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STAP EENS BINNEN BIj EEN ADVERTEERDER!

LAAtste speeLdAg dit seizoen: 
 
RecReAnten: 
Woensdag 27 April 9.00 tot 10.30 uur

Jeugd: 
Vrijdag 29 April 16.00 tot 19.00 uur

inhoudsopgAVe 

Coverillustratie © 2011 Mario Baert

nieuw Logo
Op de valreep, voor het einde van het seizoen is er een nieuw logo voor onze club.
Het is een eenvoudig, duidelijk herkenbaar logo dat beweging en badminton aangeeft.
In de toekomst willen we dit logo gaan gebruiken als we intern of extern communiceren. 
Zowel op de website, officiële papieren als in het Slagblad zal dit logo dus als 
herkenningsteken gaan fungeren voor onze club.

*N.B. Afmelden altijd schriftelijk en vóór 1 september.  
Bij te late opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
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Alweer de laatste uitgave van het slagblad van dit seizoen, langzaam naderen  
we het einde van het seizoen.  
 

Let op, in mei wordt er dit seizoen niet doorgespeeld,  
de laatste speeldag van het seizoen is dus op 29 April.  
 

Echter voordat het zover is worden er in de maand april nog twee  toernooien  
georganiseerd, een PEP toernooi en als laatste een familietoernooi, we rekenen  
op jullie deelname hieraan.

Het scholentoernooi en de clubkampioenschappen zijn inmiddels ook achter de rug, 
de competitiespelers hebben de laatste shuttles in de competitie geslagen, alleen bij 
het derde team heerst op dit moment nog onzekerheid over het al dan niet kampioen 
worden in hun klasse. Hopelijk is het bij de uitgave van dit slagblad bekend en is de 
champagne inmiddels ontkurkt.

Na de afsluiting van het sportieve seizoen volgt dan op 19 mei  de Algemene  
Ledenvergadering, waarbij ik dan gelijk op een belangrijk punt belandt.

De zaalhuur van de sporthal wordt in het nieuwe seizoen verhoogd met 13%.  
Om nu onze  activiteiten en trainingsuren in het nieuwe seizoen aan te kunnen bieden 
aan de leden  is er vanuit het bestuur een begrotingsvoorstel ontwikkeld om dit te 
kunnen realiseren.

Daarom is het belangrijk dat jullie aanwezig zijn op de ledenvergadering waar dit  
nieuwe voorstel gepresenteerd wordt en waar iedereen zijn mening kan laten horen.

Dus kom naar de ALV op 19 mei om 19.30 uur in de vergaderzaal van Vliegende Vaart 
en beslis mee hoe tot een aantal maatregelen te komen om het financiële plaatje  
rond te krijgen.

Terugkijkend op het afgelopen seizoen hebben we bij de senioren een gelijkblijvend 
ledenaantal, bij de junioren loopt de deelname nog steeds iets terug. Voor de jeugd-
leden zijn er twee PEP toernooien, twee familietoernooien en een introductiedag 
georganiseerd. Ook voor het volgend seizoen wordt er alweer een nieuwe opzet voor 
een jeugdtoernooi bekeken. Ook voor de jeugd is er dus genoeg te badmintonnen.

Overigens wil ik dan ook Daisy Kimenai hartelijk verwelkomen als jeugdredacteur van 
het slagblad, Daisy gaat haar bijdrage leveren met de invulling van de jeugdpagina, 
een prima aanvulling  in het slagblad.  Daisy, we gaan je artikelen met belangstelling 
tegemoet zien, veel succes!

Zo af en toe kijk ik eens op internet naar de sites van andere badmintonverenigingen 
in Nederland. Laatst kwam ik een nieuwigheidje tegen, het klapracket, of het dezelfde 
revolutionaire ontwikkeling gaat beleven als  
de klapschaats valt nog te bezien maar we  
wachten in spanning af.

Tot slot wil ik Mario en Clara een  
compliment maken met de uitgave  
van het slagblad dit seizoen en dan rest mij  
alleen nog om iedereen alvast een fijne  
vakantie toe te wensen en hopelijk tot  
ziens in het nieuwe seizoen.

Piet Verhage

A5	  formaat	  €	  50

STAP EENS BINNEN BIj EEN ADVERTEERDER!
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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

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

Inleveren 
copy slagblad

vóór 
15 juli 2011:

bij Clara Schumann 
cischumann@zeelandnet.nl
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Riekie
Dank je wel Dimph voor de shuttle, je had 
gelijk toen je dacht als ik het vraag zegt ze 
nee.Ik heb het gemerkt in de kleedkamer, toen 
ik rondkeek en ze zeiden naar elkaar ”jij kunt 
dat beter” Dat had ik dus ook gezegd. Maar 
we blijven sportief en hier gaat hij dus:

 Ik ben Riekie Polman- Klaassen en ben  
geboren in Nijmegen. Daar met dansles 
verliefd geworden op jos Polman en in 1969 
met hem getrouwd. Begin 1975 zijn we in 
Terneuzen komen wonen, toen de Dow met een groot schepnet mensen wierf in heel 
Nederland. Samen hebben we 2 zonen  
gekregen, van die zonen weer 2 schoondochters en van die samenwerking  
3 kleindochters en 1 kleinzoon. En daarvan genieten is onze grootste hobby!!!

