Regels indelersbord
1. Bij binnenkomst in de sporthal mag je zelf jou naamkaartje uit de kaartjes bak halen. De
naamkaartjes met jou foto en jou spel niveau, zijn alfabetisch op jou voornaam gesorteerd.
Wanneer je komt om te trainen, hoef je natuurlijk het kaartje niet uit de kaartjesbak te halen.
2. Het kaartje leg je op de tafel. Als het goed is, staat er iemand bij het plan bord die je gaat indelen
op het planbord. Hij/zij bepaald tegen wie je gaat spelen. A.u.b. bemoei je daar niet mee. Hij/zij doet
echt z’n best om je zo goed mogelijk in delen.
3. De indeler zal pogen om 1 (hoogste niveau) bij elkaar, 2 bij elkaar en 3 bij elkaar in te delen. 1x in
principe om 20.20 uur is er en combinatie van 1 en 2 / 2 en 3 / 3 en 4 ook, maar het speelniveau
wordt dan toch wel iets minder. Het leukste aan badminton is toch uiteindelijk het beste uit het spel
te halen. (competitie gevoel) Natuurlijk is gezelligheid ook niet onbelangrijk.
4. De wedstrijden worden van 19.40 uur tot ong. 21.20 uur gespeeld. (ofwel 5 potjes van 20 min.) Je
kan vrij spelen van 19.30 – 19.40 en van 21.20 tot 22.00 uur.
5. Nu even het belangrijkste: Wanneer iemand even niet wil spelen (pauze) of wil stoppen moet hij of
zij, zelf het kaartje van het planbord halen en dit in het rustbakje (pauze) doen. Het blijft dus niet
omgekeerd op het planbord staan. Beetje lastig om het uit te leggen, maar het moment dat de pauze
van hem of haar dus ingaat, is dus het volgende ingedeelde potje. Niet het moment dat je deze van
het planbord haalt, want toen stond je immers nog ingedeeld voor spelen. Dit blijkt in praktijk nog
wel wat verwarrend te zijn. Men denkt vaak bij het eraf halen, dat men dan meteen kan stoppen.
(Het stop / pauze moment is dus 20 min. later, hou daar rekening mee)
6. Ook niet onbelangrijk is jou spelniveau. Het kan natuurlijk zijn, dat we je te laag of misschien te
hoog hebben ingedeeld. Natuurlijk kunnen we dit wijzigen. Laat dit dan weten aan Lieuwe, die gaat je
spel dan bekijken en evt. het speel niveau aanpassen. (in toekomst worden dit 2 pp., die dit gaan
bepalen.
Hopelijk zal het doel: meer variatie met wie je speelt en het leren van de “kneepjes” van die anderen,
jou badminton spelniveau verhogen.

