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STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVErTEErDEr!

Geen badminton op de volgende data: 
 
RecReanten: 
Dinsdag 21 December 9.30 tot 11.00 uur i.v.m.  scholen korfbaltoernooi 
Woensdag 9 Maart 9.00 tot 10.30 uur. i.v.m. scholen badmintontoernoooi

JeuGd: 
Vrijdag 24 December 16.00 tot 19.00 uur  i.v.m. kerstavond 
Vrijdag 22 April 16.00 tot 19.00 uur  i.v.m. Goede Vrijdag

➤	 Tussen de Kerstdagen en Nieuwjaar is er geen badminton,  
	 zowel	voor	de	recreanten,	jeugd	als	voor	de	competitiespelers.

Wijzigingen 
 
➤	 Voor de competitiespelers is er een trainingsdag bijgekomen namelijk dinsdag

➤	 21 december, van 18.00 tot 19.30, de gewijzigde tijd  i.v.m. het volleybaltoernooi.

➤	 Voor de jeugd is er een trainingsdag bijgekomen namelijk 7 januari,  
 op de gewone trainingsuren tussen 16.00 en 19.00 uur.

➤	 Op zaterdag 12 februari, jeugdcompetitie is er een gewijzigde aanvangstijd,  
 deze competitie wordt gespeeld van 13.00 tot 16.00 uur.

InhoudsopGave 

Coverillustratie © 2010 Mario Baert
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Hallo  allemaal,

Het badmintonseizoen is nu van start, de eerste PEP toernooien zijn alweer  
gespeeld en de voorbereidingen voor het familietoernooi zijn al in volle gang. 

De feestdagen beginnen langzaam te naderen met het daarbij behorende  
Kersttoernooi en Oliebollentoernooi. Noteer deze toernooien  
in jullie agenda!

Allereerst, helaas hebben sommige van ons het eerste slagblad niet  
ontvangen, onze excuses hiervoor. We zijn druk bezig om deze  
problemen te verhelpen bij het uitbrengen van het tweede slagblad.  
Voor wie nog geïnteresseerd is, als je mij een mailtje stuurt kun je  
nog een digitale versie ontvangen.

Voorts hebben we helaas nog steeds geen kandidaat gevonden voor het voorzitterschap, 
nogmaals, ben je gemotiveerd voor een bestuursfunctie meld je aan bij een bestuurslid.  
De bestuursbezetting is minimaal en vele handen maken licht werk. 

Ook de competitiespelers hebben de eerste wedstrijden alweer achter de rug. Bij de jeugd 
is er helaas maar 1 team meer in competitie, bij de senioren hebben we nog steeds 3 teams. 
Verderop in het slagblad kun je de indeling van de competitieteams bekijken.

De deelname aan de PEP toernooien kan wel iets verbeteren, doe eens mee. De P is niet  
alleen van prestatie maar staat ook voor volop plezier. Niet alleen bevorderlijk voor de  
badmintonspieren maar ook voor de lachspieren. De toernooien worden altijd  
georganiseerd op zaterdag of zondag en nu we de winter ingaan en de fiets in de schuur  
verdwijnt, kun je beter de overtollige kilootjes kwijt spelen tijdens een potje badminton.  
En, een volle hal met badmintonspelers, dat ziet er gewoon prachtig uit.

Eind oktober zijn we naar de badmintonfinales van de Dutch Open in  
Almere geweest, zie het verslag verderop.

Geweldig om deze spelers te zien, hun spelinzicht, uitvoeren van de  
slagen, hun snelheid, voetenwerk, samenspel, de schijnbaar onbereikbare  
shuttles die toch nog geretourneerd worden.

In  gedachten sla ik op de maandagavond zo een paar fantastische slagen, een backhand 
achter in het veld, een sprongsmash, een dropshot, de shuttle onbereikbaar voor  
de tegenstander. 

De werkelijkheid is anders, weet ik,  
maar één ding weet ik zeker,

ik blijf oefenen!

Veel succes en hopelijk tot ziens  
bij de komende toernooien

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

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

Algemeen lid:   Veerle Thalen   

commIssIes

Competitieleider:  Veerle Thalen   

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 25 januari 2011:
Clara Schumann (cischumann@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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Beste Jan,                                                        
De	shuttle	was	verdwenen		De	eer	is	aan	jou	
om	de	shuttle	weer	op	te	pakken.	

Na	negen	jaar	voorzitten	van	BCT	heb	je	de	
hamer	ingeleverd.	Ben	je	in	een	gat	gevallen?
Nee niet echt. De twee laatste jaren heb ik  
bewust al meer afstand genomen.  
Hierdoor was het niet moeilijk om te stoppen. 
Ik vind het wel jammer dat er  
geen opvolger voor mij is gekomen.

Wat	heb	je	als	afscheidscadeau	gekregen?
Een aantal VVV bonnen met daarbij een  
pakket met diverse biersoorten.

Wat	zijn	je	ambities?
Ambities is zo’n zwaar woord. Ik heb geen  
ambities. Ik heb wel plannen voor de toekomst. 
Ik wil me meer gaan toeleggen om te fietsen. 
Ultieme doel is om over enkele jaren naar 
Spanje te fietsen. Natuurlijk blijf ik nog  
badmintonnen en uitgebreid koken op zijn tijd.

Omschrijf	eens	een	profielschets	van	 
de	nieuwe	voorzitter?
Dat is een makkelijke vraag maar het antwoord 
is een stuk minder makkelijk. Wat doet een 
voorzitter voor de vereniging? Binnen het bestuur moet hij de olie zijn van de machine. 
Een voorzitter moet open staan voor ideeen en deze durven te omarmen om een levende 
vereniging  te  houden. Hiernaast is motivatie om er iets van te maken belangrijk.  
Luisteren naar iedereen binnen de vereniging en proberen om het voor iedereen  
mogelijk te maken om op zijn/ haar niveau badminton te kunnen spelen. De gedachte 
dat je verstand van badminton moet hebben of bestuurservaring moet hebben is niet zo 
belangrijk. Motivatie om een leuke vereniging te zijn is in mijn ogen belangrijker.