Ik ben gaan badmintonnen toen onze jongste zoon Ruben wedstrijden speelden en ze 
mij vroegen: Als U er toch bent, wilt U niet tellen?? Dat wilde ik wel, maar wist geen 
spelregels .Ik zat toen ’s woensdags avonds bij joke Louwerse op gym en vroeg haar de 
regels en haar advies was ”ga meespelen” Zo gezegd zo gedaan en nu ben ik al meer 
dan 20 jaar lid. Precies weet ik het niet meer, ik ga de leeftijd van Ruben na. Die is allang 
gestopt met badminton, maar nog steeds sportief. Nu ben ik dus de enige in de familie 
die nog badminton speelt, maar als ik nog eens met Ruben speel win ik echt niet. Hij is 
technisch veel beter en ik moet het van mijn dropjes hebben dan. Hij laat mij gewoon een 
kwartiertje rennen en dan heb ik de pijp leeg en komt hij met een grijns. De aanval krijg ik 
echt niet van hem. 

jos heeft het even geprobeerd en vond het leuk, maar zijn knieën lieten het afweten.  
Hij heeft 3 keer meegedaan en er toen zeker een half jaar last van gehad.

Wat er in de loop der jaren is veranderd is natuurlijk de puntentelling en de mensen. Veel 
wat er toen ’s woensdagsmorgens speelden is allang weg. Zelf ga ik nu ook meestal op de 
dinsdagmorgen. Ik vindt het nog steeds vooral leuk, ben niet echt fanatiek maar heb er 
vooral plezier in. Zeker als ik van twee heren win die “de meisjes een lesje willen leren” 
zoals ze dat liefjes zeggen als we met 2 dames tegen ze willen spelen.

Mijn andere hobby’s zijn zwemmen, knutselen, tuinieren en bloemschikken, lezen, fietsen.
Ik eet graag Indisch, lust graag een lekker wijntje en snoep graag. Op de tv. hebben 
spelprogramma’s ook mijn voorkeur, maar een mooie film zie ik ook graag. Ook als er 
vroege vogels of een natuur documentaire is, zie ik dat graag.

Riekie dank je wel voor de medewerking. Wie de  volgende shuttle krijgt  lezen we
in het volgende slagblad van het nieuwe seizoen.

de shuttLe

Hallo allemaal
Ik ben Daisy Kimenai (15 jaar) en badminton al minstens 7 jaar. 

Ik mag me nu voorstellen als de nieuwe jeugdredacteur van het slagblad 
van de vereniging. 

Ik ben heel vereerd dat ik dit mag gaan doen.
Ik zal mijn best doen om het slagblad een jeugdig tintje te geven.

Groetjes Daisy Kimenai
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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 te allen 
tijde 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 3, 90er jaren
In deze aflevering kijken we terug op de negentiger jaren.

Op  vaderlands sportgebied zien we een aantal  
belangrijke successen, Krajicek wint in 1996 Wimbledon 
en Ajax wint in 1995 de Champions Leaque.  Na een flinke 
vorstperiode wordt in 1997 de Elfstedentocht weer verreden. 
Henk Angenent gaat de geschiedenisboeken in als de  
vijftiende winnaar.
In Zuid-Afrika wordt de apartheid afgeschaft en Oost- en  
West Duitsland worden in 1990 officieel herenigd.
In eigen land is er slecht nieuws, een vliegtuig van de  

Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al stort neer en veroorzaakt de Bijlmerramp.
We luisteren o.a. naar Metallica, 2 Unlimited, MC Hammer en Salt ‘n Pepa.

BC Terneuzen gaat in 1990 met een interim voorzitter van start die later officieel benoemd wordt tijdens 
de ALV, Franco Pecoraro. De club heeft 270 leden en de ALV wordt verzorgd in het Vijverhof, vanaf ‘91 
wordt er uitgeweken naar Ter Nose.

Het jaar 1990 staat bol van de activiteiten. Door BC Terneuzen worden in sporthal Oude Vaart de  
districtskampioenschappen georganiseerd, hiervoor hebben 110 kinderen zich ingeschreven en  
worden na zo’n 240 partijen de kampioenen bekend. Bij het organiseren van veel van deze activiteiten 
zie je toen al de namen van Edy van Hoije, Karel Nijssen, joke de Meester en Chris Gerrits vermeld.  
Gedurende de jaren negentig blijven deze actief in verschillende functies, Edy wordt later nog  
competitieleider en ook Adriaan zie ik later in de negentiger jaren al 
vermeld in de recreatiecommissie.
 
Ook in 1990 worden er feestelijke activiteiten georganiseerd ter 
gelegenheid van het 20 jarig bestaan, voor de jeugd is er een avond  
gepland in Oude Vaart, voor de senioren is er in het Zuidlandtheater 
een koud buffet waarna de dans kan worden ingezet gedurende de  
rest van de avond. Daarbij kunnen er T-shirts worden aangeschaft  
ter ere van het 20-jarig bestaan en er is een demonstratieavond van 
enkele topspelers die wordt bekeken door 150 toeschouwers.

Het ledenaantal groeit van 170 leden naar 200 na een kleine terugloop 
eind de jaren ‘80, precies hetzelfde beeld dat nu nog steeds terugkeert, 
een redelijk verloop van leden met een ledenaantal dat altijd  
schommelt tussen de 170 en 200. Ook de jeugd gaat op en af, het aantal jeugdleden is 50 en in 1993  
is er maar 1 juniorenteam meer actief in de competitie. In de jaren hierna groeit dit weer uit tot 4 teams 
bij de jeugd. Wel zie je, in vergelijking met tegenwoordig, meer  jeugdspelers doorstromen naar de  
competitie bij de senioren. De jeugd neemt naast hun competitiewedstrijden ook deel aan districtkampi-
oenschappen en Grand-Prix toernooien waarvan er ook een aantal in Terneuzen worden georganiseerd.

De recreanten nemen nu ook hun vaste plaats in bij de club, op woensdagmorgen kan er al worden 
gespeeld, na een aantal jaren komt hier ook de dinsdagmorgen bij. Voor de recreanten worden ook al  
de PEP toernooien georganiseerd, voor de jeugd komen deze PEP toernooien ook op het programma 
evenals de familietoernooien.  

