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Adriaan van der Waal van Dijk

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

recreanten én  

competitiespel
ers
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Fotografie © 2013/2014 Mario Baert behalve waar anders vermeld.

*N.B. Afmelden altijd schriftelijk en 
vóór 1 september.  

Bij te late opzegging wordt het  
lidmaatschap automatisch verlengd.

drIngende oproep
Onze club heeft dringend behoefte aan:

bestuursleden

help je club!
geen badmInton!
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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Hallo allemaal, 

Allereerst wil ik iedereen alsnog een geweldig, sportief maar vooral gezond jaar 2014 toewensen! We 
zijn alweer toe aan het 3e slagblad van dit seizoen, dus nog een 3 maanden badminton voor de boeg. 
We hebben nog 2 peptoernooien, een familietoernooi en de clubkampioenschappen tegoed, dus 
houd het bord met aankondigingen, facebook en de website in de gaten.

Met nog een paar wedstrijden te gaan, hebben de competitiespelers wisselend succes: op dit 
moment bezetten we een 7e plaats, 2  6e plaatsen, een 4e plaats en 2 3e plaatsen. Zeker niet slecht, 
maar kom op, probeer nog wat puntjes te pakken! 

Sinds 23 november spelen zij in de nieuwe clubshirts. Maar ook de recreanten hebben in flinke 
getale gereageerd, op dit moment hebben van de ongeveer 160 leden maar liefst 106 clubleden tes-
amen 128 shirts aangeschaft. Wat mij betreft, presenteren we ons nu nog meer als een vereniging. 
Ook fijn dat dit in de media aandacht heeft gekregen (Streekblad, De Stem), hopelijk vinden nu ook 
meer mensen de weg naar onze vereniging, nieuwe leden zijn altijd welkom.

Verder wil ik jullie aandacht vragen voor de informatie die in dit nummer wordt gegeven betreffende 
de competitie. Denk er al goed over na of je volgend seizoen in de competitie mee wil doen. Het lijkt 
misschien nog erg vroeg, maar vóór 1 april aanstaande moeten de teams al definitief bekend en 
aangemeld zijn bij de bond!  Niet aangemeld betekent geen deelname, we kunnen na deze datum 
geen teams meer aanmelden, en afmelden betekent een boete! 

Om wat extra financiele middelen te krijgen, willen we ook dit jaar jullie aanmoedigen om ten eerste 
lid te worden van de Rabobank als je hier een rekening hebt (gratis!!), en wel vóór 1 maart. Als lid 
kun je namelijk een stem uitbrengen voor onze club (via internet). Met deze stemmen wordt een 
‘subsidiepot’ verdeeld over de clubs. Jouw stem kan dus extra subsidie betekenen. Doen dus!

Tot slot wil ik al van de gelegenheid gebruik maken om jullie uit te nodigen voor de jaarlijkse  
algemene ledenvergadering op woensdagavond 23 april a.s. waarop je kunt meepraten over het 
wel en wee van de vereninging!

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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Officiële clubshirts
door Mario Baert

Donderdag 21 november 2013 was het dan eindelijk zover. 
Na een jaar voorbereiding werd het nieuwe clubshirt 
gepresenteerd. Dank aan de sponsors Coolprofs, Bakkerij 
Van de Velde en H-IT Consultancy en natuurlijk het bestuur 
voor dit prima initiatief. Voorzitter Shelley Baert reikt na 
een korte speech de eerste shirts uit aan de aanwezige 
vertegenwoordigers van de sponsors en bestuur, waarna 
de leden die een (of meerdere) shirt besteld hadden hun 
shirt in ontvangst mochten nemen. Samen met de com-
petitiespelers die in kennis waren gesteld van dit heuglijke 
feit en waarvan sommigen direct in het nieuwe shirt een 
competitiewedstrijd konden beginnen waren ook de spelers 
die kwamen trainen allemaal enthousiast over de kwaliteit 
en kleur van het nieuwe shirt. Er werd zelfs door sommigen 
gelijk een 2e shirt besteld! Een dag later was het de beurt 
aan de jeugdcompetitiespelers en de andere jeugdspelers 
die een shirt hadden besteld. Inmiddels is dus (bijna) heel 
de club voorzien van het nieuwe clubshirt. Tegelijk met het 
shirt in de fraaie blauwe kleur werden zowel de website als 
het Slagblad omgezet naar de nieuwe clubkleur. Op deze 
wijze treden we consequent en herkenbaar naar buiten.
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Informatie competitie

