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BADMINTON: ÉCHT 
EEN SPORT VOOR JOU!

WAAROM JE ZEKER
MOET GAAN
BADMINTONNEN
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Badminton is een superleuke sport
Badminton is de snelste racketsport 
ter wereld, iedereen kan het leren en 
badminton is heel erg gezond.

Badminton is voor iedereen
Bij BC Geldrop kan je je hele leven 
badmintonnen, van jong tot oud. Je 
kunt op ieder niveau beginnen!

Badminton is enorm gezellig
We organiseren veel activiteiten, zoals 
een kamp, een sinterklaasactiviteit, 
een ouder-kindtoernooi en veel meer!

Badminton speel je met een racket en 
een shuttle. Je kunt bij BC Geldrop al 
badmintonnen vanaf 5 jaar oud.

Badminton is de snelste racketsport ter 
wereld. De shuttle gaat soms meer dan 
300 kilometer per uur. Zeker geen sport 
voor watjes dus!



WIL JE MEER
INFORMATIE,
OF EEN KEERTJE 
KOMEN KIJKEN?

Je bent altijd welkom om drie keer gratis en 
vrijblijvend te komen kijken en meespelen. Als je 
contact met ons op neemt als je komt kijken zorgen 
we dat iemand je verwelkomt in onze sporthal.

Algemeen:    recreatie@bcgeldrop.nl
Jeugdbadminton:  jeugd@bcgeldrop.nl
Aangepast badminton: aangepast@bcgeldrop.nl

Sporthal de Kievit
Linze 13
5667 AH Geldrop

PRAKTISCHE 
INFORMATIE

MAAR, MAAR, MAAR..

Er wordt door de ruim 75 jeugdspelers 
een of twee keer per week getraind. Er 
zijn trainingsgroepen op  

• Maandag (18:00);
• Donderdag (16:45, 17:45 en 19:00);
• Zaterdag (10:15 en 11:15).

De trainingen worden gegeven door 
gediplomeerde badmintontrainers. Zij 
leren je alles over badminton!

We hebben ieder jaar tussen de 20 en 25 
teams die meedoen aan de competitie. 
Je hoeft niet gelijk competitie te 
spelen. Het eerste jaar leren we je de 
basistechnieken van het badminton. 
Daarna kan je er voor kiezen om op 
zondag competitie te gaan spelen.
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Ik heb geen racket en shuttle
Je kan voorlopig van ons een racket 
lenen zodat je badminton kunt 
uitproberen. Als je zeker bent dat je 
wilt gaan badmintonnen, helpen we 
je met het uitzoeken van een racket. 
Shutttles krijg je altijd van ons.

Is badminton geen campingsport?
Nee! Badminton is snel, sportief en 
cool! Kom het zelf eens uitproberen, 
dan merk je het vanzelf.

Ik kan nog helemaal niet 
badmintonnen
Helemaal niet erg! We leren je eerst de 
spelregels en de basis van badminton. 
Dat komt dus helemaal goed!


