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dag daTuM TIJd WIe
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

géén 
badMInTon 
op de 
volgende daTa:
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Hallo iedereen, 
 
 
Een nieuw seizoen, nog maar net begonnen of we hebben reeds een aantal  
activiteiten achter de rug. De recreanten konden deelnemen aan het eerste  
pEp toernooi en het familietoernooi, het pEp toernooi was tamelijk vroeg in het 
seizoen door een overvolle agenda van de sporthal, maar dit was geen beletsel  
om toch een redelijk aantal deelnemers te verwelkomen. 

 
 
De competitie verloopt enigszins moeizaam, het 1e en 2e team ondervinden  
zware tegenstand, het 3e team is gepromoveerd, ontmoet dus zwaardere tegenstanders dan vorig 
seizoen en het nieuwe 4e team moet ook nog wat wennen aan  het niveau in hun klasse.

Toch verwacht ik dat de eerste positieve resultaten binnen handbereik zijn.

 
Het eerste en tweede trainingsuur van de jeugd heeft op 7 Oktober al een introductiedag ondergaan, 
aan de positieve reacties te horen evenals vorig seizoen een geslaagde middag.

 
De competitie van de jeugd is nu ook bekend, de eerste wedstrijden zijn gespeeld, helaas kunnen  
we de resultaten niet op toernooi.nl bekijken omdat dit binnen de Badmintonbond niet op tijd is  
ingevoerd. Een gemiste kans, toch leuk om af en toe eens even naar de stand te kijken en de  
verrichtingen van je tegenstanders te volgen.

 
Gelukkig hebben we in het nieuwe seizoen naast een aantal  
nieuwe leden ook een nieuwe sponsor kunnen begroeten,  
Speedy’s racketshop, deze verkoopt zowel  
in de winkel als online diverse  

badmintonartikelen, zie hun advertentie elders in het slagblad.

 
Tot slot is de nieuwe website online, een prima aanvulling op de  
informatievoorziening van het Slagblad. Nieuws, toernooien- 
kalender, competitieresultaten, genoeg redenen om onze website  
(www.bcterneuzen.nl) te vereren met een bezoekje.

 
Al met al een positief begin van ons seizoen, voldoende reden  
om de toekomst zonnig tegemoet te zien, maar we kunnen niet achterover gaan leunen.  
Als ieder lid in de eigen omgeving eens kijkt of er nog wat zieltjes te winnen zijn voor onze club,  
ondersteunt door een positieve promotie van het bestuur, dan wacht de vereniging nog  
een mooie toekomst.

Groeten 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 27 januari 2012:

bij Clara Schumann 
cischumann@zeelandnet.nl
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laura 

Hallo allemaal,
 
Ik ben Laura Stevens, ik ben 12 jaar. Ik speel nu al 4 jaar badminton. Ik vind het hart-
stikke leuk om te doen. Ik wist 4 jaar geleden nog niet echt wat ik voor sport wou 
gaan doen. Ik had een keer gezien dat kinderen in de sporthal aan het badmintonnen 
waren. Ik ben eens gaan kijken en toen mocht ik mee doen en ik vond het heel leuk.
 
Dit jaar ga ik voor het eerst competitie spelen, in team 2 jeugd samen met  
Lisa Dieleman, Lynn de ritter, Natasja van Geersaem, Queenie Jandroep,  
Stein de Kievit en Niels Vercouteren dat is hartstikke leuk om te doen.
 
De pep toernooien en familie toernooien en alle andere toernooien zijn altijd  
hartstikke gezellig en leuk.
 
Ik vond het heel leuk om een stukje te mogen schrijven, ik ben nog niet van plan  
om te stoppen want, de trainingen zijn altijd leuk en gezellig. Bedankt daar voor.
 
De groetjes Laura

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. 

STAp EENS BINNEN BIJ EEN ADVErTEErDEr!

De badminton specialist in uw buurt. 
Verdeler van onder andere

Yonex, Victor, Carlton, Wilson, Forza, Li-ning, Karakal, Asics, Erima,...

zowel rackets, kledij, schoenen, shuttles, tassen als accesoires

neem een kijkje op onze website
www.speedysracketshop.be  

of bezoek onze winkel. 
Rechtstraat 59, 9080 Zaffelare (B)

Wie worden de 

sporters van het jaar?
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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.

Het bankrekeningnummer van 
BadmintonclubTerneuzen is :  
rabobank 3623.13.741

*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

adverTenTIes slagblad

A4 € 100,--

A5 €   50,--

A5	  formaat	  €	  50

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAp EENS BINNEN BIJ EEN ADVErTEErDEr!
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Speeltijden	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

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 Januari 2012
pEp toernooi 

senioren
10.00-13.00

Zaterdag 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
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de shuTTle

bart

Bedankt Alex,

Namens Bart, neem ik, Theo romeijn, ex-badminton speler en  vader van Ilona en Bart, 
de shuttle over. 
 