Afgelopen jaren zijn er wat strubbelingen geweest met betrekking tot de competitie, daarom is 
door het bestuur besloten de leden informatie te geven wat betreft kosten en regelingen zodat eea 
transparant is naar alle leden. 

Zoals al vermeld in het voorwoord, zijn we als vereniging verplicht een definitieve opgave te doen bij 
de bond vóór 1 april. In voorgaande jaren was het geen probleem om na die datum een team samen 
te stellen dat al was opgegeven.  Echter, afgelopen jaar bleek het niet mogelijk 1 van de opgegeven 
teams ‘vol’ te krijgen. Dit had als gevolg dat de vereniging toch voor dat team moest betalen en de 
competitie indeling opnieuw door de bond moest worden gemaakt. Reglementair hadden we ook 
een boete kunnen krijgen voor te laat afmelden. 

Dit jaar zal dan ook pas een opgave van een team worden gedaan, als alle teamleden definitief  
hebben toegezegd, en bovendien moet dit vóór 1 april aangegeven zijn, dit geldt zowel voor de  
jeugdleden als de senioren.  na deze datum zal er geen extra team meer worden opgegeven.  
Zoals al in het vorige slagblad aangegeven, verzoeken we jullie bewust te kiezen voor deelname aan 
de competitie, zodat de vereniging niet voor onnodige kosten kan komen te staan.

Meld je dus uiterlijk 25 maart aan bij Stefan of Veerle, 
Ook als je dit jaar hebt deelgenomen aan de competitie!!!
Met deelname aan de competitie wordt ook van je verwacht dat: 
- je zoveel mogelijk bij de wedstrijden aanwezig bent,  
- blessures of afmelden zo snel mogelijk melden aan je captain 
- in geval van afmelding/blessure zo mogelijk zelf een vervanger regelenen dit melden aan je captain 
- je de wedstrijden speelt in het clubshirt, dit is een voorwaarde van de sponsors! 
- binnen het team waarin je speelt een captain aangewezen wordt die de volgende verantwoording    
 draagt (uiteraard kan hij/zij bepaalde taken delegeren): 
  * opvangen van het ontvangende team bij thuiswedstrijden 
  * het hele team inlichten ivm wijzigingen van de wedstrijd, inclusief regelen nieuwe datum 
        indien de wedstrijd is afgelast. 
  * formulieren invullen 
  * consumptiebonnen verdelen (te verkrijgen via de competitie leider) 
  * na afloop van de wedstrijd formulieren ondertekenen + invullen door bv de competitie 
       leider of bestuurslid 
  * regelen dat iemand van het team een verslag maakt voor het Slagblad (eigen lid, bezoeker  
     of tegenpartij) 
  * uitslag wedstrijd doorgeven aan de commissie van het Slagblad 

Bovenstaande captaintaken zijn opgenomen in de besluitenlijst van de vereniging en bindend.

De bondsafdracht die de vereniging dit jaar betaalt is enerzijds voor alle aangemelde leden 
(competitie+recreanten), zijnde 1240 euro, anderzijds voor deelname aan de competitie, voor  
6 teams komt dat neer op 1220 euro, een totaalbedrag van 2460 euro.  
Kosten ivm boetes staan in bijgaand overzicht zoals door de bond is doorgegeven.

