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STAP EENS BINNEN BIj EEN ADVERTEERDER!

EErstE spEEldag sEizoEn 2011-2012: 
 
Jeugd: 
Vrijdag 2 september 16:00 tot 19:00 uur 

senioren: 
Maandag 5 september 18:00 tot 22:30 uur

inhoudsopgave 

Foto cover © 2011 Mario Baert

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

géén badminton op de data:
dag datum tiJd Wie
Woensdag 26 Oktober 9.00-10.30 uur Senioren

Vrijdag 28 Oktober 16.00-19.00 uur jeugd

Maandag 5 December 18.00-22.30 uur Senioren

tussen Kerst en nieuWJaar geen badminton, start op 2 Januari
Dinsdag 3 januari 18.45-20.15 uur Training competitie

Vrijdag 6 januari 16.00-19.00 uur jeugd

Woensdag 22 Februari 9.00-10.30 uur Senioren

Vrijdag 24 Februari 16.00-19.00 uur jeugd

Vrijdag 6 April 16.00-19.00 uur jeugd

!
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Hallo allemaal,

Op moment van schrijven staan we gereed om de schoolvakanties te beginnen.  
Wellicht staan er vele van ons al op scherp om te vertrekken naar hun vakantie-
bestemming. Ik hoop dan ook dat iedereen een prettige en zonnige vakantie 
tegemoet gaat. Na de vakantie gaan we dan het nieuwe badmintonseizoen in, 
op vrijdag 2 September begint voor de jeugd de eerste training, gevolgd door 
de senioren op maandag 5 September. 

Ook dit seizoen hanteren we dezelfde trainingstijden van voorgaande jaren. Een kleine wijziging  
betreft de maandagavond, vanaf 22.00 tot 22.30 uur spelen we nog op 3 banen in plaats van 7 banen. 
Het vorig seizoen is de bezettingsgraad geïnventariseerd van de verschillende speeltijden en naar  
aanleiding van dit overzicht is tot bovengenoemde maatregel besloten. Het lijkt geen noemenswaardig 
effect te hebben, maar deze besparing levert ons over een heel seizoen toch enige honderden euro’s op. 
Alle kleine beetjes helpen,ook al omdat de zaalhuur het nieuwe seizoen met 13% stijgt, kortom een 
flinke hap uit onze begroting.

Dit brengt ons op enige belangrijke punten uit de afgelopen Algemene Ledenvergadering, om de verhoging 
van de zaalhuur op te vangen is een contributieverhoging voorgesteld en aangenomen door de aanwezige 
leden. Echter, na nogmaals de begroting te hebben gecontroleerd en door enkele annuleringen van zaalhuur 
wegens andere activiteiten heeft het bestuur toch besloten om deze contributieverhoging aan te passen 
waarbij ook een sluitend eindresultaat van het komende seizoen verwacht wordt.

De contributie voor volwassenen voor het komende seizoen bedraagt  € 120, en voor de junioren € 78,50.
Het bijzonder lidmaatschap is verhoogd naar € 60 voor de senioren en € 39,25 voor de jeugd.
Ook de mogelijkheid voor incidenteel spelen blijft, dit voor €5 per keer met een maximum van  
5 maal per seizoen

Tot slot werd een nieuw algemeen bestuurslid aangenomen, nl. Stefan van de Velde, een welkome  
aanvulling op ons kleine bestuur. 

Voor het nieuwe seizoen zijn alweer de diverse PEP toernooien, familietoernooien, het Kersttoernooi 
en Oliebollentoernooi ingepland, zie hiervoor de kalender die elders in dit slagblad gepubliceerd is.
Let ook even op de data wanneer geen badminton mogelijk is door andere activiteiten in de sporthal.

Voor het begin van het nieuwe seizoen wordt de opstart van de nieuwe website verwacht, hier wordt 
momenteel hard aan gewerkt. Tijdens het nieuwe seizoen wordt deze nog verder geoptimaliseerd en 
kunnen we beschikken over een leuke en actuele website met verslagen, kalenders en laatste nieuws 
van onze club. We hopen dat jullie deze regelmatig zullen bezoeken, eventuele op- of aanmerkingen 
zijn natuurlijk van harte welkom.

De competitieteams zijn inmiddels bekend, de senioren zijn ‘versterkt’ met een team en gaan de 
competitie in met 4 teams. Ook de junioren gaan dit seizoen de competitie in met 2 nieuwe teams. 
Verslagen hiervan zijn te lezen in het slagblad en te zijner tijd op de website.

De training voor de competitiespelers blijft op dinsdagavond en wordt het komende seizoen  
verzorgd door Stefan van de Velde. 

