bestuursleden, die elk hun specifieke taak hebben binnen de club. 
 

 

Secretariaat: 

Koen Corteville 

Zonnestraat 17 

8870 Izegem 

Tel : 051/31.85.47. 

       GSM :0479/70.20.22.      

E-mail : koen.corteville@telenet.be 

rekeningnummer: (BE75) 954-4145301-51 
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Voorzitter/Secretaris Koen Corteville  

Verantwoordelijke  Zonnestraat 17 

Competitie    8870 Izegem 

 0479/70.20.22 

e-mail: koen.corteville@telenet.be 

 

  

Penningmeester  Nico Vandamme 

Verantwoordelijke  Pater Ver Eeckestraat 20/2 

Recreanten   8870 Izegem  

 051/31.54.84 

 0479/60.39.05 

e-mail: vandamme.nico@telenet.be 

 

 

Verantwoordelijke  Jurgen Lefere 

Jeugd    Karel de Goedelaan 6 

8870 Izegem  

 051/31.64.87 

 0477/60.51.27 

e-mail: jurgenlefere77@gmail.com 

 

 

Bestuurslid   Siem Wydaeghe 

Boekhouding   Emiel Neirynckstraat 19 

8860 Lendelede 

 0471/65.16.65 

e-mail: siemwydaeghe@hotmail.com 

 

 

Bestuurslid   Hilde Demeyere  

Kledij    Nachtegaalstraat 9 

    8870 Izegem 

     0495/44.79.79 

    e-mail : demeyere.hilde@telenet.be 

 

 

 

Bestuurslid   Céline Duboccage 

    Hellestraat 14 

8560 Wevelgem 

 0475/66.52.34 

e-mail: celine.duboccage@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:vandamme.nico@telenet.be
mailto:jurgenlefere77@gmail.com
siemwydaeghe@hotmail.com
mailto:demeyere.hilde@telenet.be
mailto:celine.duboccage@gmail.com
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Medewerkers 
Naast het dagelijks bestuur, kan de club ook rekenen op heel wat losse medewerkers 
 

 

Leden Algemene Vergadering 
 

Buyse Hilde 

Haaipanderstraat 33 

8870 Izegem 

Samyn Hans 

Haaipanderstraat 33 

8870 Izegem 

Ryckebusch Tony 

Schaapsstraat 16 

8800 Rumbeke 

Ghekiere Jasper 

Doelstraat 112 

8770 Ingelmunster 

Bogaert Bart 

Grenadiersstraat 4 

8800 Roeselare 

Lombaert Lisa 

Knobbaardstraat 34 

8870 Izegem 

 

 

 

Speeluren 
 

Dag Locatie Terreinen Tijdstip 

Maandag Sporthal St-Jozefscollege (competitie 

training) 

10 20u00-22u00 

Woensdag ’t SOK Kachtem (jeugdtraining) 7 13u30-16u30 

Woensdag Blauwe zaal Izegem (vrij spel) 10 18u30-22u30 

Donderdag Sporthal Ardooie (jeugdtraining) 7 19u30-21u30 

Zaterdag ’t SOK Kachtem (jeugdtraining) 7 9u00-12u00 

Zondag Parketzaal Izegem (competitie) 4 9u30-12u30 

Zondag Blauwe zaal Izegem (vrij spel) 10 9u30-12u30 
 

 

Bij ons wordt er vrij spel gespeeld onder de leden op woensdag en zondag. Je kunt 

komen wanneer je wil en  spelen zolang je wil. Er worden dus geen verplichtingen 

opgelegd!  

 

 

 

 

Hoe kan ik mij lid maken van IZBA? 

 
Bij IZBA mag je altijd eerst drie maal komen proberen. Beslis je om geen lid te 

worden, geen probleem, je hoeft niets te betalen voor de oefensessies. Beslis je om 

je wel aan te sluiten, dan betaal je naargelang de maand in het jaar dat je voor het 

eerst bent komen spelen. (zie tabel hieronder) 
 

Het inschrijvingsgeld voor een volledig jaar (van augustus tot juni) bedraagt: €75 

voor jeugdspelers en recreanten en 85€ voor competitiespelers. 
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Spelers die reeds lid zijn van een andere club aangesloten bij Badminton Vlaanderen 

betalen dezelfde bijdrage als andere leden verminderd met zijn/haar bijdrage aan de 

federaties wat neerkomt op 60€ voor een volledig jaar. Spelers van andere clubs die 

aangesloten zijn bij Badminton Vlaanderen en slechts éénmalig komen spelen, betalen 

3€ per beurt. 

