
Slagblad
Seizoen 2014-2015

1

In deze editie o.a.:
• Nieuwe seizoen:
- Informatie
- Speeltijden
- Toernooien
• BB-ers
• Clubkampioenschappen

Nieuws- en informatieblad van Badmintonclub Terneuzen, editie 1, augustus 2014
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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!Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl

“Steek ook een 
handje toe en 
help je club”

EERSTE SPEELDAG DIT SEIZOEN: 
 
RECREANTEN: JEUGD: 
Maandag 1 september 18.00 tot 22.30 uur Vrijdag 5 september 16.00 tot 19.00 uur

GEEN BADMINTON! 
donderdag 25 september 2014 Andere activiteit in de sporthal 
vrijdag 26 september 2014 Andere activiteit in de sporthal 
dinsdag 21 oktober 2014  Andere activiteit in de sporthal 
woensdag 22 oktober 2014  Andere activiteit in de sporthal 
vrijdag 24 oktober 2014  Herfstvakantie 
vrijdag 05 december 2014 Sinterklaasavond 
dinsdag 23 december 2014 Andere activiteit in de sporthal 
dinsdag 25 december 2014 t/m vrijdag 04 januari 2015 Kerstvakantie 
woensdag 18 februari 2015  Andere activiteit in de sporthal 
vrijdag 20 februari 2015  Voorjaarsvakantie 
vrijdag 03 april 2015  Goede Vrijdag 
maandag 06 april 2015  2e Paasdag 
maandag 27 april 2015  Koningsdag 
Laatste training donderdag 30 april 2015
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Hallo allemaal,

De zomer loopt op zijn eind, hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. We hopen de gebles-
seerden van vorig seizoen toch weer te kunnen verwelkomen en mogelijk zullen er ook nieuwe leden 
of geinteresseerden zijn. De speelavonden zijn afgestemd met de gemeente en competitie clubs, 
waarover Edy zich heeft gebogen in de afgelopen maanden. 
 
Eind augustus hebben we alweer de 1e bestuursvergadering waarin we eea zullen afstemmen met 
elkaar voor het nieuwe seizoen. 

Enkele punten die in de ALV zijn besproken:  
-het toekennen van een vergoeding voor bestuursleden. 
-de bezetting op vrijdag. 
-taken voor de teamcaptains. 
-extra mogelijkheid om enkele speelavonden als ‘cado’ aan te kunnen bieden. 
-contributie voor dit seizoen. 
-bestuursbezetting

Een en ander zal tijdens de eerste bestuursvergaderingen besproken worden; de vergoeding en  
contributie is tijdens de ALV besloten en goedgekeurd, hierover zijn jullie ondertussen ingelicht.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Stefan van de Velde als vast bestuurslid, maar hij 
blijft voorlopig de trainingen op donderdagavond verzorgen en ook de verzorging van rackets and 
shuttles. Nogmaals bedankt voor je inzet Stefan!

Davy de Braal hebben we als enthousiast nieuw bestuurslid kunnen verwelkomen!

Natuurlijk blijven we zoeken naar meer nieuwe bestuursleden; als je ook je steentje wil bijdragen  
en mee kunnen praten en beslissen over badminton-zaken, ben je welkom om ons bestuur  
te versterken!

Verder wens ik jullie een gezellig en sportief seizoen toe, met leuke toernooien, goede wedstrijden, 
liefst geen blessures en bovenal, plezier in het spel! 
 
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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De Club Kampioenschappen op 6 April, 
‘het was enorm gezellig’
door Fenna Willeboordse

We begonnen om 10:00u, er waren 5 enkels en 2 dubbel. Iedereen  deed een enkel tegen 
elkaar: Matthijs Dubbeldam, Lisa Dieleman, Laura Stevens, Fenna Willeboordse,  
Floris Kennis en Jaimy Eerkes. Ik typ namens alle competitie spelers die er waren. We 
vonden allemaal dat het heel erg leuk en gezellig was. Er was overigens genoeg uitdaging 
voor iedereen. Ook al waren de wedstrijden tegen Floris Kennis en Matthijs Dubbeldam  
moeilijk. Er was genoeg tijd om even uit te rusten tussen de wedstrijden door. Na lekker  
de wedstrijden te hebben gespeeld gingen we aankleden en naar de kantine om te 
wachten op de uitslagen. Na een hapje en een slokje drinken kwamen de uitslagen binnen. 

De uitslagen van de competitie spelers enkel: op de 2de plaats Matthijs Dubbeldam, en op 
de 1ste plaats Floris Kennis.