Dan rest mij nog om iedereen een prettige vakantie toe te wensen  
en een sportief seizoen bij de badminton,
 
Piet Verhage

A5	  formaat	  €	  50

STAP EENS BINNEN BIj EEN ADVERTEERDER!!
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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 / 
Competitieleider:
Veerle Thalen

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
 Daisy Kimenai

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

Algemeen lid / Tech-
nische commissie:
Stefan van de Velde
06 15523995

Inleveren copy slagblad
vóór 25 oktober 2011:

bij Clara Schumann 
cischumann@zeelandnet.nl
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edwin
Toen Clara me onlangs vroeg een bijdrage te leveren aan “De Shuttle” moest ik er even over naden-
ken/smoesjes verzinnen om er onderuit te komen. Maar al snel dacht ik: sportiviteit is voor mij belan-
grijk : dus sportief op het veld, dan ook buiten het veld. Vandaar mijn bijdrage.

Een voorstellingsrondje.
Ik heet Edwin Meertens en ben 66 jaar. Onlangs 40 jaar getrouwd met Addy. We hebben 2  kinderen, 
Saskia en jelmer, die allebei al weer een hele tijd in Amsterdam wonen en werken. Zoals sommigen 
wel weten gaan Addy en ik daar regelmatig heen. Wij zijn allebei echte Zeeuws-Vlamingen. Addy van 
Driewegen (bij Terneuzen), voor de insiders: ‘het Naaikussen’ en ik kom van de Wulpenbek (onder de 
rook van Terneuzen).

Ik heb eigenlijk m’n hele leven aan sport gedaan. Was altijd al een schaatsliefhebber. Maar  ja, het 
vriest niet altijd genoeg elke winter. Eerst een blauwe maandag op korfbal, bij Luctor, begin jaren 
vijftig. Al snel daarna gaan voetballen bij Terneuzense Boys. Mooie tijd, kampioenschappen meege-
maakt. Na het veldvoetbal ben ik gaan zaalvoetballen; zo tot m’n 60e. Ruim 500 wedstrijden in ca. 25 
jaar. Ook weer een prachtige tijd. Heb er nog een hele map krantenknipsels van.

Nog tijdens mijn zaalvoetbal-
periode ben ik ook gaan  
badmintonnen; al weer ruim  
20 jaar nu. Deze sport heb ik 
wat laat “ontdekt” voor mijn 
gevoel. Hier kan ik mijn ei  
helemaal in kwijt.Als het kan, 
zeker sinds mijn pensionering  
6 jaar geleden, ga ik drie keer 
per week. ja, ik haal mijn  
contributie er wel uit..  
jammer dat we nu weer een 
poos(je) stil liggen van mei  
t/m september. 

Ik ben altijd ook wel prestatie-
gericht geweest; als de situatie 
zich daar voor leent natuurlijk.
Als er niet wordt gesport dan 
reizen we graag, lezen (ik: o.a. 
woordenboeken..), beetje  
wandelen, beetje fietsen.  
Verder doet Addy pastoraal  
(bezoek) werk voor de Kerk maar 
is ook daarbuiten actief. Zelf ben 
ik bestuurslid van onze Flat. 

de shuttle

www.rabobank.nl/kanaalzone

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen bereik je meer dan alleen. Dat is
de gedachte. Dat is het idee.

Meer winnen dan de
wedstrijd.
Dat is het idee.

De rabobank is een bank met ideeën. Niet alleen

over geld, maar ook over sport. Want sport

verbindt ons en kan het beste in ons naar boven

halen. Daarom steunen we niet alleen de sporten

waar we allemaal naar kijken, zoals bijvoorbeeld de

Rabo Wielerploeg maar ook lokale verenigingen

zoals badmintonclub Terneuzen. 

Addy stimuleert me ook in de sport; soms is dat wel eens nodig….bijvoorbeeld om in de badmintonloze 
periode te gaan joggen (niet ‘sjokken’). Ik heb een paar vaste rondjes. Weet precies hoe lang die zijn en 
schrijf thuis steevast de (tussen) tijden op die ik loop. Ik doe er verder niks mee maar meld het thuisfront 
toch maar even als het bijv. 6 seconden sneller is gegaan dan de vorige keer. Is het langzamer dan hou ik 
m’n mond…. Als het aan Addy ligt zou ik geen stopwatch mogen gebruiken; en gelijk heeft ze. Een lichte, 
ongevaarlijke ‘afwijking’ zullen we maar zeggen.

Graag wil ik nog zeggen dat ik onze badmintonclub fantastisch vind. Een geweldige sfeer, altijd relaxed, 
een mooi “lotingssysteem” voor de partijtjes. Iedereen speelt met/tegen iedereen. Voor het bestuur 
maak ik een diepe buiging! Altijd paraat, altijd positief, altijd actief. Nu weer het fraaie vernieuwde  
Slagblad. Om door een ringetje te halen. Wat wordt er veel werk verzet.

Ik hoop er, samen met alle badminton collega’s, nog vele jaren van te kunnen genieten.

Groeten voor iedereen die dit leest en voor jullie allemaal een fijne “overzomeringstijd” toegewenst!

