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*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!
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, 

we werken alweer toe naar het einde van het seizoen, deze maand nog en nog wat extra 
speelavonden in mei. 

De competitie is afgerond, niet zo succesvol als we zouden willen maar in elk geval wel een mooie 3e 
plaats voor team 4 van de dubbelcompetitie.   

Voor het komende seizoen zijn de teams gevormd, en er zijn nu weer 2 jeugdteams. 

Deze maand (april) konden we ook weer stemmen om subsidie te krijgen van de Rabobank. Hiervoor 
krijgen alle Rabobank leden een stemkaart met code waarmee je kunt stemmen. Lid worden van de 
Rabobank kost niets en je kunt je vereniging helpen om meer subsidie te krijgen, dus wie het dit keer 
gemist heeft: zorg dat je lid wordt (kan het hele jaar!) zodat je volgend jaar je stem kunt uitbrengen. 

Het bestuur telt nu 5 leden, maar het is nog steeds nodig dat dit wordt aangevuld met ‘gewone’ 
bestuursleden en leden die een bestuursfunctie willen vervullen (zoals de secretarisfunctie die nog 
steeds vacant is!).  Dus we blijven het verzoek doen aan jullie (ook de ‘oudste’ jeugd is welkom!) om 
je vereniging te helpen door je aan te melden als bestuurslid, zodat de bestuurstaken meer verdeeld 
kunnen worden. 

En natuurlijk kunnen jullie ook altijd ideeen of opmerkingen kwijt via het contactformulier op de 
website, niet alleen tijdens het seizoen maar ook in de zomermaanden.   

ik wens jullie in elk geval een hele fijne zomer toe en een beterschap voor alle geblesseerden, dank 
voor alle sponsors die ons dit jaar hebben gesteund, een pluim voor degenen die de toernooien heb-
ben georganiseerd en bijgestaan, lof voor het team dat het Slagblad heeft verzorgd, dank aan de-
genen die de competitie regelen, complimenten voor de bestuursleden die er samen voor zorgen dat 
de vereniging draait, dank voor alle  vrijwilligers die op welke manier dan ook de vereniging hebben 
geholpen. 

Tot september! 

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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jeugdteam 1
door Laura, Lisa, Fenna en Mathijs

Hallo lezers,

Wij zijn: Lisa, Fenna Mathijs en Laura, en zijn jeugdteam 1. Wij stellen ons even voor.

Lisa: ik ben 13 jaar oud en. Dit is mijn 3de jaar competitie . Ik speel nu bijna 7 jaar badminton.

Fenna: Ik ben 12 jaar, en dit is mijn 1ste jaar competitie. Ik speel nu 2 jaar badminton.  
 En ik heb het heel erg naar mijn zin.

Mathijs: Ik ben 16 jaar. Ik speel al jaren badminton en competitie. Ik vind het heel leuk.  
 Tot slot heb ik al van alles geleerd, maar er valt nog van alles te leren.

Laura: Ik ben 14 jaar en speel nu 7 jaar badminton, daarvan speel ik 3 jaar  competitie.  
 Het is heel erg leuk. Wij spelen met veel plezier elke vrijdag avond van 6 uur tot 7 uur  
 en spelen competitie.

Geschreven: Laura 
Vandaag 7-12-13 moesten we tegen Hulst in Kloosterzande die op dit moment op de eerste plaats staan. 
We moesten tegen spelers rond 16 en 17 jaar en twee van 14 jaar. De eindstand was 2-6 verloren. Een 
van de partijtjes  was een 3-setter. Na een korte evaluatie in de auto kwamen we erachter dat we toch 
nog wat hadden geleerd. 
 
Geschreven: Lisa 
Op 14-12-13 speelden we een thuiswedstrijd tegen Goes de Zeelandia. Op deze dag kwam Floris  Kennis 
invallen. We moesten weer tegen mensen die veel ouder waren. Op 1 na die was ongeveer onze leeftijd. 
Laura heeft als enige haar enkel gewonnen met een drie-setter. Een applaus, ja dat verdiende ze wel. 
Laura en ik hebben van onze dubbel nog een drie-setter kunnen maken. Maar die hebben we verloren. 
Meedoen is belangrijker dan winnen. 
 
