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Jeugdclinic zondag 12 oktober 2014 
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MET ONZE 

JEUGD

RECREANTEN 
TRAINING 

1e serie 17 cursisten!

MINI DIGI SHUTTLE

naar

Altijd al een uitdagende en spetterende training willen 
hebben van een Nederlandse badmintontopper? Dan is 
dit je kans! Tijdens de 66ste editie van de Yonex Dutch 
Open ( 7 t/m 12 oktober) in Topsportcentrum Almere 
organiseert Badminton Nederland weer jeugdclinics.

Op zaterdag 11 en zondag 12 oktober is het mogelijk 
om onder leiding van een Nederlandse topspeler of 

topspeelster een clinic te volgen.

 (en na afloop hem of haar alles te vragen over diens 

topsportleven). Op zaterdag vinden de clinics plaats in 
sporthal Stedewijk in Almere en op zondag is de locatie 
het Topsportcentrum, waar ook de Yonex Dutch Open 

wordt gehouden.
!
De jeugdclinics zijn toegankelijk voor groepen van 

maximaal 16 kinderen en 4 volwassen begeleiders, en 
duren ongeveer een uur. Daarnaast krijgt iedere 

deelnemer een verrassing én een gratis toegangskaart 
voor de Yonex Dutch Open, op de betreffende dag. 
Een uitgelezen mogelijkheid om met de jeugdleden 
topbadminton te kijken én actief in een bijzondere 

setting te spelen. 

Deze uitnodiging was genoeg 
om onze jeugd commissie en 
het bestuur enthousiast te 
maken om in te schrijven. 

Afgelopen zondag 12 oktober 
zijn 13 jeugdleden, 4 begeleiders 
en nog 3 senior leden 
meegereden met het door Peter 
Winters op de beursvloer (red. 
zie vorige editie) aangeboden 

transport van Wintours..
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Jeugdclinic vervolg !
Al voor 08.00 uur !, dus ruim op tijd, had Peter Winters zijn mooie 
bus klaar gezet bij de Phoenix sporthal en hadden de eerste 
jeugdleden al het beste plaatsje in de bus 'gereserveerd'. 

Sommigen nog een beetje slaperig, 
genoten van het ochtend zonnetje 
op weg naar het TopSportCentrum 
in Almere.  

Als een van de eersten kwamen wij 
daar aan en konden de kids en 
begeleiders zich omkleden  voor de 
clinic. Een lichte spanning was er 
te merken.  

In de hal met racket en shuttle in 
de aanslag kwamen de jonge 
Veenshuttlelaars los.  

Paulien van Dooremalen en Soraya 
de Visch Eijbergen, Nederlandse topspeelsters, gaven in 
een uur tijd een pittige warming up, leuke bewegings 
oefeningen, een loop techniek spel en uiteraard veel 
shuttles slaan.  

Individueel of in groepsvorm. Het leverde veel goede 
tips voor de spelers en leuke oefeningen voor onze 
trainer op  en was het uur snel om.  

 

!2



10 OKTOBER 2014 MINI DIGI SHUTTLE   24

 

!
s teunt      !
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   !!!
In januari 2015 gaan 3 vrouwen uit de Ronde Venen in 
Thailand een halve marathon lopen voor “het goede 
doel”! 
Iedere deelnemer maakt zich hard om  € 2.500 in te 
zamelen en 5 sponsor ouders te vinden ten behoeve 
van de organisatie COMPASSION (www.compassion.nl).  
Deze organisatie biedt kansarme kinderen eten, 
onderwijs en gezondheidszorg en richt lokaal projecten 
op. 
Op deze manier brengt COMPASSION verandering 
teweeg in een kinderleven, het biedt toekomst 
perspectief in een leven van armoede en weinig hoop. !
In week 45, van 3-8 november,  staat deze actie 
centraal bij Fysiotherapie HMC KernGezond. 
Alle fysiotherapeuten werken van maandag tm zaterdag 
mee aan een “massage marathon”. 
Voor slechts € 12,50 kunt u een afspraak maken voor 
een massage van 20 minuten. 
De opbrengst zal geheel ten goede komen aan 
COMPASSION. !
Wilt u dit goede doel steunen én de spieren eens 
vakkundig laten masseren meld u zich dan nu aan. 
Fysiotherapie HMC KernGezond 0297-255003. 
U bent van harte welkom! !!!
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http://www.compassion.nl
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Recreanten training alweer halverwege . . .

5 van de 10 lessen zijn er inmiddels gegeven.  

Totaal 17 recreanten hebben zich opgegeven voor deze eerste serie 
trainingen.  

4 december sluiten we e.e.a. alweer af met een mini-toernooi . . . Korte 
partijen met èn tegen steeds andere spelers. Alle game punten bij elkaar 
tellen en voilà winnaars.  

Het betaalde training geld komt ten goede aan de te winnen prijzen en de 
hapjes en drankjes die we tijdens de prijsuitreiking zullen gaan nuttigen. 

De beginners-groep Rineke, Lizzy en Vikki kunnen regelmatig hun varianten 
aan slagen naar onze rollers, Hanno en Ronald slaan zodat ook zij weer de 
nodige routine opdoen inclusief conditie en betere rij/rol technieken, win win  

Onze gevorderden hebben vooral hun backhand techniek kunnen 
verbeteren. Weliswaar ging de oefening 'vlinder' in de backhand variant nog 
niet vlekkeloos maar goed volgende week misschien beter.  

In de herfstvakantie trainen we door, maar in november vallen er een paar 
donderdagen uit.  tw. 6, 20 en 27. In december géén trainingen maar in 
januari zal ik weer starten met een nieuwe serie.  

Dan komt vooral het samen spelen in de basis opstelling aan de 
orde. Een aanrader voor leden die het samenspelen met de daarbij 
horende basis afspraken onder de knie willen krijgen…inschrijvingen 
of via de volgende nieuwsbrief of website.. 

Tot in de zaal,  Ron
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't Paradijs locatie verhuur 
Hofland 33 
3641 GA Mijdrecht !
T: 06-20565331 
E: info@paradijs-mijdrecht.nl

mailto:info@paradijs-mijdrecht.nl
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