Edwin Meertens

STAP EENS BINNEN BIj EEN ADVERTEERDER!
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informatie  
seizoen 2011/2012

start seizoen: vrijdag 2 september 2011 

einde seizoen: maandag 30 april 2012 

Contributie

Inschrijfgeld voor alle nieuwe leden € 2,50

Senioren: € 120,00 

Buitengewoon Lidmaatschap Senioren*: €  60,00

jeugd : €   78,50

Buitengewoon Lidmaatschap jeugd*: €  39,25

Incidenteel spelen kost 5 € per keer met  
een maximum van 5 maal per seizoen

 Gezinskorting: Bij lidmaatschap van de 3e persoon 
uit het gezin krijgt U een korting van 5% op de totale 
gezinscontributie. Bij de 4e persoon of meer bedraagt 
de korting 10% op de totale gezinscontributie.

*Buitengewoon Lidmaatschap: 
Ook jij kunt bij onze vereniging een buitengewoon 
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!

advertenties slagblad

A4 € 100,--

A5 €   50,--
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speeltijden seizoen 2011/2012
dag datum Jaar toernooi tijd

Zondag 25 september 2011 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Zondag 16 oktober 2011 Familietoernooi 10.00-13.00

Zaterdag 26 november 2011
PEP toernooi  

senioren en jeugd
10.00-13.00

Maandag 19 december 2011 Kersttoernooi 18.00-22.30

Maandag 2 januari 2012 Oliebollentoernooi 18.00-22.30

Zondag 29 Februari 2012
PEP toernooi 

senioren
10.00-13.00

Zondag 24 Maart 2012
PEP toernooi 

senioren en jeugd
10.00-13.00

Zondag 1 April 2012 Clubkampioenschappen 10.00-19.00

Zaterdag 14 April 2012 Familietoernooi 10.00-13.00

toernooien seizoen 2011/2012
dag/tiJd Categorie trainer/begeleiding

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

Stefan van de Velde

Woensdag
09.00-10.30

Recreanten Marijke van Hoije

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
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A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAP EENS BINNEN BIj EEN ADVERTEERDER!

ilona
Hallo! 

Ik heb bij deze de shuttle doorgekregen van Clara die een tijdje 
geleden bij ons aan de deur stond om het slagblad af te geven. Ik 
dacht o nee wat moet ik nu weer gaan schrijven?! Maar goed zal het 
bij deze eens proberen. Ik ben Ilona Romeijn. Ik ben 24 jaar en kom 
uit Terneuzen. Ik ben afgestudeerd als grafisch medewerkster maar 
werk nu bij de thuiszorg.
Mijn hobby’s zijn fotograferen, tekenen, animatie films kijken, muziek 
luisteren, dansen en natuurlijk badminton. Wat ik ook leuk vind om 
te vertellen is dat ik samen met mijn neef Alex ga backpacken. Het 
idee was om 3 weken rond te gaan zwerven in Zweden maar dat is 
om bepaalde redenen niet doorgegaan. Dus nu gaan we het prob-
eren in Duitsland en Luxemburg. Iets dichter bij huis maar toch ook 
super mooi en lijkt ons erg leuk!
              
Hoe ben ik op badminton gekomen? Mijn broertje Bart en vrienden 
van ons Rufin en Ivar Mercy zaten er al een aantal jaren op. Er werd 
toen aan ons gevraagd of wij ook zin hadden om mee te gaan spelen. Mijn 2 neven Marco en Alex, 
mijn ouders Theo en Hanneke en de moeder van Rufin en Ivar gingen met mij mee. Dat is ongeveer 
zo’n 5/6 jaar geleden. Ik vind het nog steeds erg leuk om te doen. Ik speel op maandagavond en vind 
dat we een erg gezellige groep hebben! Ik hoop het nog jaren te doen en bij deze geef ik de shuttle 
door aan Alex die op dit moment naast me op de laptop zit.

Groetjes en tot snel!!! 
Ilona

de shuttle

Bart 
Alex 

Winkelcentrum Zuidpolder         Ochtendbakkerij, elke dag tot 13.00 uur
Alvarezlaan 2                            Zuidlandstraat 24
Tel. 0115 630350                      Tel. 0115 612456
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beWeegbeurs 50+

De gemeente Terneuzen, Aan Z en Sportpunt Terneuzen organiseerden 
ook dit jaar weer een beweegbeurs voor 50+-ers. Deze werd gehouden 
op donderdag 12 mei in Sportcentrum Vliegende Vaart.Ook BC 
Terneuzen werd uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement. 
Naast Badminton was er o.a. ook Spinning, Zumba, Tai Chi rackets, 
Koersbal en Body vive.

Behalve sportieve demonstraties waren er ook stands van Prosanno, ANWB, VVV, Wandelvereniging 
Zeldenrust, Zwembad Vliegende Vaart, Tweewielers de Fouw, Massage, Fysio Stams, Sportcentrum Delta, 
Recreatieve triatlon, Energetix magneet sieraden en een gezondheidsbus van CZ.

De meeste sporten hadden demonstraties die op bepaalde uren gepland waren.

