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Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl

drIngende oproep

Onze club heeft dringend behoefte aan:

bestuursleden
en aan een

jeugd-
competitieleider(ster)

help je club!
laatste speeldag dIt seIzoen: 
 
recreanten: jeugd: 
Woensdag 25 April 9.00 tot 10.30 uur Vrijdag 27 April 16.00 tot 19.00 uur

verder spelen in mei?
Maandag 7, 14 en 21 mei van 19:30 uur tot 21:30 uur (geldt niet voor de jeugd).
7 euro per persoon bij vooruitbetaling te voldoen. Inschrijven en info tijdens de trainingsuren.

trainingsavond competitiespelers
Sinds 1 april is de trainingsavond van de competitiespelers verschoven naar de donderdagavond.  
Van 20.00 tot 21.30 uur wordt op 3 banen gespeeld. De dinsdagavond is sinds 1 april vervallen.

eerste speeldag volgend seIzoen: 
 
Maandag 3 september, 18.00-22.30 uur
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Toen ik twee seizoenen geleden gevraagd werd om het voorwoord te schrijven voor  
ons slagblad, bij gebrek aan een voorzitter,  heb ik dit tot nu toe met veel plezier gedaan.

Nu Shelley Baert zich officieel kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap zou dit zomaar eens mijn  
laatste schrijven van het voorwoord kunnen zijn. Als zij op de komende ALV benoemd wordt  wens ik haar  
nu al veel succes bij het uitoefenen van het voorzitterschap van onze club.

Op moment van schrijven naderen we alweer het eind van dit seizoen, de Zeeuws Vlaamse kampioenschap-
pen zijn met succes afgesloten, hopelijk kunnen we deze in de komende jaren voortzetten met nog meer  
deelname van de regionale clubs en natuurlijk van onze eigen leden. Een verslag zal ongetwijfeld te vinden  
zijn in dit slagblad.

Edy en ik hebben de sponsoravond van de Rabobank bezocht, hier werd bekend gemaakt welk sponsorbedrag 
onze vereniging ten deel viel voor dit jaar. In eerste instantie had ik daar niet zoveel zin in, de avond werd 
georganiseerd op maandag en dit betekende dat ik weer een training miste, net voor de Zeeuws Vlaamse  
Kampioenschappen. Achteraf heeft het geen enkel verschil gemaakt maar hoop doet leven, badmintonnen  
in dit geval.

De sponsoravond echter was een leuke bijeenkomst, het geheel werd gepresenteerd door Tom van het Hek, 
bekend van het radioprogramma Langs de Lijn, en deze kon op een boeiende manier de avond aaneen rijgen, 
mede door het vertellen van een  aantal anekdotes, maar ook door een sportquiz. Hierin zaten tal van wieler-
sportfragmenten waar Edy en ik, beide wielersport liefhebbers, onze parate kennis nog eens konden testen.  
Tussen de verschillende vragen door kwam de uitslag van de sponsorcampagne aan bod, dankzij de leden  
die gestemd hebben op onze club kwamen wij uit op een bedrag van € 330. Omdat wij zeer tevreden waren 
met de hoogte van het toegewezen bedrag zijn wij na het nuttigen van een bescheiden aantal drankjes  
weer huiswaarts gegaan. Een geslaagde avond!

In het najaar zullen wij het huidige sponsorbeleid van de Rabobank wederom promoten onder onze leden,  
dus wordt lid en breng je stem uit op onze badmintonclub.

Het vinden van sponsors is niet zo gemakkelijk, uit eigen ervaring weet ik dat je vaker het deksel op je neus  
krijgt dan dat je iemand zover krijgt om te sponsoren, maar al te vaak wordt hier het woordje “crisis”  
aangehaald. Daarom zijn wij dan ook blij met  onze huidige sponsors die onze club steunen.  
Onze grootste kostenpost, de zaalhuur, kan altijd wat ondersteuning gebruiken. 

Ook bij het eind van het seizoen liggen er nog taken voor ons bestuur, de competitie indeling voor het nieuwe 
seizoen, de aanvraag bij de badmintonbond hiervan, opstellen van de verslagen en begroting voor de ALV, 
het plannen van de diverse toernooien voor het volgende seizoen en ook nog de aanvraag voor het nieuwe 
seizoen van de zaalhuur bij de gemeente. Denk je nu bij jezelf, die kunnen wel wat hulp gebruiken, schroom 
dan niet en meld je aan als bestuurslid, alle hulp is welkom.