Bart is 21 jaar oud en zit op dit moment op zee. Bart volgt een stuurmansopleiding 
op de zeevaartschool te Vlissingen. Hij is nu bezig met zijn vierde schooljaar MBO en 
loopt een stage van vier en een halve maand bij  rederij Wagenborg. Hij vaart nu op 
het zeeschip “Amazoneborg”,  143 meter lang en bijna 22 meter breed. 25 februari 
is hij aan boord gestapt in Motril, een plaats in Spanje. Vervolgens is Bart langs de 
volgende havens geweest,; palamos (Spanje), Livorno(Italie) , Alexandrië(Egypte) Izmit 
en Izmir (Turkije) , Thisvi (Griekenland), 
Houston (VS), Vera Cruz(Mexico), 
Lake Charles(VS) , enkele havens 
tussen Montreal en Quebec (Canada), 
Cartagena(Columbia) Maracaibo en La 
Guardia (Venezuela).  
 
Op dit moment is Bart onderweg 
naar Lake Charles.  Buiten 
dekwerkzaamheden en varen moet 
hij ook taken voor school maken. Via 
de mail houden we contact. Af en 
toe komt Bart in een zeemanshuis, 
via internet kunnen we dan met hem 
chatten. Als Bart niet moet werken en 
het schip ligt afgemeerd in een haven, 
dan gaat hij aan de wal en bekijkt de 
bezienswaardigheden. 
Na de MBO-opleiding gaat Bart een 
HBO-opleiding volgen.  

Bart is ongeveer acht jaar geleden 
begonnen met badminton. Hij heeft het prima naar zijn zin. 
Samen met zijn zus Ilona en neef Alex gaat hij maandagavond als recreant naar de 
badminton. Bart probeerde voor de familietoernooien  bijzondere namen voor het 
team te verzinnen. Een keer had hij een naam verzonnen , die zo lang was, dat ze het 
schema moesten aanpassen. Bart komt half juli weer terug naar huis en hoopt volgend 
seizoen weer van de partij te zijn.*

* Door een misverstand is dit stukje helaas niet in het vorige Slagblad geplaatst. 
Intussen speelt Bart alweer regelmatig zijn partijen mee op de maandagavond.

de shuTTle

alex 

Hallo allemaal.

Allereerst, bedankt Ilona voor het doorgeven van de shuttle aan mij. 
Dat vind ik heel attent van je. 

Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Alex romeijn en  
ik ben 22 jaar jong. Ik ben geboren in Terneuzen en woon daar nu 
al heel mijn leven. In mijn dagelijks leven werk ik voor stichting 
kinderopvang in Terneuzen. Daar werk ik op een buitenschoolse 
opvang in basisschool de meerpaal. Mijn grootste hobby is scouting. 
Daar zit ik al 14 jaar bij, waarvan 5 jaar actief als leiding.  
Voor de rest vind ik het leuk om een drankje te gaan drinken  
in de stad met mijn vrienden.

Ik ben in september 2005 begonnen met badminton. Mijn neef Bart 
zat al een aantal jaar op badminton met een paar vrienden die later 

gestopt zijn. Hij kwam altijd langs ons huis als hij ging badmintonnen, dan stopte hij altijd voor 
ons huis en zwaaide dan naar ons. Zodoende werd ik ook nieuwsgierig. Hij vroeg dan ook of we 
een keertje meewilde gaan kijken. We zijn in september 2005 met een hele groep begonnen. 
Waaronder mijn broer, mijn oom en tante en mijn nicht Ilona. In het begin vond ik het best 
lastig, maar omdat we met een grote groep waren hadden we tijd zat om goed te oefenen.  Nu 
zit ik er al bijna 6 jaar op en vind ik het nog steeds hartstikke leuk om te doen.  
 
Ik heb ook al vaak meegedaan met toernooien. 2 keer met de clubkampioenschappen en een 
stuk of 4 keer met een peptoernooi, waarvan ik er bij één de meeste aantal punten had. Met 
het familie toernooi heb ik ook een aantal keer meegedaan. In het begin schreven we ons 
nog netjes in. Omdat we een best grote groep hadden hebben we zelfs een keer met 2 teams 
gespeeld. Een jaar later hadden we ons niet ingeschreven omdat we het waren vergeten. Totdat 
Bart werd opgebeld door Jan Stegeman (toen nog voorzitter) of we alsjeblieft wilden meedoen, 
want ze hadden een team te weinig. Het jaar daarna werden we weer opgebeld. We noemden 
onszelf de oproepkrachten en hebben dat familietoernooi ook gewonnen.

Ik speel op maandagavond en hoop nog jaren door te kunnen badmintonnen.

Ik geef hierbij de shuttle door aan mijn neef Bart romeijn.

Groeten en tot op de Badminton,
Alex romeijn
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A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAp EENS BINNEN BIJ EEN ADVErTEErDEr!