We hadden voor badminton de hele beurstijd gepland en dat betekende dat we vanaf 10.00 tot 15.00 
uur permanent een bezetting op de baan moesten hebben. Dus werd er vanaf 10.00 uur in wisselende 
bezetting gespeeld door de volgende vrijwilligers van BC Terneuzen: In willekeurige volgorde Wil 
Verburg, Edwin Meertens, Wijnand Harthoorn, Co Hofman, Clara Schumann, Karel Nijssen, Ingrid 
Nijssen, Dimph Verwijs, Carlie Reubens, jan janse en ondergetekende.

Zodra er belangstellenden waren, werden die uitgenodigd om een shuttletje mee te slaan.

Door de vrijwilligers die even niet konden badmintonnen werd er 
ruimschoots gebruik gemaakt van de koffietafel die in het midden van 
de hal stond opgesteld. De organisatie, die in handen was van Sportpunt 
Terneuzen, had ook gezorgd voor consumptiebonnen en een lunchbon.

Bijna alle deelnemers deden tussendoor de gezondheidstest in de CZ-bus. 

Al met al een prima georganiseerde beurs, maar helaas was de 
belangstelling, evenals vorig jaar overigens, weer zeer matig. Het blijkt 
dat de mensen die een dergelijke beurs bezoeken reeds een of meerdere 
sporten beoefenen en de mensen die niet aan sport doen ook niet naar zo’n 
beurs komen. We zullen er dus wel geen nieuwe leden door aangetrokken  
hebben, jammer maar helaas.

In ieder geval hadden de vrijwilligers van BC Terneuzen een prima extra speeldag.  
En bij een eventuele volgende beurs doen we gewoon weer enthousiast mee.

Adriaan 

              

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SportPunt is 
onderdeel van de gemeente Terneuzen

Het PEP seizoen 2010-2011 is inmiddels alweer lang 
voorbij en de planning voor het volgende seizoen is 
inmiddels gereed. Dus tijd voor een korte terugblik 
en de verwachtingen voor het komende seizoen.

We waren gewend om per jaar 6 toernooien te  
organiseren, d.w.z. 3 keer op zaterdag en 3 keer  
op zondag. Helaas was het, door de bezetting  
van de sporthal en de data van de badminton- 
competitie, niet mogelijk om meer dan 4 toer- 
nooien te organiseren. Dat werd dus nog maar  
2 keer op zaterdag en 2 keer op zondag.

We gingen van start met 4 banen, het 2e toernooi 
was 5, daarna 7 en we sloten af met 5 banen per  
toernooi. Over het gehele seizoen gezien hadden 
we dus gemiddeld 5,25  van de 7 banen bezet.  
Er waren ook dit jaar weer enkele nieuwe gezichten, 
zowel bij de dames als bij de heren. Ook enkele 
oudere jeugdleden deden regelmatig mee met  
de senioren.

Zoals gebruikelijk een beschouwing op basis van  
de cijfers. We telden 12 verschillende dames en  
21 verschillende heren. Het aantal inschrijving-
en bij de dames was 25 en bij de heren 54. 
Vooral de dames lieten het dit seizoen dus een 
beetje afweten. Het gemiddelde puntentotaal, 
omgerekend over de 4 gespeelde toernooien  
was voor de dames  210,7 en voor de heren 213,0. 
Deze getallen zitten dus verrassend dicht bij elkaar.

De indeling was, mede door de grote sterkte-
verschillen, telkens weer een heel grote uitdaging. 
Toch lukte het telkens weer om goed gebalanceerde 
partijen op de baan te krijgen. Dit vooral dank zij  
de creatieve inbreng van Arie Boer en Karel Nijssen. 
De gemiddelde scores lagen, behoudens enkele 
uitschieters, heel dicht bij elkaar.

Per toernooi hadden we zoals gewoonlijk 4 prijzen, 
2 voor de Dames en 2 voor de Heren. De ene prijs 
was voor de hoogste totaalscore per toernooi, en 
dat was dan een beker (maar dan ook een echte 
drinkbeker). Hiervan was jacco van der Hooft de 

grootverbruiker met alle 4 de bekers van de Heren. 
Bij de Dames waren dit respectievelijk: joke de 
Meester, Nelly van der Peijl, Clara Schumann en  
Alanah Baert. De andere (hoofd)prijs was een 
cadeaubon, die verloot werd onder de deelnemers.  

De (hoofd)prijswinnaars dit jaar waren bij de Dames:
Nelly van der Peijl, Alanah Baert, Marita de Ritter en 
Nicole de Paauw. Bij de Heren wonnen Arie Boer,  
Ad Kimenai, jan van Beijsterveldt en Piet Verhage.

De PEP-kampioenen, degenen die de hoogste  
gemiddelde score over tenminste 2 toernooien  
hebben behaald, waren Ingrid Nijssen en  
jacco van der Hooft. Zij werden voor hun prestatie 
beloond met een prachtige beker. De poedelprijzen, 
de traditionele PEP-pillen, waren voor janina de 
Groot en Arie Boer. Alle prijswinnaars nogmaals  
van harte gefeliciteerd !!!