Midden jaren negentig hebben de 55+ spelers van de gemeente Terneuzen moeite om hun badminton-
club voort te zetten en deze worden uitgenodigd om toe te treden tot onze club. jan jansse schrijft een 
artikeltje in het slagblad dat ze hun oudste medespeler van 75 jaar missen in de 55+ groep doordat deze 
geblesseerd is na een val bij het schaatsen.

Landelijk is er een terugval van het aantal badmintonleden, de Nederlandse Bond noemt dit zorgelijk  
en verhoogt de bondsafdracht met 5 gulden per lid, waarna ook bij  ons een noodzakelijke contributie-
verhoging volgt.

Een aantal uitwisselingstoernooien met andere verenigingen worden ook georganiseerd. Begin jaren 
negentig is er een uitwisseling met Brasschaat uit België. Later volgt nog de uitwisseling met  
BC de Ritte uit Spijkenisse, maar ook het voortzetten van deze contacten blijkt moeilijk vol te houden.

Diverse bekende sportmensen van het jaar passeren de revue, Edy van Hoije in 1994, Veerle Thalen bij 
de junioren in 1995 en Adriaan van de Waal van Dijk in 1996 met als sportvrouw Chris Gerrits.

In 1994 stopt Franco Pecoraro als voorzitter en wordt dit voortgezet als interim voorzitter door  
Alwin Pietersma, in 1995 wordt Wout Gerrits officieel benoemd tot voorzitter. Daarna zien we  
Govert van der Peijl de voorzittershamer overnemen tot eind de jaren negentig. Het secretariaat wordt 
vanaf 1992 verzorgd door Brigitte van de Water, in 1996 wordt zij opgevolgd door Sylvia van Straten.

In het jubileumjaar 1995, het 25 jarig bestaan, worden er weer een aantal  
activiteiten georganiseerd, een disco voor de jeugd, een feestavond voor de 
senioren en er kan worden deelgenomen aan het Nachttoernooi dat  
om 22.00 uur van start gaat en eindigt om 4.00 uur.

Het slagblad is door de ontwikkeling van de computer eenvoudiger op te zetten 
en dit zie je terug in het uiterlijk van ons clubblad. De edities worden gevuld  
met de gebruikelijke aankondigingen van toernooien, ALV’s, clubkampioen-
schappen en andere activiteiten. Ook een jeugdhoekje in het slagblad vindt zijn 
plaats evenals diverse artikelen over spelregels, telsystemen bij toernooien en aankondigingen  
van de verjaardagen en huwelijken, bijvoorbeeld van Sylvia en Patrick van Straten en  
van Sjacco en Marita de Ritter.

Met het beschrijven van de geschiedenis dacht ik  de eerste te zijn, jammer dan! Al lezend ontdek  
ik tussen de edities van 1995 een speciale uitgave waar de voorafgaande 25 jaren worden beschreven, 
toegelicht met een aantal krantenknipsels. Oude ideeën worden dus nog steeds opnieuw uitgevonden.

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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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!

uitnodiging ALV
Algemene Ledenvergadering 

Badmintonclub terneuzen

datum:  Donderdag 19 Mei 2011. 
tijd:    19.30 uur. 
plaats:   Vergaderzaal Vliegende Vaart, rechts bij het zwembad.

AgendA:
Opening:

1. Notulen vorige vergadering

2. Binnengekomen stukken

3. jaarverslagen

4. Financiële verantwoording: 
Financieel verslag 2010/2011(penningmeester) 
Verslag kascontrole 2010/2011 + verkiezing kascontrole commissie 2011/2012 
Begroting 2011/2012(penningmeester)

Pauze (indien noodzakelijk)

5. Verkiezing nieuwe bestuursleden: 
Stefan van de Velde stelt zich verkiesbaar als bestuurslid

6. Voorstellen vanuit de leden:

7. Voorstellen vanuit het bestuur:

Rondvraag

Sluiting

VERKIEZING BESTUUR:

Voorzitter:  Vacant 
Secretaris:  Piet Verhage    2e jaar 
Penningmeester: Edy van Hoije    3e jaar 
Lid:   Adriaan van der Waal van Dijk herkiesbaar 
Lid:   Veerle Thalen    3e jaar

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden vooraf aan de vergadering. 
Stefan van de Velde als bestuurslid.

Verslagen liggen vanaf 19.00 uur ter inzage.
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logos en fotos via website 
http://www.eurobadminton.nl/
en via Daisy Kimenai.

eK badminton 2011 (19 april)
Dit jaar werd het EK badminton voor landenteams gespeeld in sporthallen Zuid in Amsterdam.

Nadat de sporthallen Zuid waren gevonden kwam je langs de kaartverkoop, waar geen rij stond. Na de 
kaartverkoop, kwam je langs verschillende kraampjes met badmintonspullen. Van shuttles tot rakets, en 
van sleutelhangers tot gripjes. Kortom alles wat met badminton te maken had was er. 

Bij de wedstrijden was er voor elke lijn een lijnrechter, er werd gespeelt met veren shuttles die na een 
paar keer heen en weer slaan kapot waren. Er konden maximaal vijf wedstrijden gespeeld worden,  
die in een bepaalde volgorde 
werden gespeeld.

1ste Dames enkel
2de Heren enkel
3de Dames dubbel
4de Heren dubbel
5de Mix.

De bedoeling is dat je zo snel mogelijk  
3 wedstrijden wint.

Er is op negentien februari geen mix gespeeld. Allebei de halve finales werden tegelijk naast elkaar 
gespeeld. je kon dus bij allebij de wedstrijden meekijken. de landen waren: Engeland – Denemarken en 
Rusland – Duitsland. Nederland zat er niet meer tussen want ze waren al uitgeschakeld door Rusland.

