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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!
geen badmInton!
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 
laatste training woensdag 30 april 2014

Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl
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Het seizoen is begonnen, de wintertijd is ingezet. Er zijn helaas wat leden uit de club gegaan,  
maar we hebben ook nieuwe leden kunnen verwelkomen.

in de 2e helft van november zullen de nieuwe clubshirts uitgedeeld kunnen worden, iets waar  
ik zeer blij mee ben. 

Bijna een jaar geleden na het eerste voorstel, met veel inspanning en zoeken naar mogelijkheden, 
met behulp van genereuze sponsors en een meedenkende leverancier, en een stukje ‘sponsoring’ 
van jullie, de clubleden. Ook voor leden die alsnog een shirt willen aanschaffen of voor komende 
nieuwe leden zullen we ons best doen een shirt te hebben of krijgen. Toch geeft het regelen van de 
shirts ook een stukje verplichting naar de club en sponsors toe, daar wordt soms te makkelijk over 
gedacht. Elders in dit blad zul je er meer over kunnen lezen.

Niettemin, ik hoop dat iedereen zijn en haar shirt met veel plezier en trots zal dragen, 
als team zichtbaar op wedstrijden verschijnen, maar ook tijdens de recreatieve speelavonden,  
bij toernooien als PEP en familietoernooi of als als begeleider bij bv schooltoernooien.

Groeten,

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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Hallo ik heet Tiffany, ben 10 jaar oud en ik zit al een halfjaar op bad-
minton. Ik vond het leuk bij de pep toernooi. Alle potjes heb ik met 
jongens gespeeld. Er waren 5 potjes ik heb 3 potjes gewonnen en 2 
verloren. Ik heb niet gewonnen maar dat geeft helemaal niks ik ging 
gewoon blij weg en niemand was verdrietig. Maar er is nu een dikke 
voordeel ik kan nu beter opslaan. Een heel leuk clubje. 
En ik word later prof.

peptoernooI jeugd 2 november

Foto rudie Eerkens
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Hoi ik ben Anne.
Ik  heb zaterdag 2 november mee gedaan aan 
het PEP-toernooi. Het was super leuk!  
 
We moesten 5 wedstrijdjes spelen van ongeveer  
20 minuutjes. Na elke wedstrijd hadden we kort 
pauze om iets te eten of te drinken. Ook hadden we  
1 lange pauze. 

Ik heb 3 wedstrijden gewonnen en 2 verloren. 
1 wedstrijd was heel spannend. Die heb ik met 
33-34 verloren.

Op het einde was er nog een prijsuitreiking. 
Ik ben 2e geworden in de jongste groep. En heb 
een snoephart gewonnen.

Volgende keer doe ik weer mee!
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Uitslag PEP-toErnooi (jEUgd) 
02-11-2013

ronde 1 2 3 4 Sub 5 Totaal
Leeftijd tot 11 jaar

1 roberto Bedee 45 40 31 35 151 35 186
2 Anne Dieleman 45 38 23 31 137 27 164
3 Célestine van Hoeve 33 38 24 25 120 44 164
4 Matteo Bedee 33 40 12 36 121 25 146
5 Tiffany Eerkes 44 25 18 16 103 38 141

Leeftijd 11 jaar
1 Thomas Neels 41 29 31 36 137 41 178
2 Sandy Koster 44 40 24 31 139 37 176
3 Esmee de Keijzer 41 42 22 23 128 24 152
4 Naomi Krans 26 25 31 25 107 31 138
5 Hannah Zegers 21 26 8 49 104 24 128
6 Aron Oele 26 24 8 35 93 27 120
7 Nique rouw 21 24 18 16 79 38 117

Leeftijd 12 jaar +
1 Lisa Dieleman 41 43 41 38 163 45 208
2 Fenna Willeboordse 42 46 18 49 155 41 196
3 Christine Simpelaar 42 40 24 29 135 44 179
4 Laura Stevens 42 46 12 38 138 25 163
5 Laurens  van Hoeve 41 29 23 29 122 30 152
6 Eline Eekhout 42 33 22 25 122 30 152
7 Sita Faasse 23 42 18 25 108 31 139
8 Kimberly Neels 23 26 24 23 96 37 133

