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Oud-leden
welkom op retinie

Jubileum Badminton CIub Hoevelaken

Maureen van Goethem

Ai 45 jaar wordt er ie-
dere week een partijtje badminton
gespeeld waarbij de gezelligheid
voorop staat.

Ín 797L werd bijna alleen voet-
bal, korfbal en tennis beoefend in
Hoeveiaken. In dat jaar werd ook
sporthal'Ridderspoor' gebouwd.
Even later was er zoveel animo dat
Badminton CIub Hoevelaken (BCH)
op 21 oktober 1976 officieel werd
opgericht. Andere binnensportver-
enigingen volgden snel. Vandaag
de dag v/ordt op woensdagavond in
sporthal 'De Siag' en vrijdagavond
in sporthal 'De SIag' en in sporthal
'Hooglanderveen' gespeeld.

Het gaat een heel feestelijk jaar wor-
den. Door de jubileumcommissie
worden er bijna elke maand jubile-
umactiviteiten georganiseerd. Die
activiteiten begonnen al in januari
waar tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie ieder lid een met logo van BCH
bedrukte Dopper@ en een datum-
kaartje kreeg. Op dat kaartje ston-
den alle activiteiten van 2016 ver-
meld. In februari werd topspeelster,
voormalig BCH-lid, Renske Kwak-
kenbos (die tegenwoordÍg in Dene-
marken speelt) uitgenodigd om een
clinic te geven aan alle leden. Nadat
zij alle hoeken van het veld had Ia-
ten zien werd de avond afgesloten
met een bingo.

cEzEtLlcHEtD Volgens de leden is
het de gezelligste badmintonvereni-
ging voor zowel jeugd als volwasse-
nen, maar er is een bijna chronisch
tekort aan dames. Badmintonnen
bij de vereniging in Hoevelaken kan
zowel recreatief als in (regionaal)

competitieverband; BCH is dus een
vereniging waar iedereen op zijn
eigen niveau kan spelen, waarbij
sportiviteit, teamgeest en gezel-
ligheid hoog in het vaandel staan.
,,Gezelligheid staat bovenaan. V/ij
hebben het idee dat iedereen zich
bij ons thuis voelt. Badminton is ook
voor iedereen. De jongste is acht
jaar, de oudste boven de zeventig",
vertellen de Ieden van de jubileum-
commissie.

Twee rackets, een shuttle en netje,
dat is alles wat je nodig hebt om bad-
minton te spelen. BadmÍnton wordt
niet alleen één tegen één gespeeld,

ook het dubbelspel of mixspel is po-
pulair. Door de simpele regels en de
hoge snelheid is badminton boven-
dien leuk voor jong en oud.

Bij BCH kun je de badmintonsport
beoefenen als recreant of wedstrijd-
speler. ,,Lekker badmintonnen,
maar zeker het achteraf bijkletsen
onder het genot van een hapje en
een drankje, is voor velen de over-
weging om bij ons te komen spelen."

REUillE Omdat er in de afgelopen
45 jaar heel veel leden zÍjn geu/eest
wÍl het jubiieumcomité een reiinie
houden. De reiinie vindt plaats op

vrijdag 20 mei in Sportcafé De SIag
aanvang 19.30 uur. De avond stae
voornamelijk in het teken van her
inneringen ophalen, vergeten anek
dotes en nostalgie. De mogelijkhei,
bestaat ook om, voor wie dat wi11er
nog een shuttletje te slaan bij he
oud{eden toernooi. De badminton
club doet een oproep aan oud-lede:
om deel te nemen aan de reunie e:

zich via mail, info@bchoevelaker
nl, aan te meiden.

Er staan nog meeÍ jubileumactivi
teiten op het programma. Meer in
formatie hierover staat op de web
site, www.bchoevelaken.nl.

De leden van BCH staan stil bij het 45-jarig bestaan.
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