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drIngende oproep
Onze club heeft dringend behoefte aan:

bestuursleden

help je club!

Hallo allemaal,

De eerste stralende echt mooie lentedag doet me beseffen dat het seizoen er 
alweer bijna opzit... 
Mijn eerste jaar als voorzitster, de tijd is omgevlogen. De laatste bestuurs-
vergadering van dit seizoen is achter de rug, volgende week is de Algemene 
Ledenvergadering waarin we zien wat het afgelopen jaar gebracht heeft, welke 
plannen gerealiseerd zijn of nog “in process”, hopelijk ook de aanmelding van 
een of meer nieuwe bestuursleden die ons helpen het werk van het bestuur  
te verlichten. 

Hoewel begrijpelijk, vinden we het jammer dat piet Verhage zich niet 
herkiesbaar stelt; hierbij wil ik een beroep op jullie doen: wil je een handje 
helpen, op administratief gebied en/of anders, laat het ons weten, zonder 
vrijwilligers kan een club immers niet draaien! 

Het eindoverzicht van de competitie vind je op pagina 31 in het blad. De 
resultaten konden her en der misschien wat  beter, maar als iedereen terug 
kan kijken op leuk spel, persoonlijke verbetering en uitdagingen, mogen we 
tevreden zijn; en de 3e plaats van seniorenteam 1 is zeker een pluim waard! 
Geef zo snel mogelijk door of je het volgend seizoen ook weer van de partij 
bent, dan kan e.e.a. snel doorgegeven en ingepland worden!

Ondertussen hebben we het Zeeuws-Vlaamse Kampioenschap achter de 
rug, met wat minder deelnemers als vorig jaar, maar zeker niet met mindere 
partijen! Met als extra verrassing de verloting van een aantal rabobank bidons 
kunnen we toch spreken van een geslaagde dag! Opnieuw een woord van dank 
voor de organisatoren en vrijwilligers die aardig wat werk hebben verzet om 
alles in goede banen te leiden.

In mei kunnen degenen die zich hebben opgegeven nog doorspelen,  
en dan is het alweer vakantietijd! 

Met dit laatste Slagblad van dit seizoen wil ik ook alle sponsors bedanken  
die op welke manier dan ook onze club gesteund hebben dit afgelopen jaar,  
het wordt zeer gewaardeerd!

Ik wens jullie alvast een fijne vakantie en een geweldige zomer, en naar ik hoop, 
tot ziens in september als het nieuwe seizoen begint.

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 2013/2014

start seizoen: maandag 2 september 2013 

einde seizoen: dinsdag 29 april 2014 

contrIbutIe
Inschrijfgeld voor alle nieuwe leden € 2,50

Senioren: € 124,00 

Buitengewoon Lidmaatschap Senioren*: € 62,00

Jeugd : € 81,00

Buitengewoon Lidmaatschap Jeugd*: € 40,50

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 IBAN: NL72rABO0362312741 
BIC:    rABONL2U

*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 augustus 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. Ook duurdere  
kwaliteit rackets (tussen de 50 en 175,- euro) voor 
de gemiddelde of betere badmintonner kunnen in 
overleg tegen gunstige prijzen besteld worden. Indien 
gecombineerd besteld kan worden hoeven geen 
verzendkosten betaald. Stefan geeft u graag uitleg  
en advies over de nieuwste modellen.

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!

badmintontoernooi voor basisscholen 
weer een groot succes
door Anrico van Hecke / Tim Verseput - Sportpunt Gemeente Terneuzen   
Ook dit jaar werd er vanuit Sportpunt in samenwerking met BC Terneuzen weer een badmintontoernooi 
georganiseerd. Ondanks dat het dit jaar iets minder druk bezocht was dan vorig jaar, liep het weer als een trein. 
Dit was natuurlijk ook te danken aan alle vrijwilligers die vanuit BC Terneuzen waren opgetrommeld om te komen 
helpen.

