
Wij zijn: 

• de stichting Victoria 2000 ter bevordering van het 
top badminton in Limburg 

• het Top Badminton Centrum Limburg onder 
leiding van: Franz-Josef Breuer,                        
   Houwerstraat 30 

             6432 AM Hoensbroek 
    Tel: 045 5217981 

• thuis in de sporthal: In de Biessen 
                                   Gravin v. Schönbornlaan 4 
                               6433AZ Hoensbroek 
                                  Tel: 045 5214707 

• met de eerste stappen begonnen in 2007 en 
bouwen onze professionele aanpak verder uit. 

• het TOP Badminton Centrum Limburg, wat 
ondersteund wordt door Dunlop International 
Europe Ltd. (Carlton) te Eindhoven 

• het TOP Badminton Centrum Limburg wat in 
contact staat en samenwerkt met het Huis voor 
de Sport Limburg, het Team Topsport Limburg 
en de Nederlandse Badminton Bond. 

• aanspreekbaar voor meer informatie over het 
centrum. Vraag de bijzondere informatiemap 
aan. 
 

• toegankelijk ten alle tijden. Geïnteresseerden 
kunnen zich melden via het volgende mailadres: 
breuerfj@hotmail.com 
                         

 
       
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 

 

 
 Voor talenten en toppers 

 

  Kinderen, jeugd en senioren  
 worden professioneel opgeleid, getraind 

en begeleid. 

 

  Iedereen kan solliciteren 
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Wij zoeken: 

 

• kinderen, jeugdspelers en jongere senioren, die 
open staan voor de top sport. 

• spelers die in een gekwalificeerde opleiding 
geïnteresseerd zijn. 

• spelers die interesse hebben zich onafgebroken 
te verbeteren en zich verder te ontwikkelen. 

• spelers die naar onze maatstaven talenten voor 
badminton op topniveau meebrengen. 

• spelers die naast trainingen graag aan toernooien 
en teamcompetitie deelnemen. 
 

 
Wij bieden: 

• één training per week onder gekwalificeerde 
begeleiding. 

• een individueel gerichte opleiding. 

• een mentale en medische begeleiding. 

• een internationaal gekwalificeerd trainersteams. 

• een top sport perspectief. 

 

Eerste nieuwe Kennismakingsavonden 

Dinsdag 28.juni 2022 18.30-20.30 uur/20.00-21.30 uur  

Dinsdag 5.juli 2022 18.30-20.30 uur/20.00-21.30uur 

 

Aanmeldingen:breuerfj@hotmail.com 

t/m dinsdag, 23.6.2022 

  

 
           Wij werken 
 
                met 1 Topsportgroep  

• op dinsdag in de tijd van 19.30/ 20.00 – 21.30 uur 

• in series van 12 trainingen  (jeugd vanaf 15/16 
jaar en jongere senioren) 
 
met 1 Talentennest  

• op maandag of dinsdag in de tijd van             
18.30-20.00 uur  

• in series van 12 trainingen ( kinderen van 10-
13/14 jaar) 

 
Werven en aanspreken van deelnemers vanaf 
7.6.2022 en het bekendmaken van de financiële 
condities. 
 
Onder leiding van de Talent- en Top-Trainers: 
 
Bernd Schuch, Duitse toptrainer kinder- en jeugd-
selectie 
Maurice Breuer, voorm. eredivisie-trainer en top- 
jeugdtrainer 

          Franz-Josef Breuer, voorm. eredivisie-trainer en 
Jeugdtrainer 
 
verder begeleiding door oudtopspelers van BC 
Victoria 