Uiteindelijk gingen Denemarken en Duitsland naar de finale. Ze wonnen allebei met 3-1. Wat opviel 
aan de toeschouwers was dat het er heel weinig waren. Ook de beveiliging was minimaal. je kon
gewoon over een lijntje springen en dan vragen aan de spelers voor een handtekening. Die ze dan 
met een glimlach uitdeelden. 

Na de wedstrijden was de prijsuitrijking voor de 3de prijs. Die was  
voor Engeland en Rusland. Na vier uur te zitten kijken was het tijd  
om weer terug te gaan naar huis, en terug te kijken op een geweldige 
maar vooral badmintonachtige dag. 

De uiteindelijke winnaar van het EK Badminton voor landenteams 
is: Denemarken.

Groetjes Daisy Kimenai
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Het competitieseizoen zit er weer bijna op. Dit geldt zeker voor het eerste team, hun 
competitie was eind januari al gespeeld. Dit jaar is het team op de vijfde plaats geëindigd.

Competitie	seizoen	2010-2011

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden
1 ASTERIX BC 7 72 14 11 1 2 72 - 40
2 SOWAT RBC 1 68 14 8 3 3 68 - 44
3 AMBACHTSE BC 2 66 14 10 2 2 66 - 46
4 SMASHING MAASDAM BC 58 14 6 3 5 58 - 54
5 TERNEUZEN BC 1 56 14 5 4 5 56 - 56
6 PLUUMPJE T 1 50 14 2 5 7 50 - 62
7 SWINDREGT BC 3 39 14 1 3 10 39 - 73
8 RILLANDIA SMASHERS 1 39 14 1 3 10 39 - 73
 

Ook het tweede team heeft inmiddels alle wedstrijden in de competitie afgewerkt.  
Het team is na de promotie op een vijfde plaats geëindigd. Dit is in dit overzicht niet  
terug te vinden aangezien de uitslag van de wedstrijd tussen Terneuzen 2 en Sjuttul 1  
niet kon worden ingevuld. Deze wedstrijd werd door Terneuzen gewonnen met 5-3,  
waardoor het team op 49 punten uitkomt en daarmee dus vijfde wordt.

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden
1 RILLANDIA SMASHERS 2 86 14 14 0 0 86 - 26
2 KATS 1 69 14 9 1 4 69 - 43
3 SJUTTUL BV DE 1 60 13 8 2 3 60 - 44
4 DEN OSSAERT 1 60 13 7 1 5 60 - 44
5 MARATHON VSV 1 48 14 4 1 9 48 - 64
6 TERNEUZEN BC 2 44 13 5 1 7 44 - 60
7 ZIERIKZEE BC 1 42 14 4 0 10 42 - 70
8 RILLANDIA SMASHERS 3 23 13 0 0 13 23 - 81
 

Terneuzen 3 heeft officieel nog 1 wedstrijd te gaan, namelijk tegen BC Zeeland. Het is nog 
maar de vraag of deze wedstrijd wordt gespeeld aangezien het seizoen er al bijna opzit. 
Wanneer deze niet meer wordt gespeeld, wint Terneuzen deze met 8-0 en is het zeker 
van de titel in deze klasse. Nu is het nog afhankelijk van resultaten van BC Zeeland, maar 
ook van deze wedstrijden is het nog niet duidelijk of deze nog worden gespeeld. Het is 
voor het team dus nog even afwachten of de titel kan worden gevierd!

Punten Gespeeld Winst Gelijk Verlies Wedstrijden
TERNEUZEN BC 3 87 15 12 2 1 87 - 33
MARATHON VSV 3 78 15 11 1 3 78 - 42
SCHEPNET 2 74 15 8 4 3 74 - 46
SCHEPNET 3 63 15 6 2 7 63 - 57
ZEELAND BC 2 57 10 8 0 2 57 - 23
RILLANDIA SMASHERS 5 51 14 4 2 8 51 - 61
RILLANDIA SMASHERS 4 41 15 3 0 12 41 - 79
SJUTTUL BV DE 2 35 11 3 1 7 35 - 53
SJUTTUL BV DE 3 2 12 0 0 12 2 - 94
 

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. 
Een actuele stand ontbreekt aangezien de competitieleiders de uitslagen niet  
meer kunnen invoeren. Er is een niet volledige stand bekend waarbij het team  
6 wedstrijden heeft gespeeld:

 Gespeeld Voor Tegen 
BC Zeeland 1 8 51 13 
Sinar ’75 2 8 36 28 
Terneuzen 1 6 25 23 
Den Ossaert 1 9 25 47 
Rillandia Smashers 3 9 23 49 
Schepnet 1 3 13 11 
Schepnet 2 3 11 13 
 

Wanneer er een volledig en actueel overzicht zou zijn, zou het team ongetwijfeld 
hoger staan, aangezien twee winstpartijen van 7-1 niet in deze stand zijn opgenomen.
De laatste wedstrijd voor het team staat voor 2 april op het programma. Dit is een 
uitwedstrijd tegen Sinar, wat een belangrijke wedstrijd is voor de strijd om de tweede 
plaats in deze klasse. We hopen dus ook op een goed resultaat!

Ook volgend jaar hopen we natuurlijk weer met diverse teams uit te komen in de 
competitie, dus hopelijk tot volgend competitieseizoen!

