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Informatie bij  Adriaan van der Waal van Dijk
Tel.: 0115-618451 email: avdwvd@live.nl

Inschrijven kan 

t/m 13 maart

ZONDAG 29 maart 2015 organiseert badmintonclub TERNEUZEN deZ E E U W S - V L A A M S EBADMINTONKAMPIOENSCHAPPEN 
recreanten én competitiespelers, óók voor de jeugd!
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Fotografie © 2014/2015 Mario Baert én Shelley Baert (!) behalve waar anders vermeld.

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

Bij te late opzegging wordt het  
lidmaatschap automatisch verlengd.

Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl

GEEN BADMINTON! 
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

DRINGENDE OPROEP
Onze club heeft dringend behoefte aan:

BESTUURSLEDEN

HELP JE CLUB!

“Steek ook een 
handje toe en 
help je club”
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Hallo allemaal, 

op moment van dit schrijven kan ik jullie trots melden  
dat de competitie teams het goed doen!! 
Jeugdteam 2 is als 2e geëindigd - en dat in hun 1e jaar!! - 
en team 1 als 3e. Bij de senioren is team 1 en dubbelcom-
petitie nog bezig, maar team 3 is 5e geworden en team 2 
is KAMPIOEN!! Van harte gefeliciteerd allemaal!   
Mooie plaatsen, goed ‘gewerkt’, jullie kunnen trots zijn 
op de resultaten. 
 
Het bestuur is ook, als altijd, flink bezig op de achtergrond. op zoek naar mogelijkheden, promoten van de sport, 
vernieuwingen. Nu dus voor het eerst de Kadoosje Koekenactie, een manier om extra geld te verkrijgen voor de 
club, en van bakkerij Van de Velde een geste naar de leden om extra grote koeken te bakken. Ook voor het eerst 
(denk ik) een ‘carnavalstoernooi’, ik ben benieuwd hoe kleurig dit toernooi eruit zal zien. Al met al nog leuke din-
gen in de komende maanden. 
Zo ook opnieuw de Zeeuws-Vlaamse Kampioenschappen waarvoor de organisatoren al druk bezig zijn. Nieuw is 
dat we bezig zijn om een training naar Terneuzen te krijgen om de leden die dit willen, op te leiden tot trainer; 
enkele leden hebben zich hiervoor aangemeld. Het is echter niet zo eenvoudig, want de trainers moeten een flink 
eind rijden; en dat voor een aantal dagen. Voor dit voorjaar zal het vrees ik niet meer lukken, maar we blijven 
zoeken naar mogelijkheden! Dus wie wil leren training te geven, vraag informatie en geef je op; je leert er veel 
van en je helpt je vereniging en medespelers! Ook vanuit andere zeeuwse verenigingen mogen mensen zich aan-
melden, des te meer kans dat de training hier gehouden kan worden. 
 
Ondanks dat we nog enkele maanden spelen, is het ook al tijd om na te denken of je komend seizoen in de com-
petitie deel wil nemen. Zoals je elders en in de 3e edite van afgelopen jaar kunt lezen, is het niet zo vrijblijvend, 
dus kies bewust en maak het seizoen af! Afgelopen jaar is onze doelstelling gehaald om alle teams op tijd op te 
kunnen geven, hierdoor verliep eea erg soepel, dat is voor de organisatoren erg prettig. Ik verwacht dan ook van 
jullie dat je je ook dit keer uiterlijk 25 maart opgeeft bij Veerle of Stefan! 
 
Rest mij nog om alvast de datum van de ALV door te geven, dit wordt gehouden op woensdag 22 april, waar je 
mee kunt praten over het wel en wee van onze vereniging!  

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!

Jeugdteam 1 met trainer Veerle en begeleiding Clara. Jeugdteam 2

Algemene Ledenvergadering woensdag 22 april
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Familietoernooi: 16-11-2014
door Edy van Hoije

Beste lezers.
De shuttle werd aan mij doorgegeven en dus  
doe ik mijn best om iets over mijzelf te vertellen.