Wie zich midden in het jaar lid maakt, betaalt minder dan het bovenstaand bedrag. 
 

Starten in… Jeugd/Recreant Competitiespeler 

Augustus €75 €85 

September €75 €85 

Oktober €69 €78 

November €63 €71 

December €57 €64 

Januari €51 €58 

Februari €45 €52 

Maart €40 €46 

April €35 €40 

Mei €30 €35 

Juni €25 €30 

 

Het lidgeld dient binnen de tien dagen overgeschreven te worden op het 

rekeningnummer van onze club: BE75 9544 1453 0151 nadat men voor de derde keer 

is komen spelen. Bij de mededeling vermeldt men de naam van de persoon die zich 

inschrijft, gevolgd door ‘lidgeld IZBA’. 

 

Voor de verzekering hebben wij, naast uw naam en voornaam, ook nog uw adres, 

telefoonnummer, email adres en geboortedatum nodig. Gelieve dit bij inschrijving te 

bezorgen aan de verantwoordelijke ledenadministratie (inschrijvingen@izba.be) 
 

Het lidgeld voor het volgende jaar dient betaald te worden vóór 1 september door 

middel van een overschrijving op rekening van de club. 

Alle leden van IZBA zijn officieel ingeschreven bij Badminton Vlaanderen, WVBF 

(West-Vlaamse Badminton Federatie) en VBR (Vlaamse Badminton Recreanten). 

Onze vereniging neemt ook deel aan het systeem van de vrije tijdscheque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inschrijvingen@izba.be
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Jeugdwerking 
 

A. Training 
 

Waar en wanneer?    

 ’t SOK in Kachtem op woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30 

 ’t SOK in Kachtem op zaterdagvoormiddag van 9u tot 12u 
 

Niveaugroepen:  

we werken met drie niveaugroepen: 

Niveaugroep  

1. Badmintoninitiatie (groep 1) Woensdag van 13.30 uur 

tot 15.00 uur 

Zaterdag van 9.00 

uur tot 10.30 uur 

2. Gevorderden (groep 2) Woensdag van 15.00 uur 

tot 16.30 uur 

Zaterdag van 10.30 

uur tot 12.00 uur 

3. Vervolmaking (groep 3) Woensdag van 15.00 uur 

tot 16.30 uur 

Zaterdag van 10.30 

uur tot 12.00 uur 

 

Trainers   

De trainingen worden verzorgd door gediplomeerde trainers. 

 

Start en einde 

Vanaf september starten de trainingen. Door het grote aantal jeugdleden en om de 

kwaliteit van de jeugdtrainingen hoog te houden, moeten wij echter de 

instapdatum beperken. Er kan enkel nog in september en januari ingestapt 

worden. De trainingen stoppen eind mei. 

 

Kostprijs 

De prijs van de jeugdtrainingen is inbegrepen in het lidgeld. Voor de jeugdtrainingen 

wordt geen extra bijdrage gevraagd !!! Voor de groep “Vervolmaking” is het mogelijk 

dat er een extra bijdrage gevraagd wordt. Dit wordt bij het begin van het seizoen 

gecommuniceerd. 
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B. Deelname aan jeugdtornooien  
 

Tijdens het jaar wordt er met de spelers van de 3 groepen een 15-tal keer 

deelgenomen aan een tornooi van het West-Vlaams jeugdcircuit.  De jeugdcup is een 

tornooiencircuit voor jeugdspelers aangesloten bij Badminton Vlaanderen. Het is de 

bedoeling om de drempel van recreatief badminton naar competitief badminton zo 

laag mogelijk te houden. Daartoe worden de spelers ingedeeld in twee categorieën. Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen de sterkere A-spelers en de beginnende B-

spelers. Onze club zorgt telkens voor coaching tijdens het jeugdtornooi. Deelname 

aan dergelijke tornooien is echter niet verplicht. 

Meer informatie over de jeugdcup en een overzicht van de verschillende tornooien 

kan je terugvinden op de website van de West-Vlaamse Badmintonfederatie:  

http://www.wvbf.be  
 

C. Organisatie van een eigen jeugdtornooi 

In januari organiseren we steevast ons eigen tornooi van de jeugdcup. In een bomvolle 

sporthal komen dan zo’n 200-tal jeugdspelertjes uit alle hoeken van de provincie naar 

Izegem. Natuurlijk neemt ook het gros van onze eigen jeugdspelers hier aan deel. 
 

