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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”

GEEN BADMINTON! 
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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Beste leden,

Kort nadat we zijn gestart in het nieuwe seizoen, hebben we, onverwacht en veel te vroeg,  
afscheid moeten nemen van Wijnand en Robin. Twee fijne mensen, die we erg zullen missen. 

Het 1e team, waar Robin in speelde, is verder gegaan in de competie met Niek Marse en  
Patrick van Straten. Uit naam van de club wil ik hiervoor waardering uitspreken.

Wat de competitie betreft, wil ik graag de teamcaptains vragen zelf de wedstrijduitslagen door  
te geven aan Mario (of via een mail naar 1 van de bestuursleden) zodat deze op de website gezet 
kunnen worden, zodat iedereen kan volgen hoe de competitie voor onze spelers verloopt.

De getoonde resultaten zijn van wisselend succes, maar er komen nog voldoende wedstrijden  
om de winst naar onze kant te halen! 

Opvallend is ook dat de laatste weken op maandagavond veel recreanten aanwezig zijn, een teken 
dat badminton nog steeds leeft! Mogelijk minder bekend is dat de senioren recreanten ook op 
donderdagavond kunnen spelen en zelf de partijen kunnen indelen, op de banen die niet gebruikt 
worden door de competitiespelers.

Omdat dit mijn laatste seizoen is als voorzitter, zou het fijn zijn als we nieuwe bestuursleden  
kunnen verwelkomen, die mogelijk ook deze rol op zich willen nemen. Met enkele enthousiaste 
bestuursleden erbij kunnen we het voortbestaan van de club waarborgen en de taken verdelen.

Wie meer informatie wil, kan te allen tijde bij 1 van de bestuursleden terecht.

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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DE SHUTTLE 

Vorig badminton seizoen ben ik sportvrouw geworden bij de meisjes. 

Dit was heel bijzonder. Na de training moesten we met z’n allen in een 
grote kring gaan zitten. De juf las een gedicht en dat was speciaal voor 
mij geschreven. Ook kreeg ik een beker. Dit keer geen wisselbeker, zoals 
bij het familie toernooi. Maar een echte beker die ik mag houden.  
Hij staat bij mij op mijn slaapkamer. Het was echt een leuke verrassing 
om sportvrouw te worden.

Ik ben met badminton begonnen op de eerste tijd op vrijdag. Daar heb  
ik van Adriaan en oma alles geleerd. Daarna mocht ik naar de tweede 
tijd. Nu ben ik met competitie begonnen en zit ik op de derde tijd.  
Ik krijg nu les van Veerle en Daisy. 

Anne Dieleman

Dit seizoen is een tweede jeugdteam met competitie gestart. Dit zijn: Roberto Bedee (staat 
niet op de foto), Thomas Neels, Anne Dieleman, Hannah Zegers, Kitty den Engelsman,  
Esmee de Keijzer en Celistine van Hoeve; zittend Nique Rouw. Jeugdspelers in de leeftijd  
tussen 10 en 14 jaar. Allemaal spelen ze nu een paar jaar badminton en hebben zich aan het 
eind van vorig seizoen aangemeld om competitie te spelen.

Op dit moment hebben we 3 wedstrijden achter de rug. Twee uit-wedstrijden en 1 thuis wed-
strijd. De eerste wedstrijd was voor iedereen spannend. Maar iedereen doet goed z’n best en 
mag trots zijn.  1 Wedstrijd hebben we verloren met 5-3, 1 keer gelijk gespeeld (4-4) en 1 keer 
gewonnen met 7-1.

De komende weken staan er nog 6 wedstrijden op de planning, waarvan er 4 in Terneuzen 
zijn. Vooral op 20 december (de laatste wedstrijd) zal iedereen extra gemotiveerd zijn. Dan 
willen vooral Hannah, Celestine en Thomas revanche nemen tegen het team Astroïden uit 
Oost-Souburg. Deze wedstrijd werd met 5-3 verloren, maar het was heel spannend. Een aantal 
wedstrijden zijn beslist in 3 sets en ook verlenging is een paar keer voorgekomen. Wie weet 
wordt het nu 5-3 voor ons!