Ik ben Ingrid de Vries en al heeeel lang lid van de BC Terneuzen.
Toen ik in 1972 klaar was met mijn opleiding in Breda en weer terug in Terneuzen 
kwam ben ik lid geworden van de club. Na enige tijd werd mij gevraagd of ik ook 
competitie wilde spelen en dat doe ik nu nog steeds. Ik zat in een team met  
Ad de Vries waar ik in 1977 mee trouwde.

Al een aantal jaren probeer ik te stoppen met het competitie spelen maar iedere 
keer lukt het mij niet om er een punt achter te zetten omdat ik het eigenlijk nog zo 
leuk vind.

Als je nu nog niet weet wie ik ben kun je me op de baan herkennen aan het plezier 
wat ik nog steeds beleef als ik een spannend partijtje aan het spelen ben.
Ik hoop van harte,als je dit leest,dat je uit dit stukje inspiratie hebt opgedaan en 
ook nog heel lang lid zal blijven van “mijn clubje” BC Terneuzen.
Voor iedereen heel veel badminton plezier toegewenst.

Ingrid de Vries.

DE SHUTTLE 

Ingrid Nummer Team Familie Punten Score 
Voor

Score 
Tegen

1 Willeboordse Willeboordse 11 275 143
2 Stegio's Stegeman 11 242 152
3 Eekhoorntjes Eekhout 10 219 170
4 Knuffelbeertjes van Rossum 9 205 172
5 v/d Wege v/d Wege 9 229 176
6 van Hoeve van Hoeve 9 247 178
7 de Deesjes Dees 9 224 186
8 de P-tjes de Pooter 9 224 195
9 De Kalfsvelletjes Kalfsvel 8 180 162

10 Bliek Bliek/Raaijmakers 8 216 180
11 Team Joop! Lisman/Eerkes 8 248 186
12 Beijsjes Jan van Beijsterveldt 8 207 186
13 De Uithalers de Paauw/Risseeuw 8 212 190
14 Snelkrakers van der Hooft/Lammens 7 179 142
15 Jonker Fris Jonker 7 211 179 BEKER
16 Ruisende vijvertjes van de Vijver 7 221 200
17 Needie Neels/Dieleman 7 225 206
18 The Jackson 4 G.v/d Bijl 7 206 212
19 de Flippo's Franklin van Beijsterveldt 6 191 181
20 Banaantjes Guiljam 6 204 195
21 Combinatie Meeusen/Datthijn 6 197 198
22 Audina Schumann 5 172 202
23 3-generations van der Waal van Dijk 5 198 212
24 Fregat Dieleman/de Vos 4 171 191
25 De Rode Kevers Verwijs 4 196 216
26 Molenkranjes Molewijk/Krans 4 183 222
27 Banibahu Baert 4 177 224
28 delettergreep Boyer 4 170 234
29 De Crew van Geerseam 3 196 222
30 De Sjoerdjes Sjoerdsma 3 190 227
31 TOP Verboven 3 147 248
32 Summertime Somers 2 134 210
33 Mijn  Team Burggraeve 2 143 213
34 De Vriesjes de Vries 2 160 236
35 Zwarte Pietjes Kimenai 1 172 191
36 Coke 100 Keijmel 1 148 275
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De Rode Kevers:

Al jaren vraagt Dimph Verwijs aan haar  
kinderen en kleinkinderen of zij willen deel-
nemen aan het familietoernooi van  
B.C. Terneuzen. Gezien diens drukke agenda’s 
kwam dat er maar niet van. Dimph speelt al 
zo’n 12 jaar met veel plezier bij de vereniging. 
Heel graag wil ze haar passie voor de badmin-
tonsport delen met de familie. 

Op zondag 16 november was het dan zo ver. 
Om 7.00 uur ging de wekker al in Bergen 
op Zoom, de plaats waar Dimph’s dochter Marjolein met haar man Armand en kinderen Jim en Fenne 
woont. Op naar Terneuzen om daar de familiestrijd aan te gaan. Onder de naam De Rode Kevers, welke 
een samentrekking is van de verschillende achternamen, gingen zij van start. 

