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drIngende oproep
Onze club heeft dringend behoefte aan:

bestuursLeden

heLp je cLub!

Voorwoord.

Hallo allemaal,

Met dit 3e Slagblad zitten we alweer in de 2e helft van het seizoen, en de  
competitie zit er zo goed als op.

Het eerste team van de senioren staat op een mooie 2e plaats, heel netjes! De an-
dere teams hadden het wat moeilijker om die positie te bereiken, jammer, maar 
daar is aan te werken nietwaar. Al met al best redelijke resultaten, en team 4 en 5 
hebben nog kansen in het 2e deel van de dubbelcompetitie, dus dames en heren, 
ga ervoor!

Hebben jullie al gezien dat het gezellige Familietoernooi er weer aan komt?  
Op zondag 24 februari a.s. is het weer zover, dus geef je snel op met ouders, zus-
sen, broers, neefjes, nichtjes, tantes en ooms, en wie weet zie ik je aan de andere 
kant van het net! 

Ook is het bestuur al druk bezig met het grote jaarlijkse toernooi : de Zeeuws-
Vlaamse Kampioenschappen op zondag 7 april! We hopen op een grote opkomst 
met ook andere clubs uit de buurt, om zo op een andere manier onze krachten te 
meten. We kunnen voor dit toernooi nog wat extra handen gebruiken, dus als je 
die dag er bent, en je wil een wedstrijden tellen of begeleiden of op een andere 
manier helpen, geef het door aan iemand van het bestuur. Ook al is het voor een 
uurtje op die dag of ‘achter de schermen’, alle hulp is welkom.

Uiteraard zijn ook altijd suggesties en opmerkingen over elk onderwerp in verband 
met onze club welkom. Dus aarzel niet, maar mail, bel, of spreek je gedachten uit 
bij een van de bestuursleden.

Shelley Baert

ZONDAG 7 april 2013
badmintonclub TERNEUZEN organiseert deZ E E U W S - V L A A M S EBADMINTONKAMPIOENSCHAPPEN
            2013           recreanten én             competitiespelers           

           óók voor de jeugd!

Inschrijven kan 
t/m 18 maart

Informatie bij  Adriaan van der Waal van DijkTel.: 0115-618451 email: avdwvd@live.nl
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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 april 2013:

bij Clara Schumann en Mario Baert 
slagblad@bcterneuzen.nl
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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!

ZONDAG 7 april 2013
badmintonclub TERNEUZEN organiseert de

Z E E U W S - V L A A M S E

BADMINTON
KAMPIOENSCHAPPEN

            2013
           recreanten én  
           competitiespelers
           

           óók voor de jeugd!

Inschrijven kan 
t/m 18 maart

Informatie bij  
Adriaan van der Waal van Dijk

Tel.: 0115-618451 email: avdwvd@live.nl



10 11
Slagblad BC Terneuzen Februari 2013Slagblad BC Terneuzen Februari 2013

InschrIjfformulIer
Zeeuws-Vlaamse 

badmIntonkampIoenschappen
b.c. terneuZen 2013

Achternaam Geslacht M / V

Voornaam Geboorte datum   

Adres

Postcode Plaats

Telefoon

E-mail adres

Clubnaam

Geeft zich hierbij op voor deelname aan de Zeeuws Vlaamse Badmintonkampioenschappen op
zondag 7 april 2013 in de volgende spelonderdelen:

Gewenste catergorie(ën) tussen de haken aankruisen

I hoofdtoernooI     he hd de dd Gd
 
 D.w.z.: Alle competitiespelers    (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

II recreantentoernooI    he hd de dd Gd

a. Recreanten + Dubbelcompetitiespelers   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

III junIorentoernooI     he hd de dd Gd

a. Junioren  I ( 13 t/m 15 jaar )  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

b Junioren II ( 10 t/m 12 jaar )  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

  c. Junioren III ( Jonger dan 10 jaar )  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

De peildatum voor de leeftijdscategorieën is 1 september 2012

Partner / Wanted HD

Partner / Wanted DD

Partner / Wanted GD
 

n.b.: Elke deelnemer levert zijn / haar eigen formulier volledig ingevuld in.!!!

InleVeren t/m 18 maart 2013 bIj de traIner / beGeleIder, of bIj:

Adriaan van der Waal van Dijk, Langs de Kreek 32, 4535 CC Terneuzen, Tel: 0115 – 618451
Email: avdwvd@live.nl

Zeeuws-Vlaamse     
badmIntonkampIoenschappen  2013

 GeorGanIseerd door: b.c. terneuZen

op zondag 7 april 2013 worden in sporthal Vliegende Vaart de Zeeuws-Vlaamse 
badmintonkampioenschappen gehouden.
deelname staat ook open voor Zeeuws-Vlamingen die lid zijn van een badmintonclub 
buiten  Zeeuws-Vlaanderen.

hoofdtoernooI
Inschrijving in deze categorie is mogelijk voor ieder senior lid.
Wanneer u in de competitie uitkomt, kunt u alleen in deze categorie inschrijven.

recreantentoernooI
Recreanten: Inschrijving in deze categorie is mogelijk voor alle badmintonners die 16 jaar of ouder zijn.

Ook Dubbelcompetitiespelers vallen in het algemeen in deze categorie.

junIorentoernooI
Junioren I: Inschrijving voor jeugdspelers van 13 t/m 15 jaar   (Peildatum 1 september 2012)

Junioren II: Inschrijving voor jeugdspelers van 10 t/m 12 jaar   (Peildatum 1 september 2012)

Junioren III: Inschrijving voor jeugdspelers jonger dan 10 jaar   (Peildatum 1 september 2012)
    

INSCHRIJVING IN EEN HOGERE CATEGORIE IS TOEGESTAAN.      ***

BIJ ONVOLDOENDE INSCHRIJVINGEN IN EEN CATEGORIE  
WORDEN CATEGORIEËN SAMENGEVOEGD.

er wordt gespeeld op zondag 7 april van 10.00 tot 19.00 uur.
die dag spelen zowel de junioren als de senioren.
afhankelijk van het aantal deelnemers kan de toernooi-commissie (t.c.) het aantal spelonderdelen beperken.

