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INHOUDSOPGAVE 

Fotografie ©2015 Mario Baert behalve waar anders vermeld.
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Hallo allemaal, 
 
we werken alweer toe naar het einde van het seizoen, deze maand nog en nog wat extra 
speelavonden in mei.  
 
Ik denk dat wij terug kunnen kijken op een mooi seizoen, competitie is gespeeld en er zijn mooie 
goed bezette toernooien georganiseerd. Het aantal leden is gegroeid en Badmintonclub Terneuzen 
is financieel gezond. Dit alles zouden wij niet kunnen bereiken zonder de sportieve inzet en 
enthousiasme van alle leden, de vele vrijwilligers die paraat stonden bij trainingen en toernooien,  
de competitie begeleiders, technische commissie, slagblad redactie, de sponsoren en 
de bestuursleden. 
 
Namens de Badmintonclub Terneuzen hartelijk dank hiervoor !! 
 
Het slagblad verschijnt vier maal per jaar en vanaf volgend seizoen gaan wij deze digitaal versturen.
Op deze wijze kan het slagblad beter gepresenteerd worden, in kleur en met beter zichtbare foto’s, 
meer informatie vanwege het ontbreken van een pagina limiet en ontstaat er een beter bereik 
omdat het eenvoudig kan worden gedeeld via allerlei media.

Het is wel van belang dat u uw e-mail adres juist heeft doorgegeven aan de ledenadministratie.
Mochten er leden zijn die het slagblad geprint willen ontvangen dan verneem ik dat graag. 
 
Natuurlijk kunnen jullie ook altijd ideeën of opmerkingen kwijt via het contactformulier op de 
Website of schriftelijk/telefonisch aan het bestuur.  
Dit kan niet alleen tijdens het seizoen maar ook in de zomermaanden. Alle input is welkom. 
 
Ik wens iedereen alvast een hele fijne zomer toe en zie jullie graag volgend seizoen weer op  
en naast de baan. 
 
Tot september! 
 
Anthony

Zeeuws-Vlaamse Badminton 
Kampioenschappen 10-04-2016
door Mario Baert

Een verslag van dit gezellige en drukbezochte kampioenschap volgt in het 1e nummer van volgend seizoen. 
Natuurlijk, zoals gewoonlijk aangevuld met wat foto’s van die dag. Door omstandigheden zullen de foto’s pas 
na het lopende seizoen verwerkt kunnen worden. Via Facebook zal dan wel weer een aankondiging van de 
plaatsing op de website verschijnen. En als u Facebook niet gebruikt, gewoon regelmatig de website eens 
checken. Als voorproefje hierbij alvast enkele actiefoto’s.
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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!

In de pers: Nieuwsbrief Sportpunt
































  
  
  
  
 
   
  
   
  




























































In de nieuwsbrief van Sportpunt Terneuzen van januari - maart werd er aandacht besteed aan het 
badmintontoernooi waar BC Terneuzen aan mee heeft gewerkt. Hieronderkun je het betreffende 
stukje nog eens teruglezen.




                   







































































































































Er deden 34 deelnemers in de 
leeftijd van 7 tot 16 jaar mee. Het 
toernooi verliep vlot en de sfeer 
was gezellig. Vele ouders waren 
aanwezig om hun kinderen aan te 
moedigen. Enkele van hen hielpen 
om de partijen te tellen; daarvoor 
onze dank.

Na zes rondes gespeeld te hebben 
werden de scores opgeteld en de 
uitslag bekend gemaakt. Het aantal 
kinderen was opgedeeld in vier 
leeftijden.

Van elke groep kregen de eerste 
drie een prijsje en voor de laatste 
was er een poedelprijs.

PEPtoernooi jeugd 05-03-2016
door Marijke en Edy van Hoije

Foto’s door Edy van Hoije
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PEPtoernooi jeugd 05-03-2016
door Mario Baert

Meer foto’s op www.bcterneuzen.nl
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UITSLAG PEPTOERNOOI JEUGD 05-03-2016

1 Merel Meeusen m 37 x 22 23 28 34 144 28,8
2 Lotte Dieleman m 28 x 24 23 33 21 129 25,8
3 Isabelle Obrie m 37 33 17 17 x 24 128 25,6
4 Sven Hamelink j 24 21 24 19 x 30 118 23,6
5 Rosa-Lynn van Dinther m 28 x 17 21 22 25 113 22,6
6 Rosalie Datthijn m 15 21 24 21 x 25 106 21,2
7 Brendon Kolijn j 19 x 22 19 x 21 81 20,3
8 Nina Meeusen m 19 x 24 17 x 20 80 20,0

