INFORMATIEFOLDER

CONQUESTO

Noord-Westerhal
Buytenparklaan 6
2717 AX Zoetermeer

Bijgaand enige informatie over dé
badmintonvereniging van Zoetermeer.

GESCHIEDENIS
Badmintonvereniging Conquesto is opgericht in 1998 en komt voort uit de
clubs Aigis en Eridos. Omdat een fusie uit financieel oogpunt profijtelijk
was besloten beide clubs op te gaan in een nieuwe vereniging. Deze moest
natuurlijk wel een nieuwe naam krijgen en dus werd er een wedstrijd
uitgeschreven onder alle leden van beide clubs. Al snel had men een nieuwe
naam gevonden: Conquesto.
LEDEN
Wij hebben nu ruim 300 leden, waarvan ruim 100 jeugdleden. We zijn dan
ook de grootste badmintonclub van Zoetermeer. Alle leden kunnen terecht
op maandag,dinsdag en donderdag vanaf 19.30 en op zondag van 12.0017.00 op minimaal 2 banen. De zaterdag is de hele dag gereserveerd voor
de trainingen van de jeugdleden. Al met al genoeg mogelijkheden om te
spelen wanneer u het wilt.
RECREATIEF SPELEN
Iedereen die recreatief wil spelen kan dus terecht op de maandag-,
dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.30 en op zondag van 12.00-17.00. Op
maandag van 20.30-21.30 en donderdag van 20.00-21.00 is er een
recreantentraining. Deze is inbegrepen bij de contributie. Daarnaast is er
de maandagochtend van 9.00-11.00, bedoeld voor senioren en 55+ leden en
de woensdagochtend van 9.30-11.00 voor 55+ leden. Er bestaat een
mogelijkheid voor fanatieke recreanten om mee te doen aan een
voorjaarscompetitie.

COMPETITIE SPELEN
Bij onze club wordt er actief meegedaan aan verschillende competities. Zo
Doen er 12 gemengde teams, waarvan 3 op landelijk niveau en 1
herenteam mee, in de najaarscompetitie. Ook aan de voorjaarscompetitie
wordt meegedaan. Na de seniorencompetitie in het najaar start de
jeugdcompetitie rond februari. Ook hier doen vaak meer dan 10 teams aan
mee. De thuiswedstrijden zijn over het algemeen op zondagmiddag om
12.00. Dus kom eens gezellig kijken! Tussen al die competitiewedstrijden
door wordt er door veel enthousiaste spelers meegedaan aan toernooien
door heel Nederland en zelfs internationaal. Wederom genoeg
mogelijkheden om mee te doen aan allerlei competities en toernooien, voor
ieder wat wils.
TRAINING
De trainingen voor competitiespelers worden gegeven op dinsdag en
donderdagavond vanaf 19.30. Er zijn 3 trainingsgroepen ingedeeld op
sterkte. Het 1e uur van de training bestaat uit verschillende oefeningen en
het laatste halfuur wordt meestal gebruikt voor oefenwedstrijdjes.
DE HAL
De Noordwesterhal is gebouwd in 1983. De zaal bestaat uit 12
badmintonbanen, dus er is genoeg plek voor iedereen. Er trainen meer
clubs in deze sporthal, zoals turnvereniging Pro Patria en
volleybalvereniging Zovoc. De hal is eigendom van een stichting waaraan we
huur betalen. Iedere vereniging heeft een afgevaardigde in de stichting
waardoor we op alle gebieden inspraak hebben.
DE BAR
Onze bar hebben we in eigen beheer. Dit betekent dat alle inkomsten ten
goede komen aan onze club. Ieder lid van 16 jaar en ouder draait 2 keer
per jaar op een avond een bardienst tot ongeveer 23.00. Onze Mexicaanse
bar ziet er geweldig uit en is supergezellig!

EVENEMENTEN
Ieder jaar wordt er een aantal evenementen georganiseerd. Zo hebben we
een afsluitend etentje na de laatste competitiewedstrijd met alle spelers.
Voor de jeugd wordt er een sinterklaasfeest georganiseerd en een
ouder/kind-toernooi. Ook worden er toernooien georganiseerd door
Conquesto. Zo hebben we ons Mastertoernooi ieder voorjaar en het
jeugdtoernooi.
BENODIGDHEDEN
Voor badmintonspullen kunnen wij altijd terecht bij Regeersport. De
persoon binnen onze vereniging die hiervoor alles kan regelen is Headis
Kersch. Kijk op www.regeersport.nl.

Er is altijd wat te beleven bij deze levendige badmintonclub. Die voor
iedereen jong of oud veel mogelijkheden heeft om te spelen, te trainen,
sociale contacten op te doen, mee te doen aan allerlei activiteiten,
toernooien enz. enz.!

Wij hopen dat wij u enthousiast gemaakt hebben en dat u lid wordt! U kunt
ook op onze website terecht voor meer informatie. www.conquesto.nl
of mail voor eventuele vragen naar info@conquesto.nl
Wij zien u graag terug in onze badmintonhal!

