
We’ve offered the Raleigh community to 

anyone who will listen to us.  They helped us 

reclaim over 700 square  

Pluimke Klop Huldenberg 

badmintonclub 

Speelmomenten en lidgeld 

Categorie Speelmoment Lidgeld 

Volwassenen ma 20u-22u 

woe 20u-22u 

80 EUR 

(60 EUR voor 

studenten) 

Sportelaars ma 17u-19u 45 EUR 

Jeugd* 

Minibad* 

ma 19u-20u 

woe 19u-20u 

40 EUR** 

Competitie Zie volwasse-

nen 

+ 40 EUR 

Alle trainingen en speelmomenten gaan door in 

sporthal De Kronkel, Huldenberg 

* De jeugdtrainingen gaan door van september 

t.e.m. juni. In de vakantieperiodes is er geen 

training. 

** Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 EUR vanaf 

het 2de kind. 

Sponsors 

Pluimke Klop Huldenberg, 2021 



Volwassenen 

A lle niveaus vinden hun gading 

op onze speelmomenten voor de 

volwassenen. Een vaste partner is 

niet nodig. 

 

Doorheen het jaar nemen we deel 

aan recreantentoernooien en 

plannen we trainingssessies in. 

 

Onze club beschikt ook over een 

competitieploeg, geïntegreerd 

onder de volwassen recreanten. 

Vraag ernaar bij het bestuur! 

 

Sportelaars 

L a a g d r e m p e l i g ,  l e u k  e n 

levenslang’ sporten is het moto van 

onze sportelafdeling voor 50-plussers. 

 

Jeugd 

V ia speelse trainingen leren we 

de badmintontechnieken aan onze 

jeugdspelers aan. Hierbij volgen we 

het Shuttle Kids-programma: bij elke 

nieuwe stap in hun ontwikkeling 

verdienen ze een gekleurd gadget 

of overgrip. 

 

Minibad: 6-9j 

Algemene motoriek 

Multimove 

Badmintoninitiatie 

 

Badminton: 10-16+ 

Aanleren van basistechnieken en –

tactieken 

Wedstrijdjes: enkel en dubbel 

 

Wie zijn we? 

P luimke Klop biedt al 20 jaar de 

mogelijkheid om   in eigen gemeente 

badminton te spelen.  Jeugd, 

v o l w a s s e n  r e c r e a n t e n  o f  

competitiespelers, sportelaars: voor 

iedereen wat wils! We gaan voor het 

pure sportplezier! 

Daarbovenop verzekeren we de 

familiale clubsfeer met extra-sportieve 

activiteiten.  

 

Onze jeugdafdeling kreeg het C+-label van Badminton Vlaanderen 

Contact opnemen 
info@pluimkeklop.be 

Bezoek ons online: 

www.pluimkeklop.be 

Volg ons op facebook:  

@bcpluimkeklop 


