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*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! 
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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Dit is mijn laatste voorwoord als lid van het bestuur. Door (positieve) privé omstandigheden heb ik besloten  
mijn taak neer te leggen. De afgelopen 3 jaar zijn snel voorbij gegaan. Ik kijk met tevredenheid terug op mijn tijd 
als voorzitter. Voor mij was het een nieuwe functie, ook al had ik al jaren in een bestuur gezeten. Natuurlijk,  
er zijn altijd zaken die beter hadden gekund, zaken waar ik meer tijd in had willen of kunnen steken.  
Maar er zijn ook punten die in mijn optiek verbetering hebben gebracht voor de club, en mogelijk heb ik ook  
het huidige bestuur en de leden wat nieuwe ideeen gegeven die ze verder kunnen uitwerken. 

Ook al heeft een nieuw bestuurslid zich gemeld, het blijft natuurlijk een feit dat het echt nodig is om extra  
bestuursleden te vragen. In een persoonlijk gesprek kun je laten zien dat bestuurswerk leuk is en niet perse  
veel tijd hoeft te kosten, zeker als je het werk met meer mensen deelt. Dus als je een uurtje vrije tijd hebt,  
praat eens met een bestuurslid. Kom uit je comfortzone en meld je aan! 

Ik wil hierbij ook van de gelegenheid gebruik maken om alle bestuursleden waarmee ik heb samengewerkt in  
de afgelopen jaren te bedanken voor hun vertrouwen, geduld, enthousiasme en inzet om zaken te verbeteren, 
uit te breiden, vernieuwen, te bespreken en hun aanwezigheid bij tal van activiteiten. Vergaderingen die gezellig 
waren, langdurig, soms verhit, maar altijd met betrokken mensen die het beste willen om de vereniging gezond  
en de leden tevreden te houden. Mensen die achter de schermen werken, denkwerk verrichten, vrijwilligers 
zoeken en sturen, zorgdragen dat materiaal staat zodat leden direct kunnen spelen, gewoon aanwezig zijn bij  
tal van activiteiten.  Misschien door velen teveel ‘for granted’ worden genomen... 

Ook wil ik de vele vrijwilligers bedanken voor alle hulp die ze, in meer of mindere mate, bieden bij activiteiten,  
de verschillende toernooien, acties,  de ondersteuning bij de jeugd, de makers, kopieerders en verdelers van  
het slagblad enz. Ik zou waarschijnlijk namen vergeten als ik ze hier allemaal wil noemen, dus dat doe ik niet.  

Maar buiten een bestuur heeft een vereniging altijd vrijwilligers nodig om alles soepel te kunnen laten draaien; 
elke hulp, hoe klein t ook lijkt, hoe kort ook, het is nodig om de leden van een vereniging te verenigen!  
Samen plezier hebben is ook samen het werk doen dat uit een vereniging voortvloeit. 

Zoals we al eerder in het interview met de krant aangaven en het afgelopen ZVK toernooi bewees:  
BC Terneuzen is een leuke vereniging met betrokken, enthousiaste mensen, fanatiek, maar in een goede sfeer!

Ik wens jullie alvast een fijne zonnige zomer en mogelijk tot ziens in de zaal!

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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Familietoernooi: 14-02-2015
door Edy van Hoije

Foto-Jacco van der Hooft >

Familietoernooi: 14-02-2015
door Wivina

In het voorjaar van 2012 heeft Clara gevraagd of ik zin heb om mee te doen. Ik heb nooit serieus badminton 
gespeeld, maar ik dacht waarom zou ik het niet proberen dan zie ik Clara ook nog eens gezellig. 

Die ochtend werd ik opgehaald door Bert en zijn vrouw Mario. We hebben echt met plezier gespeeld en gelachen 
(ik heb meer gelachen dan serieus gespeeld denk ik J). Als ik me nog goed kan herinneren waren we op de 10de 
plaats geëindigd dus het was zeker waard. Hiervoor heb ik nog nooit badminton gespeeld of andere sport beoe-
fend. Een dag later had ik spierpijn, maar het houdt mij niet tegen om toch nog eens te doen J.

