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• Informatie, Speeltijden,Toernooien
• De Shuttle
• Foto’s diverse speeldagen
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*N.B. Afmelden altijd schriftelijk en 
vóór 1 september.  

Bij te late opzegging wordt het  
lidmaatschap automatisch verlengd.

DRINGENDE OPROEP
Onze club heeft dringend behoefte aan:

BESTUURSLEDEN

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

“Steek ook een 
handje toe en 
help je club”

GEEN BADMINTON! 
 

2015 
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 vrijdag 29 april 2016
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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!

Omstreeks 1993 hoorde ik van een kennis dat er in de voormalige 
sporthal “ Het Zwaantje” aan de Alvarezlaan in Terneuzen  
badminton gespeeld werd voor 50 plussers.  
Aangezien ik al langer deze sport beoefende bij andere  
verenigingen leek het me wel aantrekkelijk daar eens een kijkje  
te nemen Vooral omdat dat ik ook al tot die leeftijdcategorie  
behoorde. 
 
De organisatie ging uit van de gemeente Terneuzen en werd  
ook door de gemeente gesubsidieerd. Voor het luttele bedrag  
van 1 gulden per keer kon iedereen die boven de 50 jaar was,  
daaraan deel nemen. Van een lidmaatschap was geen sprake.  
Er was erg veel belangstelling voor, en de sfeer was altijd erg  
ontspannen. O.a. Kees Louwerse  was in opdracht van de  
gemeente onze begeleider.

Kees was lid van BC Terneuzen en vroeg mij of ik ook lid van die 
club wilde worden. Dat heb ik toen gedaan want ik wilde wel meer 
dan 1 keer per week in Terneuzen spelen. Helaas kregen we korte tijd later te horen dat de  
gemeente ging stoppen met het subsidiëren van begeleiders.  
 
Op mijn vraag wat de reden was van dit besluit was werd me verteld dat dat was vanwege  
personeelsgebrek. Op mijn aanbod om vrijwillig de leiding van de 50 plus groep op mij te  
nemen en wekelijks het geïnde geld af te komen dragen bij de gemeentekas , werd niet ingegaan.  
 
Aangezien de mensen, die op dinsdag altijd kwamen, het erg spijtig vonden dat hun  
badmintonochtend zou worden opgeheven ben ik naar het bestuur van BC Terneuzen gegaan  
om te vragen of ze bereid waren de 50 plus groep over te nemen. Daarin werd toegestemd,  
maar er moest jaarlijks wel een contributie betaald worden. We kregen het eerste jaar wel  
een korting op de normale contributieprijs van 25 gulden en het tweede jaar 12,5 gulden.  
Toch was voor een aantal mensen met alleen AOW de contributie te hoog en moesten die  
noodgedwongen afhaken. Vooral ook omdat de contributie over een heel jaar tegelijk betaald  
moest worden en niet wekelijks zoals ze gewend waren.

Mijn voorstel aan het bestuur van BC om de leiding te nemen op de dinsdagochtend werd  
ingewilligd en dat doe ik tot op heden met veel plezier.

Van ons oude clubje zijn nu alleen nog over Co Hofman , Cees van der Straate en ik.  
Brina Vasseur en Jan Janse waren daar aanvankelijk ook nog bij maar die zijn 3 jaar geleden  
op 81-jarige leeftijd gestopt. De dinsdagmorgen is al allang geen 50 + club meer, ook steeds  
meer jongeren melden zich op de dinsdagmorgen en dat wordt door iedereen als bijzonder  
prettig ervaren. 

Ik hoop, als mijn gezondheid het toelaat, nog vele jaren begeleidend lid te mogen blijven  
van BCT op dinsdag.

Hoe de dinsdagochtendbadminton 
ontstaan is
door Joop Lisman
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Dinsdagochtend groep 03-11-2015
door Mario Baert
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DE SHUTTLE 

Hallo,

Wij hebben een hele leuke tijd gehad en hopen dat er nog veel meer leuke tijden komen met bad-
mintonnen. We hebben 1 keer gewonnen met het grand prix toernooi en toen werden we eerste. 
We waren zo blij en sinds die dag proberen we steeds beter te worden zodat we nog een keer kun-
nen winnen, dat zouden we heel graag nog een keer willen. Het is ook altijd heel leuk als we gaan 
trainen, we maken lol en zijn daarna serieus bezig. We doen nu mee aan de competities en het gaat 
best goed. We hebben nog niet echt vaak gewonnen maar het was nooit echt een zwaar verloren. 
We vinden het nog altijd leuk om te badmintonnen. 

Sita en Eline

Sita en Eline

Dit seizoen hebben we 3 jeugdteams. We maken een groei door en alle teams zitten helemaal vol.  
Team 1 en 2 spelen in de A poule, samen met een team uit Hulst en Sluis. Zij draaien een dubbele  
(zeeuws vlaamse) competitie.  
Team 3 speelt in de B poule. Het is compleet nieuw voor hun. Enkelen zijn pas vorig seizoen met  
badminton gestart.

