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geen badmInton!
• maandag 24 december 2012 t/m vrijdag 4 januari 2013, kerstvakantie 
• woensdag 13 februari 2013, wegens andere activiteiten in de sporthal 
• vrijdag 15 februari 2013, voorjaarsvakantie 
• vrijdag 29 maart 2013, Goede Vrijdag 
• maandag 1 april 2013, 2e Paasdag

Laatste training vrijdag 26 april 2013

Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl

evenementen  
• Op 30 november komt zwartepiet  om 16.30 uur de jeugd een bezoek brengen.
• Bekendmaking van de sportman/ vrouw bij de jeugd. 
• Maandag 17 december: Kersttoernooi
• Tijdens Kersttoernooi, bekendmaking van de sportman/ vrouw.
• Loterijen tijdens het Kersttoernooi met mooie prijzen.

COOLProfs bouwt informatiesystemen op maat.  
Systemen waar mensen blij van worden.  

Onze klanten weten wat ze krijgen, wanneer 
 en voor welke prijs.  

www.coolprofs.nl 

STAP EENS BINNEN BIj EEN ADVErTEErDEr!Alle foto’s in dit Slagblad  
© 2012 Mario Baert
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drIngende oproep
Onze club heeft dringend behoefte aan:

bestuursLeden

heLp je cLub!
Voorwoord

Hallo allemaal,

Inmiddels is de zomer officieel voorbij en zijn we alweer enkele maanden bezig in  
het badmintonseizoen.

Het 1e PEP toernooi is achter de rug, met een mooie opkomst een gezellig en sportieve ochtend, 
een verslag hiervan vindt je verderop in het Slagblad. Voor de volgende toernooien, kijk regelmatig 
op de website en/of onze facebook, deze worden steeds bijgewerkt met actuele informatie!

Ook de competitie is begonnen, we hebben nu 5 seniorenteams, waarvan 2 teams in de  
dubbelcompetitie en 2 jeugdteams. Aan hen de vraag om regelmatig een verslagje van  
de wedstrijden te maken, en natuurlijk de uitslagen doorgeven!  

Dit keer zijn er ook door leden een paar verrassende stukjes ingediend, bijdragen die laten zien  
wat er bij onze leden speelt.

Het bestuur zit ondertussen ook niet stil, stiekem komen de voorbereidingen voor de eindjaars-
toernooien eraan. Ook zijn we met een paar vrijwilligers naar een theatervoorstelling “Wel winnen 
he” geweest die gaat over ‘positief begeleiden’ in de sport. Veel was herkenbaar, de tips bruikbaar 
voor zowel in de sport, op het werk, als thuis. De “bottom line” was dat als je geen plezier in je 
sport kunt hebben, de prestaties er onder lijden. Eigenlijk logisch, maar denk er eens aan als je  
bijvoorbeeld tegenover een speler staat die nog niet zo lang speelt of niet zo bedreven is in het 
spel: zorg dat de ander plezier blijft hebben en niet de shuttles rond zijn/haar oren krijgt!  
Als je meer wilt weten wat we via de voorstelling geleerd hebben, vraag het gerust!

Helaas hebben we in de laatste bestuursvergadering ook moeten vernemen dat Piet Verhage  
zich niet meer herkiesbaar stelt als secretaris in de volgende ALV, wat inhoudt dat er weer een  
vacature ontstaat in 2013. Als je interesse hebt om deze vacature voor een tijdje te vervullen of  
je wilt weten wat de job inhoudt, kun je altijd vrijblijvend contact opnemen.

In een vereniging maken meer handen het werk lichter, maar ook “achter de schermen” kunnen 
we altijd extra hulp gebruiken, dus ook als je een ‘gewoon’ bestuurslid wilt zijn en mee wil  
praten over het wel en wee van je vereniging, ben je welkom. 

Tot de volgende keer,

Shelley Baert
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Informatie  
seizoen 2012/2013

start seizoen: maandag 3 september 2012 

einde seizoen: vrijdag 26 april 2013 

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:
Shelley Baert
0115 691727

Secretaris:
Piet Verhage
0115 617407

Penningmeester:
Edy van Hoije 
0115 620184

Leden administratie:
Adriaan v/d Waal v Dijk
0115 618451

Competitieleider senioren: Veerle Thalen 
Competitieleider jeugd: Clara Schumann   
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 februari 2013:
bij Clara Schumann en Mario Baert 

slagblad@bcterneuzen.nl
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Hallo, mijn naam is Willy 
van der Peijl, de echtge-
noot van Nelly bij jullie 
allemaal wel bekend.