Zijn	ze	thuis	blij	nu	je	vaker	op	de	bank	zit?
Dat kun je beter aan de dames vragen. Een ding is zeker ik heb nu meer tijd om eens  
rustig een filmpje  te kijken en voel mezelf minder gestressed om dat er nog zaken  
afgemaakt moet worden voor de BC.

Vindt	Carina	dat	ook?
Ja natuurlijk. Voor een goede profiel schets voor een nieuwe voorzitter moet ik nog 
zeggen dat je partner er achter moet staan. Het kost natuurlijk tijd en dat moet je  
partner niet erg vinden. Gelukkig heeft Carina me altijd veel geholpen met het besturen 
van de vereniging.

Hoe	zie	je	de	toekomst	van	BCT?
Ik hoop natuurlijk een bloeiende vereniging. Toen ik startte in het bestuur zag ik een 
vereniging met geen(weinig) jeugd. 1,5 uur speeltijd en een ledenstop bij de jeugd. In de 
top tijd  van mijn bestuurstijd hadden we ruim 80 jeugd leden en werden er familietoer-
nooien van meer dan 100 man gespeeld. Dat geeft je als bestuur een extra boost om door 
te gaan. Ik hoop echt dat er nieuwe enthousiaste besuursleden bijkomen. Deze nieuwe 
mensen en natuurlijk de oude kern bestuursleden moeten nieuwe  jeugdleden zien te 
vinden en van hieruit verder bouwen naar de toekomst. 

Wie	is	Jan	met	een	racket	in	zijn	hand?	 	
  
Een fanatiek sporter met oog voor plezier in 
de sport. Voor mij is sport een belangrijke 
uitlaatklep. Hoofd wordt leeg tijdens het 
spelen. Na afloop lichamelijk moe  
maar voldaan.

Mogen	we	ook	weten	wie	Jan	buiten	het	
badmintonveld	is?
Dat mag maar is niet zoveel anders dan in 
het veld. Gezelligheid vind ik heel belan-
grijk. Er is al genoeg rottigheid en ellende 
in de wereld. Vaak maken we ons druk om 
kleinigheden. En achteraf denken de we dan vaak heb ik me daar zo druk om gemaakt. 
respect voor een ander en anders denkende is niet makkelijk maar wel heel belangrijk.  

Tot	slot,	heb	je	een	belangrijke	vraag	gemist?
Nee. Wel een compliment om op deze manier de shuttle op te pakken. Het is weer een 
nieuw idee en daarmee blijft het leuk voor de verenigingsleden om lid te zijn van deze 
vereniging.

Aan	wie	geef	je	de	shuttle	door?
Nou dan geef ik de shuttle door aan iemand waarvan ik tijdens mijn bestuurstijd altijd op 
aan kon. Sinterklaasmiddag voor de jeugd, begeleiding van de jeugd. De steun van de pen-
ningmeester.
Ja de shuttle gaat naar Marijke	van	Hoije. Zij mag weleens gehoord worden.

Dank	je	wel	Jan

de shuttle
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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 gevallen beslist het bestuur

A5	  formaat	  €	  50

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVErTEErDEr!
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Competitie seizoen 2010-2011
Het competitieseizoen voor de senioren is alweer een aantal weken onderweg. Net zoals voorgaande 
jaren speelt BC Terneuzen met drie teams in competitieverband. Het eerste team komt voor het derde 
jaar uit in de tweede klasse van het regiocompetitie zuidwest. Dit houdt onder andere in dat dit team 
de meeste uitwedstrijden buiten Zeeland speelt. De eerste wedstrijden zijn voor dit team in ieder geval 
goed verlopen. Hierdoor staat het team op dit moment op een vierde plaats, maar zoals jullie kunnen 
zien zijn de verschillen klein.

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden
1 AMBACHTSE BC 2 21 4 4 0 0 21 - 11
2 ASTERIX BC 7 21 4 3 0 1 21 - 11
3 PLUUMPJE T 1 19 5 1 2 2 19 - 21
4 TERNEUZEN BC 1 18 4 3 0 1 18 - 14
5 SOWAT RBC 1 18 5 1 1 3 18 - 22
6 SMASHING MAASDAM BC 16 4 2 0 2 16 - 16
7 SWINDREGT BC 3 15 3 1 1 1 15 - 9
8 RILLANDIA SMASHERS 1 8 5 0 0 5 8 - 32
 

Het tweede team speelt in de derde klasse van de competitie in de regio Zeeland. Het team is ge-
promoveerd na een derde plaats in de vierde klasse vorig jaar. Hierdoor zijn er een paar wedstrijden 
verloren gegaan, hoewel er in deze wedstrijden een aantal spannende partijen vielen te noteren. 
Na vier wedstrijden is het tweede team terug te vinden op een zesde plaats in de competitie.

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden
1 RILLANDIA SMASHERS 2 24 4 4 0 0 24 - 8
2 KATS 1 20 3 3 0 0 20 - 4
3 SJUTTUL BV DE 1 18 4 3 0 1 18 - 14
4 MARATHON VSV 1 16 4 2 0 2 16 - 16
5 ZIERIKZEE BC 1 14 4 1 0 3 14 - 18
6 TERNEUZEN BC 2 12 4 2 0 2 12 - 20
7 DEN OSSAERT 1 12 4 1 0 3 12 - 20
8 RILLANDIA SMASHERS 3 12 5 0 0 5 12 - 28
 

Terneuzen 3 speelt zoals vanouds in de vijfde klasse van de competitie regio Zeeland. Een verslag van de 
afgelopen wedstrijden is ook te lezen in deze editie van het slagblad. Het team doet het goed en staat na 
vier wedstrijden op de tweede plaats.

 Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden
1 SCHEPNET 2 29 5 4 1 0 29 - 11
2 TERNEUZEN BC 3 23 4 3 0 1 23 - 9
3 SJUTTUL BV DE 2 16 4 2 0 2 16 - 16
4 ZEELAND BC 2 15 3 2 0 1 15 - 9
5 MARATHON VSV 3 12 3 1 1 1 12 - 12
6 RILLANDIA SMASHERS 4 10 4 1 0 3 10 - 22
7 RILLANDIA SMASHERS 5 9 3 1 0 2 9 - 15
8 SCHEPNET 3 6 2 0 0 2 6 - 10
9 SJUTTUL BV DE 3 0 2 0 0 2 0 - 16

Deze drie teams spelen geregeld thuiswedstrijden. Ik zou zeggen: kom eens kijken! Het is leuk en  
misschien ook leerzaam om leden van dezelfde vereniging te zien spelen in de competitie. Daarnaast 
vinden de spelers belangstelling van de andere leden van onze vereniging ook gezellig als jullie komen 
kijken. Het zorgt voor wat meer sfeer en het is leuker om voor wat publiek te spelen dan alleen voor  
je eigen teamgenoten.
Daarom ook bij deze een overzicht van alle thuiswedstrijden dit seizoen. De competitiespelers  
hopen jullie dan ook te begroeten tijdens een competitiewedstrijd.

Datum Tijd Thuis Uit 
21 november 10.00 uur BC Terneuzen 2 Marathon 1 
21 november 10.00 uur BC Terneuzen 3 Rillandia Smashers 5 
28 november 10.00 uur BC Terneuzen 1 Smashing Maasdam 2 
12 december 10.00 uur BC Terneuzen 1 BC Asterix 7 
12 december 10.00 uur BC Terneuzen 3 Sjuttul 2 
19 december 10.00 uur BC Terneuzen 3 Sjuttul 3 
9 januari 10.00 uur BC Terneuzen 1 Swindregt 3 
9 januari 10.00 uur BC Terneuzen 2 Kats 1 
9 januari  10.00 uur BC Terneuzen 3 BC Zeeland 2 
23 januari 10.00 uur BC Terneuzen 1 Rillandia Smashers 1 
6 februari 10.00 uur BC Terneuzen 2 Rillandia Smashers 3 
6 februari 10.00 uur BC Terneuzen 1 Schepnet 2 
 

Datum Tijd Thuis  Uit 
6 november 10.00 uur BC Terneuzen 1 Den Ossaert 1 
20 november 10.00 uur BC Terneuzen 1 BC Zeeland 1 
11 december  10.00 uur BC Terneuzen 1 Sinar ’75 2 
22 januari 10.00 uur BC Terneuzen 1 Rillandia Smashers 3 
12 februari 13.00 uur BC Terneuzen 1 Schepnet 1 
19 maart  10.00 uur BC Terneuzen 1 Schepnet 2 
 

In het volgende slagblad weer meer uitslagen, standen en wedstrijden vanuit de competitie.  
Kijk eventueel ook op www.toernooi.nl voor de actuele standen van de teams van BC Terneuzen.

Veerle

Ook de jeugd is dit jaar weer actie in de competitie regio Zeeland. Doordat een aantal jeugdleden  
zijn gestopt, geen competitie meer spelen of naar de senioren zijn gegaan, is er momenteel nog  
maar 1 team actief en dat in de B klasse. Dit team heeft nog maar 1 wedstrijd gespeeld en heeft  
deze winnend afgesloten. Aangezien deze uitslagen niet meer door de competitieleiders zelf  
meer worden ingevuld, ontbreekt helaas een actuele tussenstand.
Wat voor de senioren geldt, geldt natuurlijk ook voor de jeugd: ook zij vinden het leuk dat er naar  
hun wedstrijden wordt gekeken. Daarom ook een overzicht van de wedstrijden van de jeugd.Je

u
g

d
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Clubgeschiedenis deel 1, 1970-1980
Bij een jubileum ontkom je er niet aan om eens achterom te kijken naar de geschiedenis van BC 
Terneuzen.  In 4 afleveringen van elk 10 jaar blikken we terug op 40 jaar badminton.

De zeventiger jaren: Het kabinet den Uyl, de oliecrisis en 
politici als Wiegel en Van Agt. In de muziek natuurlijk Abba, 
de opkomst van Punk en disco. Op sportgebied: Feyenoord 
wint de Europacup in 1970 als eerste Nederlandse club, 
Ajax volgt in 1971,het Nederlands elftal bereikt de finale 
in ‘74 en ‘78, Ard Schenk wint 3 gouden medailles op de 
Olympische Spelen. En als laatste belangrijke ontwikkeling, 
de computer wordt op het eind van de zeventiger jaren 
voorzichtig geïntroduceerd in het zakelijk leven vooraleer 
deze in de tachtiger jaren in de huiskamer terecht komt.

Een klein geschiedenispuntje vindt plaats in Terneuzen, Jan Willem de Visser, trainer bij de Terneuzense 
tennisvereniging Animo richt  op 20 Januari 1970 BC Terneuzen op. In Hoek was er al een badminton-
vereniging en enige spelers van Hoek stappen over naar Terneuzen, ook tennisspelers die in de  
wintermaanden een aanverwante sport willen beoefenen komen over van Animo. 

De eerste shuttles worden geslagen in het gymnastieklokaal aan de Bellamystraat, maar door een  
explosieve groei van het ledenaantal wordt al snel uitgeweken naar sporthal ‘t Zwaantje.

In 1972 wordt voor het eerst deelgenomen aan de competitie van het district Zeeland, in 1974 wordt 
gepromoveerd naar de bondscompetitie. BC Terneuzen is dan al de grootste vereniging van Zeeland en 
heeft een enorm potentieel aan jeugdleden.

In 1973 wordt er tijdens de ALV voorgesteld om mee te doen aan de 
toto, jeugdleden halen de formulieren op bij de leden thuis. Nog een 
aardigheidje, in 1976 wordt de ALV geopend en vervolgens 5 minuten 
later weer gesloten door gebrek aan aanwezige leden. Een half uurtje 
later wordt de vergadering alsnog geopend doordat verschillende leden 
toch nog arriveren.