Jeugdteams competitie  
seizoen 2015-2016 
door Chantal Dieleman

TEAM 1 
Floris Kennis 
Mathijs Dubbeldam 
Laura Stevens 
Zahra Araftpoor 
Jaimy Eerkes 
Laurens van Hoeve 
Celestine van Hoeve 
Nina Guiljam

TEAM 2 
Hannah Zegers 
Esmee de Keijzer 
Kitty den Engelsman 
Anne Dieleman 
Thomas Neels 
Damian Steels

TEAM 3 
Ilse Cové 
Floortje van Marion 
Kimberley Neels 
Sita Faasse 
Eline Eekhout 
Cas Bliek 
Thomas van de Wege 
Ovidiu Verboven

Foto ingezonden door 
Sita en Eline
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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!

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

Hoi allemaal!
Wij zijn Ilse Cové & Floortje van Marion. We zijn 13 jaar en we zitten op het Zeldenrust-Steelant College.
Eind vorig jaar kwamen we allebei op badminton en leerden we elkaar kennen.

Floortje: Ik ging op badminton omdat m’n ouders vroeger ook gebadmintond hebben en het leek me een 
leuke sport. Nu speel ik voor het eerst competitie. Het is best wel moeilijk maar daar leer ik wel veel van.

Ilse: Ik ging op badminton omdat ik het Familietoernooi heel leuk vind en ook omdat ik op zoek was naar 
een nieuwe sport. Ik ben bij heel veel sporten gaan kijken, maar badminton vind ik toch het leukste!
De trainingen zijn ook leuk en leerzaam. We spelen ook vaak een partijtje tegen elkaar. Alleen, dat is niet 
altijd even serieus. Soms kletsen we meer dan dat we badminton spelen.

Floortje: Mijn ouders noemen dat bepminton als we teveel praten, dus het is zeker gezellig en leerzaam.

Ilse en Floortje

DE SHUTTLE 

Ilse en Floortje
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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 februari 2016:
bij Clara Schumann en Mario Baert 

slagblad@bcterneuzen.nl

Jeugdgroepen vrijdagmiddag 06-11-2015
door Mario Baert
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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
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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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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,--
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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

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

 

 “  Van Hoeve Makelaars “ 

A5	  formaat	  €	  50
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VERJAARDAGSLIJST JANUARI

Rosalie Datthijn ...................................... 04 jan
Paul van de Vijver ................................... 07 jan
Nelly van der Peijl ................................... 10 jan
Samantha Bukkens ................................. 11 jan
Carina Stegeman .................................... 14 jan
Cees van der Straate ............................... 14 jan
Jules Boyer .............................................. 15 jan
Ovidiu Verboven ..................................... 17 jan
Henk van den Berg ................................. 18 jan
Michal Sprenkels .................................... 19 jan
Marietta vanRaalten ............................... 20 jan
Dymphy Kimenai .................................... 23 jan
Laura Stevens ......................................... 25 jan
Meryem Kalay ......................................... 25 jan
Jan van Beijsterveldt ............................... 27 jan
Ad Kimenai ............................................. 27 jan
Lisanne Hoogesteger .............................. 27 jan
Alies van Horen ...................................... 27 jan
Hannes Versloot ..................................... 28 jan
Korine Herrebout.................................... 31 jan

VERJAARDAGSLIJST DECEMBER

Lucienne Tiggelman ............................... 01 dec
Jorien ypma ........................................... 02 dec
Aukje van de Velde ................................ 04 dec
Wil Verburg ............................................ 05 dec
Francois Huijbregts ................................ 12 dec
Nivetha Nixsan ...................................... 16 dec
Nathalie Vermeulen ............................... 19 dec
Silvia van Straten ................................... 25 dec
Ingrid de Vries ....................................... 25 dec

VERJAARDAGSLIJST NOVEMBER

Jeannet van der Bijl ............................... 03 nov
Anthony de Keijzer ................................ 05 nov
Evi de Feijter .......................................... 13 nov
Elia Klein ................................................ 13 nov
Bart Romeijn .......................................... 15 nov
Karin Somers ......................................... 18 nov
Peter de Pooter ..................................... 19 nov
Ravi Faas ................................................ 20 nov
Co Hofman............................................. 21 nov
Jelle Sjoerdsma ...................................... 28 nov

Verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd

A5	  formaat	  €	  50

A5	  formaat	  €	  50

vrijdag 16 juli 2010

STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!
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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
We schrijven 10 november 2015 en het is  
dinsdagochtend halftien. De trainingshal loopt vol 
en als ik zeg vol dan is het ook vol en zelfs overvol. 
Op een normale dinsdagmorgen is Joop Lisman al 
blij als er 4 of 5 banen gevuld zijn, maar nu staan er 
een tiental spelers aan de kant te popelen om ook 
een sjutteltje te kunnen slaan.

