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Informatie
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Toernooien
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Bij te late opzegging wordt het lid-
maatschap automatisch verlengd.

drIngende oproep
Onze club heeft dringend behoefte aan:

bestuursleden

help je club!
eerste speeldag dIt seIzoen: 
 
recreanten: jeugd: 
Maandag 2 september 18.00 tot 22.30 uur Vrijdag 7 september 16.00 tot 19.00 uur

geen badmInton!
dinsdag 15 oktober 2013, wegens andere activiteiten in de sporthal 
woensdag 16 oktober 2013, wegens andere activiteiten in de sporthal 
vrijdag 18 oktober 2013, herfstvakantie 
donderdag 5 december 2013 Sinterklaas 
dinsdag 24 december 2013 t/m vrijdag 3 januari 2014, kerstvakantie 
woensdag 5 maart 2014, wegens andere activiteiten in de sporthal 
vrijdag 7 maart 2014, voorjaarsvakantie 
vrijdag 18 april 2014, Goede Vrijdag 
maandag 21 april 2014, 2e Paasdag 
woensdag 30 april 2014, Koninginnedag

laatste training dinsdag 29 april 2014

Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl
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Hallo allemaal,

Begin augustus....het lijkt nog ver weg, maar over een maandje kunnen we de vakantiekilo’s er weer 
af meppen :) Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en zin heeft om er sportief tege-
naan te gaan, ik in elk geval wel!

Een van de prio’s voor dit jaar is het zoeken van een nieuw bestuurslid. In de laatste Algemene 
Ledenvergadering heeft Piet Verhage zijn functie als secretaris neergelegd. Mogelijk kunnen we ie-
mand van jullie (jeugd/senioren) enthousiasmeren om zitting te nemen in het bestuur en zodoende 
een stem te hebben in de activiteiten en beslissingen waar we voor komen te staan.

De secretaristaken zijn verdeeld onder andere bestuursleden, waardoor die taken een stuk zwaarder 
worden. Ook voor de besluitvorming binnen het bestuur is het handiger om met een oneven aan-
tal bestuursleden te stemmen.... en zeker ook voor de voortgang van de club is het goed om extra 
bestuursleden te hebben, want zonder een bestuur kan een club niet bestaan!

DUS....als je meer dan badmintonspelend actief wil zijn binnen je vereniging en het bestuur wilt 
helpen de taken te verlichten, laat je horen.

Zoals ook besproken in de Algemene Ledenvergadering zijn genoodzaakt de contributie te verhogen 
om de financien op orde te kunnen houden. Voor de senioren wordt de contributie 124,- euro, voor 
de jeugd 81,- euro.

Eind deze maand zal het bestuur beginnen met de eerste vergadering, zodat we eea in gang kunnen 
zetten en plannen.

Ik zie jullie graag terug in september!

tot dan,

Shelley Baert

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!
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bestuur en commissies
bestuur

Voorzitter:
Shelley Baert
0115-691727

Secretaris:
Vacant

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 van der Waal van Dijk
0115 618451 
Langs de Kreek 32 
4535CC Terneuzen
 
clubadres:
BC Terneuzen
0115 691727 
Robijnboog 10
4533 BA Terneuzen

homepage:
WWW.BCTERNEUZEN.NL

adressen

Algemeen lid / Tech-
nische commissie:
Stefan van de Velde
06 15523995

Inleveren copy slagblad
vóór 4 november 2013:

bij Clara Schumann en Mario Baert 
slagblad@bcterneuzen.nl

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: NL72 RABO 0362 3137 41 
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,--
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de shuttle

Hallo allemaal,
Tijdens de zomerstop kreeg ik ineens een mailtje van Clara, met de vraag of ik een stukje wil schrijven 
voor het slagblad vanwege mijn uitverkiezing als sportvrouw van het jaar, en dat wel binnen 2 dagen. 
Daarom maar gelijk in de pen geklommen waarvan jullie nu het resultaat kunnen lezen. 

Voor zover mensen mij niet kennen: ik ben Veerle Thalen en ruim 20 jaar lid van BC Terneuzen. Met 
veel plezier speel ik mijn partijen op maandag- en donderdagavond en tijdens de competitie.  Binnen de 
vereniging ben ik een aantal jaar actief geweest als bestuurslid. Aangezien ik ook krap in mijn tijd zit, heb 
ik besloten om mijn bestuursfunctie vorig jaar neer te leggen. Nu houd ik me voor de badminton bezig 
met de competitieleiding voor de senioren en geef ik op vrijdagmiddag training aan de oudste jeugd. 
Daarnaast doe ik mede de organisatie / indeling van het kerst- en oliebollentoernooi. Je inzetten voor 
de vereniging houdt dus niet in dat dit gelijk een bestuursfunctie hoeft te zijn! Vele handen maken licht 
werk, dus iedereen is welkom om zijn of haar steentje bij te dragen!