Veerle
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VERjAARDAGSLIjST jULI

Stein de Kievit .......................................... 14 jul
Carlie Reubens ......................................... 14 jul
Wouter Dieleman .................................... 18 jul
Esther Landa ............................................ 19 jul
Brigitte van de Water  .............................. 22 jul
Mariëlla Clemminck ................................. 23 jul
jimmy de Kraker ...................................... 24 jul
Adriaan van der Waal van Dijk ................ 24 jul
Roy Samuels ............................................ 26 jul
Ronald Eggermont ................................... 31 jul

VERjAARDAGSLIjST jUNI

jacco van der Hooft ................................ 03 jun
Ine Hamelink .......................................... 05 jun
Michael Lammens .................................. 05 jun
Daniël Dees............................................. 07 jun
Simone de Pooter ................................... 07 jun
Tristan van de Waeter ............................ 08 jun
Enno Cohen ............................................ 09 jun
Queenie jandroep .................................. 09 jun
Sara Mae Gosselaar ................................ 10 jun
Lynn de Ritter ......................................... 13 jun
joey Burggraeve ..................................... 14 jun
Michiel van Damme ................................ 18 jun
joy de Ruyter .......................................... 21 jun
Niels Vercouteren ................................... 22 jun
Karel Nijssen ........................................... 23 jun
Klaas van Gelder ..................................... 26 jun
N. Sivakumar .......................................... 28 jun
Brina Vasseur .......................................... 28 jun

VERjAARDAGSLIjST MEI

Greta Bauwens ...................................... 01 mei
Piet Verhage .......................................... 07 mei
Ingrid Nijssen ......................................... 09 mei
Arnold Emmerik ..................................... 11mei
Rudy Bauwens ....................................... 16 mei
Kimberly van der Bent ........................... 19 mei
Wijnand Harthoorn ............................... 19 mei
Karel Hofman ......................................... 19 mei
Fabian Bukkens ...................................... 20 mei
Chris de Ruyter ...................................... 21 mei
Mathijs Dubbeldam ............................... 21 mei
joke de Meester .................................... 24 mei
Romy Verschelden ................................. 27 mei

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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scholentoernooi 9 maart 2011

Om 9.00 uur ‘s morgens ging het scholentoernooi weer 
van start, deelnemende scholen waren Op de Hoogte, 
Prins Willem van Oranje, De Hille,  Oude Vaart,  
de Stelle, Oranje Nassau, de Zeemeeuw, de Meerpaal,  
de Kameleon en de Zuidlandschool.
Circa 96 kinderen  uit de groepen, 5,6,7 en 8 hadden  
zich ingeschreven .

Het toernooi is opgezet door de organisatie sportpunt  
en verder georganiseerd door BC Terneuzen.  Adriaan, 
Karel, Edy en Arie hadden het geheel opgezet en  
ingedeeld. Helaas kwamen niet alle tellers van het  
ROC opdagen zodat met nog wat extra hulp van eigen 
leden de dag toch vlot verliep.

Afwisselend speelden de groepen 5 en 6 tegen elkaar 
waarna het de beurt was aan de groepen 7 en 8.
Tot na 13.00 uur werd het programma afgewerkt  
waarna de groepen nog vrij konden spelen tot de  
prijsuitreiking. Al met al een geslaagde dag, gezien  
de positieve reacties van de kinderen. 

Vanuit de badmintonclub werden flyers uitgereikt  
waarop de kinderen informatie konden vinden over  
de badmintonclub , hopelijk krijgen we door deze  
activiteit er enkele jeugdleden bij de komende tijd.

Paula Verhage

daniëlle
Beste Allemaal,

Ik heb van mijn lieve teamgenootje Simone de shuttle gekregen.  
En dit zet je toch wel even aan het denken, wat moet ik nou precies 
schrijven. Ik zal beginnen met me even voor te stellen. Mijn naam is 
Daniëlle Weeda en ben 17 jaar.Op 2 December 2005 ben ik op  
badminton gekomen. Ik ben toen gestart samen met een aantal  
vriendinnen uit Philippine, maar die hadden het al gauw gezien.  
Zij stopten, maar ik vond het zo leuk dat ik verder wilde, en dit heb  

ik ook gedaan. De eerste trainster die ik kreeg was Marijke, maar al snel ging ik door naar de  
volgende groep van Patrick.
Helaas ging Patrick weg en op dit moment heb ik nog steeds les van Barbara & Veerle, op vrijdag-
avond van 18:00 – 19:00 uur. Ik wil jullie op deze wijze bedanken voor de leuke trainingen!

Competitie
Sinds ongeveer 2 jaar speel ik nu ook competitie. In het eerste jaar van mijn competitie startte  
ik in team 3 & het tweede jaar mocht ik ook weer in team 3 samen met: Samantha, Robert &  
Marnix. Helaas is het dit jaar ietsjes anders gegaan. Er zijn een aantal mensen gestopt met  
competitie spelen dus waren er niet genoeg deelnemers om 1 team te starten. We zitten nu met 
zijn achten in één team, wat best wel jammer is. Maar we maken er het beste van! En tot nu toe 
gaat het best goed!

toernooien
Toen ik nog maar net op badminton zat deed ik mee aan het familietoernooi samen met mijn 
vader,moeder en broertje. Omdat ik er nog maar net opzat en de rest  van mijn familie ook niet 
heel goed kan badmintonnen hadden we gevraagd of ze er een beetje rekening mee wilden 
houden. Ze zeiden dat ze dit zouden doen. Helaas was dit niet het geval en werden we compleet 
van de baan afgespeeld. Sindsdien doen we niet meer mee aan het familietoernooi. 2 jaar geleden 
wou ik meedoen aan de clubkampioenschappen maar helaas was ik toen ziek. Toen heb ik vorig 
jaar mijn kans maar gepakt en dit jaar heb ik ook weer fanatiek meegedaan! Helaas weer zonder 
beker, maar net wat Simone zei: Meedoen is belangrijker dan winnen!
16 April ga ik toch maar weer een keer meedoen aan het familietoernooi samen met een  
paar teamgenootjes en hun vriendjes.

ik hoop dat ik nog heel wat jaartjes kan blijven badmintonnen!
Ik wil de shuttle graag doorgeven aan mijn lieve teamgenootje Samantha, omdat het altijd super 
gezellig is bij de wedstrijden. Helaas train je niet meer op de vrijdagavond bij mij in verband met je 
stage. Wat ik natuurlijk super jammer vind, want wij waren bij de trainingen altijd samen 1!  
Maar gelukkig zie ik je altijd nog bij de wedstrijden.

