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STAp eeNS BINNeN BIJ eeN ADVerTeerDer!

Geen badminton op de volgende data: 
 
RecReanten: 
Woensdag 9 Maart 9.00 tot 10.30 uur. i.v.m. scholen badmintontoernoooi

JeuGd: 
Vrijdag 11 Maart 16.00 tot 19.00 uur  i.v.m. vakantie 
Vrijdag 22 April 16.00 tot 19.00 uur  i.v.m. Goede Vrijdag

InhoudsopGave 

Coverillustratie © 2010 Mario Baert

ZONDAG 20 MAART 2011

Vanaf 10:00u in sportcentrum Vliegende Vaart
Informatie bij Adriaan van der Waal van Dijk

junioren 
én senioren op 

één dag!

BC TERNEUZEN
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

2010-2011
recreanten én competitie
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Hallo iedereen,

Het eerste slagblad in het nieuwe jaar, de nieuwjaarswensen en  goede voornemens zijn 
alweer een tijdje geleden uitgesproken, het badmintonseizoen is alweer voor de helft 
verstreken en in een vliegende vaart gaan we alweer naar het voorjaar toe.

De voorbereidingen voor het scholentoernooi en de clubkampioenschappen zijn reeds 
gestart, daarnaast hebben we ook nog een tweetal pep toernooien en een familietoer-
nooi in het vooruitzicht. Nog een aantal leuke activiteiten voor de boeg dus. Ook in dit 
slagblad een verslag van de introductiedag voor de jeugd op vrijdag 21 Januari.

Voor enige financiële steun zijn we, vanuit het bestuur, op zoek 
gegaan naar nieuwe sponsors. Helaas zijn ook hier de gevolgen 
van de financiële crisis nog steeds merkbaar, of wordt dit althans 
aangevoerd als excuus om niet te kunnen sponsoren.

Indien er leden zijn die de mogelijkheid tot sponsoring van de 
BC binnen hun bedrijf ter sprake willen en kunnen brengen, dan 
zouden deze sponsoropbrengsten een welkome aanvulling zijn om 
een aantal activiteiten te kunnen en blijven organiseren. 
Het bestuur heeft een brief opgesteld om dit verzoek te onder-
steunen, een persoonlijke benadering biedt echter nog de meeste kans op succes.

Daarnaast wordt er druk gewerkt aan een nieuwe website, zie het artikel verderop.  
Deze zal de oude website vervangen en zal een actueler uiterlijk krijgen door middel van 
het laatste nieuws, mededelingen, enz. Verdere mededelingen hierover volgen nog.

Tenslotte hoop ik dan op een grote deelname van de resterende toernooien en  
wens ik iedereen veel leesplezier bij deze uitgave van het slagblad.

piet Verhage

A5	  formaat	  €	  50

STAp eeNS BINNeN BIJ eeN ADVerTeerDer!

illustratie Dagobert Duck © Disney
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sinterklaas 2010
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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 maart 2011:
Clara Schumann (cischumann@zeelandnet.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!

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

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

adRessen
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Introductiedag
Op vrijdag 21 Januari werd er een introductiedag georganiseerd voor de jeugdleden.  
Het geheel werd gespeeld tijdens de normale trainingsuren en ieder jeugdlid kon een 
vriendje of vriendinnetje meenemen.

Tijdens de uren was er een spelletjes circuit opgezet waaraan in teams van 2 personen 
werd deelgenomen. elk spel had wel iets te maken met badminton, mikken met de  
shuttle over het net in blikken, door een korf, over het net in een mand, hooghouden  
en door een slalomparcours lopen en natuurlijk ook  nog het gewone badmintonspel.

Gezien de reacties was het een geslaagde middag, hopelijk zijn er wat introducees  
enthousiast gemaakt voor de badmintonsport. Na afloop werden de behaalde punten 
opgeteld en werden de certificaten uitgereikt voor deelname aan de introductiedag.

Hierbij bedank ik nogmaals iedereen die heeft meegeholpen aan het begeleiden van de 
spelletjes, de extra begeleiding was nodig om er een geslaagde middag van te maken.

piet Verhage
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Beste marijke,                                                        
De shuttle gaat naar Marijke van Hoije. ‘ Zij mag weleens gehoord 
worden”. Jij bent volgens Jan Stegeman iemand waarvan hij  tijdens 
mijn bestuurstijd altijd op aan kon. Sinterklaasmiddag voor de jeugd, 
begeleiding van de jeugd. De steun van de penningmeester.

Hoe lang doe je al de jeugdtraining.
In 2001 heb ik dit overgenomen van onze zoon Martijn.

Wat is jou relatie met de penningmeester?
Al meer dan veertig jaar ben ik  getrouwd met edy, die begin  
deze eeuw penningmeester van de club is geworden.