Informatie competitie
door Shelley Baert

!

Administratiekosten, boetes en  04/2013 
strafmaatregelen 
regiocompetitie 2013/2014 1 

Administratiekosten, boetes en strafmaatregelen Regiocompetitie 2013/2014 
 
Regiocompetities 

1. Administratief verzuim: eerst een waarschuwing, daarna € 20,- 
2. Overtreding: € 20,-  
3. Niet volledig opkomen: € 22,50 
4. Niet opkomen: € 50,- 
5. Te laat terugtrekken uit de competitie: 

a. Boetevrij tot 18 weken voor aanvang van de competitie 
b. 18 weken tot 6 weken voor aanvang van de competitie: € 45,- 
c. Vanaf 6 weken voor aanvang van de competitie: € 90,- 

6. Het weigeren van het uitspelen van de competitie: € 180,-- 
 
Jeugdcompetities Regio 

1. Administratief verzuim: eerst een waarschuwing, daarna € 10,- 
2. Overtreding: € 10,- 
3. Niet volledig opkomen: € 15,- 
4. Niet opkomen : € 25,- 
5. Te laat terugtrekken uit de competitie: 

a. Boetevrij tot 18 weken voor aanvang van de competitie 
b. 18 weken tot 6 weken voor aanvang van de competitie: € 25,- 
c. Vanaf 6 weken voor aanvang van de competitie: € 50,- 

6. Het weigeren van het uitspelen van de competitie: € 100,-- 
 
Overige strafmaatregelen: 
Overtreding Strafmaat 
Niet opkomen 8 wedstrijdpunten in mindering, bij 

de eerste keer een waarschuwing 
aangaande de geldboete. 

Fictief invullen van uitslagen bij niet (volledig) 
opkomen.  

2 wedstrijdpunten in mindering per 
fictief ingevulde partij. Voor beide 
teams. 

Het bewust foutief invullen van een uitslag om 
het competitieverloop te beïnvloeden 

8 wedstrijdpunten in mindering en  
€ 100,- geldboete voor beide teams. 

Het uitkomen van een speler in een wedstrijd 
onder een andere naam. 

2 wedstrijdpunten in mindering per 
gespeelde partij  en het verloren 
verklaren van de wedstrijd met 21-0 
en 21-0. Deze straf geldt voor het 
team waarvan de speler onder een 
andere naam is uitgekomen. 

Het uitkomen in (meerdere) competities van 
één persoon onder verschillende 
Bondsnummers. 

€ 100,-- en alle gespeelde partijen 
worden verloren verklaard. 

 
Naast deze strafmaatregelen kunnen ook geldboetes worden opgelegd. 

Belangrijk voor alle competitiespelers!
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Samen sterker

Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Terneuzen-Sas van Gent
Als lid van Rabobank Terneuzen-Sas van Gent mag je tijdens de Rabobank Clubkas 
Campagne stemmen op onze club. Leden van de bank ontvangen een persoonlijke 
stemkaart op de mat.  Breng jouw stem uit van 3 t/m 14 april en kijk wat wij met de 
steun gaan realiseren.

Beslis mee en kom in actie via www.rabobank.nl/kanaalzone

Volg ons  
en twitter
mee met 
#RaboT_SvG

Rabobank 
Clubkas 

Campagne.
Samen 
onze regio 
versterken!

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

Help de clubkas spekken, word lid en stem!
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15 januari in BN de Stem

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

gezien in de krant

24 januari in PZC

? december in 
Advertentieblad

badmintonclub  
terneuzen  
ook op  
Facebook!
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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,--
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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!

Vorig seizoen op 2 na laatste geworden. Viel er dit jaar alleen nog maar iets te verbeteren. Na een jaar 
vol 3 setters die we bijna altijd verloren, hopen we dit seizoen beter te draaien.