En de dubbel: op de 2de plaats Fenna Willeboordse en Matthijs Dubbeldam, en op de 1ste 
plaats Laura Stevens en Floris Kennis. En geeft ook maar een applaus aan Lisa Dieleman en 
Jaimy voor inzet.

Dit was het einde van het verslag en ik ben er weer bij in het volgende seizoen. 

(Voor iedereen: blijf badmintonnenJ). 

Mathijs 
Dubbeldam

Lisa Dieleman

Fenna 
Willeboordse

Floris Kennis

Laura Stevens
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DE SHUTTLE 

Badmintonclub  
Terneuzen  
ook op  
Facebook!

Met 28 mannen en vrouwen zaten we heerlijk aan 2 tafels bij de 
Lange Muur. Het concept all you can eat wordt door sommige wel 
heel letterlijk genomen. All you can eat geldt bij Willy speciaal voor 
ijs met slagroom en vruchtjes. Dat vindt hij veel lekkerder! 

Natuurlijk gingen de gesprekken voornamelijk over het eten. Wat 
neem jij, is dat lekker, volgende ronde neem ik vis enz.... Maar er 
kwamen ook serieuze gesprekken, nou ja serieus, aan de orde. 
B.v. de pletpolie!! Vraag maar aan Will wat het is!  Zij kan het heel 
duidelijk uitleggen! 

Alle deelnemers t.w. Jan, Carina, Peter, Marjolein, Greta, Rudy, Edy, 
Marijke, Clara, Chris, Joke, Shelley, Nelly, Willy(hij komt volgend jaar 
misschien weer meppen), Rinus, Ad, Will, Dicky, Adriaan, Marian, 
Nicole, Ingrid, Dymph, Wijnand, Bart, Jannie, Jo en Cees, hebben 
heerlijk zitten smikkelen! We danken Marijke voor het reserveren en 
het uitdelen van de briefjes. Het was zeker voor herhaling vatbaar!

Tot volgend jaar! EET SMAKELIJK!!!

Etentje ma, di, wo., op do 17 april j.l.
door Will Kimenai

Hoi Slagbladlezers,

Wij zijn Kimberley Neels (13 jaar) en Thomas Neels (12 jaar). Ongeveer 3 jaar geleden zijn we begonnen 
met badminton. Eerst Thomas en een tijdje later ook Kimberley. 

Thomas: Ik heb  eerst voetbal geprobeerd, maar dat was geen 
succes. Al dat mopperen en schelden in het team. Daar heb je bij 
badminton minder last van. Voetbal vind ik nog wel leuk, maar dan 
alleen voor de lol. Ik doe ook nog een andere sport. Tijdens een 
zomerstop van badminton ben ik tennis gaan proberen. Ook dat 
vind ik harstikke leuk. Nu speel ik op donderdag tennis en op vrijdag 
badminton. Soms wel vermoeiend hoor. 
Erg leuk vond ik dat ik werd verkozen tot sportman van het jaar 
2013. Dat had ik echt niet gedacht. Ik had verwacht dat het iemand 
anders zou zijn.

Kimberley: Ook ik heb zelfs nog kort aan voetballen gedaan, maar 
dat was niet helemaal mijn ding. Dus toen ik eens een keer met 
Thomas meegegaan ben, heb ik badminton ontdekt.

Naast badminton doe ik ook aan paardrijden. Ongeveer één keer 
per week heb ik een paardrijles in een buitenbak. Paardrijles gaat 
altijd het hele jaar door, weer of geen weer, ook als vriest of re-
gent. Dat is wel een heel verschil met het binnen badmintonnen. 
In de zomer gaan we met de caravan naar Frankrijk op vakantie. 
In de caravan hebben we altijd badmintonrackets liggen, zodat we 
op de camping altijd een potje kunnen spelen. Er zijn op de camp-
ing altijd wel kinderen die ook mee willen spelen of we spelen een 
potje met onze ouders. 

Na de zomerstop hebben we weer zin om met badminton te beginnen. Dan komen de toernooien er 
weer aan. Het PEP toernooi en Familietoernooi vinden we allebei erg leuk.
We hopen jullie dan allemaal weer te zien.

Groetjes Kimberley en Thomas

Kimberly en Thomas
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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

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!

