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Renske Kwakkenbos geeft clinic bij Badmintonclub Hoevelaken
Badmintonclub Hoevelaken bestaat alweer 45 jaar! In oktober 1971 werd de club als zelfstandige
vereniging opgericht. Reden genoeg om er een feestelijk jaar van te maken met allerlei leuke
activiteiten. Zo ook woensdag 2 maart want Renske Kwakkenbos, 3e divisiespeelster in Denemarken
en meervoudig jeugdkampioen van Nederland, kwam naar Badmintonclub Hoevelaken. De jeugd
mocht het spits afbijten. Zij kregen als eerste training van Renske. Tot slot van de training daagden
enkele jeugdspelers Renske uit tot een korte wedstrijd. Helaas konden zij het niet winnen van deze
topspeelster.
Een korte pauze volgde in sportcafé De Slag. Jeugd en senioren werden getrakteerd op een drankje
en een speciale jubileumkoek. Om de gezelligheid nog wat te vergroten werd met alle leden een
bingo gespeeld. De jeugd bleek toch wat meer geluk te hebben bij dit spel want zij wonnen de
meeste prijzen. Na deze gezellige onderbreking was het tijd om de senioren in beweging te krijgen.
De warming-up onder leiding van Renske, zorgde voor leuke foto’s en filmpjes. Het oefenen van de
verschillende slagen was nog niet zo gemakkelijk maar door de duidelijke uitleg kreeg men de slag
toch aardig te pakken. Ook een aantal senioren wilden zich na de training wel eens meten met een
topspeler en dit zorgde soms voor de nodige hilariteit. Tot slot werd Renske Kwakkenbos natuurlijk
heel hartelijk bedankt voor al haar tips &tricks. En zoals ze zelf aangaf, zien we haar vast nog een
keer terug bij Badmintonclub Hoevelaken.
Het was voor zowel de jeugd als de senioren een erg leuke avond. BCH kijkt alweer uit naar de
volgende activiteit op 20 mei. Er is dan, vanaf 19.30 uur, een reünie in Sportcafé De Slag voor alle
oud-leden. Deze avond staat in het teken van het ophalen van herinneringen maar voor degene die
willen is er ook de mogelijkheid om een shuttletje te slaan. Bent u ooit lid geweest van
Badmintonclub Hoevelaken en lijkt het u leuk om deze avond bij te wonen, dan kunt u dit aangeven
door een mailtje met uw gegevens te sturen naar info@bchoevelaken.nl.
BCH hoopt op veel animo zodat we er met elkaar een onvergetelijke avond van kunnen maken.