Voorts wil ik opnieuw onze website onder de aandacht brengen, maar al te vaak krijgen wij vragen over  
bepaalde activiteiten, de laatste speeldag, start van het nieuwe seizoen, enz.

Onze site wordt voortdurend actueel gehouden met allerlei mededelingen zoals ook de antwoorden op  
bovenstaande vragen. Natuurlijk kun je dit ook vragen bij begeleiders of bestuur, maar al deze informatie  
is ook beschikbaar op onze site. Ook leuke foto’s zijn hier te vinden van afgelopen activiteiten,  
bezoek dus regelmatig onze website.

Als laatste een extra dankwoord naar al onze trainers, begeleiders, vrijwilligers voor hun bijdrage aan  
het afgelopen seizoen,

Piet Verhage

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

start seizoen: vrijdag 2 september 2011 

einde seizoen: maandag 30 april 2012 

contrIbutIe

Inschrijfgeld voor alle nieuwe leden € 2,50

Senioren: € 120,00 

Buitengewoon Lidmaatschap Senioren*: €  60,00

jeugd : €   78,50

Buitengewoon Lidmaatschap jeugd*: €  39,25

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

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

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,--

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 augustus 2012:

bij Clara Schumann 
cischumann@zeelandnet.nl
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Mijn naam is Arie Boer  
Het is een poosje geleden dat ik werd geboren, dat was in oktober 1942 in Rotterdam. 
Ik ben in 1966 getrouwd met Wil, op 22 april, dus binnenkort 46 jaar geleden.

Wil en ik hebben drie kinderen, twee jongens en een meisje. Die hebben inmiddels ook kinderen en wel 
drie, drie en één. Dus zeven kleinkinderen, vijf jongens en twee meisjes.

Ik ben eigenlijk veel te oud begonnen met badminton. In december 1988, ik was toen dus al 46 jaar, 
werd ik lid van onze badmintonclub. Voor die tijd had ik al wat “geshutteld” bij de personeelsvereniging 
van de gemeente Terneuzen waar ik gewerkt heb tot m’n pensioen. Het heeft best wel lang geduurd voor 
ik het badminton een klein beetje redelijk ging spelen. “jong geleerd is oud gedaan “ is bij badminton 
echt wel van toepassing.

In het begin speelden we meen ik op donderdagavond in de oude sporthal “Het Zwaantje”. We werden 
“getraind” door Kees Louwerse die tevens beheerder was van de sporthal. We moesten meestal eerst 
wat oefeningen doen voordat we met het racket iets mochten doen. Rondjes hardlopen , sprintjes trek-
ken, rekken, strekken en allerlei andere oefeningen om het lichaam gereed te maken voor de badminton-
training. Clearen, droppen en nog veel meer oefenslagen en loopbewegingen passeerden de revue. Niet 
dat we dat nou altijd even plezierig vonden, we kwamen immers om een spelletje badminton te spelen, 
maar achteraf gezien is het, in elk geval voor mij, heel erg nuttig geweest.

Heel leuk vind ik de zogenaamde PEP toernooien, deze worden vier keer per seizoen gehouden voor de 
recreanten. De organisatie hiervan is, zoals met heel veel zaken, in handen van Adriaan de Waal van Dijk 
(wat een lange naam hè?). Karel Nijssen en ik helpen hem hierbij met de indeling, altijd bij Adriaan thuis 
en altijd met koffie en koekjes. Dicky, dank hiervoor. Overigens zou ik alle recreanten willen aanraden om 
mee te spelen op de PEP toernooien, heel gezellig en natuurlijk ook sportief.

Ik had het zonet over Adriaan die de PEP toernooien doet, in feite doet Adriaan alle toernooien en wed-
strijden. Het is ongelooflijk wat Adriaan allemaal voor de vereniging over heeft en hoeveel tijd hij er aan 
besteedt. Dat wilde ik wel even kwijt.

