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 Badminton Academy & BadmintonSchool Oost Nederland 

De BSON Coach Academy is een onderdeel van de BSON en gaat in aug 2018 coach seminars 

van 1 dag( telkens max 1,5 dagdeel aanbieden) waarin een korte theoretisch inleiding van max 1,5 

uur wordt gegeven met aansluitend een lunch. Na de lunch ca. 2 uur beoefenen en praktisch 

toepassen van de theorie. 

De reden hiervan is redelijk eenvoudig want je hebt een trainers opleiding, recentelijk of iets langer 

geleden afgerond en je staat ineens voor het feit wat nu. Ben ik werkelijk instaat om een 

programma/periodisering voor mijn club of spelers te maken en kan ik nu met mijn opgedane bagage 

aan kennis in voldoende mate technische-en tactische trainingen(methodisch en didactisch) voor het 

gemengddubbel(XD) en dubbelspel(WD en DD),geven . Heb ik daarnaast voldoende handvatten 

aangereikt gekregen om op adequate wijze fysieke elementen in de trainingen in te bouwen.Maar ook, 

kan ik moderne hulpmiddelen gebruiken om in eerste instantie technieken te evalueren en in 

trainingen aan te passen. En op welke manieren kan ik effectief coachen en wat doe ik met de 

uitkomsten tijdens de wedstrijd en tijdens trainingen.  

Welnu dat zijn precies de elementen die kunnen worden aangeboden in 5 opeenvolgende 

bijeenkomsten die op zaterdagen van 10:30 tot maximaal 15:00 worden beoefend.De precieze locatie 

volgt maar zal sterk regionaal zijn, dus in dit geval Overijssel worden gehouden, maar in principe in 

Lierderholthuis, 4 km van Heino maar kan ook Hengelo of Deventer worden, en is afhankelijk van 

de beschikbaarheid en prijs. De belangrijkste praktische redenen zijn dat je je als trainer optimaal op 

het nieuwe seizoen ‘18/’19 kunt voorbereiden.De data kan ik al wel geven deze zijn: 4/8,18/8,25/8,1/9 

en 8/9 

Kosten zijn vooralsnog, wanneer Lierderholthuis wordt gekozen als cursusplaats, voor 5 

bijeenkomsten mogelijkheid A  € 395,00 p/p. Maar wanneer je je verder wenst te bekwamen of te 

begeleiden zou je ook binnen de BSON in Hengelo van 16:30 tot 18:30, maximaal 2 maanden op 

maandag en/of vrijdag te beginnnen vanaf september 2018, als trainer meer praktijkervaring kunnen 

opdoen, met hoog gemotiveerde spelers. Maak je hiervan gebruik dan zijn de kosten voor de 5 

bijeenkomsten voor optie B € 295,00 p/p.   

 De maximale deelname aan de seminars is gesteld op min.6  en max. 8 trainers.  

Aanmelden kan schriftelijk de inschrijving is pas geldig, tegelijkertijd met de betaling ovv aangeven 

mogelijkheid A of B op rekening NL 53 INGB 0005 1523 85 t.n.v. G.J.Fikenscher. 

Hierbij schrijf ik me in voor de 5 delige coach seminar met mogelijkheid A/B( doorhalen wat niet 

van toepassing is)  

Naam:............................ 

Voornaam.................... 

Trainerdiploma........... 

Wanneer behaald....... 

Emailadres................. 

Mobiele nr.................. 

Uitgebreide info te verkrijgen via : John Fikenscher, email: gjfcoach@gmail.com, mob.+31(0)6 81604520 
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