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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:

Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl

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)

Woensdag 25 april 19.30-22.00 uur Vergaderzaal
Vliegende Vaart

ALgemene Leden VergAderIng!



4 5Slagblad BC Terneuzen Februari 2012Slagblad BC Terneuzen Februari 2012

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVErTEErDEr!

Hallo allemaal,

Nadat in december de rabobank haar nieuwe sponsorbeleid bekendmaakte  
was het reeds te laat dit in het toen nog uit te geven slagblad te vermelden.  
De benodigde informatie werd daarom bekendgemaakt via een flyer in het  
Slagblad en op het publicatiebord tijdens de wekelijkse trainingen.

Lid worden van de rabobank, dat is de nieuwe opzet, alleen leden van de bank kunnen hun stem  
uitbrengen om er voor te zorgen dat aan hun favoriete vereniging een deel van het beschikbare  
sponsorbedrag toegewezen wordt. Inmiddels is de inschrijfdatum om lid te worden al verstreken  
en het wachten is nu om daadwerkelijk je stem uit te kunnen brengen. Vanaf 7 tot en met 16 maart 
kan er dan gestemd worden, hopelijk valt onze vereniging een redelijk sponsorbedrag ten deel.

Ook dit jaar kun je nog lid worden, volgend jaar wordt opnieuw bekeken hoeveel stemmen elke  
vereniging bijeen kan brengen. Dus wordt nog lid van de rabobank, de benodigde informatie is  
nog steeds beschikbaar bij het bestuur of op de website van de rabobank.

Door een lichte terugloop in belangstelling en de behoefte om eens nieuwe tegenstanders te  
ontmoeten op onze clubkampioenschappen is besloten om deze een bredere opzet te geven.  
Daarom worden op 1 April in plaats van onze eigen clubkampioenschappen de Zeeuws-Vlaamse  
kampioenschappen georganiseerd. Alle competitieve en recreatieve verenigingen in Zeeuws  
Vlaanderen zijn benaderd om deel te nemen aan dit toernooi, dus zowel voor competitiespelers,  
recreatieve spelers en natuurlijk ook voor de jeugdspelers. 

Wij hopen op een behoorlijk aantal inschrijvingen en wie weet wordt dit een jaarlijks terugkerend 
evenement in onze regio. Ook voor de recreatieve junior en senior is het leuk om eens een  
onbekende tegenstander te ontmoeten, een leuke uitdaging voor elke speler.

Verdere info is te vinden op het publicatiebord en natuurlijk op onze site, bekijk deze regelmatig  
voor het laatste nieuws, competitie uitslagen, toernooi informatie en foto’s.

Voor de echte fanatieke spelers worden dan ook nog op 21 April de Zeeuwse Kampioenschappen 
georganiseerd, alle categorieën komen hier nogmaals aan bod, competitief,  
recreatief en jeugd, maar dan voor heel Zeeland. De organisatie wordt door  
badmintonclub Astroïden verzorgd, ik hoop toch dat onze club ook hier door  
een mooi aantal jeugd en senior leden wordt vertegenwoordigd.

Op 25 April wordt de jaarlijkse ALV gehouden in de vergaderzaal van sporthal 
Vliegende Vaart, ook voor volgend seizoen is er vraag naar bestuursleden, het 
bestuur is klein, de club is groot, kortom vele handen maken licht werk.  
Gelukkig zijn er nog altijd een aantal vrijwilligers beschikbaar bij het opzetten 
van PEP toernooien, familietoernooien, Z.-Vl. kampioenschappen e.d.,  
hun medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Als laatste wens ik iedereen sportief succes bij de resterende competitie- 
wedstrijden, toernooien en trainingen. Vergeet natuurlijk ook onze eigen  
PEP toernooien, familietoernooi niet en doe mee!  
Ik hoop jullie allen hier weer terug te zien.

Piet Verhage

ZONDAG 1 april 2012
badmintonclub TERNEUZEN organiseert deZEEUWS-VLAAMSEBADMINTONKAMPIOENSCHAPPEN

2012
recreanten én competitiespelersóók voor de jeugd!

Inschrijven kan t/m 17 maart

Informatie bij Adriaan van der Waal van DijkTel.: 0115-618451 email: avdwvd@hetnet.nl
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bestuur en Commissies
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 1 april 2012:

bij Clara Schumann 
cischumann@zeelandnet.nl

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,--
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De shuttle komt van de  
sportman van het jaar  
Mijn naam is Niels Vercouteren, ik ben 11 jaar oud en ik woon in  
de Zandstraat  (vlakbij Philippine ). Ik zit in groep 8 en ga volgend jaar 
naar de middelbare school.

Ik ben ongeveer 3 jaar geleden begonnen met badminton omdat het me 
wel leuk leek en sindsdien doe ik het iedere vrijdag. Sinds september 2011 

speel ik ook competitiewedstrijden. Ik vind het erg leuk om te doen.

Vorig  jaar  december werd ik gekozen tot sportman van het jaar, daar ben ik erg trots op!  
Ik wist helemaal van niks maar ik vond het wel vreemd dat mijn vader, moeder en 
mijn zusje ineens op de training verschenen. We moesten allemaal bij de trainer 
komen en toen ik het begin van het gedicht hoorde dacht ik: “kan niet missen,  
dat ben ik!”. Ik kreeg een ENOrME beker en ook het gedicht mocht ik houden.   
De beker heb ik op mijn kamer staan.

 Ik ga binnenkort ook naar het europees kampioenschap in Amsterdam,  
het lijkt me erg leuk om te zien hoe de profs spelen (18 februari).

Niels Vercouteren

de shuttLe

A5	  formaat	  €	  50

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVErTEErDEr!

Uw Desktop, uw gegevens, uw instellingen. Altijd en overal

Uw gehele automatisering pasklaar in de vorm van een abonnement 
Geen investeringen, per maand opzegbaar en overal ter wereld te gebruiken

Deze zorgen nemen we u direct uit handen:

Servers
- Dure hardware heeft u niet meer nodig, daar zorgen wij voor

Uw applicaties
- Installatie en beheer door experts

Licenties
- Alle licenties voor standaard applicaties zitten in de prijs verwerkt
Back-ups
- Tweemaal daags en volautomatisch

Beveiliging
- Net zo veilig als internetbankieren

Updates
- Altijd de meest recente of geschikte versies

Investeringen
- U kunt starten zonder dat u ook maar een 1 euro vooraf moet betalen

Werkt eenvoudig met elke standaard PC, notebook, iPad, Apple of Android tablet 

Compleet

Betaalbaar

Veilig

Mobiel

Altijd

Overal

Zie onze website voor meer informatie: www.corporatedesktop.nl
Telefoon:  088-1881999                                  e-mail:  info@corporatedesktop.nl
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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

Cappendijk auto's Terneuzen b.v. Volvo

Volvo
For life

A5	  formaat	  €	  50

  OPTOMETRIST EN CONTACTLENSSPECIALIST  A.N.V.O

A5	  formaat	  €	  50
STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVErTEErDEr!
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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 Zeeuws-Vlaamse badmin-
tonkampioenschappen

10.00-19.00

Zaterdag 14 April 2012 Familietoernooi 10.00-13.00

toernooien seizoen 2011/2012

A5	  formaat	  €	  50

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVErTEErDEr!