In het seizoen 1974-1975 start het eerste team in de landelijke derde 
klasse en promoveert naar de tweede klasse. Het team bestond uit Jan 
Willem de Visser, Jan Fraanje, ria Sterrenberg en Marijke van Driel. In het seizoen 1975-1976 wordt het 
team uitgebreid met de talentvolle Brigitte van de Water en Henny Wesdorp. Hierna volgen topjaren 
waarin het kampioenschap in de tweede klasse wordt behaald en in Utrecht wordt de promotie  
naar de eerste klasse een feit door Geldrop van de mat te spelen, gesteund door een bus met  
meegereisde supporters.

Helaas volgt een jaar later ook weer de degradatie.

Ook toen al is het probleem het vasthouden van de jeugd die naar 
elders vertrekken, meestal om studie redenen.

In het seizoen 1976-1977 organiseert BC Terneuzen voor de eerste 
maal het Scholentoernooi, in 1976 wordt er een jeugdcommissie 
geïnstalleerd en in de bonds- en districtscompetitie wordt deel-
genomen met 16 teams. Dat betekent dat er zo’n 80 wedstrijdspelers  
deel uit maakten van de vereniging.

BC Terneuzen bestaat rond ‘76 uit 250 spelende leden en 200 op de 
wachtlijst. Ongelofelijke aantallen, vooral de 150 junioren is een aan-
tal om jaloers op te zijn. Enkele talentvolle jeugd spelers/speelsters 
worden dan ook uitgenodigd aan de landelijke training in Papendal.

In 1978-1979 is er een internationaal jeugdtoernooi met 176  
deelnemers waarvan 40 uit België. Op 7 en 8 Januari worden er  
zo’n 336 partijen afgewerkt.

In 1978 legt Jan Willem de Visser de voorzittershamer neer, maar  
blijft als trainer/speler actief.

Al lezend door de verslagen van de ALV zie ik  het  aantal aanwezigen in 1979: 54 leden, wel heel  
bijzonder, locatie café Du Commerce op de markt. Of dat er dan mee te maken heeft?

Ook toen al wordt de informatie verzorgd door het Slagblad. Doorbladerend in de weinige die nog  
zijn overgebleven uit de jaren zeventig zie je advertenties van Dow, Elopak, AMC(ook de shirtsponsor), 
en o.a. de Kledingboxer, Kramer Audio en de Zon.

Het Slagblad wordt gevuld met een verslag van de ALV, competitieinfo, puzzels, verhalen voor de jeugd, 
recepten uit grootmoeders tijd, de moppentrommel enz.

Moppen zoals: Jantje vraagt aan zijn vader; Marokko, waar ligt dat ergens? Vader antwoordt,  
dat weet ik niet jongen, het is al zo lang geleden dat ik naar school ben geweest. Jantje vraagt verder: 
Maar, is dat dan ver weg? Vader weer: Ik denk het niet, elke morgen komen hier twee Marokkanen  
langs, op weg naar hun werk, en die zijn op de fiets.
Humor uit de jaren zeventig dus.

Eind de jaren zeventig stabiliseert de  groei van de vereniging 
zich en komen ze in rustiger vaarwater terecht.
Volgende aflevering de jaren tachtig waar we al een aantal 
bekende namen zien verschijnen.

Piet Verhage
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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
dag datum Jaar toernooi tijd

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
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Badminton geschiedenis
Algemeen wordt aangenomen dat India het allereerste land is van het badminton, omdat  
daar het spel Poona, waarschijnlijk genoemd naar de stad Poona, die ongeveer 50 kilometer 
van Bombay ligt, werd beoefend.  
 
Engelse officieren introduceerden het spel, waarmee zij in India kennis maakten, in Engeland 
en omstreeks 1873 werd het spel intensief beoefend op het landgoed van de Hertog van  
Beaufort in Gloucestershire. De naam van dat landgoed was BADMINTON en aangenomen  
mag worden dat de naam van het landgoed is overgegaan op het spel.  
 
Uit oude schilderijen staat vast dat men het spel toch ook in Europa al kende en vermoedelijk 
werd het onder verschillende namen beoefend. Ken Davidson, een toenmaals bekende  
Amerikaanse badmintonautoriteit, die zich in de geschiedenis van het badminton heeft ver-
diept, kwam tot de ontdekking dat het spel reeds in de 12e eeuw in Engeland werd gespeeld, 
terwijl men ook in Frankrijk het spel “jeu de longue plume” al in de middeleeuwen kende.  
 
Er bestaat een schilderij uit de 17e eeuw van Adam Menyoki,  
waaruit blijkt dat het spel met een klein racket en een soort  
shuttle werd gespeeld. Die shuttle stond vroeger bekend  
als pluimbal. Een goed Nederlands woord voor Badminton  
zou dus “pluimbal” zijn.

Deze info hebben we van deze sites:
www.google.nl en www.badminton.nl

moppen
Erik Hulzebosch op school
Henk Angenent en Eric Hulsebosch zitten bij elkaar in de klas. De juffrouw  
vraagt aan de klas: “Wie kan mij een moelijk woord opnoemen”. De kleine  
Henk Angenent steekt zijn vinger op, en zegt: “Intelligent”. “Keurig” zegt de juf, 
en ze schrijft het woord op het bord. “En weet jij ook nog wat dat woord  
betekent, vraagt de juf aan Henk Angenent. “Jawel juf, dan ben je slim en knap” 
De juffrouw is zeer tevreden. “Wie weet er nog een”, vraagt ze. Eric Hulsebosch 
steekt zijn vinger op, en roept: “Kritisch”. De juffrouw is weer zeer tevreden,  
en wederom schrijft ze het woord op het bord. “En Eric, weet je ook nog wat  
dit woordje betekent.” “Tuurlijk juf”, antwoorde Eric Hulsebosch,  
“da binne die dinge woar oe mie schrieft op de bord” 

Margo en Janine zitten aan het strand. Ineens komt er een waterskiër langs, 
waarop Margo vraagt: ‘Waarom vaart die boot zo hard?’ Janine: ‘Volgens mij 
omdat ie achtervolgd wordt door die man aan dat touw...