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

Team 4? Jawel we hebben een Team 4 nu. Met ingang van dit 
seizoen zijn een aantal jeugdspelers doorgestroomd naar de 
senioren. Die spelers hebben aangegeven competitie te willen 
blijven spelen. Aangezien de 3 andere teams “vol” zaten, werd er besloten te kijken of er 
genoeg animo was om een 4e team te kunnen vullen. Danielle Weeda, Samantha Bukkens 
en Simone de Pooter kwamen over uit de jeugd. Syd Mohseny, Piet Verhage en ikzelf 
(Mario Baert) maken nu het team compleet. Zo hebben we gelijk opvang bij zowel dames 
als heren in geval dat iemand verhinderd is.

donderdag 15 september
Eerste wedstrijd voor ons nieuwe team 4. Helaas moeten we deze wedstrijd al gelijk 
een beroep doen op 2 invallers. Van het team kunnen enkel Simone en ik spelen, de 
rest is om diverse redenen verhinderd. Gelukkig waren Ester van de Vijver en peter 
Kalfsvel zo vriendelijk om ons uit de brand te helpen en in te vallen. Vol goede moed 
dus toch met z’n vieren naar Kruiningen waar we het mochten opnemen tegen BC rillandia Smashers 4. 
Geen idee wat we ervan moesten verwachten. Mijn verwachting was dat we in de dubbelpartijen wel 
wat leuke partijen konden spelen, maar bij het enkelen hoopte ikzelf dan toch minimaal aan de dubbele 
cijfers te geraken.

De herendubbelpartij verliep niet helemaal volgens plan. Gewoontegetrouw ‘werkt’ mijn service de 
eerste 10 minuten op een badmintondag voor geen meter. Volgende keer tijdens het inspelen maar 
gelijk beginnen met de service oefenen dus, want dit schoot niet op. Toch kwamen we nog aardig in de 
buurt. We verloren de eerste game weliswaar met 23-21 maar peter en ik hadden het gevoel dat er meer 
inzat. Tijdens de 2e game ging eigenlijk alles van een leien dakje. Die wonnen we dan ook vrij makkelijk 
met 12-21. En ook de derde game ging prima na een wat moeizame start aan de kant waar we de eerste 
game ook verloren. Gelukkig is het van kant wisselen bij 11 in de derde game, want daarna liepen we 
mooi uit en wonnen eigenlijk vrij makkelijk met 14-21. Goed begin dus. Ester en Simone verloren de 
damesdubbel helaas. De stand was dus 1-1. Na deze 2 gelijktijdig gespeelde partijen was er slechts 1 
baan beschikbaar voor alle partijen. Dat was een tegenvaller, want dan zit je toch best lang te wachten. 

De eerste enkelpartij mocht ik spelen tegen heer 1 van de Smashers. Dat was een bedroevend potje dat 
ik kansloos verloor. Het kastje en de muur heb ik dan ook meermalen mogen bekijken. Simone deed 
het aanmerkelijk beter hoewel ze de partij ook verloor. Maar wel in 3 games. Spannend dus. Dan mocht 
peter opdraven, die bleek een solide enkelpartij te spelen en won tweemaal met 14-21, waarna Ester de 
partij dan weer verloor in 2 games waarin ze toch maar mooi 2x 13 punten haalde. Simone en ik kwamen 
er bij de mix dan ook weer niet aan te pas en ook die partij ging verloren in 2 games. peter en Ester 
maakten er dan nog een spannende laatste partij van door weer een 3-gamer te spelen die ze heel mooi 
winnend afsloten. Einduitslag 5-3 verloren. Maar wel lekker gespeeld (behalve de enkelpartij dan). 

Nadien nog gezellig wat gedronken en zitten praten met de tegenstanders in de kantine. Doordat we 
maar op 1 baan konden spelen werd het zo een lange avond. pas om half 1 stond de auto in de garage!
Nogmaals een bedankje naar Ester en peter die er voor gingen en die toch gezorgd hebben dat we 
nog 3 punten hebben.

WedsTrIJdverslagen 
TeaM 4 door Mario Baert
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Woensdag 21 september
Tweede wedstrijd. Niet zo ver van huis deze keer. Tegenstander was Sjuttul BV 2 uit 
Oostburg. Bij aankomst in de sporthal bleek dat ook Team 2 hier moest spelen. Wel zo 
gezellig! De zaal was nog niet klaar, geen licht en geen netten. pas stipt om half 8 kwamen 
de tegenstanders binnendruppelen. Tijdens het inspelen dus eerst maar eens wat 
services geoefend en inderdaad de service ging weer errrrrrg slecht. Gelukkig net voor we 
begonnen kwam er wat verbetering in. 