Toen ik in Indonesië woonde keek ik heel graag naar de badminton wedstrijden op de televisie. In Indonesië wordt 
veel badminton gespeeld  ze zijn daar heel goed in, zoals Mia Audina. Landen als China en Maleisië zijn de zware 
tegenpartijen.

Thuis vertelde ik aan mijn man Arno dat ik badminton heel leuk vond. Arno heeft gezegd dat hij ook wilde 
mee doen bij de volgende familie toernooi. Sindsdien zijn we altijd bij de familie toernooi van Badmintonclub 
Terneuzen aanwezig. Dit jaar is Jie Yuan bij gekomen de laatste keer heeft haar nichtje Mandy mee gespeeld. 

Arno en ik  spelen nu  twee keer per week badminton in Hengstdijk en in Kloosterzande. Het is leuk dat we allebei 
hetzelfde sport en passie hebben. 

Ik speel meer om te bewegen en te ontspannen, maar Arno is altijd zo gedreven om te winnen J. We spelen 
samen als partner ook vaak tegen elkaar. 

Met dank aan Clara en familie toernooi hebben we onze hobby gevonden en spelen we nu al ongeveer 2,5 jaar 
badminton met liefde en plezier.

Naar familie toernooi komen we heel graag, het is  altijd gezellig en de mensen zijn  vriendelijk.

We hopen dat familie toernooi altijd blijft bestaan, ook dank aan de sponsors zodat familie toernooi gerealiseerd 
kan worden.

Tot de volgende.

Groetjes,

Wivina en Arno

Nummer Team Familie Punten Score 
Voor

Score 
Tegen

1 De Bliekjes Bliek 9 204 143
2 Het turbo team Engelsman 7 229 134
3 Dieleman & Diele-

man
Dieleman 7 206 158

4 De Knuffelbeertjes Kimenai 7 176 166
5 Kransjes Krans 7 221 174
6 Wildie Willeboordse/Dieleman 6 189 154
7 Ploegaert Ploegaert 6 145 154
8 Stegio's Stegeman 6 186 158
9 Snelkrakers van der Hooft 6 231 173

10 Needie Neels/Dieleman 6 200 178
11 C-3PO van de Wege / Verboven 6 211 187
12 Reporters Huijbregts/Baert 6 232 224
13 De Kraanvogels Meeusen/Vermeulen 5 159 160
14 Eerkes Eerkes 5 181 167
15 Eekhoorntjes Eekhout 5 199 168
16 Kroepoek Schumann 5 219 170
17 de Gajeviga's Van der Bijl 5 161 172
18 Karatekidjes Verhage/Kimenai 5 261 194
19 Blondt Boyer 5 201 196
20 Three Generations v/d Waal van Dijk 4 163 188
21 De Uithalers de Paauw 4 199 193
22 Summerlove Somers 4 172 197
23 Coke 39 Keijmel 4 189 202
24 Hulstenaren Lisman 4 187 208
25 De Vliegende Vi-

jvertjes
van de Vijver 4 194 211

26 Smash Guiljam/Bosch 3 187 178
27 Raaijmakers Raaijmakers 3 202 203
28 Beginners Datthijn/Obrie/v.Hoije 3 140 205 BEKER
29 De Vriesjes de Vries 2 116 205
30 de Kuusegatters van Dinther 1 131 146
31 Kalay Kalay 1 119 187
32 Dparts Duininck 1 144 206
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Verslag Familietoernooi 14 februari 2015  
in de Vliegende Vaart

Foto-Jacco van der Hooft >
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  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!

Familietoernooi Meer foto’s te zien op www.bcterneuzen.nl
door Mario Baert
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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 augustus 2015:
bij Clara Schumann en Mario Baert 

slagblad@bcterneuzen.nl
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Badmintonfoto’s? Deel 4
door Mario Baert

Oei, m’n deo werkt 
toch wel hoop ik...