Vertel eens iets over de begeleiding van de woensdagochtend.
Sinds 1987 ben ik lid van de club en ben toen badminton gaan spelen op de woensdag-
morgen. enkele mannelijke leden, die in de ploegendienst werkten, wilden toen toch 
graag elke week een shuttle slaan.  De club wilde hier wel aan meewerken, mits er 
minimaal twaalf mensen zouden meedoen. Daarom werden verschillende dames door 
de heren benaderd om op woensdagmorgen te badmintonnen.  Sinds dat jaar wordt er 
elke woensdag van 9.00 tot 10.30 uur gespeeld.  In het begin kregen we periodiek wat  
training van Joke Louwerse. Op een gegeven moment is Joke gestopt met de training.  
er moest toen iemand anders de warming-up regelen en voor de shuttles zorgen.  
Na verloop van tijd heb ik dat op me genomen en ik begeleid  de woensdagmorgen  
nu al meer dan vijftien jaar.

Hoe ben je bij het badminton betrokken geraakt?
Mijn man en onze kinderen, Chantal en Martijn, waren toen al lid van de club. 

Ben je de enige in de familie die badminton speelt?
Momenteel spelen onze dochter en ik nog badminton. edy is een paar jaar geleden 
vanwege gezondheidsredenen moeten stoppen met badmintonnen. Martijn is al 
langer vanwege werk elders in het land  opgehouden.
 
Wanneer is het allemaal begonnen?
In 1982 werd edy lid door toedoen van mijn zus en schoonbroer, die toen nog lid waren 
van de club. Later zijn de kinderen, toen die zeven jaar waren, lid geworden.

Wat is er veranderd sinds jij badminton speelt?
Natuurlijk de sporthal. eerst ’t Zwaantje, daarna Oude Vaart en nu de Vliegende Vaart. 
De telling is inmiddels ook al diverse keren gewijzigd. Door de jaren heen heb ik al veel 
mensen zien gaan en komen. De gezelligheid is nog altijd de hoofdzaak. Dit blijkt uit het 
jaarlijks etentje, dat door de woensdagochtendgroep, wordt georganiseerd.

de shuttle

Jij speelt ook mee met toernooien wat is jou sterke kant?    
Ik speel alleen recreatief badminton. Daarom doe ik alleen mee aan de pep-toernooien.  
enkele jaren geleden deed ik ook mee aan de clubkampioenschappen.  een sterke kant 
kan ik niet direct noemen, maar als ik een partij speel probeer ik me volledig in te zetten.

Hoeveel prijzen heb je zelf binnen gehaald met badminton?
Dat is vlug verteld. een paar keer een pep-toernooi en een eerste prijs damesdubbel  
bij de CK. 

Heb je nog tijd voor een andere hobby en mogen we weten wat dat is?
We fietsen graag. Bij redelijk weer stippelen we een route uit en zijn we een dagje weg. 
edy en ik zien ook graag wielrennen. Daarom gaan we in de zomer ook regelmatig naar 
een wedstrijd kijken.

Wat mogen we nog meer van jou weten?
Behalve dat ik op vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur de jeugd bij de club begeleid  
passen we ook nog enkele dagen op onze kleindochters . Af en toe bezoeken we ook  
onze zoon met zijn gezin in Limburg.

Marijke in actie tijdens het familietoernooi 14 november 2010
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Informatie	 
seizoen 2010/2011

start seizoen: maandag 6 september 2010 

einde seizoen: vrijdag 29 april 2011 

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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clubgeschiedenis deel 2, 80er jaren
In deze aflevering kijken we terug op de 80er jaren, glorieuze jaren voor de badmintonvereniging wat 
activiteiten en competitie betreft, maar ook de recreanten komen meer en meer in beeld.

In de rest van de wereld is ook het een en ander gaande, de jaren van Gorbatsjov, Margaret Thatcher, 
ronald reagan en in eigen land ruud Lubbers. We luisteren onder andere naar Madonna, phil Collins, 
Dire Straits, The Cure en U2. Sommige van deze overleven de tand des tijds en zijn nu nog steeds te 
beluisteren. Ook wordt de CD geïntroduceerd en verdwijnt over de jaren heen de Lp.

Op  sportief gebied is voor veel voetbal-
liefhebbers het eK van ‘88 het hoogtepunt, 
hierbij wint Nederland de finale van de 
Sovjet-Unie na eerder in de halve finale 
Duitsland te hebben uitgeschakeld. 
Ook voor de wielerliefhebbers is er iets 
te vieren, Joop Zoetemelk wint de Tour 
de France en in eigen land wint Jack 
Middelburg de TT in Assen.

Met het voorzitterschap van Theo van Sint 
Fiet gaat de badmintonvereniging de 80er 

jaren in, er wordt gestart met 14 competitieteams van de senioren en 11 teams van de junioren. Voor 
de competitiestart van het seizoen worden er conditietrainingen aangekondigd bij de Otheense Kreek en 
ook een trainingsweekend voor de competitiespelers wordt ingelast om iedereen in topvorm te krijgen.
Het 10 jarig bestaan wordt gevierd met een jeugdtoernooi, een seniorentoernooi met aansluitend een 
feestavond. Ook een demonstratiepartij van de Nederlandse top wordt door 300 aanwezigen bekeken 
in de sporthal.