Er valt een kikker van het dak: Kwak!

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!
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Het tweede artikel uit de reeks badmintontoppers geeft een beeld van Judith Meulendijks.
Judith staat momenteel tweede op de Nederlandse ranking achter Jie Yao.

Judith  
meulendijks

Judith Meulendijks, geboren in 1978 in Helmond wordt door haar neef 
uitgenodigd hem te vergezellen naar een badmintontraining van de plaat-
selijke club. Op negenjarige leeftijd wordt zij snel enthousiast en begint met 
badminton bij BC Phoenix in Helmond. Haar eerste trainer ziet het talent 
van Judith en stelt voor om naar een andere club te gaan waar zij meer mo-

gelijkheden heeft om zich te ontplooien in de badmintonsport. Al snel geeft dit resultaat  
want bij het Nederlands Kampioenschap onder de twaalf jaar behaalt zij haar eerste titel. 
Ook diverse Europese Jeugdtitels volgen snel.

Vanaf haar 16e komt ze bij de nationale seniorenselectie en in 1996 behaalt ze haar eerste 
Nederlandse titel. Het Europees Kampioenschap onder de achttien volgt evenals de Dutch 
Open. Daarna komt Judith terecht bij verschillende clubs, Pelikaan Tilburg, BC Nuenen, 
BCO Bali, bij deze clubs worden ook weer twee Nederlandse titels behaald. Daarna is het 
tijd voor een nieuw avontuur, ditmaal bij de Duitse club Bayer Uerdingen, ook hier volgen 
twee Duitse titels.

Als Judith het daaropvolgende jaar uitkomt voor de Deense club Aarhus, krijgt ze  
volgens haar haar grootste teleurstelling te verwerken. Bij de Deense Open scheurt ze 
haar achillespees. Na een revalidatie van 6,5 maand maakt ze haar rentree. Vanaf 2005 
krijgt ze toch een nieuw contract en blijft ze er 4 seizoenen spelen. Haar trainer wordt 
Morten Frost, een Deense grootheid op badmintongebied. Frost won veel belangsrijke 
badmintontitels en ook als coach heeft hij zijn sporen verdiend.

Tegenwoordig komt Judith uit voor de Deense club  Team Slagelse waar onder andere  
ook Peter Gade speelt.

Op de volgende vragen geeft ze antwoord:

wereld ranking:   23e plaats
links of rechtshandig:  rechtshandig
moeilijkste tegenstanders:  Chinese dames
beste resultaat:   winnares Macau Open 2006
woonplaats:   Kopenhagen
favoriete eten:   Indonesisch en Italiaans.

Haar trainingsschema houdt  
het volgende in: zondag een  
rustdag, dinsdag 2 maal 2 uur  
training op de baan, de overige  
dagen 2 uur baantraining.  
Daarnaast nog behalve de zondag  
elke dag 1,5 uur hardlopen  
en/of krachttraining. 

Aldus een portret van  
Judith Meulendijks, in de  
volgende aflevering gaan we  
naar het buitenland,  
een badmintonspeler, beroemd  
om zijn fabuleuze backhand.

Piet Verhage
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veRslaG FInales
dutch open  
In almeRe

Op 24 Oktober was de finaledag van de Dutch Open. Vanaf 
12.30 uur begonnen de eerste finales. De Japanse teams waren 
in bijna alle finales vertegenwoordigd, de volledig Japanse  
herendubbel finale was een prachtig sluitstuk van de dag.  
Ook Dicky Palyama ging al vroeg in het toernooi ten onder  
tegen het geweld van de Japanners. Helaas ook wat afmeldingen  
waaronder Judith Meulendijks die wegens een blessure moest afhaken.

We begonnen met de finale damesdubbel. De russische en Japanse 
dames maakten er een prachtige finale van. De russinnen die in 
de halve finale het als derde geplaatst Japanse team uitschakelden 
troffen nu het als eerst geplaatste Japanse team.  De eerste set ging 
gelijk op totdat het russische team op het laatste moment toch de 
winst naar zich toe kon trekken. In de tweede set nam het Japanse 
team snel een voorsprong maar de russische dames wisten toch de 

aansluiting weer te vinden, wederom een gelijkopgaande wedstrijd die net in het voordeel 
van de russinnen beslist werd. Een prachtige  
openingswedstrijd.

De middag werd vervolgd met de herenenkel finale. De Japanner Sho Sa-
saki, die in de halve finale Eric Pang uitschakelde, nam snel een voorsprong 
die de Indiër Ajay Jayaram niet meer kon inhalen. Door middel van keiharde 
smashes en wat netfouten van de Indiër in het begin bleef de voorsprong 
gehandhaafd. De tweede set gingen de heren gelijk op, totdat Sasaki na  
18-18 de winst en daarmee de titel naar zich toe kon trekken.

Hierna volgde een pauze met een schitterend optreden van 
Adonis, bekend uit de TV show Holland got talent.
Al snel vervolgden we het programma met de dames finale als 
eerste. De enigste vaderlandse inbreng in de finale, nadat in de 
halve finale Eric Pang en het gemengd dubbel ruud Bosch en 
Lotte Jonathans gesneuveld waren.
Yao Jie had in het begin moeite om de lengte in haar slagen te 
vinden, veel shuttles gaan uit, waarna de Duitse Schenk de eerste 
set wint. In de tweede set gaat de Duitse ook aan de leiding maar 
bij de stand 13-13 vond Jie de aansluiting. Jie wint daarop de 
tweede set. Bij Jie zag het er iets vloeiender uit met slagen en 
beweging over het veld. In de derde set kwam Jie op een voor-
sprong van 3 punten, maar de conditie ging dan een grote rol 
spelen, bij 12-12 worden de rollen omgekeerd, Schenk maakte 
een reeks van punten en ging onbedreigd naar de winst. 

