
BADMINTON VERENIGING

OpENDAG EN OpENAVOND
vrijdagavond 5 september en

zondagmiddag 7 september 2014

Tot ziens bij de OpenAvond en OpenDag 
van de Badminton Vereniging Almere in 

Sportcomplex RCS, Bongerdstraat 6 in de 
Almeerse Parkwijk.

Als u ook wil ervaren hoe dynamisch de badmintonsport is, 

dan nodigt de Badminton Vereniging Almere u volgaarne uit om 

 kennis te maken met de badmintonsport. Badminton is een van 

’s werelds snelste en meest opwindende racketsporten. 

De combinatie van bliksemsnelle reflexen, tactiek en finesse 

zorgt voor adembenemende rally’s en fantastische wedstrijden, 

kortom badminton is per definitie bewegen! 

Badminton Vereniging Almere
De Badminton Vereniging Almere is een 
zogenoemde brede vereniging, die boven-
dien midden in de samenleving staat. Er 
kan gebadmintond worden op elk niveau. 
Van de beginnende recreant en jeugdspe-
ler tot topspelers die in de eredivisie spe-
len! Het draait bij de Badminton Vereni-
ging Almere niet alleen om badmintonnen. 
Ook het sociale aspect is zeer belangrijk; 
zo worden er leuke activiteiten georgani-
seerd zoals een sportquiz, klaverjasavon-
den en gezelligheidstoernooien voor jong 
en oud!

Badminton voor recreanten
De recreanten vormen een grote gezel-
lige groep die ondermeer per seizoen een 
aantal prettoernooien organiseren. Voor 
beginnende recreanten worden extra 
trainingen georganiseerd teneinde de 
nieuwelingen zo snel mogelijk een aantal 
basisslagen onder de knie te laten krijgen.

De speeldagen van de recreanten vinden 
we met name op:
- maandagavond 20.00 - 22.30 uur
- woensdagochtend 09.00 - 12.00 uur
- woensdagavond 20.00 - 22.30 uur
- vrijdagavond 20.00 - 22.30 uur

Kom kennismaken op vrijdagavond 5 
september 2014 vanaf 20.00 uur!

Gratis
badminton-
racket
Tijdens de OpenDag zijn er
trainers aanwezig om de
eerste badmintonbeginselen
bij te brengen en de eerste
25 leden die lid worden op
de OpenDag en OpenAvond
krijgen een badmintonracket 
cadeau! 

De jeugd
En aangezien de jeugd de toekomst heeft, 
beschikt de Badminton Vereniging Almere 
ook over een uitstekende jeugdopleiding. 
De instroom van nieuwe jeugdleden vindt 
met name plaats op de zaterdagoch-
tenden. Als jeugdleden dat leuk vinden 
kunnen ze deelnemen aan de jeugdcom-
petitie. De Badminton Vereniging Almere 
neemt met 18 jeugdteams deel aan de 
regiocompetitie Noord Holland die geor-
ganiseerd wordt door de bond, Badmin-
ton Nederland. In deze competitie worden 
uit- en thuiswedstrijden gespeeld tegen 
jeugdteams van andere verenigingen.

In nauwe samenwerking met Badminton 
Nederland kan er in Sportcomplex RCS 
door getalenteerde jeugdleden worden 
deelgenomen aan de specifieke topsport-
opleiding van Badminton Topsport Fle-
voland. Deze topsportopleidingen staan 
ook open voor jeugdleden van andere 
verenigingen!

Bij de jeugd gaat het overigens niet alleen 
om presteren. De jeugdspelers moeten 
vooral plezier hebben en daarom organi-
seert de Jeugdcommissie tal van leuke 
activiteiten voor de jeugdspelers, zoals 
een pepernotentoernooi, een ouderkind 
toernooi, de Champions League (opstart 
competitie), clubkampioenschappen en 
een eindejaarsfeest! 
Jeugdleden van de vereniging mogen 
gerust op de Open Dag van zondag 7 
september 2014 vanaf 14.00 uur hun 
vriendjes of vriendinnetjes meenemen.

