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In deze editie o.a.:
• Familietoernooi
• 2 Shuttle’s
• Foto’s diverse toernooien
• Zwarte Pieten
• Sporters van het Jaar
• Groene mannen

Nieuws- en informatieblad van Badmintonclub Terneuzen, editie 3, februari 2016
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INHOUDSOPGAVE 

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”

GEEN BADMINTON! 
 
2016 
vrijdag 25 maart  Goede Vrijdag 
maandag 28 maart  2e Paasdag 
Laatste training vrijdag 29 april 2016

ingezonden foto’s van het Kersttoernooi door Edy van Hoije
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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!

Sinds 3 jaar worden mijn familie en ik door mijn vader en broer uitgenodigd om eens een 
shuttletje mee te slaan tijdens de familiedag van de badmintonclub Terneuzen.
Het feit dat wij sinds de eerste uitnodiging er bijna altijd bij geweest zijn, wil zeggen dat dit 
terugkerend evenement, perfect voldoet aan de verwachtingen die wij als familie er van 
hebben; gezelligheid, sociaal samen zijn, competitie en veel plezier maken.

Ook deze zondag (15-11) waren we weer van de partij met 2 teams genaamd de Beysjes 
(aanvoerder Jan van Beysterveldt) en de Flipjes (aanvoerder Franklin van Beysterveldt).
Wat was het leuk om te zien dat de vloer van sporthal van de Vliegende Vaart uitpuilde 
van vele enthousiastelingen, 150 deelnemers die hun zondagochtend graag voor dit 
terugkerend spektakel wilde opgeven.

Jong en oud door elkaar die er helemaal klaar voor waren om 3 uur plezier te maken.
Na uitleg van hoe het schema in elkaar stak, ging iedereen naar haar of zijn baan, waarna 
de competitie tussen de verschillende families van start ging. Wat dan gelijk opvalt is 
dat iedereen tijd maakt om aan de leken de spelregels uit te leggen. Tevens zie je dat de 
kleintjes die niet goed kunnen opslaan, gewoon een herkansing krijgen. Top! Daar is deze 
dag ook voor bedoeld.

Schema zat wederom goed in elkaar, waarvoor hulde, die toch zoveel mogelijk rekening 
gehouden heeft met de speelsterkte. 4 partijen hebben we per team mogen spelen, alle 
hoeken van het veld gezien, maar zeer voldaan van de baan gekomen. 

Dat de Beysjes er dan als kers op de taart nog met de wisselbeker aan de haal gaan maakt 
de dag helemaal compleet. Wat is het dan ook fijn dat mijn kinderen gelijk roepen; we doen 
13 februari weer mee!

Wil ik van deze gelegenheid ook gelijk gebruik maken om de organisatie en sponsors van 
deze familiedag  hartelijk te danken namens alle deelnemers.

Familiedag wederom een groot succes
door Edwin van Beysterveldt
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Familietoernooi 15-11-2015
door Mario Baert
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DE SHUTTLE 

Hallo,
 Ik ben Jaimy Eerkes en ben 14 jaar. Zit nu ruim 3 jaar op badmintonnen en zit in de jeugd 
competitie wat ik heel erg leuk vindt. 

Ik heb meegedaan met het jeugd peptoernooi en dat was wel te doen. Ik heb 5 potjes gespeeld, 
maar ik moest wat rustiger aan spelen, omdat er veel kleintjes waren of sommige waren iets 
minder goed nog. Zit momenteel een beetje tussen twee klassen in, want ik speel ook soms  met de 
senioren peptoernooi mee. Ik vind ook het heel leuk om met het jeugd peptoernooi mee te doen en 
de volgende keer doe ik met de volwassen mee. Daar moet ik wel hard mijn best voor doen, maar 
leer ik een hoop van.
Het is wel altijd heel gezellig om met een peptoernooi mee te doen. Zo zie je wie er op zit en hoe ze 
spelen. Op de vrijdag zijn er 3 verschillende uren waar op wordt gespeeld en dan zie je de meeste 
kinderen niet en op zo’n toernooi zie je ze eens en hebben we veel lol onder elkaar.
Je speelt eerst 3 potjes dan heb je pauze en daarna 2. Dan tellen ze punten bij elkaar op en is er een 
prijsuitreiking.
Hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende peptoernooi!