Staat ie wéér te dansen Oh, dáár ligt ie!

Oeps, ik liet er 
eentje vliegen...

Zo gaat ie er veel 
makkelijker over

Kijk, ik kan 
spelen zonder 
handen!

Sommige 
toeschouwers 
gaan spontaan 
meedoen!

Koekhappen

Voorlopig de laatste...of...wie weet. Een nieuw seizoen, nieuwe kansen.

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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Op zaterdag 7 maart was het zo ver. Ik 
mocht voor de eerste keer meedoen met 
het PEP-toernooi. Ik zit nog niet zo lang 
op badminton, want ik moest eerst mijn 
zwemdiploma nog halen.  
Mijn oudere zus, Zoë, was al eerder lid 
geworden en heeft ook mee gedaan aan 
het vorige PEP-toernooi. Ik vond het toen 
al leuk om te kijken en kon niet wachten 
om zelf mee te doen.

We moesten vroeg opstaan voor een  
zaterdag, maar ik was al wakker toen 
mama mij uit bed kwam halen.  

De badmintonspullen hadden we de vorige avond al ingepakt, dus na het eten konden we  
gelijk naar de sporthal. Samen met Zoë en vriendinnetjes, Manaal en Sabine hadden we zin  
in het toernooi.

Nadat we omgekleed waren moesten we allemaal verzamelen in de hal en kregen we te horen 
waar we als eerste wedstrijd moesten gaan spelen.  Elke wedstrijd duurde 20 minuten en er was 
iemand van de club die de stand bij hield en af en toe kon zeggen wie er moest opslaan. 

We hebben veel gelachen en af en toe waren we boos. Vooral op onszelf, omdat we de shuttle  
niet goed over het net konden slaan, maar elke wedstrijd ging het beter. Uiteindelijk is het zo  
goed gegaan dat ik zelfs nummer 1 ben geworden in mijn leeftijdsgroep. Ik kreeg bij de uitreiking 
van de prijzen een lekkere grote paashaas van chocolade. Die is inmiddels op, maar de leuke  
herinneringen zijn er nog wel. Volgende keer ga ik zeker weer mee doen en hopelijk kan ik  
dan weer winnen.

PEPtoernooi 07-03-2015
door Kirsten de Vries

PEPtoernooi: 07-03-2015
door Edy van Hoije

Foto’s-Virginie van der Bijl 

Foto - Virginie van der Bijl 

Punten-
totaal

1 Kirsten de Vries m 174
2 Anna Guiljam m 154
3 Emerson Meijer m 152
4 Lisanne Hoogesteger m 151
5 Meryem Kalay m 141
6 Lotte Dieleman m 139
7 Zoë de Vries m 136
8 Merel Meeusen m 109

Leeftijd tot 10 jaar

Punten-
totaal

1 Heavenleigh van Wolvelaer m 227
2 Anne Dieleman m 220
3 Jelle Sjoerdsma j 185
4 Tom Duininck j 158
5 Sita Faasse m 143
6 Sabine van Marrewijk m 118

Leeftijd 10 + 11 jaar

Punten-
totaal

1 Laura Stevens m 261
2 Celestine van Hoeve m 235
3 Thomas Neels j 228
4 Esmee de Keijzer m 217
5 Ovidiu Verboven j 193
6 Lisa Dieleman m 192
7 Nina Guiljam m 186
8 Kirsten Dieleman m 174
9 Laurens van Hoeve j 173

10 Kitty den Engelsman m 171
11 Ilse Cové m 149
12 Kimberly Neels m 146

Leeftijd 12 jaar en ouder
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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

Hallo allemaal

Op zaterdag 14 maart  was het eindelijk weer tijd voor een PEP 
toernooi.

