Onthaalbrochure Jeugdbadminton
Ben je geboren in 1999 of later en was je nog op zoek naar een leuke
naschoolse activiteit? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij bieden
wekelijks gevarieerde badmintontrainingen aan voor beginnende en
gevorderde jeugdspelers. Dit gebeurt allemaal onder toeziend oog van
onze gediplomeerde trainersstaf met Stijn De Schepper (A-trainer) als
hoofdtrainer en Niels Diddens (Initiator).
KYU
Is een Japanse term die onder andere gebruikt wordt om het niveau en de
technische vaardigheden van leerlingen in de gevechtsporten aan te
duiden. Net als bij deze gevechtsporten kan je een gekleurde (pols)band
verdienen in het badminton door het succesvol afleggen van een reeks
oefeningen. Beginnen doe je met een wit bandje om vervolgens via een
groen, rood en blauw bij het gele bandje te eindigen. Beschouw het als
het behalen een diploma, maar op een veel leukere manier!

Praktische info
Wekelijkse vinden de trainingen voor onze jeugd plaats op woensdag in
de grote zaal van de sporthal van Keerbergen, Putsebaan 103. Eerst
trainen de junioren en de minibadders (lagere school) van 16u00 tot
17u30, van 17u30 tot 19u30 trainen onze scholieren (middelbare school).

Benodigdheden
Sportieve kledij en sportschoenen met witte zool die geschikt zijn voor de
sporthal, d.w.z. dat ze geen strepen mogen achterlaten op de parket. Ook
een flesje water kan je best meebrengen. In eerste instantie kunnen de
badmintonracketten van de club gebruikt worden. Onze trainers geven
graag informatie bij de aankoop van een eigen racket. Shuttles worden
door de club voorzien.

Kostprijs
Je kan tot drie keer komen proberen (zonder verdere verplichtingen),
daarna kan je beslissen om je aan te sluiten bij onze club. Dit doe je door
het inschrijvingsformulier voor de jeugd aan te vragen bij de trainer en
terug te bezorgen aan een verantwoordelijke van de club, en het lidgeld
over te schrijven op BE34 3300 6511 0090, BIC: BBRU BE BB met de
naam van de jeugdspeler in de mededeling. Het lidgeld voor het jaar 2017
bedraagt €120. Wie zich pas vanaf juli 2017 inschrijft, betaalt slechts €60.
Contactpersoon
Voor verdere informatie kan je ons altijd contacteren op volgend
emailadres: secretaris@tots.be

Hopelijk tot snel! :)