Tijdens de eerste wedstrijd kwam “oma” Dimph er al snel achter dat haar kleinkinderen boven haar 
verwachting best goed speelden. Kleindochter Fenne speelde voor het eerst badminton. Haar sporthart 
ligt namelijk vooral bij voetbal. Na een aantal jaren atletiek, ontdekte Fenne haar ware talent in het 
voetballen. Na slechts een jaar voetbaltraining, speelt Fenne reeds in een team van de KNVB. Vandaag 
geen bal aan de voet voor haar, maar een racket in de hand en een net waar nu juist overheen gescoord 
moest worden. Met de snelheid in de benen en oog voor het spelletje, wist ze die shuttle toch aardig te 
raken. Samen met oma had ze veel plezier in de wedstrijd. 

Schoonzoon Armand en kleinzoon Jim speelden ook een aardig potje samen. Beiden zijn zij normaal 
gesproken op de atletiekbaan van atletiekvereniging Spado te vinden. Armand heeft daar een taak als 
trainer van G-atleten en vaak ook is hij als speaker te vinden op menig atletiekbaan. In tegenstelling tot 
de rest van de familie, haalt Armand met zijn lengte een hoogte van bijna twee meter. Dit bleek bij bad-
minton toch wel van enig voordeel te zijn vandaag. Armand is altijd wel in voor een spelletje van wat dan 
ook. Vele sporten vindt hij leuk om te doen. Hij vond de wedstrijd van vandaag sportief en gezellig. 

Kleinzoon Jim is een echte sportman. Hij zit in het tweede jaar van de sportklas van RSG ‘t Rijks. Hij heeft 
op school al aan vele sporten mogen snuffelen. Toevallig is hij met zijn sportklas net bezig met de lessen-
reeks badminton. Kwam dat even goed uit vandaag! Zelf doet Jim aan atletiek. Hier doet hij voornamelijk 
de onderdelen sprint en verspringen. Sinds een jaar is hij bezig met het specialiseren in polsstok hoog-
springen. Jim vond het erg leuk deze dag. Hij vond het fijn dat de echte cracks zich een beetje inhielden. 
Er werd sportief en sociaal gespeeld. 

Omdat de kleinkinderen zo graag wilden spelen, offerden manlief Rinus en dochter Marjolein hun speel-
plaats op. Zij hebben zich tijdens de wedstrijdjes opgeworpen als supporter en puntenteller.

De Rode Kevers hebben veel plezier gehad tijdens het toernooi. Een lekkere prijs voor iedereen, was een 
leuke afsluiter van deze sportieve ochtend. Complimenten voor de organisatie! 

Verslag Familietoernooi 16 november 2014  
in de Vliegende Vaart
door Marjolein Verwijs

  OPTOMETRIST EN CONTACTLENSSPECIALIST  A.N.V.O

A5	  formaat	  €	  50

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!
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Familietoernooi Meer foto’s te zien op www.bcterneuzen.nl
door Mario Baert

Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over het familietoernooi.

We doen over het algemeen altijd mee aan het familietoernooi en we kijken er altijd naar uit.
Ik zie het als een uitje met het gezin, want mijn vader zit ook op badminton, geeft op de dinsdag les en 
zit al ruim 30 jaar op badminton. Aangezien ik nog maar een paar jaar erop zit geniet ik van de moment-
en die ik met mijn vader en gezin kan delen, vooral omdat we dezelfde sport leuk vinden, want ook de 
kinderen beoefenen deze sport fanatiek. 

Het gaat vooral om het plezier en je ziet gewoon groei. Elk jaar doen er meer families mee, zelfs zoveel 
dat we wel eens een beurt moeten wachten. We komen gewoon een zaal te kort! Wel een goed teken 
dat er zoveel belangstelling is. Zo leer je de families, vrienden etc. van leden ook kennen. 

Het familietoernooi is echt heel goed geregeld het is kostenloos om mee te doen, de partijen worden 
eerlijk ingedeeld, elke persoon die zich heeft ingeschreven krijgt een muntje -dat gesponsord wordt  
door Glashandel Terneuzen- om boven wat te drinken. Na afloop gaan we naar de kantine en daar  
krijg je te horen op welke plaats je staat. Mijn kinderen willen graag minimaal in de top tien staan .... 
gekke kinderen van me, ze zijn zo lekker gedreven. De laatste 3 keer stonden we daar ook bij  
(gelukkig voor de kinderen) anders heeft mama een minder leuke dag... nee hoor grapje!