Spelvorm:  In principe altijd Poulevorm, maar afhankelijk van het aantal deelnemers zou het afval systeem 
toegepast kunnen worden.

Kosten:  € 5,00 voor de jeugdspelers en € 7,50 voor de senioren.
Te betalen aan de zaal, voor aanvang van het toernooi.
Hiervoor kan men in alle 3 de spelonderdelen inschrijven.

  Inschrijven verplicht tot betaling.

Shuttles: Door de wedstrijdleiding worden nylon shuttles ter beschikking gesteld. 
  Indien de beide partijen overeenkomen om met andere shuttles te spelen, dienen zij
  zelf voor deze shuttles te zorgen.

*** Indien naar het oordeel van de T.C. in een verkeerde categorie is ingeschreven, en bij onvoldoende 
deelname in een categorie, kan de wedstrijdleiding afwijken van de ingeschreven categorie. Bij een 
te grote deelname kan de T.C. een categorie splitsen.(bijvoorbeeld Recreanten 55+) De T.C.beslist 
in alle geschillen.

DE INSCHRIJVING SLUIT OP  18  MAART  2013

LET OP!!   GEEN PARTNER??   SCHRIJF WEL IN!!    WIJ BEMIDDELEN GRAAG.
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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 5

Hallo, 
Ik ben Wil Verburg ik ben 63 jaar en 43 jaar getrouwd met Louis en samen hebben wij 2 zonen en 
4 kleindochters en 1 kleinzoon. Ik badminton drie keer in de week,als ik kan op maandagavond, 
dinsdagmorgen en woensdagmorgen, wat ook heel belangrijk is dat er veel gelachen word.  
Ik heb voor ik ben gaan badmintonnen 16 jaar gehandbald en nu badminton ik alweer zo`n 17 jaar wat ik 
heel erg leuk vind.  
Begin van dit seizoen ben ik gevraagd om mee te doen aan de dubbelcompetitie wat wel zwaar is maar 
ook erg leuk ik heb er ook weer veel van geleerd. Verder hoop ik nog lang fit te blijven zodat ik nog heel 
lang kan blijven badmintonnen. 
 
Hallo allemaal, 
Ik ben Peter de Pooter sinds november 47 jaar. Ik ben alweer een tijdje lid bij de BC Terneuzen nl vanaf 
1998 op recreatief gebied, wat ik erg graag doe. Ook de Pep-toernooien speel ik graag mee vooral 
op zondag, de zaterdag is wat lastiger omdat ik vaak moet werken of anders ga ik mee met mijn zoon 
Menno naar de voetbal, VV Terneuzense Boys.  
Op een avond werd ik gebeld door Veerle, ze vroeg of ik zin had om competitie te gaan spelen, dan wel 
dubbel competitie. Ik heb er niet lang over na moeten denken, ik dacht weer eens iets anders. 
We zien wel wie we tegenkomen.  Zo hebben we inmiddels al heel wat wedstrijden gespeeld, en het is 
goed bevallen. We hebben nog niets gewonnen, maar niet getreurd, plezier in het spel is belangrijker 
dan winnen. 
 
Ik ben Nelly van der Peijl, 59 jaar oud en al een paar jaar fanatiek badmintonspeelster bij de senioren.Ik 
ben getrouwd met Willy en samen hebben we 2 dochters Véronique en Chantal en 2 kleinzonen nl. Qwin 
en Noud. 
Ik was gevraagd om met de dubbel competitie mee te spelen, wat ik moest verwachten wist ik niet 
precies. Maar ik vind het super leuk om te doen, want we hebben een gezellig team. En zolang ik er 
plezier aan beleef blijf ik spelen. 
 

PeterWil

Nelly
Claus

Clara

Mario
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Ik ben Claus Hermans,  geboren in Limburg, mijn middelbare schooltijd in Den Bosch gedaan en heb 
daarna in Eindhoven gestudeerd. In 1989 ben ik naar Terneuzen gekomen om bij Dow te werken. 
We hebben twee zoons waarvan de oudste inmiddels in Nijmegen studeert en de jongste dit jaar 
eindexamen gaat doen dus op privé gebied is er veel aan het veranderen in ons gezin. Ik ben in 1989 
meteen ook bij BC Terneuzen gaan spelen als recreant en dat doe ik dus al meer dan 20 jaar. Ik heb ook 
een aantal jaren meegespeeld in de zaalvoetbalcompetitie maar ons team is helaas een aantal jaren 
geleden gestopt. Daarom ben ik dit seizoen begonnen met de dubbelcompetitie om mijn grenzen wat  
te verleggen zowel op mentaal als fysiek vlak. Het niveau in de dubbelcompetitie is best wel hoog soms  
en daar kan ik veel van leren. Het is heel leuk om nieuwe badmintonners te ontmoeten en deze 
competitie duels zijn heel interessant.