Zie ook  

de informatie en  

inschrijvingsformulier 

 op onze website:

www.bcterneuzen.nl
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Foto De Halve Maan: ralf Grispen, via Panoramio.com
Foto bolussen via www.eerlijk-heerlijk.nl
Foto’s in zaal en kantine via Clara Schumann

14 december 2011 

In het kader van de halfjaarlijkse uitwisseling stond op woensdag 14 december 2011 de 
confrontatie gepland met de badmintonclubs uit Oostkapelle en Burgh Haamstede.
Adriaan had via een strenge selectieprocedure, uit de recreantengroep  van de BC Terneuzen, 
een sterk team samengesteld  van 5 dames en 7 heren, die richting sporthal “De Halve Maan” 
in Oostkapelle trokken. 
Na een stevige warming-up, onder leiding van onze jarige gastvrouw Hanneke Vennik konden 
om 13 uur de eerste partijen starten, waarbij gebruik gemaakt werd van het alom bekende 
systeem met het loten van tegenstanders en velden.
Er werd al direct fanatiek gespeeld, het niveau van de tegenstanders en medespelers kwam  
ongeveer overeen met de sterkte op woensdagmorgen in Terneuzen, waarbij ook weer  
maar eens bleek hoe belangrijk en nuttig de pittige wekelijkse trainingen in Terneuzen zijn, 
onder leiding van Marijke.
Vooral onze dames ( Loes, Ingrid, Clara, Wil en Dimph), lieten zich niet onbetuigd en bij  
de (heren)-tegenstanders vlogen de shuttles langs alle kanten rond de oren.
De partijtjes duurden 15 minuten, wat niet echt lang is, maar in 3 uur tijd kreeg je zo wel  
de gelegenheid, om met heel wat verschillende partners en tegenstanders te spelen,  
wat de sfeer zeker ten goede kwam. 
Door de organiserende club was voor koffie met een lekkere verse Zeeuwse bolus gezorgd, die 
tussendoor genuttigd kon worden.  Dat wilde er zeker wel in bij de Zeeuws Vlaamse 
heren (rinus, Wijnand, Edwin, Karel, Carlie, Kees en Adriaan) en zelfs onze 
dames sloegen hiervoor een wedstrijdje over, al kostte dat bij sommigen 
wel wat moeite.
Uiteraard werden de punten van alle wedstrijden van de hele middag 
opgeteld, wat voor het competitie element zorgde en waardoor in alle 
partijen  tot de laatste snik om de winst gestreden werd.
Om 16 uur werden de wedstrijden afgesloten en na de douche keek iedereen met  
spanning uit naar de prijsuitreiking. Hierbij bleek dat de hoofdprijzen naar Terneuzen gingen, 
want bij de dames was de eerste prijs voor Ingrid Nijssen en bij de heren (toevallig?)  
voor echtgenoot Karel.
Na een korte wedstrijdanalyse in de kantine van de sporthal, gingen we weer “fris en fruitig” 
huiswaarts. De volgende uitwisseling staat in het voorjaar 2012 gepland en zal dan door  
de BC Terneuzen georganiseerd worden. Een aanrader!

uitwisseling oostkapelle / 
burgh haamstede / terneuzen
door Carlie Reubens
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De jeugd sporters 

van het jaar

sportVrouW 2011/2012 bIj de jeugd, reCreAnten

rEEDS DrIE JAAr LID EN NEGEN JAAr JONG
DEZE MEID MAAKTE ECHT EEN SPrONG

NA WAT ZWOEGEN IN’T BEGIN
KrEEG ZIJ TOCH ECHT DE LOL ErIN

BIJNA IEDErE WEEK IS ZIJ AANWEZIG
EN MET HAAr GrOEP ACTIEF EN BEZIG

NOOIT EEN OPMErKING IK HEB GEEN ZIN
ALTIJD VLIEGT ZIJ Er WEEr IN

WELLICHT SCHrIKT ZIJ ZICH NU HELEMAAL LAM  
SPOrTVrOUW VAN HET JAAr NINA GUILJAM

sportmAn 2011 / 2012 bIj de jeugd, CompetItIe

ELF JAAr OUD EN rUIM TWEE  JAAr LID
WE HEBBEN HET OVEr EEN JONGEN MET PIT

ELKE WEEK VAN SAS NAAr TErNEUZEN
HIJ HOOrT BEPAALD NIET TOT DE KNEUZEN

SLECHTS HET TEGENDEEL IS WAAr
GEEN PArTIJ IS VOOr HEM TE ZWAAr

MET ZIJN MAATJE KAN HIJ LEKKEr SPELEN
IN HET VELD IS HIJ EEN VOOrBEELD VOOr VELEN

DEZE JONGEN SPEELT ALTIJD HEEL SPOrTIEF
EN SINDS KOrT IS HIJ OOK IN DE COMPETITIE ACTIEF

EEN VErLIESPArTIJ KAN HEM SLECHTS LOUTErEN
SPOrTMAN VAN HET JAAr NIELS VErCOUTErEN

VerKoopprIjZen bAdmIntonrACKets 
2011 / 2012

De nieuwe collectie instaprackets zijn binnen.
Lichte kwaliteits rackets van het  
A-merk Yang Yang voor beginners

1  Yang Yang ArcFlame 3.3 rT Technology ..... 30,00 €

2  Yang Yang Sword 2.4 Nanoscience ............. 30,00 €

3  Full Carbon Yang Yang Extra Force 3.3 ....... 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 een aantal 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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sportmAn 2011 / 2012, CompetItIe