Omdat ik het badminton een heel fijne sport vind, heb ik de afgelopen twee seizoenen behoorlijk ge-
baald dat ik tobde met een schouderblessure. Twintig behandelingen van een fysiotherapeut, later nog 
eens zes behandelingen van een osteopaat en nu, eindelijk weer rustig aan (als advies) beginnen met 
badminton op de woensdagochtend. Gelukkig heb ik mij in die tijd niet hoeven vervelen. Bij redelijk 
weer zit ik graag op de racefiets (niet allen zitten hoor), doe ik thuis wat fitnessoefeningen en valt er 
ook nog wel eens wat te klussen. Sinds enige tijd probeer ik op een biljart caramboles te maken in de 
biljartclub van de gemeente Terneuzen. Dit gevoegd bij de bezigheden die je als opa (en oma) hebt met 
je kleinkinderen heeft me best wel van de straat gehouden. Maar ik ben blij dat  ik, zo het er nu naar uit 
ziet, het volgende seizoen weer helemaal kan meedraaien.

De groeten van Arie Boer.

de shuttle
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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

Woensdag
09.00-10.30

Recreanten Marijke van Hoije

Donderdag
20.00-21.30

Senioren 
competitie 

3 banen

Stefan van de Velde

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

A5	  formaat	  €	  50

STAP EENS BINNEN BIj EEN ADVERTEERDER!

Axelse Dam 3,  4531 HH Terneuzen
Tel 0115 694851
www.driekleur.nl

Erkend
Hypotheek
adviseur
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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!

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
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de uitslagen!
Waar het spelers van een andere club betreft staat dit tussen haakjes vermeld.

ZONDAG 1 april 2012
badmintonclub TERNEUZEN organiseert deZEEUWS-VLAAMSEBADMINTONKAMPIOENSCHAPPEN

2012recreanten 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

hooFdtoernooI 
DE Anne Stoel (Sjuttul) Monique de Kok 
     
HE Stefan van de Velde Piet van Hoorn (Sjuttul)
     
DD Nicole de Pauw Monique de Kok 
DD Barbara van de Water Veerle Thalen 
     
HD Robin Marse johan van de Bruele (Sjuttul)
HD Stefan Verhage Erik Stoel (Sjuttul)
     
GD Anne Stoel (Sjuttul) Silvia van Straten 
GD Erik Stoel (Sjuttul) Stefan van de Velde 
     
     
recreanten
DE Will Kimenai Daisy Kimenai 
     
HE Peter Kalfsvel jacco van der Hooft 
     
DD Ingrid Nijssen Nellie van der Peijl 
DD Wil Verburg Paula Verhage 
     
HD Karel Nijssen Davy de Braal 
HD Adriaan van der Waal van Dijk Peter de Pooter 
     
GD Ester van de Vijver Ingrid Nijssen 
GD Peter Kalfsvel Karel Nijssen 
     
     
jeugd  
DE Naomi van Liere (Schepnet) Dirkje Keijmel (Schepnet)
     
HE Sven de Clippelaar (Hengstdijk) Floris Kennis 
     
DD Rosanne Kerckhaert (Schepnet) Dirkje Keijmel (Schepnet)
DD Naomi van Liere (Schepnet) Evi Verleije (Schepnet)
     
HD Gowinda van Hussen jashwant van Hussen 
HD Floris Kennis Stein de Kievit 
     
GD Anne van Damme Quinty de Ritter 
GD Michiel van Damme Gowinda van Hussen 
     

➤ http://www.ziezeeland.nl/sport/6487/zeeuws-vlaamse-badmintonkampioenschappen-2012.html

In de pers!
Van Ziezeeland is fotograaf Michael Van De 
Velde langsgeweest tijdens de Zeeuws-Vlaamse 
Badminton Kampioenschappen. Niet alleen 
heeft hij een aantal prachtige foto’s gemaakt, 
ook staat er op de website van ZieZeeland 
een 9-pagina lang foto- en tekstverslag. De 
link staat op de website van Badmintonclub 
Terneuzen (www.bcterneuzen.nl). Maar voor 
wie hem snel zelf wilt intikken staat onderaan 
de pagina nog de webpagina aangegeven.

Ook nog een stukje uit de PZC over het  
scholieren badminton.

Voor meer foto’s van Michael Van De Velde zie:
http://www.vandeveldephotography.com
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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)

Een verslag van het inmiddels traditionele  etentje van de competitie 
teams. Ook onze jeugdige teamleden waren erbij, SUPER!
De avond begon met het uitgebreid feliciteren van Richard i.v.m. zijn 
50-ste verjaardag! jawel hij hoort nu ook bij de club,zoals men dat zegt.

