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In deze editie o.a.:
• Nieuwe seizoen:
- Informatie
- Speeltijden
- Toernooien
• De Shuttle
• Clubkampioenschappen

Nieuws- en informatieblad van Badmintonclub Terneuzen, editie 1, augustus 2015
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Fotografie ©2015 Mario Baert behalve waar anders vermeld.

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

Bij te late opzegging wordt het  
lidmaatschap automatisch verlengd.

DRINGENDE OPROEP
Onze club heeft dringend behoefte aan:

BESTUURSLEDEN

HELP JE CLUB!Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl

“Steek ook een 
handje toe en 
help je club”

EERSTE SPEELDAG DIT SEIZOEN: 
 
RECREANTEN: JEUGD: 
Dinsdag 1 september 9.30 tot 11.00 uur Vrijdag 4 september 16.00 tot 19.00 uur

GEEN BADMINTON! 
 

2015 
dinsdag 27 oktobe r Andere activiteit in de sporthal 
woensdag 28 oktober Andere activiteit in de sporthal 
vrijdag 30 oktober Herfstvakantie  
dinsdag  22 december Andere activiteit in de sporthal 
donderdag 24 december t/m zondag 03 januari 2016 Kerstvakantie 
 
2016 
woensdag 10 februari Andere activiteit in de sporthal 
vrijdag 12 februari Voorjaarsvakantie 
vrijdag 25 maart  Goede Vrijdag 
maandag 28 maart  2e Paasdag 
Laatste training donderdag 30 april 2016
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Het badminton seizoen 2015-2016 gaat weer van start en ditmaal met een 
nieuwe voorzitter.

Ik zal mij eerst even voorstellen: 
Anthony de Keijzer, 47 jaar jong en getrouwd met Corine. 
Wonen in Terneuzen. 
Ik werk bij Ford garage van Putten en Corine werkt bij Joe&Mie kinderkleding. 
Wij hebben twee kinderen, Esmee en Jelle

Door Esmee en Jelle ben ik betrokken geraakt bij de Badminton vereniging.

Zij waren op zoek naar een leuke sport die goed te combineren was met de 
overige bezigheden.

Via familie van Hoije zijn wij in contact gekomen met het badminton en zijn 
er enkele proeflessen georganiseerd. Dankzij het enthousiasme van Marijke, 
Edy en Adriaan klikte het meteen en de kinderen gaan met veel plezier elke 
week weer spelen. Corine en ik hebben in het verleden al eens gebadmin-
tond en waren ook op zoek naar een sport die wij beiden leuk vonden. Na het 
meespelen van enkele zeer gezellige familie toernooien hebben wij ons ook 
aangemeld als lid van de vereniging. 
 
Elke vereniging heeft een bestuur nodig en toen ik de oproep zag voor  
nieuwe leden heb ik hierop gereageerd en zodoende mag ik hier het  
voorwoord schrijven. 
 
Ik ken nog niet alle leden maar ik hoop jullie allen een keer te ontmoeten  
in de sporthal. 
 
Als er vragen, opmerkingen of ideeën zijn, kunnen jullie mij bereiken via 
onderstaande gegevens:

Postadres: Smaragdboog 8   4533 AZ  Terneuzen

Telefoon: 0115 616490

Gsm: 06 53 75 94 39

E mail: email@bcterneuzen.nl 
 
Verder wens ik iedereen een sportief en gezellig badminton seizoen.

Tot ziens in de sporthal

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!

Voorwoord van de voorzitter
door Anthony de Keijzer
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Zeeuws-Vlaamse Badminton  
Kampioenschappen 2015 part 1
door Mario Baert
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DE SHUTTLE 

Hoe ik samen met Chantal op de maandagavond ben gaan badmintonnen.

Even in het kort: Mijn naam is Nathalie Vermeulen. Ik ben 34 jaar en woon samen met mijn dochter 
van 8 en zoon van 5 in Terneuzen. Ik ben werkzaam op basisschool de Twijn, waar ik met veel 
plezier les geef aan de onderbouw.

Jaren geleden was ik al eens lid van de club. Als meisje speelde 
ik competitie en had les van o.a juf Marijke. Een heerlijke tijd, 
waaraan ik vele leuke herinneringen heb. Maar toen ging ik 
studeren, mijn teamspelers en ik gingen allen onze eigen  
kant op en we stopten met badmintonnen. 