Nelly speelt al vanaf het 
seizoen 2004-2005 bad-
minton en ik had het altijd 
te druk met mijn werk en 
hobby “de brandweer”.  
Ik heb tijdens mijn mili-
taire dienst redelijk wat 
badminton gespeeld.   
Ik had nl. een kamer-

genoot die badminton speelde op landelijk  
niveau en hij zocht een sparringpartner. 
 
Door het afstoten van werkzaamheden kreeg ik 
wat meer vrije tijd en ging ik met Nelly samen 
naar de badminton. Dat ging wel aardig totdat 
ik in mei 2010 een blessure kreeg. Wij waren op 
vakantie in de Kempervennen en kon ineens niet 
meer uit de voeten. Ik kon amper meer lopen, dus 
gingen we naar het Maxima Medisch Centrum 
in Veldhoven.  De diagnose: een ontsteking in de 
linker lies met uitstraling naar het dijbeen.  
Daar zit je dan “ver” van huis en dan …..? 
Thuis gekomen naar de HAP, ‘s maandags naar de 
huisarts, 2 weken later naar de specialist in zieken-
huis de Honte.  Hij had na 4 maanden geen oploss-
ing voor het probleem. De keuze was het onder-
zoek opnieuw of naar Gent.  Ik dacht “Eureka”. 
Op 10 september 2010 naar UZ Gent.  Daar van 
specialisatie naar specialisatie met in juni 2011 
een diagnose: je krijgt 2 nieuwe heupen?  Ik viel 
van mijn stoel af!  Ik geef nogmaals aan dat ik last 
heb van mijn linker lies en dijbeen! Na nog een 
onderzoek onder volledige narcose bleek de  
diagnose niet correct te zijn en werd ik weer  
teruggestuurd naar orthopedie.

Na 22 onderzoeken (MrI’s, botscans (5), hersen-
scan, etc.) en ± 25 inspuitingen in De Honte,  
ADrZ Goes, UZ Gent en jan Palvijn ziekenhuis 
kwam men tot “geen diagnose” of wel we weten 
het niet!  Het was inmiddels juni 2012! Ik werd 
door-gestuurd naar de afdeling neurochirurgie bij  
prof. Kalala.  “ Hij luisterde naar mijn probleem”, 
dat vond ik al bijzonder en onderzocht mij op  

basis van deze informatie. Hij worstelde de be-
schikbare dossiers door en concludeerde dat de 
laatste onderzoeken inmiddels verouderd waren 
en er 3 nieuwe onderzoeken gedaan moesten 
worden. Zo stond de teller op 25. 
Een maand later moest ik terug komen voor de 
uitslag.  Mijn gezondheid was sterk achter uit 
gegaan. Ik moest inmiddels gebruik maken van 
een wandelstok en daar waar het mogelijk was 
een rolstoel.
Op 3 september 2012 terug voor de uitslag, bij 
prof. Kalala.  Hij gaf aan dat de onderzoeken niet 
het gewenste resultaat hadden opgeleverd. Het 
was nog onduidelijk. Ik moest naar het kantoor er 
naast.  Dit kantoor was van de hoofdverpleegkun-
dige en daar lag de operatieplanning! Prof. Kalala 
kwam binnen, pakte de planning en regelde een 
operatie, want ik had al pijn genoeg geleden. 

De volgende dinsdag om 15.00 uur inchecken op 
de 6e verdieping en woensdag 12 september werd 
ik om 13:15 de OK binnengereden en 5 uur later 
ontwaakte ik uit de narcose.  De volgende dag 
kwam prof. Kalala langs en gaf een kort verslag 
m.b.t. de operatie.  Een volledige beknelling van 
de zenuw bij L2,  de wortel en de directe omgeving 
waren hevig ontstoken. Door de operatie kwam de 
beknelling in beeld.  De beknelling van de zenuw 
is ontstaan door discusweefsel en dat zorgde voor 
de pijn in mijn dijbeen. 
We zijn nu 5 weken verder en het gaat vooruit. Ik 
moet nu gaan afbouwen met mijn medicijnen. De 
pijn in mijn bovenbeen is nog niet helemaal weg 
en ik zal de medicijnen tegen de zenuwpijn nog 
wel enige tijd moeten gebruiken, omdat de zenuw 
naar alle waarschijnlijkheid minimaal 2,5 jaar of 
langer bekneld heeft gezeten.