Voorafgaand aan het  Chineese eten (inmiddels ook traditie geloof ik) 
werd er eerst met de bowling ballen” gesmeten”! Er werd een fanatieke 
strijd gestreden tussen Paul en Esther en jan en Carina maar helaas was 
er voor hen nog een derde koppel dat uiteindelijk met de winst ging 
lopen n.l. Mario en Piet. Na de punten te hebben geteld bleek jeannet 
een waardige derde plaats te hebben behaald. Ondergetekende was daar 
niet bij maar uit welingelichte bron was het heel gezellig en ging het er 
fanatiek aan toe.

Toen we aan de maaltijd begonnen vielen 
we van de ene verbazing in de andere. Voor 
alle duidelijkheid: we waren in een wok 
restaurant, op de borden verschenen friet, 
fricandellen en bitterballen en ook nog, om even 
gezond te doen, gewokte komkommer!!
Zo wie zo mag gezegd worden dat het eten van groenten zeer gestimuleerd 
moest worden. Maar dat even terzijde.

Na een tijdje toen er al het een en ander naar binnen gewerkt was werden er hier en daar  
knoopjes los gemaakt en er waren opmerkingen over het praktische van een strech broek.
jan zat zo lekker pittig te eten dat een emmer servetjes niet voldoende bleek om het zweet  
van zijn plexus te poetsen.

Aan de andere tafel werd er door Veerle fors wat roseetjes weggewerkt en Monique kon niet genoeg 
krijgen van de heerlijke garnalen.

Er werd gemeld dat Chris onder curatele was gesteld, hij had zijn portemonnee moeten inleveren??  
En Mario gaf zijn doos door terwijl Nicole en Chris hun zakje deelden. Hoe moet dit verder gaan?

Tot slot zagen we dat er voor Gavin een baan inde horeca in het verschiet ligt gezien de prachtige 
ijscreatie die hij zelf had gemaakt.

En als klap op de vuurpijl een waardige afsluiting van de avond bezochten we de gok- hal, jawel,  
en gegokt werd er, de jeugd kon er geen genoeg van krijgen.  

etentje van de competitie teams
door Ingrid de Vries
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STEM NU!
Op welke sportvereniging breng jij je stem uit? 
Stemmen is heel eenvoudig en je steunt jouw 
favoriete sportvereniging in strijd om de leukste 
sportvereniging van de gemeente, de provincie  
en van Nederland! En je maakt ook kans op  
mooie prijzen zoals een reis naar Londen  
tijdens de Olympische Spelen!  
Laat nu je waardering blijken!

STEM OOK VOOR 3 GOEDE DOELEN 
Voor jouw stem doneren de sponsors van de  
verkiezing € 0,05 aan Kika, Right to Play of Spieren 
voor Spieren. jij bepaalt zelf bij het uitbrengen  
van een stem naar welke goed doel de € 0,05 gaat! 
De 3 goede doelen hebben wel jouw hulp nodig. 
We willen je vragen om bijvoorbeeld via Facebook, 
Hyves en Twitter zoveel mogelijk mensen te laten 
stemmen via 
http://leukstesportvereniging.nl/terneuzen/
Voor meer informatie zie bovenstaande site.

stem op de leukste sportvereniging 
van terneuzen (badmintonclub 
terneuzen natuurlijk!)

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!

stem vóór 31 julI!



20 21Slagblad BC Terneuzen Mei 2012Slagblad BC Terneuzen Mei 2012

A5	  formaat	  €	  50

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAP EENS BINNEN BIj EEN ADVERTEERDER!