 
Vanuit Sportpunt hebben we de samenwerking met BC Terneuzen weer als top ervaren. Alles was tot in de 
puntjes geregeld en over bijna alles was wel nagedacht. Natuurlijk heb je elk jaar weer verbeterpunten en kan het 
toernooi volgend jaar eigenlijk alleen nog maar beter worden. Wij zeggen op naar volgend jaar !!

 
Voor foto’s zie: https://picasaweb.google.com/102713396970317022689/BadmintonclinicVoorjaarsvakantie2013#

Snaar gebroken maar racket nog goed?  
Stefan zorgt ook voor een nieuwe bespanning  
of vervanging van een gebroken snaar.
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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!

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

7 april 2013 
terneuzen

Kijk ook op  
www.bcterneuzen.nl  

voor meer foto’s!
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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



14 15
Slagblad BC Terneuzen April 2013Slagblad BC Terneuzen April 2013

Michiel en ik (Anne) deden mee aan de  
Zeeuws-Vlaamse Clubkampioenschappen  

op Zondag 7 April.
We deden allebei met alle onderdelen mee 

HD,HE,DD,DE,GD waarvan ik DD en DE  
als eerste ben geworden en GD de tweede plaats.

Michiel heeft bij alle drie de onderdelen  
de tweede plaats bereikt. We vonden het  

een gezellige en leerzame dag.
 

Groetjes Anne en Michiel van Damme.

Voor alle foto’s van de winnaars,  
kijk op www.bcterneuzen.nl /verslagen.html
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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

de shuttle
Yelle Ypma

Laatst bij de badminton vroeg de redactie 
van het Slagblad me of ik een ‘schrijver’ was. 
Waarop ik antwoordde met een duidelijke 
‘nee’. Na een discussie van enkele minuten 
werd ik toch uitgedaagd om een klein stukje 
te schrijven en me even voor te stellen. Nou 
vooruit dan … ;) 
 
Ik ben Jelle Ypma, 23 jaar, opgegroeid en 
wonende in Axel. Sinds vorig jaar juni ben  
ik getrouwd met  Lissa.

Lissa zit in haar laatste jaar van de pABO.  
Ze is nu druk bezig met afstuderen en hoopt 
volgend jaar februari afgestudeerd te zijn.  
Zelf ben ik werkende als hovenier. 

Ik werk sinds 3 jaar bij paul van Vuuren in 
Zaamslag. Hij werkt fulltime voor zijn bedrijf 
en zijn vrouw springt bij waar nodig. Daarnaast 
heb ik nog één collega. Het werk is zeer 
divers. Het onderhoud van tuinen is van gras 
maaien tot hagen scheren en de aanleg is van 
bestraten tot leggen van kunstgras. Soms zijn 
we één dag aan een project bezig, maar soms 
is het een klus van 3 weken. Soms staan we 
lekker in het zonnetje en het ene moment 
staan we in de stromende regen. Maarja,  
dat is het risico van het vak. 
 

Maar hoe kom ik nou bij de badminton terecht? …

Ik ben opgegroeid in een echte volleybal familie. Tot mijn dertiende heb ik altijd gevoetbald, maar daarna al snel 
overgehaald door de familie om te gaan volleyballen. Tot 2011 was ik competitiespeler bij heren 1 bij Voorwaarts 
in Axel. Wegens omstandigheden en doordat ik door mijn enkel ging bij de training ben ik gestopt met competitie 
spelen. Wel speelde ik nog altijd bevobo wedstrijden op de dinsdag avond in ‘de Vliegende vaart’. Hier speelde ik 
samen met Bert (beter bekend als .. ‘de duiker’). Helaas ben ik ook hier door mijn andere enkel gegaan.  
Hierdoor heb ik weer 4 weken thuis gezeten en op krukken moeten lopen. Mijn baas was hier niet zo blij mee 
(zacht uit gedrukt) dus heb ik besloten om er mee te stoppen. Afgelopen november ben ik samen met mijn broer 
Christian eens gaan kijken bij de badminton.  Al snel bleek het serieuzer en leuker te zijn dan we dachten en tot 
heden doen we het met plezier. Aan de techniek moet nog gesleuteld worden, maar gelukkig krijg ik het spelletje 
steeds meer door. Ik vind het zeker niet erg om te verliezen, maar dan moet ik er eerst wel alles aan hebben 
gedaan om te winnen. Kortom, een erg leuke sport waarin ik me zeker kan vermaken. 
 