Zoals jullie lezen een wonderbaarlijk verhaal  
dat met alle moderne beschikbare middelen niet 
in kaart kon worden gebracht. Half januari moet 
ik terugkomen en krijg ik te horen of ik mijn volle-
dige brandweerwerkzaamheden weer mag gaan 
uitvoeren en uiteraard weer mag/kan  
gaan sporten. Ik hoop dan ook dat ik op termijn 
weer in de sporthal aanwezig kan zijn om met/of 
tegen jullie te kunnen spelen.

Groeten Willy van der Peijl

daar zit je dan “ver” van huis en dan …..?
door Willy van der Peijl

verKoopprIjZen badmIntonracKets 
2012 / 2013

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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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!

Effe Voorstellen; Team 4

Ik ben  jacco van der Hooft, 44 lentes jong  en dus de benjamin van het team. Ik heb zelf 
hiervoor nog nooit Badminton competitie gespeeld, maar heb wel een 3-tal keer mogen 
invallen in 2 andere teams van BC Terneuzen. Ik speel denk ik nu al zo’n 4 jaar recreatief 
badminton en vond het een uitdaging om aan de dubbelcompetitie mee te doen. Mede 
door het feit dat je dan ook vaker met je sport bezig bent, dan alleen de maandagavond 
en af en toe een toernooitje. 
Ik vind dat we vooral een heel gezellig team hebben. Dit team weet ook van wanten 
indien er een wedstrijd moet worden gespeeld. Momenteel denk ik dat we wel een aantal 
sterke(re) tegenstanders hebben, maar daar kan je dan ook veel van leren. je hoeft je in 
ieder geval niet in te houden met spelen ! Al met al dus een bijzonder plezierige ervaring 
voor mij persoonlijk ! Ik heb vroeger wel tafeltennis competitie gespeeld, maar dat was 
voor mijn 18e. Ik heb dus wel al enige ervaring met het spelen in een competitie.

Ik ben Karel Nijssen inmiddels boven de 65 jaar en al een aantal jaren aan de 
badmintonsport verknocht. In de jaren ’90 heb ik me bezig gehouden met het trainen van 
de jeugd. Hiervoor met een aantal andere leden van de BC een cursus gevolgd maar aan 
competitiespelen ben ik nooit toegekomen enerzijds door mijn onregelmatige werktijden 
en anderzijds vond ik mijzelf niet goed genoeg voor de competitie. Tijdens de laatste 
club (Zeeuws Vlaamse) kampioenschappen werd mij gevraagd om mee te doen aan de 
“dubbelcompetitie” en adel verplicht. Als je in de herendubbel 1e wordt en in de mix 2e 
, wordt je vanzelf wat overmoedig en heb ik in overleg met mijn eega ja gezegd. Maar in 
de praktijk blijkt dat de dubbelcompetitie wordt bevolkt door ex competitiespelers met 
heel veel ervaring en ook wat jonger grut met een dijk van een conditie. Maar op een 
andere wijze met deze sport bezig te zijn is ook heel leuk en vooral na de wedstrijden heel 
gezellig. Hopelijk wordt hiermee de belangstelling gewekt voor nieuwe kandidaten om 
nog een team samen te stellen.

jacco

Ad Ingrid

Paula
Will

Karel
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Ik ben Ingrid Nijssen 65 jaar oud en bijna 45 jaar getrouwd met Karel. We spelen 
inmiddels 30 jaar badminton. Begonnen in 1982 samen met onze zoon en 
dochter. Deze zijn inmiddels al lang gestopt met spelen. Ik heb nog een aantal 
jaren competitie gespeeld met veel plezier. Spelen ook met veel plezier de 
familietoernooien samen met onze kleinkinderen. We zijn gevraagd om nu mee te 
spelen met de dubbel competitie en aarzelend hebben we ja gezegd. Het is leuk 
om te doen maar ook best zwaar. Maar zolang we er zoveel plezier aan beleven 
blijven we spelen.