Groetjes Jaimy

Jaimy Eerkes 
Teamnr Team Familie Punten Score Voor Score Tegen
1 Ruisende vijvertjes van de Vijver 7,5 176 133
2 Faashaasjes Faasse 7 156 95
3 De 3 W's Willeboordse 7 199 116
4 #teamlekkerheid Zegers & Co. 7 186 121
5 Kransjes Krans 7 182 144
6 DDT OK van de Wege 7 200 145
7 Beijsjes Jan van Beijsterveldt 7 158 1063
8 Gajeviga's Jeannet van der Bijl 6 191 123
9 De Kalfsvelletjes Kalfsvel 6 138 125
10 Mashfral Baert 6 173 137
11 de Twijntjes Vermeuelen/Hoogesteger 5,5 178 130
12 De P'tjes de Pooter 5,5 148 131
13 Bliek Bliek 5 204 141
14 De Drie Musketiers Verboven 5 158 143
15 Sneeuwwitje & de 4 dwergen Araftpoor & Co. 5 160 149
16 Snelkrakers van der Hooft 5 190 154
17 Pretletters Boyer 5 193 158
18 Raaijmakers Raaijmakers 4,5 154 110
19 Kribbe Kribbe 4 149 129
20 Ploegaertjes Ploegaert 4 140 132
21 Kalay Kalay 4 137 135
22 Flipjes Franklin van Beijsterveldt 4 154 143
23 De Roeliboelies de Vries 4 112 149
24 NLN Super Kings Nixsan 4 162 152
25 De "Lolbroeken" van Dinther 4 135 153
26 De Toppers Kirsten Dieleman 4 131 153
27 Casteleijn Casteleijn 4 146 171
28 De Sjefjes Gavin van der Bijl 4 169 178
29 Samenvoegsels Marielle de Schipper 4 149 184
30 Meeusen Nina Meeusen 3,5 123 114
31 D4 Anne Dieleman 3,5 137 140
32 De Tennisers Lisa Dieleman 3 152 163
33 Kimenaaitjes Kimenai 3 130 171
34 Family time Eerkes 3 134 183
35 De Paauwtjes de Paauw 2,5 167 181
36 Kraanvogel Merel Meeusen 2 108 151
37 Dushy Schumann 2 146 177
38 Stegionella Stegeman 1,5 127 164
39 Kolijn Kolijn 1 78 135
40 De Nieuwe Starters Keijmel 1 103 147
41 van Hoeve van Hoeve 1 124 176
42 Guiljam Guiljam 1 119 181
43 De Bokkenpootjes de Keijzer 1 142 189
44 The Fair Girls Cové 0 87 187

UITSLAG FAMILIETOERNOOI 15-11-2015
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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

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de Rabo Bankieren App kunt

u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen, een acceptgiro scannen en betalen en zelfs uw

pas blokkeren als die gestolen is. 

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken regelen 
met de app.

Zaterdag 21 november deed ik mee aan het peptoernooi.
We moesten 5 wedstrijden spelen.
Het was spannend, ik verloor en won evenveel. 
De laatste partij met Mirjam tegen Isabelle en Merel vond ik het leukste.
Ik heb geen prijs gewonnen, maar toch vond ik het heel leuk.
Als je laatste was kreeg je ook een prijsje.  Ik was dus niet laatste…
De volgende keer wil ik zeker weer mee doen. Ik hoop dat Lotte en Rosalie er dan ook bij zijn.

Groetjes Lisanne Hoogesteger

JEUGD PEPTOERNOOI 21-11-2015
door Lisanne Hoogesteger
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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 Dieleman   
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

Hoi allemaal!

Na vrijdagavond nog flink te hebben getraind,  was het zaterdagochtend dan weer zover! Ik 
hou erg van uitslapen,  maar we moesten vroeg op. Maar dat vond ik niet erg, want ik vind 
badmintontoernooi erg leuk!  Gelukkig hadden we van mama de spullen al van te voren 
moeten klaarleggen dus dat scheelde al een hoop! Het was ook een drukke dag vandaag want 
behalve badmintontoernooi,  moesten we 's middags naar een verjaardag en 's avonds ook 
nog naar oma waar we bleven eten! 

Onze moeder heeft ons afgezet,  want ze moest eerst nog om boodschappen en ze zou later 
met papa nog komen kijken. Papa en mama hebbrn een poosje zitten kijken op de tribune 
en we hadden het niet eens in de gaten! Papa en mama waren trots op ons, want we doen 
goed ons best. Het was een heel gezellig toernooi ondanks dat ik laatste ben geworden. Dat 
geeft helemaal niks want ik kreeg zelfs een troostprijs (bidon) en ik was ook heel trots op mn 
zus Kirsten want die werd derde en won een chocolade letter! Die hebben we lekker samen 
opgepeuzeld. 