Het mooie is dat iedereen een lekkere prijs krijgt die gesponsord wordt door Bakker van de Velde.
We kijken alweer uit naar het volgende familietoernooi, weer een gezellig familie-uitje!!
Ik zou tegen alle leden willen zeggen: doe mee, neem je familie, vrienden etc mee.  
Het is echt de moeite waard!

Verslag Familietoernooi 16 november 2014  
in de Vliegende Vaart
door Chantal Eerkes
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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,--

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 april 2015:

bij Clara Schumann en Mario Baert 
slagblad@bcterneuzen.nl
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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.

Badmintonfoto’s? Deel 3
door Mario Baert

Had ik ‘m nu?

Zo ee, die ligt ver!

Snel, naar voren

Heb ik die niet mooi geraakt? Staat me 
goed

Hoger kan 
ik echt niet 
slaan

Hmpf, wat 
heb ik nou 
gedaan?

Ik sla ‘m daar 
waar IK wil. 
BEGREPEN?

Oeps, 
voetballen is 
in die andere 
zaal

Blablablaaah

Ook voor deze editie nog maar eens een selectie gemaakt. Zou zomaar kunnen dat ook 
Slagblad 4 nog zo’n pagina zal hebben...
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15 december is het weer het jaarlijkse terugkerend 
fenomeen “het kersttoernooi”. De kerstmutsen mogen uit 
de doos en worden gedragen door Veerle en Jan die de 
begeleiding en indeling voor hun rekening nemen. Het is 
altijd een vraag hoeveel mensen er komen en hoe gemak-
kelijk het allemaal past. 
Om 18.20 bij het indelen van ronde twee zijn alle banen 
al volledig bezet. Het belooft een grote opkomst te 
worden. Op het toppunt van de avond moesten er rond 
de 50 mensen op de banen gezet worden. Heel fijn 
wanneer er zoveel mensen komen naar een activiteit, 
jammer dat er dan zoveel aan de kant moeten maar het 
is natuurlijk ook  voor de gezelligheid. Als we de balans 
opmaken aan het eind van de avond dan zijn we met 75 
deelnemers ver over de normale bezetting. Koploper met 
het aantal gespeelde wedstrijden was Kornelske Geensen 
met als goede tweede Wim Adriaansen en Virginie van 
der Bijl. 
Rond 20.00 uur was de traditionele pauze met daarin de 
eerste ronde van de verloting en natuurlijk de sportman 
en sportvrouw van het jaar. Tijdens de uitreiking werd al 
snel duidelijk dat beide met een smoes naar de sporthal 
gelokt waren. Piet en Paula Verhage zullen dit waarschijn-

lijk nog wel even met Stefan bespreken. Een prima keuze van het bestuur.
De verloting  met prijzen verzorgt door de vereniging zorgde ook voor een prettige onderbreking. He-
laas is er wel veel wijn met de familie Bauwens naar huis vertrokken. Zij hebben in ieder geval al een 
lekkere versnapering voor met de feestdagen in huis. 
Na de pauze vliegen we weer op de baan en spelen we tot 22.30 met in de laatste ronde nog 8 echte 
bijters die er nog stevig tegen aan gaan. Moe maar voldaan gaan de kerstmutsen af en wordt er een 
afzakkertje in de kantine genuttigd. Dit als afsluiting van een leuk toernooi.
Tot met het oliebollen toernooi

Uw verslaggever Jan

Kersttoernooi 15-12-2014
door Jan Stegeman

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
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STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

A5	  formaat	  €	  50

In het vorige slagblad waren de uitslagen verwerkt tot halverwege het seizoen.  
We stonden toen bovenaan de ranglijst met op de tweede plaats Astroiden 2.  
In het vervolg van het seizoen zullen we aan de slag moeten om de eerste plaats 
te verdedigen. Aan de motivatie ligt het niet. Vooraf aan elke wedstrijd wordt er 
doorgesproken dat we nergens punten mogen laten liggen. Helaas bij de eerste  
wedstrijd tegen ons eigen team 3 laten we de eerste 2 punten al liggen. Kornelske en 
Virginie zijn verantwoordelijk voor de punten van team drie.  Goed gedaan van de 
dames van team 3 maar wij zijn er niet blij mee. De wedstrijd daarna weer 2 punten  
ingeleverd. We winnen met 6 tegen 2 maar niet de maximale score van 8.