Het slagblad wordt de eerste jaren gevuld met lange lijsten van leden die worden ingedeeld in 
trainingsavonden en indelingen in de competitie. Ook een gezondheidsrubriek van ruud Simpelaar 
vult de pagina’s met onderwerpen als sporten bij ziekte, rekoefeningen, wat te doen bij hyperventilatie, 
enz. In 1981 trof ik een artikel aan over de voordelen en nadelen van  houten en metalen rackets. 
Houten rackets, voor velen van ons een onbekend  verschijnsel. Ook de verjaardagen worden vermeld 
waar we Govert van de peijl al aantreffen.

Het bestuur bestaat die eerste jaren uit 9 personen, daaronder 
komen aparte commissies waaronder een jeugdcommissie, 
ook hier weer met een voorzitter, secretaris en leden, en 
een technische commissie. Al met al een hele organisatie. 
Het voorzitterschap wordt vanaf ‘81 vervuld door roelof Fermont, 
later neemt ron van raalten de voorzittershamer over tot eind 
de jaren 80.

Voor de competitiespelers wordt een trainingsprogramma 
opgesteld voor een heel seizoen. Het seizoen wordt opgedeeld in vrije perioden en trainingsperioden.
 In de trainingsperioden wordt dan een specifiek trainingsdoel getraind. Dit is dan ook terug te zien 
in de vele positieve resultaten van alle competitiespelers.

In veel uitslagen is Brigitte van de Water terug te vinden, in ‘87 keert zij terug bij de BC na enige jaren  
bij Avanti te hebben gespeeld. Ook Barbara van de Water behaalt veel ereplaatsen in diverse toernooien 
en bij de jaarlijkse clubkampioenschappen.

Vele toernooien worden door de jaren heen druk bezocht, upgraded jeugdtoernooien, Zeeuwse 
districtskampioenschappen, regio circuittoernooien, internationale toernooien en Zeeuwse grand prix 
toernooien. Sommige van deze toernooien worden door de vereniging zelf georganiseerd, zoals het in-
ternationaal toernooi in 1984. Aan dit toernooi wordt ook deelgenomen door 20 engelse en 
12 poolse badmintonners. Deze worden ondergebracht bij gastgezinnen, na de positieve reacties 
van de buitenlandse deelnemers wordt ook de mogelijkheid van een uitwisseling 
met de poolse afvaardiging onderzocht maar dit blijkt niet haalbaar.

In ‘83 wordt er een loterij opgezet met als doel de aanschaf van videoapparatuur 
om de training van de jeugd vast te leggen, te analyseren en te verbeteren.
De eerste prijs is een reis naar Londen, de vierde prijs valt ook op,
 3 maanden gratis bier drinken. Velen zullen voor de vierde prijs gegaan zijn.

In ‘82 verschijnt een bericht dat de Sidek service verboden wordt tijdens de  
wedstrijden. Wie weet hier de betekenis nog van? Mooie vraag voor een prijsvraag,  
misschien even nakijken of die vierde prijs al ingewisseld is.

De recreanten komen meer en meer in beeld, diverse toernooien worden georganiseerd, het  
Nieuwjaartoernooi, Azaleatoernooi, Kookwekker toernooi en het Appeltoernooi. Op 26 Oktober 1985 
vervallen deze toernooien en wordt het eerste pep toernooi georganiseerd, in de uitslagen in de jaren 
daarna ontdek ik o.a. Adriaan, edy, Marijke, Karel en Ingrid Nijssen.
Karel Nijssen wordt in ‘87 ook sportman van het jaar, traint de jeugd en wordt in ‘89 voorzitter van de 
jeugdcommissie, hierin nemen ook Chris Gerrits en edy van Hoije plaats.

Sporthal ‘t Zwaantje krijgt in ‘84 een nieuwe vloer, medio 80er jaren volgt de uitbreiding met  
sporthal Oude Vaart. Bij sommige toernooien is er zoveel deelname dat de partijen over beide  
sporthallen verdeeld worden.

Voor de jeugd worden diverse nevenactiviteiten georganiseerd, o.a. een puzzeltocht, tijdens het  
15 jarig bestaan een jeugd disco en bingo, in ‘89 vind ik nog een inschrijving voor een weekend  
kamperen in de Ardennen. De jeugdafdeling bloeit op  in de jaren 80.

In ‘87 verschijnt er nog een artikel met enige woorden uit het Zeeuws woordenboek, met o.a. 
de woorden latenontterevenuut, assenumdernoemaruutale en eitienoeélemaginpien.

Omdat de vereniging zo actief was is dit helaas maar een kleine greep uit de geschiedenis 
van de jaren 80. een aantal namen en activiteiten zullen ongetwijfeld niet vermeld zijn.
Volgende aflevering de jaren 90.