Ik was die dag vroeg opgestaan omdat de rest van ons gezin di-
verse bezigheden had, kortom ze moesten er allemaal vroeg uit. 
Om half 7 liep het wekkertje af.

Omdat het een drukke week was geweest besloot ik ook maar vroeg 
op te staan zodat ik iedereen nog eventjes kon begroeten en zien.

Nadat iedereen  was vertrokken  heb ik eventjes een bakje koffie ge-
dronken en ben ik nog wat huishoudelijke werkzaamheden  gaan doen. Je moet dan niet de tijd 
vergeten dus had ik voor de zekerheid een kookwekkertje gezet.

Na een tijd liep het wekkertje af. Ik op mijn fietsje richting sporthal.

Ik vond het op straat redelijk stil maar dacht dat het kwam omdat heel Nederland aan voor-
jaarsmoeheid lijdt. Iedereen  is gewoon wat later dacht ik. Bij de sporthal aangekomen dacht ik 
“het is toch wel heel stil”. Toch maar naar binnen gegaan, zie helemaal niemand. 

Kijk op de grote klok in de sporthal en zie dan het AL 8.40 uur is.

Ik was gewoon te vroeg vertrokken, ik had blijkbaar super veel zin in het geplande PEP toernooi 
wat om 10.00 uur begint!

PEP fan tot en met!!!!
door ANONIEMPJE
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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

BB’er? Onlangs (9 maart) kwam Clara enthousiast op me af met de vraag of ik in de “Bekende Badmin-
tonner” rubriek iets over mezelf wilde schrijven. Natuurlijk wil ik dat graag doen, maar dat “bekende” 
valt wel mee.. 

Ik ben ongeveer 6 jaar geleden lid geworden van de club. Chris Vreeke heeft me ooit enthousiast ge-
maakt voor het badminton, door me mee te nemen naar het badmintonclubje van Philips. 

Jarenlang heb ik recreatief gespeeld in het Racketcentrum. Het Philipsclubje ging over in het Yara-club-
je, maar ook dat clubje hield op te bestaan. Ik heb een tijdje niet gespeeld, maar op aanraden van mijn 
sportieve buurtjes (Jan en Carina Stegeman) en ook Chris ben ik bij BCT begonnen; volgens hen een 
geweldig leuke club… Ik ben blij dat ik dat gedaan heb: ik vind het een leuke, gezellige club. 

Naast badminton fiets ik ook graag. Mijn grote hobby/passie is echter muziek. Rond mijn 14e jaar ben ik 
begonnen op de gitaar en dat doe ik nog steeds met veel plezier bij o.a.: Champagne Charlie en Cham-
pagne & Wine.

Met deze bands treed ik regelmatig op in de regio, maar ook ver daar buiten (o.a. Belgie, Duitsland, Zwit-
serland, Oostenrijk). We spelen met name Amerikaanse muziekstijlen als: blues, folk en jazz.

Naast deze leuke hobby, heb ik ook nog een leuke baan. Ik ben docent muziek (naast andere vakken) op 
Scholengemeenschap De Rede. Ook dit doe ik met veel plezier.

Oh ja,  ik ben getrouwd met Pieta. We hebben 2 dochters en inmiddels 3 schatten van kleinkinderen.

BB-er Theo
door Theo de Koning
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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

Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/zvl

Loop eens binnen tijdens onze Inloopavonden Wonen. Iedere donderdagavond in
Oostburg, Terneuzen en Hulst tussen 18:00 en 20:00 uur. Stel vrijblijvend uw
woonvragen aan onze experts en krijg een indicatie van uw mogelijkheden.

Een goede hypotheek begint met een vrijblijvend gesprek.

Inloopavonden
Wonen!

Hypotheek- 
vragen?

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!

Lieve badminton maatjes,

Zoals velen van jullie al weten moet ik tot mijn grote spijt stoppen met de badminton.

3 weken geleden is vastgesteld dat ik al een paar jaar last heb van het patellofemoraal pijnsyndroom en dat ik 
geen zaalsporten meer mag uitoefenen, omdat je hierbij teveel klappen op je knieën krijgt.