Bij het ter perse gaan van deze eerste editie van het Slagblad waren de onderstaande dames en heren 
degenen die met hun team de clubkleuren vertegenwoordigen:

Teams competitie seizoen 2014-2015

TEAM 1, 3E KLAS 
Silvia van Straten 
Monique de Kok 
Veerle Thalen 
Stefan van de Velde 
Paul van de Vijver 
Robin Marsé

TEAM 2, 5E KLAS 
Ester van de Vijver 
Ilonka Dees 
Jeannet van der Bijl 
Nicole de Paauw (reserve) 
Jan Stegeman 
Dimitry van de Wege 
Gavin van der Bijl 
Syd Mohseny 
Chris de Ruyter (reserve)

TEAM 3, 5E KLAS 
Samantha Bukkens 
Daniella Weeda 
Virginie van der Bijl 
Davy de Braal 
Joey Burggraeve 
Alex Romeijn

TEAM 4, DUBBELCOMPETITIE 
POULE B 
Ingrid Nijssen 
Paula Verhage 
Wil Kimenai 
Karel Nijssen 
Ad Kimenai 
Jacco van der Hooft 
Adriaan v/d Waal van Dijk (reserve)

TEAM 5, DUBBELCOMPETITIE 
POULE B 
Will Verburg 
Ingrid de Vries 
Chantal Eerkens 
Peter de Pooter 
Jelle Ypema 
Michal Sprenkels 
Enno Cohen

JEUGD TEAM 1 
Mathijs Dubbeldam 
Fenna Willeboordse 
Laura Stevens 
Lisa Dieleman 
Jaimy Eerkes 
Laurens van Hoeve

JEUGD TEAM 2 
Celestine van Hoeve 
Hannah Zegers 
Esmee de Keizer 
Kitty den Engelsman 
Anne Dieleman 
Nique Rouw 
Roberto Bedee 
Thomas Neels (reserve)
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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   
Technische commissie: Stefan van de Velde 06 15523995  
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:
Davy de Braal
06-23077983

Inleveren copy slagblad
vóór 3 november 2014:

bij Clara Schumann en Mario Baert 
slagblad@bcterneuzen.nl

Badmintonfoto’s? Deel 1
door Mario Baert

Fotograferen van badminton is niet makkelijk. Snel en veel voor- en achteruit, onverwachte 
bewegingen. Ik doe dit nu al een paar jaar en het gaat me gelukkig steeds beter af. Doel is 
eigenlijk om emotie, spanning en beweging goed in beeld te krijgen. Maar..... soms kom ik 
thuis en zie dat er ook grappige beelden tussenzitten. Gewoon door de manier van bewe-
gen of vreemde houding tijdens het slaan. Of door een gezichtsuitdrukking. Of doordat je 
een beeld soms anders interpreteert dan in werkelijkheid is. Of gewoon een leuke situatie. 
Soms lijkt het wel ballet of een muziekoptreden. Van de laatste 3 of 4 jaar heb ik een aantal 
van dat soort beelden apart gezet en een eerste selectie daarvan zie je hier. 

Wa’s da noe?

Overstekend wild

Hoe houd je je 
racket ook weer 
vast Stefan?

Zo kan ie er 
nét overheen

Zo’n stukje 
maa

Zo blijf je 
wel droog 
als ‘t regent

Moe je’s 
ruukn

Ging tie der nu onderdeur? We maken stappen... Pfffffffffffffffffffffffff
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En ik speel 
ook piano...

Even een dansje tussendoor Synchroonbadmintonnen

Als Michael Jackson Zin om te fietsen?
Met m’n hand in 
mijn broekzak 
lukt dat wel

Met de voetjes van de vloer

En nog ‘n stapje Past precies Aureooltje

Alle zegen komt 
van boven

Links is waar je duim 
rechts zit of...

Dat was lekker!

Is de shuttle al voorbij? Zo’n stukje Waar ligt 
die shuttle 
nu weer?

Stap Stap Stap

de paden 
op de 

lanen in

Stap

Met de 
voetjes 
van de 
vloer

Nieuwe 
danspas

Ik bied u aan, 
een

shuttle

Stap

Ook aan ballet 
gedaan! Met dank aan de 

tegenstander

Koppen 
mag toch
ook?
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DE NIEUWE COLLECTIE  
LICHTE KWALITEITS 
INSTAPRACKETS  
IS BINNEN!

Wist u dat u uw nieuwe racket voor een speciale clubprijs 
kunt aanschaffen? Hiervoor heeft huidig clubkampioen  
Stefan van de Velde een aantal rackets geselecteerd  
en voor ons ingekocht. Deze rackets bieden wij u ook  
aan tegen een zeer scherpe prijs. Ook duurdere  
kwaliteit rackets (tussen de 50 en 175,- euro) voor de 
gemiddelde of betere badmintonner kunnen in overleg 
tegen gunstige prijzen besteld worden.  
Indien gecombineerd besteld kan worden hoeven  
geen verzendkosten betaald. Stefan geeft u graag  
uitleg en advies over de nieuwste modellen.