DEZE SPOrTMAN IS PAS EEN JAAr OF VIEr LID
NIET DAT DAAr DUS DE KEUZE IN ZIT

WEL OM ZIJN INZET BIJ ALLErLEI ACTIVITEITEN
EEN EN ANDEr WOrDT GESTAAFD DOOr FEITEN

ZO IS HIJ BIJ PEP TOErNOOIEN ALTIJD VAN DE PArTIJ
EN SOMS ZELFS MET ZIJN DOCHTEr AAN ZIJN ZIJ

ACTIEF OOK MET HET ONWErPEN VAN HET SLAGBLAD
WE HEBBEN NOG NOOIT ZO’N MOOI CLUBBLAD GEHAD

OP VErZOEK ONTWErPT HIJ EEN AFFICHE OF EEN LOGO  
VOOr TOErNOOIEN, SLAGBLADEN,  SHIrTJES EN ZO

OOK WEB-SITES BOUWEN DOET HIJ SAMEN MET PIET
PrOFESSIONEEL ZOALS DAT Er TEGENWOOrDIG UITZIET

SIND KOrT IS HIJ OOK IN DE COMPETITIE ACTIEF
EN NEEMT VErLIESPArTIJEN VOOrLOPIG VOOr LIEF

MAAr HIJ IS NU FANATIEK AAN HET TrAINEN GEGAAN
OM STrAKS WELKE TEGENSTANDEr DAN OOK TE VErSLAAN

OP ZO’N MAN ZET DE CLUB ZEKEr ZIJN KAArT
SPOrTMAN VAN HET JAAr MArIO BAErT

De sporters 

van het jaar

sportVrouW 2011/2012, reCreAnten

DEZE SPOrTVrOUW IS AL VIJF JAAr BEZIG
EN ALS PErSOON ALTIJD BESCHEIDEN AANWEZIG

IN HET VELD IS ZIJ OPPErMACHTIG
PrACHTIGE SLAGEN EN OOK HEEL KrACHTIG

BEWEGEN DOET ZIJ ALS EEN KAT
ALLES SOEPELTJES, AFGEPAST EN GLAD

ENTHOUSIAST EN NAUWELIJKS TE STUITEN
GAAT ZIJ ALTIJD DOOr rOEIEN EN rUITEN

DEZE DAME KOMT UIT SLUISKIL GErEDEN
OM IN TErNEUZEN DE ArENA TE BETrEDEN 

OM TE TrAINEN, TE PEPPEN OF DE CE.KA. TE SPELEN
EN DOET DAT DAN NOG BETEr DAN VELEN 

ZOWEL OP MAANDAGAVOND ALS OP WOENSDAGMOrGEN
ZAL ZIJ ZOWEL MEDE- ALS TEGENSTANDErS EEN  
LEUKE PArTIJ BEZOrGEN

SPOrTIVITEIT ZIT HAAr ECHT IN HET BLOED
EN BOVENDIEN SPEELT ZIJ OOK HEEL ErG GOED

ZO GOED ZELFS DAT COMPETITIE TEAMS HAAr VrAGEN
IN TE VALLEN OP ALLE MOGELIJKE DAGEN

UIT EN THUIS HET GEEFT NIET WAAr
STAAT ZIJ DAN VOOr VOOr ALLE TEAMS KLAAr

ZIJ IS ECHT EEN HEEL BIJZONDErE VrOUW
SPOrTVrOUW VAN HET JAAr NICOLE DE PAAUW 
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WedstrIjdVersLAgen teAm 3
door Carina en Jan Stegeman

30 oktober moesten we om 10.00 uur thuis 
spelen tegen Marathon. Dimitri en Gavin 
begonnen met de herendubbel, die ze helaas 
verloren. Daarna ging de damesdubbel van start 
met Jeannet en Carina. Ook deze partij werd 
verloren. Na de vorige wedstrijd dachten we dat  
er een stijgende lijn in zat, maar vandaag hebben 
we toch weer verloren en wel met 0-8. De mixen 
van Gavin en Nicole en van Jeannet en Dimitri 
werden allebei in 3 sets verloren. We geven 
de moed niet op en gaan gewoon de volgende 
wedstrijd voor de winst.
Carina

op zondag 6 november mochten we thuis 
tegen Zierikzee 1 spelen. Deze keer met Nicole 
en Esther als invalsters in het team. We zijn als 
team maar wat blij dat we elke keer weer mensen 
kunnen vinden die in willen vallen. Dimitri en Jan 
konden gelukkig spelen (Jan weer voor het eerst 
na zijn knie-operatie). Jan en Dimitri begonnen 
met de herendubbel en die wonnen ze warempel. 
Vol  goeie moed gingen de dames aan de dubbel 
beginnen. Helaas waren  de dames van Zierikzee 
te sterk. De mix van Dimitri en Nicole werd ook 
gewonnen door Terneuzen, maar daar bleef het 
helaas bij. Weer verloren, dit keer met 6 – 2. 
Volgende keer beter (hopen we).
Carina

op zondag 27 november hadden we weer een 
thuiswedstrijd.  Tegen Den Ossaert 2 uit Hulst. Vol 
goede moed begonnen we eraan. De herendubbel 
werd door Dimitri  en Jan in 3 sets gewonnen. 
Een goed begin is het halve werk. Daarna de 
damesdubbel, die warempel in  2 sets door Nicole 
en Carina werd gewonnen. Zouden we nu eindelijk 
echt eens een keertje gaan winnen??? Daarna 
werd de enkel door Jan gewonnen met een uitslag 
van 21-19, 21-17 (total loss, maar wel gewonnen). 
Daarna ging Jeannet aan de enkel beginnen,  die 
ze helaas met 22-20, 22-20 verloor (Jeannet verliet 
zeer gefrustreerd het veld). In de enkel bij Dimitri 
ging helaas de heer van Den Ossaert met de winst 

aan de haal.  Nicole won als 2e dame haar enkel 
met gemak. Daarna werden de mixen gespeeld, 
die we helaas allebei in 3 sets verloren. Het zag er 
zo mooi uit in het begin, maar helaas. We hadden 
kunnen winnen, jammer genoeg (maar wel  de 
beste uitslag tot nu toe) gelijk gespeeld.
Carina

4 december moesten we tegen de koploper, 
Asteroïden.  We zagen er wel een beetje tegenop 
maar toen de eerste dame er niet bij was, en de 
tegenpartij met een invalster kwam, kregen we 
weer een beetje hoop. Toen we de invalster zagen 
spelen, bleek dat de tegenpartij niet de eerste de 
beste meegenomen had. Het bleek later dat ze 
landelijk had gespeeld. Anders hadden we vast 
kunnen winnen (we blijven optimistisch). Ik durf 
het bijna niet te zeggen, maar we hebben dus 
weer verloren. Dit keer met 5-3. Als je bedenkt dat 
Asteroïden bovenaan staat, valt het eigenlijk nog 
mee. Volgende keer gaan we gewoon winnen!
Carina

Zondag 18 december moesten we thuis tegen 
Zierikzee 2 spelen. Bij de herendubbel wonnen 
onze heren in 3 sets. De damesdubbel werd helaas 
verloren. Alle potjes gingen eigenlijk wel een 
beetje gelijk op. Dat blijkt wel uit het feit dat er  
4 driesetters werden gespeeld. Uiteindelijk was  
de stand dan ook 4 -4.  
Carina.