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
Veerle Thalen

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

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
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sportman en sportvrouw(en) 
van het jaar 2010

Jan krijgt van Clara een bretels aan om zijn broek 
op te houden. Op dinsdagochtend met z’n allen op de foto.

sportvrouw van het jaar 2010

De sportvrouw komt dit jaar uit de competitie
Zij heeft daarin een belangrijke positie
In het team is zij altijd een bindende kracht
Dat wordt ook min of meer van haar verwacht

elke week staat zij met een lach op de baan
Maar in de partijen zal ze er volledig voor gaan
Tijdens het spel altijd gretig en soms te enthousiast
Waardoor de shuttle soms net niet binnen de lijnen past

De enkelspelwaardering staat bij haar erg laag
Mixen of dubbelen daarentegen doet zij wel graag
een goede sfeer is voor haar een heel groot goed
Bij teamuitjes is zij degene die het licht uit doet

Ook bij de jeugd is zij al jaren zeer aktief
Als teamouder neemt zij alle sores voor lief

Kortom, deze dame is van vele markten thuis
Daarom gaat Jeannet van der Bijl, 
als sportvrouw van het jaar naar huis

sportman van het jaar 2010

Dinsdagmorgen om half tien
Is hij altijd in de sporthal te zien
een fanatieke spring in ‘t veld
Alsof de zwaartekracht voor hem niet geldt

Ook al is hij pas op latere leeftijd begonnen
Toch worden door hem vele partijen gewonnen
Verliespartijen verwerkt hij heel goed
Want sportief zijn zit hem in het bloed

Hij is erg zuinig op z’n ogen
er is al eens een shuttle in gevlogen
Dat kwam heel erg vervelend aan
Hij moest toen naar de oogarts gaan
Snel kwam hij er weer bovenop
Sindsdien speelt hij met veiligheidsbril op

Ook al is hij klein van stuk
Met z’n service neemt hij iedereen tuk

Binnenkort wordt hij zelfs tachtig jaar
Dat is dus Jan Janse, sportman van het jaar

Foto van sportman en sportvrouw  (2004) van het jaar. 
Samen zijn ze binnenkort 160 jaar.

Brina vasseur 80 jaar

Sportvrouw was zij reeds in tweeduizendvier
en nog steeds speelt zij met veel plezier
Dinsdagochtend om half tien
Is zij in de sporthal te zien

Ook al wordt zij dit jaar tachtig
Badminton vindt zij nog steeds prachtig
Op die leeftijd, en nog zo sportief
Dan ben je echt nog heel erg vief

Het is niet iedereen gegeven
Zo sportief en lang te leven
Om dit feit nu te gedenken
Hierbij iets om in te schenken

Mensen zoals jij geven het sporten kleur
Hartelijk gefeliciteerd, Brina Vasseur
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ZONDAG 20 MAART 2011

Vanaf 10:00u in sportcentrum Vliegende Vaart
Informatie bij Adriaan van der Waal van Dijk

junioren 
én senioren op 

één dag!

BC TERNEUZEN
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

2010-2011
recreanten én competitie

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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Y        ao Jie (10 april 1977) is een in China geboren en tot 
Nederlandse genaturaliseerde badmint onspeelster.  
Yao Jie komt sinds 2001 voor Nederland uit in 
internationale toernooien.  Ze werd in 2002 europees 
en in 2002 t/m 2005, 2007, 2009 en 2010 Nederlands 

kampioene enkelspel. In 2009 won ze tevens de dubbelspeltitel samen 
met Lotte Bruil-Jonathans.
Yao Jie won in 2003, 2008 en 2009 het vrouwen enkelspel op het Dutch 
Open, haalde in 2004, 2005 en 2010 de finale en trok zich in 2007 met 
een knieblessure terug uit de kwartfinale.
In zowel 2004 als 2006 pakte ze brons op het eK. De Chinees-Nederlandse 
nam voor Nederland deel aan de Olympische Zomerspelen 2004, 
waar ze in de tweede ronde verloor. Kwalificatie voor het Olympische 
toernooi van 2008 miste ze vanwege blessureleed, waarna het NOC*NSF 
haar geen plek toewees. Yao Jie speelde in het seizoen 2008/2009 
voor Horsens Badminton Klub (Den) en in het seizoen 2009/2010 
voor BC Amersfoort.
Yao Jie trouwde in januari 2009 met badmintonner eric pang, die in 
2009 voor het eerst Nederlands kampioen bij de mannen werd. 
De twee waren teamgenoten bij BC Amersfoort.

Op de volgende webadres kan je een interview met Yao Jie zien na 
de winst in de halve-finale van de Dutch Open van 2010. http://
badmintoninfo.visualclubweb.nl/ 

roy Samuels. 
(Kijk of je mij kan vinden in die videoclip)

Yao Jie

Yao Jie met de winnaars trofee na 
de Dutch Open 
van 2009

simone de pooter
Beste lezers,

Voordat ik begin zal ik mij eerst even voorstellen, ik ben simone de pooter en 
ben 16 jaar. Ik ben al zo’n 9 jaar lid en heb het nog steeds erg naar mijn zin! 
Binnen mijn familie ben ik niet de enige die aan badminton doet, ook mijn vader 
en tante zijn al een aantal jaartjes actief binnen de vereniging. Dankzij mijn 
vader ben ik dan ook lid geworden. 

