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Uniek badmintonspektakel tijdens Week van het Badminton
Wil je getuige zijn van een spectaculaire badmintonwedstrijd, blokkeer dan dinsdagavond
18 september in je agenda. De Utrechtse sporthal Lunetten is deze avond het decors
voor de allereerste badmintonsimultaan wedstrijd ooit in Nederland. Utrechtse
badmintontoppers Yao Jie en Eric Pang hebben samen met dubbelspecialist Ruud Bosch
de uitdaging aangenomen om een simultaan wedstrijd te spelen tegen spelers van
Utrechtse clubs. Yao Jie nam enkele weken geleden nog deel aan de Olympische Spelen
en Eric Pang is meervoudig Nederlands Kampioen.
Volgens bondsvoorzitter Clemens Wortel is het niet alleen de hoogste tijd geworden om
de sport weer te laten glanzen maar ook het conservatisme in de sport af te schudden.
“We moeten onszelf meer profileren. En met ‘we’ bedoel ik ‘de bond’ en alle verenigingen
in Nederland. We starten een gezamenlijke inspanning om te laten zien dat badminton
een zéér toegankelijke sport is. Iedereen kan het doen. Badminton moet weer sexy
worden!”
Topspelers Yao Jie, Eric Pang en Ruud Bosch zeiden meteen ‘Ja’ op het voorstel van de
bond om mee te werken aan de eerste badmintonsimultaan wedstrijd ooit in Nederland.
Ook Lotte Jonathans twijfelde geen seconde om de clubkampioenen van Nederland te
coachen in hun wedstrijdjes tegen Jie en Bosch. “Ik weet hun zwakke punten,” grapt
Lotte.
Het evenement begint om 20 uur en vindt plaats op dinsdag 18 september in Sporthal
Lunetten (Zwarte Woud 201) te Utrecht. Badminton Nederland organiseert dit evenement
in samenwerking met Vereniging Sport Utrecht en de vijf Utrechtse
badmintonverenigingen BC Iduna, DVS-Koto Misi, Hercules, BC Castellum en SB Helios.
Badminton Nederland werkt al vele jaren met veel succes samen met dit actieve netwerk
van Utrechtse badmintonverenigingen.
Kijk voor meer informatie over dit evenement of over de Utrechtse
badmintonverenigingen op www.sportutrecht.nl

Wat organiseren de Utrechtse badmintonverenigingen in de ‘Week van het
Badminton’
BC Iduna: organiseert op 17 september een open avond in sporthal Galgenwaard.
Iedereen vanaf 16 jaar die eens gratis en geheel vrijblijvend een shuttle wil slaan, is dan
van harte welkom. Kijk voor het volledige programma op: www.bciduna.nl
USV Hercules: geïnteresseerde volwassenen kunnen op woensdagavond aansluiten van
18.30 tot 22.30 uur en jeugd is welkom op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.30 uur in
sporthal USV Hercules. Kijk voor meer info op: www.usvhercules.nl/badminton
DVS-Koto Misi: organiseert op woensdag 19 september een inloopavond/open training
voor volwassen in Sporthal Hoograven vanaf 19.30 tot 23.00. Op zaterdag 22 september
is er een inloopmiddag/open training voor jeugd, ook in Sporthal Hoograven vanaf 12.30
tot 14.30 uur. Kijk voor meer info op: www.dvs-kotomisi.nl
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