Doe je best lieve Samantha

de shuttLe
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CLubkampIoenSCh	appen				2010-2011
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Voor meer fotos van de clubkampioenschappen,
zie	tijdelijk:	

http://www.mariobaert.nl/WebpaginaClubkampioenschappen

Winnaars	Clubkampioenschappen	2010-2011

Jeugd

Meisjes Dubbel jeugd II 
1 Quinty de Ritter + Laura Stevens 
2 Anne van Damme + Queenie jandroep

Dubbel jeugd II 
1 Floris Kennis + Tristan van de Waeter 
2 Michiel van Damme + Niels Verkouteren

Gemengd Dubbel jeugd II 
1 Quinty de Ritter + Floris Kennis 
2 Lyn de Ritter + Tristan van de Waeter

Meisjes Enkel jeugd II 
1 Quinty de Ritter 
2  Laura Stevens

jongens Enkel jeugd II 
1 Floris Kennis 
2 Michiel van Damme

 

Dubbel jeugd I 
1 Richard van Geel + Werner van Geel 
2 Alanah Baert + Daisy Kimenai

Gemengd Dubbel jeugd I 
1 Daisy Kimenai + Werner van Geel 
2 Alanah Baert + Mathijs Dubbeldam

jongens Enkel jeugd I 
1 Werner van Geel 
2 Richard van Geel

hoofdtoeRnooi

Gemengd Dubbel 
1 Silvia van Straten + Stefan van de Velde 
2 Barbara van de Water + Paul van de Vijver

Dames Dubbel 
1 Silvia van Straten + Veerle Thalen 
2 Barbara van de Water + Danielle van de Wege

Heren Dubbel  
1 Robin Marsé + Stefan Verhage 
2 Chris de Ruijter + Stefan van de Velde

Dames Enkel 
1 Veerle Thalen 
2 Barbara van de Water

Heren Enkel 
1 Stefan van de Velde 
2 Stefan Verhage

RecReAnten

Gemengd Dubbel 
1 Paula Verhage + Piet Verhage 
2 Marita de Ritter + Ronald Eggermont

Dames Dubbel 
1 Samantha Bukkens + Nicole de Pauw 
2 Ingrid Nijssen + Wil Verburg

Heren Dubbel  
1 Ronald Eggermont + jacco van der Hooft 
2 Peter de Pooter + Adriaan van der Waal Van Dijk

Dames Enkel 
1 Simone de Pooter 
2 Samantha Bukkens

Heren Enkel 
1 jacco van der Hooft 
2 Enno Cohen



30 31Slagblad BC Terneuzen April 2011Slagblad BC Terneuzen April 2011

Het was 4 februari en een onbekend mailtje kwam binnen van ene van der Giessen.

Wie zou dat nou weer zijn, dacht ik. Het bleek Siem van der Giessen van DFS, de 
badmintonvereniging in Burgh-Haamstede. Hij had de organisatie overgenomen van  
Leen de Hooge die voorheen altijd de 55+ uitwisselingen in Haamstede organiseerde. Of we 
interesse hadden om deel te nemen aan het 55+ toernooi dat hij op 7 maart wilde organiseren. 
Bijgaand ook het hele stappenplan voor de organisatie van het toernooi en of we nog  
commentaar op de organisatie hadden. 
 
Natuurlijk wilden we wel deelnemen en nee we hadden geen commentaar op het plan van aanpak. 
Na de bevestiging dat we zouden deelnemen kreeg ik een telefoontje van Siem met de vraag hoe 
wij in Terneuzen de indeling organiseerden tussen de Terneuzenaren en de gasten, dit  teneinde 
een goede menging te krijgen. Het is heel simpel, neem de baannummmertjes, reserveer de helft 
van alle banen voor de gasten en de rest is voor de thuisspelers. 
 
Na een inventarisatie van de belangstelling in Terneuzen bleek dat er 9 deelnemers waren.  
Dus togen we op 7 maart met 2 auto’s naar Haamstede. De vertrektijd was al heel vroeg, om  
7.45 uur vanaf Sporthal Vliegende Vaart. Alles perfect georganiseerd, iedereen was op tijd,  
alleen ondegetekende was iets te laat. 
 
De speeltijd was gepland van 9.00 tot 12.00 uur. Tezamen met de deelnemers uit Oostkapelle 
en Goes waren we met ruim 50 deelnemers, die verdeeld moesten worden over 9 banen. Bij 
aanmelding aan de wedstrijdtafel kregen alle deelnemers een scorelijst en een bon voor koffie  
en een bon voor een bolus. 
 
Daarna een gezamenlijke warming up door Hanneke Vennik  van de badmintonvereniging DOS uit 
Oostkapelle. Daarna was het nummertjes pakken (d.w.z. wij als gasten uit het bakje voor de gasten) 
en speelden we de eerste partij van 15 minuten. Daarna wisselen, waarbij de bankzitters van de 
eerste ronde nu als eerste aan de beurt waren. Zo werd het snel 12.00 uur en werd het toernooi 
afgesloten in een gezellige sfeer met koffie, bolus en een prijsuitreiking. 
 
