
Hallo jeugdlid,  
 
Zou jij het leuk vinden als jouw vrienden of vriendinnen een keer mee 
komen trainen? Ken je iemand, waarvan jij denkt dat badminton dé sport 
voor hem/haar is? Nu kan hij/zij een keer mee trainen bij de jeugdtraining! 
 
Op zaterdag 29 september en zaterdag 6 oktober organiseren we 2 open trainingen. Gewone 
trainingen, maar dan mag je iemand meenemen om mee te trainen. Je mag maximaal 4 kinderen per 
keer meenemen. Ze mogen zelf kiezen of ze één keer mee willen doen of twee keer. 
 
Hieronder vind je uitnodigingen die je aan jouw gast(en) mee kan geven. Knip ‘m uit en vul jouw 
naam en die van je gast in. Zet even een rondje om de juiste trainingstijd Meer uitnodigingen nodig? 
Vraag het maar (of kopieer ze even). We hopen op een volle hal! 
 
Groetjes,  jeugdcommissie BC Mix 

Beste………………….……………     

Wil jij een keer met me meetrainen bij de 

badminton  

Wanneer? Zaterdag 29 september/ 6 oktober              

Hoe laat? 8.45 -10.15/10.30 – 12.00 *                                

Waar? Sporthal De Pijl 

Mee: sportkleding, -schoenen en een bidon. 

Een racket kun je lenen.  

Ik hoop dat je komt! 

Groetjes van ………………………………….. 
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