Hallo, ik ben Mario Baert. Intussen misschien al bekend uit de vorige Slagbladen waarin ik regelmatig 
een stukje schreef. Getrouwd met Sabrina en 2 dochters waarvan er 1 binnenkort het huis verlaat en 
gaat samenwonen. De andere speelt al enkele jaren badminton en momenteel competitie bij de jeugd in 
Team 1. En niet onverdienstelijk, al zeg ik het zelf. 
Dit seizoen ben ik ingedeeld bij Team 5. Op eigen verzoek de overstap gemaakt van de gewone 
competitie naar de dubbelcompetitie. Dit vanwege de blessure die ik vorig seizoen opliep, hielspoor aan 
beide voeten. Geen pretje. Met het nieuwe seizoen hoopte ik een nieuwe start te kunnen maken, maar 
helaas het was nog niet genezen. Zodoende heb ik mij geblesseerd gemeld en toen ik me in november 
weer OK voelde heb ik me weer beschikbaar gesteld voor Team 5.  
3 december kon ik dan eindelijk weer meedoen met de competitie. Een inhaalwedstrijd op 
maandagavond. Heerlijk gespeeld tot... Jawel, het noodlot sloeg wederom toe. In de laatste partij waarin 
Nelly en ik de eerste game wonnen en de 2e verloren, kwamen we na in de 3e flink achter gestaan te 
hebben terug tot 16-16. En toen ging ik dus door mijn enkel. Hoppa, klaar voor die avond. Peter is nog 
ingevallen maar had net al een partij gespeeld en zodoende de partij net niet winnend af kunnen sluiten. 
Jammer. Bert heeft me nog naar huis gebracht, want autorijden ging ook niet meer. Nog minder was dat 
ik 2 weken met de voet omhoog moest en dus weer een dikke maand aan de kant zat en niet kon spelen.  
De eerstvolgende wedstrijd die ik weer kon spelen op 20 januari werd dan ook nog eens afgelast. Het 
heeft dus de eerste competitiehelft niet meegezeten. Maar we hopen op een betere tweede helft. Dat is 
dan ook wel weer een voordeel van de dubbelcompetitie. Ook na januari kun je nog verder spelen.

Net als Nellie, Wil, Claus, Mario en Peter speel ik in team 5 van de dubbelcompetitie. Marita is vanwege 
rugklachten gestopt met spelen. Mijn naam is Clara Schumann. Ik ben in hetzelfde land als van Mia 
Audina geboren. In Indonesië is badminton erg populair. Ik ben voor mijn huidige partner van Brabant 
naar Terneuzen verhuisd. Ik heb Huub tijdens mijn eerste bezoek aan Porgy & Bess ontmoet. Om hier te 
integreren ben ik 13 jaar geleden bij BCT badminton gaan spelen.  
Ondertussen doe ik meer voor de club dan alleen spelen. Samen met Mario Baert verzorgen we 
het Slagblad van BC Terneuzen. Dit seizoen heb ik de taak van jeugdcompetitie leider van Veerle 
overgenomen. Gesteund door Mario zorgen we dat de jeugd tijdens de thuis wedstijden een goede 
begeleiding krijgen. Ik probeer ook tijdens de jeugdtrainingen aanwezig te zijn. Op vrijdag middag 
kunnen de jeugd onder leiding van Adriaan, Marijke, Veerle, Daisy en Piet badminton spelen.  
Langs deze weg wil ik de jeugdcompetities spelers en de invallers groeten: “Hoi jongens en meisjes”  
En dan ben ik op mijn leeftijd gevraagd om dubbelcompetitie te spelen. Ik heb de kans gegrepen.  
Van mijn teamgenoten heb ik op Mario na het minst gespeeld. Wij hebben genoeg spelers om  
volgens schema te kunnen spelen. Door mijn onregelmatige werktijden in de crisisopvang Emergis  
Sas van Gent komt dit goed uit.  
Tijdens de competitie speel ik om te winnen en in de praktijk lukt dat niet altijd. We spelen tegen oud 
competitie spelers die het spel beter beheersen dan wij.  
Ik speel op maandag avond en soms op dinsdag en woensdag ochtend. Op een maandag avond ben ik 
aangesproken door een medespeler. Hij is mijn neef. Echt waar, dit is geen opname van SPOOrLOOS. 
Bert en ik zijn familie van elkaar. Samen met de vrouw van Bert en mijn vriendin spelen wij mee met 
de familie toernooi. Wij krijgen vaak te horen dat we veel lawaai maken tijdens het toernooi. De sfeer 
van het toernooi is heel gezellig en het is de kans om met je familie badminton in wedstrijdverband te 
spelen. Badminton spelen vind ik leuk om te doen. Dit wil ik nog lang blijven doen.
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Kanjers
door Clara Schumann

Op een zomeravond werd ik door Veerle gebeld met de 
vraag om dubbelcompetitie te gaan spelen. Als Veerle je 
een vraag stelt dan kan je geen nee zeggen. Zo ben ik in  
de badmintoncompetitie geserveerd. Na mijn ja woord 
kreeg ik uitleg over het spel. In de dubbelcompetitie  
wordt alleen gemengd-, dames- en herendubbel  
gespeeld. Samen met Nellie, Wil, Claus, Peter en Mario  
ben ik ingedeeld in team 5. 

Mijn eerste wedstrijd begon goed met een gelijkspel.  
Alle andere wedstrijden haalden we het net niet om tot  
een gelijkspel te komen. In de dubbelcompetitie zijn we 
binnen gekomen om het de tegenstanders lastig maken. 
Wij hebben nooit een wedstrijd afgemeld de motivatie om 
te spelen is goed. Wanneer een van ons teamleden niet  
kon spelen was Daisy Kimenai altijd bereid om in te vallen.  
 

De laatste wedstrijd  op 20 januari werd door de tegenstanders afgelast. Volgens mij waren ze mentaal 
nog niet klaar om tegen ons te spelen. Voor een wedstrijdmentaliteit scoort je geen punten.  

Op het wedstrijdschema deel 1 hebben ze ons op de laatste plaatst genoteerd. De 6 beste teams spelen 
nog een halve competitie. Start week 25 februari/3 maart. De teams die 7 t/m 11 zijn geëindigd, spelen 
ook nog een halve competitie tegen elkaar. 