1 Kirsten de Vries m 35 30 x 36 29 30 160 32,0
2 Kiranna Guiljam m 24 29 x 38 33 32 156 31,2
3 Zoë de Vries m 38 28 26 x 20 33 145 29,0
4 Emily Kwiatek m 24 24 34 23 30 27 162 27,0
5 Lisannne Hoogesteger m 15 30 x 23 28 34 130 26,0
6 Meryem Kalay m 35 24 x 23 22 20 124 24,8
7 Rani Holtijzer m 22 29 24 x 20 27 122 24,4

1 Anne Dieleman m 30 41 42 29 35 x 177 35,4
2 Daan Verhoosel j x 41 34 39 27 35 176 35,2
3 Nevetha Nixsan m 38 39 42 23 37 29 208 34,7
4 Jelle Sjoerdsma j 38 33 x 39 29 32 171 34,2
5 Manaal Bashir m 38 33 24 x 39 33 167 33,4
6 Tom Duininck j 24 39 25 31 38 42 199 33,2
7 Alies van Horen m 30 29 26 x 37 21 143 28,6
8 Annemijn van Marion m 22 33 25 36 31 24 171 28,5

1 Thomas Neels j x 35 30 30 35 35 165 33,0
2 Ilse Cové m 43 34 31 24 33 x 165 33,0
3 Sita Faasse m 43 23 42 29 27 x 164 32,8
4 Lucas Plaschaert j x x 30 x 38 29 97 32,3
5 Rob Idink j x 37 31 27 32 30 157 31,4
6 Floortje van Marion m 29 35 22 30 30 42 188 31,3
7 Damian Steels j x 23 42 24 32 30 151 30,2
8 Kimberly Neels m 22 37 x x x x 59 29,5
9 Kirsten Dieleman m 22 34 22 38 31 x 147 29,4
10 Ovidiu Verboven j x 28 21 31 39 21 140 28,0
11 Naomi Krans m 29 29 21 27 33 x 139 27,8

Leeftijd 13 jaar en ouder

Leeftijd 11 en 12 jaar

Leeftijd 9 en 10 jaar

Leeftijd tot 9 jaar

PEPTOERNOOI JEUGD 05-03-2016
Op 5 Maart had ik een peptoernooi .
Eerst heb ik helpen opzetten voor we begonnen.
Om 9:30 gingen wij aan het toernooi beginnen en na enkele potjes hadden sommige pauze.
Ik heb veel potjes gewonnen en een paar verloren.
Maar ik heb geen prijs gewonnen maar dat geeft niet,het was een leuke dag!

Groetjes Jelle Sjoerdsma 
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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.

Teamnr Team Familie Punten Score Voor Score Tegen

1 Netservice Anne Dieleman 12 274 161
2 de Paauwtjes de Paauw 12 297 175
3 Pretty Little Liars Ilse/Floortje & Co. 10 225 177
4 de Pretletters Boyer 9,5 318 188
5 de Maatjes van Genderen 9 255 208
6 Gajeviga's van der Bijl 8,5 276 189
7 Toppers Kirsten Dieleman 8,5 217 210
8 de Beijsjes van Beijsterveldt 8 215 205
9 De Musketiers Verboven 8 257 214
10 Happy Family Eerkes/Krans 8 285 230
11 The Black List van Dinther 7,5 215 217
12 Bliek Bliek 6 200 209
13 Verhoosel Verhoosel 6 241 228
14 What do you mean Kimberley Neels 6 1969 240
15 Hanetsuki Burggraeve 5 240 245
16 Stegio Stegeman 5 254 264
17 Reserve Kraanvogels van Wolvelaer 4 236 234
18 De Kraanvogels Merel Meeusen 3,5 188 229
19 Kimenaatjes Kimenai 3,5 225 295
20 Meeusen Nina Meeusen 3 158 193
21 Smash Guiljam/Kwiatek 3 176 224
22 De Herreboutjes Herrebout 3 276 252
23 De Woolieboolies de Vries 3 186 266
24 De Aadelaars Idink 2 293 290
25 Three Generations v/d Waal van Dijk 1,5 11 239
26 Sjoerdjes Sjoerdsma 1,5 162 292

UITSLAG FAMILIETOERNOOI 13-02-2016
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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 augustus 2016:
bij Clara Schumann en Mario Baert 

slagblad@bcterneuzen.nl

Familietoernooi 13-02-2016
door Mario Baert

Meer foto’s op www.bcterneuzen.nl
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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

Na het badmintonseizoen heeft team 5 altijd de gewoonte gehad het seizoen af te sluiten  
met een etentje. Jacco en ik vonden het wel leuk om deze gewoonte in team 4 voort te zetten.