Geschreven: Fenna 
Op 25-1-2014 speelden we tegen Rillandia. Het was een uitwedstrijd. Bij deze wedstrijd kwam  
Floris Kennis invallen. We moesten tegen kinderen van onze leeftijd. Maar ze waren wel sterker.  
Helaas hebben we verloren met 0-8. We hebben wel weer wat van geleerd. De eerste dubbel waren  
Floris en Lisa, en de tweede dubbel ik en Laura. Dan hadden we allemaal 1 enkel gedaan. Daarna de 
derde dubbel Lisa en Laura, en de laatste dubbel Floris en ik. En ook al hebben we verloren.  
Met elke wedstrijd komt er weer kennis en ervaring bij. 
 
Geschreven: Mathijs 
De laatste wedstrijd van het seizoen tegen de Asteroïden hebben we allemaal punten gescoord: Fenna  
in haar DE, Lisa en ik en Laura en ik in de HD en GD: een totaal van drie punten. Lisa was in de HE heel 
dicht bij winst (2 p) en Laura kon het in haar DE jammer genoeg niet waarmaken tegen iemand van een 
paar jaar ouder en zeker een kop groter. Mijn HE was spannend, maar ik was te moe in de tweede set.  
Al met al was het een goede afsluiter van dit seizoen.

Mathijs 
Dubbeldam

Lisa Dieleman
Fenna 

Willeboordse

Laura Stevens Mathijs en Floris Kennis,  
de vaste reserve
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Maandagavond / vaste prik: badminton 

Waarom spelen we zo veel mogelijk elke maandagavond bij BC? 
 
Het leuke spel vraagt inspanning en inzet. Als tijdens het spel je aandacht verslapt merk je direct: je wordt 
ingepakt. Kortom de andere zaken uit je hoofd en concentratie op het spel en de andere spelers. En dat is 
nu net het leuke. Met elkaar iets voorelkaar krijgen, ieder met zijn eigen stijl en karakter.  
 
Die ervaring wordt gestimuleerd door de organisatie van de avond. Nummertje halen uit de zak van Adri-
aan. Elke keer weer een verrassing wie de andere drie zijn. Verdeling over de plaatsen en dan hup, een 
kwartier je best doen, op de anderen letten en op ze inspelen.  
Scoren is leuk, het spel belangrijker.

Weer een leuke avond: spel, inspanning, contacten.

Truus & Henk van den Berg

de shuttle

truus en henk
- Chris het jammer vond dat iedereen op kwam dagen bij het scholen toernooi

- hij, als het nodig was, wel in wilde vallen

- Daisy en Stefan alle toernooien in de buurt spelen

- team 4 voorgeproefd heeft bij de Lange Muur

- dit erg goed bevallen is

- na afloop nog een slaapmutsje bij Karel en Ingrid gedronken werd

- alles voor herhaling vatbaar is

- er zware en snelle shuttles bestaan en geen licht en zware of snelle en langzame

- Bart de mooiste backhand heeft van B.C. Terneuzen nl geen

- hij gewoon rechts EN links slaat

- woensdag onder de douche een gezellige boel staat

- er dan altijd iets te lachen valt

- dames te kort zijn bij de clubkampioenschappen

Wist je dat...
door Wil Kimenai

badmintonclub  
terneuzen  
ook op  
Facebook!
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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

bc terneuzen pakt de prijzen mee 
uit haamstede 
door Carlie Reubens

Het team van BC Terneuzen was zeer succesvol in het open 
kampioenschap van Westerschouwen, dat gehouden werd op 
31 maart 2014 in Burg-Haamstede.

Opnieuw bleek dat de zware conditie trainingen van Marijke 
van Hoye op de woensdagmorgen hun nut bewezen, want 
alle geselecteerde spelers en speelsters waren in topvorm 
afgereisd naar de Kop van Schouwen.

Dat de voorafgaande kwalificatie wedstrijden in de 
Terneuzense sporthal niet voor niets gehouden waren, bleek 
ook wel uit het feit dat bekende “hardkloppers” zoals o.a. 
Wijnand Harthoorn, Kees van der Straaten, Nelly van der 
Peyl, Aukje van de Velde en Carina Stegeman zich via de di-
verse voorrondes niet hadden kunnen plaatsen voor de wed-
strijden in Schouwen.

Zo werd het team samengesteld uit volgende 8 spelers :  
Adriaan van der Waal van Dijk (kopman), Ingrid Nijssen, Karel Nijssen, Edwin Meertens,  
Bart Keymel, Wil Verburg, Rinus Dees en Carlie Reubens.

