
Recreantentraining 2020 
 

De recreantentraining is een 6 maal durende training verdeeld over 13 speelweken van 

20:00 tot 21:00 uur. Tijdens deze weken wordt training gegeven aan recreanten en 

beginnende competitiespelers, verdeeld over twee groepen. In de 13e week zal er voor 

iedere groep een oefentoernooi plaatsvinden om de geleerde technieken in de praktijk te 

gebruiken. 

 

De Spelregels 

• Vol = Vol 

• Kosten: €5,- per persoon 

• Kun je een datum niet trainen? Meld je af via de website! 

• Ergens specifiek op trainen? Dien een trainingsverzoek in via de website. 
 

Trainingsdata 

 

Kijk voor meer informatie of digitaal aanmelden op 

www.badmintonclub-vianen.nl/recreantentraining 

 

 

 

 

 

 

 

In 

Training 
Datum 

[Groep 1] 
Datum 

[Groep 2] 

1 Woensdag 04 maart 2020 Woensdag 11 maart 2020 

2 Woensdag 18 maart 2020 Woensdag 25 maart 2020 

3 Woensdag 01 april 2020 Woensdag 08 april 2020 

4 Woensdag 15 april 2020 Woensdag 22 april 2020 

5 Woensdag 06 mei 2020 Woensdag 13 mei 2020 

6 Woensdag 20 mei 2020 Woensdag 27 mei 2020 

Oefentoernooi Woensdag 03 juni 2020 

Help de organisators door je digitaal 
aan te melden! 
 

 

 

 

 

 

 
Of ga naar 

www.badmintonclub-
vianen.nl/recreantentraining 

Inschrijfkaart 

Inschrijven voor de recreantentraining kan 

zowel digitaal als op papier. Digitaal 

inschrijven wordt aanbevolen aangezien dit 

de organisatie veel tijd scheelt! 

Toch liever handmatig inschrijven? Vul dan je 

gegevens in op de achterzijde van deze kaart 

en lever hem in bij Ronald of Nick  

Aanmelden mogelijk tot en met 26 februari 2020. 
Digitale aanmeldingen hebben voorrang op handmatige. 

Vol=Vol 
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Formulier Ingevuld?  
Scheur hem af en lever je inschrijving in bij Ronald of Nick. Dit kan tot en met woensdag 26 februari 2020 

Recreantentraining 2020 

Inschrijven 
Inschrijven voor de recreantentraining kan zowel digitaal als op papier. Dit is mogelijk tot en 

met 26 februari 2020. (digitale aanmeldingen hebben voorrang op handmatige) Nadat je aanmelding is 
verwerkt krijg je via het opgegeven mailadres een inschrijfbevestiging gestuurd. Bij digitale 

inschrijvingen ontvang je deze direct, bij papieren inschrijvingen duurt dit maximaal 1 week. 
Maximaal 2 dagen voor de eerste training ontvang je op het opgegeven mailadres een 

bericht waarin staat in welke groep je definitief bent ingedeeld. 
 

Je bent pas definitief ingeschreven zodra je een bevestiging hebt ontvangen. Controleer dus goed of je deze 
gekregen hebt! 

 
Trainingsverzoeken 

Heb je iets waarop je graag wil trainen? Dan kun je een trainingsverzoek indienen via de 
website (www.badmintonclub-vianen.nl/recreantentraining). Hoewel we niet kunnen garanderen dat 
alle trainingsverzoeken behandeld worden, zullen onze trainers hun uiterste best doen om 

alle verzoeken te behandelen. 

 
Groepsindeling 

De groepen zullen worden ingedeeld door de trainers. Hierbij zal rekening worden 
gehouden met de speelsterkte van de deelnemers, leeftijd, etc. 

 
Afmelden 

Kun je een datum niet trainen? Meldt je dan (zo vroeg mogelijk) af via de website 
(www.badmintonclub-vianen.nl/recreantentraining). 

 

Vragen of geen bevestiging ontvangen? Mail dan naar info@badmintonclub-vianen.nl 

 
  

!!! Vul het formulier volledig in !!! 
 

*Weet je nu al iets waarop je graag wil trainen, zoals: serveren, smashen of systeem spelen ? Geef dit dan hier aan. Gedurende 

de trainingsweken is het ook nog mogelijk om (meerdere) verzoeken in te dienen via de website. 

Emailadres  

Volledige naam  

Trainingsverzoek*  
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