Het is een leerzame, leuke, spannende uitdaging om tegen kinderen uit andere plaatsen en 
van andere verenigingen te spelen. Iedere keer weer is het een verrassing….

introductie Jeugdteam B
door Chantal Dieleman
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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

Samen sterker

Meer weten? Ga naar rabobank.nl/mobielbankieren

Thuis of onderweg, er zijn momenten dat u even uw saldo wilt checken, bij- en 
afschrijvingen wilt bekijken of geld wilt overboeken. Met de Rabo Bankieren 
app op uw tablet of mobiel kunt u dit snel en overal doen.

Snel en eenvoudig bankzaken regelen met uw tablet.

Gemakkelijk, 
handig en 
overal.

Rabo Mobiel-
bankieren. 

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!

Hoi wij zijn Chantal (33 jaar) en Jaimy Eerkes moeder en zoon. Jaimy zit er nu ongeveer  3 jaar op  
badminton en ik bijna 2 jaar. Dit seizoen spelen  we allebei mee in de competitie.  Jaimy in jeugd  
team 1 en ik in team 5.

Chantal,
Het is wel heel grappig dat ik sinds 2 jaar interesse heb gekregen in badminton, terwijl mijn vader  
al ruim 25 jaar op badminton zit.

Mijn zoon is 3 jaar geleden op badminton gegaan en toen er een familie toernooi was deed ik  
mee en ik vond het toen zo leuk, dat ik daarna proeflessen ben gaan doen en me daarna gelijk heb 
ingeschreven. Ik ben zelf helemaal geen sportmens, maar badminton vind ik gelukkig heel erg  
leuk en probeer zo vaak mogelijk te gaan. Het is best een moeilijke sport om al die vaardigheden  
te leren. Het ziet er makkelijk uit, maar het valt best tegen.
Alleen maar een uitdaging!

Jaimy,

Voor dat ik op badminton zat, zat ik op scouting. Ik zat daar een paar jaar en 
daarna vond ik het niet meer leuk worden. Later zei mijn moeder: waarom 
ga je niet op badminton want opa zit er ook op. Dus ik ging eerst kijken of ik 
het leuk vond. Later ging ik er ook op want ik vond het leuk om het te doen. 

Ondertussen zit ik  al 3 jaar op badminton en ik speel dit seizoen mee met 
de jeugdcompetitie. Ik kom met de fiets naar de training en ik kom alleen op 
vrijdag en soms kom ik ook maandagavond spelen samen met mijn moeder. 
Mijn moeder zit ook op badminton en ze speelt op maandag en soms op  
dinsdag want dan geeft mijn opa les. Mijn moeder speelt net als ik  
competitie maar dan voor de volwassenen.

Chantal en Jaimy
door Chantal en Jaimy Eerkes
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Bestuur en Commissies
BESTUUR

Voorzitter:
Shelley Baert
0115-691727

Secretaris:
Davy de Braal
06-23077983

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

Inleveren copy slagblad
vóór 1 februari 2015:
bij Clara Schumann en Mario Baert 

slagblad@bcterneuzen.nl

Badmintonfoto’s? Deel 2
door Mario Baert

Na de positieve en leuke reacties op de grappige foto’s deel 1 -waarvoor dank- heb ik voor 
deze editie nog maar eens een selectie gemaakt. Het blijft tenslotte leuk om te zien!

Was tie noe in of uut? Da weet 
ik oek 
nie

Indianendans?

Als ik ‘m niet heb, boks 
ik ‘m wel terug!

Even stil zijn

Zo weten ze 
nooit of ik 
nu links of 
rechthandig 
ben!

Oei, de shuttle 
gaat naar 
beneden

Waar heb 
ik nu weer 
in getrapt?

Laat maar 
komen die 
shuttle

play like an 
Egyptian 
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Zal ik ‘m 
vangen?

Komt ie nou nog naar 
beneden of wat?