Ze haalden allemaal de kwartfinales, met uitzondering van Bart Keymel, die zich tijdens het  
badmintontoernooi duidelijk spaarde voor de aansluitende fietsklassieker rondom de duinen van 
Haamstede en Renesse. Dat bleek ook wel na de middag, omdat hij de wielerwedstrijd met een 
duidelijke voorsprong winnend afsloot. Na een verschroeiende demarrage op de kasseien van 
Scharendijke, kwam Bart na een solo van 10 kilometer zegevierend over de finish bij de  
Plompe Toren.

Maar goed, het badmintontoernooi was voor de meesten belangrijker en elke speler ging tot het 
uiterste om de 6 partijen winnend af te sluiten. Kopman Adriaan was op zondagavond extra vroeg 
naar bed gegaan en met zijn bekende “effect”- service, scoorde hij heel veel punten. Na een  
slopende voormiddag met weinig rust tussen de wedstrijden, werden uiteindelijk rond 12 uur  
de prijzen uitgereikt.

Op de 1e plaats bij de dames eindigde Ingrid Nijssen en bij de heren was Edwin Meertens de  
kampioen. Allebei kregen ze een herinnering aan het toernooi en werden ze bijgeschreven in de 
boeken als de nieuwe winnaars van het open kampioenschap van Westerschouwen, editie 2014.

Rest nog een compliment te geven aan de organisatie voor de goede ontvangst (met koffie en  
bolus) en de vlotte en sportieve afwikkeling van het toernooi.

De volgende afspraak is het Kampioenschap van Walcheren 2015, dat gehouden zal worden in 
Oostkapelle. 

Naar verluidt worden er tegen die tijd al extra trainingskampen georganiseerd om deze keer wel 
door de kwalificatie wedstrijden te geraken en zo in aanmerking te komen voor de afvaardiging  
van de BC Terneuzen.

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!
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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 augustus 2014:
bij Clara Schumann en Mario Baert 

slagblad@bcterneuzen.nl

gezien in de krant

Patrick van Straten is 
oud-clublid en oud-club-
trainer van Badmintonclub 
Terneuzen
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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
4x plaatsing per seizoen
A4 € 100,--
A5 €   50,--
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Hoi,

Half maart hebben we met team 2 afscheid genomen van het competitie seizoen 2013/2014. Dit gaat 
natuurlijk het beste onder het genot van een lekkere maaltijd en daarbij een drankje in een plaatselijke 
horeca gelegenheid. Zoals heel het seizoen was het na een paar aansporingen een voltallige team op-
treden. Alleen is invalster Nicole de Pauw degene die verstek moest laten gaan. Komen we gelijk bij de 
punten verdeling van dit seizoen en zie je dat Nicole duidelijk de meeste punten van de schamele score 
van 12 in totaal heeft behaald. Ja en met twaalf punten aan het eind van het seizoen kunnen we niet 
zeggen dat we een kampioen feestje hebben gehad. 

Nee we hebben dit jaar geen potten kunnen breken in 
de klasse waarin we gespeeld hebben. 2 gelijke spelen 
en hier en daar nog een enkel puntje dat was het wel. 
Kortom geen champagne voor promotie maar gezellig 
uit eten om de degradatie te “vieren”. Voornamelijk 
om de partners weer eens te zien. Ook wordt er afsc-
heid genomen van Ingrid de Vries die dan misschien 
uiteindelijk dan toch de knoop door gehakt heeft en 
stopt met reguliere competitie te spelen. Tijdens de 
avond heeft ze wel samen met haar manager een con-
tract ondertekent dat haar verplicht om minimaal en-
kele malen in te vallen zodat ze volgend jaar weer mee 

uit eten kan samen met haar manager.(contract toegevoegd inclusief een foto van een blije teamcaptain 
en een tevreden manager.

team 2
door Jan Stegeman

Marnix Pot heeft aangegeven dat hij na een jaar spelen in het 2e ivm studie moet stoppen met competi-
tie. Veel geleerd dit seizoen en lekker gespeeld. Na zijn studie komt hij gewoon weer terug. Jeanet staat 
zielig onderaan met geen punten maar is een tijdje uit de running geweest ivm een operatie aan haar 
teen en inmiddels ook al aan haar andere voet. Dus volgend jaar met een geheel nieuw onderstel kan 
het alleen maar beter worden.

Tijdens de avond hebben we direct maar een voorproefje genomen op het nieuwe 
seizoen. Dimitri Gavin en Jan gaan voor de heren proberen de punten binnen te halen. 

