
BLIJF OP DE HOOGTE SPEELDATA SPEELMOMENTEN

woensdag 20.00 - 22.00 u.20.00 - 22.00 u.
spelers '1-6' spelers '7-12'

/badmintonclubdz99      

www.dz99.be/contact

recreant
competitie
jeugd
recreant+

SEIZOEN 2022-2023
16 augustus 2022 - 30 juni 2023
17 augustus 2022 - 30 juni 2023
30 augustus 2022 - 14 juni 2023
6 september 2022 - 27 juni 2023

ER WORDT NIET GESPEELD OP
Jeugdcup Zwevegem
internationaal tornooi
Allerheiligen
Wapenstilstand
Kerstavond
Kerstmis
externe activiteit
externe activiteit
externe activiteit
externe activiteit
Nieuwjaar
eetfestijn
externe activiteit
externe activiteit
Yonex BJMC Zilvertornooi
Paasmaandag
dag van de arbeid
O.L.H.-Hemelvaart
Pinkstermaandag
 

zaterdag 22 oktober 2022
zaterdag 29 oktober 2022
dinsdag 1 november 2022
vrijdag 11 november 2022

zaterdag 24 december 2022
zondag 25 december 2022

 dinsdag 27 december 2022
woensdag 28 december 2022
donderdag 29 december 2022

vrijdag 30 december 2022
zondag 1 januari 2023

zondag 5 februari 2023
vrijdag 17 februari 2023

zondag 19 februari 2023
zondag 25 februari 2023

maandag 10 april 2023
 maandag 1 mei 2023

donderdag 18 mei 2023
maandag 29 mei 2023

 
31 oktober - 6 november 2022

26 december 2022 - 8 januari 2023
20 februari - 26 februari 2023

3 april - 16 april 2023

specifiek voor jeugdspelers en recreant+
herfstvakantie
kerstvakantie
krokusvakantie
paasvakantie Alle spelers kunnen tijdens hun vaste speelmomenten

terecht op beide sportlocaties.

JEUGDSPELER
dinsdag 18.00 - 19.15 u.

19.15 - 20.30 u.
18.00 - 19.00 u.
18.45 - 20.30 u.

Gaverhal
Deerlijk

Sportpunt
Zwevegem

RECREANT

COMPETITIESPELER

woensdag 17.00 - 18.30 u
18.30 - 20.00 u.

16.00 - 17.30 u.
17.30 - 19.00 u.
19.00 - 20.30 u.

20.00 - 22.00 u.maandag

woensdag 20.00 - 22.00 u.

vrijdag 20.30 - 22.30 u.

20.30 - 22.00 u.
wedstrijdtraining

dinsdag

donderdag 20.00 - 22.00 u.20.30 - 22.30 u.

zondag 10.30 - 12.00 u.
familiebadminton

vrijdag 20.30 - 22.30 u.
wedstrijdtraining

dinsdag 14.00 - 15.30 u.
recreant+

18.00 - 19.00 u.
recreant+

zaterdag 10.00 - 12.00 u.
vrij spel

/badmintonclub_dz99

Voeg DZ99 met nummer 056 29 50 33 toe aan je contactenlijst 
of surf naar wa.me/056295033 en stuur ons een bericht om je aan
te melden voor de DZ-verzendlijst (jeugd/recreant/competitie).

SOCIALE MEDIA

GAVERHAL
Vercruysse de Solartstraat 30
8540 Deerlijk
056 77 73 19

SPORTPUNT 2
Bekaertstraat 4
8550 Zwevegem
056 76 58 00

SPORTLOCATIES

competitie@dz99.be

recreanten@dz99.be
jeugd@dz99.be

info@dz99.be WhatsApp

Messenger

www.dz99.be

CONTACT

wa.me/056295033

www.dz99.be/privacyverklaring

Als lid van DZ99 ontvang je automatisch alle clubnieuws in
je mailbox. Wens je dit niet meer te ontvangen, kan je je
zelf uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

NIEUWSBRIEF

Via www.dz99.be vind je steeds algemene informatie over
trainingen, clubnieuws, activiteiten enz.

WEBSITE

WHATSAPP

infobrochure
2022-2023

zondag 10.30 - 12.00 u.
familiebadminton

zondag 10.30 - 12.00 u.
familiebadminton
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GOED OM TE WETEN

WIJ ZITTEN OP                 !