Sportieve groeten,

Jelle
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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,
Hier weer een verslagje van de recreanten 
badmintongroep dinsdag-en woensdagochtend.  

Op dinsdag 16 april was het eindelijk zover, het lang 
geplande etentje. Vooraf hadden we moeten kiezen 
uit een vlees of vis menu. Natuurlijk waren een aantal 
mensen vergeten welk menu ze hadden opgegeven bij 
Marijke. Een goed teken dat men in ieder geval alles lust. 

Nadat iedereen had plaatsgenomen, aan de feestelijk 
gedekte tafels, konden we iets te drinken bestellen. Dit 
werd op een papiertje bijgehouden. Het voorgerecht 
bestond uit carpaccio of scampi’s. Gelukkig hoefden we 
niet op iedereen te wachten met eten, omdat er zoals 
gezegd 3 tafels waren gedekt. Een tafel met 12 personen, 
1 met 8 personen en 1 met 14 personen. Totaal 34 
peronen dus. Gezelligheid staat op zo’n avond natuurlijk 
bovenaan het lijstje. Af en toe hoorde ik van andere 
tafels grote lachsalvo’s ontstaan wat aan andere tafels 
weer grote hilariteit tot gevolg had.  

Na het voorgerecht was het wachten op het 
hoofdgerecht, biefstuk of kabeljauw. Frieten werden 
geserveerd in een echte ouderwetse frietzak, nu wel 
in een houder. We konden zoveel bijbestellen als we 
wilden.  

Na het hoofdgerecht was het tijd voor het toetje. 
Grand dessert met diverse lekkernijen. Iedereen moest 
een beetje lachen om mij omdat ik het glaasje met 
bosbessenmousse met de achterkant van het lepeltje 
wilde opeten. Het bijgeleverde lepeltje paste n.l. niet 
in het glaasje, althans niet tot op de bodem. Tot grote 
hilariteit zat even later iedereen met de achterkant van 
het lepeltje te eten. 

Tot slot nog een heerlijke bak koffie of thee en gezellig 
nog wat napraten.

Het was weer super!!! Iedereen bedankt voor jullie 
deelname en tot volgend jaar.

Groetjes Will Kimenai

etentje badminton
door Will Kimenai
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de resultaten