De wedstrijd tegen Rillandia spelen we gelijk. Met als gevolg dat onze laatste wedstrijd 
tegen Astroiden de beslissing moet brengen voor het kampioenschap. Gelukkig hebben 
zij ook wat punten gemorst. Een gelijkspel is voldoende voor ons. Dan kan Astroiden ons 
niet meer inhalen.

Vrijdagavond de 22 ste is het de avond dat het moet gebeuren. Gavin en Jan gaan in hun 
dubbel voor het eerste punt maar zijn nog niet wakker en verliezen in 2 sets.  
Wanneer ook de dames, Ilonka en Jeannet, er in 3 sets afgaan staan we op 0 punten.  
Op naar de enkels. Jan wint in 2 sets. Gavin maakt het een stuk spannender. De eerste 
set wordt door hem gewonnen met 30-29. Zijn tegenstander heeft zich echter gebles-
seerd en moet opgeven. 2 tegen 2. Kijken of de dames er nog wat punten  aan toe kun-
nen voegen. Ilonka speelt als eerste en verliest met 22-20 en 21-19. Helaas erg dichtbij 
maar net niet gehaald. Ester zorgt dat we weer op gelijke hoogte komen. Ze wint in 
twee sets met in de tweede set een 23-21 uitslag. De mixen moeten dan maar uitsluitsel 
geven. We beginnen gelijk aan beide partijen en waarom zou je het in 2 sets afronden? 
Je kan het natuurlijk ook heel spannend maken. Gavin en Ester verliezen in 3 sets.  
Uitslag 24-26/22-20/21-19. Gelukkig halen Jeannet en Jan in 3 sets het vierde punt  
binnen. Het was zwaar maar het kampioenschap is binnen. De meegenomen  
champagne kan open en hoeft niet mee terug naar Terneuzen. Volgend jaar een klasse 
hoger, goed gedaan team.

Competitieverslag Team 2
door Jan Stegeman

Natuurlijk heeft Dimitry Van de Wege ook bij gedragen aan dit kampioenschap maar 
moest helaas werken.
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Informatie bij  
Adriaan van der Waal van Dijk

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

Inschrijven kan 

t/m 13 maart

ZONDAG 29 maart 2015 
organiseert badmintonclub TERNEUZEN de

Z E E U W S - V L A A M S E

BADMINTON
KAMPIOENSCHAPPEN 
recreanten én competitiespelers, óók voor de jeugd!

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

Een aandeel in elkaar

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

Als lid van Rabobank Zeeuws-Vlaanderen mag u tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op

uw favoriete vereniging of stichting. 

Breng uw stem uit van donderdag 2 april t/m dinsdag 14 april 2015.

De Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Zeeuws-Vlaanderen

om samen doelen te
bereiken.

Stem tijdens de
Rabobank Clubkas

Campagne 

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!
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2015 is het en 5 januari van dit jaar is het ’s avonds tijd voor 
het eerste partijtje badminton tijdens het traditionele olie-
bollen toernooi van de BC. Voor de niet standaard begeleiders, 
Veerle en Jan, is het altijd rennen en vliegen om op tijd te zijn. 
Gelukkig heeft Adriaan al het een en ander klaar gezet en  
kunnen we direct beginnen.

De oliebollen werden gebracht door familie Kimenai. Waar-
voor onze dank namens de vereniging en gezien de afname 
waren ze zeer lekker. 

De nieuwjaarswensen nemen wat tijd in beslag tussen door 
maar op regelmatige basis staan er 28 mensen op de baan 
met af en toe wat mensen aan de kant omdat er meer  
personen aanwezig zijn dan speelplaatsen. De deelnemers 
komen wat meer verdeeld als bij het kersttoernooi waardoor 
het lijkt alsof het niet zo druk is maar aan het eind zijn er  
toch 65 spelers geweest.

We hebben nog even naar de statistieken gekeken en moeten 
constateren dat Rinie Krans 9 partijen gespeeld heeft en daar-
mee koploper is tijdens dit toernooi. Na 13 partijen ingedeeld 
te hebben wordt het tijd om even een nieuwjaar borrel te  
pakken in de kantine.

