Hoezo badminton in Heino?

Badmintonclub Hoogerheyne slaat door:

“Intensieve full body workout”
Badminton, dat kennen we vooral als tijdverdrijf op de camping. Als het niet te hard waait, de
enige overgebleven shuttle niet is gescheurd en de rackets niet al te krom zijn, dan willen we
nog wel eens een paar keer overslaan. Maar als je denkt dat het er zo aan toegaat op
Badmintonclub Hoogerheyne, dan heb je het natuurlijk mis. Badminton, dat is een Olympische
sport en de topatleten die het bedrijven, bewegen zich snel en behendig over het veld om de
tegenstander vervolgens met een shuttle-snelheid van soms 340 kilometer per uur te bestoken.
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