Familietoernooi 26 februari 2013
door Edy van Hoije

Teamnr Team Familie Punten Voor Tegen
1............de Damstenen .................................van Damme ...................................12 .......... 332 .........141
2............Kemeltjes ........................................KeijmelWilleboordse .....................12 .......... 290 .........179
3............De p’tjes ..........................................de pooter.......................................11 .......... 267 .........180
4............ruisende Vijvertjes .........................van de Vijver .................................11 .......... 253 .........207
5............Alnashefrasabmar ...........................Baert..............................................10 .......... 259 .........191
6............Vak 410 ...........................................Dees/van Hoeve ............................10 .......... 253 .........199
7............The Flying Lummels ........................Adriaansen ....................................10 .......... 277 .........212
8............De pretletters ..................................Boyer/de Letter .............................10 .......... 298 .........229
9............ v.d.Wege ..........................................van de Wege..................................8 ............ 213 .........192
10..........Beys .................................................van Beysterveldt ............................8 ............ 199 .........198
11..........Anne ................................................Dieleman .......................................8 ............ 221 .........215
12..........de 3 B’s ............................................Bedee ............................................6 ............ 174 .........192
13..........Verzin maar iets ..............................Kimenai/Harms .............................6 ............ 225 .........194
14..........Hee kijk door loopt een konijntje ....Burggraeve ....................................6 ............ 205 .........222
15..........De Kalfsvelletjes ..............................Kalfsvel ..........................................5 ............ 225 .........210
16..........Michiel Adriaanz. de ruijter ............de ruijter .......................................5 ............ 192 .........214
17..........refuse to lose ..................................  de Kievit .......................................4 ............ 195 .........221
18..........Maliwojatjes ....................................van Hoije/Dieleman ......................4 ............ 192 .........223
19..........Mia Audina ......................................Schumann .....................................4 ............ 200 .........239
20..........Willemsen .......................................Willemsen .....................................4 ............ 200 .........264
21..........DyDyAdWi .......................................  Ad Kimenai ...................................2 ............ 157 .........209
22..........Banaantjes ......................................Eekhout/Sanderse/Gosselaar........2 ............ 183 .........216
23..........Graham ...........................................de Grave/Hamelink .......................2 ............ 225 .........244
24..........De Keijzertjes ..................................de Keijzer .......................................2 ............ 167 .........247
25.......... Steelsneels ......................................Steels/Neels ..................................2 ............ 226 .........254
26..........Krijgsteg ..........................................Krijger/Stegeman ..........................2 ............ 214 .........262
27..........De Sterretjes ...................................paauw/Tromp ................................2 ............ 191 .........270
28..........de Zeemeeuwclub ...........................Guiljam ..........................................0 ............ 140 .........305

Verslagje in Streekbeeld!

Kijk ook op www.bcterneuzen.nl voor meer foto’s!
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Hallo iedereen,

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over het familietoernooi 
van zondag 24 februari 2013. Ik zal me eerst even voorstellen: mijn 
naam is Annelies Kalfsvel, echtgenote van lid peter Kalfsvel. peter 
had ons, samen met onze twee zonen Niels (11 jaar) en Lars (8 jaar), 
ingeschreven onder de naam “De Kalfsvelletjes”. 

Door de sneeuw kwamen we om iets voor tienen in De Vliegende Vaart aan. 
Onze eerste reactie was: “Jeetje, zoveel mensen!” En om 10.00uur, tijdens 
de ontvangst, hoorden we dat er 120 deelnemers waren!. We kregen uitleg: 
wedstrijden van 20 minuten, na 10 minuten even pauze om van spelers 
te wisselen. Dat ging tijdens de 6 partijen die we gespeeld hebben heel 
gemoedelijk. De sterkte van de teams werden steeds op elkaar afgestemd zodat 
we leuke wedstrijdjes hebben gespeeld. Ook was er altijd wel iemand aanwezig 
die de puntentelling voor zijn rekening nam of stond aan te moedigen.

Om ca. 11.30uur was het pauze en had je de gelegenheid om wat te drinken 
in de kantine, maar sommige deelnemers waren zo enthousiast dat ze deze 
pauze gebruikten om zelf wat te spelen of wat extra te oefenen voor de 
laatste 3 partijtjes. Eén van de hoogtepunten van het toernooi was voor ons 
de wedstrijd tegen De ruisende Vijvertjes (goede bekenden van ons). De 
teams werden samengesteld tot vergelijkbare sterkte en er werd een hele 
leuke partij gespeeld. Eerst speelden de kinderen tegen elkaar en daarna de 
ouders. De eindstand? We waren het er allemaal over eens dat de eindstand 
gelijk was.

Om 13.00uur waren alle wedstrijden gespeeld en werden we in de kantine 
verwacht voor de prijsuitreiking. Onder het genot van een drankje, gesponsord 
door Terneuzense Glashandel, werd de winnaar van dit toernooi bekend 
gemaakt maar elk team mocht een prijs ophalen. Deze prijs waren koeken of 
gebak, gesponsord door Bakkerij Van de Velde. Originele namen van de teams 
kwamen voorbij, zoals: De Banaantjes, The fluying Lummels, De 3 B’s en Hééé, 
kijk daar loopt een konijntje! (voor het volgende toernooi gaat de organisatie 
er over nadenken  ook een prijs te geven voor de meest origineelste naam). 
Daarna werd de “eerste” prijs alsmede de wisselbeker verloot. 
Het resultaat van de uitslagen: winnaar van het toernooi was De Damstenen. 
De eerste prijs, een taart gebakken door Bakkerij Van de Velde mocht door 
Team Michiel Adriaenszoon De ruyter worden opgehaald en de beker werd 
gewonnen door Team Anne.  
 