Ik ben Will Kimenai, getrouwd met Ad  midlifecrisis net achter de rug (we hebben 
3 meiden, Dymphy, Daisy en joyce) en speel volgens mij ongeveer een jaar of 10  
à 15 badminton bij BC Terneuzen. Voor mijn knieblessure (gescheurde voorste 
kruisband, waar ik vorig jaar aan ben geopereerd) speelde ik basketball. Hiervoor 
moesten we om de week naar Limburg Brabant of Zeeland. Het team viel uit elkaar 
en door mijn blessure moest ik stoppen met basketball. Ik heb me opgegeven voor 
de dubbel competitie omdat ik én een hekel heb aan enkelen én ik het competitie 
spelen heel erg miste. Toen Paula vorig jaar vroeg of ik ook mee wilde doen hoefde 
ik dan ook niet na te denken. Ik vind dat we een gezellig team hebben en een 
geweldige regelaar(Paula).

Ik ben Paula mijn leeftijd is 47 jaar, ben getrouwd met Piet en we hebben 3 zonen.
(Sean, Stefan en Thijs).De dubbel comp. leek me leuk omdat je tegen andere 
mensen kan spelen en wat meer wedstrijden hebt.Ik wist helemaal niet wat ik 
ervan kon verwachten, maar tot nu toe is het meegevallen en het was erg gezellig, 
wat ik persoonlijk heel belangrijk vind. Het viel me ook op dat er toch wel jonkies 
meedoen. Ik dacht dat het meer een beetje van onze leeftijd zou zijn.

Ik ben Ad Kimenai, getrouwd met Will. Vroeger heb ik net als Will ook Basketball 
gespeeld in competitie vorm. Ook heb ik ruim 25 jaar rolstoelbasketbalwedstrijden 
gefloten voor de NBB. Hiet ben ik vorig seizoen mee gestopt. Het leek me wel leuk 
om wat meer met Will op pad te gaan en heb gekozen voor de dubbelcompetitie. 
Tot nu toe bevalt het goed en hebben we een gezellig team. Naast badminton fiets 
ik ook nog de nodige km in de schuur op de hometrainer en met mooi weer lekker 
buiten op de racefiets.

Dit was het voorstellen van ons geweldige team. Tot ziens in de sporthal.

- Team 5 wordt in de volgende uitgave voorgesteld.

Het is donderdag 20 september, jacco staat op de afgesproken tijd voor de deur om te ver-
trekken naar Kruiningen. 

Nog snel de laatste blaadjes sla naar binnen stoppen, want door het voorafgaande bezoekje 
aan de tandarts is er van behoorlijk eten niets terecht gekomen. 

Onderweg door de tunnel is de spanning langzaam aan het opbouwen: “ Welke wedstrijden 
moeten er gespeeld worden”, “hebben we de bondsnummers bij ons”, “heb je iets als een ID 
nodig”, “wie gaan er beginnen” ?  Voor iemand die al een tijdje competitie speelt allemaal 
zinloze en niet relevante vragen, maar voor ons oudere nieuwkomers is dat heel andere koek. 
We kunnen overal een probleem van maken. 

Zonder vertraging parkeren we op een half verlaten parkeerterein en worden een kleed-
kamer in gedirigeerd. In de hal zijn de trainingen in volle gang en er is het redelijk druk met 
jeugd- en seniorenspelers.  

Meneer Paul komt naar ons toe en geeft uitleg over de gang van zaken. Met joke, Willemijn 
en Nout speelt hij nu een drietal jaar in de dubbel competitie voor rilland Smashers. Op deze 
avond hebben ze slechts 1 baan beschikbaar, maar dat zal wel geen probleem zijn. Will denkt 
daar echter iets anders over, “het zou wel eens nachtwerk kunnen worden als er een aantal 
3 setters gespeeld moeten worden”. Haar gevoel bleek niet ver van de werkelijkheid af te zit-
ten.  