En toen heeft juf Marijke gevraagd of ik een stukje wilde schrijven voor ons blad. Dat vind ik 
helemaal leuk! Ik hoop jullie ook!

Groetjes Zoë

PEPtoernooi Jeugd 21-11-2015
door Zoë de Vries
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PEPtoernooi Jeugd 21-11-2015
door Mario Baert



16 17
Slagblad BC Terneuzen Februari 2016Slagblad BC Terneuzen Februari 2016

UITSLAG PEPTOERNOOI JEUGD 21-11-2015
LEEFTIJD TOT 10 JAAR Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Totaal

1 Kiranna Guiljam m 36 51 39 32 48 206
2 Meryem Kalay m 34 51 28 36 40 189
3 Kirsten de Vries m 31 33 28 36 48 176
4 Lisanne Hoogesteger m 37 39 22 25 40 163
5 Isabelle Obrie m 36 28 25 25 24 138
6 Merel Meeusen m 31 29 17 32 24 133

LEEFTIJD 10 + 11  JAAR Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Totaal
1 Anne Dieleman m 52 29 34 35 46 196
2 Emerson Meijer m 37 38 39 25 46 185
3 Cas Bliek j 52 30 33 33 34 182
4 Thomas van de Wege j 24 33 33 31 46 167
5 Nevetha Nixsan m 37 38 22 25 31 153
6 Annemijn van Marion m 54 28 18 25 25 150
7 Manaal Bashir m 24 20 18 24 31 117
8 Zoë de Vries m 34 20 17 25 20 116

LEEFTIJD 12  JAAR + Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Totaal
1 Celestine van Hoeve m 54 51 38 35 53 231
2 Laurens van Hoeve j 40 38 38 31 55 202
3 Kimberly Neels m 33 58 31 35 34 191
4 Naomie Krans m 50 39 34 36 31 190
5 Jaimy Eerkes j 50 45 29 33 33 190
6 Ovidiu Verboven j 33 51 27 37 41 189
7 Rochella Meurs m 50 39 25 24 41 179
8 Kirsten Dieleman m 30 51 27 36 33 177
9 Eline Eekhout m 33 51 31 25 34 174
10 Ilse Cové m 50 21 27 20 46 164
11 Tiffany Eerkes m 37 25 29 35 29 155
12 Alies van Horen m 40 39 22 20 34 155
13 Sita Faasse m 33 25 22 37 31 148
14 Floortje van Marion m 30 21 27 25 29 132

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

SPORTMAN 2015 BIJ DE JEUGD

Deze jongen is nog niet zo heel lang lid
Maar  is wel een vent waar pit in zit

Bij Pep toernooien zal hij niet gauw ontbreken
Zijn aanwezigheid is ook bij familie toernooien gebleken

Op de trainingen doet hij altijd goed mee
En doet daar dan zijn best voor twee

In team drie is hij competitie gaan spelen
En is in die rol een voorbeeld voor velen

Aan bijna alle activiteiten neemt hij deel
Bij elkaar dus echt wel veel

Ook al is hij pas elf jaar
Voor z’n tegenstanders een gevaar 

Zijn sportiviteit is echt uniek
Sportman van het jaar 2015 is Cas Bliek

Sporters van het jaar - Jeugd 2015
door Adriaan van der Waal van Dijk

SPORTVROUW 2015 BIJ DE JEUGD

Deze dame is al lid sinds het jaar 2008
En er wordt nog veel moois van haar verwacht

De leiding is over haar optreden zeer tevree 
Zij doet ook aan bijna alle activiteiten mee

In de competitie speelt zij in team één
Hierbij altijd behulpzaam als geeneen

Bij Familie toernooien is zij aanwezig
Ook hier is zij dus heel goed bezig

Aan Pep- en Grand prix toernooien neemt zij deel
En laat van de tegenstander geen spaander heel

Zij komt uit Axel en houdt van paarden
Kwam uit Limburg en kan hier goed aarden

Om te raden heb je nu voldoende gegevens
Sportvrouw van het jaar 2015 is Laura Stevens
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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,--

SPORTMAN 2015

Deze heer is ooit begonnen als recreant
Bij alle activiteiten bleef hij zelden aan de kant

Bij Pep- en Familietoernooien is hij aanwezig
En houdt dan de tegenstanders altijd goed bezig

Het ontbreekt hem zeker niet aan ambitie
Want hij speelt al jaren in de dubbelcompetitie