Wij, de Kalfsvelletjes, vonden het een leuk en heel gemoedelijk toernooi en 
het zal zeker niet de laatste keer zijn dat we hier aan hebben deelgenomen. 
Bedankt voor de organisatie en de gezelligheid!

Familietoernooi 26 februari 2013
door Annelies Kalfsvel
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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

de resultaten

peptoernooi jeugd 16 maart 2013
door Edy van Hoije

Leeftijd  Naam J/M Totaal aantal
 punten
tot 11 jaar 1 Anne Dieleman ..................m ............178
 2 Damian Steels ....................j ..............161
 3 Celestine van Hoeve ..........m ............157
 4 Thomas Neels ....................j ..............156
 5 roberto Bedee ...................j ..............149
 6 Matteo Bedee ....................j ..............113
 7 Sandy Koster ......................m ............110
 8 Talisha Ivens .......................m ............107
   ...........................................................
 11 tot 13 jaar 1 Kitty den Engelsman ..........m ............158
 2 ramon Dees .......................j ..............157
 3 Eline Eekhout .....................m ............150
 4 Jaimy Eerkes .......................j ..............142
 5 Kimberly Neels ...................m ............129
 6 Laurens van Hoeve .............j ..............122
   ...........................................................
ouder dan 13 1 Anne van Damme ..............m ............193
 2 Lisa Dieleman .....................m ............174
 3 Laura Stevens .....................m ............158
 4 Fenna Willeboordse ...........m ............158
 5 Quinter Bruggheman .........j ..............147
 6 Stein de Kievit ....................j ..............147
 7 Moniek de Letter ...............m ............125
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Net als vorig seizoen werden er 4 pEp toernooien gespeeld, waarvan de laatste op 16 maart.
Dus tijd voor een korte terugblik. en de verwachtingen voor het komende seizoen.

De bezetting was resp. 6, 6, 5 en 5 banen, dus gemiddeld 5,5 tegen 5,0 vorig jaar. Er waren ook dit jaar 
weer veel nieuwe gezichten, dwz. bij de dames wel 7 en bij de heren 4. Deze aanwas biedt hoop voor de 
toekomst. Met name de toename bij de dames is zeer welkom.
pEp 2 en 4 waren weer gelijktijdig met het  jeugd pEp toernooi..

Zoals gebruikelijk een beschouwing op basis van de cijfers. We telden 19 verschillende dames en 21 
verschillende heren. Het aantal inschrijvingen bij de dames was 41, tegen 48 bij de heren. Het gemiddelde 
puntentotaal, omgerekend over de 4 gespeelde toernooien was voor de dames  214,4 en voor de heren 
220,4. voor beide groepen een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

De gemiddelde scores lagen, op enkele uitschieters na, weer heel dicht bij elkaar.
Dit vooral dank zij de creatieve inbreng van Arie Boer en Karel Nijssen, die ondanks de soms 
grote sterkteverschillen bij de deelnemers, 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 was een (drink)beker.
De winnaars hiervan waren bij de dames: Nicole de paauw, Nathalie Hoogesteger, Wil Verburg en Daisy 
Kimenai en bij de heren: Ad Kimenai, Jan van Beijsterveldt en 2 maal Jacco van der Hooft. De andere 
(hoofd)prijs een cadeaubon, werd verloot onder de deelnemers. De winnaars hiervan waren bij de dames: 
Clara Schumann, paula Verhage, Ingrid Nijssen en Nelly van der peijl en bij de heren waren dat Mario 
Baert, Jacco van der Hooft, Wim Adriaansen en Karel Nijssen.