En voor de dames Jeannet, Ester en Ilonka als nieuweling . het was maar goed dat 
we de volgende dag niet moesten badmintonnen want het was nog lang gezellig en 

vochtig. Volgend jaar hoop ik hier een kampioensbeker te laten zien. We hebben een 
voordeel degraderen kan niet meer.
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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

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
Daisy Kimenai

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

A5	  formaat	  €	  50
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pep-toernooi jeugd 15 maart 2014
naam ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4 ronde 5 totaal

Leeftijd 
tot  
11 jaar

Anne Dieleman 46 30 45 43 42 206
Roberto Bedee 36 42 36 34 41 189
Heavenleigh van  
Walovelaer

36 27 29 43 24 159

Célestine van Hoeve 27 27 24 40 39 157
Matteo Bedee 46 26 42 24 17 155
Sandy Koster 20 26 24 40 42 152
Lisanne Hoogesteger 20 27 27 17 21 112

Leeftijd 
11 jaar

Naomi Krans 28 38 27 44 38 175
Thomas Neels 38 35 31 27 26 157
Ovidiu Verboven 27 42 29 24 26 148
Nique Rouw 31 20 36 27 30 144
Tiffany Eerkes 31 30 24 34 24 143
Damian Steels 28 27 42 17 20 134

Leeftijd 
12 jaar 
of 
ouder

Laurens  van Hoeve 38 37 38 27 37 177
Kimberly Neels 38 31 45 32 21 167
Kitty den Engelsman 25 37 38 44 17 161
Kirsten Dieleman 25 35 27 32 41 160
Eline Eekhout 38 31 27 26 37 159
Jaimy Eerkes 27 38 24 27 39 155
Sita Faasse 27 20 31 26 38 142

einduitslag
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einduitslag
      
teamnr team FamIlIe punten voor tegen
1 Willeboordse Willeboordse 12 286 173
2 De Shuttles van Wolvelaer 11 225 173
3 Team zonder naam Romeijn 10 253 191
4 Gajevigas van der Bijl 9 215 182
5 De Uithalers de Paauw 8 203 167
6 De doemaarwatjes Daisy Kimenai 8 233 191
7 Vliegende vijvertjes v.d.Vijver 8 244 214
8 Snelkrakers van der Hooft 8 239 216
9 Wudder Baert 8 217 231
10 Sparks Guiljam 7 196 190
11 Happy Family Eerkes 7 224 195
12 Sausages Stegeman 7 222 204
13 Eekhoorntjes Eekhout 7 243 214
14 De knuffelbeertjes van Rossum 6 203 165
15 Beijsjes v.Beijsterveldt 6 175 179
16 Kransjes Krans/Rouw 6 222 204
17 3B Bedee 6 196 204
18 Junior Dieleman/Engelsman 6 200 211
19 ZeKeZePoZe Zegers/Keijzer 5 176 212
20 Dielsteven Stevens/Dieleman 5 204 213
21 Foreign team De Cambourg 4 185 188
22 Koster Koster 4 195 212
23 De Faashaasjes Faasse 4 201 217
24 1,2,3tjes  Ad Kimenai 4 175 225
25 KiDiel Kirsten Dieleman 4 208 235
26 Keve 168 Keijmel 2 158 232
27 Three Generations v.d.Waal van Dijk 1 170 212
28 De Sporters Verboven/v/d Wege 0 137 259

Familietoernooi 22 februari 2014
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Sinds april 2013 geen shuttle meer geslagen in verband met blessures aan voeten en schouder. Vervelend en  
pijnlijk. Gelukkig was dat net voor het einde van vorig seizoen en -dacht ik toen- kan ik gewoon geblesseerd zijn 
in de vakantie. Grote tegenvaller was dan ook dat er geen verbetering was bij het begin van het nieuwe seizoen 
en ik noodgedwongen een seizoen moest overslaan. Intussen ben ik wel bij de diverse badmintontoernooien 
langsgeweest en foto’s komen maken. Maar het is niet hetzelfde als spelen natuurlijk.  
 
Het vorige familietoernooi heb ik aan me voorbij laten gaan, maar toen Shelley me deze keer vroeg of Alanah 
meedeed en of ik misschien alweer mee kon doen besloot ik maar eens 2 partijtjes te proberen. Ik was intussen 
een kleine maand pijnvrij en enkel nog wat gedoe met de steunzolen die ik intussen moet dragen. We zouden  
met 5 zijn. Shelley, François, Alanah en ik waren present maar de 5e persoon was verhinderd. In plaats van 2  
partijtjes heb ik zodoende toch 5 partijtjes meegespeeld. Het is namelijk zo leuk! Behalve dat het gebrek aan  
competitie zich aardig deed voelen bleek ik gelukkig verder nergens last van te hebben. Dat geeft de burger moed. 
Hopelijk kan ik het volgende seizoen weer voorzichtig beginnen en zie ik jullie behalve naast het veld  
ook in het veld terug.  
 