Iedereen bedankt voor de deelname, Veerle bedankt voor  
de mede-organisatie, volgend jaar maar weer.

Oliebollentoernooi 05-01-2015
door Jan Stegeman

VERJAARDAGSLIJST APRIL

Anouk Molewijk .....................................04 apr
Vincent Andriessen.................................12 apr
Gavin van der Bijl ....................................13 apr
Wim Adriaansen .....................................15 apr
Lisa Dieleman .........................................15 apr
Gerard Theeuwen ...................................15 apr
Nicole de Paauw .....................................18 apr
Isabelle Obrie .........................................24 apr
Shelley Baert ..........................................26-apr
Floris Kennis ...........................................27 apr
Merel Meeusen ......................................27 apr
Mario Baert ............................................28 apr
Celestine van Hoeve ...............................28 apr
Thomas Neels .........................................29 apr
Natasja van Geersaem ............................30 apr

VERJAARDAGSLIJST MAART

Jan Hamelink ......................................... 03 mrt
Esmee de Keijzer ................................... 05 mrt
Amber Ploegaert ................................... 05 mrt
Leendert Muller ..................................... 06 mrt
Hannah Zegers ....................................... 06 mrt
Kitty den Engelsman .............................. 07 mrt
Rinus Dees ............................................. 09 mrt
Foort Lokers ........................................... 10 mrt
Jolanda van Puijvelde ............................ 12 mrt
Bart Keijmel ........................................... 14 mrt
Claus Hermans ....................................... 15 mrt
Will Kimenai .......................................... 16 mrt
Daniëlle Weeda ..................................... 17 mrt
Marc Bukkens ........................................ 22 mrt
Henk Eekhout ........................................ 23 mrt
Edy van Hoije ......................................... 27 mrt
Ilona Romeijn ........................................ 28 mrt
Cas Bliek ................................................ 29 mrt
Dimphna Verwijs  .................................. 30 mrt
Kiranna Guiljam ..................................... 31 mrt

VERJAARDAGSLIJST FEBRUARI

Tiffany Eerkes ......................................... 03 feb
Carlo van der Hooft ................................ 06 feb
Alex Romeijn ........................................... 10 feb
Peter Engelbrecht ................................... 11 feb
Jan Stegeman ......................................... 16 feb
Marijke van Hoije ................................... 20 feb
Jaimy Eerkes ........................................... 24 feb
Veerle Thalen.......................................... 28 feb
Nic Kerckhaert ........................................ 29 feb

Verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd
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SPORTVROUW 2014 BIJ DE JEUGD

Deze dame wordt toevallig vijftien jaar op vijftien april
Zij is momenteel woonachtig in Sluiskil

Zij PEPt en traint soms bij de senioren
Daar kan zij ook menig puntje scoren

Inzet heeft zij wel voor twee
Zij komt daar ook steeds verder mee

In team één speelt zij nu competitie
Geen gebrek dus aan ambitie

Speelt clubkampioenschappen en PEP toernooien
En kan daarin ook hoge ogen gooien 

Zij weet ook andere kinderen te motiveren
Daar kan menigeen nog wat van leren

Je hoeft je niet af te vragen wie dat zijn kan
Deze sportvrouw is natuurlijk Lisa Dieleman

SPORTMAN 2014 BIJ DE JEUGD

Badminton doet hij nog niet zo lang
Maar hij is voor niemand bang

Ook al moet hij nog veel leren
In de dubbel  is hij moeilijk te keren

Je hoeft hem echt niet op te porren
Oefeningen doet hij zonder morren

Hij is behulpzaam en sportief
Zijn hele houding is positief

Aan PEP- en familietoernooien doet hij mee
De leiding is over hem zeer tevree

Tot invallen bij de clubkampioenschappen bereid
Maakt wel dat je je van de anderen onderscheidt

Misschien kan hij het nog niet geloven
Sportman van het jaar is toch echt Ovidiu Verboven