Een ideale win-win situatie, u heeft een prima racket  
en bent nog goedkoper uit dan anders,  én u helpt de 
club er ook nog eens mee. 

We bieden u keus uit een aantal verschillende  
prima rackets. Voor meer informatie hierover, vraag  
hiernaar bij de begeleiding tijdens de speeldagen.

Badmintonrackets te koop!

BC TERNEUZEN

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

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

Informatie  
seizoen 2014/2015

Start seizoen: maandag 1 september 2014 

Einde seizoen: donderdag 30 april 2015 

CONTRIBUTIE
Inschrijfgeld voor alle nieuwe leden € 2,50

Senioren: € 130,00 

Buitengewoon Lidmaatschap Senioren*: € 65,00

Jeugd : € 85,00

Buitengewoon Lidmaatschap Jeugd*: € 42,50

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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Speeltijden seizoen 2014/2015
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 
Senioren

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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Uitslagen Clubkampioenschappen 2014
door Mario Baert

Op de website al een tijdje te vinden, maar voor de volledigheid hier nog eens.  
En op de volgende 4 pagina’s een fotografische weergave van de Kampioenschappen.
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STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!

Zuidlandstraat 24
Terneuzen
Tel. 0115 612456

Openingstijden: dinsdag en woensdag 06:00u - 13:00u
 donderdag en vrijdag 06:00u - 17:00u
 Zaterdag 02:00u - 17:00u
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iedereen altijd gepaste training te geven. De trainingen zijn voor-
namelijk afgestemd op de niveaus van de competitiespelers van  
BC Terneuzen.  Ik probeer de trainingen zo te verzorgen dat iedereen 
het naar zijn zin heeft en kan groeien. De laatste maanden van het 
seizoen bestaan voornamelijk uit ‘vrijspelen’. Ik probeer dan nog wel enkele tips of aanwijzingen te 
geven maar het initiatief wordt in de laatste periode meer bij de spelers gelegd. 

Tot op heden speel ik competitie in het altijd  
gezellige eerste team. 

Ik wens iedereen een blessurevrij, gezellig en  
sportief badmintonseizoen 2014/2015!

Stefan van de Velde 

Aukje van de Velde
Ja ik ben al een hele tijd lid van de badmintonclub. Ik ben meegegaan met Marianne van de Berg. 
En leuk nu mag ik samen met Stefan een stukje schrijven als… BB-ers hi hi. Trots hoor zo zie je maar 
nooit een beker maar wel BB-er! En De mama van de clubkampioen : )

Nu iets over mezelf in vogelvlucht.
Ik ben geboren in Amsterdam en op mijn 16de naar Terneuzen verhuisd heb pedagogie behaald en werkte 
in een sportzaak zonder ooit te sporten.
Op mijn 20ste leerde ik Sjaak van de Velde kennen, hij had net de zaak van zijn ouders overgenomen. 
Binnen het jaar waren we getrouwd. We kregen drie zonen.
Het was hard werken en daarnaast ook nog vele studies en cursussen volgen. Maar na een jaar of 15 
te zijn getrouwd vonden we het tijd voor wat ontspanning naast het werken en gingen we sporten, 
badmintonnen. Helaas moest Sjaak in 2008 stoppen wegens een schouderblessure. 
 
En nu na 35 jaar hard werken hebben we in februari 2014 de zaken overgedaan aan onze jongens. Zodat 
er wat meer tijd over is voor onze inmiddels 4 kleinkinderen maar zeker ook voor de sporten badminton 
en tennis. Sinds kort zit ik ook weer op een schildercursus, heerlijk!

Sportieve groet,

Aukje

Foto © Sjaak van de Velde

Hallo clubgenootjes,

De redactie vroeg mij onlangs een stukje te schrijven voor het Slagblad. “We gaan een nieuw thema 
introduceren”,vertelde ze en wel de BB-ers. BB-ers? Ja BB-ers, Bekende Badmintonners! 
Deze ‘eer’ laat ik natuurlijk niet aan mijn neus voorbij gaan… 