LID WORDEN ACTIVITEITENKALENDER

www.dz99.be/trooper

www.dz99.be/go/decathlon

SPORTKORTING
na online inschrijven en betalen, ontvang je
onmiddellijk een betalingsbewijs
download en print je mutualiteitsformulier via  
www.dz99.be/sportkorting of via je mutualiteit

bezorg het ingevulde formulier samen met het
betalingsbewijs aan je mutualiteit

INSCHRIJVEN EN BETALEN
online via www.dz99.be/onzeclub
vul het inschrijvingsformulier volledig in

graag inschrijven en betalen vóór 20 september 2022
je kan onmiddellijk online betalen

SAMENWERKING MET 

www.dz99.be/kalender

www.dz99.be/recreanten

www.dz99.be/jeugd

www.dz99.be/competitie

Dit seizoen testen we een nieuwe
inschrijvingsprocedure uit: vanaf 15 augustus kan je
online (her)inschrijven én meteen online betalen voor
seizoen 2022-2023.

www.dz99.be/onzeclub

TE KOOP TIJDENS SPEELMOMENTEN
• officieel club T-shirt
• koker shuttles

€ 11 
€ 20 (veren) - € 10 (nylon)

Sinds 2021 is er een samenwerking met
Decathlon/Perfly.  Zo kan iedereen onze club steunen
door een (nieuw of bestaand) Decathlonaccount te
koppelen aan DZ99. Telkens wanneer je dan in een
Decathlonwinkel of online iets koopt, ontvangen wij
een percentje zonder dat jij daarvoor een extra
inspanning moet doen! 

www.dz99.be/veiligsporten

Sporten op een veilige manier doe je niet alleen voor
jezelf maar ook voor anderen. Blessures vermijden,
geschikt materiaal gebruiken, fair play, ... het hoort
er gewoon bij. En met bezorgdheden en vragen
i.v.m. vermoedens/klachten over fysiek of seksueel
grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of andere
ethische kwesties, kan je steeds terecht bij onze
club-API (aanspreekpunt integriteit).

VEILIG SPORTEN BIJ DZ99

Online shoppen én jouw favoriete sportclub steunen?
Dat kan heel makkelijk door bij al je favoriete
webshops via onze Trooperlink te shoppen. Wij weten
niet wat of waar je iets koopt en je betaalt geen euro
extra... maar wij krijgen wel een percentje!

GEZINSKORTING

bv. 1e persoon € 105 (competitie), 2e persoon € 80,75 (jeugd), 
       3e persoon € 61.75 (recreant+), 4e persoon € 90.25 (recreant)

Elk bijkomend gezinslid, wonend op hetzelfde adres,
betaalt 5% minder lidgeld.

INBEGREPEN
• lidmaatschap Badminton Vlaanderen
• verzekering | zaalhuur | kleedkamer | douche

jeugdspeler

LIDGELD
€ 85tot 18 jaar  |  referentiedatum 31/08/2022

 3 speelmomenten

 6 speelmomentenrecreant 
recreant+
competitiespeler

€ 95
€ 65

€ 105

• koekenverkoop (ophaling)
• internationaal tornooi
• eetfestijn
• clubfeest
• recreantentornooi
• uitstap naar Bellewaerde

14 oktober 2022
29-30 oktober 2022

5 februari 2023
april 2023

27 mei 2023
 24 juni 2023

VOOR ALLE DZ'ERS SPECIFIEK VOOR JEUGDSPELERS

• jeugdcup Zwevegem
• Yonex BJMC Zilvertornooi
• jeugdcup Deerlijk
• ShuttleKids Day
• badmintoninstuif

22 oktober 2022
25 februari 2023 

6 mei 2023
4 juni 2023

24 mei 2023

vriendjesbadminton  
• herfstvakantie
• kerstvakantie
• paasvakantie

19 oktober 2022
4 januari 2023

5 april 2023

badmintonkampen
• herfstkamp
• kerstkamp
• krokuskamp
• paaskamp
• zomerkamp

2 - 4 november 2022
4 - 6 januari 2023

22 - 24 februari 2023
11 - 14 april 2023

augustus 2023

familiebadminton
• kerstvakantie
• krokusvakantie
• paasvakantie
• einde seizoen

 
28 december 2022

22 februari 2023
12 april 2023
21 juni 2023

Badmintonclubs uit de regio organiseren vaak
vriendschappelijke tornooien voor beginnende en
gevorderde spelers. De speelkalender vind je online en
inschrijven kan via de recreantenverantwoordelijken.

TORNOOIEN

Inschrijven voor jeugdtornooien doe je via
Badminton Vlaanderen met je eigen account.
Vraag hierbij gerust hulp aan je trainer.

Inschrijven voor een individueel tornooi kan via
Badminton Vlaanderen met je eigen account.

NIEUW! 