Competitie  
Ik speel nu ook voor mijn 5de jaar competitie en ook dit bevalt mij nog steeds erg goed. 
Dit jaar hebben we vergeleken met voorgaande jaren een erg groot team. Wat minder 
spelen dus, maar als team gaat het tot nu toe erg goed en we hopen dan ook dit jaar 
de winst op zak te mogen nemen.  

verrassing 
Dit jaar kreeg ik ook nog een leuke verrassing. Toen ik thuis wat geheimzinnig werd 
uitgezwaaid en op de badminton aankwam bleek ik sportvrouw van het jaar te zijn! 
Dit was voor mij echt een erg leuke verrassing. De beker heeft dan ook al een mooi 
plekje gekregen. 

meedoen 
Verder probeer ik ook altijd mee te doen aan de activiteiten die worden georganiseerd 
zoals de clubkampioenschappen en de familietoernooien. Afgelopen jaar heeft ook 
mijn vriend voor het eerst mee gedaan met het familietoernooi, we zijn helaas niet 
zo hoog geëindigd maar hebben er wel erg veel plezier in gehad. en zoals ze zeggen, 
meedoen is belangrijker dan winnen!

Tot slot hoop ik nog lang lid te mogen zijn en dat er nog heel wat mooie en sportieve 
badmintonjaren bij mogen komen. 

De shuttle wil ik graag doorgeven aan mijn lieve teamgenootje Daniëlle, omdat het elke 
training weer gezellig met haar is.

Daniëlle, aan jou de eer!

de shuttle



26 27Slagblad BC Terneuzen Februari 2010Slagblad BC Terneuzen Februari 2010

7- november stond de wedstrijd tegen marathon 3 (oost-souburg) 
op het programma
 Bij de dames was Carina was nog geblesseerd  waardoor we met Nicole als invaller en 
Jeannet aan de wedstrijd begonnen zijn. Zondagochtend werd bij de heren Stefan Verhage 
doorgeschoven naar het 1 ste team als invaller en moesten Dimitri en Jan de kastanjes 
uit het vuur halen. De teamcaptain heeft van te voren op internet even naar de uitslagen 
gekeken en hierop een indeling gemaakt. Na de gewonnen heren en dames dubbel be-
gonnen we aan de enkels die verrassende bijna alle 4 naar Terneuzen gingen. Jan Op het 
tandvlees in 21-19, 18-21 en 21-19 naar de winst Dimi had het iets makkelijker en Nicole 
deed het voortreffelijk als invaller. Jeannet moest net in de derde set het hoofd buigen 
met 18-21. De mixen daarna gingen ook naar Terneuzen. Ondanks de 7-1 winst bleef 
Jeannet met een kater zitten. Weer haar enkel niet gewonnen. 
Volgende keer beter.

21  november om 10 uur Rillandia smasher 5 (Kruiningen) komt op bezoek
Dimitri, Stefan, Jan, Jeannet en Nicole als invaller voor de nog steeds geblesseerde Carina. 
We zijn maar wat blij met Nicole want aan de eindstand van 4-4 heeft zij toch bijgedragen 
aan drie punten van de vier. De dames hebben de punten binnen gehaald. Stefan in drie 
sets zijn enkel verloren met 18-21. Zwaar teleur gesteld was hij ook omdat hij de winst 
voor het grijpen had. 18-18 en dan drie kleine foutjes en weg derde set. Volgende keer 
gaat hij vol voor de winst. Toch na dit gelijkspel een mooie stand. Ja we staan boven aan in 
de 5e klasse. Misschien maar voor even maar we staan er wel. 
Op naar de volgende match.

Zaterdag ochtend 4 december staat de trip naar Bc schepnet (sluis)
op het programma.
 We vertrekken om 9.00 ’s ochtends en pikken Stefan en Nicole op die als vaste invaller 
deze keer voor Jeannet meegaat. Aangevuld met Carina en Jan is het team compleet. 
We komen heel aan in Sluis wat nog niet zo gemakkelijk was met de sneeuw onderweg. 
Uitslag 6 -2 voor Terneuzen. Jan zijn enkel verloren wat niet goed is voor de statistieken 
maar hij was de week ervoor ziek geweest wat natuurlijk een makkelijk excuus was voor 
zijn zwakke optreden. 

Competitie	verslag	team	3	Terneuzen
Woensdag	8	december	stond	Shuttle	2	(Oostburg)	op	het	schema
Ondanks verwoede pogingen om een dame te vinden als invaller hebben 
we moeten afzeggen ivm te kort aan dames.

Zondag	12	december	weer	eens	thuis,	tegen	Shuttle	2	(Oostburg)
Ook een team wat al jaren in deze klasse speelt. Uitslagen altijd om en om. 
Deze zondag viel het kwartje richting Terneuzen en hebben we met 5-3 de winst 
naar ons toegetrokken. Stefan heeft in 3 sets zijn enkel gewonnen wat toch weer 
heel spannend was in de derde set. Verliespartijen heren dubbel (Jan en Stefan), 
Mix (Dimitri en Jeannet), Dames enkel (Jeannet) wel pas in de derde set. 
Verkouden en geen lucht was net teveel voor een derde set. 