Jaren heb ik allerlei andere dingen gedaan op de sportschool, 
maar nooit met net zo veel plezier als ik badmintonnen deed. 
Tot ik helemaal niets meer aan sport deed.
 

Chantal heb ik ontmoet toen ik zwanger was van mijn oudste dochter. Samen zaten we op  
de zwangerschapgym. Doordat we allebei minder gingen werken, konden we regelmatig gezellig 
koffiedrinken. Chantal en ik zaten ons soms te beklagen;  ‘we zouden echt weer eens moeten 
gaan sporten’.

Tot Chantal aan me vroeg: wat zou je het liefste willen doen dan? Waarop ik antwoorde: badminton.
Maar wat weerhield me? Het idee dat mensen van mijn leeftijd allemaal wel competitie zouden 
spelen en dat ze dan veel beter waren en ik helemaal niet meer mee zou kunnen met het niveau.
Chantal gaf aan het wel eens te willen proberen en zo zijn we samen gaan kijken.

De maandagavond beviel ons goed. Er zijn allerlei leeftijden en verschillende niveaus.  
Elke maandagavond is weer anders. Soms heb je een makkelijke partij en dan weer een  zware. 
Vooral de vrijheid bevalt me goed, je kan gaan en komen wanneer je wilt. Wel ben ik blij dat ik 
samen met Chantal ga, want in de winter zijn er wel eens avonden dat je liever op je bankje blijft 
zitten. Door samen te gaan, moet de bank even wachten. 

Mijn dochter Lisanne is ook gaan badmintonnen. En ook zij krijgt les van juf Marijke. 
Er is een heel clubje meiden uit haar klas gaan badmintonnen. Nu hopen dat er nog wat jongens  
bij komen. Leuk is dat we nu samen mee kunnen doen aan bijvoorbeeld het familietoernooi.

Nathalie Vermeulen

Nathalie en Chantal
Even voorstellen…
Ik ben Chantal Uijtdehaag, 33 jaar, getrouwd met Johan en mama van Xander (8) en Hanneke (5).  
Ik ben in 2001 samen met Johan definitief in Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen, komen wonen. Dat 
was wel even wennen, zo rustig hier. Maar ook erg gemoedelijk, dit is voor de kinderen ook heerlijk. 
Ik heb een eigen praktijk: Ergotherapie Terneuzen waar ik met heel veel plezier werk. Elke werkdag 
is anders met unieke mensen en mooie momenten.

Ik ken Nathalie sinds de zwangerschap van Xander.  
Sindsdien is er een hechte band gegroeid. Samen met haar  
ben ik gestart met badmintonnen. Zoals Nathalie al schrijft:  
we moesten echt weer eens sportief gaan doen. Niet dat we 
veel zitmomenten hadden hoor, met twee kleine kindjes en 
werken. Maar bewegen is gezond én gezellig! Even een  
momentje voor jezelf…

Ik had ooit wel eens badminton gespeeld toen ik een jaar  
of vijftien was en daarnaast heel veel op de camping.  

Niet te vergelijken! Ik was daarom ook erg blij met de methode van training. Door de afwisseling 
van teams/teamgenoten blijft het leuk om te spelen. Ook als je niet veel vaardigheden beheerst. 

Ook merk je dat je, ondanks dat je maar 1 keer per week traint, toch nog vooruit gaat. 
Dit houdt het leuk. De PEP toernooien vind ik ook altijd gezellig. Moeten we echt vaker doen 
Nathalie ;-)! 

Naast badminton dans ik erg graag. In het verleden heel intensief: moderne dans, tapdance, 
jazz ballet, stijldansen, les geven. Nu kan ik hier geen tijd meer voor vrij maken. Ik doe nog steeds 
moderne dans: een dans waar ik mijn gevoel in kwijt kan en echt even het hoofd leeg kan maken.
Op het moment dat ik dit schrijf is het nog even wachten voordat we weer aan de slag mogen, 
maar ik kijk er alweer naar uit!

Groetjes Chantal
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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

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!