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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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 1 februari 2014:
bij Clara Schumann en Mario Baert 

slagblad@bcterneuzen.nl

Gelezen in de PZC van 4 november:

Gelezen in de PZC begin oktober:
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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.

informatie  
seizoen 2013/2014

start seizoen: maandag 2 september 2013 

einde seizoen: woensdag 30 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,--



16 17
Slagblad BC Terneuzen September 2013Slagblad BC Terneuzen September 2013

Cappendijk Auto’s Terneuzen B.V.
Mr. F.J. Haarmanweg 49

Tel. 0115 697455 / www.cappendijk.nl

  OPTOMETRIST EN CONTACTLENSSPECIALIST  A.N.V.O

A5	  formaat	  €	  50
STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVErTEErDEr!

so you thInK you can .........
door de voorzitter

Verplichtingen, iedereen heeft ze en heeft er, als hij of zij eerlijk er over is, ook soms een hekel aan.

Verplichtingen zijn er in veel aspecten  in ons dagelijkse leven. We zijn de verplichting aangegaan  
om naar school of werk, hebben de verplichting om onze rekeningen te betalen, ga zo maar door.

Ook als vereniging zijn we verplichtingen aan gegaan. Onze inzet om de leden de mogelijkheid te  
bieden badminton te kunnen spelen, om 4 maal per jaar een clubblad te versturen, de verplichting  
om elk jaar een alv te organiseren, om de leden die dat willen de mogelijkheid te bieden mee te doen 
aan de competitie.

Echter, deze verplichtingen gaan in sommige gevallen impliciet voor beide partijen gelden.
Elk jaar moeten wij voor 1 april aan de bond mededelen met hoeveel teams we aan de competitie  
gaan deelnemen. Voor elk team moet (verplicht!) een bijdrage worden afgestaan aan de bond.

Zoals de club aan deze verplichtingen moet voldoen, zo krijgt een lid dat aangeeft competitie te willen 
spelen ook zijn aandeel aan verplichtingen. 

In de eerste plaats is dit:
op tijd aangeven of je opnieuw deelneemt aan de competitie, ofwel ruim voor 1 april. 

In de tweede plaats:
betekent dit dat na aanmelding je jezelf verplicht ook werkelijk deel te nemen aan de hele competitie. 

Waarom? 
Omdat de club gelden betaalt om je competitie te kunnen laten spelen. Omdat je in een team zit. 
En je team laat je niet in de steek tijdens een competitie.

Dat dit stuk geschreven moet worden, geeft al aan dat men zich niet bewust is van deze verplichtingen. 
Waarschijnlijk is men ook niet bewust dat we dit jaar door het niet voldoen aan bovengenoemde 
verplichtingen, we voor een team hebben moeten betalen dat niet bestaat omdat niet duidelijk is 
aangegeven of men wel of niet mee zou doen, en ook na het starten van de competitie leden afhaakten. 

Tijdens de bestuursvergadering is dan ook besloten dat we stricter de regels zullen moeten volgen voor 
de competitie en competitiespelers.

De voorzitter

Voor seizoen 2014/2015 zullen enkel degenen die zich op tijd aanmelden  
in een team worden geplaatst. Geen aanmelding, geen competitie.  
Wees daarnaast bewust van de verplichtingen die je hiermee aangaat,  
met de club, met je teamleden.  
Als je voor de competitie kiest, kies je ook hiervoor.!
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Hoe zou ik het ooit  in vredesnaam uitgelegd gekregen hebben tegen mijn over –over - grootvader zaliger die al-
leen maar het knikkeren kende. Meestal spreken ze het eerste woord uit als bed. Nou, mijn opa zaliger zal bij bed-
minton denken aan slaappillen met een menthol smaakje.