De middag werd vervolgd met de finale gemengd dub-
bel, het russische paar was echter een maatje te groot 
voor de Japanse tegenstanders. Met name de rus-
sische heer vuurde een aantal snoeiharde smashes af 
op de Japanners. Werden deze nog geretourneerd dan 
waren ze een prooi voor de russische dame aan het 
net. De winst ging dan ook onbedreigd naar de russen.

Als afsluiting de volledig Japanse finale heren dubbel, 
Hashimoto en Hirata wonnen onbedreigd maar toch 
was het een schitterend schouwspel. Soms prachtige 
rally’s, smashes, dropshots, supersnel spel met prachtig 
teamspel van de heren. De snelheid van deze heren is 
fenomenaal. Een fantastische afsluiting van de middag.

Wat opvalt bij deze middag is de superstrakke organisa-
tie, ook tijdens de finales is er geen ruimte voor tijd-
rekken van de spelers. Even een handdoekje pakken 
tijdens het spel zonder toestemming van de scheids- 
rechter is er niet bij. De Duitse Schenk wordt hiervoor 
bestraffend toegesproken tijdens de finale dames enkel.  

Ook zien we tot onze verassing nog een bekende  
grensrechter, roy Samuels bewaakt de lijnen tijdens 
enkele finales. 

Dus al met al een  meer dan geslaagde middag,  
zeker voor herhaling vatbaar.

Piet Verhage
Foto’s komen van http://dutchopen.visualclubweb.nl
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Dit seizoen hebben we als team 1 geluk gehad.  
We hoeven dit jaar niet zo ver weg voor de  
uit-wedstrijden. We zijn ingedeeld bij BC Asterix  
uit rotterdam, Sowat uit rozenburg, Ambachtse uit  
Hendrik-Ido Ambacht, Swindrecht uit Dordrecht,  
Smashing Maasdam uit Maasdam en de twee  
zeeuwse tegenstanders rillandia uit Kruiningen  
en Pluumpje uit Goes. 
 
De eerste wedstrijd stond gepland op donderdag  
16 september. Maasdam was onze tegenstander.  

Voor het eerst in drie jaar tijd, hadden we een invalster nodig. Veerle heeft zich aardig 
staande weten houden in deze klasse. Helaas hebben we verloren, met 5-3.

Een week later stond Astrix op de planning. Omdat we maar 1 heer en 1 dame  
beschikbaar hadden, is deze wedstrijd verplaatst naar 21 november. 

Op 3 oktober hebben we onze eerste thuiswedstrijd gespeeld, tegen Sowat.  
Onze eerste zege van dit seizoen was hiermee een feit, 5-3 gewonnen! Het had nog  
7-1 kunnen worden, totdat de gemengd dubbels gespeeld moesten worden, stonden  
we met 5-1 voor. Helaas hebben we beide mixen in 3 sets verloren.

Vervolgens zijn we op zondag 10 oktober naar Dordrecht geweest. Wederom hebben  
we met 5-3 gewonnen. Een extra training op de gemengddubbels heeft zijn vruchten  
afgeworden, dit keer hebben we beide gemengddubbels gewonnen.

De 2e thuiswedstrijd was een week later, op 17 oktober. Pluumpje was onze  
tegenstander. En ook deze keer gewonnen, weer met 5-3. De start was wat minder,  
zowel de damesdubbel als de herendubbel hebben we in drie sets verloren.  
Daarna kwamen we goed terug door 3 van de 4 enkel partijen te winnen. 

Dus, 3 wedstrijden gewonnen, 1 verloren. Een goed begin van deze competitie. 

Chantal

Competitie verslag team 1 Terneuzen

Een verslagje van de eerste wedstrijden van team 3. 
Na vorig seizoen zijn we het nieuwe seizoen gestart 
met de dames Jeannet en Virginie van de Bijl en 
Carina Stegeman. De heren moeten het dit seizoen 
zonder Chris de ruiter maar hier is Stefan Verhage  
voor in de plaats gekomen. Samen met Dimitri van de 
Wege en Jan Stegeman is ons team wel voorgesteld.

Voordat we het seizoen goed en wel begonnen was 
hebben we al 2 wedstrijden op het inhaal schema 
staan. Dit voornamelijk omdat het schema laat rond 
was en we geen team op de been konden krijgen voor de eerste datum.  De eerste wed-
strijd staat 24 september op het schema met 2 invallers. robin Marse en Nicole Boussen. 
Zij brengen het samen met Stefan en Jeannet er goed van af en de eerste winst is binnen 
6-2 in de tas.  Volgende wedstrijd wordt thuis met 7-1 gewonnen.

De derde wedstrijd is tegen De Shuttle in Oostburg. We kijken er naar uit. Het is al jaren 
een spannende wedstrijd tegen De shuttle. Nu gaan we met Virginie, Carina, Dimitri en 
Jan op stap. Tot onze verbazing blijkt het een nieuw team in Oostburg te zijn met weinig 
wedstrijd ervaring, we winnen gemakkelijk met 8-0. 

Na de winst van zondag en  woensdag in Oostburg een klinkende uitslag neer gezet te  
hebben mogen we zaterdag al weer aantreden in het westen en gaan we op bezoek bij 
Sluis. Schepnet is ook al jaren een sterke tegenstander.  We gaan op pad met een nieuwe  
invalster. Esther van de Vijver komt ons gelederen versterken. Een paar oude bekenden 
komen we tegen. Peter van Erp valt in bij Sluis . Hij heeft een jaar training gegeven aan  
de jeugd in Terneuzen en speelt af en toe nog competitie. Leuk voor ondergetekende  
om tegen te enkelen. De mixen en dubbel zijn spannend veel 3 setters die echter  
allemaal naar Sluis gaan. Uiteindelijk gaat de winst met 6-2 naar Sluis. Dit ook  
omdat Carina al geblesseerd raakt bij de dubbel. Hopelijk hersteld ze snel en  
kan ze 7 november weer aan de bak want dan staat de volgende thuiswedstrijd  
weer voor de deur.