D.  Deelname aan de selectiedag 

Ieder jaar worden alle West-Vlaamse clubs uitgenodigd om hun betere jeugdspelers 

naar de selectiedag te sturen. Van daaruit worden drie groepen geselecteerd. Wie 

geselecteerd wordt, krijgt wekelijks een extra training met de betere spelers van 

andere nabijgelegen clubs. Hiervoor moet wel extra betaald worden, maar de club 

probeert telkens zijn duit in het zakje te doen door de helft van het 

inschrijvingsgeld terug te betalen. 
 

E. Nevenactiviteiten 
 

Niet alleen het sportieve primeert bij ons, ook het groepsgevoel speelt een 

belangrijke rol. Om dit groepsgevoel aan te wakkeren, organiseert onze jeugdwerking 

ook een aantal nevenactiviteiten. 

 

 Sinterklaasbezoek 

 Nieuwjaarsreceptie in januari 

 IZBA Club dag 

 Eindeseizoensactiviteit: bowling, Plopsaland,… 

 …

http://www.wvbf.be/
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Training voor volwassenen 

 

Voor de recreatieve volwassen spelers worden er naargelang de interesse en de vraag 

2x per jaar trainingen aangeboden op maandagavond vanaf 20 uur. Er kunnen telkens 

maximaal 16 leden inschrijven. Een overzicht van de data waarop deze trainingen 

doorgaan zal voorafgaand bekend gemaakt worden. 

 

Competitie 
 

A.  Interclubcompetitie 
  

Bij ons ben je ook aan het goede adres als je competitie wil spelen. We stellen dan 

een ploeg samen met geïnteresseerde kandidaten en die ploeg wordt dan 

ingeschreven in een reeks die aangepast is aan het speelniveau. Een ploeg bestaat uit 

minimum 4 spelers. Meestal bevat een reeks tussen de 6 en 8 ploegen, wat er dus op 

neer komt dat er ongeveer 10 à 14 keer wordt gespeeld. Er bestaat een heren- en 

damescompetitie (minimum 4 heren/dames per ploeg) en een gemengde competitie 

(minimum 2 heren en 2 dames per ploeg).  

 

B. Klassementstornooien 
 

Wie het meer individueel wil aanpakken kan deelnemen aan tornooien. 

De tornooikalender is beschikbaar op de website van Badminton Vlaanderen 

(http://www.badmintonvlaanderen.be). 

Daarop staan alle tornooien voor een heel jaar over gans België. In West-Vlaanderen 

zijn dit er ongeveer 13 per jaar.  

Inschrijven voor deze tornooien gebeurt via de website van Badminton Vlaanderen 

ten laatste een drietal weken voor het tornooi. 

Enkele dagen voor het tornooi weet je dan om welk uur je moet gaan spelen. 

Let wel : alle enkel wedstrijden worden volgens het knock-out systeem gespeeld. Dit 

betekent dat wie verliest, er uit ligt en dus niet meer verder kan meedoen.  

Ook IZBA heeft zijn eigen internationaal tornooi in april/mei. 

 

C. Recreantentornooien 
 

Voor de beginners en recreanten zijn er nog de recreantentornooien. Van deze 

tornooien zijn er ook heel wat in West-Vlaanderen. Op een recreantentornooi wordt 

meestal, in plaats van volgens het knock-out systeem, in poule gespeeld. Dan worden 

de spelers per 4 of 5 in een poule geplaatst en moet iedereen eens tegen iedereen 

spelen. Dit is soms interessanter, want dan ben je zeker dat je toch enkele 

wedstrijden kan spelen. 

 

Jaarlijks organiseren we eind november ons eigen recreantentornooi. Dit tornooi 

staat open voor alle badmintonspelers, zowel uit eigen rangen als uit andere clubs. Er 

zijn op dit tornooi reeksen voorzien voor werkelijk beginnende spelers. 

 

http://www.badmintonvlaanderen.be/
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 Nevenactiviteiten 

 

Jaarlijks organiseren we ook heel wat nevenactiviteiten. Een greep uit het rijke 

aanbod: 

 Fietstocht 

 Deelname aan de wedstrijd Izegemse Gordelster (Urban Move,…) 

 QUIZBA 

 IZBA Club dag 

 ... 

 

Werkgroepen 

Het vele werk wordt niet alleen gedragen door de bestuursleden. Voor de 3 

doelgroepen in onze club bestaat er ook een werkgroep: de recreantenwerkgroep, 

jeugdwerkgroep en competitiewerkgroep. De verantwoordelijken hiervoor zijn 

respectievelijk Nico Vandamme voor de recreanten, Jurgen Lefere voor de jeugd en 

Koen Corteville voor de competitie. 
 

