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Badmintonclub Wassenaar is opgericht in 1974. 
In het seizoen 2020/2021 zijn er verschillende 
mogelijkheden om badminton te spelen.  
 
BC Wassenaar doet in het seizoen 2020/2021 aan de 
seniorencompetitie mee met twee teams. Het eerste 
team speelt in de vijfde divisie. Aan de 
jeugdcompetitie 2020/2021 zal één team deelnemen.  
 
Daarnaast is er op maandagavond gelegenheid om 
recreatiebadminton te spelen en hebben de 
“ouderen” (de 55+) en de jeugd hun eigen 
trainingstijden en speeldagen op resp. de woensdag- 
en zaterdagochtend. 
 
Door middel van deze folder willen wij je in het kort 
een overzicht geven van de verschillende 
mogelijkheden om badminton te spelen.  
 
Wil je meer weten over onze vereniging, ga dan naar 
www.bcwassenaar.nl of neem contact op met de 
ledenadministratie: Scarlet van der Kwaak, telefoon: 
06-50418163, mail: la@bcwassenaar.nl. 
 
Uiteraard kan je vrijblijvend een keertje komen kijken 
en meespelen op één van onze speeldagen. 
Badmintonclub Wassenaar speelt dit jaar nog in 
Sporthal “de Schulpwei” aan de Dr. Mansveltkade.  
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COMPETITIE 
Voor wie gevorderde badmintonspelers     
Training 1 uur per week o.l.v. een trainer 
Dag en tijd maandag 19.30 - 21.00 uur (training, tot medio maart) 
 maandag 21.00 - 22.00 uur (vrij spelen) 
 woensdag 20.00 - 22.00 uur (vrij spelen) 
Kosten € 270,00 per jaar (prijsniveau 2020-2021) 

RECREATIE 
Voor wie iedereen vanaf circa 17 jaar  
Training begeleiding nieuwe leden 
Dag en tijd maandag 19.30 - 22.00 uur (tot 1 oktober) 
 maandag 19.00 - 22.00 uur (vanaf 1 oktober) 
Kosten € 210,00 per jaar (prijsniveau 2020-2021) 

55+ 
Voor wie dames en heren vanaf 55 jaar 
Training begeleiding aanwezig 
Dag en tijd woensdag 10.00 - 12.00 uur 
Kosten € 175,00 per jaar (prijsniveau 2020-2021) 

JUNIOREN 
Voor wie kinderen vanaf circa 9 jaar 
Training 1 uur per week o.l.v. een trainer (gevorderden) 

ca. 1,5 uur per week begeleiding (gevorderden) 
ca. 1,5 uur per week begeleiding (beginners) 

Dag en tijd maandag 19.00 - 20.00 uur (gevorderden)  
 zaterdag 9.30 - 11.00 uur (beginners en gevorderden)  
Kosten € 175,00 per jaar (prijsniveau 2020-2021) 

MINI’S 
Voor wie kinderen van 5 tot en met circa 8 jaar 
Training ca. 1,5 uur per week begeleiding 
Dag en tijd zaterdag 9.30 - 11.00 uur 
Kosten € 145,00 per jaar (prijsniveau 2020-2021) 
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Kom vrijblijvend 

een keer kijken of 

meespelen! 