Doet ook mee aan de clubkampioenschappen
En laat zijn tegenstanders het liefst naar adem happen

Ook bij het jaarlijkse etenje is hij van de partij
Met altijd zijn echtgenote aan zijn zij

Zijn hele houding is positief
En in het veld altijd uiterst sportief 

Zijn inzet wordt met de jaren steeds groter
Sportman van het jaar 2015 is Peter de Pooter

Sporters van het jaar - Senioren 2015
door Adriaan van der Waal van Dijk

SPORTVROUW 2015

Deze dame weet heus van wanten
Kent de badmintonsport van alle kanten

Vanuit de jeugd naar de senioren
Treedt op alle fronten naar voren

Bij Pep- en Familietoernooien is zij van de partij
Ook in de competitie ging zij voor niemand opzij

Bij jeugd Pep-  en Grand prix toernooien  
doet zij begeleiding
Bij de jeugdtrainingen maakt ze deel uit  
van de leiding

Behalve achter shuttles aan hollen
Bakt zij ook voor het toernooi de oliebollen 

Bij CK en ZVK gooit zij altijd hoge ogen
Toch blijft haar houding ingetogen

Als haar tegenstander heb je het altijd taai
Sportvrouw van het jaar 2015 is Daisy Kimenai
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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 APRIL

Anouk Molewijk .....................................04 apr
Hans de Jong ..........................................05 apr
Sven Hamelink ........................................07 apr
Vincent Andriessen.................................12 apr
Gavin van der Bijl ....................................13 apr
Wim Adriaansen .....................................15 apr
Lisa Dieleman .........................................15 apr
Gerard Theeuwen ...................................15 apr
Sara Garallah ..........................................17 apr
Nicole de Paauw .....................................18 apr
Kirsten de Vries .......................................18 apr
Isabelle Obrie .........................................24 apr
Floris Kennis ...........................................27 apr
Merel Meeusen ......................................27 apr
Mario Baert ............................................28 apr
Celestine van Hoeve ...............................28 apr
Thomas Neels .........................................29 apr

VERJAARDAGSLIJST MAART

Amber Ploegaert ................................... 05 mrt
Leendert Muller ..................................... 06 mrt
Hannah Zegers ....................................... 06 mrt
Kitty den Engelsman .............................. 07 mrt
Manaal Bashir ........................................ 08 mrt
Rinus Dees ............................................. 09 mrt
Foort Lokerse ......................................... 10 mrt
Floor van Marion ................................... 10 mrt
Jolanda van Puijvelde ............................ 12 mrt
Bart Keijmel ........................................... 14 mrt
Claus Hermans ....................................... 15 mrt
Will Kimenai .......................................... 16 mrt
Jacques Oppenneer ............................... 19 mrt
Marc Bukkens ........................................ 22 mrt
Henk Eekhout ........................................ 23 mrt
Syd Mohseni .......................................... 25 mrt
Ruud Kolijn ............................................ 26 mrt
Edy van Hoije ......................................... 27 mrt
Jelke Bosch ............................................ 28 mrt
Cas Bliek ................................................ 29 mrt
Dimphna Verwijs  .................................. 30 mrt
Kiranna Guiljam ..................................... 31 mrt

VERJAARDAGSLIJST FEBRUARI

Tiffany Eerkes ......................................... 03 feb
Ilse Cové ................................................. 05 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

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
Het is al meer dan 20 jaar geleden dat mijn straatgenoot 
Rinus Dees, aan me vroeg of ik geen zin had om te gaan 
badmintonnen bij de BC Terneuzen.

Ik heb zelf jaren gevoetbald, eerst in mijn geboorteplaats Sluis 
en na mijn verhuizing nog een tijdje in Hoek. Maar door een 
knieblessure, gevolgd door een operatie,  kwam daar een einde 
aan. Later ben ik nog een tijdje actief geweest in de zaalvoetbal 
, via “De Instuif” in Hoek, maar dat stelde niet zo veel voor en  
daar was vooral de derde helft belangrijk. 

Dus in het najaar van 1994 ging ik eens mee naar sporthal ’t Zwaantje, om mijn eerste badminton 
ervaringen op te doen.  Dat viel in het begin best wel tegen, maar na een aantal weken ondersteuning 
door Kees Louwerse, zag ik dat er vooruitgang in zat en vanaf toen reden we elke maandagavond van 
Hoek naar Terneuzen. 