Tijdens het laatste kersttoernooi werd ik verrast met de uitverkiezing tot sportvrouw van het jaar 2012. 
De redactie van het slagblad vroeg zich af of de roem me niet naar het hoofd was gestegen… Nu geloof 
ik niet dat dit het geval is. Ik vind het vooral leuk dat op deze manier mijn inzet voor en betrokkenheid bij 
de vereniging is beloond! 

Verder ben ik in het dagelijks leven werkzaam in de psychiatrie. Naast mijn werk geef ik ook al jarenlang 
leiding bij scouting EOS/St.Hubertus in Terneuzen en probeer ik met regelmaat op de koersfiets door 
Zeeuws-Vlaanderen te rijden. Deze hobby is deze zomer enigszins uit de hand gelopen aangezien ik 
het plan had opgevat om in de Franse Alpen te gaan fietsen. Daar heb ik onder andere Alpe d’Huez 
bedwongen, echt een fantastische ervaring! Toch kijk ik ook weer uit naar het nieuwe seizoen, 
badminton blijft toch super om te doen, dus hopelijk tot snel op de baan!

Groetjes Veerle

sportvrouw 
van het jaar 
veerle thalen 

verKoopprIjzen badmIntonracKets 
2013 / 2014

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 gecom-
bineerd 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 hier-
naar bij de begeleiding tijdens de speeldagen.

badmintonrackets te koop!

BC Terneuzen

zOLAnG De VOOrrAAD STreKT!
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!

de shuttle

Omdat  we als koppel al jaren samen gaan badmintonnen, maar misschien niet iedereen ons kent,  
zullen  we ons eerst even voorstellen.

Greta :  49 jaar en werkzaam in IT bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.  
Hobbies :  lezen, tuinieren, wandelen/lopen  en … badminton

Rudy:  52 jaar en werkzaam als Technicus bij Delta NV.  
Hobbies : wielrennen, tuinieren, puzzelen en … badminton.

Hoe zijn we in aanraking gekomen met badminton? Zo’n 15 jaar geleden werden we gevraagd of we 
geen zin hadden om mee te gaan badmintonnen.  Via via kwamen we zo terecht bij de badmintonclub 
van Yara. Na het kopen van een paar (goedkope) badmintonrackets gingen we samen met nog een paar 
vrienden  op maandagavond naar het Racketcentrum.  Aangezien we tot dan toe alleen nog maar in 
de tuin wat geslagen hadden,  hadden we nog heel wat te leren. Maar na wat goede adviezen en veel 
oefenen ging het toch alsmaar beter.

Na een paar jaar werden we ook nog uitgenodigd om op vrijdagavond bij een kleiner clubje te gaan 
spelen in de Oude Vaart. 

Toen de bedrijfssponsering niet meer mocht en de badmintonclub van Yara gestopt is, zijn we verder 
gegaan bij BC Axel.  Omdat het pas om 20u begon kwam dat voor ons niet zo goed uit en zijn we 
overgestapt naar BC Terneuzen.  Daar zagen we ook nog een paar oude bekenden van de Yara terug.

We spelen er nu al 4 jaar en vinden het heel leuk.  Onze techniek  laat dan misschien te wensen over, 
maar dat proberen we te compenseren met onze inzet en enthousiasme. En af en toe een partijtje 
winnen van de meer geroutineerde spelers geeft altijd wel voldoening.

Ons vrijdagavond clubje is bij het slopen van de Oude Vaart verhuisd naar ’t Sportuus in Axel waar 
we nog steeds onder eigen beheer actief zijn. Daar spelen alleen ‘senior-amateurs’ en nieuwe 
enthousiastelingen zijn altijd welkom. We hebben vooral een groot tekort aan vrouwelijke speelsters.

Groeten, Greta en Rudy Bauwens

greta en rudy
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Speeltijden	seizoen	2013/2014
dag/tIjd categorIe traIner/begeleIdIng

Maandag
18.00-22.30

Recreanten 
Senioren

Adriaan v/d Waal v Dijk

Dinsdag
09.30-11.00

Recreanten 
Senioren

Joop Lisman

Woensdag
09.00-10.30

Recreanten Marijke van Hoije

Donderdag
20.00-21.30

Senioren 
competitie 

3 banen

Stefan van de Velde

Vrijdag
16.00-17.00

Jeugd tot 
ca. 9 jaar

Marijke van Hoije  
Adriaan v/d Waal v Dijk

Vrijdag
17.00-18.00

Jeugd tot 
ca. 12 jaar

Marijke van Hoije 
Adriaan v/d Waal v Dijk

Vrijdag
18.00-19.00

Competitie 
Junioren

Veerle Thalen

A5	  formaat	  €	  50

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!