De pEp-kampioenen, degenen die de hoogste gemiddelde score over alle 4 de toernooien hebben behaald, 
waren Wil Verburg en Jacco van der Hooft. Zij werden gehuldigd met een prachtige beker.
De poedelprijzen, het traditionele potje met pEp-pillen, waren voor Will Kimenai 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.

Adriaan 

peptalk
door Adriaan v/d Waal van Dijk

A5	  formaat	  €	  50

STAp EENS BINNEN BIJ EEN ADVErTEErDEr!
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1. Ingrid Nijsen flessendopjes en theezakjes spaart? (van de theezakjes  
 het omhulseltje)
2. De vereniging bestuursleden zoekt?
3. Het dit jaar misschien toch zomer wordt?
4. Jan Stegeman meer bril op zijn hoofd heeft dan haar?
5. Ad en Will samen op dansles zitten?
6. Matthijs Dubbeldam al meerdere malen in de krant heeft gestaan met  
 het schaken op hoog niveau?
7. Stein de Kievit 2de is geworden met karabijn en boogschieten?
8. Nelly en Daisy denken dat er een spook in kleedkamer 8 zit?
9. Will van de baan rent om haar portemonnee te zoeken en daarna weer  
 terug rent omdat hij toch in haar tas zit?
10. Ester niet van geflikvlooi houdt op het veld?
11. Niet alle shuttles even goed zijn?
12. Alle kinderen groot worden?
13. Joop het spelen niet kan laten?
14. Jan Jansen gemist wordt op de dinsdagochtend?
15. Heel veel mensen tijdens het etentje vergeten zijn wat ze hadden  
 gekozen om te eten?
16. De vereniging altijd nieuwe leden zoekt?
17. Sommigen zelfs verslaafd zijn aan badminton?
18. Badminton derde staat op de lijst van de meest intensiefste sporten?
19. Er nu 19 wistjedatjes zijn gelezen?
20. Een aantal leden veel te veel op facebook zetten?
21. De jeugd weer eens een badmintonexamen heeft gehad?
22. Er maar liefst 35 man bij het etentje aanwezig waren?
23. Wil Verburg iets met elestiekjes heeft?
24. Nelly liever poetst dan badmintont?
25. Carlie en Karel in een band zitten?
26. Er minstens twee stelletjes dit seizoen 25 jaar getrouwd zijn?
27. Veren shuttles veel sneller kapot gaan?
28. Badminton een sport is waarmee je je geheugen traint?
29. Adriaan de meeste uren in de sporthal doorbrengt?
30. Er een aantal mensen bijna elke maandagavond na het trainen nog  
 iets gaan drinken?
31. Badminton een hele hele hele leuke sport is?
32. Daisy het leuk vind om wistjedatjes te verzamelen?
33. Dit het 33ste wistjedatje is en ook de laatste voor deze keer?

Wistjedatjes
door Daisy Kimenai

VErJAArDAGSLIJST JULI

Mirjam Hoogenboom .............................. 06 jul
Fenna Willeboordse ................................ 06 jul
Stein de Kievit .......................................... 14 jul
Carlie reubens ......................................... 14 jul
roberto Bedee......................................... 15 jul
Brigitte van de Water  .............................. 22 jul
Carine Bos ............................................... 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
Quinten Bruggheman ............................. 18 jun
Joy de ruyter .......................................... 21 jun
ramon Dees ........................................... 22 jun
Karel Nijssen ........................................... 23 jun
Chantal Eerkes ........................................ 29 jun
Eline Eekhout .......................................... 30 jun

VErJAArDAGSLIJST MEI

Greta Bauwens ...................................... 01 mei
Laurens van Hoeve ................................ 03 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
Truus van den Berg ................................17-mei
Wijnand Harthoorn ............................... 19 mei
Karel Hofman ......................................... 19 mei
Chris de ruyter ...................................... 21 mei
Mathijs Dubbeldam ............................... 21 mei
Joke de Meester .................................... 24 mei
Elly Eerkes ..............................................28-mei

verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd
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Dank aan de organisatie, vrijwilligers, tellers, 
sponsors en bestuur voor een geslaagd en 
gezellig Zeeuws vlaams Kampioenschap!