In ieder geval staat er bad en ton, dingen die alles met water te maken hebben, nou, dat vlaggetje wappert toch 
anders. Het is knap om zo een naam te verzinnen, misschien is er zelfs nog octrooi op aangevraagd, waar wij nu 
als schuttelaars en sters voor moeten betalen en dan ook nog eens zo gek te krijgen om die naam ook te gaan ge-
bruiken. Och met de jaren wennen we wel aan de naam.

Nu heb ik nog een vraag. Het klink gek, maar als je ieder zijn uitspraak versie hoort dan klinkt het bij iedereen 
anders en de vraag is, hoe spreek je badminton uit in het Nederlands. Er zijn heel veel versies, en hier volgen er 
enkele (schuin is klemtoon):  
Bad minton , bedminten, bedmin ten, bed min ton, enz.  
Infeite zijn alle mogelijke manieren mogelijk. Blijkbaar weet niemand de juiste uitspraak, of ligt het, ik ga niet op 
tenen staan, aan waar je woont, in Terneuzen, uut de polder, welke buurt, welk beroep je heb gehad en veel en-
gels praatte en ga zomaar door of heb je het gewoon zo geleerd van je moeder of vroeger op school.

Lig er in ieder geval niet wakker van, je weet toch wel wat er wordt bedoeld.

Verder heb je nog de schuttel, of is het nog shuttle, maar dat is volgens mij zo’n ding dat af en toe in een baan 
rond de aarde vliegt, en trouwens ik heb nog nooit de bemanning ,inclusief de Nederlanders daarin, van een ruim-
testation horen zeggen dat ze een badminton schuttle voorbij zagen komen.

Ik ben weer een beetje Herfstgezwam kwijt en wenst ieder nog veel mepplezier.

Jan Hamelink.

de shuttle

Koos en jan
Hoi allemaal.

Ik zal me even voorstellen. Koos van Wijck is mijn naam en ik ben 
gehuwd met Jan Hamelink, die ook op de badminton zit.

Mijn hobby’s zijn onze tuin en puzzelen.

Ik heb twee banen, één bij “de Sprong”, dat is een school, en de 
andere baan is bij “Post.nl”.

Vroeger was ik korfbalster bij k.v. Luctor. Dat heb ik met veel plezi-
er gedaan, maar na jaren was ik verzadigd.

Door Will Kimenai ben ik op de badminton gekomen. Dat viel in 
het begin tegen, het was toch heel iets anders dan korfbal. Maar 
nu vindt ik het heel leuk. Ik zit op de dinsdagochtend groep en dat 
is een toffe groep. Soms wat lol maken, maar ook nog een leuke 
partij wegzetten.

Voor iedereen nog veel badminton plezier.

Koos van Wijck.

bad – tonZWam.
Beste schuttel knuffelaars( sters). 

Een dag of wat terug werd mijn vrouw en ik gevraagd door een schuttel knuffelaarster of wij wat wilden 
schrijven in de meppenkrant van de club. Mijn vrouw schrijf haar stuk en ik het mijne.

Waarom ze mij op dit tijdstip vroegen om te schrijven deed me een beetje schrikken, daar ik als polder 
schuttel knuffelaar een beetje leef met de seizoenen, zie je. Dan uitgerekend met de Herfst een stuk 
schrijven. In de Winter denk ik altijd aan sneeuw en ijspret en in het voorjaar zie ik in gedachten weer 
dartelende schuttel knuffelaars en knuffelaarsters  rondspringen in een met madeliefjes en boterbloemen 
gekleurde weide om het zo te zeggen. In de zomer ja dan is het heerlijk dat ieder op de rug in de zon naar 
de schuttel wolkjes in de lucht kan staren en dromen dat na de zomer de schuttels weer uit de cocon kun-
nen.

Maar nu met de Herfst, ja, dan denk ik altijd, en zo voelt het ook een beetje van binnen aan ………. zwam-
men, letterlijk en figuurlijk. Als je dan, zoals ik nu in een innerlijk zwamproces zit en je dan gevraagd wordt 
om een stuk te schrijven, ja, dan zal je toch een verhaal krijgen dat in dit seizoen past.

