
 

 

Lokerse BadmintonClub    *   Sekretariaat   *   

Beste leden van de Lokerse BC,

 

Het is weer zover! Vanaf 14 augustus openen w

dinsdagavond. Deze zullen opnieuw

22u. Nadien hebben we van 22u tot 23u 

Tijdens schoolvakanties worden er geen trainingen gegeven maar wordt er wel vrij spel 

georganiseerd. In totaal staan er ongeveer 30 trainingen gepland dit seizoen. 

 

We werken dit jaar in 2 groepen van elk maximum 20 spelers.

De A-groep wordt dit jaar verder

wat internationale ervaring als speler en als trainer. Hij staat momenteel 4

nationale dubbelranking. Een echte topper dus!

 

De B-groep staat opnieuw onder leiding van 

goede feed back gekregen en wij zijn dan ook enorm blij dat hij wil verder werken met 

ons. 

 

Voor de trainingen vragen we evenwel een aparte bijdrage van 

seizoen. Wens je maar een half seizoen

Jeugdspelers die ook ingeschreven zijn voor de maandagavond betalen 

trainingen) 

De prijzen zijn gestegen omdat er vanaf dit seizoen shuttles inbegrepen zitten in de 

trainingen. Het was niet meer haal

 

Inschrijven kan door te mailen naar buik01@hotmail.com én het bedrag over te 

schrijven op de rekening van de Lokerse BadmintonClub

Rekeningnummer 393-0132905

tav Lokerse BC VZW 

Everslaarstraat 155 - 9160 Lokeren

met de mededeling “naam van degene die de training wil volgen” en “

 

We werken opnieuw met één inschrijvingslijst. Wanneer de inschrijvingen vol zijn 

worden de groepen in samenspraak met de trainers opgesplitst. 

 

De trainingen starten op 3 september

toestand bijgewerkt gedurende de zomer 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

David Bauwens 

Voorzitter  

Lokerse badmintonclub vzw 

Trainingen A- & B-groep op dinsdag

___________________________________________________________

*   Sekretariaat   *   Rechtstraat 81   *   9160 Lokeren   *   09/348.33.51

 

Beste leden van de Lokerse BC, 

augustus openen we de inschrijvingen voor de trainingen op 

opnieuw wekelijks doorgaan in de sporthal van 20u30 tot 

van 22u tot 23u nog een uurtje vrij spel. 

Tijdens schoolvakanties worden er geen trainingen gegeven maar wordt er wel vrij spel 

In totaal staan er ongeveer 30 trainingen gepland dit seizoen. 

We werken dit jaar in 2 groepen van elk maximum 20 spelers. 

verder geleid door Roel Van Heuckelom. Een man met hé

wat internationale ervaring als speler en als trainer. Hij staat momenteel 4
de

 op de 

nationale dubbelranking. Een echte topper dus! 

onder leiding van Johan Muller. Vorig jaar hebben we enorm 

goede feed back gekregen en wij zijn dan ook enorm blij dat hij wil verder werken met 

Voor de trainingen vragen we evenwel een aparte bijdrage van €80 voor een volledig 

half seizoen te trainen komt het op €45. 

Jeugdspelers die ook ingeschreven zijn voor de maandagavond betalen €140 (voor beide 

gestegen omdat er vanaf dit seizoen shuttles inbegrepen zitten in de 

trainingen. Het was niet meer haalbaar om te trainen met gebruikte shuttles. 

Inschrijven kan door te mailen naar buik01@hotmail.com én het bedrag over te 

schrijven op de rekening van de Lokerse BadmintonClub 

0132905-07 

9160 Lokeren 

met de mededeling “naam van degene die de training wil volgen” en “training  dinsdag

met één inschrijvingslijst. Wanneer de inschrijvingen vol zijn 

worden de groepen in samenspraak met de trainers opgesplitst.  

september. Hopelijk heeft iedereen zijn/haar fysieke 

toestand bijgewerkt gedurende de zomer ☺ 

 

 

groep op dinsdag
 

___________________________________________________________ 

Seizoen 2013 - 2014 

81   *   9160 Lokeren   *   09/348.33.51 

inschrijvingen voor de trainingen op 

wekelijks doorgaan in de sporthal van 20u30 tot 

Tijdens schoolvakanties worden er geen trainingen gegeven maar wordt er wel vrij spel 

In totaal staan er ongeveer 30 trainingen gepland dit seizoen.  

met héél 

op de 

. Vorig jaar hebben we enorm 

goede feed back gekregen en wij zijn dan ook enorm blij dat hij wil verder werken met 

voor een volledig 

(voor beide 

gestegen omdat er vanaf dit seizoen shuttles inbegrepen zitten in de 

 

Inschrijven kan door te mailen naar buik01@hotmail.com én het bedrag over te 

training  dinsdag”. 

met één inschrijvingslijst. Wanneer de inschrijvingen vol zijn 

Hopelijk heeft iedereen zijn/haar fysieke 


