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STAp eeNS BINNeN BIJ eeN AdverTeerder!

Winnaars clubkampioenschappen 2010

Achter de schermen 

Augustus is een beladen maand. In de vakantie maand wordt achter de schermen 
door bestuursleden hard gewerkt. voordat ze op vakantie gaan hebben ze al een 
vergadering achter de rug. het mail verkeer staat ook niet stil. dit doen ze in dienst 
van de leden. Badminton club Terneuzen bestaat 40 jaar. een foto verslag van het 
feest is te zien op pagina 12 en 20.

Zoals jullie weten heeft Jan Stegeman zijn functie als voorzitter neergelegd.  
op pagina 19  zoeken we een vervanger. voorlopig heeft de nieuwe secretaris  
piet verhage het voorwoord in dit blad overgenomen.  Lees zijn werk op pagina 4

Mario Baert en ik zullen ervoor zorgen dat het slagblad op tijd bij drukkerij govert 
komt. vrijwilligers brengen de bladen bij u thuis. 

In de volgende uitgave beloven we dat een jeugdpagina komt. het onderdeel “ 
geef de shuttle door” komt ook terug. We hebben plannen om een BB-er te  
benaderen voor een interview.  Zie pagina 14. de redactie van het slagblad nodi-
gen jullie uit om ook mee te werken aan dit blad. Wij staan open voor alle leuke 
sportieve suggesties. Laat het ons weten.

Tot zover over deze eerste uitgave.

Clara Schumann
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hallo  allemaal,

hopelijk is iedereen weer heelhuids terug van vakantie en staan we vol ongeduld  
te wachten tot het nieuwe badmintonseizoen kan beginnen. We trappen af dit  
seizoen op maandag 6 september. Na een zomer vol sport op de buis, voetbal,  
wielrennen, tennis enz., is het weer tijd om zelf aan de slag te gaan. 
doordat we helaas nog steeds geen opvolger voor onze voorzitter hebben neem  
ik hierbij de kans om het voorwoord in ons clubblad te schrijven. helaas is de  
bestuursbezetting minimaal, dus zijn er mensen die zich hiervoor in willen zetten,  
laat het ons weten. Informeer eens bij de bestuursleden en meldt je aan als bestuurslid.

Wat zijn de voornaamste uitdagingen voor ons nieuwe bestuur, natuurlijk behoud van een 
mooie vereniging, financieel gezond met een aantal leuke activiteiten voor onze leden zoals 
voortzetting van de familietoernooien, pep toernooien en  clubkampioenschappen.  Liefst 
een ledengroei, en hier is vooral bij de jeugd nog wel het een en ander te bereiken, voorts  
de jeugd iets meer bij de ouderen betrekken, het samengaan van pep toernooi voor jeugd 
en oud was al een mooi voorbeeld en natuurlijk geldt dit ook voor de competitiespelers, 
bezoek eens een thuiswedstrijd, want supporters zijn altijd welkom.   
Actief bezig zijn dus, en niet alleen voor het bestuur.  hebben jullie hierover ideeën, laat ze 
ons a.u.b. horen.

ook het vorige seizoen is afgesloten met de Algemene Ledenvergadering, hier heeft Jan 
Stegeman zijn functie als voorzitter neergelegd, na 10 jaar bestuurslid was het volgens Jan 
tijd voor een ander. Jammer, temeer omdat er nog geen opvolger is gevonden.  ook Barbara 
is wegens tijdgebrek gestopt als secretaris. Toch allebei bedankt voor jullie inzet voor het 
bestuur. edy, Adriaan en veerle blijven lid van het bestuur, aangevuld met mij als opvolger 
van Barbara. Mario Baert en Clara Schumann zullen voortaan het  uitbrengen van het slag-
blad op zich nemen.

om het financiële plaatje sluitend te houden is op de ALv besloten om de contributie te ver-
hogen met 5%. dus voor de senioren wordt dit dan € 113,50 en voor de jeugd € 74,50. door 
het teruglopende aantal van  jeugdleden is tevens besloten om op vrijdagmiddag de jeugd 
wat beter te verdelen zodat hierbij het uur van 19.00 tot 20.00 is komen te vervallen. 
Bijzonder positief was de deelname van de vereniging aan het scholentoernooi, opgezet 
door de gemeente Terneuzen, maar georganiseerd door de badmintonclub voor alle scho-
len in de gemeente Terneuzen. Na dit toernooi hebben zich toch enkele nieuwe jeugdleden 
aangemeld. ook voor het volgend jaar zijn de voorbereidingen hiervoor al in gang gezet.

de competitieteams gaan ook dit jaar weer van start met 3 teams bij de senioren en twee 
teams bij de jeugdleden.  
 
het komende seizoen kunnen we waarschijnlijk alle competitieteams op dezelfde dag 
bekijken, bijna alle thuiswedstrijden van de senioren zijn namelijk gelijktijdig. echter op dit 
moment zijn er al weer berichten dat de bond toch weer wijzigingen wilt doorvoeren in de 
data van het tweede en derde team. hopelijk is dit alles bij het uitkomen van het slagblad 
bekend.