VERjAARDAGSLIjST jULI

Mirjam Hoogenboom .............................. 06 jul
Fenna Willeboordse ................................ 06 jul
Stein de Kievit .......................................... 14 jul
Carlie Reubens ......................................... 14 jul
Brigitte van de Water  .............................. 22 jul
jimmy de Kraker ...................................... 24 jul
Adriaan van der Waal van Dijk ................ 24 jul
Kimberley Neels ...................................... 25 jul
Roy Samuels ............................................ 26 jul
Ronald Eggermont ................................... 31 jul

VERjAARDAGSLIjST jUNI

jacco van der Hooft ................................ 03 jun
Michael Lammens .................................. 05 jun
Daniël Dees............................................. 07 jun
Sandy Koster ........................................... 08 jun
Enno Cohen ............................................ 09 jun
Queenie jandroep .................................. 09 jun
Sara-Mae Gosselaar................................ 10 jun
Marnix Pot ............................................. 12 juni
Lynn de Ritter ......................................... 13 jun
joey Burggraeve ..................................... 14 jun
Angela Hamelink .................................... 16 jun
Reyhan Keten ......................................... 17 jun
Michiel van Damme ................................ 18 jun
joy de Ruyter .......................................... 21 jun
Niels Vercouteren ................................... 22 jun
Karel Nijssen ........................................... 23 jun
Klaas van Gelder ..................................... 26 jun
Brina Vasseur .......................................... 28 jun
Eline Eekhout .......................................... 30 jun

VERjAARDAGSLIjST MEI

Greta Bauwens ...................................... 01 mei
jeffrey de Ronde .................................... 06 mei
Bert van Rossum .................................... 06 mei
Piet Verhage .......................................... 07 mei
Talischa Ivens ......................................... 08 mei
Ingrid Nijssen ......................................... 09 mei
Arnold Emmerik .................................... 11 mei
Rudy Bauwens ....................................... 16 mei
Wijnand Harthoorn ............................... 19 mei
Karel Hofman ......................................... 19 mei
Chris de Ruyter ...................................... 21 mei
Mathijs Dubbeldam ............................... 21 mei
joke de Meester .................................... 24 mei

verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd
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zeeuws-vlaamse badminton  
Kampioenschappen foto’s Mario Baert

1 april 2012
ZONDAG 1 april 2012
badmintonclub TERNEUZEN organiseert deZEEUWS-VLAAMSEBADMINTONKAMPIOENSCHAPPEN

2012recreanten 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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Bij het begin van het seizoen 2011/2012 werd er gecommuniceerd dat de 
clubkampioenschappen op 1 april 2012 doorgang zouden vinden. Zoals aan elk 

begin van het seizoen werden de agenda’s volgezet met de speeldata. 1 april rood 
aangemerkt want na 2 jaar niet mee gedaan te hebben werd het wel weer eens tijd. Zeker nu er op de 
ALV van 2011 geopperd werd dat we de clubkampioenschappen op wilden waarderen naar de Zeeuws-
Vlaamse kampioenschappen. Prima idee om de zaal met niet alleen BC Terneuzen spelers  
te vullen maar een hogere toernooi bezetting te krijgen door andere verenigingen te benaderen  
uit het Zeeuws-Vlaamse. 

Begin januari werden de eerste besprekingen gestart om het toernooi op te gaan zetten.  
Dit wordt al jaren door dezelfde toernooicommissie gedaan ook nu weer door Adriaan aangevoerd.  
In eerste instantie leek er niet veel animo te zijn vanuit de regio maar enkele dagen naar de 
inschrijftermijn zijn er toch nog veel inschrijvingen bij gekomen.

Op de speeldag zelf sluit ik aan bij de inschrijftafel achter diverse mensen van badmintonclub  
“de Shuttle” die vanuit Oostburg gekomen zijn. Niet alleen van “de Shuttle” maar ook Sluis is goed 
vertegenwoordigd en zelfs jeugd en recreanten vanuit Hengstdijk. Leuk om te zien dat er toch zoveel 
spelers en speelsters van andere verenigingen zijn.  Er heerst een drukte van belang en met een 
bezetting van een man of 80 belooft het een lange dag te worden. Gelukkig een lange dag waarin  
we volop van onze favoriete sport kunnen genieten. 

Na de inschrijvingen even het speelschema bekeken en zakt de moed een beetje in mijn schoenen als  
ik de westrijden die gespeeld moeten worden bekijk. Dit wordt geen makkie. Om tien uur geeft Adriaan 
het sein om te starten en komt het toernooi langzaam op gang. Maar in de loop van de dag blijkt het 
weer een perfect georganiseerd toernooi te zijn. Hulde voor de commissie die dit elk jaar weer voor 
elkaar krijgt.