Iets wat verbeten beginnen we Karel, Ingrid, Jacco, Paula, Ad en Will aan het nieuwe seizoen. De eerste 3 
wedstrijden beginnen we goed en winnen ze alle drie met overtuigende cijfers.

In de wedstrijd tegen Sjuttel 3 in Oostburg slaat het noodlot toe. Jacco gaat door zijn enkel, speelt overi-
gens nog wel de wedstrijd uit met veel pijn. Hij moet in het gips en is een aantal weken uitgeschakeld.

We doen ons best nog steeds en winnen nog geregeld wedstrijdjes en verliezen er ook nog een aantal.

Later in de competitie moet ook helaas Paula afhaken i.v.m. blessure. Er zijn nog 4 kaboutertjes (van het 
verhaaltje) over. 

Veel 3 setters winnen we dit jaar wel en dat resulteert in een voorlopige 3e plaats in de dubbel competi-
tie. Dit zal waarschijnlijk niet meer veranderen. Ik ben trots op ons team. Blij dat iedereen de schouders 
eronder heeft gezet met de blessures van Paula en Jacco.

Stemming: Trots
Op naar volgend seizoen!!!

team 4
door Will Kimenai
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de shuttle

Wij zijn Daisy Kimenai 18 jaar uit Terneuzen en Stefan Verhage 20 jaar uit Terneuzen en ons is gevraagd om  
een stukje te schrijven voor het slagblad. Dit seizoen komen er alleen maar stelletjes in het slagblad,  
en wij zijn de volgende. 

Ik begon met badmintonnen toen ze 6 of 7 jaar oud was. Stefan pas toen hij 14 jaar oud was. Hij belandde al gauw 
bij de senioren terwijl ik nog bij de jeugd zat. In de jeugd heb ik misschien 3 maanden bij Stefan om dezelfde tijd 
gespeeld, maar nooit echt met elkaar gepraat. 

Daarna kwam ik bij de senioren terecht op de maandag, en al gauw mocht ik vorig seizoen samen met de com-
petitiespelers op de middelste baan. Daar werd ik vaak met Stefan gezet om een leuke partij te maken. Hier heb ik 
echt heel veel van geleerd. 

Op school kon ik al niet ophouden over Stefan, dat zelfs klasgenootjes er gek van werden. Maar echt stappen mak-
en richting zijn kant durfde ik niet. Vissen bij Paula kon dan weer wel, waarop zij zei dat ik maar zelf dingen aan 
Stefan moest gaan vragen. :( Wat ik helemaal niet durfde. Dit heeft zeker van januari 2013 tot eind mei geduurd.

De Zeeuws-Vlaamse kampioenschappen hebben we ook samen gespeeld. Hierin zaten we in een sterke poule, die 
we vaak met drie sets net niet wonnen. Dezelfde avond als de Zeeuws-Vlaamse Kampioenschappen heb ik Stefan 
gebeld om te vragen of hij toch niet boos was. De onzekerheid sloeg toe. Ik had namelijk het idee dat ik veel beter 
mijn best had kunnen doen. Maar Stefan is nooit boos. Dat had ik die middag wel geleerd.    

Maar ik mocht bij Team 1 invallen van Terneuzen voor de beker. Ik mocht dus meedoen met Veerle, Paul en Stefan. 
Omdat Stefan en ik gewend waren om met elkaar te mixen deden we dit ook. Daardoor ging ik ook partijen win-
nen! Ik was zo blij :). Later in de kantine bij Pluumpje begonnen we eindelijk met elkaar te praten. Over hoe zijn 
kamer eruitzag, hoe die van mij eruit zag en nog veel meer dingen.

Ineens liet hij foto’s zien en zei: Als je wilt mag je wel is een filmpje komen kijken. Ik was zo verbaasd. Ik OOIT een 
filmpje komen kijken bij Stefan? Toen ik die avond thuis kwam heb ik een vreugdedansje gemaakt midden in de 
woonkamer. Gelukkig sliep iedereen al. 

