
Een nieuw seizoen!  
BADMINTON SPEEL JE SAMEN! 

September… Hoewel de zon nog schijnt, ons naar buiten lokt om te wandelen, 
fietsen… komt het indoorseizoen eraan! Vanaf nu kan je elke woensdag en 

zaterdag in De Zevensprong terecht om te genieten van badminton! 

Zowel onze jeugd (9 tot en met 16 jaar) en onze volwassenen kunnen zowel 
zaterdag als woensdag aan de slag! Onze jongsten (6 tot 9 jaar) kunnen vanaf dit 
seizoen wekelijks op zaterdag twee uren sporten: één uur MultiMove en één uur 
MiniBad(minton). We hopen dat iedereen zo voldoende speelgelegenheid krijgt! 

En… Heb je familie, vrienden, kennissen… die ook wel zouden genieten van 
badminton? Spreek deze volwassenen aan, nodig hen uit om te komen 
kennismaken met onze zalige sport! Iedereen kan twee keren ‘proeven’ van 
badminton. Daarvoor is enkel sportieve kledij vereist: een racket en pluimpjes 
lenen we wel even uit… 

…PLANNEN…?  
Eén jaar geleden startten we als bestuur. Zo zorgden we voor het voortbestaan van 
onze club én voor de mogelijkheid om in Hoogstraten te blijven badmintonnen… 

Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden. We vergaderen een vijftal keren 
per seizoen om de goede werking van de club te garanderen. We proberen er 
daarnaast voor te zorgen dat er elk speelmoment iemand van ons aanwezig is in 
De Zevensprong. We zoeken echter kandidaten om ons bestuur te komen 
versterken! Vele handen maken immers het werk licht(er). Is dat iets voor JOU?!? 
Win vrijblijvend informatie in bij ons!!! 
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‘VRIENDJESDAG' 
Breng een vriendje (of 
twee, drie…) mee om 
kennis te maken met 
badminton! 

• JEUGD: 
WOENSDAGEN 
11.09 en 18.09 
18.30 - 20.00…! 

• MULTIMOVE/
MINIBAD: 
ZATERDAGEN 
14.09 en 21.09 
10.00 - 12.00…! 

“…Badminton IS OOK  
VOOR JOU-ACTIE…” 

UITNODIGEN DUS, 
DIE VRIEND(IN), JE 
BROER, JE ZUS, JE 
COLLEGA…! 

KALENDER 
SPEELGELEGENHEID 
OPGELET: GEEN 
BADMINTON OP: 

WOENSDAG 30.10.19 
ZATERDAG 2.11.19 
Hou er rekening mee! 
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WOENSDAG ZATERDAG

JEUGD 18.30 - 20.00 uur (training) 10.00 - 12.00 uur (vrij spelen)

VOLWASSENEN 20.00 - 22.00 uur (vrij spelen) 10.00 - 12.00 uur (vrij spelen)

MULTIMOVE/MINIBAD - 10.00 - 12.00 uur

PAT   FRANK    DIRK    FRITS     JAN



T-SHIRTS… 
Twee keer per seizoen zorgen we voor een 
groepsaankoop van T-shirts en shorts. 
Interesse? Dat mag! We zorgen eind september 
- begin oktober voor de mogelijkheid om één 
of meerdere stuks te bestellen.  
Hou je mail in de gaten! 

OPWARMING… OOK VOOR JOU! 
Opwarmen vooraleer te sporten, we durven het wel eens vergeten… maar… een goede opwarming bereidt 
je lichaam voor op het sporten: je bloedvaten zetten uit, je hart gaat sneller slaan, je longen nemen meer 

zuurstof op en je spieren worden opgewarmd, waardoor je minder kans hebt op blessures of stijfheid 
achteraf. Naarmate ze beter doorbloed zijn, worden je spieren elastischer, waardoor ook je gewrichten 

beweeglijker worden.  

Hoe lang en intensief je moet opwarmen, verschilt van persoon tot persoon. Zorg ervoor dat je niet te lang 

voor je sportinspanning opwarmt; dan gaat het nut van je opwarming verloren.  

Enkele opwarmingsoefeningen: 
• Wandel of loop rustig in de sportzaal gedurende 
enkele minuten. 
• Wissel dan je lichte looppas af met zijwaarts lopen 
met bijtrek-passen, achterwaarts lopen, tijdens het 
lopen de hielen optrekken tot tegen je zitvlak, enz. 
• Vergeet ook niet je enkelgewrichten en je 
schoudergordel ‘los’ te maken door ronddraaiende 
bewegingen te maken. 

Nog enkele tips: 
• Bouw je inspanning rustig op: na de opwarming 
kun je ‘inslaan’ door de shuttle rustig heen en weer 
naar mekaar spelen. Ga vooral niet vanaf de eerste 
minuut hard op de shuttle ‘meppen’, want dat is 
vragen om blessures. 
• Hou je omgeving veilig. Speel slechts met één 
shuttle. Laat zeker geen shuttles rondslingeren op 
het veld. Erover struikelen of uitglijden is sneller 
gebeurd dan je denkt.
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LIDGELD 2019! 
Een beperkt aantal leden van onze club betalen lidgeld van september t.e.m. mei. Ben jij in dit geval? Dan ontving 
je van ons een brief met de vraag om je lidmaatschap te vernieuwen. We vragen je om de betaling van het lidgeld 
uit te voeren TEGEN 15 SEPTEMBER 2019! Zo ben je én blijf je lid van onze club!  

Nieuw in onze club én je wil lid worden? Dat kan! Vraag een inschrijvingsformulier tijdens een speelmoment aan 
een aanwezig bestuurslid of… ga naar ‘LID WORDEN’ op www.bchoogstraten.be! Download het 
inschrijvingsformulier, vul het in, handteken het én bezorg het ons op papier of per mail!  
Betalingsgegevens: 
Rekeningnummer: BE64 8508 7669 1452  
Naam: Badmintonclub Hoogstraten vzw  
Vermeld je naam, geboortedatum en je categorie! 

CATEGORIE BEDRAG  
(HELE SEIZOEN)

Volwassene recreatie (16+) € 75 ,00 

Volwassene competitie (16+) € 95 ,00 

Jeugd (9 tot 16) € 75 ,00 

MultiMove/MiniBad (6 tot 9) € 65 ,00 

http://www.bchoogstraten.be
http://www.bchoogstraten.be
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