6 januari, met het kerstdiner en de oliebollen nog 
op de heupen, vertrekken we met twee invallers 
naar Kruiningen waar het derde team van rillandia 
Smashers ons op wacht als tegenstander. De thuis 
wedstrijd hebben we met 8-0 verloren  dus tijd 
om iets recht te zetten. Jacco vervangt Dimitri en 
Nicole valt in voor Carina die niet zo lekker door 
haar knieen gaat. We starten met de dubbels.  
Jacco en Jan winnen de eerste set maar  verliezen 
wel hun dubbel. Jeannet en Nicole hebben weinig 
tegenstand van de jeugdige tegenstanders en 
pakken hun dubbel in 2 sets. De herenenkels maar 

gauw vergeten we kwamen tekort laten  we het 
daar maar op houden. Gelukkig deden de dames 
het beter en pakte Jeannet haar eerste enkel zege 
van het seizoen. Als we (Jeannet en Jan)daarna 
ook de mix winnen heeft  Jeannet 3 punten binnen  
gehaald. Knap gedaan hoor! Aangevuld met Nicole 
haar enkel gaan we met 4-4 naar huis. Tevreden 
over de afloop werd er gegrapt om dan ook  
maar samen te douchen. Dit werd door de 
jonge vrouwelijke tegenstanders wel even  
vreemd ontvangen wat bij ons weer een  
leuke terugreis opleverde.
Jan

Vrijdag badmintonnen, maandag trainen en 
dinsdag weer de baan op. Wel allemaal wat kort 
op elkaar maar we gaan op dinsdag avond 
10 januari naar Zierikzee 1. Gebeld om een 
half uurtje eerder te beginnen zodat het geen 
nachtwerk wordt. Gavin, Dimitri en Jan zijn de 
heren die de strijd aan gaan. Bij de dames zijn 
Jeannet en de sportvrouw van het jaar Nicole 
degene die meespelen. Onze teamcaptain Carina 
heeft nog steeds problemen met haar knieen dus 
is thuis gebleven. Gavin en Jan beginnen met de 
herendubbel en redden het net niet 21-19 en 
21-19. Goed gespeeld maar net te kort. Ook de 
dames komen in 3 sets net tekort. Bij de 4 enkels 
komt alleen Nicole tot winst. 1 driesetter bij de mix 
van Dimitri en Jeannet ook net niet voldoende. 
Veel partijen dit seizoen komen we net tekort wat 
wel wat frustatie oplevert. Tijdens de after party 
in de kantine(stel je hier niet teveel van voor. 
Dinsdag avond is niet echt een uitgangsavond in 
de sporthal van Zierikzee) drinken we er een op, 
hopelijk volgende keer beter. 
Jan

Thuis aan de bak op 22 januari. Alweer de 
voorlaatste wedstrijd van het seizoen. Een 
belangrijke wedstrijd want we spelen tegen 
Schepnet 1 ook een team wat onderaan staat en 
mede degradatie kandidaat. Uit hebben we met 
5-3 verloren, kijken of we nu onze eerste wedstrijd 
kunnen omzetten in winst. Heren dubbel weer 
het verhaal van het seizoen in 3 sets ten onder 
derde set 19-21. Dimitri en Jan balen ervan maar 
goed gespeeld en dicht bij. Biedt hoop voor het 
vervolg. Carina en Nicole pakken in 2 sets hun 

dubbel. Dames enkels Jeannet komt tekort tegen 
Chantal  maar Nicole sleept weer een punt binnen 
voor Terneuzen. 2-2 tussenstand. De herenenkels, 
Dimitri wint makkelijk van zijn tegenstander. Jan 
gaat tot het uiterste maar helaas derde set 17-21 
in drie sets ten onder. Tussen stand 3-3 dan maar 
in de mix. Dimitri en Carina in 2 sets naar de winst 
met een uitslag van 25-23 in de 2e set.  Jan en 
Jeannet gaan vrij gemakkelijk ook in 2 sets naar de 
winst. Ons eerste overwinning van het seizoen is 
een feit. Dit werd op een gepaste manier gevierd 
in de kantine. Dimitri was wat laat thuis en ook 
Gaatze is Jeannet komen halen. Gelukkig spelen 
Carina en ik in hetzelfde team hoeven we niet te 
bellen zal ik maar zeggen.
Jan

Vandaag 29 januari moesten we uit spelen 
tegen Marathon.  Dit team staat bovenaan en 
we hebben hier de thuiswedstrijd van verloren 
met 8-0. Dimitri ging een weekendje weg (moet 
natuurlijk ook wel eens kunnen, maar we kunnen 
hem eigenlijk niet missen) en Gavin had een feest 
waardoor hij ook niet mee kon spelen. Gelukkig 
wilde Peter Kalfsvel ons uit de brand helpen.  
En Nicole, onze hoop in bange dagen lag met 
koorts in bed. Dus al met al vertrokken we, wel 
ruim op tijd (we hebben nog een poosje in de auto 
zitten wachten tot de zaal openging) , maar met 
lood in onze schoenen naar de sporthal in Oost-
Souburg. De naam sporthal mag het eigenlijk niet 
hebben, het lijkt meer op een gevangenis in een 
derde wereldland, maar je kan er badmintonnen.
Over de wedstrijd kan ik verder eigenlijk wel kort 
zijn. We hebben maar weer eens verloren, ook 
dit keer met 8-0. De herendubbel was in 3 sets en 
voor de andere potjes had de tegenpartij maar 
2 sets nodig.  Ondanks Peter zijn goede spel  
hebben we toch geen puntje weten te halen.
Dit was onze laatste wedstrijd van dit seizoen, 
dus het is nog even afwachten hoe de andere 
teams verder nog spelen. Misschien degraderen 
we weer terug naar de klasse waar we vandaan 
zijn gekomen, of we blijven net in deze klasse 
hangen. Wel onderaan dan, maar toch. 
We zien wel!
Carina.
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VErJAArDAGSLIJST APrIL

Gavin van der Bijl ....................................13 apr
Jan Janse .................................................13 apr
Wim Adriaansen .....................................15 apr
Lisa Dieleman .........................................15 apr
Yvonne Verdonk .....................................17 apr
Nicole de Paauw .....................................18 apr
Shelley Baert ..........................................26-apr
Floris Kennis ...........................................27 apr
Lara Mahu ..............................................27 apr
Mario Baert ............................................28 apr
Thomas Neels .........................................29 apr
Natasja van Geersaem ............................30 apr

VErJAArDAGSLIJST MAArT

Jan Hamelink ......................................... 03 mrt
rinus Dees ............................................. 09 mrt
richard Fliers ......................................... 09 mrt
Tanneke Heerenthals ............................. 09 mrt
Floris rot ............................................... 10 mrt
Marc de Moor ....................................... 12 mrt
Claus Hermans ....................................... 15 mrt
Will Kimenai .......................................... 16 mrt
Daniëlle Weeda  .................................... 17 mrt
Evelien Donze ........................................ 19 mrt
Cees Geensen ........................................ 21 mrt
Marc Bukkens ........................................ 22 mrt
Piet van Driel ......................................... 25 mrt
Edy van Hoije ......................................... 27 mrt
Quincy Stockman ................................... 27 mrt
Ilona romeijn ........................................ 28 mrt
Janine de Groot ..................................... 30 mrt
Dimphna Verwijs  .................................. 30 mrt

VErJAArDAGSLIJST FEBrUArI

Diëmo Dieleman ..................................... 05 feb
Marita de ritter ...................................... 05 feb
Leonie van der Wiel ................................ 09 feb
rieneke Harms ....................................... 09 feb
Alex romeijn ........................................... 10 feb
Jan Stegeman ......................................... 16 feb
Sjef Bongaerts ........................................ 19 feb
Marijke van Hoije ................................... 20 feb
Denice Sanderse ..................................... 27 feb
Jasper Boer ............................................. 28 feb
Veerle Thalen.......................................... 28 feb
Nic Kerckhaert ........................................ 29 feb

Verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd

Jeannet  
Hallo allemaal,

Ik ben gevraagd, om een stukje te schrijven voor het Slag-
blad, voor “de shuttle”, dat wil ik natuurlijk doen, al heb ik er 
al eens in gestaan. Ik zal mezelf eerst eens even voorstellen, 
ik ben Jeannet van der Bijl en 46 jaren “jong” en getrouwd 
met Gaatze, wij hebben samen 2 kinderen, Virginie(19) en 
Gavin(16). Ik ben lid sinds 5 oktober 2003 (heb ik snel even na-
gevraagd, want dit wist ik echt niet meer uit mijn hoofd!) Ik ben 
met badmintonnen begonnen in de “Jarinohal”, dat heet nu het 
racketcentrum. De laatste tennisbaan werd dan gebruikt voor 
badminton. Dat heb ik een paar jaar  gedaan, maar de baan 
werd steeds meer voor de tennis gebruikt, dus voor de badmin-
tonners was er geen plaats meer. Ik ben in contact gekomen 

met de BC Terneuzen, door Jan en Carina.  Gavin en Zoey zaten bij elkaar in de klas. Bij het brengen en 
ophalen van de kinderen, stonden we dan wel eens te kletsen en dan heb je het over van alles en nog 
wat. Het sleutelwoord was badminton, want Jan was toen “de voorzitter”. Jullie weten allemaal, dat  Jan  
goed kan “lullen”, dus ik kwam er niet onderuit om eens een paar keer  mee te spelen, want misschien 
zou ik het wel eens heel leuk kunnen vinden. Nou dat is nu meer dan 8 jaar geleden en ik vind het nog 
steeds heel leuk.  

Sinds een aantal jaren speel ik ook competitie en dat is ook heel 
erg leuk en gezellig, na de wedstrijd is er altijd even tijd om na te 
praten om samen met de tegenstander iets te drinken.  We heb-
ben een heel gezellig team en zijn allemaal heel fanatiek. Vorig 
jaar zijn we zelfs kampioen geworden  en  gepromoveerd naar 
een hogere klasse. ( we hadden met Stefan Verhage er bij een 
sterk team).

Afgelopen zondag hebben we  onze laatste competitie wedstrijd 
gespeeld, maar helaas verloren met 8- . Dit jaar promoveren 
we dus niet, maar we zijn ook niet als laatste geëindigd. Ik wil 
ook even Nicole, Sjakko, Peter en Ester bedanken, want die heb-
ben ons vaak  uit de “brand” geholpen, voor als we een vervan-
ger nodig hadden. Als invalster heeft Nicole in alle competitie 
teams ingevallen  en heeft  de meeste wedstrijden van ons al-
lemaal gespeeld en dan te bedenken, dat ze alleen wilde invallen 
als dat eens nodig mocht zijn. Ik hoop dat we volgend seizoen 
weer een beroep op je kunnen doen. Ik was sportvrouw van het  
jaar 2010 en wil dus de “shuttle”doorgeven aan de Sportvrouw  
van 2011, Nicole.

de shuttLe

Groetjes Jeannet
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Tot hiertoe heeft het me nog niet meegezeten in de 
competitie. Wel al wat driegamers gespeeld, maar zelf 
nog niets gewonnen. Maar ja, meedoen is belangrijker 
dan winnen zeggen ze weleens.

donderdag 08-12-2011
Sinterklaas is net gepasseerd en we zijn weer  
terug in de realiteit. Badmintoncompetitite.  
En we spelen vandaag tegen rillandia Smashers 5.
Groot was dan ook de verbazing dat er andere spelers 
stonden dan vorige wedstrijd die we tegen dit team 
met 6-2 verloren. Ook nu waren blessures de reden. 
Tegenstander Sicco waarvan ik al 2 keer kansloos van 
verloren had tegen team 4 deed nu bij team 5 mee. 
Aangezien ik het formulier in mocht vullen besloot ik 
een tactische zet te doen en te hopen dat de andere 
heer een betere partij voor mij zou kunnen betekenen. 
ronald en niet nog eens Sicco werd mijn tegenstander  
bij het enkelspel. 

De dubbel hadden Syd en ik al verloren met  
21-19 en 21-14, maar in die partij had ik wel al gezien 
dat ikzelf tegen ronald waarschijnlijk wel een leuker 
enkel partijtje zou hebben. Meer mijn niveau zeg maar. 
Sinterklaas bleek toch nog in het land want de eerste 
game ging verbazingwekkend eenvoudig. Ik sloeg alles 
in en mijn tegenstander… niet. Zodoende werd het al 
snel 4-21(!). Het zelfvertrouwen groeit dan met elke 
slag kan ik wel melden. 

2e game dan. Tijdens het wisselen had Sicco ronald 
al een en ander in het oor gefluisterd. En jawel hoor, 
plotseling ging het helemaal anders. ronald maakte 
plotseling gebruik van een van mijn zwakke punten 
en van een nadeel in de zaal, de lichten. Alles kwam 
nu op mijn backhand links achterin en hoog. Op die 
manier keek ik recht in de lichtbalken en moest ik van 
achteruit met mijn mindere backhand terug spelen. 
In no-time stond ik een aantal punten achter. Een 
voordeel als je steeds op dezelfde kant moet spelen 
is dat je die slag dan wat meer kunt (moet) oefenen. 
Gaandeweg de partij ging het dan ook wat beter en 
probeerde ik de return wat af te wisselen en de shuttle 
toch ipv met de backhand met de forehand over het 
hoofd te nemen. Dat begon zijn vruchten af te werpen 

want ik kreeg wat meer vat op de partij.  
De punten begonnen nu ook weer mijn kant op te 
vallen. Beetje bij beetje kwam ik terug. En bij 17-17 
begon mijn tegenstander toch wat gefrustreerd te 
raken omdat zijn voorgenomen spelletje niet meer 
lukte. Ook het afwisselen van service hielp me om 
punten te maken en jawel ik won de 2e game met 
18-21. Ik moet zeggen dat dat echt héél goed voelde. 
8 wedstrijden geen partij gewonnen en in de enkels 
bijna geen kans gehad. En nu een enkel WINNEN in 
2 games! Super. De dag kon niet meer stuk. Dat we 
daarna alles verloren (invalster Ester kwam nog tot  
een 3e game in haar enkel en bij de damesdubbel 
-Ester en Simone- moest er ook een 3e game gespeeld 
worden), dat deed er niet meer toe. Syd deed het 
overigens beter tegen Sicco dan ik had gekund maar 
verloor toch in 2 games.  
Maar ik had gewonnnen! Syd zei na de wedstrijd, 
Mario gaat lekker slapen na zo’n overwinning. 
En zo was het ook.

Zondag 18-12-2011
Dat we de wedstrijd tegen Den Ossaert 3 verloren, 
tja het is niet anders. Piet was dichtbij een winstpartij 
met 18-21,  21-16 en 16-21. Ook ik mocht even hopen 
op winnen (want ik had nu de smaak te pakken) maar 
verloor mijn enkel toch in 10-21, 21-18 en 13-21. Alle 
andere partijen gingen in 2 games verloren. Samantha 
baalde ervan dat ze haar enkel verloor want die kwam 
ook in de buurt met 20-22 en 17-21. 

dinsdag 10-01-2012
Lap, dat begint al goed. De eerste wedstrijd van het 
nieuwe jaar, uit tegen Zierikzee 3 wordt uitgesteld. 
Niet genoeg teamleden beschikbaar en Piet was dus 
gedwongen om af te melden. Jammer, maar mij kwam 
het niet eens slecht uit want ik had het erg druk met 
werk die dagen.