Mijn debuut jaar zit erop. Met mijn teamgenoten heb ik met veel plezier gespeeld. 
Wij hebben er aan mogen proeven om tegen competities spelers te spelen.  
Andere sportzalen van binnen gezien; met lage plafonds of andere verlichting  
en met witte shuttles gespeeld. Als ware competitiespelers hebben we dit  
allemaal meegemaakt. 

Na afloop van de wedstrijd zijn we de nederlaag snel vergeten. In de kantine wordt niet gesproken over 
winnen of verliezen. Onder het genot van een drankje met nootjes maken wij nader kennis met de  
spelers. Een dankbaar onderwerp is het gemak van de Westerscheldetunnel. De tijd van de veerboot om 
aan “de overkant” te komen is voorbij. De herinnering aan de kroketten en de erwtensoep op de boot is 
altijd leuk om aan de goede oude tijd terug te denken (alweer 10 jaar geleden). Toen speelden we nog 
geen dubbelcompetitie. Als wij na de uitwedstrijd weer naar huis rijden gaan toch de gedachten dat 
meedoen belangrijker is dan winnen. Alle dubbelcompetitie spelers zijn nu voorgesteld.  
“Jullie zijn kanjers!” zou Erica Terpsta zeggen.

De jeugd sporters 

van het jaar

sportvrouW 2012/2013 bIj de jeugd, competItIe

PAS EEN JAAr OF TWEE IS ZIJ LID 
MAAr WEL EEN MEID WAAr PIT IN ZIT

LEErGIErIG EN DOET ALTIJD HAAr BEST
EN IS OOK BEHULPZAAM VOOr DE rEST

DOET BIJ DE TrAINING ALTIJD GOED MEE
DAArMEE IS DE LEIDING ZEEr TEVrEE

OOK IN DE GrOEP LIGT ZIJ HEEL GOED 
WAAr ZIJ MET VEEL PLEZIEr BADMINTON DOET 

INMIDDELS OOK BIJ DE COMPETITIE  AANGETrOFFEN
DAAr LOOPT ZIJ HET VUUr UIT HAAr SLOFFEN

KOrTOM HET GAAT FANTASTISCH MET HAAr
SPOrTVrOUW VAN HET JAAr, CHrISTINE SIMPELAAr

sportman 2012 / 2013 bIj de jeugd, recreanten

TIEN JAAr OUD EN DrIE  JAAr LID
WE HEBBEN HET OVEr EEN JONGEN MET PIT

TECHNISCH PErFECT EN WATErVLUG
DAAr HEBBEN MAAr WEINIGEN VAN TErUG

COMPETITIE SPELEN ZOU HEM NIET MISSTAAN
VOOrLOPIG LAAT HIJ HET VOETBAL VÓÓr GAAN

SPEELT ALS KLEINTJE TUSSEN DE GrOTEN MEE
EN STAAT DAAr ZIJN MANNETJE VOOr TWEE

HIJ MOET NOG WEL VAN ALLES LErEN
ZOALS EEN VErLIESPArTIJ TE INCASSErEN

ZO OOK HET GEDrAG BUITEN DE BAAN
ZOU NOG WEL WAT BETEr KUNNEN GAAN

GA MAAr LEKKEr DOOr MET rAMME(N)
SPOrTMAN VAN HET JAAr, MICHIEL VAN DAMME

Foto zaal door
Claus Hermans
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De sporters 

van het jaar

sportvrouW 2012/2013, competItIe

DEZE DAME IS AL BIJNA TWINTIG JAAr  BIJ DE BC
OOK BIJ DE JEUGD DEED ZIJ AL HEEL GOED MEE

MET STEFAN, DANIEL EN MEGGY rEEDS GELAUWErD BIJ DE 
JEUGD
NU DUS OOK BIJ DE SENIOrEN EN DAT DOET DEUGD

MET AL HAAr VErDIENSTEN VOOr DE CLUB
VErDIENT ZIJ ECHT EEN SUPErCUP

NAAST EEN INTENSIEVE PrOFESSIONELE BAAN
OOK VEEL WErK VOOr DE LOKALE SCOUTING GEDAAN

HAAr VErDIENSTEN ZIJN ECHT ZEEr TE LOVEN
DIE GAAN HET GEMIDDELDE VEr TE BOVEN

OrGANISATIE VAN TOErNOOIEN, BIJ KErST EN NIEUWJAAr
HET KOMT ALTIJD WEEr PIEKFIJNVOOr ELKAAr 

IN HET BESTUUr DEED ZIJ JArEN LANG HAAr BEST
EN IS DAArMEE EEN LICHTEND VOOrBEELD VOOr DE rEST

OOK COMPETITIELEIDING DEED ZIJ AL JArEN LANG
EN NOG STEEDS HOUDT ZIJ DE BOEL OP GANG

ZOWEL BIJ DE JEUGD ALS BIJ DE SENIOrEN
ZIJ LIJKT WEL VOOr HET BESTUUrSWErK GEBOrEN

OOK JEUGDBEGELEIDING IS EEN VAN DIE ZAKEN
DIE ZE OPNAM EN NEEMT ALS EEN VAN HAAr TAKEN 

JArEN LANG  AL SPEELT ZIJ IN COMPETITIEVErBAND
EN rEISDE DAArVOOr DOOr HET ZEEUWSE LAND 

ZIJ KENT DAArDOOr DE MEESTE SPOrTHALLEN EN -ZALEN
SPOrTVrOUW VAN HET JAAr, VEErLE THALEN

sportman 2012/2013, recreanten

DEZE HEEr DOET AL HEEL LANG MEE
SINDS DE JArEN NEGENTIG MET BADMINTON IN ZEE

DOOr BLESSUrES MET VOETBALLEN GESTOPT
HEEFT ZICH TOT EEN HEUSE BADMINTONNEr ONTPOPT.