Hierna stonden er nog diverse wedstrijden op het programma echter deze zijn 
door winterse omstandigheden niet door gegaan. en 1 wedstrijd doordat 
de tegenstander geen team op de been kon krijgen ivm ziektes.
Deze halen we wel in in 2011. 

Jan
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VerJAArDAGSLIJST AprIL

Anita de Vos  ......................................... 03 april
Myra van es  ......................................... 05 april
Kim van Driel  ....................................... 10 april
Gavin van der Bijl  ................................. 13 april
Jan Janse  .............................................. 13 april
Wim Adriaansen  .................................  15 april
Lisa Dieleman  ...................................... 15 april
Yvonne Verdonk  ................................... 17 april
NIcole de pauw  .................................... 18 april
Floris Kennis ......................................... 27 april
Mario Baert  ........................................  28 april
rowena van es  ..................................... 29 april
Natasja van Geersaem  ......................... 30 april

VerJAArDAGSLIJST MAArT

Jeroen Bergakker  .............................. 01 maart
Jan Hamelink  .....................................03 maart
rinus Dees  .........................................09 maart
richard Fliers  .....................................09 maart
Claus Hermans  ...................................15 maart
Will Kimenai .......................................16 maart
Daniëlle Weeda  .................................17 maart 
Carin Koster  .......................................18 maart
evelien Donze  ....................................19 maart
Cees Geensen  ....................................21 maart
Marc Bukkens  ....................................22 maart
richard van Geel  ................................24 maart
Werner van Geel  ................................24 maart
piet van Driel  .....................................25 maart
edy van Hoije  .....................................27 maart
Quincy Stockman  ...............................27 maart
Ilona romeijn  .....................................28 maart
Dimphna Verwijs - de Keijzer  .............30 maart

VerJAArDAGSLIJST FeBrUArI

Marita de ritter  ..................................... 05 feb
robert peeters  ....................................... 07 feb
Alex romeijn  .......................................... 10 feb
Marisca Dooms  ...................................... 15 feb
Jan Stegeman  ........................................ 16 feb
Sjef Bongaerts ........................................ 19 feb
Marijke van Hoije  ................................... 20 feb
Jeffrey Dieleman  .................................... 21 feb
Jaimy Dees  ............................................. 25 feb
Veerla Thalen  ......................................... 28 feb
Nic Kerckhaert  ....................................... 29 feb

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.

?



30 31Slagblad BC Terneuzen Februari 2010Slagblad BC Terneuzen Februari 2010

14 november staat het eerste  familietoernooi op het programma.  Ondanks een goede lobby blijft het 
aantal inschrijvingen steken op net boven de 50 deelnemers. De organisatie is meer gewend en heeft 
met de zaal huur daar ook op gerekend. er is ruimte voor meer dan het dubbele maar met 7 banen en 
dit aantal deelnemers wordt het vast een leuk toernooi. en daar draait het natuurlijk allemaal om bij 
een familie toernooi gezelligheid en niveau van hoog naar laag net als de leeftijd. 

Iedereen zoals opa en oma tot de jongste deelnemers hebben het allemaal naar hun zin. Deelnemers 
vanuit Tilburg die toevallig voor andere activiteiten in Terneuzen zijn doen mee en de ook veel nieuwe 
gezichten aangevuld met de liefhebbers van dit toernooi maken het compleet. Om iets over tien is het 
de aftrap en gelukkig is iedereen aanwezig wat het voor de organisatie makkelijk maakt en het schema 
gevolgd kan worden.

Ik ben de zaal diverse malen rond gelopen en ben altijd verbaast van het fanatisme dat er bij iedereen 
afstraalt. Ondanks dat iedereen prijs heeft op het eind en dat de prijzen bovendien verloot worden 
maakt niets uit voor de shuttelaars. Ze gaan voor iedere shuttle.

14 november Familietoernooi

	  

Peter en Menno de Pooter.
Zou Menno hem 
terugslaan????

	  

Ingrid Nijssen en kleindochter

	  

Opa, je slaat wel raak hè

Naast dat het er fanatiek aan toe gaat is natuurlijk het familaire en ouwe……..ook heel belangrijk. 
Hier is tijdens de wedstrijden en pauze tijd genoeg voor. er wordt wat af geroddeld en bijgepraat 
tijdens het familietoernooi. Als je even tijd hebt om naast de baan te staan kun je naar de verrichtingen 
van je favoriete team kijken.

Na het toernooi om 13.00 uur was de prijsuitreiking. Omdat het niveau zo verschillend is mag 
de winnaar met de meeste punten voor “straf” via lootjes iedereen voorzien van een lekkere 
versnapering die gedeeltelijk gesponsord wordt door bakkerij van de Velde. Dit samen met de 
consumptie van de Terneuzense glashandel maakt het weer een geslaagde zondag ochtend. 
Ik reken erop dat jullie er 16 april weer massaal zijn. 

