
dé badmintonclub in het hart van Nijmegen

SPORTHALLEN

Jan Massinkhal (Nieuwe Dukenburgseweg 5)
Ark van Oost (Cipresstraat 154)

Sporthal De Triangel (Griftdijk Noord 9B)
Sportzaal de Zwaluw (Zwaluwstraat 220)

www.bcmariken.nl

BC Mariken 

Jeugd (t/m 17 jaar)

1x trainen € 145,00

2x trainen € 240,00

competitie (inclusief 2x trainen) € 255,00

Volwassenen - training

1x trainen (nylon) € 240,00

2x trainen (nylon) € 295,00

competitie (nylon, incl. 2x trainen) € 315,00

1x trainen (veren) € 290,00

2x trainen (veren) € 370,00

competitie (veren, incl. 2x trainen) € 395,00

LIDMAATSCHAP 
EN CONTRIBUTIE

Volwassenen – recreatief

vrijspelen op vrijdag € 180,00

vrijspelen op woensdag (50+) € 115,00

strippenkaart (5x vrijspelen) € 30,00

G-badminton

1x trainen op dinsdag € 145,00

Wil je badmintonnen bij BC Mariken?
Je mag altijd gratis drie keer uitproberen.

Wil je lid worden? Mail dan naar de secretaris 
Karen Meijer (secretaris@bcmariken.nl). 
Via de website is het inschrijfformulier te downloaden.

De ledenadministratie is in handen van 
Luuk Oostveen (ledenadministratie@bcmariken.nl).

*  Tarieven gelden voor seizoen 2017/2018
*  Elk tweede en volgend lid van één gezin krijgt,  

indien het lid minderjarig is, een korting van 20%. Ook 
studenten aan een WO/HBO/MBO krijgen 20% korting, 
mits ze een bewijs van inschrijving kunnen voorleggen.

*  De leeftijd op 31 augustus van het seizoen is bepalend.
*  De kosten voor de strippenkaart worden eenmalig 

afgeschreven; het wordt niet automatisch verlengd.

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN
Onze vereniging dankt haar naam aan een 
Middeleeuws toneelstuk: Mariken van Nieumeghen. 
Het gaat over het jonge meisje Mariken dat zeven 
jaar samenleeft met Moenen, de duivel in de 
gedaante van een knappe jongeman. Het werk 
behoort tot de Nederlandse literaire canon.

KALENDER
De kalender van BC Mariken is ieder seizoen goed 
gevuld. Badmintontrainingen, speelavonden, com-
petitiewedstrijden, toernooien, kantine-activieiten 
en andere gezellige uitstapjes. Het hele jaar door is 
er van alles te doen. 
   www.bcmariken.nl/kalender

G-BADMINTON
Omdat BC Mariken een badmintonvereniging 
voor iedereen is, zijn we dit seizoen gestart met 
badminton voor jongeren en volwassenen met 
een verstandelijke beperking. 
   www.bcmariken.nl/gbadminton

TOERNOOIEN
BC Mariken Jeugdteamtoernooi (3 januari 2018)
BC Mariken Jeugdtoernooi (21 april 2018)
BC Mariken Seniorentoernooi (14/15 april 2018)
Clubkampioenschappen (april/mei 2018)
   www.bcmariken.nl/toernooi

Volg BC Mariken op:

NIEUWS
Een goed beeld van de vereniging krijg je door te 
lezen wat er zoal gebeurt. Alle nieuwsberichten 
vind je op de blog op onze website. 
   www.bcmariken.nl/nieuws
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Badmintonclub Mariken is dé badmintonclub van Nijmegen. De club stelt haar leden in staat in competitieverband 
en recreatief te spelen, gericht op zo veel mogelijk spelplezier en ontplooiing. Met competitieteams vanaf de 
tweede divisie tot en met de derde klasse, een grote recreantengroep, een trainingsgroep voor G-badmintonners 
en een groeiende jeugdafdeling biedt BC Mariken badminton voor iedereen.

REGULIERE SPEELTIJDEN, TRAINERS EN SPORTHALLEN

Dinsdag - Jan Massinkhal

18:00-19:30 U11-A en U11-B (trainer Lynn Appels)

18:30-20:00 U17-A en U14-A (Bart-Jan den Hollander)
U17-B en U14-B (Vincent de Vries)

19:00-20:00 Nylon 2 (Ruben Christianen)
G-badminton (Bram Meijer)

20:00-21:30 Veren 1 (Bart-Jan den Hollander) 
Veren 2 (Vincent de Vries) 
Nylon 1 (Joop Speekenbrink)

Woensdag - Sportzaal de Zwaluw

15:30-17:00 recreanten, 50+ (Mohammed Ghouassi) 

Donderdag - Sporthal De Triangel 

18:00-19:30 Triangel-groep (Bart-Jan den Hollander)

Vrijdag - Jan Massinkhal

18:30-20:00 U11-A (Mart Brands) 
U11-B (Paul Bruin)
U17-B (Jet Wandel) 

19:00-20:30 U14-A (Pepijn de Lange) 
U14-B (Lynn Appels) 
U17-A (Ruben Christianen)

20:00-21:00 Nylon 1 (Harrie Nagtegaal) 
Nylon 2 (Jet Wandel)

20:30-21:45 Veren 1 en 2 (Bart-Jan den Hollander)

20:30-23:00 Vrij spelen (alle leden)

Zondag - Ark van Oost

10:00-12:30 Thuiswedstrijden ronde 1

12:30-15:00 Thuiswedstrijden ronde 2

BESTUUR

Vacant
voorzitter

voorzitter@bcmariken.nl

Karen Meijer
secretaris

secretaris@bcmariken.nl

Jouke Verbree
penningmeester

penningmeester@bcmariken.nl

Pepijn de Lange
voorzitter Technische Commissie

tc@bcmariken.nl

Paul Bruin
voorzitter Jeugdcommissie

jc@bcmariken.nl

Paul Deneer
voorzitter Recreanten Beheer Commissie

rbc@bcmariken.nl

* De aangegeven speeltijden gelden voor reguliere weken. 
Kijk voor actuele wijzigingen in de kalender op www.bcmariken.nl.


