
 

 

 
 
 
 

 

Badminton Fast/Fit/Fun 
 
Iedereen kan badmintonnen op zijn eigen niveau/manier. 
Wil je voor je plezier spelen of om fit te blijven of wil je jezelf meten 
met andere spelers op competitief niveau, BDV Veenendaal biedt je 
deze mogelijkheden. Voor zowel valide spelers als spelers met een 
beperking. 
 
Badminton Duovereniging Veenendaal is aangesloten bij 
Badminton Nederland en daardoor zijn we gerechtigd mee te doen 
aan de bonds- en regiocompetitie, alsmede de voor- en 
najaarscompetitie. Op dit moment zijn we vertegenwoordigd in 
verschillende klassen. De competitie wordt zowel door onze senior- 
als door onze juniorleden gespeeld. 
 
U kunt geheel vrijblijvend een keer meedoen, om de sfeer te 
proeven, maar vooral om te ervaren wat het is, om op een leuke 
manier met enige inspanning ontspannend bezig te zijn. 
Ook de recreant is bij ons van harte welkom. Kun je het nog niet? 
Dan leren we het je. Wil je beter worden? Onze trainers zijn 
gediplomeerd en van een hoog niveau. 
 
Lijkt het je ook leuk om lid te worden van onze vereniging? Kom 
dan gerust eens langs op een van de speeldagen van onze 
vereniging. Je kunt dan gratis drie avonden meedoen. Het enige 
wat je nodig hebt is sportkleding, een paar zaalsportschoenen en 
een racket. Heb je nog geen racket? Dat is geen probleem, want 
dan kan je er één van ons lenen. 
 

http://www.bchillegom.nl/competitie.html
http://www.bchillegom.nl/jeugdhonk.html
http://www.bvalmere.nl/vereniging/sporthal/routebeschrijving
http://www.bvalmere.nl/vereniging/sporthal/openingstijden
http://www.bvalmere.nl/vereniging/sporthal/openingstijden


 

 

Ben je geïnteresseerd in het badminton spelen? Bezoek onze 
website : www.netsmash.nl  of neem contact op met de voorzitter 
Edwin Schriemer (voorzitter@netsmash.nl of 06-41840140). 
 
Speeltijden:  
 
Jeugd 
Dinsdag: 
18.30 – 20.00 uur:  
jeugdtraining vanaf 11 jaar, incl. competitiespelers  
Donderdag: 
17.30 -19.00 uur:  
training pupillen, tot en met 10 jaar  
18.30 -20.00 uur:  
jeugdtraining competitiespelers en St. Jeugdbadminton De Vallei 
 
Senioren 
Maandag: 
20.00 -22.00 uur:  
vrij spelen senioren en training competitiespelers senioren.  
Dinsdag: 
20.00 -22.00 uur:  
vrij spelen senioren, aangepast badminton (rolstoelbadminton) en  
recreantentraining senioren.  
Donderdag: 
20.00 -22.00 uur:  
vrij spelen senioren en training competitiespelers senioren.  
 
Locatie: 
Sporthal "De Vallei"  
Sportlaan 3  
Veenendaal  
 

http://www.netsmash.nl/
mailto:voorzitter@netsmash.nl

