Beste Speler,
Beste Ouders,

Voor velen onder jullie is het een badmintonjaar geweest waar je het badmintonterrein weinig hebt
gezien. Nu we terug zouden mogen badmintonnen is ook onze sporthal (sporthal Kessel-lo) gesloten
en dit tot einde juni, dus helaas geen badminton ook niet in de polyzaal.
We willen toch proberen een beetje in schoonheid dit sportjaar af te sluiten en daarom organiseren
we in samenwerking met Badminton Vlaanderen een Air Badminton Event op zaterdag 26 juni 2021
waar we graag iedereen nog eens willen terugzien en jullie ook elkaar nog eens zien.
Dit gaat door op de grasvelden van Abdij Van Vlierbeek waar we 10 Air Badminton velden aanleggen.
Er zal ook iemand zijn om de aangepaste regels uit te leggen van het buiten badmintonnen.
Gelieve wel je eigen badmintonracket mee te brengen. Pluimpjes zijn er voldoende.
We hebben volgende opsplitsing gemaakt van groepen:
Van 10u tot 11u30 alle Minibad-spelers, Competitieve Miniemen en Competitieve Kadetten en hun
trainers
Van 11u30 tot 13u30 alle Competitieve Scholieren en Competitieve Junioren en de
Competitiespelers en hun trainers
Van 13u30 tot 15u00 alle recreatieve jeugdspelers (die normaal op zaterdagnamiddag spelen) en
hun trainers en jeugdspelers die ook eens willen proberen.
Van 15u00 tot 16u30 alle recreatieve spelers
Op zaterdag 26 juni gaan in de Abdij van Vlierbeek ook de Abdijfeesten door zodat je voor of na het
badmintonnen nog samen iets kan drinken of eten of deelnemen aan de verschillende activiteiten
die er gepland staan.
Ook ouders en familieleden zijn welkom om mee te komen kijken, supporteren en eventueel eens te
proberen.
Info over de Abdijfeesten Vlierbeek kan je hier terugvinden: https://www.abdijfeestenvlierbeek.be/
Info over het Airbadminton Event en de Tour kan je hier terugvinden:
https://www.badmintonvlaanderen.be/news/140326/Airbadminton-Summer-Tour
We hopen iedereen dan ook zaterdag 26 juni 2021 te mogen verwelkomen op dit event!
Met sportieve groeten,

Rudy en Patrick