In de meivakantie ging ik leren voor mijn tentamens, want de belangrijke eindexamens  
kwamen eraan. Stefan zat toen op het EPZ in Borssele. Hij had hier vaak weinig te doen  
zo dat hij met mij kon Whatsappen. Diezelfde dag heeft hij nog eens gevraagd of ik een  
filmpje kwam kijken, dit deed ik eindelijk ook. 

Ik was zo zenuwachtig, durfde niets te vragen en ook bijna niet te praten. Lekker gezellig….

Maar in dezelfde vakantie kwam ik nog een paar keer een filmpje kijken en ik werd  
steeds losser. En uiteindelijk op 20 mei 2013 kregen we een relatie.

groetjes, 

Daisy

daisy en stefan
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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 “ 

A5	  formaat	  €	  50
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DEZE JONGE HEER SPEELT AL WEER 3 JAAR BADMINTON 
EN ZIJN PRESTATIES LIEGEN ER NIET OM

GEEN GEMOPPER OF GEZAAG 
ALLE OEFENINGEN DOET HIJ GRAAG

DOET MET ALLES ENTHOUSIAST MEE 
DE LEIDING IS DAAROM ZEER TEVREE

BIJ PEP- EN FAMILIETOERNOOIEN LAAT HIJ ZICH ZIEN 
IN DE TOEKOMST OOK WEL BIJ DE COMPETITIE MISSCHIEN

OOK ZIJN ZUS HEEFT HIJ BESMET 
EN HAAR TOT BADMINTONNEN AANGEZET

HIJ IS ZOWEL SERIEUS ALS SPEELS 
SPORTMAN VAN HET JAAR THOMAS NEELS

DEZE JONGE DAME IS OOK AL 3 JAAR LID 
ECHT EEN MEID WAAR PIT IN ZIT

IS VAN ATLETIEK NAAR BADMINTON GEGAAN  
EN DAT STOND HAAR VEEL BETER AAN

WAS SERVEREN IN HET BEGIN NOG MOEILIJK 
NU SPEELT ZIJ HET SPEL HEEL DEGELIJK

ZE DOET ALLE OEFENINGEN HEEL GOED MEE 
ZEURT NIET EN HEEFT EEN INZET VOOR TWEE

ENTHOUSIAST VOOR PEP- EN FAMILIETOERNOOIEN 
IN DE COMPETTIE ZOU ZIJ HOGE OGEN GOOIEN

DEZE DAME GENIET ERVAN 
SPORTVROUW VAN HET JAAR ANNE DIELEMAN

TENMINSTE ACHT JAAR IS HIJ AL LID 
NIET DAT DAAR NU ZIJN VERDIENSTE IN ZIT

DEZE HEER IS MET VRIENDEN BIJ DE JEUGD BEGONNEN 
PENDELEND TUSSEN KLIMREK EN BADMINTONNEN

DE STIJL WAS TOEN HARD EN HOOG OVERSLAAN 
MET LICHTE AANDRANG ZIJN ZIJ TOT EEN PARTIJTJE OVER GEGAAN 

EENMAAL HET SPELLETJE ONDER DE KNIE 
WAS ER OPEENS DE MOTIVATIE VOOR DRIE

OOK ZIJN FAMILIE HEEFT HIJ MET HET VIRUS BESMET 
EN ZE TOT BADMINTONNEN AANGEZET

VIA PEP-,FAMILIETOERNOOIEN EN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
WERD HET TIJD OM NAAR DE COMPETITIE OVER TE STAPPEN