Met een
huppeltje

Een twee 
mars!

Mag ik effe 
vangen?

Wie heeft 
mijn lunch 
gepackt?

Die pak ik met 
m’n ogen dicht

Als je haar maar 
goed zit

Zó hoog 
was ie

Oeps

Oeps

Oeps

Daaag Oh nee, 
ik heb ‘m 
gemist

Kan ik er nog bij? Ja, eh daaag!

Oh nee, wacht daar kan 
ik wél bij, die pak ik

Een zen-
momentje

Je hebt  
badminton 
en je hebt 
elegant  
badminton

Daarnet zag 
ik ‘m hier 
ergens

Zit m’n haar nog goed? Kan nèt

Hoeveel is het geworden? Als ie daarvandaan 
komt pak ik ‘m

Oooooow, wat
jammer



14 15
Slagblad BC Terneuzen November 2014Slagblad BC Terneuzen November 2014

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,--

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.
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Team 2 is begonnen in de 5e klasse na degradatie van vorig jaar. Met in de poule twee 
teams uit Terneuzen, twee teams van Astroiden uit Oost Souburg, Rillandia Smashers  
uit Kruiningen en de shuttle uit Oostburg wordt het een kleine competite. 

Start van het seizoen verloopt niet vlekkeloos. twee geblesseerde. Syd kampt met  
zijn elleboog en weet niet of hij nog komt spelen en Ester heeft een teen gebroken.  
Geluk bij een ongeluk is dat team 3 Terneuzen de eerste wedstrijd geen team op de  
been kan krijgen en dat Astroiden 3 zich terugtrekt uit de competitie. Ben je een  
maand verder voordat je aan de eerste wedstrijd begint. 

Eerste wedstrijd van het seizoen wordt gespeeld door Dimitri en Ilonka Dees die  
voor het eerst meespeelt in de competitie. Verder zijn we aangewezen op invallers. 
Chris de Ruyter en Virginie van de Bijl  maken het viertal compleet . Eindstand 6-2  
voor Terneuzen. 

De volgende wedstrijden worden snel op elkaar gespeeld. De inhaal wedstrijd tegen  
team 3 wordt op een donderdag gespeeld met de zondag daarop volgend de wedstrijd 
tegen Astroiden 2 en donderdag Rillandia 3. Met zo weinig teams in de poule zijn we  
dus ook alweer op de helft van het seizoen.

Team 3 komt duidelijk te kort tegen het tweede en gaat met een 8-0 nederlaag terug 
aan de trainingsarbeid. De wedstrijd tegen Astroiden is spannend en wordt afgesloten 
met een 4-4 wel  jammer van de drie setters die net de verkeerde kant opvallen.  
De mix van Dimitri en Ilonka gaat in de derde set met 26-28 naar Astroiden. Balen. 

Donderdag de 6 nov spelen we thuis tegen Rillandia 3 uitslag 7-1 .  
Jeannet verliest nipt in drie sets haar enkel.

Voorlopig sluiten we de eerste seizoens helft af aan de leiding van de poule.  
Op naar de volgende wedstrijden.

Competitieverslag Team 2
door Jan Stegeman

Welkom bij het tweede slagblad van dit seizoen. We hebben al een paar wedstrijden 
gedaan. Maar de eerste 3 wedstrijden gingen niet goed. De 1e was afgekeurd omdat 
we tegen Schepnet 2 een wedstrijd hadden gedaan. We hadden gezegd waarom 
moesten we niet tegen Schepnet 1? Maar die hadden ze niet. Dus onze gewonnen 
wedstrijd van 6-2 was voor niets. En team 2 moest naar huis want er kom maar een 
team spelen. Dus die waren voor niets gekomen.  
Onze 2e wedstrijd was tegen bc den Ossaert. Het begin van de dag ging al niet  
lekker want er was een miscommunicatie waardoor iemand niet kwam opdagen. 
Dus moesten Mathijs, Lisa en Fenna met z’n drieën samenspelen en dat ging ook 
goed. Het was een gelijke stand van 4-4. Totdat we een bericht kregen dat het 1-7  
was geworden voor hun, omdat we niet met ons drieën mochten spelen, en dus  
15 euro moesten betalen voor de overtreding.  
De 3e wedstrijd was bc Rillandia Smashers. Ze hadden ons ingemaakt met 0-8.  
Maar we moesten een keer tegen Ossaert dus we konden nog een keer laten  
zien wat bc Terneuzen kan doen. En dat gebeurde ook in de 4de wedstrijd  
tegen den Ossaert 2. We waren verrast dat we tegen Ossaert 2 moesten want de 
vorige keer dat we tegen een team 2 hadden gespeeld was de wedstijd afgekeurd. 
Hopelijk nu niet want we hebben met 8-0 gewonnen.