OOIT BEGONNEN VOOr DE rECrEATIE
LATEr WErD HIJ ACTIEF IN DE COMPETITIE

SAMEN MET NELLIE, FrANS EN MArJAN
VOrMDEN JULLIE EEN HEEL STErK SPAN

JE SPEELDE OOK VEEL IN rEGIONALE TOErNOOIEN
EN KON DAAr SOMS HOGE OGEN GOOIEN

DAArNA,  MET VEEL INZET HEEFT HIJ VELE JArEN
DE PEP TOErNOOIEN OP KOErS LATEN VArEN

OVErGENOMEN VAN THEO VAN DEr VOOrT
ZETTE JIJ DE INGEZETTE KOErS VOOrT

SAMEN MET NELLIE WErD DE INDELING GEMAAKT
DUS  VELE UrEN WErDEN DE HErSENS GEKrAAKT

TOEN GING ALLES  MET HET HANDJE, PEN EN PAPIEr
ZONDEr COMPUTEr, MAAr WEL MET PLEZIEr

DIE INZET TOEN IS BEST EEN BEDANKJE WAArD
WANT HET PEP FOrMAT IS TOT OP HEDEN BEWAArD

BIJ VOETBAL HEET DIT IN BLESSUrE TIJD SCOOrN
SPOrTMAN VAN HET JAAr, WIJNAND HArTHOOrN
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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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www.rabobank.nl/kanaalzone

Rabobank. Een bank met ideeën.

Word nu lid! Met het lidmaatschap is het
allemaal mogelijk.

Invloed,
voordeel
én
korting?

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)

Hallo allemaal,

Dit jaar ben ik bij de jeugd sportvrouw van het jaar geworden en er is mij gevraagd daar een stukje over 
te schrijven. Ik denk niet dat iedereen weet wie ik ben, dus zal ik me eerst maar eens voorstellen. Ik ben 
Christine Simpelaar, ik ben 17 jaar, woon in Terneuzen en volg op het Zeldenrust tweetalig onderwijs. 
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig, lees ik graag en doe van alles en nog wat. Sinds een tijd 
speel ik ook badminton. In de tweede klas vroeg Daisy of ik een keer mee wilde komen en het beviel me 
prima! Sindsdien kom ik bijna elke vrijdag naar de jeugdtraining. Ook de afgelopen jaren is er ook een 
sportvrouw/man van het jaar geweest, maar dat ik dat ooit zou zijn had eigenlijk nooit verwacht. Het 
was dan ook heel leuk om te horen dat ik het geworden was en dan nog zo’n mooie beker er bij ook! De 
meeste bekers die we hebben staan zijn van mijn vader. Dat er nu een van mij bestaat is iets wat ik nooit 
had verwacht. Voor de rest weet ik niet zo goed wat ik moet zeggen, alleen dat ik me zeer vereerd voel!

Groetjes, Christine.

de shuttLe

Christine Simpelaar
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Half tien zondagmorgen 9 december 2012 : de eerste jeugdleden, die meedoen met het PEP-toernooi 
voor de jeugd, staan al met ongeduld te wachten om te beginnen. Terwijl de senioren voor hun PEP-
toernooi  rechts de sporthal ingaan kan de jeugd naar de andere kant.
Behalve twee spelers, die verstek lieten gaan, kunnen 26 kinderen rond tien uur beginnen.De jeugd, 
ingedeeld in drie catogoriën op leeftijd en sterkte, heeft zeven banen bezet, terwijl de senioren op de 
andere banen spelen.
Er worden vijf ronden van twintig minuten gespeeld. Bij de jongste jeugd staan enkele volwassen om te 
tellen. Na elke ronde moeten de kinderen hun gescoorde punten bij de wedstrijdtafel  doorgeven. 
Aan het eind van de morgen wordt de totaaltelling opgemaakt en de uitslag bekendgemaakt. In elke 
catogorie zijn drie prijsjes te winnen.
Volgend PEP-toernooi voor de jeugd is op zaterdag 16 maart 2013.

de resuLtaten

pep-toernooi (jeugd) 9 december 2012
door Edy van Hoije

 Naam ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 Sub ronde 5 Totaal
1 Anne Dieleman 40 39 33 35 147 28 175
2 roberto Bedee 35 44 33 31 143 28 171
3 Damian Steels 35 23 49 37 144 26 170
4 Thomas Neels 24 36 49 33 142 27 169
5 Denice Sanderse 40 39 44 18 141 25 166
6 Sandy Koster 28 28 35 35 126 25 151
7 Esmee de Keijzer 28 22 44 22 116 28 144
8 Celestine van Hoeve 40 28 20 31 119 25 144
9 Matteo Bedee 24 22 34 22 102 26 128
        
1 Dion van de Wege 49 52 31 31 163 39 202
2 Laurens van Hoeve 36 22 47 32 137 50 187
3 ramon Dees 33 44 34 33 144 41 185
4 Winston Ivens 24 38 47 33 142 27 169
5 Moniek de Letter 40 33 31 33 137 19 156
6 Jaimy Eerkes 26 28 33 32 119 28 147
7 Kimberly Neels 26 36 20 37 119 18 137
        
1 Christien Simpelaar 37 46 42 59 184 53 237
2 Michiel van Damme 49 49 46 39 183 53 236
3 Quinten Bruggheman 35 49 31 42 157 50 207
4 Anne van Damme 36 46 38 39 159 41 200
5 Fenna Willeboordse 37 30 35 31 133 46 179
6 Lisa Dieleman 33 30 31 42 136 39 175
7 Natasja van Geersaem 36 32 42 18 128 40 168
8 Nadine Whitehead 33 30 43 21 127 40 167
9 Queenie Jandroep 35 32 43 25 135 19 154
10 Stein de Kievit 24 34 34 25 117 18 135

Kijk ook op www.bcterneuzen.nl voor meer foto’s!
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A5	  formaat	  €	  50

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVErTEErDEr!