ALTIJD GEMOTIVEERD, BEHULPZAAM EN SPORTIEF 
NEEMT DERHALVE EEN VERLIESPARIJ VOOR LIEF

OOK BIJ DE SCOUTING SPEELT HIJ EEN ACTIEVE ROL 
MET ZIJN WERK ERBIJ IS ZIJN AGENDA BEST WEL VOL

DIT KAN DUS MAAR EEN PERSOON ZIJN 
SPORTMAN VAN HET JAAR IS ALEX ROMEIJN

DEZE DAME KWAM IN 1998 BIJ DE B.C. 
METTERTIJD KWAM DE HELE FAMILIE MEE

BLESSURELEED MOEST ZIJ OOK VERDRAGEN 
EN HEEFT EEN JAARTJE OVERGESLAGEN

INMIDDELS WEER VOLOP IN DE ROULATIE 
ACTIEF ALS RECREANT IN DE DUBBELCOMPETITIE 

HEEL VAAK HEEFT ZIJ AL BIJGEDRAGEN 
OM EVENEMENTEN TE DOEN SLAGEN

BIJ PEP- EN FAMILIETOERNOOIEN ALTIJD VAN DE PARTIJ 
OOK BIJ DECLUBKAMPIOENSCHAPPEN IS ZIJ ERBIJ 

OLIEBOLLEN BAKKEN VOOR HET NIEUWE JAAR 
ZIJ REGELT HET EN HET KOMT VOOR ELKAAR

ORGANISEERT OOK ETENTJES VOOR DE RECREANTEN 
JA, DEZE DAME WEET VAN WANTEN

EINDE BADMINTONSEIZOEN IS BIJ HAAR NIET NIETSEN 
DAN ORGANISEERT ZIJ WEKELIJKS GEZAMENLIJK FIETSEN 

BIJ BC TERNEUZEN VOND ZIJ HAAR DRAAI 
SPORTVROUW VAN HET JAAR IS WILL KIMENAI

sporters van het jaar 2013
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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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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

Familietoernooi 10 november 2013
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einduitslag
      
teamnr team FamIlIe punten voor tegen
1 Rourom Rouw/Romeijn 10 275 120
2 Watervogels K.Nijssen/v.d.Waeter 10 238 137
3 Dasafral Baert 10 216 172
4 de Paauwtjes de Paauw 9 193 152
5 de Ruissende Vijvertjes v.d.Vijver 9 210 188
6 Diewille Willeboordse/Dieleman 8 197 147
7 de Helden van Hoeve 8 203 164
8 Doe maar wat Kimenai/Verhage 8 198 172
9 Eerkes Eerkes 7 187 200
10 Gajeviga’s v.d.Bijl 6 192 155
11 Happyneels Neels/Steels 6 199 173
12 de Knuffeltjes van Rossum 6 181 177
13 3B Bedee 6 223 185
14 de Ptjes de Pooter/v.d. Peijl 6 203 192
15 Keve 150 Keijmel 6 151 195
16 De Eekhoorntjes Eekhout 6 207 198
17 ALCS Dieleman/Koster 4 185 179
18 R2D2 v.d.Wege/Verboven 4 180 191
19 de Kalfsvelletjjes Kalfsvel 4 189 195
20 Burggraeve Burggraeve 3 174 196
21 HEEMA Zegers 3 190 209
22 Zwarte Piet Kimenai 2 145 190
23 Three Generations van der Waal van Dijk 2 155 207
24 Wolvelaer van Wolvelaer 2 153 208
25 Krijgertjes Krijger/Stegeman 2 183 211
26 de Kraanvogels I.Nijssen 2 185 221
27 de Zeemeeuwclub Guiljam 2 133 222
28 Beysjes Beysterveldt 1 155 186
29 Graham Hamelink/de Grave 1 159 219
30 De Faashazen Faasse 0 127 214
31 de Kransjes Krans 0 175 225
32 de Keijzertjes de Keijzer 0 138 232

Familietoernooi 10 november 2013

Voor ons was dit familie toernooi extra bijzonder. Timo was namelijk 
jarig, maar zelfs hij wilde toch graag meespelen op deze zondagmorgen. 
We hebben niet voor hem gezongen, maar het was natuurlijk super  
dat hij 10 enveloppen mocht trekken. Zo’n vibrerend scheerapparaat 
gaat vast nog van pas komen.