Wedstrijd uitslagen Schepnet 6-2  20/9/2014(afgekeurd).
Lisa     Gewonnen: heren dubbel,
            Verloren: enkel, gemengd 
Matijs gewonnen: heren dubbel, enkel, gemengd
Laura  gewonnen: dames dubbel, enkel
            Verloren: gemengd
Fenna gewonnen: damesdubbel, enkel, gemengd

Wedstrijd uitslagen den Ossaert 1-7  27/9/2014(3 punten afgekeurd)
Mathijs gewonnen: dames dubbel, gemengd
               verloren: heren dubbel
Lisa       gewonnen:  dames enkel, heren enkel, 
              verloren: heren dubbel, gemengd
Fenna   gewonnen: dames dubbel, gemengd
              Verloren: enkel, gemengd

Wedstrijd uitslagen Rillandia Smashers 0-8  4/10/2014
Mathijs verloren: gemengd, enkel, heren dubbel
Jaimy     verloren: gemengd, enkel, heren dubbel
Lisa         verloren: gemengd, enkel, heren dubbel
Fenna     verloren: gemengd, enkel, dames dubbel

Wedstrijd uitslagen Den Ossaert 2 8-0  25/10/2014
Mathijs gewonnen: gemengd, enkel, heren dubbel
Jaimy    gewonnen: gemengd, enkel, heren dubbel
Lisa       gewonnen: gemengd, enkel, dames dubbel
Fenna   gewonnen: gemengd, enkel, dames dubbel

Competitieverslag Jeugd Team A
door Fenna Willeboordse
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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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In Memoriam - Wijnand In Memoriam - Robin

Maandagavond 1 september, het nieuwe badmintonseizoen is begonnen. De spelers die er zijn hebben 
elkaar een zomer lang niet gezien en diverse gebeurtenissen worden gedeeld tussen de partijen door.

Maandagavond is dan ook de eerste afterbadminton borrel. De vaste gasten zitten in de hoek aan de 
bar, Adriaan en Jan bespreken hoe de zomer geweest is. Er wordt gevraagd aan elkaar weet jij waar 
Wijnand is? Nee niets van gehoord hij zal wel met de honden bezig zijn. Er wordt nog even gekeken  
of hij niet toevallig voor een gesloten deur staat. Maar nee hij zal de eerste keer wel overslaan dan. 
Adriaan neemt zich voor te bellen als Wijnand ook woensdagochtend verstek laat gaan. 

Helaas woensdag brengt de krant een veel triester bericht, de advertentie staart ons aan.

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos staat er bovenaan de tekst. Zo ervaren wij dat ook.

We hoeven niet meer te bellen, we hoeven niet meer te kijken of hij voor een gesloten deur staat.  
We hoeven niet meer te luisteren naar verhalen over zijn hondentrainingen, hondenkeuringen door 
heel het land, de perenpluk en snoei in de lokale boomgaarden, geen moppen meer . De schaal met 
snacks moet met steeds minder mensen gedeeld worden en ook het vat Grimbergen blond zal  
minder snel leeg zijn.

Wijnand gaat niet meer komen naar de afterbadminton borrel groep. Hij is niet meer lijfelijk aanwezig, 
maar in gedachten schuift hij elke maandag avond nog steeds aan.