Zondag 22-01-2012
Vandaag Schepnet 2 als tegenstander, thuis. Een 
nieuwe tegenstander voor mij, want de eerste 
wedstrijd uit, was ik reserve. Weer even wennen, 
want ik heb Syd als partner in de herendubbel en die 
is links. Dat gaf in de eerste game wel af en toe een 

Winnen!
door Mario Baert

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
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probleem, maar verder viel het gelukkig mee door 
goede communicatie. De eerste game verloren we wel. 
Jammer, want er had meer in gezeten. Gelukkig zetten 
we dat de 2e game weer recht. Enkele vrouwelijke 
supporters gaven me een goede peptalk om het in 
de 3e game vast te houden. En wonderwel, dat lukte. 
Syd en ik wonnen de herendubbel in 3 games. Tijdens 
de laatste game kreeg mijn enkeltegenstander Frank 
wat last van zijn arm en kon de lange slagen niet meer 
voluit slaan. Jammer voor hem, maar dat gaf ons 
de kans om daar gebruik van te maken. We waren 
natuurlijk bekaf en namen even de tijd om  
bij te komen.

De dames speelden hun enkelpartijen na verlies in de 
dubbel. Daniëlle speelde tegen de sterke Laura die de 
shuttle goed achterin hield. Ze verloor de partij dan 
ook jammer genoeg. Samantha sleepte er een 3e game 
uit en kon die mooi naar zich toe trekken. Weer een 
winstpartijtje erbij. Dan de herenenkels. Syd gaf goed 
partij maar kon de wedstrijd toch net niet winnen.  
En ik mocht dan tegen Frank spelen. 

De eerste game kon ik vrij makkelijk naar me toe 
trekken door de shuttle achterin te plaatsen. Het 
ontbrak Frank dan de kracht om mij achterin te 
houden. Dat maakte het makkelijker om elke keer 
halfweg of aan het net af te maken. Soms moet je 
toch maar gebruik maken van de zwakke punten bij 
je tegenstander. Hoe waar dit was bleek in de 2e 
game. Weer liep ik vrij makkelijk uit naar een redelijke 
voorsprong, ik geloof 14-8 of zo. Maar toen ging ik half 
door mijn enkel. Vrij pijnlijk, maar niet echt erdoor. 
Ik kon gelukkig doorspelen. Maar vervolgens durf je 
niet meer snel terug of links/rechts te gaan. Bang dat 
je alsnog door die enkel gaat. Wat ook een paar keer 
bijna gebeurde. Frank had dit natuurlijk ook gezien 
en begon daar op te spelen. Hierdoor kwam hij terug 
gelijk en werd het nog 18-18. Ik wilde ivm de enkel niet 
gelijk een 3e game spelen en ging toch wat forceren 
door geconcentreerd te blijven en proberen veel 
achterin te spelen. Uiteindelijk werd het gelukkig  
21-18 en won ik de game toch nog, maar het werd 
toch nog spannend. 2 op 2 gewonnen! De dag was 
super op deze manier. Hoewel het toch minder is dat 
je wint omdat je tegenstander geblesseerd is.  
Nou nee, onzin. Winnen is winnen! 

Vervolgens mochten we de mix gaan spelen. Syd en 
Daniëlle speelden gelijktijdig met ons. Helaas lukte het 
hun niet om de wedstrijd te winnen. Daardoor werd 
het 3-4 voor Schepnet 2. Samantha en ik speelden niet 
slecht maar verloren toch onze eerste game. Ik had 
wat last van het licht dat in de hal achter het veld door 
de ramen scheen. regelmatig kwam de shuttle daarin 
terecht en was ik ‘m even kwijt. Vervelend, maar als 

wij daar last van hadden, zouden onze tegenstanders  
dat ook hebben in de 2e game. Erg gemeen speelde 
ik in die 2e game de shuttle dan ook regelmatig in het 
gebied waarvan ik wist dat daar het licht hinderde.  
Na enkele slagenwisselingen hoorden we dan ook van 
de andere kant “#%$@ dat rotlicht”. Ja, dat wisten  
we ook. Maar nu hadden wij het in de rug.  
De 2e game wonnen we dan ook mede daardoor. Nog 
steeds kans op een gelijk spel dus. Tijdens de korte 
pauze tussen de 2e en 3e game hebben we dan even 
overlegd om de 3e game op een ander veld te spelen. 
Enkel het 1e team was nog bezig en dus hadden 
we keus uit 4 andere velden. We namen het veld 
dichtst bij de supporters. Dat kwam mooi uit, want de 
aanmoedigingen die je af en toe hoort stimuleren wel. 
En verdikkeme, de wedstrijd ging mooi gelijk op. We 
veranderden wat van tactiek en ik speelde mijn service 
op Laura steeds kort in plaats van lang. Dat had als 
voordeel dat Samantha dikwijls meer kans kreeg om  
af te smashen. Wat ze overigens regelmatig heel netjes 
deed. En daarna speelden we meer naar de hoeken 
achterin. Uiteindelijk konden we toch voor komen en 
wonnen we op het nippertje met 21-18.  
Weer gewonnen! 

Een unieke dag wat mij betreft want alle 3 mijn 
partijen waren in winst omgezet. Jammer dat we op 
een gelijk spel eindigden maar de voldoening was er 
toch niet minder om. Nadien was het in de kantine 
nog erg gezellig. Ook team 3 had tegen Schepnet 
moeten spelen en beide teams bleven nog een tijdje 
in de kantine. Leuke dag. En ja ze kunnen wel zeggen 
“meedoen, daar gaat het om”, maar dat is onzin, 
winnen is gewoon lekkerder!!!!

dinsdag 31-01-2012
Zierikzee 3 als tegenstander, uit. Dochter Alanah 
had hier al eens moeten spelen, dus toch een beetje 
bekend terrein. Na enig wachten op een van de 
vrouwelijke tegenstanders begonnen we maar met de 
herendubbel. Piet en ik waren de heren vandaag. Vorig 
weekend ging het bij Piet helemaal niet vertelde hij me 
(die wedstrijd tegen Marathon 3 was met 8-0 verloren 
gegaan), maar vandaag zat er wat moois in het 
verschiet - voor hem toch. De herendubbel wonnen 
we vrij eenvoudig in 2 games. Weeral een winstpartij! 
Samantha speelde haar enkel ook alvast maar verloor 
die op het nippertje in 2 games. Ze speelt al veel beter 
dan in het begin en geeft nu goed partij. 

Piet begon dan al aan de eerste herenenkel en won 
ook die -boven verwachting- vrij makkelijk. Onze 
tegenstanders waren jong en konden hard slaan, maar 
tactisch was een ander verhaal. Daar had Piet prima 
op ingespeeld. Daniëlle’s tegenstander was intussen 
gearriveerd en kon dan ook aan haar enkel beginnen. 