Ik vind het heel erg jammer dat ik moet stoppen. 

Ik heb alle jaren met veel plezier gespeeld: begonnen met trainen bij de jeugd, vervolgens hier competitie gaan 
spelen en uiteindelijk gaan trainen en competitie gaan spelen bij de senioren. 

Ook dit seizoen heb ik weer met veel plezier gespeeld in team 3 (ook al ging dit af en toe wat minder met m’n 
knieën) mede dankzij mijn teamgenootjes Samantha, Joey, Alex, Davy, Virginie & Kornelske. Ondanks dat we 
niet zo heel hoog zijn geëindigd heb ik een super seizoen met jullie gehad en wil jullie hier ook heel erg voor 
bedanken.

Ook bedank ik alle bestuursleden, trainers en alle andere badmintonners die BC Terneuzen tot een leuke en 
gezellige vereniging hebben gemaakt waar ik altijd met een lach en met veel plezier ben komen spelen.

Ik zal regelmatig nog eens komen kijken bij wedstrijden om jullie te supporteren! 

En wie weet kan ik over een aantal jaar weer komen badmintonnen.

Liefs Daniëlle Weeda

Stoppen met badminton
door Daniëlle Weeda
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VERJAARDAGSLIJST JULI

Mirjam Hoogenboom .............................. 06 jul
Fenna Willeboordse ................................ 06 jul
Tom Duininck ........................................... 06 jul
Sandra Smolenaers .................................. 06 jul
Armanda van Putten ................................ 12 jul
Heavenleigh Wolvelaer ............................ 13 jul
Carlie Reubens ......................................... 14 jul
Roberto Bedee......................................... 15 jul
Niek Marsé .............................................. 19 jul
Ineke Kil ................................................... 20 jul
Brigitte van de Water  .............................. 22 jul
Carine Bos ............................................... 22 jul
Marios Mitsios ......................................... 23 jul
Adriaan van der Waal van Dijk ................ 24 jul
Kimberley Neels ...................................... 25 jul
Roy Samuels ............................................ 26 jul

VERJAARDAGSLIJST JUNI

Kirsten Dieleman .................................... 02 jun
Jacco van der Hooft ................................ 03 jun
Michael Lammens .................................. 05 jun
Amber Pladdet ....................................... 06 jun
Chantal Dieleman ................................... 07 jun
Sabine van Marrewijk ............................. 08 jun
Enno Cohen ............................................ 09 jun
Kornelske Geensen ................................. 10 jun
Joey Burggraeve ..................................... 14 jun
Naomi Krans ........................................... 17 jun
Karel Nijssen ........................................... 23 jun
Lotte Dieleman ....................................... 25 jun
Nique Rouw ............................................ 27 jun
Chantal Eerkes ........................................ 29 jun
Joan Risseeuw ........................................ 29 jun
Eline Eekhout .......................................... 30 jun

VERJAARDAGSLIJST MEI

Greta Bauwens ...................................... 01 mei
Laurens van Hoeve ................................ 03 mei
Bert van Rossum .................................... 06 mei
Piet Verhage .......................................... 07 mei
Melroy de Blaay ..................................... 07 mei
Ingrid Nijssen ......................................... 09 mei
Rinus de Blaaij .......................................11-mei
Arnold Emmerik .................................... 11 mei
Rudy Bauwens ....................................... 16 mei
Truus van den Berg ................................17-mei
Wijnand Harthoorn ............................... 19 mei
Karel Hofman ......................................... 19 mei
Maddy de Haas ......................................19-mei
Chris de Ruyter ...................................... 21 mei
Mathijs Dubbeldam ............................... 21 mei
Patricia van der Meer ............................21-mei
Joke de Meester .................................... 24 mei
Thomas van de Wege ............................ 25 mei
Rinie Krans .............................................27-mei

Verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd

A5	  formaat	  €	  50

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!
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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

Grand Prix toernooi Kruiningen
door Chantal Dieleman

Verslag 2e Grand Prix toernooi op 14 maart 2015 in Kruiningen

Met 12 meiden, 4 jongens en 5 auto’s vol vertrokken we om 8 uur naar Kruiningen voor het 2e jeugd grand prix 
toernooi van dit seizoen. Wederom kwamen de kinderen uit heel Zeeland, sommigen deden voor het eerst mee. 

