
Welkom bij de leukste badmintonclub van 
Enschede!

Bij WIK kun je naar hartelust badminton-
nen... Belangrijk is dat het leuk en leer-
zaam is! En je beweegt ook nog, dus dat 
is dubbel goed! 

Het is een sport waarbij vaardigheid, 
snelheid, kracht en inzicht moet wor-
den gebruikt om de tegenstander te 
verslaan. 

Of je nu recreatief wilt spelen of mee wilt 
doen met onze competitiespelers; 
gaandeweg zul je door de trainingen en 
ervaring leuker en beter spelen... 

Badminton is echt een sport met een 
uitdaging voor iedereen!
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Wanneer en 

hoe vaak mag
je spelen?

       Ga jij je ook 
    aanmelden om 
  badminton te
     spelen? Je kunt bij WIK 2 keer per week spelen, op 

dinsdagavond en op vrijdagavond. Check voor de 

zekerheid ook altijd de actuele info op de website: 

www.bcwik80.nl, want onze speeltijden of -

dagen kunnen wel eens veranderen, bijvoorbeeld 

aan het einde van het siezoen...

We spelen het hele jaar door in de Pathmoshal,

Veilingstraat 20 te Enschede (badminton is 

normaal gesproken van september t/m juni).

Dinsdagavond |Van 17:00 t/m 18:00 uur.

Vrijdagavond  | Van 20:00 t/m 21:00 uur. 

Als je competitie gaat spelen, dan is het handig 

om te weten dat dit in het weekend is.

We vinden het leuk dat je misschien 

badminton wilt gaan spelen. Bij WIK kun 

je, als je nog een beetje twijfelt, gewoon 4 

weken lang GRATIS proberen of je het 

leuk genoeg vindt...

Neem een proefabonnement!

Je schrijft je in voor de proefperiode en 

kunt dan 4 weken lang 2 keer per week 

badminton spelen! Na de proefperiode 

kun je dan besluiten of je wel of niet lid wilt 

worden...

Waarschijnlijk wel, want bijna iedereen die 

het een paar weken heeft gespeeld is ;id 

geworden en nu nog steeds lid!

è
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Vul op de achterkant
je gegevens in...BADMINTONCLUB WIK80 DE allerLEUKSTE BADMINTONCLUB!

Kijk snel

verder!

Je kunt voor meer info ook kijken

op de website: www.bcwik80.nl

Op onze website vind bijvoorbeeld 

informatie over de club, wanneer en hoe 

laat je kunt spelen, wat het kost per 

maand en meer van dat soort zaken...

Als je meer wilt weten over badminton, kijk dan op 

de achterkant van deze folder. Daar vind je een 

formulier voor je proefabonnement! Even invullen 

en je kunt direct spelen!



Om badminton te spelen heb je onder-
staande spullen nodig:

een sportbroek en sport-
shirt (T-shirt). Een normaal 
sportshirt is genoeg. Bij de 
club kun je ook een WIK 
sportshirt bestellen.

Ook heb je een paar 
goede sportschoe-
n e n  n o d i g ,  d i e 
geschikt zijn om in de 
zaal te gebruiken 
(indoor sportschoen)

Daarnaast heb je een badmintonracket 
nodig en shuttles om mee te slaan. 

Het badmintonracket kun je bij
ons lenen en als je een half 
jaar lid blijft, dan mag je
’m gewoon houden! *)

Shuttles om mee te spelen
hebben we bij de club
en hoef je niet zelf
te kopen.

Iedereen denkt altijd ”Dat is maar een klein 
veldje...“ En dat klopt ook. Zo groot is het veld 
niet.

Maar als je badminton speelt, ben je continu in 
beweging en zul je merken dat je er best moe 
van wordt! Als je met een team van twee 
(“dubbelspel“) speelt, valt het nog mee, maar 
als je alleen speelt (“enkelspel“), dan is het 
extra zwaar!

Tijdens een wedstrijd is het dus toch behoorlijk 
lopen (of rennen eigenlijk) om de shuttle terug 
te slaan naar de tegenstander.

   Proefabonnement

Kom bij WIK badminton spelen... Lekker 2x in de week sporten en eventueel competitie spelen!

# invullen, uitknippen en inleveren!

Geboortedatum:

Voornaam ouder:

Familienaam:

Straat+Huisnr:

Postc.+Woonpl:

Emailadres:

Telefoon:

Ingangsdatum:                     Handtekening: 

Ja, ik wil een proefabonnement bij WIK!
Ik mag 4 weken lang gratis spelen en besluit
dan of ik lid wil blijven tegen betaling.

Het proefabonnement is geheel vrijblijvend. Je mag 4 
weken gratis spelen, waarbij je nergens aan vast zit!

eerst even proberen...
BCBCBC
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Maar liefst 8x gratis spelen!

WAT HEB JE NODIG 
VOOR BADMINTON?
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Indoor sportschoenen

Sportshirt

Badminton
racket en shuttle

HET BADMINTON VELD

Naam (kind):

*) Formulier in te vullen en ondertekenen door ouder, 
   aangezien kind nog minderjarig is.
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*) geldt alleen voor
jeugdspelers (<18 jr)
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