We kregen elke keer een goede warming-up van Kees ( soms met muziek) en speelden onderlinge 
partijtjes die door Kees op sterkte werden ingedeeld. Ik heb het idee dat er toen meer competitie 
spelers waren dan recreatie spelers, maar dat kwam misschien ook omdat ik zelf pas een beginnend 
recreant was.  Na Kees Louwerse heeft Patrick van Straten de begeleiding op maandagavond een tijdje 
overgenomen en die had vanuit zijn competitie achtergrond, hele leuke, gevarieerde en best pittige 
warming-ups. Dat was voor ons een bijzonder leuke ervaring.

In 1995 bestond de BC 25 jaar en kon je een groen shirt aanschaffen tegen een schappelijke prijs en ook 
om de clubkas te steunen. Ik heb er toen 2 gekocht en die blijken onverslijtbaar te zijn. Omdat Rinus ook 
een groen shirt had gekocht, kwamen we dus elke week als 2 groene jongens naar de sporthal. Ook nu 
nog spelen we praktisch altijd in het mooie groen, terwijl de clubkleur van de BC blijkbaar veranderd is 
naar blauw. We komen nog altijd op de maandagavond, waarbij de begeleiding nu verzorgd wordt door 
Adriaan. Momenteel  is het af en toe wel erg druk op maandagavond en zijn er meer spelers dan dat er 
banen beschikbaar zijn. Dat levert soms drukke situaties op rondom Adriaan, als hij met de nummertjes 
in zijn zakje rammelt.

Ondertussen zijn zowel Rinus als ikzelf gestopt met werken en gaan we ook op woensdagochtend naar 
de (nieuwe) sporthal “Vliegende Vaart” om bij de BC te spelen. De begeleiding is dan in handen van 
Marijke en de sfeer is altijd prima. De groep bestaat uit een mix van jong en oud, dames en heren, sterke 
en minder sterke spelers. Iedereen is op zijn manier zo fanatiek mogelijk bezig. Wel is het jammer dat 
een paar van de oudere leden, zoals Cees en Chris, momenteel buiten spel staan door verschillende 
oorzaken. Als we echter zien dat er al redelijk wat 70-plussers rondlopen bij de recreanten, motiveert 
ons dat om voorlopig ook maar door te gaan en te proberen die shuttle zo dikwijls en zo goed mogelijk 
te raken. Dat valt soms mee en ook wel eens tegen, maar na een verfrissende douche gaan we dan ook 
weer opgewekt naar huis.

We geven het dus voorlopig nog niet op en blijven wekelijks, 1 of 2 keer, naar de BC komen als de 
“Groene Hoekse Mannen”. Misschien schaffen we dan weer een nieuw shirt aan bij het 50 jaar bestaan 
van de BC in 2020.

De “Groene” Hoekse mannen
door Carli Reubens
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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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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 !

Beste Slagbladlezers,
Clara had mij gevraagd om een stukje te schrijven voor in het 
slagblad, als gast van de woensdag, dus ik heb maar ja gezegd. Nu 
vragen jullie je natuurlijk af... wie ben ik?

Ik ben Joyce Kimenai, zus van Dymphy en Daisy (Dees) en 
dochter van Ad en Will Kimenai, allemaal aangestoken met het 
BC Terneuzen badmintonvirus, iets waar ze elke week weer naar 
uitkijken. De enige die (nog) niet is aangestoken door het virus ben 
ik…Daisy is mijn tweelingzusje en elke keer als ik langskom op de 
badminton kijken mensen raar op en de volgende keer als Dees 
er ook weer is zeggen ze: ‘Die zus van jou, Joyce, die lijkt echt veel 
op jou.’ En dat is ook niet zo raar, want Dees en ik zijn voor 99,9% 
hetzelfde, althans genetisch. 

Ik ben echter aangestoken door de shotokan karate en kobujutsu 
(met wapens, zoals nunchaku) bacterie. Met deze bacterie ben ik 
ongeveer 10 jaar geleden aangestoken bij Budo Fieret. Ik vind de combinatie van het gebruiken van je 
lichaam en je hoofd heel leuk. Veel trainingen, waaronder in het buitenland staan elke maand weer op 
het programma en ik kijk er elke keer weer naar uit. Deze sporten zijn voor jong en oud en elke training 
leer je wel weer iets bij. Het is afwisselend en dat maakt het super leuk. Je hoeft in ieder geval niet 30 
keer de shuttle op te rapen ;-). Maar je hoeft niet op te passen hoor, ik ben best lief. Mijn passie ligt dus 
net iets anders dan bij de rest van het gezin, maar eigenlijk zijn het badmintonvirus en de karatebacterie 
dus hetzelfde en als ik af en toe eens tijd heb en in Terneuzen ben dan kom ik een keertje badmintonnen 
op de woensdag. 

