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Nu ook badminton voor kinderen
Zaalvoetbal- en badmintonclub Mikra groeit en bloeit

Luc De Fré en Jean-Paul Cordemans kijken er naar uit om met badminton voor jongeren te beginnen.

Mikra bestaat meer dan 17 jaar. Gestart
met een tiental leden tellende vriendschappelijke zaalvoetbalploeg evolueerde
Mikra naar een competitieve zaalvoetbalploeg (twaalftal leden), een recreatieve
zaalvoetbalploeg (dertiental leden), en
een badmintonafdeling voor volwassenen
(op zondag van 19u tot 21u in de sporthal
van Kraainem) met ruim dertig leden. Gemiddeld zijn er een twintigtal per oefensessie aanwezig.
Vanaf september komt er nog een tweede
competitieve zaalvoetbalploeg bij. Vooral
voor jongere spelers tussen de 16 en 21
jaar, goed voor nog eens een tiental leden.
Waar het voor sommige verenigingen niet

echt gemakkelijke tijden zijn, heeft Mikra
door de jaren heen zijn ledenaantal meer
dan verzesvoudigd. Dit doet vermoeden
dat het bij Mikra aangenaam sporten is.
Nieuw vanaf september is het ook badminton voor kinderen. Waarom? Volwassen leden vroegen zich op het einde van
vorig seizoen af of ook hun kinderen niet
een partijtje badminton zouden kunnen
spelen. Het bestuur speelt nu op die vraag
in. Kinderen en jongeren kunnen vanaf
september komen badmintonnen. Indien
er voldoende kinderen - een vijftiental
is het minimum - willen komen badmintonnen, waarborgt Mikra minstens twee

volwassen begeleiders bij elke sessie, en
wordt alles in het werk gesteld om een
tiental keren een Bloso-lesgever in te
schakelen. De oefensessies voor kinderen
hebben vanaf midden september plaats
op zaterdagmiddag in de sporthal van
Kraainem, waarschijnlijk van 12u tot 13u.
Jongeren die geïnteresseerd zijn, moeten
onderstaand strookje voor 17 september
opsturen, zodat het bestuur een duidelijk
zicht krijgt op het aantal deelnemers.
Later toetreden kan uiteraard ook, maar
zolang er geen vijftien deelnemers zijn,
is het moeilijk om van start te gaan. De
kostprijs bedraagt 50 euro per seizoen per
kind, verzekering inbegrepen. Vanaf het
tweede kind van eenzelfde gezin, betaal je
30 euro per seizoen per kind, verzekering
inbegrepen.
Goed kunnen badmintonnen is niet nodig,
sportief ingesteld zijn wel. Mikra hecht
namelijk veel belang aan het ‘vriendschappelijk in groep sport beoefenen’. Voor het
materiaal (sportschoenen, racket en sportuitrusting) moet zelf gezorgd worden; de
shuttles (pluimpjes) worden ter beschikking gesteld door Mikra.
Voor meer info: 0475 77 95 92 of
0475 94 30 89; luc.defre@skynet.be of
jp.cordemans@skynet.be
Kijk ook op: www.mikra.be

Inschrijvingsstrookje badminton voor kinderen
Naam, voornaam

geboortedatum van het/de kind(eren):

Naam + voornaam van vader/moeder/voogd:
Adres:
Telefoon/GSM/e-mail:
wenst, indien voldoende kinderen interesse betonen, lid te worden van ‘Mikra - Badminton for kids’ voor het seizoen 2004-2005
Handtekening kind:
Handtekening vader/moeder/voogd:
Luc De Fré (voorzitter), Spechtenberg 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, 02 725 44 68, 0475 77 95 92, luc.defre@skynet.be
Jean-Paul Cordemans (ﬁnanciën/secretariaat), A. Brackestraat 60 c4, 1950 Kraainem, 02 721 13 49, 0475 94 30 89,
jp.cordemans@skynet.be
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