Nu we het 40 jarig bestaan gepasseerd zijn, kunnen we ons gaan richten op de komende 
jaren. op naar de 50 dus, 10 jaar, het lijkt heel wat maar het is maar een peulenschil. 
Succes gewenst aan alle competitiespelers, recreanten en jeugdleden dit seizoen bij de com-
petitie, pep toernooien,  familietoernooien en andere activiteiten.

groeten, piet verhage

A5	  formaat	  €	  50

STAp eeNS BINNeN BIJ eeN AdverTeerder!
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Bestuur

voorzitter:   vacant

Secretaris:   piet verhage   0115 617407

penningmeester:  edy van hoije   0115 620184

Technische commissie: Stefan van de velde  0115 852456

Leden administratie:  Adriaan v/d Waal v dijk 0115 618451

Algemeen lid:   veerle Thalen   06-30873612

Commissies

Competitieleider:  veerle Thalen   06-30873612

pep toernooi:   Adriaan v/d Waal v dijk 0115 618451 
    Arie Boer   0115 618431 
    Karel Nijssen   0115 697212

redactie slagblad:  Mario Baert   0115 471292 
    Clara Schumann  0115 613565

! Inleveren copy slagblad voor I november 2010:
Clara Schumann (hjmerc@zeelandnet.nl)

Ledenadministratie:  Adriaan v/d Waal v dijk 0115 618451 
    Langs de Kreek 32 
    4535CC Terneuzen

Clubadres:   BC Terneuzen   0115 617407 
    parelmoerboog 14 
    4533BC Terneuzen

homepage   WWW.BCTerNeuZeN.NL

        

Bestuur en Commissies

Cappendijk auto's Terneuzen b.v. Volvo

Volvo
For life

A5	  formaat	  €	  50

  OPTOMETRIST EN CONTACTLENSSPECIALIST  A.N.V.O

A5	  formaat	  €	  50
STAp eeNS BINNeN BIJ eeN AdverTeerder!
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Informatie  
seizoen 2010/2011

start seizoen: 

maandag 6 september 2010 

ContriButie

Senioren: € 113,50 

Bijzonder lid* 40% = €  45,40 

Jeugd : €   74,50 

Bijzonder lid* 40% = €  29,80

Inschrijfgeld voor alle nieuwe leden € 2,50

 

Advertenties slAgBlAd

A4 € 100,--

A5 €   50,--

*Bijzonder lid

Ook jij kunt bij onze vereniging een bijzonder 
lidmaatschap aanvragen, Je moet dit ten alle 
tijden jaarlijks bij het bestuur aanvragen en bekend 
maken om welke reden je dit wenst aan te gaan. 
Deze redenen kunnen o.a. zijn:

• Zwangerschap  
• Studie buiten Zeeuws Vlaanderen  
• Langdurige ziekte/blessure 

ln alle andere gevallen beslist het bestuur

A5	  formaat	  €	  50

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAp eeNS BINNeN BIJ eeN AdverTeerder!
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dag datum Jaar toernooi tijd

