BC Herne organiseert net zoals elk jaar verschillende badmintonstages die open staan voor alle
kinderen van 6 tot 16 jaar. Wil jij ook eens proberen badmintonnen dan ben je zeker welkom. Onze
ervaren trainers zorgen voor een goede begeleiding en leren je graag de basis aan.
De trainers proberen tegen het einde van de week een hechte groep te maken zodat je niet enkel
naar huis gaat met de nodige badmintonskills maar ook met nieuwe vrienden en vriendinnen.
Om je niet te overladen met badminton is er ook aandacht voor andere sporten. Zo proberen we een
goed evenwicht te houden en blijf je toch in beweging. Aan het einde van de dag is er dan plaats voor
een wedstrijd zodat je de nieuwe technieken ook eens kan gebruiken.
Aarzel niet om je in te schrijven!

Locatie:
Onze stages gaan steeds door in sporthal De Hernekouter te Herne.

Benodigdheden
Wij voorzien alle materialen. Heb je een eigen racket, dan mag je die zeker meenemen. Maar dit is
geen vereiste. Wij vragen juist om sportieve kleren aan te doen en schoenen te dragen met
kleurvaste zolen (neem deze apart mee).
Een lunchpakket neem je ook zelf mee + een drankje. Wij voorzien water voor tijdens het sporten
alsook een stuk fruit en een koekje.

Wanneer:
Wij organiseren 3 stages per jaar die elk €100 kosten, schrijf je in voor alle stages dan betaal je €250:
- Kerststage: van 2/01/2018 tot en met 5/01/2018
- Paasstage: van 9/04/2018 tot en met 13/04/2018
- zomerstage: van 27/08/2018 tot en met 31/08/2018
Inschrijven kan via het onlineformulier dat je kan vinden op onze website (www.bcherne.be) of via
deze QR-code.
LET OP, JE INSCHRIJVING IS PAS BEVESTIGD
NA HET BETALEN VAN HET CORRECTE BEDRAG!!
Heb je nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren
via mail (secretariaat@bcherne.be) of via telefoon 077/783.743.
Hopelijk tot dan!