Zoals ik bij de indeling al gezien heb speel ik mijn wedstrijden maar kan ik niet echt meedingen voor 
de prijzen, niet in het enkelspel, niet in de mix samen met Carina en ook niet met mijn heren dubbel- 
partner Paul van de Vijver. jammer maar helaas, echter blijft er dan wel wat meer tijd over om de 
andere partijen te bekijken. Mooie partijen bij alle niveau’s gezien, teleurstelling en vreugde 
kortom een prima opzet om volgend jaar nog eens te herhalen.

Organisatie bedankt en tot volgend jaar.

verslag zeeuws-vlaamse 
kampioenschappen 1 april 2012
door Jan Stegeman

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
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Het seizoen zit erop, ook de laatste wedstrijd gewonnen met 5-3. jaja, niet verkeerd. Tijd om eens even 
terug te blikken op het afgelopen competitieseizoen.  

Om te beginnen, het is wel fijn om wat meer te spelen dan enkel de maandagavond. Als het maar een 
beetje kan wil ik ook altijd spelen. Het hele competitieschema dat we aan het begin van het seizoen 
krijgen gaat dan ook gelijk op de kalender. Het moet al heel dringend worden willen die data voor mij 
niet kunnen. Dit seizoen heb ik maar een paar wedstrijden niet mee kunnen doen (gelukkig). En een 
wedstrijd bijna niet door overmacht (een auto-ongelukje, niemand gewond, gelukkig). Maar zelfs die heb 
ik toch gespeeld. Voor mij is het dan ook een prioriteit waar ik me helemaal voor inzet. Soms wordt het 
wel eens laat bij een uitwedstrijd als blijkt dat er maar één baantje beschikbaar is voor alle wedstrijden. 
Maar daar kan ik best goed tegen (gelukkig, want de wekker gaat wel om 6 uur weer af). Overigens was 
het feit dat we jammer genoeg minder PEP-toernooien -die ik ook graag speel- hebben dan voorgaande 
jaren, door de competitiewedstijden wel wat draaglijker. 

Karel Nijssen vertelde me aan het begin van dit seizoen dat het enkelspel wel zwaar zou zijn, maar dat 
het tegen het einde van het seizoen wel een stuk beter zou gaan. Dat klopte wat mij betreft helemaal. 
In het begin vond ik het erg zwaar en wist ik niet wat te doen in het veld. Maar intussen heb ik diverse 
partijtjes gewonnen en zat ik er ook vaak redelijk dicht bij. Blijft wel het feit dat het toch zwaar is, vooral 
als zo’n partij dan over 3 games moet gaan. En als je echt een hele sterke tegenstander treft... tja dan is 
het een verplicht nummer waar ik dan maar de 10 probeer te halen en richt ik me maar op de dubbels.

Het herendubbel heb ik met diverse medespelers gespeeld, invallers Peter Kalfsvel en jacco van  
der Hooft en teamleden Syd Mohseny en Piet Verhage. Aan allen: dank voor het fijne samenspel.  
Of we nu wonnen of verloren, ik heb elke keer lekker gespeeld. Ik hoop jullie ook.

Bij het gemengd dubbel heb ik meestal met Samantha samen gespeeld. En een enkele keer met Simone 
en Daniëlle. Ook dat waren leuke partijen waarbij het vooral ook later in het seizoen steeds beter ging 
en we ook daar partijen gingen winnen. In elk geval ook alle dames inclusief Ester van de Vijver, Paula 
Verhage en Virginie van der Bijl die hebben ingevallen, dank voor het fijne samenspel en de leuke sfeer 
binnen het team. 

Overigens heb ik verder natuurlijk ook kennisgemaakt met flink wat andere badmintonethousiastelingen 
(onze tegenstanders) en ook dat ging altijd op een leuke en gezellige manier met een praatje en een 
drankje na.

Dan als laatste, waar het hem eigenlijk allemaal om te doen was. Mee kunnen gaan naar het etentje  
met alle competitiespelers! Leuk initiatief en leuk dat jullie me hebben laten winnen met bowlen!
Al met al dus met veel plezier meegedaan met de competitie. Wisselend succes, maar wel voor  
herhaling vatbaar. En iedereen die graag badminton speelt kan ik zeker aanraden om ook eens 
competitie te gaan spelen.

competitie 
spelen
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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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.