Zaterdag 16 oktober 2010
pep toernooi                 

Senioren en junioren
10.00-13.00

Zondag 14 november 2010 Familietoernooi 10.00-13.00

Zaterdag 4 december 2010 pep toernooi 10.00-13.00

Maandag 20 december 2010 Kersttoernooi 18.00-22.30

Maandag 3 Januari 2011 oliebollentoernooi 18.00-22.30

Zondag 20 Februari 2011
pep toernooi                  

Senioren en junioren
10.00-13.00

Zondag 20 Maart 2011 Clubkampioenschappen 10.00-19.00

Zondag 10 April 2011 pep toernooi 10.00-13.00

Zaterdag 16 April 2011 Familietoernooi 10.00-13.00

donderdag 19 Mei 2011 ALv 19.30-22.00

toernooien seizoen 2010/2011
dAg tiJd CAtegorie trAiner/Begeleiding

vrijdag 16.00-17.00 Jeugd tot 
ca. 9 jaar

Marijke van hoije  
Adriaan v/d Waal v dijk

vrijdag 17.00-18.00 Jeugd tot 
ca. 12 jaar

Klaas van gelder 
Marijke van hoije

vrijdag 18.00-19.00 Competitie 
Junioren

Barbara v/d Water

Maandag 18.00-22.30 recreanten 
Senioren

Adriaan v/d Waal v dijk

dinsdag 09.30-11.00 recreanten 
Senioren

Joop Lisman

dinsdag 18.45-20.15 Senioren 
competitie 

3 banen

Lon peters

Woensdag 09.00-10.30 recreanten Marijke van hoije

Speeltijden seizoen 2010/2011
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A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

  Alvarezlaan 2
  4536 BD Terneuzen
  tel:- 630350
  fax:- 630010

Met een gezond “Van de Velde ontbijt” 
Raak je snel kilo’s kwijt 

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAp eeNS BINNeN BIJ eeN AdverTeerder!

B.C. Terneuzen      jaar
Een samenvatting van het jubileum feest op                      5 juni 2010

18:00 uur aankomst

Op de fiets DJ op de achtergrond Ongedeerd uit Uruzgan

Welkom Terug van vakantie

vervolg op pagina 18
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We gaan van start met dicky palyama, geboren in gouda op 26-3-1978.
op jonge leeftijd begonnen met badminton en vanaf 1990 tot 1997 was hij niet te verslaan bij 
de Nederlandse kampioenschappen. In 1997 werd hij zelfs europees jeugdkampioen.

Bij de senioren vervolgde hij dit door vanaf 2000 tot en met 2008 Nederlands kampioen te 
worden. daarna werd hij opgevolgd door eric pang die de laatste twee jaar dit toernooi op zijn 
naam bracht.

Zijn favoriete spelsoort is de single, hierin haalde hij de mooiste overwinningen.
Zijn hoogste ranking van de wereld was in 2004, gedurende twee maanden bezette hij
plaats 7. hierna zakte hij op de wereldranglijst maar tegenwoordig bezet hij toch weer de  
16e plek. hiervoor heeft hij toch een aantal aansprekende resultaten behaald door  
overwinningen in 2009 op de polish International open, de victor dutch International  
en in 2008, de  russian open grand prix.

verdere ereplaatsen waren de halve finale dutch open 2009, halve finale Thailand open,  
halve finale german open aangevuld met talloze kwartfinales in verdere buitenlandse toer-
nooien. regelmatig weet hij een top 10 speler te verslaan, zoals dit jaar in Singapore waar hij 
de nummer 5 van de wereldranglijst Jorgenson wist te verslaan. helaas sneuvelde hij alsnog 
in de kwartfinales, maar gezien het deelnemersveld toch een mooie prestatie. ook vorig jaar 

Dit is het eerste artikel van een reeks van Nederlandse en buitenlandse badmintontoppers.
Hopelijk de volgende keer met wat meer inbreng van de speler zelf, maar met deze in contact komen is 
niet zo makkelijk vanwege hun drukke speelschema.

dicky Palyama
waar hij in Kopenhagen de deen peter gade wist  
te verslaan staat mooi op zijn erelijst.

Wie het badmintonnieuws een beetje volgt ziet  
het drukke reisschema van de topspelers, dit jaar  
bijvoorbeeld Singapore, uS open, Canada, je komt 
nog eens ergens.
gemiddeld zijn zij 6 maanden van huis, daarnaast 
dan training, dit betekent voor dicky met de auto 
naar papendal, waar hij training heeft.
en natuurlijk in Nederland de wedstrijden waar  
hij de eerste man is bij zijn huidige club velo  
uit Wateringen.

Wellicht kan palyama op de wereldkampioenschap-
pen in parijs, die in augustus worden georganiseerd, 
weer voor een daverende verassing zorgen.

piet verhage
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Clubkampioenschap jeugd 2009/2010