François Huijbregts 
francois.huijbregts@h-itconsultancy.nl 
+31 (0)6 19371727 
www.h-itconsultancy.nl

H-IT Consultancy B.V.
Robijnboog 10 
4533 BA Terneuzen 
Nederland
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dag datum toernooi tijd

Zaterdag 5 Oktober 2013 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Zaterdag 2 November 2013 PEP toernooi junioren 10.00-13.00

Zondag 10 November 2013 Familietoernooi 10.00-13.15

Zondag 8 december 2013 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Maandag 23 december 2013 Kersttoernooi 18.00-22.30

Maandag 6 Januari 2014 Oliebollentoernooi 18.00-22.30

Zondag 26 Januari 2014 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Zaterdag 22 Februari 2014 Familietoernooi 10.00-13.15

Zaterdag 15 Maart 2014 PEP toernooi senioren 
en junioren 10.00-13.00

Zondag 6 April 2014 Zeeuws Vlaamse  
Kampioenschappen 10.00-19.00

toernooien seizoen 2013/2014

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)
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A5	  formaat	  €	  50

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!
VERJAARDAGSLIJST OKTOBER

Melissa van Es ........................................ 05 okt
Edwin Meertens ..................................... 15 okt
Sita Faasse .............................................. 16 okt
Paula Verhage ......................................... 17 okt
Clara Schumann ...................................... 19 okt
Gowinda van Hussen .............................. 20 okt
Jashwant van Hussen.............................. 20 okt
Daisy Kimenai ......................................... 24 okt
Damian Steels ......................................... 24 okt
Chris Vreeke ............................................ 26 okt
Arie Boer ................................................ 26 okt
Loes Dees ............................................... 27 okt
Jo Wollrabe ............................................. 28 okt
John Buijs ............................................... 29 okt
Theo de Koning ....................................... 30 okt

VERJAARDAGSLIJST SEPTEMBER

Dimitry van de Wege ..............................03 sep
Nina Guiljam ...........................................04 sep
Jelle de Keijzer ........................................05 sep
Koos Hamelink ........................................10 sep
Joop Lisman ............................................13 sep
Pieter van Alten ......................................16 sep
Davy de Braal  .........................................19 sep
Evelien Doolaard ....................................21 sep
Claudia Bruggheman ..............................22 sep
Peter Kalfsvel ..........................................22 sep
Chantal UytdeHaag .................................29 sep
Govert van der Peijl ................................30 sep
Esther van de Vijver ................................30 sep

VERJAARDAGSLIJST AUGUSTUS

Robin Marsé .......................................... 01 aug
Christian Sybinga ................................... 02 aug
Berbara van de Water............................ 02 aug
Sjacco de Ritter ...................................... 03 aug
Monique de Kok .................................... 06 aug
Aron Oele .............................................. 06 aug
Jell Ypma ................................................ 07 aug
Virginie van der Bijl ................................ 09 aug
Anne Dieleman ...................................... 14 aug
Stefan van de Velde ............................... 14 aug
Woudina Kolijn ...................................... 21 aug
Chris Gerrits ........................................... 23 aug
Syd Mohseny ......................................... 25 aug
Riekie Polman ........................................ 25 aug
Bonny de Bakker .................................... 29 aug

verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd
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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 jeugd is getest, senioren opgepast!
door Clara Schumann, foto’s Clara en Mario  
De  jeugdspelers hebben het badminton seizoen afgesloten met een examen. Allerlei badminton tech-
nieken van het afgelopen jaar werden getest. 
Ze  hebben  laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd  op de verschillende slagen, korte en 
hoge service. Het voetenwerk en nog veel meer.
 
Ze zijn allemaal  geslaagd !  Gefeliciteerd.
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adreswIjzIgIngsformulIer bc terneuzen

afmeldIngsformulIer bc terneuzen

Naam: .................................................................................................................................
Voornaam: ..........................................................................................................................
Nieuw adres: ......................................................................................................................
Postcode: ............................................................................................................................
Plaats: .................................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................
Datum: ................................................................................................................................

Gelieve bij verhuizing dit formulier in te leveren bij de ledenadministratie:
Adriaan van der Waal van Dijk
Langs de Kreek 32
4535 CC Terneuzen
email: avdwvd@hetnet.nl

Uiteraard hopen wij dat dit formulier niet door U behoeft te worden gebruikt. Echter indien 
U het lidmaatschap van onze vereniging wilt opzeggen, verzoeken wij U hiervoor dit formulier 
te gebruiken. Mondelinge afzeggingen kunnen niet worden geaccepteerd.  
Voor minderjarigen dient een ouder of verzorger te ondertekenen.

Afmelden altijd schriftelijk en vóór 1 september. Bij te late opzegging wordt het  
lidmaatschap automatisch verlengd.

Ondergetekende laat hierbij weten het lidmaatschap op te zeggen van:

Voornaam: ..........................................................................................................................  
Achternaam: .......................................................................................................................
Reden afzegging: ................................................................................................................
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
Datum: ................................................................................................................................

Handtekening: ....................................................................................................................  

Gelieve dit formulier in te leveren bij de ledenadministratie:
Adriaan van der Waal van Dijk
Langs de Kreek 32
4535 CC Terneuzen
email: avdwvd@hetnet.nl

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)

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

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!
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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

BC Terneuzen is 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