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. Net als de vorige keer mo-
cht iedereen eerst alle enkel partijen spelen en in de middag waren de dubbels aan de beurt. 

Iedereen had duidelijk geleerd van het vorige grand prix toernooi. Toen haalden we 2 prijzen in de enkel. Dit keer 
vielen 7 kinderen in de prijzen met een 2e plaats, namelijk Fenna, Laura, Jaimy, Nina, Celestine, Hannah en Anne. 
Esmee was de enige in de enkel met een mooie 1e plaats. Gefeliciteerd!!

In Middelburg waren we erg succesvol in de dubbel, maar in Kruiningen hadden we wat pech met de loting. Dit 
keer 0 prijzen voor Terneuzen. Niet getreurd, de revanche staat gepland op 18 april in Hulst. 

Kortom een geslaagde, leerzame, gezellige en uiteraard sportieve dag.

Op naar het volgende toernooi op 18 april in Hulst!!
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PEP toernooi 14 maart prijsuitreiking
Foto’s door Jacco van der Hooft

Soms is het goed om eens bij andere verenigingen 
te kijken wat zij doen om geld te genereren voor 
hun vereniging en ook de leden te betrekken bij 
acties.

Al jarenlang ben ik ‘verkoper’ van de misschien 
u bekende speculaaspoppen  voor de korfbalve-
reniging van Terneuzen. Zodoende kwam ik tot 
de gedachte: “wat zij kunnen, kunnen wij ook”. 
Samen met Stefan van Bakkerij van de Velde werd 
nagedacht over een soortgelijke actie,  leuk  en 
lekker voor de leden, en wat extra inkomsten kon 
betekenen voor onze vereniging.

Mede door het enthousiasme van Stefan was de keus en een plan snel gemaakt. Helaas waren we wel te 
laat om extra reclame te maken in het Slagblad en moesten we gebruik maken van Facebook, de website, 
flyers en mond-op-mond reclame.  Maar al met al bracht deze actie toch ruim 100 euro op voor onze ve-
reniging, voor een 1e keer niet slecht! Wat niet zo goed ging, zullen we volgende keer proberen verbeteren. 
En als iemand suggesties heeft, horen we dat natuurlijk ook graag. 

De cijfers: In totaal zijn er 54 doosjes verkocht. De beste verkoper was een jeugdlid, nl. Melroy de Blaey uit 
Sluiskil met maar liefst 16 doosjes!  Bij de senioren was het onze sponsor H-IT Consultancy die 10 doosjes 
afnam voor zijn werknemers. 

Ik wil iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage en deelname om de koeken aan de man te brengen.

En wie dit keer de koeken niet heeft geproefd: je hebt echt iets lekkers gemist, maar volgend jaar heb je 
weer een kans!

Koekenactie
door Shelley Baert
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Winnaars van het Zeeuws-Vlaamse Badminton Kampioenschap zondag 29 maart 2015:

Rekreanten Gemengd Dubbel - senioren
1 Harry Willeboordse (Gentse BC) + Fenna Willeboordse (BC Terneuzen)
2 Tom Peters + Fabienne de Vijlder (Den Ossaert)

Gemengd Dubbel - senioren
1 Stefan van de Velde + Silvia van Straten (BC Terneuzen)
2 Paul van de Vijver + Veerle Thalen (BC Terneuzen)

Rekreanten Dames Dubbel - senioren
1 Wil Kimenai + Paula Verhage (BC Terneuzen)
2 Nelly van der Peijl + Wil Verburg (BC Terneuzen)

Dames Dubbel - senioren
1 Monique de Kok + Veerle Thalen (BC Terneuzen)
2 Chantal Dieleman (BC Terneuzen) + Mirella de Vijlder (Den Ossaert)

Dames Enkel - senioren
1 Veerle Thalen (BC Terneuzen)
2 Mirella de Vijlder (Den Ossaert)

Rekreanten Heren Dubbel - senioren
1 Carlo van der Hooft + Jacco van der Hooft (BC Terneuzen)
2 Jules Boyer + Michael Lammens (BC Terneuzen)

Heren Dubbel - senioren
1 Stefan van de Velde + Paul van de Vijver (BC Terneuzen)
2 Piet van Hoorn + Erik Stoel (Sjuttul)

Rekreanten Heren Enkel - senioren
1 Tom Peters (Den Ossaert)
2 Enno Cohen (BC Terneuzen)

Heren Enkel - senioren
1 Stefan van de Velde (BC Terneuzen)
2 Piet van Hoorn (Sjuttul)

Jeugd III Gemengd Dubbel
1 Thomas van de Wege (BC Terneuzen)
2 Melroy de Blaay (BC Terneuzen)

Jeugd III Dubbel
1 Melroy de Blaay (BC Terneuzen)
2 Thomas van de Wege (BC Terneuzen)

Jeugd II dubbel
1 Anne Dieleman + Naomi Krans (BC Terneuzen)
2 Tiffany Eerkens + Heavenleigh van Wolvelaer (BC Terneuzen)

Jeugd I dubbel
1 Lisa Dieleman + Fenna Willeboordse (BC Terneuzen)
2 Aron van Putte + Koen Willaert (Den Ossaert)

Gemengd Dubbel Jeugd II
1 Ovidiu Verboven + Anne Dieleman (BC Terneuzen)
2 Thomas van de Wege + Tiffany Eerkens (BC Terneuzen)

Gemengd Dubbel Jeugd I
1 Jaimy Eerkens + Lisa Dieleman (BC Terneuzen)
2 Laurens van Hoeve + Zahra Araftpoor (BC Terneuzen)

Meisjes Enkel Jeugd II
1 Anne Dieleman (BC Terneuzen)
2 Heavenleigh van Wolvelaer (BC Terneuzen)

Meisjes Enkel Jeugd I
1 Lisa Dieleman (BC Terneuzen)
2 Fenna Willeboordse (BC Terneuzen)

Jongens Enkel Jeugd II
1 Ovidiu Verboven (BC Terneuzen)
2 Thomas van de Wege (BC Terneuzen)

Jongens Enkel Jeugd I
1 Aron van Putte (Den Ossaert)
2 Laurens van Hoeve (BC Terneuzen)

Met dank aan de sponsoren, organisatie en alle spelers die meegedaan hebben !
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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

Ingezonden diversen:
door diverse leden

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 zeker ook dóór club- 
genoten. Dus klim in de pen, maak wat foto’s en 
stuur in. Volgende deadline is 1 augustus.

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

slagblad@bcterneuzen.nl

Nicole de Pauw kreeg deze beker omdat ze niet bij het laatste 
PEP toernooi aanwezig was naderhand. Ze had wel de hoogste  
gemiddelde score van dit seizoen.
Om voor de beker in aanmerking te komen moet je minstens 
2 keer meegedaan hebben. Zo kunnen Peppers die alleen op 
zaterdag of alleen op zondag kunnen spelen ook meedingen 
naar de beker.

Nellie van der Peijl heeft zich een  
nieuwe outfit en haarstijl aangemeten 
voor het PEP-toernooi.
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Familietoernooi Gewoon omdat ze er zo leuk uitzagen.
door Mario Baert

Fijne vakantie en tot volgend seizoen!

Ook handig, moe van 
het badmintonnen, netje 

draaien en je hebt een 
hangmat !
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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