Mijn naam is Stefan van de Velde. Op zevenjarige leeftijd ben ik begonnen met atletiek bij Schelde Sport 
in Terneuzen. Na drie jaar plezier te hebben beleefd aan de trainingen en wedstrijden wilde ik iets anders. 
Mijn eerste badmintontrainingen heb ik gehad van Karel Nijssen en Moniek van Es in de sporthal  
De Oude Vaart. Vrijwel direct ben ik begonnen met jeugdcompetitie, iets wat ik iedereen met kinderen  
wil adviseren. ‘Jong geleerd is oud gedaan…’ maar mijn moeder schrijft haar eigen stukje…
Na twee jaar jeugdcompetitie werden wij kampioen van Zeeland en was er weinig tegenstand in onze 
regio. Mij werd aangeboden bij de senioren competitie te gaan spelen. Dit vond ik een hele eer en heb in 
deze tijd snel veel geleerd. Met name het invallen bij het eerste team was een uitdaging, ik herinner mij 
een wedstrijd in Barendrecht waarbij ik 3 punten scoorde, ja in twee sets!
In de Oude Vaart heb ik drie jaar met plezier jeugdtraining gegeven nadat Martijn van Hoye hiermee 
stopte. Tijdens de bouw van De Vliegende Vaart heb ik, wegens het niet kunnen spelen op vrijdagavond 
in ‘Het Zwaantje’, ‘een uitstapje’ gemaakt naar de badmintonclub van Dow. Deze recreatieve club speelde 
in de gymzalen van het Zeldenrust Steeland college. Gezellig, maar wanneer de Vliegende Vaart klaar 
was wilde ik graag weer bij Badmintonclub Terneuzen komen trainen. 
In 2008 zijn wij, het eerste team, kampioen geworden in de derde klas. Tot 2012 speelden we tweede 
klas regio Zuid-West Nederland, in deze klasse heb ik veel tegenstand gehad, ondanks het vele reizen een 
leuke tijd. 
 
Als bestuurslid heb ik van 2010 tot 2014 Technische zaken voor mijn rekening genomen. Er is momenteel 
nog sterk behoefte aan nieuwe bestuursleden, vele handen maken ligt werk!
Na de afgelopen Algemene leden vergadering is zelfs besloten een financiële vergoeding aan 
bestuursleden toe te kennen in de hoop dat nieuwe bestuursleden zich melden. 

Na een trainerscursus in 2007 geef ik tot op heden training op donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30 
uur. Iedereen is welkom, dat is het uitgangspunt. Gezien het grote niveau verschil is het onmogelijk 

BB-ers Stefan en Aukje
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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
Jan Wieles ............................................... 18 okt
Clara Schumann ...................................... 19 okt
Daisy Kimenai ......................................... 24 okt
Damian Steels ......................................... 24 okt
Ad Molewijk ........................................... 24 okt
Chris Vreeke ............................................ 26 okt
Arie Boer ................................................ 26 okt
Jo Wollrabe ............................................. 28 okt
John Buijs ............................................... 29 okt
Theo de Koning ....................................... 30 okt

VERJAARDAGSLIJST SEPTEMBER

Veerle Nout ............................................01 sep
Dimitry van de Wege ..............................03 sep
Emerson Rose Meijer .............................03 sep
Nina Guiljam ...........................................04 sep
Jelle de Keijzer ........................................05 sep
Koos Hamelink ........................................10 sep
Selma van Genderen ..............................10 sep
Lidy Jonker ..............................................12 sep
Joop Lisman ............................................13 sep
Davy de Braal  .........................................19 sep
Peter Kalfsvel ..........................................22 sep
Chantal UytdeHaag .................................29 sep
Govert van der Peijl ................................30 sep
Esther van de Vijver ................................30 sep
Rochella Meurs .......................................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
Chris Gerrits ........................................... 23 aug
Syd Mohseny ......................................... 25 aug
Bonny de Bakker .................................... 29 aug

Verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd
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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!

Dag Datum Toernooi Tijd

Zondag 12 Oktober 2014 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Zondag 16 November 2014 Familietoernooi 10.00-13.00

Zaterdag 22 November 2014 PEP toernooi junioren 9.30-12.30

Zaterdag 13 december 2014 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Maandag 15 december 2014 Kersttoernooi 18.00-22.30

Maandag 5 Januari 2015 Oliebollentoernooi 18.00-22.30

Zondag 25 Januari 2015 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Zaterdag 14 Februari 2015 Familietoernooi 10.00-13.15

Zaterdag 7 Maart 2015 PEP toernooi junioren 9.30-12.30

Zaterdag 14 Maart 2015 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Zondag 29 Maart 2015 Zeeuws Vlaamse  
Kampioenschappen 10.00-19.00

Toernooien seizoen 2014/2015
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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

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
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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


