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2 september: start jeugdtrainingen 

Zoals de vorige seizoenen al het geval was, kan de jeugd opteren voor recreatieve badminton (louter voor 
het spelplezier) of voor meer competitief gerichte badminton.  

De jeugd die opteert voor het recreatieve traint enkel op zaterdag. De jeugd die competitief is ingesteld, 
traint zowel op woensdag, zaterdag als op zondag.  Hier staan wel een paar verbintenissen tegenover: 
regelmatige aanwezigheid op de trainingen en deelname aan een aantal jeugdtornooien.. 

De jeugdtraining start op zaterdag 2 september 2017! De uren van de groepen blijven behouden: 

 op zaterdag: 

 12u00 - 13u30: recreatieve groep 2 (vanaf 10 jaar) 

 13u30 - 15u00: competitieve groepen 1 - 2 -3 

 15u00 - 16u30: minibad (van 5 tot en met 9 jaar) 

De trainingen op de andere dagen van de week zijn: 

 op dinsdag: 

 18u30 - 20u00: competitieve groep 4 

 op woensdag: 

 16u00 - 17u15: competitieve groep 1 

 17u15 - 18u30: competitieve groep 2 

 18u30 - 20u00 competitieve groep 3 

 op donderdag:  

 17u30 - 20u00: competitieve groepen 2 en 3 

 op zondag: 

 10u00 - 11u30: competitieve groepen 1 en 2 

 11u30 - 13u00: competitieve groep 3 

 

Drop jeugd beschikt over een jeugdcoördinator, Wouter Theunis, en  ook over een 
jeugdtornooicoördinator, Valérie Van Ossel.  

Kijk regelmatig naar de speelkalender om te zien of er effectief training is, en of het aanvangsuur 
uitzonderlijk niet is gewijzigd (dit kan gebeuren bij beslissing van de gemeente). 

Ook vind je informatie in de Drop jeugdbrochure en de Dropfolder. 
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3 september: start gemengde competitie 

Op 3 september begint ook onze gemengde competitie. Hierin treedt Drop aan met 4 
competitieploegen:      

GD1 in 3de liga B 

GD 2 in 1ste provinciale A (= stijging)  

GD 3 in 3de provinciale A (= herschikking) 

GD 4 in 4de provinciale A (= herschikking) 

De 5de provinciale reeks werd afgeschaft. 

We wensen onze spelers en speelsters alle succes toe! 

8 september: start competitietraining 

Op vrijdag 8 september hernemen we de competitietrainingen voor de spelers met klassement D en C2. De 
trainingen worden om de 14 dagen gegeven door Benjamin van 20u00 tot 22u00, waarvan het laatste half 
uur vrij spel is.  

De kostprijs tot einde seizoen (mei) bedraagt €50 te storten op onze Drop rekening nr.  

BE09 6528 2260 6057. 

13 september: start  Multimove 

Multimove is er voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar en heeft tot doel de jongere jeugd gevariezerd en 
voldoende te laten bewegen. Hierdoor worden de basisvaardigheden beter ontwikkeld, krijgen ze sterkere 
botten en spieren, komt de lichaamscoördinatie ten goede en leren ze nieuwe vriendjes kennen in een 
sportieve en uitdagende omgeving. 

Multimove is niet gebonden met een bepaalde sport. Iedereen is welkom welke sport je ook doet. 

Drop start met Multimove op woensdag 13 september 2017 

van 14u00 tot 15u00: kinderen van 5 en 6 jaar 

van 15u00 tot 16u00: kinderen van 7 en 8 jaar 
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