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
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VErJAArDAGSLIJST APrIL

Gerrit de Borst ........................................03 apr
Gavin van der Bijl ....................................13 apr
Wim Adriaansen .....................................15 apr
Lisa Dieleman .........................................15 apr
Nicole de Paauw .....................................18 apr
Shelley Baert ..........................................26 apr
Floris Kennis ...........................................27 apr
Lara Mahu ..............................................27 apr
Mario Baert ............................................28 apr
Celestine van Hoeve ...............................28 apr
Thomas Neels .........................................29 apr
Natasja van Geersaem ............................30 apr

VErJAArDAGSLIJST MAArT

Jan Hamelink ......................................... 03 mrt
Esmee de Keijzer ................................... 05 mrt
Kitty den Engelsman .............................. 07 mrt
rinus Dees ............................................. 09 mrt
Bart Keijmel ........................................... 14 mrt
Claus Hermans ....................................... 15 mrt
Winston Ivens ........................................ 16 mrt
Will Kimenai .......................................... 16 mrt
Evelien Donze ........................................ 19 mrt
Marc Bukkens ........................................ 22 mrt
Henk Eekhout ........................................ 23 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

Marita de ritter ...................................... 05 feb
Alex romeijn ........................................... 10 feb
Peter Engelbrecht ................................... 11 feb
Christian Ypma ........................................ 13 feb
Jan Stegeman ......................................... 16 feb
Matteo Bedee ......................................... 19 feb
Sjef Bongaerts ........................................ 19 feb
Marijke van Hoije ................................... 20 feb
Jaimy Eerkes ........................................... 24 feb
Denice Sanderse ..................................... 27 feb
Veerle Thalen.......................................... 28 feb
Nic Kerckhaert ........................................ 29 feb

verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd

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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badminton is...
door diverse leden

Badminton is...
waar ik naar verlang na een weekje (te) hard werken, 
lekker hard meppen!
Badminton is...
een sport waar ik mezelf kan ontwikkelen.

Mathijs Dubbeldam

Zoals iedereen weet is het de afgelopen tijd niet zo heel 
lekker weer geweest. Temperaturen rond de – 5° Celcius 
waren heel gewoon maar vooral koud.  De schaatsen 
werden weer van zolder afgeplukt en bijna heel  
Nederland kreeg last van de elfstedentochtkoorts. 
Na een paar dagen was al duidelijk dat de elfstedentocht 
niet doorging wegens de vele sneeuwval omdat het ijs 
slecht was. Tijd voor een sneeuwpop! 
Door weer en wind ging de badminton gewoon door.  
Maar veel mensen vonden het toch wel eng om op  
de gladde weg te rijden. Sommigen kwamen op de  
training met blauwe plekken aan omdat ze weer met  
de fiets waren uitgegleden. Helaas helaas.  
Kan gebeuren. Na bijna 2 weken flink vriezen kwam er 
weer een eind aan de gladde wegen  kon er niet meer 
geschaatst worden en was de sneeuw in bijna 1,5 dag 
helemaal verdwenen. Er kon weer veilig naar de  
badminton gefietst worden of met de auto natuurlijk.  
De temperaturen stegen weer rond de 6°. 

Winter
door Daisy Kimenai

Vandaag was het weer zo ver, competitie. Om half 8 was het de bedoeling dat Team 3 van Terneuzen in 
Oost souburg was. Dat werd ietsje later omdat de sporthal nogal moeilijk te vinden was.  
Nadat Samantha, Syd en Daisy vier keer over het fietspad waren gereden en een aantal keer de weg  
hadden gevraagd konden we eindelijk de sporthal vinden. 
Even later beldde Joey dat hij het niet zo makkelijk kon vinden en zelf ook maar het fietspad had  
genomen. Maar eindelijk was Team 3 compleet en kon de wedstrijd tegen Astroïden beginnen. 
Zoals gewoonlijk werd er begonnen met dames en herendubbel. Die waren redelijk snel gespeeld.  
Allebei verloren helaas. 
Vervolgens werd er een herenenkel (door Joey) en een damesenkel (door Samantha) gespeeld.  
Samantha ging strijdend ten onder in 3 sets. Joey verloor helaas ook. Vervolgens mocht Syd gaan  
enkelen, maar het leek erop dat die wedstrijd nog wel een paar uur kon duren. Wat een rallies zaten 
ertussen! Soms werd er wel 15 keer overgeslagen of zo. Deze enkelpartij werd helaas ook verloren.  
Daisy enkelde ook en won in twee sets. Vervolgens werden de mixen gespeeld, maar die waren eigenlijk 
ook snel gespeeld. Astroïden was iets te groot voor Team 3. 
De eindstand was uiteindelijk 7-1 voor Astroïden. We waren het er eigenlijk wel mee eens, want we  
kwamen er niet aan te pas. Meer als je best kun je niet doen. 
Vervolgens werd er nog een beetje nagekletst en een drankje gedaan. rond een uur of 11 werd het wel 
weer tijd om naar huis te gaan, moe en bovenal niet te verdrietig om de score ging Team 3 weer terug 
naar Terneuzen. 

astroïden wedstrijd 1 februari 2013
door Daisy Kimenai

Badminton is voor mij: 
kracht en ontspanning.

Clara Schumann

Badminton voor mij is
Iets wat ik mis 
Als ik niet kan spelen 
En niet kan delen
Op vrijdag kan je me altijd vinden
En je kan me op maandag op zien winden
Ik zou niet zonder kunnen
Maar ik zou het iedereen gunnen
Ook al ben je groot of klein 
Bij BC Terneuzen moet je zijn.

Lisa Dieleman

Voor mij is badminton leuk, want ik 
zit er samen met wat vriendinnen 

op, en dat is gezellig. Ook vind ik 
het leuk want het is een sport die 

niet zo heel veel mensen doen.

