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Introductie competitie-seizoen 2020-2021 BC Gilze 
 
Beste competitiespeler, 
 
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Op jullie teamsite staan alle benodigde 
formulieren en documenten. Lees deze samen met je teamgenoten vooraf goed door 
zodat alles voor iedereen duidelijk is. 
 
Beschikbaarheid 
Het competitieprogramma staat online. We gaan er vanuit dat elke speler beschikbaar 
is/blijft om aan alle competitiewedstrijden van zijn/haar team mee te doen. 
 
Invallers 
Mochten de seniorenteams onverhoopt een invaller nodig hebben, neem dan tijdig 
contact op met Maaike (tel. 06-42961777) en dan krijg je een voorstel voor een invaller die 
je kunt bellen. 
 
Voor junioren geldt dat de teamleider eerst overlegt met Stephanie (tel. 06-49802810). 
Het is niet toegestaan om op zelf een invaller te regelen. Dit moet altijd via Stephanie 
zodat we de invalregels van Badminton Nederland kunnen naleven. 
 
Uitslagen doorgeven na je competitiewedstrijd 
Direct na jouw gespeelde competitiewedstrijd, moet de teamleider de eind-uitslag invoeren 
op toernooi.nl uiterlijk voor zondagavond 20:30 om een boete te voorkomen. De inlogcode 
krijg je nog. 
 
Trainen 
We gaan er vanuit dat je altijd komt trainen. Mocht je echt niet kunnen trainen kun je jezelf 
alleen persoonlijk afmelden via je eigen trainer. 
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Gedragscode 
BC Gilze vindt het belangrijk dat al onze competitiespelers, begeleiders en ouders onze 
vereniging positief uitdragen naar buiten. Lees deze Gedragscode dus goed door en 
gedraag je zoals het hoort. “BC Gilze staat voor sportiviteit, jij toch ook?” 
 
 
Slotwedstrijden 
Houd er ook rekening mee dat, als jouw team kampioen wordt, er ook nog voor de 
Brabantse team-kampioenschappen gespeeld moeten worden. Dit weekend zal 
aansluitend na de competitie worden georganiseerd. We zullen deze datum zo snel 
mogelijk bekend maken. Als je ook daar kampioen wordt, mag jouw team ook nog naar de 
Nederlandse kampioenschappen voor teams! Ook hiervan zullen we dan z.s.m. de datum 
bekend maken. 
 
 
We wensen jullie allemaal een heel gezond, leuk, sportief en succesvol seizoen toe! 
 
De Technische Commissie van BC Gilze 
 
 
 
 
 