Tijdens de Open Dag zijn er trainers aan-
wezig om de eerste badmintonbeginselen 
bij te brengen. 

De jeugd kan voorts op iedere  zaterdag-
ochtend van 8.30 tot 10.00 uur komen 
kennismaken met de badmintonsport.

Wilt u kennis maken met de badmin-
tonsport en de Badminton Vereniging 
Almere kom dan naar Sportcomplex RCS 
in de Bongerdstraat 6 in de Almeerse 
Parkwijk op de volgende tijdstippen:

- Recreanten: vrijdagavond 5 septem-
ber 2014 vanaf 20.00 uur 

- BadmintonOverdag: alle woensdag-
ochtenden vanaf 09.00 uur

- Jeugd: zondagmiddag 7 september 
2014 van 14.00 tot 17.00 uur voorts 
alle zaterdagochtenden vanaf 08.30 
tot 10.00 uur  en alle woensdagmidda-
gen vanaf 17.00 tot 18.00 uur

Voor nadere informatie kijk op onze site 
www.bvalmere.nl of bel met:
- Jeugd: 

Edwin Gijsen, 06-43525005
- Recreanten: 

Edwin Karssen, 06-41181671
- Topsport: 

Bas van Os, bassie.thuis@gmail.com
- Wedstrijdspelers: 

Arjan Rodenburg, 06-52183592
- Badminton overdag: 

Henk Staats, 06-23302922

BadmintonOverdag een groot succes
Het overdag tennissen is een ieder bekend, maar het overdag badmintonnen, dat 
is aanzienlijk minder bekend en dat komt omdat er niet of nauwelijks badmin-
tonverenigingen zijn die dat in de aanbieding hebben. En dat is jammer, want het 
badmintonnen overdag is heel laagdrempelig en geschikt voor iedere leeftijd en 
kan op ieder niveau worden gespeeld. Hele volkstammen hebben vroeger bad-
minton gespeeld in de open lucht aan het strand of op de camping en dat wordt 
in echte badmintonkringen ook wel eens campington genoemd.
In theorie is er dus maar een klein stapje te maken om van een campingtonner 
een badmintonner te worden.

De Badminton Vereniging Almere (BVA) biedt op iedere woensdagochtend van 
9.00 tot 12.00 uur de mogelijkheid om te badmintonnen. Er is een gediplomeerde 
trainer aanwezig die de spelers die dat willen, de fijne kneepjes van het badmin-
tonvak bijbrengen. Er zijn tien specifieke badmintoncourts beschikbaar in de Adi-
daszaal van Sportcomplex RCS in de Bongerdstraat 6 in de Almeerse Parkwijk.
En niet onbelangrijk, er kan ook gratis gebruik worden gemaakt van de sauna en 
dat alles voor slechts € 4,--.

De doelgroepen voor het BadmintonOverdag zijn eenvoudig te omschrijven, een 
ieder die meer en weer moet bewegen ongeacht hun leeftijd. Zoals bijvoorbeeld 
de ouders die hun kinderen naar school hebben gebracht en dan vervolgens een 
paar uurtjes kunnen sporten en op die manier een actievere leefstijl aannemen, 
oud-wedstrijdspelers die weer eens tegen een shuttle willen slaan. Maar tot de 
doelgroep behoren ook de personen die lichamelijk wellicht een beperking heb-
ben. Ook voor deze mensen is bewegen belangrijk en aangezien badmintonnen 
een zeer laagdrempelige sport is, is vrijwel een ieder in staat om te badminton-
nen.

En onthoud vooral het volgende: Je stopt niet met spelen 
omdat je oud wordt. Je wordt oud omdat je stopt met spelen!

Zaterdagavond 6 september 
2014 om 19.00 uur

in  Sportcomplex RCS, 
Bongerdstraat 6

in de Almeerse Parkwijk 

Qontent Almere 
tegen BC Victoria

De toegang is gratis