Jan

Team Familie punten Score Voor Score Tegen
1 De Duikelaars de ritter 12 253 162
2 De Deurdrammers Verhagen 12 249 165
3 De Waetertjes van de Waeter 12 271 170
4 Gajeviga’s van der Bijl 8 221 197
5 eggedam eggermont/van Damme 7 228 206
6 De Nijsjes Nijssen 6 233 226
7 Alcoshmato Baert 5 248 234
8 De Krijgertjes de Krijger 4 209 224
9 De Leeuwtjes van der Hooft 4 196 228
10 Tilburg Stegeman 4 201 237
11 De Toppers de pooter 4 227 248
12 De Guppijeesz Kimenai 2 169 239
13 Boer Boer 2 201 259
14 4 Girls Q.de ritter en 

vriendinnen
2 206 283

uitslag Familietoernooi 14-11-2010
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Familietoernooi Fotoverslag
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dimph verwijs
Aangezien ik de ladyshuttle ontvangen heb van Carina 
Stegeman, mag ik iets over mijzelf vertellen.

Familie

Welnu, mijn naam is Dimph Verwijs. Ik ben geboren in 
1946 in Vlissingen, ben getrouwd met rinus, heb een 
zoon van 39 en een dochter van 36 en niet te vergeten 
5 sportieve kleinkinderen (2 jongens en 3 meisjes).
Helaas is niemand van m’n familie geïnteresseerd in 
badminton. Dat is jammer voor het familietoernooi, 
maar wie weet kan dat nog veranderen. Ik ga mijn best 
doen ze dit jaar hiervoor warm te krijgen.
Ik woon sinds 1973 in Terneuzen, omdat rinus als 
fysiotherapeut in het toen nieuwe Ter Schorre ging 
werken. Zelf ben ik in 1982 bij apotheek Cornu Cervi 

gaan werken als apothekersassistente. Ik heb dat 19 jaar met veel plezier gedaan.

Badminton

pas toen ik stopte met werken, ben ik lid geworden van BC Terneuzen in 2001.
een paar jaar daarvoor ben ik met badminton begonnen bij de buurtvereniging 
Serlippens, achteraf eigenlijk veel te laat tot mijn spijt.
Mijn vaste speeluren zijn dinsdag- en woensdagochtend en ik moet zeggen dat ik 
daar altijd met veel plezier naar toe ga. Af en toe doe ik mee met een pep toernooi. 
Helaas lukt het niet alle betreffende weekenden hiervoor vrij te houden.

hobby’s

Mijn andere hobby’s zijn wandelen, fietsen, koken, quilten, lezen, puzzelen en tuinieren.

Quilten is eigenlijk uit armoede ontstaan: van restanten stof, oude jurken e.d. werden 
lapjes geknipt en weer aan elkaar gezet om zodoende een deken te bekleden en door 
te stikken. Tegenwoordig is een quilt een sierobjekt, maar de werkwijze is nog steeds 
dezelfde, een precies en geduldig werkje.

Wat lezen betreft wil ik een aantal titels noemen die in me zijn bij gebleven: 
Haar naam was Sarah, De Tweeling, De Vliegeraar, Duizend schitterende zonnen.

de shuttle

rinus en ik wandelen bij voorkeur samen, we houden niet zo van dat 
massale gedoe. Bovendien vinden we zo’n 15 kilometer wel genoeg.
Anders is dat met fietsen, dan ligt onze aktieradius zo tussen de zestig 
en tachtig kilometer. Al fietsend zie je gewoon veel meer. eén van onze 
favoriete tochten is een “rondje Walcheren”, bij voorkeur in het voor- 
en najaar omdat het dan niet zo druk is. Het leuke is dat je grotendeels 
langs de kust kan blijven fietsen.

De dag is voor ons eigenlijk pas begonnen als we het cryptogram en de sudoko’s van 
de pZC opgelost hebben en dat kost de ene keer meer tijd dan de andere keer.

Tuinieren doe ik in onze siertuin voor en achter het huis. We hebben nogal wat rozen, 
die ik bijhoud door de uitgebloeide bloemen uit te knippen. De vele buxusheggen worden 
twee keer per jaar geknipt, waarvan het leeuwendeel door rinus. Na gedane arbeid 
s’avonds op het terras zitten en van de geuren en de kleuren genieten is heerlijk.

Tot slot wil ik mijn bewondering uitspreken voor het bestuur en de overige vrijwilligers 
voor hun inzet. Mede daardoor is er een prima sfeer en vind ik het een fijne club  
om bij te horen.

Ik geef de ladyshuttle door aan riekie polman

B A D M I N T O N

F I E T S E N

Q U I L T E N

w A N D E L E N
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In het afgelopen seizoen zijn er problemen geweest met het in stand houden van de huidige 
website. Jeroen Fermont heeft deze opgezet, heeft echter weinig tijd hiervoor, en roy heeft 
deze onderhouden. Omdat we bij problemen steeds afhankelijk zijn van Jeroen is het idee 
ontstaan om een nieuwe website op te zetten.