Door de af en toe matige opkomst en de krappe 
financiële middelen, is in overleg met het bestuur 
besloten om ook in het komende seizoen maar 
4 toernooien te organiseren.

Het was ook dit jaar weer puzzelen om  
4 geschikte data te vinden, maar het is  
uiteindelijk toch weer gelukt.  
 
Adriaan 

peptalK

dE niEuwE pEp-data zijn: 
zondag 25 september, zaterdag 26 november, 
zondag 29 januari en zaterdag 24 maart. 
Reserveer deze data dus nu reeds in je agenda.  

Overigens is op 26 november en 24 maart  
het PEP toernooi voor Senioren en junioren 
gelijktijdig gepland. Bij de aanvang van het 
nieuwe seizoen zullen er weer nieuwe  
inschrijflijsten en kaartjes met   de nieuwe 
speeldata worden opgehangen.

!
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Eric Pang (Groningen, 30 januari 1982) is een Nederlands 
badminton-speler.

Pang werd in 2001 Europees kampioen bij de jeugd.  
In 2003 bereikte hij de finale van de Velo Dutch Inter- 
national, die hij verloor. In 2005 werd hij tweede op de  
US Open en Ierse Open kampioenschappen en won  
hij de Open Noorse Kampioenschappen. In september 
2008 boekte hij succes door in Taiwan de halve finale  
van een Grand Prix Gold te halen. 

Naast deze successen behaalde Pang meerdere  
NK-finales, die hij de laatste drie jaar won, daarvoor 
verloor hij altijd van Dicky Palyama. Zondag 6 februari 
van het jaar 2011 was hij wederom de winnaar van het 
NK Badminton. In een bloedstollende finale van de heren 
enkel was Pang zijn tegenstander Dicky Palyama voor het 
derde jaar op rij de baas. Hij won deze wedstrijd  
met 22-20, 15-21 en 26-24.

Pang trouwde in januari 2009 met de Chinees- 
Nederlandse badmintonspeelster Yao jie.

In april 2011 neemt hij de 40ste plaats in op de wereld-
ranglijst, waarmee hij de op één na hoogst genoteerde 
Nederlander is.

Roy Samuels.

erik pang

Bron foto: http://fotos.badmintondeutschland.de

een aantal feiten over eriC pang:

geboortedatum: 31-jan-82

woonplaats: Utrecht

lengte: 188 cm

huidige vereniging: Vendsyssel Elite 
Badminton, Denemarken

racket: Carlton ‘Vapor Trail Elite’

hoogste positive ooit op wereldranglijst: 12

hobby's: reizen, games, films

auto: Audi A5

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

zOLAnG De VOOrrAAD STreKT!
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Op Woensdag 18 mei 2011 werd voor alle 2e klassen van de Rede een sportevenement georganiseerd in 
samenwerking met Sportpunt Terneuzen.

Het was tevens het afstudeerproject van een van de stagiairs van het Sportpunt.

De opzet was als volgt: De leerlingen konden 3 verschillende sporten kiezen uit allerlei binnen- en buitensporten 
op het Sportpark Vliegende Vaart. De bedoeling was om de leerlingen kennis te laten maken met allerlei sporten 
teneinde ze enthousiast te maken om buitenschools actief te worden. De deelname was verplicht en zou 3 maal 
45 minuten in beslag nemen. De aanvangstijd was gepland om 2.30 uur. De wisseltijd was 10 minuten, nodig om 
naar een andere sport te verhuizen, om te kleden etc.

Ook BC Terneuzen werd uitgenodigd om een Badminton clinic te organiseren. Beschikbaar waren 7 banen, dus er 
konden maximaal 3 x 28 leerlingen deelnemen, er van uit gaande dat er alleen dubbelspel gespeeld zou worden.

Badminton bleek heel erg populair te zijn, want er hadden zich 3 x 30 leerlingen opgegeven. Er werd daarom nog 
gauw een achtste baan bij georganiseerd. Als er 30 leerlingen komen die niets van badminton weten wordt dat 
knap lastig. Daarom hebben we voor elke baan een vrijwilliger gezocht en gelukkig ook gevonden. Uiteraard kom 
je dan terecht bij de BCT leden die niet, of niet meer, aan het arbeidsproces gebonden zijn, kortom de leden die 
op dinsdag- en woensdagmorgen badmintonnen. 

De planning  van de clinic was als volgt:

  5 minuten Beknopte uitleg over de spelregels en de slagen, gezamenlijk.

  5 minuten  Een proefpartij spelen teneinde het spel en de regels onder de knie te krijgen.

Dit was dus met 4 leerlingen per baan en voor elke baan een begeleider.

15 minuten Eerste ronde, een echte partij spelen nadat de begeleider eventuele grote sterkteverschillen kon 
corrigeren door combinaties op de baan te wisselen. 