Na een onwennig begin zien Paula en Will, na een sterke 2e set, de punten toch naar BCrS 
gaan. Ook het heren dubbel gaat in 3 sets naar Paul en Nout. Als voor de winst in twee 
volgende mix-wedstrijden ook 3 set nodig zijn is bij een aantal spelers (van beide teams) 
de kaars al een beetje uit. Een verlies met 4-2, waarbij in alle verloren partijen 3 sets nodig 
waren, gaf een redelijk gevoel. We waren niet van de baan gemept, hebben lijf en leden heel 
gehouden en de aangeboden versnapering in de kantine was zeer attent. 
 
joke, Willemijn, Nout en Paul bedankt voor de aangename start in ons eerste competie jaar.
voor Team 4: Paula, Will, jacco, Ad

eerste wedstrijd team 4
door Ad Kimenai 



14 15
Slagblad BC Terneuzen November 2012Slagblad BC Terneuzen November 2012

Speeltijden seizoen 2012/2013
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

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

Marijke van Hoije 
Adriaan v/d Waal v Dijk

Vrijdag
18.00-19.00

Competitie 
junioren

Barbara v/d Water
Veerle Thalen

A5	  formaat	  €	  50

STAP EENS BINNEN BIj EEN ADVErTEErDEr!

Mario Baert illustratie & grafisch ontwerp

Adres:
Honoré Colsenhof 24
4541 EW Sluiskil

Contact:
(06) 54 68 24 68
mariobaert@me.com

www.mariobaert.nl

Illustraties
Cartoons
Schetsen t.b.v. fotografie
Logos
Brochures
Nieuwsbrieven
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Zomaar een zondagochtend 
door Jan Stegeman 

Zondagochtend 28 oktober, 10.00 uur, sommigen liggen nog 
op een oor, andere maken zich op om naar de kerk te gaan. 
Wij vertrekken echter naar de Vliegende Vaart waar alle 5 de 
senioren teams van de BC Terneuzen een competitieronde 
moeten afronden.

Dit weekend moest de tijd verzet worden. Thuis was er een te 
laat voor haar werk omdat ze haar telefoon 1 uur verzet heeft 
en de telefoon stond zo ingesteld dat dat ook automatisch 
ging. Dus in totaal 2 uur vroeger. Dat ze niet de enige is blijkt 
als ik in de zaal komt. Degene die de sleutels heeft voor de kast 
is er nog niet. Gelukkig heb ik nog wat kokers met shuttles in 
de tas zodat iedereen in kan slaan (tegen een shuttle).

Het eerste team speelt tegen den Ossaert. Silvia, Ingrid en  
Monique zitten aan de kant naar de enkel van Paul te kijken 

en nemen gelijktijdig de week even door. Monique heeft duidelijk al haar enkel gespeeld als ik naar 
haar “gezonde” kleur kijk. Helaas verloren, het enige verlies punt voor het eerste blijkt aan het eind 
van de ochtend het eerste wint met 7-1 

Ik loop door de zaal naar een andere baan en zie team 3 met de “verse” competitiespeler  
Davy de Braal de broer van Silvia. Samen met Piet Verhage en Syd Mosheney  zijn zij de heren van 
team 3 vandaag. De dames van het team Daisy Kimenai en Samantha Bukkens proberen ook een 
paar puntjes te pakken tegen rillandia 4. Hun enkels worden door allebei gewonnen. Goed gedaan 
dames!!  Piet gaat in zijn enkel met 3 sets ten onder. Als alle teams al onder de douche staan  
wordt de laatste partij van team 3 nog gespeeld. Piet en Samantha gaan ten onder in -jawel- 3 sets 
tegen joop de Kraker en Wendy de Griek. Daar wordt je niet blij van. Wel lekker gespeeld maar  
de eindstand is 3-5. 

Tussendoor spelen we met team 2 tegen Marathon 3. Deze tegenstander komen we al jaren tegen. 
De samenstelling van dit team is al jaren hetzelfde en we zijn al jaren gewaagd aan elkaar. Dit 
seizoen is weer geen uitzondering.

Heren dubbel wordt een gemakkelijke 2 sets overwinning voor Dimitri van de Wege en jan  
Stegeman. Dames dubbel gaat naar Marathon. De dames enkels worden niet weggegeven  
door jeannet en Esther echter allebei in 3 sets ten onder. Heren enkels zijn allebei in 3 sets voor 
Terneuzen. Dan moeten de mixen maar de beslissing brengen. Echter houden de teams elkaar  pri-
ma in evenwicht eindstand 4-4.