Toch ga ik wat schrijven, of eigenlijk wat vragen. Vragen die me weliswaar niet uit de slaap houden, maar 
me toch het gevoel geven van dat je niet precies weet hoe het zit, je weet wel, je hoort het luiden, maar 
weet ……………….

Mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe heeft iemand ooit het woord badminton verzonnen. Tenminste, ik kijk 
er naar als Nederlander die Nederlands spreekt en schrijf. Ik heb, om eerlijk te zijn geen woordenboek op 
na geslagen, nog gekoegult naar de wikipedia. Want neem me niet kwalijk, korfbal, voetbal, basketbal enz. 
daar weet je al in het woord wat het ongeveer is, maar BAD – MIN –TON. Je zou denken dat het door ie-
mand verzonnen is die in bad zat, het hoorde regenen en eraan dacht dat hij nog om een regenton moest 
naar de boerenbond. 
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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!

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

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

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 
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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 club  
Kampioenschappen 10.00-19.00

toernooien seizoen 2013/2014

A5	  formaat	  €	  50

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVErTEErDEr!
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VErJAArDAGSLIJST JANUArI

Stefan Verhage ....................................... 04 jan
Paul van de Vijver ................................... 07 jan
Nelly van der Peijl ................................... 10 jan
Samantha Bukkens ................................. 11 jan
Carina Stegeman .................................... 14 jan
Cees van der Straate ............................... 14 jan
Jules Boyer .............................................. 15 jan
Anne van Damme ................................... 16 jan
Ovidiu Verboven ..................................... 17 jan
Hen van den Berg ................................... 18 jan
Marietta vanraalten ............................... 20 jan
Dymphy Kimenai .................................... 23 jan
Alanah Baert ........................................... 25 jan
Laura Stevens ......................................... 25 jan
Jan van Beijsterveldt ............................... 27 jan
Ad Kimenai ............................................. 27 jan
Hannes Versloot ..................................... 28 jan

VErJAArDAGSLIJST DECEMBEr

Aukje van de Velde ................................ 04 dec
Frans Koole ............................................ 05 dec
Wil Verburg ............................................ 05 dec
Willem de ruiter  ................................... 07 dec
Peter Eekhout ........................................ 10 dec
Francois Huijbregts ................................ 12 dec
Nathalie Hoogesteger ............................ 19 dec
Dion van de Wege ................................. 21 dec
Christine Simpelaar ............................... 23 dec
Silvia van Straten ................................... 25 dec
Ingrid de Vries ....................................... 25 dec
Jolanda Willemsen ................................ 25 dec
Ilonka Dees ............................................ 30 dec

VErJAArDAGSLIJST NOVEMBEr

Jeannet van der Bijl ............................... 03 nov
Bart romeijn .......................................... 15 nov
Karin Somers ......................................... 18 nov
Peter de Pooter ..................................... 19 nov
Co Hofman............................................. 21 nov

verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd

Wat is het nut  
van sponsoring?
door François Huijbregts 

De definitie van sponsoring is dat een bedrijf een bedrag betaalt waar een 
vereniging iets tegenover stelt, bijvoorbeeld een wederdienst. Wordt er niets 
tegenover gesteld, is er sprake van een gift. Met name dit laatste is voordelig  
voor de belasting, een gift zal namelijk belast worden.

Als u dit leest, hebt u als lid van BC Terneuzen te maken met sponsoring.
Het blad wat u in handen houdt, is gevuld met advertenties. Bedrijven betalen 
een vergoeding waar de vereniging de mogelijkheid tot het maken van reclame 
als dienst tegenover stelt. Verenigingen, dus ook BC Terneuzen hebben deze 
sponsorgelden hard nodig om elk jaar de finacien sluitend te maken. 
Zonder zou betekenen dat de contributie flink zou stijgen, dus u als lid heeft 
financieel voordeel aan sponsoring.

