SPORT...
Vrij spelen
Maandag 19.00-22.30 uur, in Sporthal De Lijster
Dinsdag 19.00-22.30 uur, in de Zevenkampse Ring
Donderdag 19.00-23.00 uur, in de Zevenkampse Ring

Competitietraining
Woensdag 20.00-22.00 uur, in Sporthal De Lijster

Jeugdtraining

(t/m 18 jaar)
Zaterdag 9.00-14.00 uur, in de Zevenkampse Ring

Sporthallen
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring
Zevenkampse Ring 301
3068 HG Rotterdam
Tel.: 010-4552800

met
plezier...

Sporthal De Lijster
Lijstersingel 20
2902 JD Capelle aan den IJssel
Tel.: 010-2540452

Lidmaatschap BC Schollevaar
Website: www.bcschollevaar.nl
Voor info: recreanten@bcschollevaar.nl

...dat is badminton
bij BC Schollevaar!

Badminton is ...
- de snelste reactiesport met een racket;
- een wedstrijdsport waarbij sportiviteit, gezelligheid en
uitdagingen centraal staan;
- een sport voor iedereen, van jong tot oud;
- een sport waarbij er geen lichamelijk contact is tijdens
het spel.

Wat biedt Badmintonclub Schollevaar?
- Sportiviteit en plezier in een vereniging met meer dan 300 leden
(waarvan ruim 100 jeugdleden), dit zijn zowel recreanten als
competitiespelers.
De vereniging is aangesloten bij de bond, Badminton Nederland.
- Trainingen - voor beginnende en gevorderde recreanten - en
competitietrainingen. Deze worden gegeven door gediplomeerde
trainers en ervaren begeleiders.
- Veel aandacht voor verantwoord, gezond en blessurevrij sporten,
door samenwerking met FysioCapelle ProMotion.

De jeugd ...
is een sportieve
en gezellige groep
kinderen van ca. 7
tot en met 18 jaar.
De trainingen zijn
op zaterdagochtend in
verschillende groepen.
Onder leiding van een gediplomeerde trainer en enkele
begeleiders worden de basisbeginselen
aangeleerd en kunnen er partijtjes gespeeld worden.
Je kunt meedoen aan toernooien en deelnemen aan de jeugdcompetitie. Je speelt dan tegen kinderen die op hetzelfde niveau
zijn als jij. Zo maak je al gauw kans op een leuk prijsje!
Je zult zien dat je je bij ons heel snel thuis voelt!

Welkom!
Wanneer je graag verantwoord wilt bewegen, je conditie op peil
houden of op competitieniveau je grenzen wilt verleggen, dan
ben je van harte welkom bij Badmintonclub Schollevaar!

- Leuke nevenactiviteiten zoals feestjes, een BBQ, jeugdkamp
en een zaalvoetbaltoernooi.

Kom eens vrijblijvend langs op een avond of een
zaterdagochtend (jeugd), gewoon om te kijken,
of om even mee te spelen.
Op onze website vind je een kennismakingsformulier, via de mail ontvang je dan een uitnodiging.

- Mogelijkheid om gedurende de zomermaanden door te spelen,
door deel te nemen aan het ´Zomerbadminton´.

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.bcschollevaar.nl

- Diverse leuke onderlinge toernooien en ´generatie-toernooien´,
waaraan zowel ouders als kinderen kunnen deelnemen.