Herendubbel, weer met peter die wederom inviel. Ik moet zeggen, wat mij betreft spelen we prettig 
samen. De eerste game trokken we mooi naar ons toe, maar in de 2e en 3e liep het halverwege steeds 
mis. Nu was bij de tegenstander ook een invaller, een geslepen oude vos, Marc, die duidelijk zijn streken 
nog niet verleerd was. Ze wonnen dan ook de 2e en 3e game. Jammer, maar wel weer lekker gespeeld. 
Samantha en Danielle wonnen direct hun eerste competitiewedstrijd, de damesdubbel. In 3 games, 
maar erg knap gedaan hoor.  
 
Samantha mocht dan als eerste haar enkelpartij spelen en won die ook. Knap werk. Ook peter speelde 
weer prima en won zijn partij. Waarna Danielle het goede voorbeeld volgde en er ook een winstpartij 
van maakte. Wat een prachtig begin van de competitie voor hun. Ook ik haalde mijn doelstelling en 
kwam in de dubbele cijfers, maar verloor wel in 2 games van Marc. peter en Danielle wonnen hun mix 
en zo was de winst al binnen voor Samantha en ik aan onze mix begonnen. Jammer genoeg wonnen we 
die niet, hoewel de eerste game met minimaal verschil, 21-19, verloren ging. De 2e ging duidelijk weer 
naar de tegenstanders waardoor de einduitslag 3-5 werd.  
 
Nadien bleek het niet alleen in de zaal erg warm te zijn, maar leek de kleedkamer na het douchen wel 
een sauna. Gelukkig was het in de kantine wat koeler en gezellig met de tegenstanders en Team 2 erbij. 
Na een paar glaasjes fris gingen we moe, maar met een erg goed gevoel weer naar huis. De eerste winst 
was binnen! Ook peter weer bedankt voor de invalbeurt en het goede spel deze avond. Als het weer 
eens nodig is, weten we je te vinden. Overigens, team 2 had hun wedstrijd verloren.

Zondag 2 oktober
Onze eerste thuiswedstrijd. Tegen BC rillandia Smashers 5. Team 4 vandaag: 
Samantha, Simone, Jacco en ikzelf. Om kwart voor 10 in de zaal en al redelijk druk. 
We spelen dan ook met alle 4 teams thuis. Wel zo gezellig eigenlijk. Het bleek 
uiteindelijk ook nog eens dat we allemaal tegen BC rillandia Smashers moesten 
spelen. Maar goed we begonnen met de dubbels eerst af te werken. Heren en dames. Jacco van der 
Hooft viel in bij ons De eerste game was erg in balans maar verloren we net met 20-22. Heel vreemd  
was vervolgens de 2e game want die wonnen we zeer overtuigend met 21-7. Heel apart. Extra zuur dus 
dat we de 3e game net verloren met 21-18. De damesdubbel was in 2 games verloren gegaan. 

Jammer, maar nu de enkelpartijen. Jacco en Samantha verloren hun wedstrijden jammer genoeg in 2 
games. Maar Simone won haar partij verrassend en dat nog wel in 2 games ook. Daarna was het mijn 
beurt. Tegen Louw. Ik had het gevoel dat ik hier misschien wel eens een punt kon pakken. Heel de 
wedstrijd was gelijk op. De eerste game verloor ik met 24-26, maar de 2e won ik dan weer met 22-20. 
Leuk hoor maar het waren ook allemaal lange slagenwisselingen. En dan moet je nog eens een 3e spelen! 
Ik kon het nog aardig bijhouden maar op het laatst was mijn energieniveau op een alarmerend laag peil 
gekomen en verloor ik de game toch met 16-21. Intussen waren Jacco en Simone al bezig met hun mix. 
Die bleek ook aardig spannend met 22-20, 20-22 en 21-17. De 2e winstpartij vandaag. Voor de laatste 
partij, de mix met Samantha liep het echter niet lekker meer. Onze tegenstanders wisten de shuttle vrij 
goed te plaatsen en we kwamen daarin toch tekort met 13-21 en 11-21. Heerlijk gespeeld maar helemaal 
op ben ik daarna nog even buiten op het terras gaan zitten met leden van de andere teams en de tegen-
standers. In elk geval een bedankje naar Jacco die inviel en toch nog een van de twee punten hielp pakken.

Woensdag 19 oktober
Vooraf vond ik het al fijn dat we deze keer echt als team konden spelen. piet kon 
meedoen en Danielle en Samantha waren ook weer van de partij. piet had maandag  
wel een blessure aan de schouder opgelopen, maar bleek uiteindelijk gelukkig toch  
te kunnen spelen.
Vandaag mochten we tegen BC den Ossaert 3 in Hulst. Hier bleek mijn buurmeisje van 
vroeger ook mee te spelen. Even lekker kunnen bijpraten is dan wel leuk. We begonnen zoals gewoonlijk 
met de dubbels. Het leek wel synchroon badminton, zowel de dames- als de herendubbel was vrij snel 
in 2 games verloren gegaan. We maakten wel punten (gelukkig boven de 10), maar het was niet echt 
goed partij geven. We maakten zelf veel fouten met buiten de lijnen slaan (donkerblauwe lijnen op een 
grasgroen tapijtondergrond is niet echt overduidelijk wat mij betreft). 
Toen vertelden de tegenstanders dat ze vorig seizoen gedegradeerd waren uit de vierde klasse. 
Wij grijpen dat dus maar aan als excuus. Ook de enkel partijen werden vrij simpel verloren en bleek 
dat we hier toch wel met een sterke tegenstander te maken hadden. Voor mezelf baalde ik er wel van 
dat ik net niet boven de 10 uitkwam in beide enkelpartijen. 

