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Het vroegere Kyu is nu vervangen door Shuttlekids waarbij M-factor een belangrijke rol 
speelt.
Reeds enkele jaren (sinds de opstart) deden wij als badmintonclub mee aan KYU. Sinds 
vorig seizoen zijn wij overgestapt op Shuttle-kids.
SHUTTLE KIDS is het jeugdontwikkelingsprogramma van Badminton Vlaanderen. Het is 
ontwikkeld in samenwerking met de universiteiten van Gent en Leuven en is gebaseerd 
op het principe van duurzame motivatie (coachen met de M-factor) en fair play. De 
aantrekkelijk vormgeving gebeurde door de Artevelde hogeschool.

Een uitgebreider uitleg op de website van Badminton Vlaanderen : https://
www.badmintonvlaanderen.be/page/38115/Algemeen-Shuttle-Kids

Badmintonkamp
Elk jaar trekken we in de paasvakantie op badmintonkamp te Tongerlo en begin juli 
naar De Panne. We logeren telkens op een domein waar er naast het badminton een 
heleboel andere sporten kunnen beoefend worden. Elke dag is er een minimum van 
vier uur badminton-training voorzien aangevuld met andere activiteiten. In het verleden 
zijn we al geen karten, lasergamen, zwemmen, bowlen, bmx-en enz. 
Naast een gevulde sportweek is het ook een ideale gelegenheid om elkaar beter te 
leren  kennen en een gezonde groepssfeer te bekomen. Tijdens het jaar wordt er een 
foldertje hierover bedeeld aan alle spelertjes.

Brunch en andere activiteiten
Om de kosten te dekken van onder andere het badmintonkamp, de 
trainingsmaterialen, de pluimpjes en verenshuttles organiseren we in november een 
Brunch en in februari een mosselfestijn. We sluiten ons seizoen af met een BBQ waar 
jong en oud samen afscheid neemt van het voorbije seizoen. Tijdens de BBQ huldigen 
we onze kampioenen.

Nog meer info gewenst ?
Zit je toch nog met vragen dan kan je natuurlijk steeds bij ons terecht :

Verantwoordelijke Badminton: Rudy Niclaes 
telefonisch: 0494512805 (liefst na 18 uur aub)
email: blauwputbad@hotmail.com
tijdens de speeluren badminton in de sportzaal

Jeugdcoordinator: Patrick Verhoeven
telefonisch: 0478/20 65 79 (liefst na 18 uur aub)
email: blauwputbad@hotmail.com
tijdens de speeluren badminton in de sportzaal

en natuurlijk ook bij de verschillende trainers en ook kan je 24/24 en 7/7 terecht op onze 
website. Raadpleeg deze regelmatig. Alle last-minute informatie vind je er terug. Soms 
is het niet mogelijk om bepaalde info op tijd mee te delen of soms is je zoon of dochter 
juist toevallig niet aanwezig als bepaalde info verstrekt wordt. Surf dus regelmatig naar :
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Badminton Jeugdspeler
Badminton is een zaalsport en is dan ook niet onderhevig aan weersomstandigheden. 
Badminton is ook méér dan een pluimpje heen en weer slaan, zoals dat op het strand of in 
de tuin gebeurt. Badminton is continue, geconcentreerde actie: rennen, springen, draaien, 
strekken, achteruitlopen, slaan. Je stuurt je tegenspeler naar alle hoeken van het veld en 
legt zelf ook vele kilometers af. 
Ondanks de vele vereisten kan de sport toch op verschillende niveaus worden beoefend 
en dit door jong en oud, man en vrouw.
Doelstelling van onze sporttak is dan ook om het badminton te promoten en toegankelijk te 
maken voor IEDEREEN die badminton wil spelen, ongeacht op welk niveau. 

Vanaf 5 jaar kan je bij ons bij de jeugdwerking terecht. We verdelen de jeugd in verschil-
lende groepen en dit volgens leeftijd en niveau en trainingsmogelijkheden van de jeu-
gdspeler. We gaan ervan uit dat elke speler wil leren badmintonnen en ook komt om te 
badmintonnen. Echter niet elke speler wil intensieve training krijgen of deelnemen aan de 
jeugdtornooien. Vermits we een badmintonclub voor allen zijn houden we ook, voor zover 
de infrastructuur het ons toelaat, rekening met deze wensen.

Multimove en minibad) Als beginnende jongere (5 tot 9 jaar) kom je terecht in deze 
groep. Hier maak je kennis met de badmintonracket en de pluimpjes op een speelse 
manier. Ook andere sportieve activiteiten komen aan bod. We verdelen deze groep in 
twee: een groep met spelertjes van 5 tot 7 jaar en een groep 7-9 jaar. 