Een van de prijzen ging naar de oudste deelnemer van DFS, hij was 84 jaar. En ik dacht dat  
BC Terneuzen al uniek was met twee spelers van 80 jaar. jan en Brina, nog een paar jaar  
volhouden dus. 
 
Het zal rond 14.30 uur geweest zijn dat we weer terug waren in Terneuzen. 
De volgende keer is Oostkapelle aan de beurt om de uitwisseling te organiseren. 
We zien er nu al naar uit. 
 
Adriaan 

hAAmstede speciaal berichtje van  
Anki van den Bergh
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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

Beste sivakumar
De shuttle word dit keer doorgegeven aan  
Sivakumar Narasimman. Omdat hij altijd met 
een spontane glimlach badmintont, en zijn 
opmerkelijke badmintonvaardigheden op de 
maandagavond.

Vertel eens wat over jezelf.
Ik ben Sivakumar Narisimman, en mijn vrienden 
noemen me Savi. Ik kom uit India en ben hier 
tijdelijk aan het werken op DOW. 
Mijn geloofsovertuiging is Hindoeïsme. 
Ik ben geboren op 28 juni 1978, en ben nu dus 
32 jaar oud. Ik ben een simpele man die graag 
vrienden maakt, maar helaas zijn die soms 
maar voor tijdelijk. Ik ben getrouwd en heb 
een dochtertje van 3 jaar oud, maar die zijn nog 
in India. Mijn hobby’s zijn naast badminton ook 
tennis en lezen. Mijn lievelingseten is rijst. 
Mijn lievelingsboek is ‘the alchemist’ en mijn 
lievelingsfilm is ‘life is beautiful’. 

waarom ben je vanuit india naar 
terneuzen gekomen?
Ik ben hier vanuit India gekomen omdat ik hier 
voor een tijdelijk contract van een jaar voor 
proces automation software developer.  
Dat wil zeggen dat het proces in een fabriek  
automatisch bijgestuurd moet worden (een 
soort automatische piloot voor een fabriek).

hoe ben je in contact gekomen met 
badminton.
Ik ging op DOW werken in India, en daar waren 
collega’s die aan badminton deden. Ik ben dit 
zo’n 8 of 9 jaar geleden ook gaan doen.

hoelang ben je al lid van Bc terneuzen en 
hoelang blijf je nog lid?
Ik ben nu 2 maanden lid van BC Terneuzen. Ik 
blijf hier tot september, tot mijn contract afgelo-
pen is. En dan ga ik weer terug naar India. 
Op 1 mei stop ik hier met de badminton. 

wat is je badmintongeschiedenis en hoelang 
train je in de week, en speel je wedstrijden?
Bij het vorige bedrijf waar ik werkte, werd een 
interne sportcompetitie gehouden. Daar deed ik 
aan mee, en ik was iets boven het gemiddelde. 
Ik kon vijf dagen per week trainen. Ik begon om 
6 uur ’s morgens in de sporthal van het bedrijf, 
en we konden 2 a 3 uur per dag trainen. 

wat zijn je sterke en zwakke punten?
Ik denk dat mijn backhand en veldverdeling 
beter zijn dan mijn service. Bij zowel het dubbel 
als het enkelspel. 

waar geef je de voorkeur aan? (single, dubbel 
of mix.)
Eigenlijk vind ik single het leukst, maar om 
iedereen te laten spelen deden we net als hier 
meestal dubbel. 

Ben je bijgelovig of heb je een typische 
gewoonte?
Nee. Ik denk dat iedereen een eigen 
verantwoordelijkheid heeft en ik heb geen 
bepaald vast ritueel. 

noem één ding dat je goed vindt aan Bct en 
een punt dat verbeterd zou kunnen worden.
Ik vind de organisatie van maandagavond heel 
erg goed, en ik heb nog geen jeugd gezien, dus 
ik weet niet of dat hier vaak gebeurd, maar ik 
denk dat het goed is om de jongeren veel te 
laten enkelen. 

de shuttLe
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grand prix toernooi 
Kruiningen
Op 9 April zijn we met 3 jeugdleden afgereisd naar het Grand Prix  
toernooi in Kruiningen. Alanah Baert en Daisy Kimenai namen deel 
aan de damesdubbel en de damesenkel, Stefan Verhage nam deel 
aan de herenenkel. 

De speeldag begon vroeg, om 9 uur moesten Alanah en Daisy hun 
eerste dubbelwedstrijd al beginnen, meteen een zware opgave.  
Het niveau was gelijk erg hoog, ook de daaropvolgende partijen.  
Enkele tegenstanders waren ook dit seizoen al te zien bij de  
competitie van de senioren. Ondanks knap verweer en een aantal 
knappe rally’s moesten Daisy en Alanah het onderspit delven tegen 
zoveel overmacht. Toch een knappe prestatie.

Na de dubbelpartijen begon om ± half twaalf de enkelpartijen.  
Stefan won schijnbaar moeiteloos zijn eerste partij en even later was 
het ook de beurt aan Alanah die in haar leeftijdsklasse liet zien zeer 
goed mee te kunnen met het niveau van de tegenstanders.

Na 2 knappe overwinningen greep ze net naast de overwinning in 
haar poule door haar laatste poulewedstrijd te verliezen tegen de 
latere finaliste.

Ondertussen kwam ook Daisy uit in haar leeftijdsklasse, zij had een 
erg zware poule geloot. Toch liet Daisy zien dat ook zij uit het juiste 
badmintonhout gesneden is en met een flinke dosis werklust en 
vechtersmentaliteit bood zij toch knap weerstand. Helaas kwam ook 
zij na de poulewedstrijden niet meer in actie voor een finaleplaats.