  5 minuten  Wisselen, om andere combinaties op de baan te brengen.

15 minuten  Tweede ronde

Einde clinic

Het bleek al snel dat de 5 minuten gezamenlijke uitleg niet werkte, zodat we bij de tweede groep direct begonnen 
zijn met 4-tallen op de baan te zetten en de begeleiders per baan 10 minuten konden besteden aan de uitleg en 
de proefpartij.

Na de derde groep waren alle begeleiders blij dat het erop zat. Het is niet bepaald eenvoudig om in zo’n kort 
tijdbestek iemand te leren badmintonnen. Aangezien de deelname verplicht was, waren veel leerlingen niet of 
nauwelijks gemotiveerd en dus moeilijk op de baan te krijgen en te houden. Daarom wil ik hierbij alle vrijwilligers 
bedanken voor hun fantastische inzet.

En als er weer eens zo’n beroep op ons gedaan wordt ga ik er eerst eens heel diep over nadenken en zal het zeker 
heel anders aangepakt moeten worden.

Adriaan

sport olympiade de rede seniorencompetitie seizoen 2011-2012

Hoewel het competitieseizoen nog niet is begonnen, zijn de voorbereidingen hiervoor natuurlijk  
wel al in volle gang. Aan het eind van afgelopen seizoen hebben een aantal spelers aangegeven  
te stoppen of dat ze alleen nog als reserve beschikbaar willen zijn. Gelukkig hebben ook een aantal 
spelers die nu nog bij de recreanten uitkomen, aangegeven competitie te willen spelen.  
Daarnaast zijn er ook vier jeugdspelers doorgestroomd naar de senioren, wat natuurlijk een  
goede ontwikkeling is. De jeugd heeft immers de toekomst! Daarom zal onze vereniging dit jaar  
met vier teams deelnemen aan de competitie. 

Het eerste team komt uit in de tweede klasse van de regio Zuid West. Het tweede team speelt  
in de derde klasse regio Zeeland. Na het kampioenschap van afgelopen seizoen is het derde team 
gepromoveerd en zal het spelen in de vierde klasse. Het nieuw gevormde vierde team begint  
het seizoen in de vijfde klasse.

Na een avondje overleg en bellen met de spelers, is er tot de volgende indeling van  
de teams gekomen:

bC terneuZen 1:   bC terneuZen 2
Silvia van Straten    Monique de Kok
Barbara van de Water    Veerle Thalen
Stefan van de Velde    Ingrid de Vries
Stefan Verhage    Richard Fliers
Paul van de Vijver    Robin Marse

bC terneuZen 3    bC terneuZen 4
jeannet van der Bijl    Samantha Bukkens
Carina Stegeman    Simone de Pooter
Danielle van de Wege    Danielle Weeda
Gavin van der Bijl    Mario Baert
jan Stegeman     Syd Mosheny
Dimitry van de Wege    Piet Verhage

Deze vier teams spelen natuurlijk 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.

Dit jaar is de indeling van de competitie zo dat alle teams tegelijkertijd hun thuiswedstrijden spelen, 
en wel op de volgende dagen: 2 oktober, 30 oktober, 6 november, 27 november, 4 december, 
18 december en 22 januari. Al deze wedstrijden zijn op zondag en beginnen om 10.00 uur in de 
Vliegende Vaart in Terneuzen.

Hopelijk tot dan!

Veerle
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Familietoernooi 16-04-2011
Woensdag voor het familie toernooi komen we bij elkaar om het familietoernooi in elkaar 
te draaien. De inschrijvingen zijn wel wat teruggelopen, maar elke keer weer is het een 
leuk toernooi omdat iedereen met elk niveau mee doet en het gewoon een gezellige 
bende is in de zaal.

Nu bij het organiseren bij Edy op zijn pc kamer was het een makkie met 20 teams die 
inschrijven zitten we ongeveer aan de 75 personen, wat een groot aantal is voor de 
laatste paar keer. Goeie reclame zeker?

Met een even aantal inschrijvingen en een groot aantal hoeft er alleen een schema in 
elkaar gezet te worden en de prijzen besteld te worden. Makkie deze keer en zaterdag  
op de speeldag zelf is het even wachten op een enkele deelnemer maar dat werd  
door de organisatie voorbeeldig opgevangen en konden we rond 10:15u starten.  
Met 75 deelnemers lijkt de zaal goed gevuld en met de nodige supporters die  
aanwezig waren was het een zeer geslaagd toernooi. 

Aan het eind is als winnaar de familie van de Waeter uit de bus gekomen. Omdat zij 
iedereen van de baan geslagen hebben moeten ze voor straf alle prijzen verdelen. 
Iedereen heeft prijs en het gebak wordt verloot zodat ongeacht het niveau iedereen  
met een lekker stukje gebak of koeken van bakker van de Velde naar huis gaat. 