18 19Slagblad BC Terneuzen Augustus 2010Slagblad BC Terneuzen Augustus 2010

verJAArdAgSLIJST oKToBer

Christel van de Wege .............................  01-okt
Melissa van es .......................................  05-okt
hans Klandermans .................................  12-okt
edwin Meertens ....................................  15-okt
Tim van der peijl ....................................  17-okt
Clara Schumann .....................................  19-okt
Sarah vercouteren .................................  21-okt
daisy Kimenai ........................................  24-okt
Arie Boer ................................................26-okt
Chris vreeke ...........................................  26-okt
Loes dees - de vriend ............................  27-okt
Jo Wollrabe - van espen ..........................28-okt 
John Buijs ..............................................  29-okt
Theo de Koning ......................................  30-okt
Isaec peeters ...........................................31-okt

verJAArdAgSLIJST SepTeMBer

dimitry van de Wege ............................  03-sep
Nina guiljam .........................................  04-sep
Quinty de ritter ....................................  06-sep
Koos van Wijck ...................................... 10-sep
Joop Lisman ..........................................  13-sep
enrico Milazzo ......................................  15-sep
hannie oskam - vader ..........................  16-sep
Sirvan Yilmaz ........................................  17-sep
Sule Yilmaz ............................................. 17-sep 
davy de Braal  ........................................ 19-sep
Lilian pauw-herman .............................  19-sep
evelien dodaard ...................................  21-sep
peter Kalfsvel ........................................  22-sep
Jurgen goossens ...................................  24-sep
ester van de vijver ................................  30-sep
govert van der peijl ..............................  30-sep

verJAArdAgSLIJST AuguSTuS

robin Marsé  ......................................... 01-aug
Barbara van de Water  ........................... 02-aug
Christian Sybinga ................................... 02-aug
Sjacco de ritter ...................................... 03-aug
diana de Kwaadsteniet .......................... 03-aug
Monique de Kok .................................... 06-aug
Leen van de Wege  ................................ 07-aug
virginie van der Bijl ................................ 09-aug
Nemo van es .......................................... 10-aug
Stefan van de velde ............................... 14-aug
Woudina Kolijn - de graaf ..................... 21-aug
Chris gerrits ........................................... 23-aug
Juha dees .............................................. 24-aug
Mireille van veggel ................................ 24-aug
Joyce van Leuven ................................... 25-aug
riekie polman ........................................ 25-aug
geralda Lafertin ..................................... 31-aug
Mieke Bohncke ...................................... 31-aug
Cor Quaars ............................................. 31-aug

ActiviteitenkalenderWANTED

Voorzitter van Badmintonclub Terneuzen 
m/v

Voor informatie over deze functie, 
neem contact op met Adriaan van der Waal van Dijk 
(tel: 0115 618451), of een van de andere bestuursleden.

?
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Ronde tafel gesprek Koffie drinken Een bolleke

22.30uur.  quiz time.” Hoe heet het vaarwater aan de Zuidbevelandse kant tegenover Terneuzen?” 
is een  van de quiz vragen. Daarna de dansvloer op met  muziek van  DJ P&P.

     Sport vrouw & man                      broer & zus    rock&roll          stijldansen

Dankjewel voor jullie aanwezigheid. Voor meer foto’s ga naar de website van BCT

AdreswiJzigingsformulier BC terneuzen

Afmeldingsformulier BC terneuzen

Nieuw adres: ......................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Naam: .................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................
postcode: ............................................................................................................................
plaats: .................................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................
datum: ................................................................................................................................
e-mail: ................................................................................................................................

gelieve bij verhuizing dit formulier in te leveren bij de ledenadministratie:
Adriaan van der Waal van dijk
Langs de Kreek 32
4535 CC Terneuzen
Tel: 0115 618451

uiteraard hopen wij dat dit formulier niet door u behoeft te worden gebruikt.
echter indien u het lidmaatschap van onze vereniging wilt opzeggen, 
verzoeken wij u hiervoor uitsluitend dit formulier te gebruiken.
Mondelinge afzeggingen kunnen niet worden geaccepteerd.

ondergetekende: ................................................................................................................
voornaam: ............................................................. geboortedatum: ................................
postcode: ............................................................................................................................
datum afmelding: ...............................................................................................................
Speeltijd: ............................................................................................................................
reden afzegging: ................................................................................................................
Naam: .................................................................................................................................  
Adres: .................................................................................................................................  
Woonplaats: .......................................................................................................................  
❏ M     ❏ v

handtekening: ....................................................................................................................  

gelieve dit formulier in te leveren bij de ledenadministratie:
Adriaan van der Waal van dijk
Langs de Kreek 32
4535 CC Terneuzen
Tel: 0115 618451

✁
✁
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Dé specialist met jarenlange ervaring, 
mooie ontwerpen, goed advies en
betaalbare kwaliteit!

LOGUSDEHOOP.NL

Terneuzen: Kennedylaan 32, T 0115 - 68 06 12

Keukens, 
tegels, badkamers

SieMatic, Mosa 
Bruynzeel en 
Villeroy & Boch
laat u inspireren!