Met z’n tienen afgesproken bij de Lange Muur. De aanhang mag altijd gezellig mee,  
net zoals voorgaande jaren.

Vele onderwerpen kwamen aan tafel aan bod. Het hockeyverleden van Ad, het basketbal verleden van 
andere Ad en Will, het handbal verleden van Louis en Wil, volgend seizoen, en natuurlijk ETEN. Wat heb 
jij gekozen, weet je of dat gerecht lekker is, wie wil er nog iets drinken enz.......  
We hebben veel gelachen en vooral gegeten! Na afloop nog even betalen en hup naar huis.

De vrouwen kregen van de bazin nog een opvouwbaar boodschappen tasje in de vorm van  
een aardbei (weer al eten).

Het slechte nieuws van de avond is dat Ingrid gaat stoppen, ik zal je missen hoor!

Bedankt voor het afgelopen seizoen!

Etentje team 4
door Will Kimenai

Foto’s door team 4
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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

Beste lezers,

Mijn naam is Selma van Genderen. Ik woon 
in Terneuzen, samen met mijn 2 dochters 
en onze hond.  Sommigen van jullie tref ik 
wel eens onderweg als ik als postbezorger 
door Terneuzen fiets. Als sport deed ik aan 
hardlopen, maar vanwege een voetblessure 
kon ik dat niet meer volhouden. Toen ben 
ik eens bij badminton gaan kijken  (volgens 
sommige mensen spreek ik het altijd verkeerd 
uit, want ik heb het altijd over badmínton 
i.p.v. bádminton, maar dat mag de pret 
niet drukken). De eerste keer vond ik best 
spannend, want ik ging alleen en kende er 
niemand…. Maar het viel reuze mee, ik werd 
hartelijk welkom geheten en door het nummertjessysteem leerde ik al gauw mensen kennen. En ik vond het 
erg leuk!! Al gauw werd ik dan ook lid en ben dat nu al een paar jaar. Door mijn enthousiasme nam ik een 
vriendin mee, Mieke. Maar die was helaas al gauw uitgeschakeld door een achillespeesblessure. Toen kwam 
Lidy op badminton, een kennis van me, meegenomen door Chantal. Maar al spoedig ging zij door haar enkel 
en mede door andere blessures kan zij nu óók niet meer badmintonnen…. Is dit een erg gevaarlijke sport? 
Maar gelukkig durfde mijn vriendin Tamara het aan om ook eens mee te komen doen. En warempel….zij is er 
nog steeds en vindt het ook erg leuk! Het laatste nieuwe lid dat ik meegetroond heb is mijn dochter Judith, 
die nu weer een poosje in Terneuzen woont. Ik gaf haar een bon om 3 keer gratis mee te doen. Ze vertelt de 
rest hieronder zelf…

Ik zal mij ook even voorstellen. Ik ben Judith Kole, een 23-jarige jongedame uit Terneuzen. Ik ben (na zo 
lang mogelijk weerstand geboden te hebben) uiteindelijk door mijn moeder overgehaald om zelf een 
keertje te komen beleven wat die badmintonvereniging (waar ze altijd zo enthousiast over praat thuis) nou 
ongeveer inhoudt. Ik wil eigenlijk niet toegeven dat ik na de eerste voorzichtige trainingsuurtjes en na het 
gezellige familietoernooi stiekem al verkocht was. :) Ik draai dit seizoen tot de zomerperiode mee met de 
recreantenuurtjes in de sportzaal, en ik bekijk na die tijd of ik mijn lidmaatschap kan verlengen. (Ik weet 
op dit moment niet of ik volgend jaar nog in ‘Hotel Mama’ woon, dus het hangt even van mijn toekomstige 
studieplannen af of ik kan blijven sporten in Terneuzen.) Ik sprint en smash de komende weken dus nog 
gewoon gezellig even mee, en daarna zien we wel weer verder. Ik vind het in ieder geval grappig dat ik mijzelf 
bij veel mensen heb kunnen voorstellen als ‘de dochter van de postbezorgende mevrouw die vaak gilletjes 
slaakt bij een moeilijke rally’, en dat veel mensen dan al precies wisten wie ik bedoelde. Mijn moeder en 
ik vinden het in ieder geval ook grappig om in een badmintonduel uit te vechten wie er die week een paar 
huishoudelijke taken van de ander over moet nemen. Ik wil haar geen complex aanpraten door te zeggen 
dat ik mijn moedertje al een paar keer verslagen heb, al zal zij op haar beurt natuurlijk verklaren dat ik die 
zogenaamde ‘talentvolle aanleg’ van haar heb geërfd. ;) Ik wil jullie bij deze in ieder geval ook allemaal 
bedanken voor het warme welkom, het sportieve samenzijn, de handige tips, en vooral het vele plezier bij 
de badmintonvereniging. Tot het volgende partijtje!