Ook de wissel beker wordt verloot zodat deze ook iedere keer naar een ander gaat. Dit 
blijkt al een paar maal niet te lukken. Ook dit jaar wordt bij verloting de familie van de Bijl 
eruit getrokken en mogen zij weer de wissel beker meenemen. 

Ondanks dat we 75 deelnemers met 20 teams in de zaal hadden droom ik nog steeds  
van een zaal met 28 teams en meer dan 100 deelnemers. Dus aan alle deelnemers  
de taak om een goede reclame te maken en nog meer mensen in het nieuwe seizoen 
mee te slepen (als dat nodig is). Tot de volgende keer!!!!!!!

Jan

uitslag Familietoernooi: 16-04-2011     
    score score
 team familie punten voor tegen

1 v.d.Waeter van de Waeter 12 334 139
2 Gajeviga’s van der Bijl 12 254 168
3 De Snelkrakers XL van der Hooft 12 264 174
4 Nijssen Nijssen 12 295 194
5 De Vrouwkes Stegeman 10 243 207
6 Salama Baert 9 268 215
7 Oemoetanoe van Geel 8 312 0
8 De M & M’s van Damme 8 292 182
9 jandroep jandroep 8 211 222
10 De Sparretakjes Sparreboom 6 230 209
11 Samris Dooms 6 238 222
12 Kievit Kievit 6 251 238
13 Stockman Stockman 4 236 230
14 Stampaja Krijger 3 210 245
15 De Geersaempjes Geersaem 2 203 258
16 Quaars Quaars 2 144 348
17 Flierefluiters Fliers 1 209 241
18 De Zeeuwmeeuwclub Guiljam 0 153 262
19 Dydajo’s Kimenai 0 159 287
20 Atmaca Atmaca 0 111 368
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VERjAARDAGSLIjST OKTOBER

Melissa van Es ........................................ 05 okt
Hans Klandermans .................................. 12 okt
Edwin Meertens ..................................... 15 okt
Paula Verhage ......................................... 17 okt
Clara Schumann ...................................... 19 okt
jashwant van Hussen.............................. 20 okt
Sarah Vercouteren .................................. 21 okt
Daisy Kimenai ......................................... 24 okt
Chris Vreeke ............................................ 26 okt
Arie Boer ................................................ 26 okt
Loes Dees ............................................... 27 okt
jo Wollrabe ............................................. 28 okt
john Buijs ............................................... 29 okt

Theo de Koning ....................................... 30 okt
Isaec Peeters ........................................... 31 okt

VERjAARDAGSLIjST SEPTEMBER

Dimitry van de Wege ..............................03 sep
nina Guiljam ...........................................04 sep
Quinty de Ritter ......................................06 sep
Arthur Michielsen ...................................07 sep
Kees Eekhout ..........................................08 sep
Koos Hamelink ........................................10 sep
joop Lisman ............................................13 sep
Enrico Milazzo ........................................15 sep
Davy de Braal  .........................................19 sep
Evelien Dodaard .....................................21 sep
Sandra Thilleman ....................................21 sep
Peter Kalfsvel ..........................................22 sep
Govert van der Peijl ................................30 sep
Esther van de Vijver ................................30 sep

VERjAARDAGSLIjST AUGUSTUS

Robin Marsé .......................................... 01 aug
Christian Sybinga ................................... 02 aug
Barbara van de Water  ........................... 02 aug
Sjacco de Ritter ...................................... 03 aug
Monique de Kok .................................... 06 aug
Virginie van der Bijl ................................ 09 aug
Stefan van de Velde ............................... 14 aug
Hetty Knook ........................................... 21 aug
Woudina Kolijn ...................................... 21 aug
Merve Atmaca ....................................... 23 aug
Chris Gerrits ........................................... 23 aug
Syd Mohseny ......................................... 25 aug
Riekie Polman ........................................ 25 aug
Cor Quaars ............................................. 31 aug

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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Etentje team 2 en 3
Zaterdag, 11 juni 2011.

Het beloofde een schone dag te worden. En dat werd het!

De competitie teams 2 en 3 hadden 
besloten het seizoen af te sluiten met 
een geweldig diner bij de “Lange muur”.

Nadat iedereen aanwezig was en met 
een drankje voor zijn neus zat nam 
Veerle ruim het woord. Als competitie 
leidster feliciteerde zij op een zeer 
emotionele wijze team 3 met hun 
behaalde kampioenschap in de 5de 
klasse. Champagne droop van de muren.

Toen werd het systeem uitgelegd 
van de manier van bestellen 
wat bij verscheidene gefronste 
wenkbrauwen liet zien. Hoe verder de maaltijd vorderde hoe luidruchtiger het werd. 
Alexandra(vriendin van Roy) keek haar ogen uit zeker toen ze ook nog zag dat er 

kikkerbilletjes werden geserveerd. jan als oud voorzitter 
gaf haar een toelichting over het billen verhaal maar tot 
het eten hiervan is zij niet gekomen. De herkomst van de 
Peking eend werd ook nog in twijfel getrokken.