Wat al direct opviel bij binnenkomst, dat het weer gezellig druk was. 
Toch weer leuk om te zien dat er zoveel animo voor dit toernooi is.  
Jan Stegeman was ook weer goed bezig als presentator/animator en 
ook de snoepjesdoos van Edy was weer populair.

We hebben een aantal leuke partijtjes gespeeld. Zelfs tegen een  
’oud-Zeeuws kampioen’. En gelukkig waren de Kalfsvelletjes ook weer  
in onze poule ingedeeld. We hebben het deze keer extra spannend  
gemaakt door aan partnerruil te doen ….

Moe maar voldaan, waren we toch wel een beetje nieuwsgierig  
naar de uitslag. Onze prijs, 4 koffiekoeken, kwamen natuurlijk goed  
van pas, omdat we nog een verjaardagsfeestje moesten vieren….

Groetjes,

Paul, Ester, Timo en Laura

10 november 2013
door familie v.d. Vijver

Wist je dat...
door Daisy Kimenai

- Nelly spoken ziet onder de douche
- Rini gevoel heeft voor tijd
- Aukje liever mixed met een vrouw dan dubbelt.
- Dit ook veel beter gaat
- Chris blij is dat hij nog veel kan/mag badmintonnen
- Hij bloed fanatiek is tijdens het peptoernooi.
- Competitie eindstand team 1 - 5de plaats
                                         team 2 - 7de plaats
   team 3 - 6de plaats
                                         team 4 - 3de plaats
                                         team 5 - 6de plaats
- We bij de recreanten 3 man versterking hebben gekregen.
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algemene ledenvergaderIng 
op 

Woensdagavond 23 aprIl

Zet de datum alvast in je agenda  
en praat / beslis mee over onze club!

ZONDAG 6 april 2014

badmintonclub TERNEUZEN
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

2014

Inschrijven kan 
t/m 17 maart

Informatie bij  
Adriaan van der Waal van Dijk

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

recreanten én  
competitiespelers

óók voor de jeugd!
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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
Merel Meeusen ......................................27 apr
Mario Baert ............................................28 apr
Celestine van Hoeve ...............................28 apr
Thomas Neels .........................................29 apr
Marinda van der Kuijl .............................29 apr
Natasja van Geersaem ............................30 apr

VERJAARDAGSLIJST MAART

Jan Hamelink ......................................... 03 mrt
Esmee de Keijzer ................................... 05 mrt
Leendert Muller ..................................... 06 mrt
Hannah Zegers ....................................... 06 mrt
Kitty den Engelsman .............................. 07 mrt
Rudie Eerkes .......................................... 08 mrt
Rinus Dees ............................................. 09 mrt
Jolanda van Puijvelde ............................ 12 mrt
Bart Keijmel ........................................... 14 mrt
Claus Hermans ....................................... 15 mrt
Will Kimenai .......................................... 16 mrt
Daniëlle Weeda ..................................... 17 mrt
Marc Bukkens ........................................ 22 mrt
Henk Eekhout ........................................ 23 mrt
Piet van Driel ......................................... 25 mrt
Edy van Hoije ......................................... 27 mrt
Ilona Romeijn ........................................ 28 mrt
Dimphna Verwijs  .................................. 30 mrt
Kiranna Guiljam ..................................... 31 mrt

VERJAARDAGSLIJST FEBRUARI

Tiffany Eerkes .........................................03-feb
Alex Romeijn ........................................... 10 feb
Peter Engelbrecht ................................... 11 feb
Jan Stegeman ......................................... 16 feb
Matteo Bedee ......................................... 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

peptoernooi 8 december 2013
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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

peptoernooi 26 januari 2014
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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


