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Afgelopen zomer stond er een advertentie op badminton.nl, RBC Sowat is opzoek naar 

een nieuwe trainer en ik heb daar op gereageerd. Na een leuk gesprek met het bestuur 

hebben we besloten dat ik, Randy van der Bijl, de nieuwe trainer van RBC Sowat ga 

worden. Ik speel zelf al ruim 30 jaar badminton en ben op 8-jarige leeftijd begonnen. In 

de jeugd van BC Corbulo (Voorburg) speelde ik mijn eerste competitie wedstrijd en op 

mijn 19de zat ik in het eerste team en speelde derde klasse Landelijk (Vierde Divisie). 

Hier ben ik begonnen als jeugdtrainer en in mijn eerste jaar werden we Kampioen. 

Daarna ben ik naar BC Dropshot gegaan, waar ik 3 keer in de week ging trainen en ook 

de jeugd training gaf. Ondertussen vele jaren later ben ik voor mezelf begonnen in de 

verkoop van tennis en badmintonartikelen, dit deed ik naast mijn werk. Bij DKC heb ik 

mijn competitie spelen afgesloten in de Derde Divisie, ik ging verhuizen naar Leeuwar-

den.  

In al die jaren heb ik bij 11 verschillende verenigingen training gegeven zowel aan de 

jeugd als aan senioren, nu staat er een nieuwe uitdaging te wachten. Mijn doel is om op 

een plezierige manier het niveau van de club omhoog te brengen.  

 

2 Jaar geleden ben ik begonnen met het importeren van badmintonspullen uit China. 

Het Japanse merk Kumpoo viel bij mij daar op, een zeer mooie collectie van badmin-

tonartikelen. Kumpoo is een merk die hoogwaardige rackets produceert, zeer mooie 

en opvallende kleding heeft. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook shuttles, schoenen, 

tassen, e.d. Naast het merk Kumpoo verkoop ik ook badmintonartikelen van Yonex. 

Via de website www.pro-racket.nl kunnen mensen zien wat ik op het gebied van bad-

minton aanbied en natuurlijk spullen bestellen. 

  

Badminton is één van de meest fysieke sporten die er is, veel mensen vergissen zich 

erin hoe zwaar deze sport is. Het is daarom ook zeer belangrijk om je goed te laten 

adviseren bij de aanschaf van een racket en schoenen. Als ouder zijnde is het daarom 

erg belangrijk om een praatje te maken met de trainer. Bij jeugdspelers is het zeer be-

langrijk met juiste schoenen en racket te spelen. Vaak is het zo dat bij een gewone 

sportwinkel er een verkeert advies wordt gegeven. Badmin-

ton is de minst gevoelige sport voor blessures, mits er ge-

bruik wordt gemaakt van de juiste schoenen en racket. Wil 

je blessure voorkomen en/of geen verkeerde schoenen en 

racket aanschaffen, kom dan gerust naar mij om je vragen te 

stellen. Ik ga met veel plezier deze nieuwe uitdaging aan om 

de spelers van RBC Sowat wat bij te leren. 

  

Met vriendelijke groet, 

Randy van der Bijl 

Interessante weetjes!! 

 

 Tijdens het Halloween-

toernooi op 30 oktober 

zal Randy met zijn        

badmintonartikelen      

aanwezig zijn.  

 Je kan op deze avond ook 

advies inwinnen bij Randy 

over de juiste schoenen 

en rackets die het beste 

bij jou passen. 

Even voorstellen 

Rozenburgse Badmintonclub Sowat 

Oktober 2015 Nummer 3 jaargang 5 

Nieuwsbrief 
Extra editie 

R 

Rozenburgse Badminton 

Club Sowat 

Postbus 1198  

3180 AD Rozenburg ZH  

Email:                        

badminton@sowat.nl    

NL96INGB0003102001   

t.n.v. R.B.C. Sobat-

Waterweg, Rozenburg                                     

NBB Verenigingsnummer 

05428  

KvK 40385099       

 

www.sowat.nl                                                            

http://badminton.nl/
http://www.pro-racket.nl/