?

auwww!! m’n heup, ik word al oud
door Daisy Kimenai

Op zondag 1 april waren het weer de jaarlijkse Clubkampioenschap-
pen of de Zeeuws-Vlaamsche Kampioenschappen. Dit was voor de 
senioren en junioren. Alanah Baert en Daisy Kimenai wilden het 
voor de leut eens bij de senioren proberen. Dit hadden we dan ook 
zo opgegeven. Eenmaal ingeschreven voelde we ons al een stuk 
ouder. We hadden allebei het idee dat dit wel leuker zou zijn en  
dat er meer opvulling zou zijn bij de recreanten.  
 
Helaas raakte Alanah geblesseerd en stond ik er helemaal alleen 
voor, bij al die grote mensen. Dit vond ik helemaal niet erg want 
met bijna heel de familie Kimenai & co vermaakte ik me prima. Na 
veel partijtjes gespeeld te hebben, verloren en gewonnen, was het 
alweer voorbij.  Met een tweede plaats voor enkelspel mee naar  
huis was het een erg geslaagde dag.   
 
Pas volgend jaar is er weer clubkampioenschappen. jammer.   
 
Maar dan ben ik zeker van de partij. 
Ik hoop Alanah dan ook. 

Groetjes,  
Daisy Kimenai
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peptalK 
door Adriaan van de Waal van Dijk

Met PEP toernooi Nr. 4 werd het seizoen 2011-2012 op 24 maart 
afgesloten. Dus tijd voor een korte terugblik. en de verwachtingen 
voor het komende seizoen.

Het feit dat we dit seizoen maar 4 toernooien gepland hadden, 
heeft niet geleid tot een betere toernooibezetting. De bezetting 
was resp. 5, 5, 6 en 4 banen, dus gemiddeld 5 tegen 5,25 vorig jaar. 
Er waren ook dit jaar weer enkele nieuwe gezichten, zowel bij de 
dames als bij de heren. Ook enkele oudere jeugdleden deden  
regelmatig mee met de senioren. PEP 2 en 4 waren gelijktijdig  
met het  jeugd PEP toernooi, hetgeen de sfeer ten goede komt.

Zoals gebruikelijk een beschouwing op basis van de cijfers. We telden 15 verschillende dames 
en 20 verschillende heren. Het aantal inschrijvingen bij de dames was 34, tegen 25 vorig jaar  
en bij de heren 48 tegen 54 vorig jaar. De dames zijn dus aan het terugkomen.
Het gemiddelde puntentotaal, omgerekend over de 4 gespeelde toernooien was voor de dames  213,1  
en voor de heren 216,8. voor beide groepen een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

De gemiddelde scores lagen, behoudens enkele uitschieters, weer heel dicht bij elkaar. Dit vooral  
dankzij de creatieve inbreng van Arie Boer en Karel Nijssen, die ondanks de soms grote sterkte- 
verschillen, het telkens weer lukte om goed gebalanceerde partijen op de baan te krijgen.

Per toernooi werden  4 prijzen uitgereikt, 2 voor de Dames en 2 voor de Heren. 
De prijs voor de hoogste totaalscore per toernooi, een (drink)beker.
De winnaars hiervan waren bij de dames: Nicole de Paauw, Daisy Kimenai, Clara Schumann en  
Will Kimenai en bij de heren Piet Verhage, jacco van der Hooft 2 maal en Karel Nijssen.   
De andere (hoofd)prijs een cadeaubon, werd verloot onder de deelnemers. De winnaars hiervan  
waren bij de dames: janine de Groot, Will Kimenai, Ingrid Nijssen en Clara Schumann  
en bij de heren Karel Nijssen, Wim Adriaansen, Carlie Reuben en Mario Baert.

De PEP-kampioenen, degenen die de hoogste gemiddelde score over alle 4 de toernooien hebben  
behaald, waren Will Kimenai en jan van Beijsterveldt en zij werden beloond met een prachtige beker.
De poedelprijzen, het traditionele potje met PEP-pillen, waren voor Nellie van der Peijl en Co Hofman. 
Alle prijswinnaars nogmaals van harte gefeliciteerd !!!

Volgend seizoen worden ook weer 4 PEP toernooien gepland.
Zodra de data bekend zijn worden de nieuwe inschrijflijsten opgehangen en zullen datumkaartjes  
beschikbaar zijn, zodat u tijdig de data in kunt plannen.

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!