Jan

Competitie verslag team 3 Terneuzen
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VErJAArDAGSLIJST JANUArI

Marc de Coster  .....................................  04 jan
Stefan Verhage  .....................................  04 jan
Paul van de Vijver  .................................  07 jan
Tess roegiest  ........................................  08 jan
Nellie van der Peijl  ................................  10 jan
Samantha Bukkens  ...............................  11 jan
Carina Stegeman  ..................................  14 jan
Cees van der Straate  .............................  14 jan
Anne van Damme  .................................  16 jan
Jan Peters  .............................................  17 jan
Marietta van raalten  ............................  20 jan
Alanah Baert ..........................................  25 jan
Laura Stevens  .......................................  25 jan
Mariska Herrebout  ...............................  26 jan
Ad Kimenai  ...........................................  27 jan
Ashley riddering  ...................................  27 jan
Hannes Versloot  ...................................  28 jan

VErJAArDAGSLIJST DECEMBEr

Marco romeijn  ..................................... 01 dec
Aukje van de Velde  ............................... 04 dec
Frans Koole  ........................................... 05 dec
Wil Verburg  ........................................... 05 dec
Jacqueline  Ploegaert  ............................ 06 dec
Willem de ruiter  ................................... 07 dec
Annie de Bokx  ....................................... 09 dec
Patricia van de Velde  ............................ 12 dec
Anki van den Bergh  ............................... 16 dec
Christine Simpelaar  .............................. 23 dec
Danielle van de Wege- Schrier  .............. 25 dec
Ingrid de Vries ....................................... 25 dec
Jim  Ploegaert  ....................................... 25 dec
Sylvia van Straten - van Dixhoorn  ......... 25 dec

VErJAArDAGSLIJST NOVEMBEr

Jeannet van der Bijl ..............................  03 nov
Daniël Spinnewijn  ................................  10 nov
Bart romeijn  ......................................... 15 nov
Karin Somers-Tacq  ................................ 18 nov
Peter de Pooter  ...................................  19 nov
Co Hofman  ............................................ 21 nov
renske ruyten  ...................................... 21 nov
Johan Dees  ........................................... 30 nov

verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd

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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Zaterdag 16 oktober 2010 hebben we het eerste PEP-toernooi van 
dit seízoen gehouden; zowel voor de senioren als voor de jeugd.  
Bij de senioren waren 4 banen bezet, terwijl 20 jeugdleden aan de 
andere kant van de zaal speelden. Het toernooi werd in vijf ronden 
van twintig minuten gespeeld. Tussen elke ronde was er een pauze 
van minimaaltien minuten. Na elke ronde werden per kind de  
gescoorde punten genoteerd.
De eerste P van PEP (plezier en prestatie) kon men duidelijk  
ontdekken. ledereen was enthousiast bezig. rond een uur werd  
de stand opgemaakt en in de kantine bekend gemaakt.  
Voor de eerste twee in elke leeftijdscategorie was er een prijsje.
 
Onderstaand de uitslag van het PEP-toernooi voor de jeugd:

PEP-toernooi (JEUGD)

Ik heet Mariëlla Clemminck en ik zit op badminton. Ik zit in de groep van 5 uur tot 
6 uur. Ik ga wat vertellen over badmintonles zelf.  
 
Wanneer het 5 uur is doen we altijd een opwarmingsoefening zoals: rondjeslopen, 
springtouw estafette of gewoon estafette of tikkertje. Wanneer we daarmee klaar 
zijn, mag je meestal zelf kiezen met wie je een potje wilt badmintonnen bijv. enkel 
dat is met twee personen of dubbel met vier personen. Twee teams dus.  
 
Maar soms doen we ook nummertje trekken. Dan heeft de begeleider een zakje 
met allemaal nummertjes erin bijv. 1,2,3,4,5,6,7. Elke baan heeft een nummer. 
Dus als je bijv. nummertje 2 hebt, moet je naar die baan met dat nummer. En 
andere kinderen die ook hetzelfde nummer hebben moeten ook naar die baan. Zo 
geld het ook voor alle andere nummertjes. Na een paar minuten mag je weer een 
nieuw nummertje trekken. En zo zit je steeds in andere teams.  
 
10  minuten  voor dat de les om is doen we meestal lange rij. Dan staan er twee 
mensen op de baan, en als iemand af is mag  iemand anders erin. Tot het tijd 
is doen we dit spel. En wanneer het tijd is is de  les klaar en dan mag de groep 
komen van 6 tot 7 uur.  

Mijn mening over badminton: 
Ik zelf vind badminton een hele leuke sport, en je word er lekker fit van.  
Ik zou niet graag op een andere sport willen i. p. v . badminton. 

de JeuGdshuttle

mariëlla clemminck
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Beste caRIna
De redactie heeft besloten om de eerste ladyshuttle aan jou te geven.

Negen	jaar	heb	je	in	de	schaduw	van	de	voorzitter	
gestaan.	Hoe	was	het	om	de	vrouw	van…..	Te	zijn?
Och, wat zal ik eens zeggen. Hij had het wel altijd heel 
druk met de badminton en had daardoor niet altijd tijd  
om andere dingen te doen.Dat was wel eens jammer.

Nu	ben	je	“first	lady”	af.		Je	hebt	Jan	helemaal	voor	jou	
alleen.	Wat	zijn	jullie	plannen.	
Ja, hij heeft het een stuk minder druk. Heerlijk! We kunnen 
nu gewoon elk weekend verzinnen wat we gaan doen.  
Er hoeft niks meer gedaan te worden voor de badminton. 
We hebben niet echt plannen. We doen waar we zin in 
hebben. Jan heeft nog wel in de planning staan om nog 
binnen een paar jaar naar Santiago te Compostella te  
fietsen en wil daar zo langzamerhand eens voor gaan  
oefenen. Ik weet nog niet of ik wel  met hem mee wil 
gaan. Ik vind het leuk om af en toe eens een eindje te  

fietsen, maar 2400 kilometer. Daar moet ik eerst nog eens heel goed over nadenken.

