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Kan	  ik	  me	  om	  het	  even	  wanneer	  inschrijven	  of	  gebeurt	  dit	  op	  bepaalde	  inschrijfmomenten	  
tijdens	  het	  jaar?	  
	  
Je	  kan	  beginnen	  wanneer	  je	  wil.	  De	  eerste	  sessie	  is	  gratis.	  Nadien	  kan	  je	  een	  abonnement	  of	  11-‐
beurtenkaart	  nemen.	  
	  
	  
Wat	  doe	  ik	  bij	  een	  eerste	  deelname?	  
	  
Kom	  gewoon	  naar	  de	  sportzaal.	  Je	  kan	  op	  voorhand	  volgend	  formulier	  invullen:	  
https://goo.gl/forms/GidFiYrkzU6uKRrm1	  
	  
	  
Welk	  materiaal	  heb	  ik	  nodig	  bij	  een	  eerste	  deelname	  (racket,	  speciale	  kledij)?	  
	  
Wij	  kunnen	  je	  zeker	  een	  badmintonracket	  lenen	  wanneer	  je	  voor	  de	  eerste	  keer	  deelneemt.	  Wil	  je	  
nadien	  verder	  blijven	  spelen,	  dan	  vragen	  we	  je	  je	  eigen	  racket	  mee	  te	  brengen	  (voor	  beginners	  
reeds	  te	  vinden	  vanaf	  15	  €).	  Je	  draagt	  een	  t-‐shirt,	  een	  short,	  sportschoenen	  voor	  binnen	  (GEEN	  
zwarte	  zolen).	  
	  
	  
Zijn	  de	  lessen	  gestructureerd	  of	  spelen	  jullie	  voor	  het	  plezier?	  
	  
Wij	  spelen	  voornamelijk	  recreatief	  maar	  kunnen	  op	  aanvraag	  lessen	  organiseren	  voor	  beginners.	  
	  
	  
Ik	  moet	  vaak	  op	  reis	  gaan	  voor	  het	  werk	  op	  onregelmatige	  tijdstippen	  en	  kan	  dus	  niet	  wekelijks	  
of	  op	  elke	  sessie	  aanwezig	  zijn.	  Is	  dat	  een	  probleem?	  
	  
Helemaal	  niet!	  Je	  komt	  wanneer	  het	  kan.	  Daarom	  laten	  wij	  jullie	  de	  keuze	  tussen	  een	  abonnement	  
of	  een	  11-‐beurtenkaart	  (waarop	  geen	  einddatum	  staat	  en	  die	  jaar	  na	  jaar	  kan	  gebruikt	  worden).	  
	  
	  
Worden	  de	  spelers	  onverdeeld	  in	  groepjes	  per	  niveau?	  
	  
Iedereen	  speelt	  mee.	  Soms	  is	  het	  wel	  beter	  om	  met	  iemand	  te	  spelen	  die	  hetzelfde	  niveau	  heeft,	  
zeker	  in	  het	  begin.	  Wij	  hebben	  deelnemers	  van	  verschillende	  niveaus:	  beginners,	  intermediate	  en	  
gevorderden.	  
	  
	  
Hopelijk	  is	  alles	  duidelijk!	  Tot	  zeer	  binnnenkort	  en	  misschien	  spelen	  we	  wel	  samen!	  
	  


