Trainers voor de klas.
Op dit moment heeft onze vereniging 17 jeugdleden. Al geruime tijd worden er activiteiten
ondernomen om het aantal jeugdleden te laten groeien, zodat er in alle leeftijdsgroepen voldoende
kinderen zijn. Eén van die activiteiten is het promoten van onze sport en onze vereniging op de
basisscholen in Leusden en Achterveld. Eind 2018 heeft Thijs de scholen benaderd met het verzoek
om tijdens de reguliere sportlessen een badmintonclinic te mogen geven en daar werd zeer
enthousiast op gereageerd. In de eerste wegen van dit jaar hebben onze jeugdtrainers Andy en Thijs
al op 3 scholen training gegeven.
Eerst was de planning om bij elke school 2x langs te komen, 1 introductieles en dan 1 les waarbij er al
echt partijen gespeeld kunnen worden. Echter vanwege de enthousiaste aanmeldingen van bijna alle
scholen lukt deze opzet niet. Hierdoor blijft het bij 1 les per schoolklas. Als ze willen, kunnen de
oudste kinderen dan begin april echte partijen spelen tijdens het badmintonscholentoernooi en
kunnen ze de techniek en de telling nog oefenen tijdens de trainingsmiddag die daaraan vooraf gaat.
Andy heeft training gegeven aan de kinderen van De Heerd en De Brink en Thijs bij Het Palet; ze
hebben daarmee al aan bijna 400 kinderen training gegeven. ‘We gaan voor de 1000!’ aldus Andy. Bij
De Heerd heeft Andy de eerste trainingen gegeven aan de groepen 3, 4 en 5 en de taalklas. Thijs
volgde daarop met een drukke ochtend bij het Palet: ‘4x een groep van 70 kinderen kost veel energie
maar is ook erg gezellig’. Andy heeft op De Brink ook aan de klassen 3, 4 en 5 training gegeven en
heeft daarbij veel hulp gehad van onze jeugdspeler Qiujun.
De komende maanden staan er nog verscheidene scholen op het programma. Zo gaan Andy en Thijs
nog naar De Heerd, ’t Ronde, Het kompas, Loysder Hoek en Sint Jozefschool en is er nog contact met
andere scholen om een datum af te spreken.
Aangezien Andy en Thijs het elke keer alleen doen is de vraag of er leden zijn die een keer een
ochtend of een middag willen helpen. Zou je willen/kunnen helpen, neem dan contact op met Thijs
door te mailen of te bellen, aanspreken op dinsdag kan natuurlijk ook.
Tel: 06 3716 6849
Mail: thijsdegenhart@gmail.com
Hierbij de foto’s van de ochtend van Thijs bij basisschool Het Palet.