 

Website 

Reeds vele jaren hebben we ook een heuse website. Op www.izba.be vind je alles 

over IZBA terug. 

http://www.izba.be/
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Intern reglement 
1. Een persoon die geïnteresseerd is in de badmintonsport, en die nog niet 

aangesloten is of was in het voorgaande seizoen, mag drie willekeurige 

speeldagen komen kennismaken en spelen zonder te betalen. 

2.  Spelers zijn pas lid na betaling van het inschrijvingsgeld (verzekering + 

federaties) 

3.1 Spelers die lid zijn van een andere aangesloten Badminton Vlaanderen club 

betalen dezelfde bijdrage als andere leden verminderd met zijn/haar bijdrage 

aan de federaties. 

3.2. Spelers die hun ledenbijdrage niet betalen, kunnen door het bestuur uit de 

zaal gezet worden. 

4. Bij het plaatsen en wegbergen van de netten hebben de aanwezige leden de 

plicht hieraan te helpen en het beschikbare materiaal te eerbiedigen. Ook 

dient alle achtergelaten afval te worden gedeponeerd in de vuilnisbakken. 

5.  Na iedere match moeten alle spelers van de match het terrein vrij maken om 

andere spelers ook de kans te geven om te spelen. 

6.  Het bestuur heeft het recht, in geval van overbezetting, te verbieden dat er 

 enkelspel gespeeld wordt. 

7. Het bestuur heeft het recht bij het inrichten van tornooien, trainingen of 

 competitiewedstrijden, terreinen voor te behouden. 

8.  De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen in de zaal of in de 

kleedkamers. (LAAT NOOIT GELD ONBEHEERD ACHTER!!!) 

9. Er zal een kleedkamer voorzien zijn voor heren en voor dames. Gelieve dit te 

respecteren a.u.b. 

10. Elke persoon afzonderlijk is aansprakelijk voor de schade door hem berokkend 

aan de gebouwen of voorwerpen van de sporthal. Tevens dient men zich te 

houden aan het interne reglement van de VZW Sport- en Recreatiecentrum De 

Krekel. 

11. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

12. Leden die materiaal via de club aankopen (shuttles, grips, rackets, kledij…) 

dienen dit steeds binnen de veertien dagen te betalen. Bij niet-betaling kan de 

club een toeslag aanrekenen voor de administratieve kosten. 

13.  Alle leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering kunnen erop 

toezien dat het intern clubreglement en het reglement van de VZW Sport- en 

Recreatiecentrum De Krekel nageleefd wordt en kan over eventuele 

uitzonderingen of sancties beslissen. 
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C802 – Verkorte Spelregels Badminton. 
 
Overeenkomstig de badmintonspelregels van de Badminton World Federation wordt hier 
een samenvatting gegeven van de belangrijkste regels. 
 
Speelveld. 
De afmetingen van het speelveld zijn af te lezen in de tekening. Alle lijnen maken deel uit 
van het gebied dat zij begrenzen. De lijnen zijn 4 cm breed. 
 
 
 

 
Zijlijn Dubbel 

Speelveld 
13,40 

 

0,46     Zijlijn Enkel   
 
 
6,10 

 
 
5,18 

 
 
 

Linker 
Serveervak 

  
Rechter 
Serveervak 

 

 
 
 

Rechter 
Serveervak 

  
Linker 
Serveervak 

 

0,46       

  3,96 1,98     
Achter-
lijn 

Achterste 
Serveerlijn 
Dubbel 

Voorste 
Serveerlijn 
(enkel en 
dubbel) 

   

 
Palen en net. 
De palen moeten op de zijlijn van het dubbelveld staan. Ter hoogte van de palen 
bedraagt de nethoogte 1,55m; in het midden van het net 1,524m. De bovenkant van het 
net is gezoomd met een 7,5 cm brede witte band die is omgeslagen over een koord of 
staaldraad. 
 
Shuttle. 
Het gewicht van een shuttle ligt tussen 4,74 en 5,50 g. Hij heeft 16 veren, die in een dop 
van kurk zijn bevestigd. De overige afmetingen zijn vastgelegd in de officiële 
reglementen. 
 
Begin van een wedstrijd. 
Aan het begin van een wedstrijd beslist de toss welke speler mag kiezen 

- of hij als eerste wil serveren 
- of hij juist niet als eerste wil serveren 
- op welke speelhelft hij wil beginnen 

In de 2de en in een eventuele 3de game serveert de partij die de vorige game heeft 
gewonnen als eerste. 
 
Puntentelling. 
Alle wedstrijden worden tot 21 punten gespeeld. Een partij die twee games heeft 
gewonnen, is winnaar. De partij die een rally wint, scoort een punt, ongeacht hij de 
service heeft of niet. De partij die de rally wint moet ook serveren bij de volgende rally. 
 