Het toernooi zelf? Dat was erg leuk met afwisselend rustige partijtjes waarbij we de tegenstanders nog wat op 
weg hielpen en af en toe een partijtje waarbij we toch wel flink aan de bak mochten. Gezelligheid en plezier 
stonden voorop en waren volop aanwezig. En dat iedereen vervolgens met een heerlijke taart of koffiekoeken van 
bakkerij Van de Velde naar huis ging en een consumptie van Glashandel Terneuzen kreeg was natuurlijk top.  
Goed te zien dat het toernooi zelf ook weer druk bezocht werd en iedereen er met vrolijke gezichten rondloopt.  
Dank nog aan Joey die de rol van Jan deze keer met verve overnam en aan de organisatie voor weer een leuke dag. 
O ja, we hebben ook best nog aardig gespeeld en met een 9e plaats waren Wudder zeer tevreden!

22 februari 2014 Familietoernooi
door Mario Baert

A5	  formaat	  €	  50

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!



26 27
Slagblad BC Terneuzen Februari 2014Slagblad BC Terneuzen Februari 2014

verjaardagslIjst julI

Mirjam Hoogenboom .............................. 06 jul
Fenna Willeboordse ................................ 06 jul
Heavenleigh Wolvelaer ............................ 13 jul
Stein de Kievit .......................................... 14 jul
Carlie Reubens ......................................... 14 jul
Roberto Bedee......................................... 15 jul
Brigitte van de Water  .............................. 22 jul
Carine Bos ............................................... 22 jul
Astrid de Cambourg ................................. 23 jul
Adriaan van der Waal van Dijk ................ 24 jul
Kimberley Neels ...................................... 25 jul
Roy Samuels ............................................ 26 jul

verjaardagslIjst junI

Kirsten Dieleman .................................... 02 jun
Jacco van der Hooft ................................ 03 jun
Michael Lammens .................................. 05 jun
Amber Pladdet ....................................... 06 jun
Sandy Koster ........................................... 08 jun
Enno Cohen ............................................ 09 jun
Kornelske Geensen ................................. 10 jun
Marnix Pot ............................................. 12 juni
Joey Burggraeve ..................................... 14 jun
Angela Hamelink .................................... 16 jun
Naomi Krans ........................................... 17 jun
Michiel van Damme ................................ 18 jun
Karel Nijssen ........................................... 23 jun
Lotte Dieleman ....................................... 25 jun
Nique Rouw ............................................ 27 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
Ingrid Nijssen ......................................... 09 mei
Jonas Hugues dit Ciles ...........................10-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
Patricia van der Meer ............................21-mei
Joke de Meester .................................... 24 mei
Thomas van de Wege ............................25-mei
Rinie Krans .............................................27-mei

verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd

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
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algemene ledenvergadering 
op Woensdagavond 23 aprIl 
om 19:30u in de vergaderzaal van 

de vliegende vaart

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

ZWEDEN ZIJN STERK
Volvo V40

*Bij 42% inkomstenbelasting 

Volvo V40 D4 v.a. € 26.995 incl. 21% btw en bpm. Raadpleeg voor additionele kosten de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Leasen v.a. € 559 p.m., excl. btw en 
brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 20.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden.
Gem. verbruik: 3,3 - 6,1 l/100 km (30,0 - 16,4 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 85 - 143 g/km.

€ 26.995 € 559 P/M

vanaf leasen vanaf 

• 140 kW (190 pk)
• 85 gr/km CO2-uitstoot

• 0 – 100 km/u in 7,4 seconden
• 1.500 kg trekgewicht

• Euro NCAP: veiligste auto ooit getest
• O.a. standaard voetgangersairbag

v.a. € 133 netto bijtelling p/m*

140 kW (190 PK)

volvocars.nlMr. F.J. Haarmanweg 49  -  0115 697455  -   www.cappendijk.nl

  OPTOMETRIST EN CONTACTLENSSPECIALIST  A.N.V.O

A5	  formaat	  €	  50
STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!
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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@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

Fijne	vakantie	en	tot	ziens	in	september!
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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