Dit seizoen hebben we binnen de club ook twee teams die uitkomen in de dubbelcompetitie. 
Vandaag een onderlinge confrontatie team 4 tegen team 5. Will en Ad Kimenai winnen in 3 sets  
van Wil Verburg en Claus Hermans. Als Ad en Karel Nijssen ook een winst partij hebben tegen  
Peter de Pooter samen met Claus, lijkt het een 6-0 overwinning te worden voor team 4.  
Echter Nelly van der Peyl en Claus stellen in een driesetter 1 punt veilig voor team 5.  
Eindstand 5-1 voor team 4.

Een klein verslagje van een badminton ochtend in Terneuzen. Enkele vaste supporters weten het al, 
het is spannend om naar de wedstrijden te kijken. Wij als spelers vinden het altijd leuk als er  
supporters komen dus ik zou zeggen kom ook eens kijken.
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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)

ter nagedachtenis van ab Karreman 
door Jan Stegeman

Het is maandag 22 oktober 22.30 het badmintonnen zit erop . Na een behoorlijke inspanning is het  
lekker om te douchen en een biertje te drinken aan de bar. Ik loop na het douchen richting de kantine. 
Ab kijkt nog even naar de voetbal en geeft een hand en komt met de lift naar boven. Zoals altijd zitten 
we met een vast groepje. De oud gedienden Adriaan van der Waal van Dijk  en Ab Karreman, die dit al 
doen vanuit de tijd dat de sporthal nog ‘t Zwaantje heette en Dhr.Tack de kantine daar bestierde,  
aangevuld met Wijnand Harthoorn en ondergetekende en sinds kort joey Burggraeve. 

Het is eigenlijk een standaard gewoonte geworden op de maandagavond om samen een borreltje te  
doen aan de bar. Om 22.45 zitten we aan de bar. Ab op zijn vaste stekje in de hoek zodat hij een beetje 
kan leunen tegen de muur. rood wijntje voor zijn neus een handje als je binnenkomt, de vraag “hoe 
gaat het” wordt altijd met een zozo handje afgewimpeld. Goed gaat het nooit altijd zijn er ”kleine“  
onprettigheden. Maar Ab is er altijd of hij moet in het ziekenhuis liggen.  We kletsen als elke week,  
spotten met elkaar, praten serieus over politiek, geloof noem maar op, alles passeert op maandag-
avond. O ja en niet te vergeten het schaaltje met snacks.  

Deze speciefieke avond haak ik als eerste af en zeg de mannen om ca 24:00 goedendag. Er wordt nog 
gelachen dat ik wel steeds vroeger naar huis ga. Onder de plak zeker. je herkent het; mannen onder 
elkaar. Als vanzelfsprekend wordt er gezegd tot volgende week.

Donderdagavond kom ik thuis van mijn werk en ligt mijn telefoon aan de lader. Ik bekijk de sms-jes.  
“He jan weet je het al, Ab Karreman is overleden aan een hartaanval” . Ik word stil en tranen komen  
in mijn ogen. relativeren helpt even niet. 

Geen volgende week Ab , geen wijze uitspraken meer van jou, geen schoonmaken van je lapje.  
Geen schaterlach meer als je in de maling wordt genomen, geen rode wijn rond je stoel als  
we weggingen, geen groene Mercedes op de parkeerplaats.

Ab rust zacht ik denk dat ik namens de groep spreek we gaan je missen op de maandagavond. 
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dag datum toernooi tijd

Zondag 7 Oktober 2012 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Zaterdag 10 November 2012 Familietoernooi 10.00-13.00

Zondag 9 December 2012 PEP toernooi senioren 
en junioren 10.00-13.00

Maandag 17 december 2012 Kersttoernooi 18.00-22.30

Maandag 7 januari 2013 Oliebollentoernooi 18.00-22.30

Zaterdag 12 januari 2013 PEP toernooi 
senioren 10.00-13.00

Zondag 24 Februari 2013 Familietoernooi 10.00-13.00

Zaterdag 16 Maart 2013 PEP toernooi senioren en 
junioren 10.00-13.00

Zondag 7 April 2013 Zeeuws Vlaamse  
Kampioenschappen 10.00-19.00

toernooien seizoen 2012/2013
Voor vandaag stond het 1e PEP toernooi van het 
seizoen op het programma. Ik had er zin in, hoewel 
ik na 2 jaar op non-actief net begonnen was en mijn 
conditie dus te wensen overlaat. Mario gaf me een 
mooi alternatief: samen als 1 persoon spelen i.v.m.  
de blessure die hij heeft, zo zou ‘t voor beiden niet  
te zwaar zijn!  