Wijnand we zullen je missen.

Jan en Adriaan

Afscheid nemen bestaat niet
Ik ga wel weg, maar verlaat je niet.
 
Hoe kunnen we Robin in een woord het beste beschrijven, vroegen wij ons af, toen ons badmintonteam 
(team 1) aangeslagen en vol ongeloof bij elkaar kwam donderdag 11 september.
Onze vrolijke noot, de gangmaker ja zelfs onze optimist werd je genoemd. Wanneer jij binnenkwam, 
kwam er iemand binnen. Een uitbundige begroeting, een lach en een grap. Op de vereniging voelde je 
je thuis, ‘soms net als familie’ vertelde je eens. Je kon ontzettend goed badmintonnen, beter dan je 
jezelf vaak deed geloven. In een poging je looptechniek te verbeteren, wees ik je er wel eens op, dat het 
omdraaien en tussen je benen doorspelen een noodgreep is, die je beter niet te vaak kunt 
toepassen. Maar wanneer wij samen een herendubbel speelde, speelde jij keer op keer de shuttle op 
onnavolgbare wijze tussen je benen door. Als de tegenstander niet door het verrassingseffect miste 
dan wel wegens het lachen.
 
En wat hebben we met je gelachen, met je nieuwe kapsel werd je al snel Pellè genoemd naar de 
Feyenoord-voetballer Graziano Pellè. Je was een charmeur en we hebben tranen gelachen wanneer 
je dit, bij wijze van grap, in de kantine met een dame van de tegenpartij demonstreerde.
 
Robin gaf ook graag zijn, soms ongezouten, mening en was op de algemene ledenvergaderingen dan 
ook vaak aanwezig. Met kritiek maar ook met vernieuwende ideeën wist je de vergaderingen zinvol te 
maken. Na de algemene ledenvergadering jl. vertelde je dat we teveel denken in hokjes en tijdsplanning. 
Beter laat dan nooit en het hier en nu is waar het om gaat, was je van mening, iets wat veel mensen 
vaak zeggen maar zelden doen.
 
Na overleg kwamen we tot de conclusie dat ons team komend seizoen niet verder kon bestaan. 
Afgezien van de pijnlijke en confronterende vragen die we van andere teams zouden kunnen 
verwachten, zagen wij ook geen kans de bezetting rond te krijgen. Nadat Niek Marsé, de broer van 
Robin, dit nieuws te horen kreeg wilde hij dit koste wat kost voorkomen en stelde zichzelf beschikbaar 
als vervanger. Met dit eerbetoon is het mogelijk geworden team 1 komend seizoen te laten blijven 
bestaan. Vol goede moed zijn wij dan ook van start gegaan, het leven gaat door, maar Robin 
we zullen je humor, enthousiasme en intense betrokkenheid verschrikkelijk missen.  
                                                                                           
Je badmintonmaatjes.
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Hallo allemaal!

Ik ben Mathijs Dubbeldam en ik werd uitgenodigd 
door de redactie van het Slagblad om eens iets over 
mijn sporten te vertellen, en over die van mijn zus 
Lydia. Daar kwam Clara op, omdat ik, Mathijs heel 
graag mee doe met alle evenementen georganiseerd 
door onze club, maar soms toch verstek laat gaan 
door nog een andere passie: Schaken. Hoe kan het 
zijn dat je schaken soms verkiest boven een lekker 
fanatiek potje badminton?

Tja, dat is een moeilijke vraag , en echte 
badmintonners zullen het waarschijnlijk ook niet 
snappen.Van huis uit ben ik op mijn 7de begonnen met leren schaken. Met een vader die schaakleraar 
is bij verschillende schaakclubs in Nederland en België, en die regelmatig ook thuis schaakles geeft aan 
jeugd, was het moeilijk om NIET te leren schaken. En het ging me goed af en ik vond het een leuk en 
interessant spel. Of eigenlijk moet ik zeggen sport, want schaken op hoog niveau is weldegelijk een  
sport: Je moet fysiek goed in je vel zitten, dan zijn je raderen van boven ook beter aan de gang!