Alanah Baert

Badminton betekent best veel voor me 
want het is mijn enige sport in de week 
en het is ook een leuke sport

Stein de Kievit

Voor mij is 
badminton 
de standaard 
afsluiting van 
de week.

Floris Kennis
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de shuttLe

bart Keijmel
Enkele dagen terug werd mij gevraagd om  
een stukje te schrijven in het clubblad en ja 
waarom niet.  
 
Ik ben Bart Keijmel  61+ geboren in Breskens  
en getrouwd met Jannie dit al ruim 40 jaar, wij 
hebben 2 kinderen(Patrick en Barbara)  en deze 
zijn beiden getrouwd, wij hebben  4 kleinkin-
deren, 3 meiden  en 1 jongen. Allen bedrijven 
ze een sport behalve de kleinste maar deze 
doet dan alleen zwemlessen volgen.  
 
Zelf  heb ik diverse sporten beoefend zoals de bokssport ,voetbal begeleider /trainer en scheidsrechter 
dit bij de jeugd, ongeveer 21 jaar verstandelijk gehandicapten sport begeleid ,sport en spel(rekken en 
strekken) bij een  buurtvereniging,kanovaren  (wildwater en toervaren op kreken e.d) en stijldansen deze 
laatste2 nog steeds al zo’n 22 jaar. De andere sportactiviteiten heb ik 10 jaar terug moeten stoppen i.v.m 
werkzaamheden buiten de regio en s’avonds te laat thuis was voor deze om dit nog te doen. Wij Jannie 
en ik vinden het belangrijk om elk een eigen sport te beoefen maar ook om samen een sport te hebben.  
 
Hoe bij de badminton terecht gekomen? Awel zou de Belg zeggen dat zit zo, Jannie gaat s’zomers elke 
dag  vrij zwemmen en daar kwam ze Dimph tegen en deze vroeg  haar of ik misschien zin had om weer te 
badmintonnen (had dat in het verleden ook wel eens een paar keer gedaan). Dus ik met prepensioen en 
eens kijken of ik mee kon doen en zowaar t’ is best een leuke groep t’ is niet gemakkelijk om gelijk goed 
mee te draaien maar daar zit de groep van dinsdag niet zo mee al doende leert men. Plezier staat hier 
voorop,  winnen dat  komt hier op een tweede plaats.  
 
De dinsdag groep bestaat uit wat men tegenwoordig oudere jeugd noemt zo tussen 60 en 70 plus en 
waar de conditie nog op een hoog peil ligt. Heb nu na een maandje of 4 eens geprobeerd op de woensd-
agmorgen mee te doen, dat niveau ligt toch weer een stukje hoger wat ook leuk is en  krijg je zo hier en 
daar eens een tip over hoe of waar je eens op met letten b.v.  
 
De PEP toernooien heb ik 2 keer meegedaan wat zeer leuk en sportief is en zeker voor een ieder goed te 
doen. Al met al een sport die, niet leeftijd gebonden, sportief, goed voor je conditie, reactie vermogen 
op peil houd, leuk om te doen en voor een goede teamgeest .  
 
Misschien overbodig om te vermelden maar mond op mond reclame zou de club ten goede komen  
want zo ben ik ook binnen de club gerold

    Score Score 
Teamnr Team Familie Punten Tegen Voor  

1 De Damstenen van Damme/Dees 12 117 341 
2 Eekhoutjes Eekhout 12 190 228 
3 Gajeviga v.d.Bijl 11 175 233 
4 Snelkrakers XL v.d.Hooft 11 188 238 
5 Willeboordse Willeboordse 10 136 275 
6 Mia Audina Schumann 8 193 200 
7 Graham Hamelink 8 194 236 
8 Het Staduusje Zaamslag 8 195 259 
9 Flying Lummels Adriaansen 8 205 235 
10 De Pauwtjes de Paauw/v.rossum 8 238 202 
11 Twix Atmaca 7 250 204 
12 De dielemannetjes Dieleman/van Hoije 6 187 212 
13 Kimenai Kimenai 6 190 194 
14 30+ gemiddeld Bruggheman/Kimanai 6 207 213 
15 Nadalashemar Baert 6 208 209 
16 The rackets den Engelsman 6 236 184 
17 De shuttels: D Jandroep/Stevens/Geersaem 4 208 198 
18 Pretletters Boyer/Letter/Keten 4 217 226 
19 de 3 B’s Bedee 4 221 162 
20 Willemsen Willemsen 4 257 172 
21 D7D9 v.d.Wege 2 220 176 
22 Philippino’s Sanderse 2 222 216 
23 Summertime Somers 2 236 168 
24 APSS de Krijger 2 237 192 
25 Stegio’s Stegeman 2 241 180 BEKEr
26 refuse to lose Kievit 2 247 175 
27 Eerkes Eerkes 1 255 169 
28 De kale koe Burggraeve  0 257 171 

uitslag Familietoernooi 10 november 2012
door Edy van Hoije

Foto ingezonden door
Bart Keijmel
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Impressie van het Familietoernooi
door Edy van Hoije en Jan Stegeman

Kijk ook op www.bcterneuzen.nl voor meer foto’s!
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uitwisseling 55+ burgh-haamstede, 
oostkapelle en terneuzen
door Carlie Reubens 

Op dinsdag 13 november j.l.  werd het jaarlijkse uitwisselings toernooi voor de 55 plussers gehouden, 
tussen de verenigingen Burgh-Haamstede, Oostkapelle en Terneuzen. Deze keer was de BC Terneuzen 
gastheer in Oude Vaart en was er door Adriaan weer een druk programma in elkaar gezet.  