P.S. Na het inleveren van ons stuk gebeurde op 4 april helaas het volgende: Tamara ging door haar 
enkel... We wensen haar veel beterschap!

DE SHUTTLE 

Selma en Judith 

Foto aangeleverd door Selma
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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. 

ln alle gevallen beslist het bestuur

ADVERTENTIES SLAGBLAD
4x plaatsing per seizoen
A4 € 100,--
A5 €   50,--

Zaterdag 12 maart 2016 stonden er om acht uur 14 jongens en meisjes bij de Vliegende Vaart 
om in Kruiningen deel te nemen aan het 1e Grand Prix-toernooi van dit seizoen. Eerst werden 
de enkels gespeeld en in de namiddag de dubbels. Alles was in poules ingedeeld. Bij de enkels 
was er in elke poule een prijs voor de eerste en tweede;  in de dubbel alleen  de eerste. Van 
BC Terneuzen hadden er in de enkels vier meisjes een tweede prijs; n.l. Laura Stevens, Esmee 
de Keijzer, Celestine van Hoeve, Tiffany Eerkes en Anne Dieleman. De dubbels waren minder 
succesvol. Rond vier uur was het toernooi afgelopen.

GRAND PRIX TOERNOOI KRUININGEN
door Chantal Dieleman

Foto’s aangeleverd door Chantal Dieleman
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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 JULI

Marianne Giele ........................................ 04 jul
Mirjam Flipse ........................................... 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
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
Fabian de Bruijne ..................................... 30 jul

VERJAARDAGSLIJST JUNI

Kirsten Dieleman .................................... 02 jun
Annemijn van Marion ............................. 02 jun
Jacco van der Hooft ................................ 03 jun
Michael Lammens .................................. 05 jun
Amber Pladdet ....................................... 06 jun
Chantal Dieleman ................................... 07 jun
Lucas Plasschaert.................................... 08 jun
Enno Cohen ............................................ 09 jun
Naomi Krans ........................................... 17 jun
Brendan Kolijn ........................................ 21 jun
Karel Nijssen ........................................... 23 jun
Lotte Dieleman ....................................... 25 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
Karel Hofman ......................................... 19 mei
Chris de Ruyter ...................................... 21 mei
Mathijs Dubbeldam ............................... 21 mei
Patricia van der Meer ............................21-mei
Tara Faas ................................................22-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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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 !

Op donderdag  24 maart j.l. zijn we bij Cees van der  Straate op bezoek 
geweest!  
 
Cees is in botsing gekomen op de fiets tegen een hond. Hierbij heeft hij 
een lelijke armbreuk opgelopen. Adriaan, Wil, Marijke en Will hebben 
elkaar opgehaald en zijn via een toeristische route naar de binnenstad van 
Terneuzen gereden. Bij Cees aangekomen werden we vriendelijk onthaald 
door zijn vrouw en Cees zelf. Eerst werd het verhaal verteld van de vervelende val en dat hij zoveel pijn 
heeft gehad. Zijn bezorgde vrouw zorgde voor koffie met heerlijke soesjes (althans dat denk ik).  
 
Na veel gekwebbel en koffieleuten zijn we weer huiswaarts gegaan. Via de alweer toeristische route 
hebben we Marijke thuis afgezet. We reden richting rotonde en ineens voel ik dat mijn fiets niet meer de 
kant op wil fietsen die ik wil. Voordat ik het weet moet ik snel afstappen en kijk achterom. Zie ik Wil op 
haar knieën achter me op de grond zitten. Gelukkig geen schade opgelopen, afgezien van een kapotte 
koplamp. Pfff, konden we bijna weer op ziekenbezoek! We konden daarna Wil en Adriaan afzetten en 
hup zelf naar huis. 

Cees, dank je wel! Het was gezellig! Tot ziens

Adriaan, Wil, Marijke en Will

BEZOEKJE CEES
door Adriaan, Wil, Marijke en Will

PEP SEIZOEN
door Adriaan

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

Foto aangeleverd door Clara Schumann

Nicole de Paauw en Cor Verboom gingen dit seizoen 
met de beker naar huis.
Om voor een 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.
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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