SPORTVROUW 2014

Deze dame houdt wel van het spel
Zij speelt het degelijk en snel

Destijds actief als recreant
Bleef zij bij PEP toernooien  
niet aan de kant

Toen naar de competitie overgegaan
Ook daar kan zij haar mannetje staan

Zij is nu de captain van team vier
En speelt daarin met veel plezier

Begeleiding van schooltoernooien is  
haar wel toevertrouwd
Haar school, P.W.V.O., heeft al  
een reputatie opgebouwd

Vele malen werd zij door zware  
blessures geplaagd
En is telkens weer in terugkomen geslaagd

Ook nu kampt zij weer met een blessure
Hopelijk gaat dit niet te lang dure(n)

Al ligt de hersteltijd in het vage 
Toch is de sportvrouw Paula Verhage

SPORTMAN 2014

Deze heer is al zo’n tien jaar lid 
En zo een, waar elke club op te wachten zit

Hij was jarenlang voor de club heel actief
Bij PEP toernooien en clubkampioenschappen zeer sportief

Ooit speelde hij ook in de competitie
Dat tekent tevens zijn ambitie

Ook gaf hij training en begeleiding bij de jeugd
En zulke steun doet de andere begeleiders deugd

Een spelletjesmiddag werd door hem geïntroduceerd
Als badmintonpromotie was dat zeker niet verkeerd

Voorts  besteedde hij vele uren
Om mede de club te besturen

Het secretariaat was bij hem in goede handen
Zo kon de club in goed vaarwater belanden

Startte de nieuwe website vanaf het begin
Hij stak er dan ook vele uren in

Het heeft het bestuur dan ook mogen behage(n)
Sportman van het jaar Piet Verhage
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Informatie competitie

Zoals ook vorig jaar is aangegeven zijn we als vereniging verplicht een definitieve opgave te doen  
bij de Bond voor 1 april 2015. I.v.m de regels van de Bond zullen we de team pas opgeven als alle 
teamleden hebben toegezegd, dit geldt voor zowel de jeugd als de senioren. Na 1 april zal er geen 
team meer opgegeven kunnen worden. We verwachten dan ook dat je bewust kiest voor deelname 
aan de competitie en de hier uit volgende verplichtingen zodat de de vereniging niet voor onnodige 
kosten kan komen te staan.

Meld je uiterlijk 25 maart aan bij Stefan/Veerle, ook als je dit jaar hebt deelgenomen!

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

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

De bondsafdracht die de vereniging dit seizoen betaalde is enerzijds voor alle aangemelde leden 
(competitie+recreanten), zijnde 1240 euro, anderzijds voor deelname aan de competitie, voor  
7 teams komt dat neer op 1220 euro, een totaalbedrag van 2460 euro. 

Informatie competitie
door Shelley Baert

!

Belangrijk voor alle competitiespelers!

A5	  formaat	  €	  50

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!
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Jeugd competitie foto’s 20-12-2014
door Mario Baert
Laatste competitiewedstrijden waren thuis voor beide jeugdteams. Team 1 won mt 8-0 van Den Ossaert 2 
en Team 2 won met 5-3 van Asteroïden 1. Erg goed gedaan. En op initiatief van Chantal Dieleman werden 
de mooie afsluiters ook nog even gevierd in de kantine van De Vliegende Vaart met een hapje en een 
drankje. Leuk initiatief Chantal, die houden we er in!

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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Grand Prix toernooi Middelburg
door Chantal Dieleman

Verslag 1e Grand Prix toernooi op 7 februari 2015 in Middelburg

Met 12 meiden, 2 jongens en 4 auto’s vertrokken we om 9 uur naar de Kruitmolen in Middelburg. Het was een 
druk bezet jeugd toernooi, 60 kinderen uit heel Zeeland gingen de strijd met elkaar aan.

In de sporthal aangekomen heeft iedereen het wedstrijdschema en tijdschema bestudeerd. Alle wedstrijden 
werden in de poules gespeeld, 7 poules voor de dames enkel en 5 voor de heren enkel. De kinderen konden flink 
aan de bak. Iedereen moest 3 enkel wedstrijden spelen en enkelen zelfs 4. De derby tussen Hannah tegen Esmee 
eindigde in een 3e set met verlenging. Je moet de overwinning natuurlijk niet cadeau doen. We gaan zelfs met 2 
prijzen naar huis. Fenna is 2e geworden in de jeugd 2 bij de dames enkel en Laurens heeft een verdiende 2e plaats 
in de wacht gesleept in de enkel bij jeugd 3. Laurens & Fenna goed gedaan!!

