Even voorstellen:
Ik ben Peter van den Bedem en speel al sinds 1986 badminton
bij bc VOG in Amersfoort. Dit is een recreatieve vereniging,
waar ik nog steeds met veel plezier speel.
Vanaf 2003 heb ik competitie gespeeld bij bc Zeewally in
Zeewolde, maar door tijdgebrek ben ik hier na een aantal
jaar mee gestopt. Sinds 2013 val ik soms nog in. Door een
blessure kon ik niet spelen, maar wilde toch graag het
spelletje badminton blijven doen. Hiermee is ook de basis
gelegd voor mijn interesse als trainer.
Al snel hielp ik met de training mee bij de jeugd, wat ik zo leuk vond dat ik mijzelf hierin wilde verdiepen.
Een sportopleiding tot Sportleider is hiervan het gevolg. Ik heb het geluk gehad dat ik veel kon leren
door met ervaren trainers te werken, zoals Max , Thomas en Manon Sibbald en Andy Basran.
Met Andy heb ik het afgelopen jaar de jeugd van LBC meegeholpen, om dit naar een hoger niveau te
tillen. Toen Andy aangaf om te stoppen werd mij gevraagd om dit over te nemen.
Wat een van mijn sterke punten is, is het omgaan met kinderen, ook die met een
beperking. Dit komt mede doordat ik kan putten uit ervaringen uit mijn eigen
omgeving, waardoor ik kennis heb opgebouwd, die waardevol is.
Hierdoor creëer je een omgeving waarin de kinderen zich veilig voelen.
Natuurlijk hoort plezier in het spel daar ook bij. Hierdoor ontstaat een goede basis
om het spel spelenderwijs te leren.
Wat ik ook belangrijk vind, is het op de hoogte blijven van de nieuwe
ontwikkelingen in je sport. Hiervoor volg ik elk jaar een bijscholing, waardoor mijn
kennis wordt vergroot. Kennis die ik ook in de trainingen kan toepassen.
Ik geef inmiddels training aan de jeugd van bc Zeewally en recreanten van bc VOG, daar komt nu
LBC uit Leusden bij.
Door mijn kennis te delen met de hulptrainers van LBC, proberen we een prettige sfeer te creëren. Met
als doel dat de jeugd zich veilig voelt en zich kan ontwikkelen in het mooie spel dat badminton heet.