Door de week ben ik normaal gesproken niet zo veel in Terneuzen en er is een reden dat ik spreek over 
virussen en bacteriën… Dat komt omdat ik studeer in Eindhoven. Altijd al eens willen weten, hoe je van 
ruis in een MRI of CT-scan naar een mooi plaatje kan wat de dokter iets kan vertellen, hoe medicijnen 
worden opgenomen door het lichaam, hoe bacteriën en virussen worden gebruikt om mensen beter 
te maken of hoe botten vervormen bij een andere belasting dan normaal. Dat soort interessante 
dingen leer ik allemaal bij mijn studie Biomedische Technologie (BMT), de perfecte combinatie van 
natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde. Mensen vragen vaak wat je ermee kan en eigenlijk is 
daar geen goed antwoord op. Veel mensen komen in het onderzoek terecht, maar ook op management 
functies, bij banken en zelfs bij Dow. En stiekem komt bij BMT ook  veel sport kijken, als je maar goed 
kiest. Mijn droom ligt nu in de bewegingswetenschappenrichting, waar bewegingen (bij topsporters) 
worden geanalyseerd en berekend hoe hoeken in bijvoorbeeld knieën moeten worden aangepast om 
een zwemmer sneller te laten starten of efficiënter te laten zwemmen.

In Eindhoven zit ik ook niet stil. Op het moment volg ik vakken in de richting van de biochemie en 
transportfysica (vloeistofmechanica) en een project. Als extra uitdaging zijn we bezig met het opzetten 
van de wedstrijd SensUs (net zoals de zonne-autowedstrijd in Australië, of de voetballende robots) alleen 
dan op het gebied van biosensoren. Biosensoren zijn metertjes die iets van je lichaam kunnen meten, 

zoals het glucosegehalte in je bloed (zoals bij diabetespatiënten vaak gebeurd). 
Eindhoven is verder een super leuke stad om te studeren. Je hebt er alles wat je maar wilt en alles is 
binnen een kwartier te fietsen. De mensen zijn gemoedelijk en het is er heel gezellig. Goedkoop sporten 
kan ook binnen de universiteit, van zweefvliegen tot karate, van golf tot rugby, alles is er voor een leuke 
studentenprijs. 

Maar als ik terug thuis ben, in het weekend of bij de tentamenweken ben ik wel weer blij dat ik weer 
lekker in Terneuzen kan trainen, naar de scouting kan gaan waar ik leiding geef aan de verkenners 
(jongens van 10-14 jaar) en zo af en toe eens badminton, ook het familietoernooi is vaste prik, want 
ergens ben ik misschien ook wel aangestoken, maar de karatebacterie is net iets sterker :-). Maar als 
er weer eens tentamenweken aanbreken en ik heb tijd, dan kom ik graag nog een keer langs om te 
badmintonnen. Tot de volgende keer!

DE SHUTTLE 

Joyce Kimenai
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Hallo allemaal,

Op 30 januari hadden we ons eerste PEP toernooi van 2016.
Het bleek dat de partijen weer moeilijk in te delen waren, maar 
met de vorm van de dag zat het bij de meeste wel ok.

Het leek af en toe wel een koffiekransje maar het was wel weer 
super gezellig.
Leuke partijen en close uitslagen. Af en toe een uitschieter, maar 
dat moet af en toe ook kunnen. In de pauze nog gevraagd hoe 
laat beginnen we weer en natuurlijk was ik (Will) toch te laat! 
Onze laatste partij tegen Jan en Selma ging heel lang gelijk op en om Jan te citeren, het was leuk tot de 
laatste 10 punten.

De prijsuitreiking in de kantine was ook heel gezellig met onze grote vriend Adriaan die de prijzen 
uitdeelde. Greta topscorer bij de dames en Jacco bij de heren. En de cadeaubonnen gingen naar 
Marijke en Joop.

Iedereen ging met een goed gevoel naar huis (denken wij).

Groetjes Marian Giele en Will Kimenai

Het 1e PEP toernooi van 2016
door Marian Giele en Will Kimenai

Zwarte Pieten op ‘t veld 04-12-2015
door Mario Baert



34
Slagblad BC Terneuzen Februari 2016

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 to-
ernooien, 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