Maar ze trof een sterke dame die ze niet kon verslaan. 
Mijn herenenkel dan. Helaas ging de eerste game 
verloren zonder dat ik echt vat kon krijgen op mijn 
tegenstander. In de 2e game ging dat een stuk beter. 
Ik speelde meer afwisselend en serveerde veel op zijn 
backhand achterin. Die kwam dan makkelijker terug 
zodat ik die ook kon afmaken. Maar intussen kreeg 
ik last aan mijn arm van steeds te willen forceren. 
Maar ik won de 2e game wel met 22-20. Dat was weer 
lekker. De tegenstander kreeg vervolgens wat goed 
advies tussen de 2e en 3e game in en herpakte zich. 
Voor ik het wist stond ik alweer met 10-4 achter. De 
kracht ontbrak me daarna om terug te kunnen komen 
en deze partij wist ik dan ook helaas niet te winnen. 
Jammer, de flow van het winnen was ik even kwijt. 
Maar ik had nog een kans in de mix.

De damesdubbel was ondanks sterk spel van Simone 
en Daniëlle toch ook verloren gegaan. Zodoende 
was het nu 4-2 voor Zierikzee. Een gelijk spelletje 
was al wat we nog konden halen. De mixen begonne 
gelijktijdig. Piet met Simone en Samantha en ik. In 
onze partij liepen we in de eerste game toch weer 
achter de feiten aan. Samantha had goede winners, 
maar ik maakte af en toe de verkeerde beslissing of 
raakte de shuttle niet goed.  De 2e game ging het plots 
weer wat beter,  konden we goed bijblijven en wonnen 
we die ook. Ook de  3e game ging vrij goed maar 
bleken onze tegenstanders toch te sterk. Er waren een 
paar dubieuze lijnbeslissingen in mijn ogen maar Piet 
liet me weten dat ze toch goed beoordeeld waren.  
Het zal wel de frustratie zijn geweest dat alles op 
het laatst net tegenzat. We verloren de wedstrijd 
zodoende dan ook met 5-3. Maar... Piet had nu 3 
partijtjes gewonnen en liet me weten dat ik gelijk 
had.....Winnen is gewoon lekkerder!

maandag 06-02-2012
revanche tegen Zierikzee 3. Thuisspelen op de 
maandag. Want dat bleek een van de weinige data te 
zijn dat Zierikzee een team naar Terneuzen kon sturen 
om deze inhaalwedstrijd te spelen. Zo maar tussen 
de recreanten een baantje gereserveerd voor een 
competitiewedstrijd.

Nu dus met thuisvoordeel. Vorige week verloren  
met 5-3, dat moet dan nu maar eens andersom.  
Door omstandigheden was ik een beetje laat. Piet  
had net gevraagd aan Peter Kalfsvel om in te vallen 
toen ik binnenkwam. Maar ik kon dus toch alle 
wedstrijden spelen. 

Ondanks dat het op een maandagavond was hadden 
we toch 2 banen ter beschikking. De damesdubbel met 
Samantha en Daniëlle en de herendubbel met Piet en 
mij konden tegelijkertijd beginnen. Bij Zierikzee was 

er een nieuwe dame, de rest van de spelers waren 
dezelfde als vorige week. Ook de wedstrijden waren 
trouwens hetzelfde ingedeeld waardoor een revanche 
ook echt een revanche werd. Onze herendubbel 
liep vergelijkbaar met vorige week. Vrij makkelijk 
in 2 games gewonnen. Ook de damesdubbel liep 
vergelijkbaar. Die ging toen verloren, nu ook. Nipt in 3.  
 
Piet won zijn enkel ook weer makkelijk en de dames 
konden het helaas net niet redden ondanks goed 
partij te geven. Zodoende stonden we al met 2-3 
achter. Tegelijkertijd speelde ik mijn partij tegen Joey 
(we hadden op dat moment zelfs 3 banen bezet!). 
Ook deze verliep geheel synchroon met vorige 
week. Joey won de eerste game, ik de tweede. En 
dus wederom een derde game. Gelukkig liep deze 
beter dan vorige week. Niet in de laatste plaats door 
de aanmoedigingen van medecompetitiespelers en 
recreanten. Waarvoor dank. Tegen het einde van 
de zeer vermoeiende en gelijkopgaande game kon 
ik toch een voorsprong verkrijgen en het met een 
mooi uitgespeelde rally afmaken. 3-3, het verschil 
met vorige week was gemaakt. Nu als laatste de 
2 mixen. Piet en Daniëlle wonnen hun partij in 2 
games. Vorige week was dat met Simone. Uitkomst 
hetzelfde. En waar Samantha en ik vorige week in 3 
games verloren, liep het nu mooi -bijna op rolletjes- en 
wonnen we overtuigend in 2 games. Yes sir.  Een mooie 
5-3 overwinning. De revanche is compleet en goed 
uitgespeeld. Wat is winnen toch een lekker gevoel. 
Om maar net te doen of ik een superconditie heb 
speelde ik daarna nog een partijtje met Daisy, Hannes 
en Adriaan. Daar merkte ik, dat de kracht er niet echt 
meer was. Maar ook dat partijtje werd nog gewonnen, 
heerlijk! Nog 1 competitiewedstrijd te gaan.
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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.

?
Na een jaar is het weer het traditionele kersttoernooi. Om 17.45 uur staan de eersten al op  
de baan zoals op elke gewone maandagavond. Adriaan kan zijn begeleidersrol niet makkelijk  
overdragen en zorgt voor de shuttles en de voorbereidingen.

Familie Dees, Loes en Daniël bijten het spits af, aangevuld met Karel Hofman en Wil Verburg is het 
eerste speelveld gevuld. Langzamerhand druppelen er meer spelers en speelsters binnen. Clara 
neemt wat extra kerstversiering mee en spullen voor een verloting. Ben benieuwd wat daar mee 
gaat gebeuren. Om 19.00 uur een rondje kleedkamer om de banen vol te maken (4 wel te verstaan). 
Inmiddels blijkt dat de prijzen voor de verloting er nog niet zijn. De vrachtwagen is nog niet  
gearriveerd, maar er zijn inmiddels wel al loten verkocht. Adriaan staat over onze schouders  
mee te kijken of we het wel goed doen, maar het loopt best wel goed.

Na 5 partijen zoeken we de kantine op voor de eerste verlotingen en de verkiezing sportman/ 
sportvrouw van het jaar. Zoals elk jaar vallen er nog redelijk wat spelers binnen tijdens de pauze  
zodat het indelen een taaie kluif wordt, maar het lukt toch om in de pauze weer 7 banen op de  
vloer te krijgen. O ja, sportvrouw dit jaar was Nicole de Pauw. Een goede keus van het bestuur  
om deze supersub deze prijs toe te dichten. Als recreant is zij altijd bereid om in te vallen bij  
de competitiespelers. 