Dan de mix dubbel. piet en Danielle maakten het nog spannend door de 2e game te winnen en er dus 
een derde game uit te halen, maar ook die ging vervolgens kansloos verloren. Hetzelfde gold voor 
Samantha en mij. Dat kansloos verliezen dus. Hoewel we de 2e game nog wel aardig partij gaven was 
ook deze partij boven onze maat. Tijdens het drankje in de kantine nog wat bijgepraat en dan weer naar 
huis. Maar toen bleek de tussendeur afgesloten te zijn waardoor we helemaal rond de sporthal naar de 
parkeerplaats moesten. En het regende ook nog! Een passender afloop was niet denkbaar, we dropen 
letterlijk met 8-0 af… Toen we ook nog de brug bij Sluiskil tegen hadden… tja, niets liep goed vanavond. 
Het updaten van de website van de club met de uitslag van deze wedstrijd hadden zowel piet als ik even 
geen zin in. Snel vergeten en op naar de volgende wedstrijd.

Zondag 30 oktober
Vandaag begint de wintertijd! Vooraf altijd interessant om te zien of 
iedereen er rekening mee heeft gehouden... Zelf blijf ik altijd trouw op tot 
middernacht om dan een uur later middernacht nóg eens te beleven! Mijn klokje zál gelijk staan. 
Vandaag spelen we thuis tegen VSV Marathon, die overigens met drie teams tegen hun respectievelijke 
tegenstanders (Team 2, 3 en 4) uit Terneuzen moeten spelen. Team 1 mag tegen pBC Boomgaardshoek 2.
Op het uur van spelen waren we met 4. Samantha, Simone, piet en ondergetekende. Samantha vroeg 
om de damesdubbel en haar enkelwedstrijd als eerste te mogen spelen vanwege werk. De tegenstanders 
hadden daar geen probleem mee. Maar dan bleven we met een missing lady voor de mix. piet stelde 
voor om zijn vrouw paula te bellen of ze voor 1 partij kon invallen. Gelukkig was zij bereid dat te doen. 
De damesdubbel ging overigens net als de herendubbel verloren in 2 games. Jammer, weer een erg 
sterke tegenstander (vorig seizoen net tweede achter Team 3!). Samantha deed het vervolgens erg goed 
in haar enkel en verloor 2x nipt van haar tegenstander. Simone won zelfs haar enkel partij heel netjes in 
2 games. Vol goede moed begon ik aan mijn enkel partij tegen roger. Helaas, ik bleek geen tegenstand 
te kunnen bieden en kwam 2x niet boven de 10. Teleurstellend dus. Intussen was Syd ook binnen komen 
waaien. Die heeft dan de enkel partij van piet overgenomen, maar kon na een goede eerste game die lijn 
niet doortrekken tot een winstpartij. Simone en ik speelden intussen alweer de eerste mix. En ondanks 
dat we aardig in de buurt bleven konden we ook hier geen partijtje winnen. Dan was het de beurt aan 
paula en piet. In de eerste game liep het helemaal niet en die ging dan ook zeer frustrerend verloren. 
Toen ze in de 2e game wat meer met agressie gingen spelen lukte het om die te winnen. Kansen dus 
om een 2e winstpunt te behalen. Ook in de 3e game ging het mooi gelijk op. Tot de laatste  punten 
waar het fout ging. Toch mooi een 3e game kunnen spelen en die dan met 21-16 (geloof ik) verliezen. 
Goed herpakt na die 1e game. En bedankt paula voor in te vallen en te zorgen dat die partij toch niet bij 
voorbaat al verloren was. Toch lekker gespeeld, uitslag 1-7, maar wéér geen overwinning.  
Vol goede moed op naar de volgende partij.
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verKoopprIJZen badMInTonraCKeTs 2010 / 2011

1 YANG YANG SWOrD ...................................... 20,00 €

2 YANG YANG EXTrA FOrZE ............................. 25,00 €

3 YONEX MUSCLE pOWEr 5 ............................. 25,00 €

4 YONEX MUSCLE pOWEr 7 ............................. 35,00 €

5 YONEX NANOSpEED 100 ................................ 35,00 €

6 YANG YANG QUANTUM SABEr 5000 ............. 50,00 €

7 VICTOr TI-10 .................................................. 75,00 €

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!