De reden van deze overspannen situatie is dat  
BC Terneuzen aan de beurt was om het uit- 
wisselingstoernooi 55+ te organiseren. Vanaf  
begin oktober begint dan de voorbereiding met  
het overleg over de datum, de reservering van de 
zaal en de kantine, de promotie, de prijzen, de  
versnaperingen, de telstrookjes etc.

Na de nodige mailtjes heen en weer naar de uit te 
nodigen clubs, blijkt dat er zo veel bezoekers komen dat de leden van BC Terneuzen nauwelijks aan bod 
komen als de prognoses kloppen. De gebruikelijke indeling van het toernooi is, om eerst alle gasten over 
de beschikbare banen te verdelen en dan aan vullen met BC Terneuzen leden. Uiteindelijk viel het nog 
mee, want Lou Melse van Oostkapelle kwam met 14, Goes onder aanvoering van Matt Conings met 3 
en Burgh-Haamstede onder leiding van Siem van der Giessen met 5 deelnemers. Voeg daar aan toe de 
dinsdagmorgengroep van Joop Lisman met 16 personen, dan moeten er dus elke ronde 10 aan de kant 
blijven. Om ook de BC Terneuzen spelers aan bod te laten komen werd alles random ingedeeld, dus wie 
het eerst komt enz…..

De sfeer was weer sportief en gezellig als vanouds. Volgens Hanneke Vennik, een ex BC Terneuzen speel-
ster, nu de trainster van Oostkapelle en destijds initiatiefneemster van de uitwisselingstoernooien, doen 
we dit al weer sinds 1996 en zit er dus een jubileum aan te komen.

Een korte pauze met een versnapering bij de koffie en daarna weer snel door met de volgende ronden.
Bij aanvang van de pauze was er een lichte paniek toen Bas Vooijs zijn portemonnee was verdwenen  
uit zijn rackethoes. Groot was zijn blijdschap toen bleek dat hij in een andere volledig identieke  
hoes had gezocht.

Om 12 uur klonk het eindsignaal en na opruimen en douchen werd het toernooi in de kantine besloten 
met de prijsuitreiking, die op basis van de hoogste gemiddelde score werd bepaald.

De prijs, de gebruikelijke (koffie)beker, ging bij de dames naar Janny Bolkenbaas uit Burgh-Haamstede  
en naar Bas Vooijs uit Oostkapelle.

We zien nu al weer uit naar het volgende toernooi en de plaats van handeling is dan Burgh-Haamstede.

De oudjes doen het nog prima
door Adriaan van der Waal van Dijk
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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.

ADRESWIJZIGINGSFORMULIER BC TERNEUZEN

AFMELDINGSFORMULIER BC TERNEUZEN

Naam: .................................................................................................................................
Voornaam: ..........................................................................................................................
Nieuw adres: ......................................................................................................................
Postcode: ............................................................................................................................
Plaats: .................................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................
Datum: ................................................................................................................................

Gelieve bij verhuizing dit formulier in te leveren bij de ledenadministratie:
Adriaan van der Waal van Dijk
Langs de Kreek 32
4535 CC Terneuzen
email: avdwvd@live .nl

Uiteraard hopen wij dat dit formulier niet door U behoeft te worden gebruikt. Echter indien 
U het lidmaatschap van onze vereniging wilt opzeggen, verzoeken wij U hiervoor dit formulier 
te gebruiken. Mondelinge afzeggingen kunnen niet worden geaccepteerd.  
Voor minderjarigen dient een ouder of verzorger te ondertekenen.

Afmelden altijd schriftelijk en vóór 1 september. Bij te late opzegging wordt het  
lidmaatschap automatisch verlengd.

Ondergetekende laat hierbij weten het lidmaatschap op te zeggen van:

Voornaam: ..........................................................................................................................  
Achternaam: .......................................................................................................................
Reden afzegging: ................................................................................................................
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................  
Datum: ................................................................................................................................

Handtekening: ....................................................................................................................  

Gelieve dit formulier in te leveren bij de ledenadministratie:
Adriaan van der Waal van Dijk
Langs de Kreek 32
4535 CC Terneuzen
email: avdwvd@live .nl
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Tekening: Nivetha Nixson

Dankjewel Nivetha voor deze prachtige tekening!

Jongens en meisjes, ook tekeningen mogen zeker ingediend worden voor plaatsing in het Slagblad.
Zwartwit of kleur, mag allemaal en is erg welkom. Wie wil er een mooie tekening maken voor Slagblad 3? 
Of een leuk stukje schrijven over het Familietoernooi? Inleveren kan via slagblad@bcterneuzen.nl of via 
de leiding op de speeldagen.

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

Wist je dat je met een waardebon kunt helpen 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 
waardebonnen in ruime mate GRATIS beschikbaar.

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

GRATIS !
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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