Na de pauze mocht Nicole op baan 1 spelen, samen met Wil Verburg, Chris Gerrits en Jeannet van 
der Bijl. Volgens de wedstrijdtafel heeft er vast iets in de thee gezeten want er werd veel gelachen en 
weinig gebadmintond.  Voor een kersttoernooi moet dat natuurlijk wel kunnen. U zult zich misschien 
afvragen wie de sportman geworden is. Omdat deze afwezig was tijdens het kersttoernooi, werd dit 
doorgeschoven naar het oliebollentoernooi.

Daarna nog een 2e ronde loten en prijzen. Ingrid de Vries heeft loten gekocht, zodat ze een mooie 
ronde kon maken door de zaal. Hoe Veerle het 
voor elkaar heeft gekregen weet ik niet, maar 
Ingrid had de vlag gewonnen en heeft een 
ronde door de zaal gelopen.

Om 22.00 uur was de laatste ronde, met  
5 banen eigenlijk een prima bezetting tot het 
laatst. Eindelijk is het na jaren ook gelukt om 
Wijnand nog een kerstroos in zijn maag te 
splitsen. Hopelijk blijven de blaadjes eraan  
zitten tot na de kerst.

Bedankt voor jullie komst, het was  
een gezellig toernooi.

Jan.  

KersttoernooI
door Jan Stegeman
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Naam Leeftijd ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 Subtotaal ronde 5 Totaal

Thomas Neels j 9,6 30 46 49 44 169 34 203

Denice Sanders m 9,8 37 30 46 35 148 33 181

Damian Steels j 9,1 30 27 49 20 126 38 164

Eline Eekhout m 10,4 37 24 41 31 133 26 159

Niek de Jonge j 8,3 13 24 25 31 93 17 110

Jasper Boer j 8,8 13 30 22 20 85 25 110

Queenie Jandroep m 11,5 42 32 49 31 154 26 180

Lynn de ritter m 11,5 37 43 19 54 153 26 179

Merve Atmaca m 11,3 22 46 31 35 134 38 172

Stein de Kievit j 11,4 29 21 44 35 129 42 171

Lisa Dieleman m 11,6 30 33 49 31 143 20 163

Kimberly Neels m 11,4 22 27 44 31 124 34 158

Marc de Jonge j 12,0 37 21 31 27 116 17 133

Quincy Stockman j 12,7 28 43 45 28 144 42 186

Matthijs Dubbeldam j 14,5 28 43 41 35 147 34 181

Laura Stevens m 12,9 42 33 46 27 148 26 174

Natasja van Geersaem m 12,6 30 32 45 31 138 33 171

Gowinda Hussen j 13,1 17 43 25 44 129 34 163

Tamara Quaars m 15,1 29 26 19 54 128 25 153

Jashwant Hussen j 13,1 17 26 22 28 93 20 113

uitslag pep-toernooi (jeugd)
26-11-2011
door Edy van Hoije

Vanmorgen vond ik nog een notitie dat ik de uitslag van het PEP-toernooi(jeugd) moest versturen.
Tijdens het toernooi bleek dat het noodzakelijk was dat er bij elke partij een teller stond.
Daarom vonden Marijke en ik het fijn dat Bertha Stevens, Clara Schumann en Arie Boer 
ons wilden helpen.
Nogmaals hartelijk bedankt hier voor. Hopelijk hebben we volgend toernooi weer bij elke baan 
een teller. Dit is echt nodig om het toernooi leuk te houden en vlot te laten verlopen.

Doorwinterde	jeugdcompetitiespelers
door Diasy Kimenai

Eindelijk was het dan zo ver. We mochten tegen Sluis spelen in de vliegende Vaart. 
Alleen was er een probleempje… Er lag sneeuw. Na een lange en barre tocht kwamen  
we aan bij de vliegende vaart. De ene op de fiets, de ander werd gebracht met de auto.  
rond half 10 kwamen de eerste personen aan, alleen Sluis kwam niet. Helaas. Ze vonden  
het te riskant om met de auto te komen, omdat het overal zo glad is.  
Uiteindelijk was iedereen aangekomen in de Vliegende Vaart. 

We vroegen ons af wat we nou eigenlijk moesten gaan doen. We hebben maar een  
trainingsuurtje ingelast, want anders waren we allemaal voor niets naar de sporthal  
gekomen in het barre weer, en het weer was nog niet het ergste.  
Het vroege opstaan was voor de meesten een grotere ramp. 

Foto’s : Mario Baert
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Verslag oliebollentoernooi 2012
door Veerle Thalen

Al op 2 januari was het alweer tijd voor de eerste speelavond van 2012. Volgens traditie vond het  
jaarlijkse oliebollentoernooi plaats. Iedereen kon dus in de sfeer blijven van oudjaar en 2 dagen later 
vrolijk verder gaan met het eten van de heerlijke oliebollen van Daisy Kimenai, waarvoor grote dank!!!

Om 18.00 uur was het nog erg rustig in de zaal, maar gelukkig druppelden de deelnemers binnen en 
konden Jan en ik beginnen met het indelen van de partijen, wat af en toe een behoorlijke klus bleek.  
Zo rond 19.30 uur was de gehele zaal bezet en werden er verschillende spelers gedwongen om rust te 
nemen aangezien we meer deelnemers dan banen hadden.

Tussendoor werd er ook nog tijd ingelast voor een emotioneel moment, beter bekend als de  uitreiking 
van de prijs voor sportman van het jaar. Na het prachtige gedicht van Adriaan bleek dat Mario Baert zich 
nu sportman van het jaar mag noemen, wat geloof ik niet geheel onverwacht kwam voor dochter Alan-
ah. Zij fluisterde haar vader al na 2 zinnen in dat het gedicht toch echt over hem ging… Na de foto’s voor 
het nageslacht met de al bekende sportvrouw van het jaar Nicole kon iedereen weer verder gaan met 
dat waar we voor waren gekomen: badminton en oliebollen!

Hoe langer de avond duurde, hoe luidruchtiger sommige deelnemers werden, waarbij niet bekend is  
of dit nu aan de oliebollen of de poedersuiker lag… In ieder geval kreeg menige shuttle van robin en 
Ingrid de titel: “dat had beter verdiend…” Zelfs op andere banen werd het spel stilgelegd om naar  
hun prestaties te kijken!

Om 22.00 uur werden de laatste partijen ingedeeld, en nog altijd waren 3 banen bezet. Een half uur  
later zat het sportieve deel van de avond er weer op en werd de kantine nog door diverse deelnemers 
bezocht, waarmee aan deze editie van het oliebollentoernooi weer een einde kwam.

Tot de volgende editie!

ZONDAG 1 april 2012
badmintonclub TERNEUZEN organiseert de

ZEEUWS-VLAAMSE
BADMINTON
KAMPIOENSCHAPPEN

2012
recreanten én competitiespelers

óók voor de jeugd!
Inschrijven kan t/m 17 maart

Informatie bij Adriaan van der Waal van Dijk
Tel.: 0115-618451 email: avdwvd@hetnet.nl

Zie ook  
de informatie en  inschrijvingsformulier  op onze website:www.bcterneuzen.nl
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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!