WedsTrIJdverslagen TeaM 3
door Carina Stegeman, Jeannet van der Bijl en Nicole de Pauw

Verslag	competie	wedstrijd	van	woensdag	14	september	2011	
Op woensdagavond  14 september vertrokken we (een beetje met het lood in onze schoenen) naar 
Hulst. Onze 1e competitiewedstrijd van het seizoen in een hogere klasse. Het begon alweer goed, Jan 
is 3 weken hiervoor geopereerd aan zijn meniscus en Gavin, die nu bij ons in het team zit, kon ook niet 
spelen. Alleen Dimitri  kon van de heren. Uiteindelijk vonden we Jacco v.d. Hooft bereid om bij ons in te 
vallen. Nadat we de damesdubbel en de herendubbel (in 3 sets) verloren begonnen we aan de rest van 
de partijen. We konden helaas maar 1 punt pakken, waardoor we uiteindelijk met 7-1 verloren. 

De 2e wedstrijd die we moesten spelen, was uit in Oost-Souburg  tegen Asteroiden.  Jeannet, Dimitri en 
Daniëlle konden niet meespelen, die gingen naar het theater naar Najib Amhali. Gelukkig zijn er altijd 
een aantal mensen bereid om bij ons in te vallen. Dit keer werden Gavin en ik versterkt door Chris en 
Nicole. Het waren weer pittige potjes. We kunnen echt wel merken dat we een klasse hoger spelen. We 
hebben dus helaas ook deze keer weer verloren. Nu met 6-2. Een verbetering van 100 % ten opzichte 
van de vorige partij. Nu al 2 gewonnen potjes tegenover 1 winstpotje de eerste wedstrijd. Volgende keer 
gaan we voor minstens 3 punten.

Verslag	competie	wedstrijd	van	zondag	2	oktober	2011	
BC Terneuzen – rillandia Smashers 
Vandaag was het mooi weer buiten, dus reden om snel klaar te zijn en met winst de zaal te verlaten. Jan 
en Gavin waren beide nog geblesseerd, maar we hadden een goede invaller gevonden, Hannes en hij 
kende ons team al, want heeft zelf ook competitie gespeeld. 
We zijn begonnen met de dames en heren dubbel en de eerste set van de heren was snel gespeeld, maar 
de 2e set zag het er beter uit, maar verloren ze jammer genoeg met 15-21. De dames dubbel verloren 
we ook in 2 sets, maar hebben toch wel lekker gespeeld en ik vond het leuk om weer eens met Danielle 
te spelen, want was lang geleden. De mix partijen gingen best gelijk op, maar ook deze hebben we niet 
gewonnen. De partij van Hannes en mij, ging best heel gelijk op, maar door onnodige foutjes, verloren 
we de 3e set met 15-21. De enkel wedstrijden waren hierna aan de beurt, maar ook deze hebben we 
verloren. De conclusie luidt dan ook, ze waren gewoon beter dan wij, maar we moeten nog genoeg 
wedstrijden spelen en we gaan er vast ook nog genoeg winnen.
Hannes nog bedankt voor het invallen, misschien hebben we je nog wel eens een keer nodig.

Verslag	competie	wedstrijd	van	disdag	18	oktober	2011
Wedstrijdverslag team 3 BC Terneuzen, 18 oktober tegen Zierikzee.
We vertrokken (Dimitri,Jacco,Jeannet en Nicole) rond half acht richting Zierikzee waar we om 20.30 uur 
mochten spelen in sporthal ”Onderdak”. Jan en Carina waren geblesseerd dus vielen Jacco en Nicole in. 
Eenmaal in de sporthal moesten hun spelers nog overal vandaan komen, na enige vertraging gingen we 
goed van start met het damesdubbel we wonnen de eerste, maar verloren de tweede en derde set. We 
baalden er goed van het was niet nodig geweest, maar gelukkig deden onze heren het beter ze wonnen 
hun dubbel in 3 sets.(21-13,18-21,15-21)
De enkelspelen gingen ons minder af. Jacco had regelmatig het gevoel dat hij als speelbal gebruikt werd, 
en verloor in 2 sets. Dimitri verloor in 3 sets in een spannende wedstrijd (21-13,21-23, 21-17), Jeannet 
verloor en Nicole won in 2 sets. Dus helaas maar een enkel gewonnen. Dan moesten we eigenlijk allebei 
het mixen winnen maar uiteindelijk 1 gewonnen (Dimitri en Jeannet) en 1 verloren (Jacco en Nicole).Bij 
de mix waren we even van slag omdat Jacco zich niet lekker voelde. De einduitslag was 5-3. De winst was 
voor Zierikzee. We hebben lekker gespeeld en hopen op een revanche in de thuiswedstrijd. 
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Hallo allemaal,

Hier dan eindelijk een verslagje  over het etentje op 14 april j.l.

Het vorige verslagje is blijkbaar  zoek geraakt. Hopelijk lukt het wel met  
deze herschrijving. Zoals gezegd zijn we lekker uit eten geweest bij   
Westbeer  in Terneuzen op donderdag 14 april 2011.

