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Nieuwsbrief Oktober 2020. 

Badminton in coronatijd, vervolg. 
De competities zijn stil gelegd. Tot wanneer is nog de vraag. Op een later moment zal worden bekeken wanneer 
de speelrondes worden ingehaald. Meer info hierover volgt. De jeugdtrainingen gaan gewoon door.  
De senioren training en vrij spelen nu even in aangepaste vorm, een impressie op de foto’s. 

  
Klik hier voor alle overige informatie over de Corona maatregelen. 
 

Dinsdag 1 december 2020 Algemene Ledenvergadering. (is nieuwe datum!) 

Vanwege de lockdown is de vergadering van 4 november verplaatst naar 1 december. Om voldoende ruimte te 
hebben voor de 1,5 meter regel is vooraf aanmelden gewenst. Dit kan middels een mail aan het secretariaat: 
info@meppelermeppers.nl. De vergadering is in de kantine van sporthal Koedijkslanden,  
Laat je betrokkenheid zien bij jouw vereniging of die van je kind(eren) en meld je aan. 
Dinsdag 1 december, aanvang 20.00 uur, kantine sporthal Koedijkslanden. 

 
Badminton maandag middag. 
De huidige groep is even gestopt i.v.m. de Corona regels. Daarom kan op maandagmiddagen van 15.15 tot 16.45 
uur (tijdelijk) door de seniorleden gratis gebruik gemaakt worden van de sporthal Koedijkslanden, niet leden zijn 
ook welkom tegen betaling van € 3,00 per keer. Wie hier gebruik van wil maken dient dat vooraf te melden aan 
Hans Musch middels een WhatsApp op 06-15823092.  
 

Trainers cursus. 
We zijn bezig met de voorbereidingen voor de trainerscursus “Shuttle Time”. Deze zal in Meppel of omgeving 
worden gehouden. Enkele leden zijn al benaderd en hebben aangegeven deze cursus te gaan volgen. De cursus 
bestaat uit ca. acht contacturen. Deze uren kunnen over één of twee dagen verdeeld worden. Met deze cursus 
leer je de basis van het training geven, leer je basistechnieken van de onderhandse- en bovenhandse slagen en 
krijg je aan de hand van voorgeschreven lessen oefeningen, tips en trucs om altijd plezier in jouw oefeningen te 
garanderen. Ook interesse? Zie http://www.top-badminton.nl/trainersopleidingen/shuttletime 
Vragen of aanmelden kan bij  Hans Musch. 
 

Vergeet niet de Grote Club boekjes weer in te leveren! 
 
Aanmeldingen: Wendy Wever  Afmeldingen: Judith Robijn en Kees Steenbergen 
 
Het bestuur 
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