Ook mijn zus Lydia, die 2 jaar jonger is, begon rond haar 7e met schaken. Maar ze zat toen ook op 
atletiek, turnen en Acrobatiek, en ik ging op tennis om ook lichamelijk in beweging te zijn. 

Maar tennis vond ik niet zo leuk, en toen kwam mijn opa Jaap op het idee om me naar de badminton  
te brengen elke vrijdag, omdat ik dat héél leuk vond om te doen tijdens zomervakanties in Frankrijk.  
Ik zit op de badmintonclub vanaf mijn 9de en toen kwam na een jaar de vraag, of ik mee wilde doen in  
de competitie. Dat vond ik vanaf het begin heel leuk, ook al ging het nog niet zo goed en had ik vaak  
last van inspanningsastma, een ziekte die ik trouwens overwonnen heb door alle dagen op de fiets  
naar De Rede te gaan vanuit Hoek.

De competitiewedstrijden vallen vaak samen met een schaaktoernooi, inderdaad, op zaterdag.  
Ik vind het ook leuk om daar mee naartoe te gaan, en Lydia en ik hebben in de vakanties al meerdere 
malen mee gedaan aan een meerdaags  internationaal toernooi, bijvoorbeeld het Gesloten Nederlands 
Jeugdkampioenschap, en toernooien in Frankrijk. Afgelopen zomervakantie deden we eerst mee in  
St-Lo, om daarna nog mee te doen met het Open Nederlands Jeugdkampioenschap in Borne (in de  
buurt van Enschede). Het waren allebei schaaktoernooien die een week of langer duurden, maar als  
de partijen klaar zijn, zijn we fysiek lekker actief met voetballen, tafeltennis en wat dacht je...  
een potje badminton! 

Helaas kan ik er niet bij zijn als ze in de kerstvakantie voor  5 dagen naar Bethune gaan, ik heb er  
wel al 3 keer meegedaan, maar met mijn school onderzoeken en examen VWO voor de boeg,  
zeg ik toch maar een keertje af. Ik hoor wel van mijn zus hoe het is geweest daar!

Tot snel op de badminton, 

Groet Mathijs Dubbeldam             

BB-er Mathijs
door Mathijs Dubbeldam

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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VERJAARDAGSLIJST JANUARI

Stefan Verhage ....................................... 04 jan
Rosalie Datthijn ...................................... 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
Ovidiu Verboven ..................................... 17 jan
Henk van den Berg ................................. 18 jan
Michal Sprenkels .................................... 19 jan
Marietta vanRaalten ............................... 20 jan
Dymphy Kimenai .................................... 23 jan
Alanah Baert ........................................... 25 jan
Laura Stevens ......................................... 25 jan
Sjaak Goossen ........................................ 25 jan
Meryem Kalay ......................................... 25 jan
Jan van Beijsterveldt ............................... 27 jan
Ad Kimenai ............................................. 27 jan
Lisanne Hoogesteger .............................. 27 jan
Hannes Versloot ..................................... 28 jan

VERJAARDAGSLIJST DECEMBER

Aukje van de Velde ................................ 04 dec
Wil Verburg ............................................ 05 dec
Peter Eekhout ........................................ 10 dec
Francois Huijbregts ................................ 12 dec
Nathalie Hoogesteger ............................ 19 dec
Silvia van Straten ................................... 25 dec
Ingrid de Vries ....................................... 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
Jelle Sjoerdsma ...................................... 28 nov

Verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd

A5	  formaat	  €	  50

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!
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  OPTOMETRIST EN CONTACTLENSSPECIALIST  A.N.V.O

A5	  formaat	  €	  50
STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!