Het was een zonnige dag, het merendeel van de eters kwam dan ook  
met de fiets. In het midden van de zaal was één groot vierkant gemaakt  
van tafels.

Dit was wel super gezellig om te zien, maar in de praktijk iets minder gezellig 
omdat je alleen kan praten met de personen naast je en niet tegenover je. 
Dit was namelijk te ver weg.

We werden door enkele jonge serveerders/sters bediend, waaronder  
Yuri van Gelder(zie foto).

 We konden kiezen uit een vismenu en een vleesmenu.

Het was heerlijk!!!

Ook was het leuk om wat nieuwe gezichten te zien en  gelijk het afscheid van 
Anki mee te pikken.

Marijke en ik (Will) gaan haar nog eens bezoeken inWeert en zullen dan ook 
weer verslag doen.

Groetjes Will Kimenai

eTenTJe 14 aprIl 2011 
door Will Kimenai

FaMIlIeToernooI 
door Joey Burgraeve

Nou ja.. vriendentoernooi voor mij dan.. Er zat namelijk weinig familie 
in team ‘Hé kijk, daar loopt een konijntje’. Na een aantal maal ‘stage’ 
gelopen te hebben bij team Stegeman, vond ik het wel eens tijd voor 
mijn eigen team, natuurlijk met het doel om het beter te doen!

Toevallig mochten we die intentie gelijk waar proberen te maken. 
Boordevol zelfvertrouwen begonnen we aan een partij tegen familie 
Stegeman. Na een eerste helft die gelijk opging, verloren we toch het tweede deel. 

Vervolgens mochten we het nog tegen verschillende teams opnemen, waarbij we soms behoorlijk 
verrast werden door het niveau van onze kleinere en grote tegenspelers. De familie Nijssen had  
onder andere Lionel Messi meegenomen!  
 
Allemaal leuke wedstrijden om te spelen en aan het einde van elk partijtje toch wat leuks om  
over na te praten.

Na 5 partijtjes mochten we afsluiten tegen familie van der Bijl. Met de nodige moeite konden we  
ook deze partij winnen en het familietoernooi als vijfde afsluiten en vervolgens gaan genieten  
van een paar heerlijke koeken. 
 
Alles bij elkaar was het weer een gezellig en geslaagd toernooi!

FamILIetoernooI:	16-10-2011
    Score  
Nr. Team Familie punten Voor Tegen 
1 Gajevigast v.d.Bijl 10 200 148 
2 Stegast Stegeman 10 249 192 
3 de paauwtjes de pauw/de pooter 9 251 198 
4 De vliegende vijvertjes v.d.Vijver 9 233 202 
5 Hé kijk, daar loopt... Burgraeve 9 200 203 
6 MAC Baert 9 243 233 
7 De Snelkrakers XL v.d.Hooft 8 235 184 
8 Nijssen Nijssen 8 267 189 
9 Jess Drabbe 8 227 195 
10 Vuurwerk Stockman/Hussen 7 274 184 
11 De Droefies Jandroep 6 205 225 
12 Anchama Dieleman 4 190 196 
13 Eekhout Eekhout 4 172 208 
14 Staduusje de Vries 4 198 219 
15 Michielsen Michielsen 4 174 232 
16 Jaadwidy Kimenai 3 191 223 
17 Atmaca Atmaca 3 172 248 
18 De 3 Toppers Neels/Steels 0 149 280 
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De eerste competitiewedstrijd voor de jeugd was begonnen. Op 8 oktober   
moesten de kinderen van team 1 en 2 er al vroeg uit, om een leuke wedstrijd  
te spelen in Kruiningen. Om 9 uur stond iedereen klaar om te vertrekken  
naar Kruiningen. Team 1 en 2 gingen onderweg. 

Ongeveer drie kwartier later kwamen we aan in Kruiningen. Na wat over- 
geslagen te hebben, werd de eerste wedstrijd gespeeld. Die werd helaas verloren.  
De wedstrijd daarna ook, daarna ook. Zo ging het alleen maar door. Uiteindelijk heeft  
team 1 verloren 8-0.  
Dit is niet een beste score waarmee je kunt verliezen, maar dat geeft niet, als iedereen 
maar zijn best heeft gedaan is het goed. 

Op de terugweg is er een hele berg ‘lange vingers’ naar binnen gewerkt,  
ondanks het verlies, was het toch een geslaagde dag. 

Jeugd-Competitie 
door Daisy Kimenai

Introductiedag	jeugd	 
7 oktober 
door Piet Verhage 

Dit seizoen begon voor de jeugd al vroeg met een introductiedag, als 
er dus vriendjes of vriendinnetjes enthousiast waren om lid te worden 
zouden deze nog het hele seizoen kunnen meedoen.

