
 
Betreft: trainersopleiding – Sportleider 2 

 
 
Beste collega bestuurders, `    Emmen, 17 maart 2012 
 
Het bestuur van De Racketeers in Emmen is voornemens een aantal leden van de vereniging bij 
badminton nederland aan te melden voor de cursus Sportleider 2 (= assistent (jeugd)trainer, geschikt 
om training te geven aan beginnende spelers en spelers op recreatief niveau). Uit een gesprek met 
Ab Bezembinder is ons gebleken dat verschillende badmintonverenigingen met deze gedachte 
hebben gespeeld, maar dat zij hier geen uitvoering aan hebben gegeven, onder meer vanwege een 
gemis aan een geschikte locatie, vanwege de reisafstand (Friesland) of omdat te weinig mensen 
werden aangemeld om de cursus ‘vol te krijgen’. 
 
Ab Bezembinder gaf aan dat onze sporthal (in Emmen, wijk Bargeres) geschikt is om als cursuslocatie 
te dienen en dat als zich ten minste 12 cursisten melden, hij kan regelen dat de cursusleider naar 
Emmen afreist om daar de cursus te verzorgen.  
 
Het gaat om een cursus die uit zes avonden (drie uur per avond) bestaat. De kosten voor de cursus 
(per cursist € 150 + € 25 cursusmateriaal) zijn voor rekening van jullie eigen vereniging. Aan het 
gebruik van onze sporthal als cursuslocatie zijn voor jullie geen kosten verbonden.  
Zie voor verdere informatie over de cursus Sportleider 2 ook de website van de NBB: 
http://www.badminton.nl/trainers/opleidingsaanbod/sportleider_2_badminton 
Julie kunnen via deze websitepagina ook een meer uitgebreide folder downloaden. 
 
Is jullie vereniging er in geïnteresseerd een of meer leden aan te melden voor de cursus Sportleider 
2, met als cursuslocatie onze sporthal in Emmen? Laat het ons weten (inclusief het aantal mensen 
dat de cursus wil doen). Wij nemen – als wij 12 cursisten kunnen aanmelden – contact op met Ab 
Bezembinder en zullen jullie op de hoogte houden van de verdere gang van zaken. 
 
Tot slot, wat betreft een mogelijke avond: onze voorkeur gaat uit naar de vrijdagavond. Maar wij 
staan uiteraard open voor andere suggesties!  
 
Stuur jullie reactie voor 30 april 2012 naar  secretaris@deracketeers.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens De Racketeers Emmen, 
 
Frank Veenstra (voorzitter) 
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