Je		hebt	een	man	erbij.	Is	hij	voor	Jan	geen	concurrentie	want	
hij	is	een	stuk	jonger,	sneller	en	hij	is	niet	kaal.	Wie	is	hij?	                          
Het is Joey Burggraeve, de vriend van Nina, onze oudste dochter. 
Joey heeft een aantal keren meegespeeld met het familietoer-
nooi en toen bleek dat ook hij het spelletje heel leuk vindt. Jan 
en ik vinden dit natuurlijk heel leuk. We hebben Nina en Farah 
nooit aan het badmintonnen gekregen (behalve op het familieto-
ernooi). Zoey heeft nog wel even gebadmintond, maar is  ook al 
weer een poosje gestopt. Dus we zijn nu heel blij dat er weer  
iemand van de familie lid van de badminton is geworden. Hij 
vindt het heel leuk en krijgt het steeds beter onder de knie.

Naast	het	spelen	heb	je	ook	een	belangrijke	rol	voor	de	 
vereniging.	Je	hebt	bijvoorbeeld	twee	jubileum	feesten	 
op	jou	naam	staan.	Hoe	belangrijk	is	BCT	voor	jou?
Ik ben al jaren lid van BCT en ben er een paar keer in de week mee bezig. Ik speel op de 
maandagavond, op de woensdagochtend en speel ook nog competitie. Dus ik ben er wel 
een flink gedeelte van de week mee bezig. En een feestje op zijn tijd is nooit weg.

de shuttle

Voor	het	40	jarig	bestaan	heb	je	een	feestcommissie	gevormd.	 
Je	vond	het	belangrijk	om	het	te	vieren	en	vooral	om	bij	de	leden	 
onder	de	aandacht	te	brengen.	Komt	er	binnenkort	weer	een	feest	aan?	
Daar moeten we nog eens over nadenken. Ik vond de feestavond/bbq heel erg geslaagd. 
Je komt er op zo’n feestje nog eens achter dat er heel wat talenten in de vereniging zitten. 
We hebben een aantal zangtalenten (Silvia en Davy), een aantal danstalenten (eigenlijk te 
veel om op te noemen) en zelfs iemand die een aangeboren talent heeft voor presenteren 
(Chris). Maar ik vond het wel jammer dat, gezien het aantal leden dat de vereniging telt,  
er relatief gezien maar weinig mensen kwamen. Ik hoop dat, als er weer iets georgani-
seerd wordt, de animo dan wel iets groter is.
 

Wie is Carina?                      

Aan	wie	geef	je	de	ladyshuttle	
door.	Wat	wil	je	van	haar	weten.
Ik geef de shuttle door aan  
Dimphna	Verwijs. Ze mag  
gewoon een verhaal over  
zichzelf vertellen.

Dank	je	wel	voor	dit	interview.	
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vrijdagmiddag  3 december wordt 
sinterklaas gevierd bij de jeugd!

Sinterklaas kleurplaat

veRKooppRIJZen BadmIntonRacKets 2010 / 2011

1 CArLTON POWErBLADE 4010 ....................... 25,00 €

2 YANG YANG EXTrA FOrCE 3.3 ....................... 20,00 €

3 YANG YANG ArC FLAME 3.3 .......................... 20,00 €

4 YANG YANG EVIrOSTAr 9000 ........................ 90,00 €

5 YONEX MUSCLE POWEr 2 ............................. 20,00 €

6 YONEX MUSCLE POWEr 5 ............................. 25,00 €

7 YONEX MUSCLE POWEr 7 ............................. 30,00 €

8 YONEX NANOSPEED 100 ................................ 35,00 €

Wist u dat u uw nieuwe racket voor een speciale clubprijs 
kunt aanschaffen? Hiervoor heeft huidig clubkampioen  
Stefan van de Velde een aantal rackets geselecteerd  
en voor ons ingekocht. Deze rackets bieden wij u ook aan 
tegen een zeer scherpe prijs.

Een ideale win-win situatie, u heeft een prima racket  
en bent nog goedkoper uit dan anders én u helpt de club 
er ook nog eens mee. 

We bieden u keus uit 8 verschillende prima rackets.

Voor meer informatie hierover, vraag hiernaar bij  
de begeleiding tijdens de speeldagen.

Badmintonrackets te koop!

BC	TerNeuZeN
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adResWIJZIGInGsFoRmulIeR Bc teRneuZen

aFmeldInGsFoRmulIeR Bc teRneuZen

Naam: .................................................................................................................................

Voornaam: ..........................................................................................................................

Nieuw adres: ......................................................................................................................

Postcode: ............................................................................................................................

Plaats: .................................................................................................................................

Telefoon: .............................................................................................................................

E-mail: ................................................................................................................................

Datum: ................................................................................................................................

Gelieve bij verhuizing dit formulier in te leveren bij de ledenadministratie:
Adriaan van der Waal van Dijk
Langs de Kreek 32
4535 CC Terneuzen
email: avdwvd@hetnet.nl

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.
Voor minderjarigen dient een ouder of verzorger te ondertekenen.

Ondergetekende laat hierbij weten het lidmaatschap op te zeggen:

Voornaam: ..........................................................................................................................
Achternaam: .......................................................................................................................
reden afzegging: ................................................................................................................
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
Datum: ................................................................................................................................

Handtekening: ....................................................................................................................  

Gelieve dit formulier in te leveren bij de ledenadministratie:
Adriaan van der Waal van Dijk
Langs de Kreek 32
4535 CC Terneuzen
email: avdwvd@hetnet.nl

✁
✁

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!