Winnaars Zeeuws vlaamse Kampioenschappen 2013
door Karel Nijssen

 Naam Club
gd hooFdtoernooI
1 Erik Stoel + Mirella de Vijlder Sjuttul/Den Ossaert
2 piet van Hoorn + Jolanda van pamelen Sjuttul

dd hooFdtoernooI
1 Jolanda van pamelen + Mirella de Vijlder Sjuttul/Den Ossaert
2 Silvia van Straten + Veerle Thalen BC Terneuzen

hd hooFdtoernooI
1 piet van Hoorn + Erik Stoel Sjuttul
2 Stefan van de Velde + paul van de Vijver BC Terneuzen

de hooFdtoernooI
1 Veerle Thalen BC Terneuzen
2 Mirella de Vijlder Den Ossaert

he hooFdtoernooI
1 Stefan van de Velde BC Terneuzen
2 Stefan Verhage BC Terneuzen

gd jeugd
1 Floris Kennis + Lynn de ritter BC Terneuzen
2 Michiel van Damme + Anne van Damme BC Terneuzen

dd jeugd
1 Anne van Damme + Christine Simpelaar BC Terneuzen
2 Lisa Dieleman + Laura Stevens BC Terneuzen

hd jeugd
1 Mathijs Dubbeldam + Floris Kennis BC Terneuzen
2 Dylan Blaakman + Michiel van Damme Sjuttul/BC Terneuzen

de jeugd
1 Anne van Damme BC Terneuzen
2 Lisa Dieleman BC Terneuzen

he jeugd
1 Floris Kennis BC Terneuzen
2 Michiel van Damme BC Terneuzen

gd recreanten
1 Ad Kimenai + Wil Kimenai BC Terneuzen
2 Jules Boyer + Chris Gerrits BC Terneuzen

dd recreanten
1 Wil Kimenai + Nelly van der peijl BC Terneuzen
2 Ingrid Nijssen + Wil Verburg BC Terneuzen

hd recreanten
1 Enno Cohen + Jacco van der Hooft BC Terneuzen
2 Davy de Braal + Marnix pot BC Terneuzen

he recreanten
1 Enno Cohen BC Terneuzen
2 Jacco van der Hooft BC Terneuzen

Foto’s van alle winnaars vind je op:
http://album2012-2013.bcterneuzen.nl/#20.0
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eindklasseringen seizoen 2012/2013
 

senioren

derde klasse regio Zeeland:
Winnaar BV Sjuttul 1
Eindklassering BC Terneuzen 1: 3e plaats

vierde klasse regio Zeeland:
Winnaar BC Zierikzee 1
Eindklassering BC Terneuzen 2: 7e plaats

vijfde klasse regio Zeeland
Winnaar BV Sjuttul 2
Eindklassering BC Terneuzen 3: 9e plaats

dubbelcompetitie deel 1 Zeeland
Winnaar BC ‘t pluumpje 4
Eindklassering BC Terneuzen 4: 9e plaats

dubbelcompetitie deel 1 Zeeland
Winnaar BC ‘t pluumpje 4
Eindklassering BC Terneuzen 5: 11e plaats

bekercompetitie Zeeland
Uitslag nog niet bekend

dubbelcompetitie deel 2 Zeeland
Uitslag nog niet bekend

 

junioren

klasse A jeugdcompetitie regio Zeeland
Winnaar BC Sinar ‘75 J1
Eindklassering BC Terneuzen 1: 5e plaats

klasse B jeugdcompetitie regio Zeeland
Winnaar BC rillandia Smashers J1
Eindklassering BC Terneuzen 2: 5e plaats

Junioren
BC Terneuzen 2

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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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

Fijne vakantie en tot ziens in september!



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