Toen iedereen zijn buikje ruim had rond gegeten,zeker jan 
en Gaatse, werd er besloten om af te rekenen. Dit was 
niet voor zijn tijd want er werd al volop schoon gemaakt 
door het personeel.
Toen we buiten stonden werd er besloten nog te 
gaan zwemmen in de kolk en een locatie te zoeken 

waar Monique en Veerle konden paaldansen. Of dit allemaal nog is uitgevoerd kan 
ondergetekende niet bevestigen. 

Carina en jeanette bedankt voor de organisatie het was een zeer gezellige avond!

Ingrid en Ad de Vries



30 31Slagblad BC Terneuzen Augustus 2011Slagblad BC Terneuzen Augustus 2011

samantha
Hoi allemaal,

Ik heb de shuttle gekregen van mijn lieve teamgenootje Daniëlle.  
Net als Daniëlle, zit ik nu te denken wat ik allemaal eens ga schrijven.  
Ik zal beginnen met mijzelf voor te stellen. 
 
Ik ben Samantha Bukkens en ik ben 17 jaar. In 2003 ben ik op badminton 
gekomen en nu 8 jaar later heb ik het nog steeds erg naar mijn zin.  
Ik ga nog steeds met veel plezier badmintonnen. 
 
In al die jaren heb ik al van veel mensen trainingen gehad, die allemaal 
heel leuk en gezellig waren. Eerst van Marijke, toen van Patrick en toen ook van Barbara en Veerle. 
Afgelopen seizoen heb ik altijd op de maandagavond getraind bij de recreanten, omdat ik niet meer 
op de vrijdag kon trainen vanwege mijn stage voor school. 

Competitie
Ik speel nu ongeveer 5 jaar competitie. Ik heb in al de jaren dat ik nu al competitie speel er heel  
veel plezier in gehad, om tegen andere teams te spelen van andere badmintonclubs. Door elke  
wedstrijd te spelen, steek je der weer iets van op en je maakt ook veel plezier met je teamgenoten. 
We worden elk seizoen weer beter met zijn allen. 

Mijn favoriete teamgenootjes zijn toch nog  
altijd wel Daniëlle en Simone. Ik ken ze alle twee al zolang en daar heb ik nog altijd veel plezier mee 
tijdens de wedstrijden. Eerst ook altijd bij de trainingen maar nu niet meer, omdat ik op een andere 
dag moet trainen. Dit vind ik erg jammer, maar komend seizoen zullen we weer samen trainen,  
omdat we samen in een seniorenteam zitten. Ik heb veel zin in komend seizoen.

toernooien
Ik heb door de jaren heen dat ik op badminton zit, aan verschillende toernooien meegedaan,  
zoals het familietoernooi en de clubkampioenschappen. Bij het familietoernooien is het altijd heel 
gezellig om met alle families samen te zijn en je met ze alle heel veel plezier er in hebt, omdat het 
voor de gezelligheid is. Bij de clubkampioenschappen is het ook altijd heel gezellig, omdat je dan met 
al je teamgenoten en andere mensen van de club bent. Vele jaren heb ik dit gedaan, elke keer won ik 
geen beker. Afgelopen seizoen heb ik ook weer eens meegedaan en toen lukte het me eindelijk om 
met een beker naar huis te gaan. Het waren er zelfs 2. Ik wil Nicole hierbij graag bedanken voor het 
spelen met haar tijdens de dames- dubbelwedstrijden bij de clubkampioenschappen. 

Ik wil de club en alle mensen van de club al bedanken voor alle leuke jaren die ik bij de club al  
heb gehad. Ik hoop nog heel wat jaren te kunnen badmintonnen, omdat de club altijd een 
leuke en gezellige sfeer heeft!

Groetjes, Samantha.

de shuttlebadminton op het ZsC

Op donderdag 7 juli was het activiteitendag op het Zelderust Steelant-college in Terneuzen.  
Naast de verschillende activiteiten zoals voetbal, zwemmen, basketbal en hockey, was er natuurlijk 
ook badminton. Dit keer waren er 2 groepen  
die 1,5 uur konden badmintonnen. Met een 
totaal aan 50 leerlingen.

De leerlingen waren in het begin heel erg 
enthousiast. Er waren verschillende leerlingen 
die zeiden van: Ik heb nog nooit echt 
gebadmintond, maar ik dacht dat het heel erg  
op tennis leek, maar het is meer iets voor op  
de camping. Maar we hebben ook niet echt 
kennis gemaakt met de sport. Dit kun je niet 
echt zien als een kennismaking, wat eigenlijk  
wel een beetje de bedoeling is met  
de activiteitendag. 

Het was een heel gezellige dag, maar het plafond zat af en toe wel een beetje in de weg.  
De meeste leerlingen willen dit niet gaan doen als sport, naast voetbal of dansen.  
Het is volgens de leerlingen meer iets voor op vakantie een uurtje te doen. 

Daisy
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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
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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!