Dit bleek geen bezwaar voor de administratie,  
dus zo geschiedde! De partijen waren door Karel en 
Arie goed ingedeeld, de meeste partijen -zo ook de 
mijne- waren leuk en spannend. Ook een ‘vers’ nieuw 
lid, Claudia, was van de partij  en weerde zich goed!  
Er werd in elk geval flink gesport, gezweet en gelachen, 
we deden de naam van het toernooi eer aan:  
Plezier En Prestatie! Met dank aan o.a. Mario en 
Paula, hoe je moet lopen als een wolkje vergeet ik  
nu nooit meer :-)

Met 24 personen hielden we 6 banen bezet, het 
maakte het toernooi ook levendig en gezellig.  
De sfeer was goed, de tijd vloog voorbij.

Na afloop gingen de meesten douchen en daarna naar 
boven, wat drinken. Niet veel later kwam Adriaan met 
de uitslag. Ik was erg benieuwd hoe goed of slecht ik 
het had gedaan, voor mijn gevoel speelde ik lekker, 
maar niet echt zo goed. Ik was dus verrast te horen  
dat ik toch nog 4e was geeindigd!

De (drink)bekers gingen naar de beste spelers van  
de dag, dit waren Ad Kimenai en Nicole de Pauw.  
Voor de bonnen waren Mario Baert en 
Clara Schumann de gelukkigen, allemaal van  
harte gefeliciteerd met jullie prijs!

Wat mij betreft was dit een geslaagd toernooi,  
mijn dank aan de organisatie hiervoor!
je ziet me zeker terug op een volgend PEP toernooi,  
ik hoop dat we dan minimaal het  
zelfde aantal deelnemers hebben!
 
Shelley Baert

eerste pep toernooi 7 oktober 2012
door Shelley Baert

Kijk ook op de website 
voor meer foto’s!
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A5	  formaat	  €	  50

STAP EENS BINNEN BIj EEN ADVErTEErDEr!

Hallo,

Via dit stukje wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is  
Sjef Bongaerts en ben woonachtig in  het pittoreske Sluiskil.  
Daar woon ik samen met Yvonne en haar dochter Sanne (beiden 
hebben ook badminton gespeeld bij deze vereniging).

Ik ben geboren en opgegroeid in Zuid Limburg in de Brunssum.  
Via diverse omzwervingen door den lande ben ik, samen met 
Yvonne, ongeveer 5 jaar geleden in Sluiskil terecht gekomen. 
Samen hebben we het huis flink verbouwd, maar zoals altijd  
zijn er ook nu nog vele zaken die nog aangepakt of afgewerkt 
moeten worden.

Dit is ondertussen alweer het 4e seizoen dat ik bij de recreanten 
mee speel. Min of meer bij toeval ben ik met badminton 
begonnen, ik wilde graag weer gaan sporten maar mijn grote 
passie, basketball, was fysiek veel te zwaar. Toch wilde ik iets  
doen en zo ben ik dan bij BC Terneuzen terecht gekomen. 
Door mijn werk ben ik de afgelopen seizoenen meer niet dan 
wel aanwezig geweest. Dit seizoen echter ben ik regelmatiger 
aanwezig, hopelijk blijft dit zo.

Nu het toch al aangestipt is zal ik nog iets vertellen over mijn werk 
binnen de gezondheidszorg. Ik ben werkzaam voor een kleine 
organisatie waarvoor ik landelijk, in diverse takken van de zorg, 
mijn diensten verleen. In het kort komt het erop neer dat, als 
organisaties in den lande, niet meer kunnen omgaan met gedrag 
van cliënten wij worden ingehuurd om de situaties weer naar een 
werkbaar niveau te krijgen. 

Naast mijn werk en badmintonnen is motorrijden ook een grote 
hobby van mij. Ben al kriskras door Europa geweest. Een van de 
leukste plekjes om te rijden in de buurt blijft voor mij Luxemburg. 
Ieder jaar komen we daar met een vrienden groep bij elkaar  
om lekker een stuk te rijden en ’s avonds onder het genot van 
lekker eten en een -alcoholisch- drankje te genieten van  
de mooie omgeving.