Na de enkels waren ook de dubbels aan de beurt. We hadden 7 koppels ingeschreven in 4 verschillende poules:

- Lisa en Fenna

- Laura en Celestine

- Hannah en Esmee

- Kitty en Anne

- Heavenleigh en Tiffany

- Sita en Eline

- Jaimy en Laurens

Elk koppel mocht minstens 2 dubbels spelen. Sita en Eline hadden zich verheugd op nog een 3e dubbel wedstrijd, 
maar de tegenstander was (helaas) geblesseerd geraakt. Waardoor die 3e dubbel niet meer door ging.

Bij de prijs uitreiking werd duidelijk dat wij erg sterk zijn in de dubbel. Bij de dubbels was er alleen een 1e prijs 
beschikbaar voor elke poule winnaar. Er waren 6 poules, dus zes 1e prijzen. En 3 van deze prijzen waren voor onze 
spelers! Petje af voor Hannah en Esmee, Sita en Eline, Jaimy en Laurens!

Kortom een geslaagde, leerzame, gezellige en uiteraard sportieve dag.  
Op naar het volgende toernooi op 14 maart in Kruiningen!!

Foto’s door Lisa en 
Chantal Dieleman.
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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 Ledenwerfactie
door Adriaan v/d Waal van Dijk 

Deze waardebon geeft u recht op: 3 x GRATIS kennismaken met de badmintonsport.

(d.w.z. introductie, training en spelen, van toepassing voor alle reguliere speeltijden van recreanten,  

zowel senioren als jeugd)

➤ Hoe werkt het: Stuur een emailtje naar email@bcterneuzen.nl voor een afspraak.

➤ Wat hebt u nodig: Sportkleding en zaalsportschoenen.

➤ Wat hebt u niet nodig: Shuttles, die worden verstrekt door de club.

Een racket, want die kun je zolang lenen.
U aangeboden door:

Voor:

WAARDEBON

Voor meer informatie over Badmintonclub Terneuzen, kijk op www.bcterneuzen.nl

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering werd door Chris Vreeke het idee aangedragen om via een 
waardebon nieuwe leden te werven. Een waardebon om aan iemand te schenken waarvan je denkt dat hij 
of zij wel eens geïnteresseerd zou kunnen zijn om te gaan badmintonnen.
 
Met deze bon kan de gelukkige ontvanger gratis 3 maal komen trainen en wellicht met het badmintonvirus 
besmet raken. Die kans is heel  groot want veel nieuwe leden zeggen:  “Had ik dat maar eerder geweten”
Uit een enquete is gebleken dat nieuwe leden in meer dan 60 procent van de gevallen worden 
aangebracht via familie, vrienden, kennissen, collega’s etc. 
 
Het ziet er dus naar uit dat de waardebon een effectief middel kan zijn om leden te werven.
Het bestuur heeft dit opgepakt en inmiddels zijn de fraaie, door Mario Baert ontworpen, waardebonnen 
in ruime mate beschikbaar.  

Dus als je iemand weet, meld je bij de trainer/ begeleider en  vraag naar de waardebonnen .!!! 
Dit geldt natuurlijk ook voor jeugdleden.
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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

Heb je een leuk stukje, een mooie foto, interessante informatie? Deel 
het met je clubgenoten. Stuur ze in naar bovenstaand adres en help 

mee jullie Slagblad te vullen. Want dit Slagblad is niet  alleen bedoeld 
vóór clubgenoten, maar vooral ook dóór clubgenoten.

Dus klim in de pen, maak wat foto’s en stuur in.
Deadline is 1 april (en dat is geen grap!).

Inleveren copy slagblad
vóór 1 april 2015:

bij Clara Schumann en Mario Baert 
slagblad@bcterneuzen.nl

TIP VAN CARINA http://www.badmintonfreak.com

“Op deze website vind 
je handige tips over alle 
aspecten van het bad-
minton. Wel in het en-
gels, maar er staat zoveel 
goede informatie op. De 
moeite waard om eens te 
bezoeken!”
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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