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

Dag Datum Toernooi Tijd

Zondag 12 Oktober 2014 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Zaterdag 8 November 2014 PEP toernooi junioren 9.30-12.30

Zondag 16 November 2014 Familietoernooi 10.00-13.00

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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PEP toernooi jeugd uitslagen
door Edy van Hoije

Zaterdag 08-11-2014  
Dit seizoen deden er aan het eerste PEP-toernooi voor de jeugd 20 kinderen mee.  
Voor de indeling van de partijen was vooraf gekeken naar leeftijd en sterkte.  
Er werden 5 ronden van 20 minuten gespeeld. Aan het eind van de morgen werd er  
een stand opgemaakt en de eerste drie van elke leeftijdscategorie kreeg een prijsje.  
Bovendien was er voor elke deelnemer deze keer een bidon geschonken door  
Continental Nederland. De club bedankt Continental hiervoor.

Ronde 1 2 3 4 5 Totaal
Leeftijd tot 11 jaar

1 Cas Bliek j 42 33 27 36 34 172
2 Emerson Meijer m 30 26 35 28 25 144
3 Jelle Sjoerdsma j 33 26 35 21 28 143
4 Lotte Dieleman m 23 36 45 13 25 142
5 Zoë de Vries m 33 37 27 21 20 138
6 Meryem Kalay m 23 26 25 13 20 107

Leeftijd 11+12 jaar
1 Anne Dieleman m 48 45 50 36 28 207
2 Esmee de Keijzer m 39 45 29 40 40 193
3 Thomas Neels j 41 45 46 26 25 183
4 Heavenleigh van Wolvelaer m 45 36 38 36 24 179
5 Tiffany Eerkes m 42 37 38 28 34 179
6 Ovidiu Verboven j 30 26 46 26 23 151

Leeftijd 13 jaar en ouder
1 Fenna Willeboordse m 43 42 46 40 41 212
2 Laura Stevens m 43 45 34 48 38 208
3 Eline Eekhout m 41 29 46 48 40 204
4 Jaimy Eerkes j 45 34 29 36 38 182
5 Kimberly Neels m 48 34 45 13 41 181
6 Lisa Dieleman m 39 33 52 31 23 178
7 Kitty den Engelsman m 44 29 34 31 25 163
8 Kirsten Dieleman m 44 42 25 13 24 148

Hoi allemaal,

Sinds dit seizoen spelen wij, Esmee en Kitty, competitie. We  
vinden het heel leuk om te doen en we leren er ook van, want  
de tegenstanders zijn vaak heel goed. En als ze zien tijdens de  
competitie dat we iets niet zo goed kunnen, gaan we het de  
vrijdag erna meteen oefenen.

Bij de training doen we eerst altijd de warming up en daarna  
doen Veerle en Daisy altijd iets voor, bijvoorbeeld het smashen of droppen. En daarna  
mogen wij gaan spelen, we beginnen meestal met enkelen en daarna doen we meestal  
nog een wedstrijdje. Wij vinden het in de competitie groep dus heel leuk!

 

Het PEP toernooi:

Bij onze badminton vereniging zijn natuurlijk niet alleen lessen, maar ook toernooien/ 
wedstrijden. Een daarvan is het ‘pep-toernooi’. Het pep-toernooi staat voor plezier en  
prestatie. Je doet dit toernooitje namelijk voor je plezier, maar je moet natuurlijk wel het 
beste van jezelf laten zien. De wedstrijdjes worden gespeeld in een dubbel (2 tegen 2) en 
duren ongeveer 20 minuten. Aan het einde van dit toernooi is er 
ook nog een prijsuitreiking, iedereen die mee doet wordt ver-
deeld in de categorie van hun eigen leeftijd:

junioren tot ca. 9 jaar

junioren tot ca. 12 jaar

competitie junioren (vanaf 12 jaar)

Al met al het pep-toernooi is super leuk!

Competitie, training en PEP toernooi
door Kitty den Engelsman en Esmee de Keijzer
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PEP toernooi jeugd foto’s Meer foto’s te zien op www.bcterneuzen.nl
door Mario Baert

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
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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

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.

Badmintonclub  
Terneuzen  
ook op  
Facebook!

Zoek ons eens op >>>  https://www.facebook.com/BCTerneuzen


