
‘CORE-STABILTY’ 

TRAININGSVORMEN OP DE BAAN 

SPORTHAL Koldamstraat 9A 1560 HOEILAART 

AAD VAN ZEIJL 

Ik ben in het dagelijks leven werkzaam als fysiotherapeut (kinesist) in Nederland. Na mijn opleiding heb 

ik de nascholing gevolgd voor sportfysiotherapeut en manueel therapeut. Tijdens mijn opleiding ben ik 

begonnen als badmintontrainer. Zelf heb ik jarenlang gespeeld, tot op landelijk niveau in Nederland. 

Afgelopen seizoen heb ik training gegeven aan veel verschillende groepen en spelers, van kinderen van 10 

jaar tot aan recreatieve spelers van 60 jaar. Van recreatieve spelers tot aan spelers die op 1e divisie 

niveau spelen ( in Nederland het op-een-na-hoogste niveau). Als clubtrainer ben ik tot 2e divisie niveau 

gekomen. Als trainer heb ik diverse cursussen gedaan waarvan de twee belangrijkste bij de Deense 

Badminton Bond. Ik bezit de diploma's DBF 1 en 2. Door mijn samenwerking met Ron Daniels heb ik diverse 

trainingskampen meegemaakt in Nederland en Denemarken en in België hebben we trainingsweekeinden 

gedaan bij BC Oudegem. De laatste jaren zijn we actief in Denemarken, op het eiland Orø. Daar hebben 

we een trainersstaf die al een aantal jaar bestaat uit een vaste kern van mensen. Deze mensen kennen 

elkaar en zijn niet bang om allerlei zaken die met 

badminton te maken hebben ter discussie te 

stellen en elkaar te bevragen. Op die manier 

breiden we onze kennis uit en komen we verder 

als trainer. Ik hoop datzelfde te bereiken 

tijdens de bijscholing, niet bang zijn om je 

mening te geven, kennis delen en in gesprek gaan 

met elkaar, met respect voor de mening van een 

ieder (je hoeft elkaar niet te overtuigen van je 

eigen mening). Op die manier hoop ik dat we aan 

het einde van de bijscholing allemaal verder 

gekomen zijn als badmintontrainer.  

Inhoud: ROMPSTABILITEIT … Wat is het, hoe werkt het en hoe geef ik daar een vertaling aan 

op de baan. We zien en doen heel veel aan rompstabiliteit training naast de baan, maar hoe je 

dat dan vervolgens op de baan moet gaan gebruiken daar hoor en zie je weinig van. Hoe komt dat 

en is het dan moeilijk om te doen?  Praktijkvoorbeelden met jeugdspelers van U11 tot U19. 

Deelname: 40€ lunch inbegrepen 

 

Inschrijven : bij Roland Vandenbroeck via trainernero@gmail.com en via rekeningnr. BE65 7865 

8653 1496 van Nero’s BC Hoeilaart, Waversesteenweg 142 1560 Hoeilaart. 

 
In samenwerking met: 
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