De kinderen konden verschillende vaardigheden laten zien,

nauwkeurigheid door middel van het  proberen de shuttle door de 
korf of door een plaat met gaten, variërend in grootte, te slaan, snel-
heid, verschillende shuttles moesten omgetikt worden in een race 
met de tegenstander, samenwerking, een parcours met verschillende 
opdrachten, gedeeltelijk met shuttle en racket en het overige deel 
samen met een touw door hindernissen.

en dan natuurlijk nog het gewone badmintonspel.

Een aantal foto’s zijn nog te bekijken op onze website. 
Een geslaagde middag met dank aan de begeleiders en vrijwilligers. 
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VErJAArDAGSLIJST JANUArI

Stefan Verhage ....................................... 04 jan
paul van de Vijver ................................... 07 jan
Nelly van der peijl ................................... 10 jan
Samantha Bukkens ................................. 11 jan
Subramanian Varadaraj .......................... 12 jan
Carina Stegeman .................................... 14 jan
Cees van der Straate ............................... 14 jan
Anne van Damme ................................... 16 jan
Marietta vanraalten ............................... 20 jan
Alanah Baert ........................................... 25 jan
Laura Stevens ......................................... 25 jan
Jan van Beijsterveldt ............................... 27 jan
Ad Kimenai ............................................. 27 jan
Hannes Versloot ..................................... 28 jan

VErJAArDAGSLIJST DECEMBEr

Aukje van de Velde ................................ 04 dec
Frans Koole ............................................ 05 dec
Wil Verburg ............................................ 05 dec
Jacqueline ploegaert ............................. 06 dec
Willem de ruiter  ................................... 07 dec
Anita Geensen ....................................... 19 dec
Christine Simpelaar ............................... 23 dec
pieter Cappon ........................................ 25 dec
Jim ploegaert ......................................... 25 dec
Silvia van Straten ................................... 2d dec
Ingrid de Vries ....................................... 25 dec
Daniëlle van de Wege ............................ 25 dec

VErJAArDAGSLIJST NOVEMBEr

Jeannet van der Bijl ............................... 03 nov
Daniël Spinnewijn .................................. 10 nov
Bart romeijn .......................................... 15 nov
Karin Somers ......................................... 18 nov
peter de pooter ..................................... 19 nov
Co Hofman............................................. 21 nov
renske ruyten ....................................... 21 nov

verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd

ActiviteitenkalenderWANTED

Voorzitter van Badmintonclub Terneuzen 
m/v

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

?
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Dit is natuurlijk al een tijdje het geval. Tijdens de zomervakantie is er hard gewerkt 
aan de opzet hiervan. De meeste leden zullen via hun emailadres al een bericht  
en de link hierover hebben gehad, maar toch willen we langs deze weg nog even 
aangeven dat je voor actuele of algemene informatie over allerlei zaken binnen  
de club altijd terecht kunt op de website.

piet Verhage heeft zich eens flink verdiept in hoe je een website bouwt (en heeft 
dat overigens ook voor het grootste gedeelte uitgevoerd) en ik kon mijn ervaring in 
grafische vormgeving toepassen. Samen hebben we een formule bedacht van wat 
we allemaal op de site wilden tonen, hoe dat in elkaar moest zitten en hoe het eruit 
moest zien. Doel was in elk geval een duidelijke en overzichtelijke site te maken  
waar alles makkelijk terug te vinden is zonder nutteloze toeters en bellen.  
Het bestuur heeft vervolgens nog wat punten aangegeven en hun akkoord gegeven 
aan de huidige opzet. Met z’n tweeën houden we momenteel de website up-to-date.

Makkelijk dus, je hoeft dus niet meer te zoeken waar je het laatste Slagblad hebt  
gelegd of het algemene info boekje. Maak een bladwijzer aan in je favoriete  
browser en voilà, de laatste informatie direct bij de hand. Of het nu gaat om  
speeltijden, competitiewedstrijden, wie wat bij de club doet of zelfs een  
archief van het Slagblad enzovoort.

Voor eventuele tips, vragen of opmerkingen kun je de contact link gebruiken.  
De email die je op die wijze verstuurt komt bij ons beiden aan en wordt dan  
beantwoordt of doorgestuurd naar de juiste persoon.

Bemoedigend was dat de site nog maar net online was en er langs die weg al  
enkele aanvragen binnenkwamen om lid te worden! Ook wordt er intussen al  
regelmatig gebruik gemaakt van de contactfunctie. We denken dat de site zo een 
stukje extra service aan onze leden kan geven en hopen dan ook dat onze leden  
de site actief zullen gebruiken. Neem maar eens een kijkje op www.bcterneuzen.nl 
en laat je prettig verrassen.

piet Verhage en Mario Baert

Website	www.bcterneuzen.nl	is	live! 
door Mario Baert

Sinterklaas

   Kerst-
toernooi

Oliebollen
toernooi

vrijdag 
2 december

maandag
19 december

18:00-22:30u

maandag 
2 januari

18:00-22:30u
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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!


