Beste badmintonvriend!
Op dinsdag 7 mei en vrijdag 17 mei organiseert Badmintonschool Tiel twee open trainingen
voor geïnteresseerde jeugdspelers. Spelers van uw vereniging die qua training aan een
nieuwe uitdaging toe zijn, zijn van harte welkom.
Het doel van onze training is het bevorderen van de wedstrijdgerichte badmintonsport.

Open training 1:
Datum:
7 mei
Waar:
Sporthal De Biezenwei.
Tijdstip:
20:00 tot 22:00 uur
Adres:
Fazantstraat 30, Opheusden
Open training 2:
Datum:
17 mei
Waar:
Sporthal Westroijen
Tijdstip :
17.30 – 19.30 uur
Adres:
Predikbroederweg 14, 4003 AL TIEL
Badmintonschool Tiel is een stichting en niet verbonden aan een vereniging. Je kunt dan ook
geen competitie spelen namens badmintonschool Tiel. Bij ons kan alleen getraind worden.
Wel doen we vanuit de school aan een aantal toernooien mee. Op de belangrijkste van die
toernooien krijgen de spelers dan ook begeleiding / coaching bij de wedstrijden door de
trainers van de badmintonschool.
Badmintonschool Tiel heeft het afgelopen badmintonseizoen een geweldig jaar gehad. Op
toernooien hebben we prima gepresteerd. Daarnaast zijn we van één naar twee trainingen

per week gegaan. Spelers kunnen naar keuze één of twee trainingen volgen. We hebben
voor komend seizoen nog een aantal plekken vrij.
De trainingen op de vrijdagavond worden gezamenlijk verzorgd door Ed en Lennart. Deze
training vindt plaats in Tiel. Ed verzorgt de dinsdagtraining in Opheusden.
Ed is een trainer die al heel wat jaartjes meeloopt, bij verschillende verenigingen training
heeft gegeven en zijn zoon Lennart naar de Nederlandse top heeft begeleid. Enige jaren
geleden is Ed ook hoofdtrainer geweest van Badmintonschool Utrecht. Daarnaast is hij
docent geweest bij Badminton Nederland trainerscursussen. Lennart is ook een ervaren en
gediplomeerd trainer en heeft bovendien een eigen vaardigheid op eredivisieniveau. Twee
trainers op maximaal 4 banen; dus veel aandacht per speler!
Als u spelers in uw vereniging kent die hiervoor in aanmerking kunnen komen wilt u ze dan
op de hoogte stellen? Ze zijn dan van harte welkom op de open trainingen! Wel graag even
aanmelden!
Aanmeldingen kunnen via e-mail: badmintonschooltiel.nl of per telefoon (06-33105191) .
Namens het bestuur en trainers,
Ed en Lennart Bijkerk

De spelersgroep bestaat uit spelers die méér willen dan de clubtraining alleen. Gedreven
spelers die snel vooruit gaan. Wil jij ook zo’n speler zijn?
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