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Voor u ligt het informatieboekje van

Stichting Badminton Promotie Oost

Dit boekje is gemaakt voor iedereen die geïnteresseerd is in onze
activiteiten en dit kunnen zowel spelers, ouders, sponsoren of
andere gegadigden zijn.
Om in Regio Oost de badmintonsport te stimuleren is het noodzakelijk om meer te doen dan alleen de gebruikelijke verenigingstraining.
De doelstelling van de BPO is om aankomend- of badmintontalent
klaar te stomen voor de Badmintonschool Oost Nederland (BSON)
of het regionaal trainingscentrum (RTC Arnhem)
Om dit te kunnen realiseren willen wij graag onze spelers
stimuleren om verschillende uitdagingen aan te gaan.
Deze uitdagingen worden later in dit informatieboekje uitgelegd.
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Regio Oost

De Stichting Badminton Promotie Oost, organisator van regiotrainingen / breedtetrainingen wil zijn beleid verbreden met
activiteiten om toekomstige badmintontalenten uit Oost-Nederland
op een hoger niveau te brengen.
Het badmintonniveau in het oosten is ten opzichte van andere
delen van Nederland op een dusdanig niveau, dat wij vaak in
wedstrijden het onderspit moeten delven. Het niveau wordt op dit
moment wat genivelleerd door onze jeugdtalenten Sebastiaan en
Jonathan Li uit Almelo. Om toekomstige talenten ook op dit niveau
te brengen, willen wij spelers met talent en spelers die echt willen,
de gelegenheid geven om dit topniveau te bereiken.
Oost-Nederland kan hierdoor in Nederland een rol van betekenis
gaan spelen in badminton.
De bouwstenen om spelers op een hoger niveau te krijgen zijn :








Breedtetraining voor toekomstige talenten
Organiseren van toernooien
Uitwisseling met andere regio’s
Deelname RCJT-Oost toernooien
Deelname Junior Master toernooien
Deelname Nederlands Jeugd Kampioenschap
Doorsturen naar BSON of RTC Arnhem
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Trainingen
Onze trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers op
vrijdagavond van 17.30u-19.30u in het topsportcentrum IISPA in
Almelo.
We starten de trainingen na de zomervakantie, beginnend in
augustus t/m november en van januari t/m april. Er zijn twee
aansluitende sessies van elk 14 trainingen van 2 uur.










Trainen in meerdere groepen, ingedeeld op sterkte.
Dit is niet altijd overeenkomstig met de leeftijd van
de speler
Speler moet beschikken over basis- en badmintonvaardigheden.
Trainen volgens toekomstverwachting trainer
Bericht naar spelers, verenigingen in Regio Oost
over trainingssessies.
Deelname aan tenminste drie toernooien en
eindtoernooi van het RCJT-circuit
(circuit bestaat uit 8 toernooien)
Evaluatie gesprek aan het einde van de tweede sessie
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Toernooien
Onze trainers zien “hun” spelers natuurlijk graag groeien in hun
badmintonspel. Om deze progressie goed waar te kunnen nemen,
gaan zij ook mee naar de toernooien, b.v. de RCJT-Oost toernooien
en naar de toernooien die extra door de trainers worden gepromoot.
Om onze spelers te stimuleren en voldoende
uitdagingen aan te kunnen bieden, is het van
belang om ook naast de reguliere trainingen
zelf activiteiten te organiseren.
Hierbij denken we aan :
 Badminton clinics door topspelers / toptrainers
 Organiseren van toernooien / uitwisseling met andere
regio’s
 Speler die de regiotrainingen met goed gevolg doorlopen
heeft, belonen met certificaat.
 Excursie naar nationaal trainingscentrum Papendal in
Arnhem voor trainingsmoment met de nationale seniorenen jeugdselecties.
 Uitwisseling met Duitsland (Nordhorn)
Voor een duidelijke herkenning
en uitstraling willen wij graag
een eenheidstenue voor alle
BPO spelers tijdens de
toernooien.
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Talenten Regio Oost
Sebastiaan en Jonathan Li zijn talenten die al jarenlang onze Regio
Oost vertegenwoordigen.
Met deelnames aan de WJK’s in Peru en Spanje en de
EJK’s in Polen en Frankrijk heeft Sebastiaan onze regio
vertegenwoordigd op wereld- en europeesniveau.

Jonathan heeft o.a. toernooien gespeeld in Finland, Denemarken,
Zweden, Duitsland, Frankrijk en de 8 nations in België
Aankomende talenten uit het oosten die een push nodig hebben om
thuis te horen bij het nationale niveau zijn:
Jessica Leemhuis
Mees Heitkamp
Mels Lugtenberg
Melvin Cai
Calvin Cai
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Sponsoren
Het is noodzakelijk, dat wij hier in Oost-Nederland het
badmintonnen een ‘lift’ kunnen geven. Dit is goed voor de verenigingen, de spelers en de badmintonsport.
Om dit allemaal mogelijk te kunnen maken zullen wij sponsoren
nodig hebben.
Sponsoren bieden ons ondersteuning, waardoor wij onze sportieve,
sociale en maatschappelijke activiteiten kunnen blijven uitvoeren.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, zoeken wij sponsoren
die met een eenmalige- of jaarlijkse bijdrage ons zouden kunnen
helpen om onze doelen te halen.
Als tegenprestatie bieden wij u naamsbekendheid, verbondenheid
aan bij een zeer maatschappelijk betrokken BPO-stichting en
plaatsen wij uw logo op onze website, facebook- en instagrampagina. Ook kunnen wij een clinic bij uw bedrijf verzorgen, zodat u
zelf onze mooie sport kunt beleven.
Met uw bijdrage en onze eigen bijdrage kunnen wij :









Onze BPO spelers van een eenheidstenue met uw logo
voorzien.
Een clinic organiseren door topspelers / toptrainers
Uitwisseling met andere regio’s of buitenland
Deelname JM toernooien
Deelname NJK, indien speler het niveau heeft
Doorsturen naar BSON of RTC Arnhem
Excursie Papendal, of Yonex Dutch Open
Certificaat aan het eind van het seizoen
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Op dit moment hebben wij de volgende sponsoren

Wilt u ons helpen, maar wilt u eerst meer informatie, neem
dan gerust contact met ons op.
Wij zien heel graag uw bedrijfsnaam hier tussen staan,
want alleen SAMEN kunnen we ons doel bereiken
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Stichting Badminton Promotie Oost
Voorzitter
Mischa Rosanow
 0316-221413
Secretaris
Margreet van Ittersum
 0313-474678
Technische zaken
Remco Oskam
 074-2771583
Penningmeester
Harrie Menkhorst
Topsportcentrum
IISPA
Stadionlaan 60, 7606JZ Almelo
Trainers
Jimmy Cress
Michael van Santen
Website
Facebook
Instagram

 06-57464202
 06-37661941

: Stichting-bpo.nl
: Stichting Badminton Promotie Oost
: badmintonpromotieoost
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