Willen jullie nog meer weten over mij vraag het gerust want dit 
stukje heb ik op het laatste moment nog even op papier gezet.

de shuttLe

sjef bongaerts
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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

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
jules Boyer .............................................. 15 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
Peter Eekhout ........................................ 10 dec
Nathalie Hoogesteger ............................ 19 dec
Dion van de Wege ................................. 21 dec
Moniek de Letter ................................... 22 dec
Christine Simpelaar ............................... 23 dec
Silvia van Straten ................................... 25 dec
Ingrid de Vries ....................................... 25 dec
jolanda Willemsen ................................ 25 dec
Pieter Hoek ............................................ 26 dec

VErjAArDAGSLIjST NOVEMBEr

jeannet van der Bijl ............................... 03 nov
Tamara Quaars ...................................... 09 nov
Bart romeijn .......................................... 15 nov
Karin Somers ......................................... 18 nov
Peter de Pooter ..................................... 19 nov
Co Hofman............................................. 21 nov

verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd
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LAATSTE NIEUWS

BC Terneuzen is nu ook te vinden op Facebook!
Handig voor de laatste nieuwtjes en berichten  

in verband met toernooien, competitie enzovoort. 

Maar ook een plaats waar je met elkaar vanalles  
met betrekking tot de club kunt delen.

Zoek ons eens op:
https://www.facebook.com/BCTerneuzen

help, ik word al oud! part 2
door Daisy Kimenai

Clara heeft mij gevraagd om een stukje te schrijven hoe ik de grote 
stap heb ervaren om van de jeugd naar de volwassenencompetitie 
te gaan. 

Ik ben dit seizoen voor het eerst in de volwassenencompetitie te 
vinden, ik voelde meteen al een stuk ouder, maar of ik hier zo blij 
mee ben?? Grapje ! Het grootste verschil tussen de competitie 
van nu en van vorig jaar is het niveau. Bij de jeugd won je al als je 
hard kon slaan. Bij de volwassenen is dit dus echt niet van toepass-
ing. Hard slaan is niet voldoende. Ook worden er bij de volwassenen 
veel serieuzere partijtjes gespeeld. Hoewel ik hier best wel moeite 
mee heb om serieus te blijven. Zeker bij dubbel of bij mix. 

Het leukste van alles is dat je meer bij de andere teamsbetrokken 
wordt. Zeker als we thuis moeten spelen. Meerdere teams betekent 
vanzelf meer gezelligheid. Een klein nadeeltje is dat je na een uur 
of 2 helemaal kapot thuis in de bank gaat liggen. Ik ben dan zo moe 
dat ik eigenlijk om 5 uur ’s middags mijn bed al kan induiken om te 
slapen. Een dag later heb je dan enorm veel spierpijn in je rechter-
arm. Maar het is het allemaal waard en waarschijnlijk wordt de  
spierpijn ook steeds minder.

Ik ben zeker heel tevreden over de stap naar de volwassenencom-
petitie. Als ik heel eerlijk ben, was ik een beetje uitgekeken op de 
jeugdcompetitie. Ik ben ook heel positief over het niveau. Ik word 
niet van de baan geslagen gelukkig, want je leert daar ook niets van, 
maar zomaar winnen gebeurt ook niet. Ik moet wel mijn hoofdje 
erbij houden, dat maakt het alleen maar leuker.

Kortom: competitiespelen is echt geweldig!

• Behalve Daisy zijn ook Davy en Joey nieuw in de senioren- 
competitie. Van hen wordt volgend Slagblad een verslag verwacht.
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Impressies van de jeugdcompetitie
door Mario Baert
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adres/emaIL wIjZIgIngsformuLIer bc terneuZen

afmeLdIngsformuLIer bc terneuZen

Naam: .................................................................................................................................
Voornaam: ..........................................................................................................................
Nieuw adres: ......................................................................................................................
Postcode: ............................................................................................................................
Plaats: .................................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................
(Nieuwe) 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

Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl

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)
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Dé specialist met jarenlange ervaring, 
mooie ontwerpen, goed advies en
betaalbare kwaliteit!

LOGUSDEHOOP.NL

Terneuzen: Kennedylaan 32, T 0115 - 68 06 12

Keukens, 
tegels, badkamers

SieMatic, Mosa 
Bruynzeel en 
Villeroy & Boch
laat u inspireren!

Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl