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

Teams competitie seizoen 2015-2016

TEAM 1, RC ZEELAND 3E KLASSE 
Silvia van Straten 
Monique de Kok 
Veerle Thalen 
Stefan van de Velde 
Paul van de Vijver 
Niek Marse 
Patrick van Straten

TEAM 2, RC ZEELAND 4E KLASSE 
Ester van de Vijver 
Virginie van der Bijl 
Dimitry van de Wege 
Alex Romeijn 
Gavin van der Bijl  
Reserves:  
Nicole de Paauw 
Chris de Ruyter

TEAM 3, RC ZEELAND 5E KLASSE 
Jeannet van der Bijl 
Samantha Bukkens 
Chantal Eerkes 
Fenna Willeboordse 
Lisa Dieleman 
Jan Stegeman 
Davy de Braal 
Michal Sprenkels

Reserves:  
Joey Burggraeve

TEAM 4, ZEELAND DUBBELCOMPETITIE 
POULE B 
Wil Kimenai 
Will Verburg 
Ingrid de Vries 
Jacco van der Hooft 
Peter de Pooter 
Jelle Ypema 
Enno Cohen

Reserves:  
Adriaan v.d Waal van Dijk

Een aandeel in elkaar

U bent welkom op onze kantoren Oostburg, Terneuzen en Hulst

Op de zaterdagen voor, tijdens en na de Open Huizen Dag van 3 oktober houden wij

ook open huis. Loop tussen 9:00-13:00 uur gerust eens binnen, stel vrijblijvend uw

woonvragen en krijg een indicatie van uw mogelijkheden. We staan voor u klaar!

Een huis kopen begint bij inzicht in uw mogelijkheden

26 september 
3 en 10 oktober

Open Huis 
Zaterdagen
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Bestuur en Commissies
BESTUUR

Voorzitter:
Anthony de Keijzer
0115 616490

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: Chantal Dielerman   
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

COMMISSIES
Ledenadministratie: 
Adriaan van der Waal van Dijk
0115 618451 
Langs de Kreek 32 
4535CC Terneuzen
 
Clubadres:
BC Terneuzen
0115 616490 
Smaragdboog 8
4533 AZ Terneuzen

Homepage:
WWW.BCTERNEUZEN.NL

Email:  
email@bcterneuzen.nl

ADRESSEN

Inleveren copy slagblad
vóór 1 november 2015:

bij Clara Schumann en Mario Baert 
slagblad@bcterneuzen.nl

Zeeuws-Vlaamse Badminton  
Kampioenschappen 2015 part 2
door Mario Baert
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Informatie  
seizoen 2015/2016

Start seizoen: dinsdag 1 september 2015 

Einde seizoen: donderdag 30 april 2016 

CONTRIBUTIE
Inschrijfgeld voor alle nieuwe leden € 2,50

Senioren: € 133,00 

Buitengewoon Lidmaatschap Senioren*: € 66,50

Jeugd : € 87,00

Buitengewoon Lidmaatschap Jeugd*: € 43,50

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,--

Mario Baert
illustratie & grafisch ontwerp

Adres:
Honoré Colsenhof 24
4541 EW Sluiskil

Contact:
(06) 54 68 24 68
mariobaert@me.com

www.mariobaert.nl

Illustraties
Cartoons
Schetsen t.b.v. fotografie
Logos
Brochures
Nieuwsbrieven
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STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

A5	  formaat	  €	  50

Speeltijden seizoen 2015/2016
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!

  OPTOMETRIST EN CONTACTLENSSPECIALIST  A.N.V.O

A5	  formaat	  €	  50

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

Uitslagen ZVLK 2015
door Mario Baert

Op de website al een tijdje te vinden, maar voor de volledigheid hier nog eens.  

Voor alle winnaars, zie: 
http://seizoen2014-2015.bcterneuzen.nl/#!album-32



22 23
Slagblad BC Terneuzen Augustus 2015Slagblad BC Terneuzen Augustus 2015

Prijswinnaars...  
GrandPrix toernooi 18 april

GrandPrix toernooi 6 juni

Hallo allemaal, ik ben Ovidiu Verboven en ik ben 12 jaar.

Ik ben op Badminton gegaan omdat mijn vader dacht dat Badminton wel een leuke sport voor mij 
zou zijn.

Ik doe nu twee jaar Badminton en ik vind het wel leuk omdat er ook veel wedstrijden voor zijn 
waarvan ik er weleens een beker win. Ik ben bij de wedstrijden weleens eerste geworden en ook 
weleens tweede. Verder ben ik vorig seizoen sportman van het jaar geworden.

Verder vind ik ook de juffen en meesters van de Badmintonclub erg sympathiek want, ze hebben 
mij in twee jaar goed begeleid met slagoefeningen en we hebben geoefend met heel veel partijtjes 
tegen elkaar. De juffen en meesters hebben mij sportman van het jaar gemaakt omdat ik erg vaak 
meedeed met wedstrijden en omdat ik zonder mokken de oefening deed die ik moest doen. Ik was 
erg verrast toen ik sportman van het jaar ben en ik er heel trots op.
Wel, dit was mijn verhaal over Badminton en als je op Badminton zit, dan wens ik jou veel succes 
en plezier met deze sport.

DE SHUTTLE 

Ovidiu

Tiffany Eerkens, Floris Kennis, Fenna Willeboordse, Zahra Araftpoor

Ovidiu Verboven, Hannah Zegers, Lisa Dieleman, Anne Dieleman, Zahra Araftpoor, Fenna Willeboordse.

En deze onbekende 
viel waarschijnlijk net 
buiten de boot.

Fotografie door begeleiders van de Grand Prix teams.
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Laatste speeldagvoor de jeugd: 
frietjes eten!
door begeleiders van deze middag

Zoals gewoonlijk wordt de laatste speeldag van de jeugd afgesloten met een gezamelijke maal-
tijd. Verdeeld over 2 groepen wordt er voor alle spelers frietjes met een snack en een drankje 
geserveerd. Traditioneel gezellig!
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A5	  formaat	  €	  50

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!
VERJAARDAGSLIJST OKTOBER

Zahra Araftpoor ...................................... 04 okt
Melissa van Es ........................................ 05 okt
Corine de Keijzer..................................... 05 okt
Edwin Meertens ..................................... 15 okt
Sita Faasse .............................................. 16 okt
Paula Verhage ......................................... 17 okt
Jan Wieles ............................................... 18 okt
Clara Schumann ...................................... 19 okt
Daisy Kimenai ......................................... 24 okt
Damian Steels ......................................... 24 okt
Ad Molewijk ........................................... 24 okt
Chris Vreeke ............................................ 26 okt
Arie Boer ................................................ 26 okt
Jo Wollrabe ............................................. 28 okt
John Buijs ............................................... 29 okt
Theo de Koning ....................................... 30 okt

VERJAARDAGSLIJST SEPTEMBER

Dimitry van de Wege ..............................03 sep
Emerson Rose Meijer .............................03 sep
Nina Guiljam ...........................................04 sep
Jelle de Keijzer ........................................05 sep
Xavier Kribbe ..........................................09 sep
Koos Hamelink ........................................10 sep
Selma van Genderen ..............................10 sep
Joop Lisman ............................................13 sep
Enrico Milazzo ........................................15 sep
Milan Raaijmakers ..................................17 sep
Davy de Braal  .........................................19 sep
Peter Kalfsvel ..........................................22 sep
Chantal UytdeHaag .................................29 sep
Govert van der Peijl ................................30 sep
Esther van de Vijver ................................30 sep
Rochella Meurs .......................................30 sep

VERJAARDAGSLIJST AUGUSTUS

Christian Sybinga ................................... 02 aug
Monique de Kok .................................... 06 aug
Jell Ypma ................................................ 07 aug
Virginie van der Bijl ................................ 09 aug
Jean-Paul Fabry ..................................... 09 aug
Franklin van Beijsterveldt ...................... 10 aug
Cor Verboom ......................................... 11 aug
Anne Dieleman ...................................... 14 aug
Stefan van de Velde ............................... 14 aug
Zoë de Vries ........................................... 19 aug
Chris Gerrits ........................................... 23 aug
Bonny de Bakker .................................... 29 aug
Peer Vinke ............................................. 29 aug

Verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd
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Dag Datum Toernooi Tijd

Zaterdag 10 Oktober 2015 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Zondag 15 November 2015 Familietoernooi 10.00-13.15

Zaterdag 21 November 2015 PEP toernooi junioren 9.30-12.30

Zondag 13 december 2015 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Maandag 14 december 2015 Kersttoernooi 18.00-22.30

Maandag 4 Januari 2016 Oliebollentoernooi 18.00-22.30

Zaterdag 30 Januari 2016 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Zaterdag 13 Februari 2016 Familietoernooi 10.00-13.15

Zaterdag 5 Maart 2016 PEP toernooi junioren 9.30-12.30

Zondag 13 Maart 2016 PEP toernooi senioren 10.00-13.00

Zondag 10 April 2016 Zeeuws Vlaamse  
Kampioenschappen 10.00-19.00

Toernooien seizoen 2015/2016

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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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: ................................................................................................................................
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Badminton 30 april 2015       
HvdB, start 13/8/15

Badminton – nu eens niet samen in de zaal van Vliegende Vaart,  
maar met aanhang in Het Vijverhof, samen BBQ. Van het een komt 
het ander….. 
Ben ik nauwelijks binnen vraagt Jan Stegeman me of ik goed kan schrijven. Tja, rapporten en zo, maar 
een roman, nee dat niet. De beoordeling van Jan is duidelijk: nu dan schrijf jij een leuk verhaaltje over 
ons samen eten voor het clubblad.
Maar zo’n fantast ben ik nu ook weer niet. Hoe krijgen we een indruk van de beleving van de deel- 
nemers? Daarom snel een paar vragen bedacht, misschien krijgen we daarmee stof voor een verhaaltje:
 
- Waarom speel je badminton? 
- Waarom ben je vanavond hier gekomen? 
 
Deze vragen opgeschreven op drie vellen en deze op de drie tafels van ons gezelschap gelegd.  
Graag van ieder: naam + reactie op de vragen. Kijken wat we samen er van gemaakt hebben.  
Mijn bedoeling is van ieder iets weer te geven. Of dat lukt?

De tweede vraag is de gemakkelijkste om mee te beginnen.
Minstens vijf van de 25 deelnemers komen voor de gezelligheid – Adriaan, Peter, Marjolein, Marijke,  
Enrico, Gaatze en Jeannet. Maar er zijn ook andere redenen om mee te doen. Zo schrijft Ad: “anders 
moest ik zelf iets te eten regelen” Zielig hè. Lekker willen eten (Piet) en honger hebben (Wil) zijn ook 
motiverend om te komen. Daisy schrijft heel ontroerend: “Omdat mijn ouders zo lief zijn me niet thuis  
te laten”. Marjolijn de Pooter en Dicky van Adriaan spelen geen badminton, maar zijn er gewoon  
omdat voor Peter en Adriaan badminton vanzelf spreekt. Alex kan zelfs kruipend naar huis, zou hij het 
echt gedaan hebben? Bij Truus, Greta speelt dat het leuk is elkaar nu op een andere manier mee te 
maken. Diverse deelnemers hebben goede herinneringen aan het samen eten in voorgaande jaren en 
komen daarom gewoon weer. Carina zorgde door passende opmerkingen op koningsdag dat Gaatze en 
Jesse ook mee zijn gekomen. Ze zijn welkom. 

Conclusie: doorgaan met deze afsluiting van ons badminton seizoen.

Waarom speel je badminton? Daarop kun je heel gemakkelijk antwoorden, bv. met gaat je niets aan. Dit 
antwoord heeft niemand gegeven.  M.b.t. badminton hebben we iets samen, sportief samen bezig zijn.
Daisy speelt badminton omdat ze vindt dat ze het een beetje kan. Laat dat nu ook mijn indruk van mijn 
eigen kunnen zijn. Truus geniet ook van de variatie in spelers door het nummertje trekken. Weinigen van 
ons speelden al badminton toen ze 7 jaar waren, maar Virginie wel. Het lijkt er op dat Will begonnen is 
met badminton omdat het net als basketballen met een B begint. Verschillende van ons vinden badmin-
ton gewoon een leuke sport, genieten van de spelavonden en de toornooien. Deze positieve indrukken 
zijn opgeschreven door o.m. Piet, Marijke, Truus. Greta en Rudy zijn er ooit mee begonnen, ze zijn het 
steeds leuker gaan vinden. Enkele geven aan dat ze zich kunnen uitleven in het spel, we herkennen dit in 
hun gedrag in de sporthal. Een van de deelnemers geeft zelfs aan dat hij tijdens de speelavonden leuke 
mensen ontmoet. Jesse, gast vanavond, heeft zich nog niet “serieus” met badminton bezig gehouden. 
Een speler erbij voor het komende seizoen?

BBQ in het Vijverhof
door Henk van den Berg
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Dé specialist met jarenlange ervaring, 
mooie ontwerpen, goed advies en
betaalbare kwaliteit!

LOGUSDEHOOP.NL

Terneuzen: Kennedylaan 32, T 0115 - 68 06 12

Keukens, 
tegels, badkamers

SieMatic, Mosa 
Bruynzeel en 
Villeroy & Boch
laat u inspireren!

Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl

BC Terneuzen is ook te vinden op Facebook!
Handig voor de laatste nieuwtjes en berichten in verband met toernooien, competitie enzovoort. 

Maar ook een plaats waar je met elkaar vanalles met betrekking tot de club kunt delen.

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