Stefan speelde ondertussen zijn partijen in zijn leeftijdsklasse,  
zijn tegenstanders waren echter niet opgewassen tegen zoveel  
badmintongeweld. Enkelen konden nog enigszins tegenstand bieden 
maar ook zij moesten snel hun meerdere erkennen, na 5 partijen  
ging hij dan ook als winnaar van de baan.

Toch een geslaagde dag waar onze deelnemers prima presteerden 
tegen sportieve tegenstanders waardoor het fijn badmintonnen  
was. Het is altijd leuk om eens tegen bekende en onbekende  
tegenstanders je sportieve krachten te meten ongeacht het 
uiteindelijke resultaat. Voor de toeschouwers waren er ook een  
aantal aantrekkelijke partijen te zien in alle leeftijdsklassen.  
Door het hoge niveau van vooral veel meisjes kregen we een  
aantal leuke poulewedstrijden en finales te zien.

Ook volgend seizoen worden deze toernooien georganiseerd,  
misschien een leuke aanvulling op de competitie en trainingsdagen 
voor de jeugd.

Piet Verhage en Mario Baert
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Team	3	competitie	verslag
Hier de laatste bijdrage van Team 3 en hun competitie uitspattingen.

Pakkende tekst wel om een verslag mee te beginnen.

In het laatste slagblad zijn de westrijden beschreven die we hebben gespeeld in 2010. 
In 2011 kwam het schema langzaam op gang. 

We zijn gestart met een wedstrijd tegen Schepnet 2 in februari . Eindstand 4-4 .  
jeannet heeft in 3 sets haar enkel net niet gewonnen. Maar Stefan Verhage heeft  
afgerekend met Luc van Hoorn waar hij in Sluis van verloren heeft.  De verliespunten 
beginnen nu te tellen omdat we toch mee doen bovenin en het erop gaat lijken dat we 
samen met Marathon en BC Zeeland voor het kampioenschap gaan.

17 februari staat Rillandia 5 op het programma, thuis van gewonnen, maar ja hoeveel 
verlies punten levert dit op? Als we klaar zijn staat er 1-7 op het formulier. In drie zwaar 
bestreden potjes valt het kwartje elke keer in de derde set naar Terneuzen. Nu staan 
we echt bovenaan en als we geen punten laten liggen tegen De Shuttle 3 dan wordt het 
spannend tegen Marathon en de inhaalwedstrijd tegen BC Zeeland.

Zondag 20 februari halen we de wedstrijd in tegen De Shuttle 3 . We gaan niet voor 
minder dan 8-0 en dat lukt gelukkig ook. Nog 3 wedstrijden en nog steeds is het geen 
gelopen race. Wedstrijd voor wedstrijd maar aanpakken.

Thuis tegen Schepnet 3. We winnen met 5-3 maar met veel moeite. Stefan Verhage zijn 
enkel weer in 3 sets maar hij heeft een goede tip van de trainer gekregen; in de eerste 
set spel analyseren van de tegenstander en dan in set 2 en 3 de winst naar je toe  
trekken. Het team is niet zo overtuigd van deze speelwijze en zien liever dat hij het in 
twee sets afmaakt. Na deze wedstrijd kan Marathon ons allen nog inhalen als zij met 
8-0 van ons winnen. En dan mogen we geen punten pakken tegen BC Zeeland.

13 maart vertrekken we met Carina, jeannet, Stefan en jan naar Marathon.  
Roger Millar wil graag revanche tegen jan om zo zijn nederlaag in 3 sets in Terneuzen  
te herstellen. Echter kiezen we tactisch. Stefan tegen de eerste heer van Marathon en  
jan tegen de tweede heer. Stefan en jan spelen eerst hun dubbel en dan hun enkels  
omdat een dame van Marathon iets later komt. De heren dubbel gaat naar ons in  
2 sets. Dan Stefan zijn enkel eerste set naar Marathon en dan pakt de tactiek van de 
coach goed uit en pakt Stefan de 2 volgende sets. Ook jan pakt zijn enkel.  Ook Carina 
haar enkel en de damesdubbel gaat naar Terneuzen. Kortom 5-3 voor ons. 

In de kantine na afloop worden we verrast door een bos bloemen van de tegenpartij . 
Dit als felicitatie voor ons kampioenschap. We zijn er gewoon sprakeloos van want nog 
steeds kan BC Zeeland ons voorbij. Zij moeten echter nog  5 wedstrijden in halen.  
Ondanks diverse pogingen van onze competitieleidster krijgt ze het niet voor elkaar 
om BC Zeeland te bereiken voor een inhaal wedstrijd. Gelukkig net voor verschijnen 
slagblad komt het verlossende bericht  dat het team BC Zeeland 2 zich teruggetrokken 
heeft uit de competitie.

eindelijk	nu	is	het	zeker.	Ik	ben	op	mijn	vijftigste	eindelijk	kampioen.	 
 
natuurlijk ik niet alleen.

carina,  Jeannet, stefan, dimitri  en natuurlijk onze invallers: nicole pauw (onze  
vaste	invalster),	Robin	marse,	Virginie	van	de	bijl	en	ester	van	de	Vijver	-	ik	geloof	 
en	hoop	dat	ik	niemand	vergeten	ben	-	ook	gefeliciteerd	met	het	behalen	van	 
het kampioenschap.

Prettige vakantie

jan
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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 dit formulier 
te gebruiken. Mondelinge afzeggingen kunnen niet worden geaccepteerd.  
Voor minderjarigen dient een ouder of verzorger te ondertekenen.

Afmelden altijd schriftelijk en vóór 1 september. Bij te late opzegging wordt het  
lidmaatschap automatisch verlengd.

Ondergetekende laat hierbij weten het lidmaatschap op te zeggen van:

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!