De nieuwe website zou bij voorkeur door eigen leden op te zetten en te onderhouden moeten 
zijn. Ook zou deze actueel moeten zijn d.m.v. mededelingen en het laatste nieuws.

Inmiddels zijn we hard aan het werk om deze online te krijgen, het zal nog enige tijd vergen 
maar we streven ernaar om dit nog tijdens dit seizoen te realiseren.

een van de vragen die hierbij aan de orde kwam is: Hoe gaan we om met het plaatsen van 
verslagen en foto’s op internet van leden tijdens activiteiten van de club.
Omdat dit tegenwoordig een heel actueel onderwerp is geven wij de leden hierbij de kans 
om hun standpunt aan het bestuur hierover door te geven.

Wilt U dat er absoluut geen foto’s van U of Uw kind tijdens activiteiten van de 
badmintonclub op internet geplaatst worden dan dient U dit kenbaar te maken 
bij het bestuur. Op de trainingsavonden zijn strookjes aanwezig die U voor dit 
doel kunt invullen.

Tot slot hopen we dat we onze plannen voor een leuke website kunnen realiseren en waar alle 
wetenswaardigheden over onze club te lezen en te zien zullen zijn.

Mario Baert en piet Verhage

nieuwe website 
Badmintonclub 
terneuzen

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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Ondanks de sneeuwval staat toch het Kersttoernooi nog op het programma. 
De indeling van de banen werd wederom door Veerle en Jan verzorgd. Over 
het algemeen werden er weer prachtige partijen gespeeld. In de pauze 
werden de sportman en vrouw van het jaar benoemd (zie pagina 20) door 
middel van de creatieve gedichten van Adriaan. Natuurlijk ontbrak ook dit 
jaar het enveloppen trekken niet en hierdoor gingen er ook nog wat leden 
met aantrekkelijke prijzen naar huis. Verder een fotoverslag van dit toernooi. 
Helaas zijn er van het Oliebollentoernooi minder foto’s, maar ook dit was een gezellige avond. 
Vooral ook door de heerlijke oliebollen (en cakejes) van Clara die ze weer aardig bruin bakte. 

20	december	Kersttoernooi,	
3 januari oliebollentoernooi
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Valentijnsdag	-	14	februari	2011
De liefde....toch eigenlijk het mooiste dat er is.
Op 14 februari is het valentijnsdag, een dag om op een originele manier jouw geliefde te laten zien 
hoeveel je nog van hem of haar houdt. Daarnaast is valentijn natuurlijk het perfecte moment om aan 
een stille aanbidder jouw liefde (anoniem) te verklaren of een speciale vriend of vriendin op een 
bijzondere manier te tonen hoeveel de vriendschap je echt waard is. 

Geschiedenis	Valentijn

Valentijnsdag
Over het ontstaan van Valentijnsdag bestaan verschillende theorieën. Waarschijnlijk ligt de oorsprong 
bij Sint Valentijn. een jonge romein die werd gemarteld maar weigerde om zijn christendom op te geven. 
Hij stierf op 14 februari 269 na Christus. De legende zegt dat Valentijn een de dag voor zijn executie een 
afscheidsbriefje achterliet voor de dochter van een medegevangene waarop hij verliefd was geworden. 
Hij ondertekende het briefje met ‘Van jouw Valentijn’. Hier zou ook de traditie vandaan komen om 
kaarten te ondertekenen met ‘jouw Valentijn’.
een ander verhaal gaat over een priester in rome die Valentijn heet. een keizer genaamd Claudius II had 
romeinse soldaten verboden om te trouwen omdat hij van mening was dat ongehuwde mannen betere 
soldaten waren. priester Valentijn negeerde deze regel en trouwde in het geheim jonge paren. 
De Keizer ontdekte dit en nam Valentijn gevangen en veroordeelde hem ter dood. 

Valentijnskaarten
De populariteit van de valentijnskaart gaat tot ver terug in de Middeleeuwen. Destijds zongen verliefden 
hun tekst nog. De eerste geschreven valentijnskaart wordt toegewezen aan de in dat moment (1415) 
in de gevangenis verblijvende Charles, Hertog van Orleans. Hij verdreef zijn tijd met het schrijven van 
romantische versen voor zijn vrouw.

Kaarten
Vanaf de 16de eeuw was het versturen van geschreven kaarten gemeengoed. Ze werden met de hand 
gemaakt van gekleurd papier, waterverf en gekleurde inkt. Aan het einde van de 18de eeuw deed de 
machinaal geproduceerde kaart zijn intrede. 

cupido
Cupido is altijd onlosmakelijk verbonden geweest met de liefde. Met zijn 
pijlen raakt hij de harten van zijn slachtoffers die daardoor hopeloos verlief 
op elkaar worden. In de Griekse oudheid was hij bekend als eros, de jonge 
zoon van Aphrodite, de godin van de liefde & schoonheid. Voor de romeinen 
was hij Cupido, de moeder van Venus.

Bron: www.valentijnsdag.net

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

✁
✁
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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!