Minibad9. Ben je ouder dan 9 jaar en wil je leren badmintonnen dan kom je in de instap-
groep terecht. Je krijgt hier een basistraining waarbij alle slagen zoals de clear, de 
smash, de drop, de serviceslagen e.a. worden ingeoefend. 

Miniemen Eens je het startersniveau onder de knie hebt sluit je aan bij één van deze 
groepen. Ze zijn volledig gelijkwaardig en verschillen enkel van trainingsplaats. Na 
enkele weken intensieve training kan je deelnemen aan de VVBBC tornooitjes. Deze 
vinden verspreid plaats in Vlaams-Brabant zodat je ook eens kan spelen tegen andere 
jongeren dan deze van onze club. De VVBBC tornooitjes zijn instaptornooitjes die bedoeld 
zijn voor beginnen de badmintonners. Ben je deze instaptornooitjes ontgroeid dan kan 
je deelnemen aan de Officiële Jeugdtornooien. Hier kom je de betere jeugdspelers van 
Vlaanderen tegen.

Kadetten - Scholieren - Junioren Ben je al wat ouder en heb je al enkele trainingsjaren 
achter de rug dan kom je afhankelijk van leeftijd en niveau in deze groepen terecht. Het 
niveau ligt nu een stuk hoger en er wordt ook veel geoefend op taktiek in het 
badmintonspel zowel bij enkelspel, dubbelspel als gemengd. Het spelen van Officiële 
Jeugdtornooien is een must. De groep Junioren speelt ook al mee in Competitie en doet 
mee bij de Officiële VBL tornooien. Zij zijn dan ook klaar om mee te strijden voor een 
beter klassement. 

Speeluren en prijzen
In de Sporthal van Kessel-lo
raadpleeg ons uurrooster op de website https://v2.blauwputomnisport.be/uurrooster# aub 
vermits de uren en groepen soms aangepast worden.

In de Polyvalente Zaal (Boudewijnstadion)
Raadpleeg ons uurrooster op de website https://v2.blauwputomnisport.be/uurrooster# 
aub vermits de uren en groepen soms aangepast worden.

Tijdens de schoolvakanties worden de bovenstaande speeluren normaal gevolgd. 
We zijn wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de sportzalen. Eventuele 
sluitingsdagen worden steeds ruim op voorhand aangekondigd en kan je ook 
terugvinden op onze web-site. Tijdens de maanden juli en augustus schakelen we over 
op zomerwerking. De jeugd kan alle zaterdagen komen badmintonnen van 9 tot 10.30 uur 
in de sporthal van Kessel-lo. Er zijn steeds begeleiders aanwezig maar er wordt tijdens 
deze 2 maanden geen training gegeven. 

Prijzen:
Het badmintonseizoen begint op 1 september en eindigt 31 augustus 2014.
Alle prijzen en uitleg over de andere sporten die je kan beoefenen bij Blauwput Omnisport 
kan je terugvinden op de website van Blauwput Omnisport : www.blauwputomnisport.be

Wat heb ik nodig ?
Badmintonracket
Rackets uit “strandbadminton”-setjes wegen veel te zwaar. een racket zou nooit meer 
mo-gen wegen dan 100g. Voor jonge spelertjes (-9 jaar) bestaan er ook rackets met 
een verkorte steel. 
Wat nemen we mee op training? 
De tijd dat men alleen mocht badminton spelen in witte kledij is voorbij. Maar zoals in 
alle andere sporten zijn er toch enkele kledingsvoorschriften. 
Wel nodig : sportschoenen met witte zool geschikt voor indoorsporten. Anders mag je 
de sportvloer NIET betreden. Liefst gebruik je je sportschoenen enkel om te komen 
badmin-tonnen en verwissel je van schoenen in de sporthal. Een korte sport-short aub, 
je komt om te sporten!! Een T-shirts je racket. Een drankje. (opgelet in de Sporthal mag 
je enkel plastieken flesjes water of sportdrank nuttigen. En ook heel belangrijk is 
douchen na het sporten dus toiletgerief: handdoek, washandje, douche-gel, shampoo, 
kam en propere kledij om nadien aan te trekken. 
Voor alle duidelijkheid: pluimpjes krijg je van de club, deze hoef je dus niet aan te 
schaffen of bij te houden. Het pluimpje dient wel om te badmintonnen, alle andere 
activiteiten zijn uit den boze!!