Verlenging. 
Indien de stand 20-20 wordt, moet de game met 2 punten verschil gewonnen worden. 
Indien de stand 29-29 wordt, wint de partij die het 30ste punt scoort de game. 
 
Serveren. 
De service wordt overeenkomstig de eigen score bij 0, 2, 4, 6 … in het rechter serveervak 
uitgevoerd en bij een oneven score in het linker serveervak. 
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De service moet altijd naar het diagonaal tegenoverliggende serveervak worden geslagen.  
 
 
 
 Serveervak 

Enkel 
 

        

 
 
 

 
 
 

    
      

 

 
 
 

                    

       

        

 

Bij dubbelspel beslissen de spelers van de serverende partij voor het begin van een game 
wie de eerste service uitvoert. De serveerder wisselt pas van serveervak nadat zijn partij 
een punt heeft gescoord tijdens zijn servicebeurt. De serveerder partij blijft aan service 
totdat zijn partij een rally verliest. Wanneer de service teruggewonnen wordt, zal de 
partner vanuit het andere vak beginnen te serveren. 
 
Ontvangen. 
De service wordt steeds in het diagonaal tegenoverliggende serveervak ontvangen. 
Bij dubbelspel beslissen de spelers van de ontvangende partij voor het begin van een 
game wie de eerste service ontvangt. 
 
 Serveervak 

Dubbel 
 

        

  
 
 

 
 
         

   
    

 

 
 
 

                              
 

 

       

        

Spelers van de ontvangende partij veranderen niet van serveervak zolang de tegenpartij 
de service heeft. De speler van de ontvangende partij die het laatst heeft geserveerd, 
staat in het vak overeenkomstig hun score. Zijn partner ontvangt de services in het 
andere vak. Van zodra de service wordt teruggewonnen, serveert de partner de eerste 
keer vanuit het vak waarin hij stond. 
 
Controle op de volgorde van serveren: 
De volgorde van serveren ligt vast tijdens de 

gehele game: 

 van de initiële serveerder die de game vanuit het rechter serveervak is 
begonnen 

 naar de partner van de initiële ontvanger. Hij serveert vanuit het linker 
serveervak. 

 naar de partner van de initiële serveerder 
 naar de initiële ontvanger, 
 naar de initiële serveerder enzovoort. 
 
Opmerking: bij service-over wordt er niet van vak gewisseld, dit gebeurt pas nadat er op 
eigen service een punt wordt gescoord. Wanneer beide partijen telkens maar 1 punt 
scoren, zal tijdens die game niemand van vak wisselen 
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Interval. 
Tijdens een game heeft men recht op 1 minuut pauze van zodra iemand voor het eerst 11 
punten heeft gescoord. Tussen de 1ste en 2de game en de 2de en 3de game heeft men recht 
op 2 minuten pauze. 
 
Wisselen van speelhelft. 
Na een game wordt er telkens van kant gewisseld. 
In een eventuele 3de game dient men van kant te wisselen zodra een partij 11 punten 
heeft gescoord. 
 
Fouten. 

- Een deel van de shuttle bevindt zich bij de service boven de taille van de serveerder. 
- Beide voeten van de serveerder of de ontvanger staan niet binnen het serveervak. 
- De steel van de serveerder zijn racket wijst niet naar beneden bij de service. 
- In een poging om te serveren, slaat de serveerder naast de shuttle. 
- De shuttle valt na de service zonder aangeraakt te zijn door de tegenstander buiten 

het serveervak op de vloer. 
- De shuttle landt buiten het speelveld of wordt naast, onder of door het net geslagen. 
- Een speler raakt tijdens het spel de shuttle, het net of de paal met zijn lichaam of 

kledij. 
- De shuttle raakt het plafond of een ander voorwerp. 
- Een speler probeert opzettelijk de tegenstander te misleiden of te hinderen of 

vertraagt het spel op ongeoorloofde wijze. 
 
Een let. 

- Als de tegenstander nog niet klaar was bij de service. 
- Bij discussies over in of out. 
- Bij hinder van buitenaf. 
- Als de shuttle tijdens de rally op het net blijft steken of na over het net te zijn gegaan, 

in het net blijft steken. 
- Als tijdens de rally de dop van de shuttle volledig los komt van de kelk. 
- Bij een onvoorziene gebeurtenis. 

 
Algemeen. 
Het is geen fout als de shuttle tijdens een rally of bij de service het net raakt en daarna 
toch in het speelveld valt. Grenslijnen horen altijd bij het betreffende veld. 
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