Voor niets gaat de zon op, een bedrijf heeft een reclame budget en wil deze 
beperkte pot zo optimaal mogelijk inzetten. Zoals u in de winkel kijkt naar prijs-
kwaliteit, zo doet een bedrijf dat ook: hoe wordt het reclame budget zo ingezet,  
dat deze optimaal de doelgroep bereikt. Een bedrijf die shuttles verkoopt zal zeker 
interesse hebben om BC Terneuzen te sponsoren via een advertentie. Maar is t ook 
interessant voor de slager op de hoek? U als lid kan het voor de slager interessant 
maken door er uw vlees te halen.

Nu bent u de afgelopen weken gevraagd of u een shirt wilde aanschaffen van 
goede kwaliteit tegen een kleine bijdrage. Bakkerij van de Velde, CoolProfs en 
H-IT Consultancy hebben samen de handen ineen geslagen met BC Terneuzen 
om dit mogelijk te maken. D.m.v een meerjarige sponsorovereenkomst aan te 
gaan heeft het bestuur de kans gegrepen om de komende jaren verzekerd te zijn 
van extra inkomsten. De sponsoren hebben extra reclame verkregen doordat 
de competitiespelers vanaf heden hun wedstrijden in shirts spelen waarop de 
sponsoren vernoemd staan. Door de recreanten de gelegenheid te geven een  
zelfde shirt aan te schaffen, treedt de vereniging nog meer als eenheid naar buiten. 

Stelt u eens voor hoe het er uit zou zien als elke speler van Ajax en/ of Feijenoord, 
of welke club dan ook, in een willekeurig shirt zouden komen voetballen.  
Nee, zij zijn trots op hun club en dragen derhalve het shirt  van de vereniging,  
zij willen laten zien dat ze er bijhoren. Bonus voor de sponsoren, nog meer  
reclame voor hun bedrijf.

Via deze weg wil ik u bedanken voor het massaal bestellen van shirts. Misschien 
was u zich niet bewust dat u daarmee bijdraagt aan het financieel gezond houden 
van uw club. Ik als sponsor ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen en ben zeer 
blij met de extra reclame.

Francois Huijbregts
Eigenaar H-IT Consultancy B.V.
Mede-eigenaar CoolProfs B.V.

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 

A5	  formaat	  €	  50

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

www.rabobank.nl/kanaalzone

Rabobank. Een bank met ideeën.

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

Invloed,
voordeel
én
korting?

A5	  formaat	  €	  50

  OPTOMETRIST EN CONTACTLENSSPECIALIST  A.N.V.O

A5	  formaat	  €	  50

Mario Baert
illustratie
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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!

Winkelcentrum Zuidpolder         Ochtendbakkerij, elke dag tot 13.00 uur
Alvarezlaan 2                            Zuidlandstraat 24
Tel. 0115 630350                      Tel. 0115 612456

Bowlen & etentje competitie-spelers
door Mario Baert

Deze keer op initiatief van Will Kimenai, werden de competitiespelers weer uitgenodigd om 
samen een avondje te bowlen en daarna wokken in Sluis. 

Na 10 x balletje gooien bleef ondergetekende met slechts 49 punten hangen op de voor-
laatste plaats. De schouderblessure die me dit seizoen aan de kant houdt was daar toch wel 
debet aan. Iets waar Willy overigens over mee kon praten. Maar die had er toch 79. Winnares 
in de “reguliere speeltijd” was Ester die maar liefst 128 punten haalde waarna Piet (net als 
vorig jaar 2e) en Stefan beiden op 114 punten eindigden. Jacco, Carina en Veerle kwamen met 
respectievelijk 110, 106 en 106 punten ook mooi boven de 100. Op verschillende banen werd 
er nog enkele keren gegooid, maar omdat niet iedereen meer dan 10 x heeft mogen gooien 
werden die punten niet meegeteld in de eindrangschikking. 

Daarna was het weer heerlijk wokken en tipannen. Volgens mij had iedereen weer wat  
teveel gegeten, zoveel bezoekjes aan de wokpannen en tipan plaat... Tijdens het wachten  
en eten werd er nog gezellig nagepraat en gelachen. Dus lijkt me dit weer voor herhaling  
vatbaar. Bedankt Will voor het initiatief op te pakken en de rest van de deelnemers  
voor de gezellige avond.
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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
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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