We hadden de beschikking over 7 velden en aangezien er zo’n 40 spelers waren, kon men tussendoor 
ook even een rustpauze inlassen, als dat nodig was. Vooral Oostkapelle was met een sterke delegatie 
naar Zeeuws-Vlaanderen gekomen en waren vast van plan om deze keer de prijzen mee te nemen naar 
de overkant.

De wedstrijden werden op het scherpst van de snede gespeeld en diverse keren werd er na het fluitsig-
naal (= einde wedstrijd) nog doorgespeeld, om toch maar het beslissende punt te maken. De mensen die 
de lange reis vanuit Haamstede gemaakt hadden, waren in het begin duidelijk nog niet gerecupereerd 
van de verplaatsing naar Terneuzen, maar gaandeweg in het toernooi bleken ook daar enkele goede 
spelers tussen te zitten. 

Omdat bij het loten van de velden en tegenstanders, de gasten de voorrang kregen, bleven een aantal 
sterke spelers van de thuisclub een aantal keren op de (reserve-)bank zitten, waardoor men toch minder 
punten kon scoren dan mogelijk verwacht werd. Hier werd door Adriaan dan ook streng op toegezien, 
evenals op de controle op de verzamelde punten, die in de administratieve molen verwerkt moesten 
worden, aan het eind van het toernooi. 

Bij de prijsuitreiking ( in de kantine, die gelukkig toch open was), bleken de eerste prijzen – na loting – 
voor de tegenstanders uit Oostkapelle te zijn, met enkele ereplaatsen voor Haamstede en Terneuzen.

Al met al een heel leuke ervaring, weer prima georganiseerd door Adriaan, met de steun van enkele 
vrijwilligers(-sters), die o.a. zorgden voor iets hartigs voor bij de koffie.

Op naar de volgende uitwisseling in 2013, die dan vermoedelijk in Haamstede zal plaatsvinden.

uitwisseling terneuzen/ 
burgh haamstede/oostkapelle
door Jan Rotte, Oostkapelle

Dinsdagmorgen 13 november 2012; vroeg opstaan en om 8 uur bij de sporthal De Halve Maan in  
Oostkapelle, nog een speler ophalen in Serooskerke en op naar de tunnel de Westerschelde onderdoor 
naar Terneuzens sporthal de Vliegende Vaart.

Na het omkleden de zaal in, en dan een heel ontspannende en vriendelijke ontvangst. Om 9.30 uur 
wordt het na nummertjes trekken,  kennismaking gemaakt op het badminton speelveld. Een volslagen 
verrassing met wie en hoe je gaat spelen, even een klein overleg en het eerste kwartier is zo om, dat 
doen we elk kwartier waarbij wij als gasten als eersten een veldnummertje mogen pakken. 
(werden wel wat bevoordeeld hoor!)

Het mooie is dat alles anders gaat als dat je thuis gewend bent, nee niet de spelregels, maar de manier 
en de speelstijl van de andere spelers. Het is echt een schitterende ervaring om met die leuke en  
gastvrije overkantenaars dat fantastische spel te spelen. Wat  ook zo leuk is, dat de  Haamstede groep 
dit feestje kompleet maakt.

Wij brachten 11 spelers op de been en Haamstede 7, met de 15 van Terneuzen was er een prima  
bezetting. Altijd jammer dat niet iedereen van onze groep in de gelegenheid is om met ons mee te gaan.
Na een uur spelen werden we verrast op heerlijke koffie met wat erbij, echt perfect geregeld.

Na de pauze werd er fanatiek weer alle vers opgedane krachten in de strijd geworpen. Het was dan ook 
heel snel 12 uur . Na de douche nog even gezellig nagepraat in de kantine. Tot de spannende uitslag van 
het aantal punten dat er werden behaald, de winnaars werden aangewezen.

Van de heren ( niet een verassing voor ons) werd dat onze eigen Bas, en bij de dames kwam onze Joke 
(ook heerlijk fanatiek) voor de dag, met applaus en felicitaties en voor hen beiden werd de geweldige 
beker overhandigd. Met een voldaan en sportief gevoel in de ledematen, zijn we weer richting de tunnel 
gegaan naar onze eigen kant van de Wester- en Oosterschelde en we kijken dan ook weer uit naar een 
volgend treffen met onze badminton-vrienden van de andere kanten, in ons bijzonder Zeeuwse land.

Foto Vliegende Vaart via website 
Vliegende Vaart Terneuzen
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Zwarte pieten De Kerstverloting tijdens het Kersttoernooi 2012 
is mogelijk gemaakt door de medewerking van de 
volgende winkeliers: 
  
Abrahamse Bloemen
Bakker Bart
Baby- en kinderkleding Nice 4 all
Bijou Brigitte
Boekhandel Van de Sande
Croissanterie Pays de Mer
Dikoi Cards& Gift
Etos
Fietswereld rob en Ingrid Bijvank
Het Feestbeest
Gastrovino T.Fassaert
Hotlegs
Hunkemöller
Innatura
Juwelier Wijffels
Kaasspeciaalzaak De Caluwé
Music Sixties
Mannenmode Van Dixhoorn
Parfumerie Cristal
Q Hair
Studio Blique
Schoen-en sleutelmakerijk r. Wentzler
Sonora
Sportkantine De Vliegende Vaart
Traiteur Friso
The Hype Fashion
’t Troepje
Tweewielers M.de Fouw
Vermeersch Sport
Van Pamelen meesterschoenmaker
Versloot-Versloot
Warme Bakker van de Velde
Wieland 
Wimpie’s friet

waarvoor 
onze dank!

Kijk ook op www.bcterneuzen.nl voor meer foto’s!
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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)

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

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@live.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@live.nl
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Dé specialist met jarenlange ervaring, 
mooie ontwerpen, goed advies en
betaalbare kwaliteit!

LOGUSDEHOOP.NL

Terneuzen: Kennedylaan 32, T 0115 - 68 06 12

Keukens, 
tegels, badkamers

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

Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl


