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

Bij te late opzegging wordt het  
lidmaatschap automatisch verlengd.

Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl

EERSTE SPEELDAG DIT SEIZOEN: 
 
RECREANTEN: JEUGD: 
Maandag 4 september 18.00 tot 22.30 uur Vrijdag 1 september 16.00 tot 19.00 uur

GEEN BADMINTON SEIZOEN 2017-2018 
 

vr 27 okt 2017 Herfstvakantie 
ma 25 dec 2017 t/m  ma   01 jan 2018   Kerstvakantie 
vr  05 jan 2018 Kerstvakantie 
wo  14 febr 2018 andere activiteit 
vr  16 febr 2018 Crocusvakantie 
vr  30 mrt 2018 Goede Vrijdag 
ma  02 april 2018 2e Paasdag 
vr  27 april 2018 Koningsdag 
Laatste training maandag 30 april 2018
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DRINGENDE OPROEP
Onze club heeft dringend behoefte aan:

BESTUURSLEDEN

HELP JE CLUB!

“Steek ook een handje toe 
en help je club”
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Hallo allemaal,

De zomer loopt op zijn eind, hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. 
We hopen dat de geblesseerden van vorig seizoen toch weer te kunnen ver-
welkomen en mogelijk zullen er ook nieuwe leden of geïnteresseerden zijn. De 
speelavonden zijn afgestemd met de gemeente en competitie clubs, waarover 
Edy zich heeft gebogen in de afgelopen maanden. De speelkalender is te vin-
den op de site van de club.

Verder nog een woord van dank aan alle leden die op de badmintonclub heb-
ben gestemd tijdens de Rabobank Clubkas campagne.  Wij hebben dankzij 
deze actie een mooie bijdrage ontvangen.

Eind augustus hebben we alweer de 1e bestuursvergadering waarin we e.e.a. 
zullen afstemmen met elkaar voor het nieuwe seizoen.  
Mochten er ideeën, vragen of opmerkingen zijn  kunnen jullie mij bereiken via 
onderstaande gegevens:

Postadres: smaragdboog 8   4533 AZ  Terneuzen 
Tel:     0115 616490 
Gsm:    06 53 75 94 39 
E mail:  email@bcterneuzen.nl

Natuurlijk blijven we zoeken naar meer nieuwe bestuursleden; als je ook je 
steentje wil bijdragen en mee kunnen praten en beslissen over badminton-
zaken, ben je welkom om ons bestuur te versterken!

Verder wens ik iedereen een sportief en gezellig badminton seizoen.

Tot ziens in de sporthal.

Voorwoord van de voorzitter
door Anthony de Keijzer
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STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!

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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Zeeuws-Vlaamse Badminton  
Kampioenschappen 2017
door Mario Baert
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Slagblad

• INFORMATIE OVER HET NIEUWE SEIZOEN

• ZEEUWS VLAAMSE BADMINTON KAMPIOENSCHAPPEN

• BART

• NAOMI

• PEPTALK

1

Nieuws- en informatieblad van Badmintonclub Terneuzen, editie 1, augustus 2016

EERSTE SPEELDAG DIT SEIZOEN 

5 SEPTEMBER!

Seizoen 2016-2017

Slagblad

• PEP-TOERNOOI OKTOBER• FAMILIETOERNOOI• WAAR IS DE SHUTTLE?

2

Nieuws- en informatieblad van Badmintonclub Terneuzen, editie 2, november 2016

Seizoen 2016-2017Slagblad

• NIEUWE EVENEMENTEN!

• KERST- EN OLIEBOLLENTOERNOOI

• DE SHUTTLE
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Nieuws- en informatieblad van Badmintonclub Terneuzen, editie 3, februari 2016

Seizoen 2016-2017

• FAMILIETOERNOOI• VANALLES OVER DE ZEEUWS    VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN
Nieuws- en informatieblad van Badmintonclub Terneuzen, editie 4, april 2017

SlagbladSeizoen 2016-2017
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Een aandeel in elkaar

rabo.nl/zvl/dichtbij

'Veel medewerkers van de Rabobank wonen bij u in de buurt en zijn betrokken

bij uw regio. Ze horen graag wat de Rabobank voor u of uw leefomgeving kan

betekenen. Op financieel vlak, maar ook daarbuiten. Spreek ons dus gerust aan!'

Rabobank Ambassadeurs in uw buurt

We horen het
graag!

Kunnen we
iets voor u

betekenen?

Inleveren copy slagblad
vóór 1 november 2017:

bij Clara Schumann en Mario Baert 
slagblad@bcterneuzen.nl
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• FAMILIETOERNOOI• VANALLES OVER DE ZEEUWS    VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN
Nieuws- en informatieblad van Badmintonclub Terneuzen, editie 4, april 2017

SlagbladSeizoen 2016-2017
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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

13
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Etentje ter afsluiting van het seizoen
door Selma van Genderen en Judith Kole

Het jaarlijkse etentje ter afsluiting van het badmintonseizoen heeft weer plaatsgevonden. 

We werden medio april als groep van ruim twintig mensen hartelijk welkom geheten bij ‘t Vijverhof in Terneuzen. 
Er zaten aan iedere tafel gelukkig wel een paar routiniers die aan de leken konden uitleggen hoe zo’n bestelsysteem 
nou precies werkt. We kregen ook alle aandacht van de gastheer en -vrouw, want het hele restaurant was verder leeg. 
(We hebben onderweg gelukkig geen waarschuwingsbordjes zien hangen met de mededeling dat wij de boel weer op 
stelten zouden komen zetten, dus hopelijk was dit gewoon toeval.) 

Alle ingrediënten werden rauw geserveerd, zodat men deze zelf kon grillen op de indoor-barbecue. Het was leuk om 
rondom die verzamelplek iedereen nog wat te kunnen spreken, en daarna was het weer smullen geblazen aan je eigen 
tafel. (Als het roosteren uiteraard goed was gegaan, want af en toe sloegen de vlammen er wel vanaf.) Er werd zo 
gekletst en gelachen onder het genot van een hapje en een drankje, en de avond vloog voorbij. Wij hebben er in ieder 
geval van genoten. We willen dan ook iedereen bedanken die hieraan een bijdrage heeft geleverd. Tot volgend jaar!
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ADVERTENTIES SLAGBLAD
4x plaatsing per seizoen
A4 € 100,--
A5 €   50,--

Informatie  
seizoen 2017/2018

Start seizoen: maandag 5 september 2016 

Einde seizoen: Woensdag 26 april 2017

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
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Speeltijden seizoen 2017/2018
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
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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
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Uitslagen ZVLK 2017 senioren
door Mario Baert

SENIOREN RECREANTENTOERNOOI
Gemengd Dubbel
1 Jules Boyer (BC Terneuzen) + Ingrid Nijssen (BC Terneuzen)
2 Daniel Dees (BC Terneuzen) + Selma van Genderen (BC Terneuzen)

Dames Dubbel
1 Lienke de Poorter (Den Ossaert) + Fabienne de Vijlder (Den Ossaert)
2 Eugenie de Mul (Den Ossaert) + Jordy de Mul (Den Ossaert)

Heren Dubbel
1 Daniel Dees (BC Terneuzen) + Edwin Meertens (BC Terneuzen)
2 Jules Boyer (BC Terneuzen) + Michael Lammens (BC Terneuzen)

Heren Enkel
1 Daniel Dees (BC Terneuzen)
2 Jaimy Eerkes (BC Terneuzen)

SENIOREN NEVENTOERNOOI
Gemengd Dubbel
1 Dimitry van de Wege (BC Terneuzen) + Nicole de Pauw (BC Terneuzen)
2 Eddy van der Veeken (Den Ossaert) + Ellen Kania (Den Ossaert)

Dames Dubbel
1 Ellen Kania (Den Ossaert) + Marjolein Oude Luttikhuis (Den Ossaert)
2 Naomi Baas (Sjuttul) + Naomi van Liere (Sjuttul)

Heren Dubbel
1 Dimitry van de Wege (BC Terneuzen) + Hannes Versloot (BC Terneuzen)
2 Syd Mohseny (BC Terneuzen) + Roy Samuels (BC Terneuzen)

Dames Enkel
1 Lisa Dieleman (BC Terneuzen)
2 Naomi Baas (BC Terneuzen)

Heren Enkel
1 Sergio Carrilho (Den Ossaert)
2 Jelle Ypma (BC Terneuzen)

SENIOREN HOOFDTOERNOOI
Gemengd Dubbel
1 Stefan Verhage (BC Terneuzen) + Daisy Kimenai (BC Terneuzen)
2 Piet van Hoorn (Sjuttul) + Elise Zandstra (Sjuttul)

Dames Dubbel
1 Mirella de Vijlder (Den Ossaert) + Elise Zandstra (Sjuttul)
2 Daisy Kimenai (BC Terneuzen) + Nicole de Pauw (BC Terneuzen)

Heren Dubbel
1 Piotr Jankowski (BC Terneuzen) + Stefan Verhage (BC Terneuzen)
2 Piet van Hoorn (Sjuttul) + Erik Stoel (Sjuttul)

Dames Enkel
1 Daisy Kimenai (BC Terneuzen)
2 Mirella de Vijlder (Den Ossaert)

Heren Enkel
1 Piotr Jankowski (BC Terneuzen)
2 Stefan van de Velde (BC Terneuzen)
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JEUGD 3

Gemengd Dubbel
1 Zoe de Vries (BC Terneuzen) + Kirsten de Vries (BC Terneuzen)
2 Stefan Hoogesteger (BC Terneuzen) + Lisanne Hoogesteger (BC Terneuzen)

Dames Dubbel
1 Isabelle Obrie (BC Terneuzen) + Lisanne Hoogesteger (BC Terneuzen)
2 Rani Holtijzer (BC Terneuzen) + Lotte Dieleman (BC Terneuzen)

Enkel
1 Merel Meeusen (BC Terneuzen)
2 Isabelle Obrie (BC Terneuzen)

JEUGD 2

Dubbel
1 Jael Carrilho (Den Ossaert) + Dinand Willaert (Den Ossaert)

2 Tom Duininck (BC Terneuzen) + Thomas van de Wege (BC Terneuzen)

Dames Enkel
1 Rani Holtijzer (BC Terneuzen)
2 Kirsten de Vries (BC Terneuzen)

Heren Enkel
1 Jael Carrilho (Den Ossaert)
2 Dinand Willaert (Den Ossaert)

JEUGD 1

Gemengd Dubbel
1 Koen Willaert (Den Ossaert) + Demi de Rijcke (Den Ossaert)
2 Daan Verhoosel (BC Terneuzen) + Tiffany Eerkes (BC Terneuzen)

Dubbel
1 Anne Dieleman (BC Terneuzen) + Tiffany Eerkes (BC Terneuzen)

2 Cas Bliek (BC Terneuzen) + Daan Verhoosel (BC Terneuzen)

Dames Enkel
1 Demi de Rijcke (Den Ossaert)
2 Esmee de Keijzer (BC Terneuzen)

Heren Enkel
1 Koen Willaert (Den Ossaert)
2 Daan Verhoosel (BC Terneuzen)

Uitslagen ZVLK 2017 junioren
door Mario Baert
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Frietjes ter afsluiting van het seizoen
door Marijke van Hoije

Vrijdag 21 april de laatste training voor de jeugd. Frietjes eten dus met alle groepen. 
Hierbij enkele ingezonden foto’s van de jongste groep.
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STAP EENS BINNEN BIJ EEN ADVERTEERDER!

Zuidlandstraat 24
Terneuzen
Tel. 0115 612456

Openingstijden: dinsdag en woensdag 06:00u - 13:00u
 donderdag en vrijdag 06:00u - 17:00u
 Zaterdag 02:00u - 17:00u

  OPTOMETRIST EN CONTACTLENSSPECIALIST  A.N.V.O

A5	  formaat	  €	  50
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Jo Wollrabe  
sportvrouw van  
het jaar 2016 
door Clara Schumann

Wanneer ben je met badminton begonnen en wat 
vind je er leuk aan?

In 2002 nadat mijn echtgenoot overleden was vroeg 
mijn vriendin Christel van de Wege of ik zin had om 
te komen badmintonnen. Ik vond het ontspannend 
en leuk, je denkt dan even niet aan de situatie en 
kon ik het lekker van me afslaan.

Jo je blijft op elke shuttle lopen en aan het net sta  
je als een muur. Waar komt dit vandaan?

Heb ik volleybal gespeeld, misschien hierdoor? 

Met je dropje maakt je de tegenstaanders moeilijk, 
ben je daar van bewust?

Nee hoor.

Bij PEP- toernooien ben je altijd van de partij, heb  
je tips om andere spelers op te roepen om ook  
mee te doen?

Het is een gezellig toernooi, iedereen kan meedoen.

Met de clubkampioen doet jij ook mee en met wie?

Ik moet er nog over nadenken ivm de afgelopen blessure

Je wordt regelmatig met blessures geplaagd. Hoe gaat het nu?

Het kan beter.

Jan van Beijsterveldt is sportman van het jaar 2016. Hoe hebben jullie dit aan de buren uitgelegd? 

Uh niet

Tot slot kunnen we niet om jouw  zaalschoenen heen. Ze zijn oogverblindend. Zit hier een gedachten 
achter?

Nee kleuren vind ik mooi, lekker vrolijk toch?

Met deze vrolijke noot wil ik je bedanken voor de medewerking.
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Jan van Beijsterveldt 
Sportman van het 
jaar 2016 
door Clara Schumann

Had je het verwacht?

Ik had de verkiezing tot sportman van het jaar  
totaal niet zien aankomen. Ik vind het een bijzondere 
eer dat ik ben gekozen. 

Wanneer ben je met badminton begonnen?

Wanneer ik met begonnen met badminton weet  
ik niet meer precies, maar ik denk toch wel ruim 30 
jaar geleden. Eerst via een clubje van de gemeente,  
waar ik toen werkzaam was en dan ongeveer  
15 jaar geleden via de BTC.

Tot vorig jaar behoorde  je tot de generatie “de drie 
musketiers“ van BCT, wat kun je daar over vertellen?

Tot vorig jaar speelde ik nog met twee personen met 
een bouwjaar van voor de 2e Wereld Oorlog. Wij 
werden ook wel de drie musketiers genoemd.  
Deze twee personen zijn helaas met blessures  
afgehaakt. Ik ben dus als oudste clublid van  
de BCT  overgebleven. 

Jan, je staat bekend om je hoge service, waarom?

Dit doe ik uiteraard om te scoren, omdat ik i.v.m. mijn leeftijd het meer moet hebben van snelle acties. 

Met de familietoernooien zien we familie Beijsterveldt regelmatig met de eerste prijs naar huis gaan. 
Wie zijn ze?

Op familietoernooien doen mijn twee zoons, schoondochter en twee kleinkinderen regelmatig mee. 

Bij PEP- toernooien ben je altijd aanwezig en houd je daar je tegenstanders lekker bezig wordt gezegd, 
klopt dat?

Op bijna elk toernooi ben ik met veel plezier aanwezig. Jammer dat de deelname aan de toernooien,  
gelet op het aantal leden, aan de minimale kant is. 

Naast badminton en zwemmen zit je ook graag op de fiets. Zijn er nog andere hobby’s die je met ons  
wilt delen?

Mijn hobby’s zijn - naast badminton - zwemmen, fietsen en tuinieren. 

Tot slot Jan, heb je nog tips voor de lezers?

Blijf zoveel mogelijk bewegen en vooral badmintonnen. 

Gaan we zeker doen en dank je wel voor de medewerking. 
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VERJAARDAGSLIJST OKTOBER

Zahra Araftpoor ...................................... 04 okt
Corine de Keijzer..................................... 05 okt
Edwin Meertens ..................................... 15 okt
Martin Dieleman .................................... 17 okt
Clara Schumann ...................................... 19 okt
Harry Willeboordse ................................ 20 okt
Stefan Hoogesteger ................................ 20 okt
Daisy Kimenai ......................................... 24 okt
Damian Steels ......................................... 24 okt
Arie Boer ................................................ 26 okt
Jo Wollrabe ............................................. 28 okt
John Buijs ............................................... 29 okt
Theo de Koning ....................................... 30 okt

VERJAARDAGSLIJST SEPTEMBER

Jesse de Graaf .........................................02 sep
Dimitry van de Wege ..............................03 sep
Nina Guiljam ...........................................04 sep
Emma Vermaelen ...................................04 sep
Jelle de Keijzer ........................................05 sep
Xavier Kribbe ..........................................09 sep
Selma van Genderen ..............................10 sep
Joop Lisman ............................................13 sep
Enrico Milazzo ........................................15 sep
Cor Ypma ................................................16 sep
Kendra de Bock .......................................18 sep
Davy de Braal  .........................................19 sep
Peter van Cleemputte .............................20 sep
Peter Kalfsvel ..........................................22 sep
Nina Meeusen ........................................26 sep
Laurens Beverwijk ..................................27 sep
Govert van der Peijl ................................30 sep
Esther van de Vijver ................................30 sep
Rochella Meurs .......................................30 sep

VERJAARDAGSLIJST AUGUSTUS

Christian Sybinga ................................... 02 aug
Jelle Ypma .............................................. 07 aug
Virginie van der Bijl ................................ 09 aug
Frank van Wambeke .............................. 09 aug
Franklin van Beijsterveldt ...................... 10 aug
Cor Verboom ......................................... 11 aug
Sergio Carrilho ....................................... 12 aug
Anne Dieleman ...................................... 14 aug
Stefan van de Velde ............................... 14 aug
Rani Holtijzer ......................................... 15 aug
Zoë de Vries ........................................... 19 aug
Emily Kwiatek ........................................ 24 aug
Michiel Schalkx ...................................... 26 aug
Bonny de Bakker .................................... 29 aug
Pieter van der Leer ................................ 31 aug

Verjaardagen

Van harte gefelicit
eerd
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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 14 oktober 2017 09.30-12.30 PEP toernooi jeugd

Zondag 15 oktober 2017 10.00-13.00 PEP toernooi senioren

Zondag 12 november 2017 10.00-13.15 Familietoernooi

Zaterdag 25 november 2017 10.00-13.00 PEP toernooi senioren

Maandag 18 december 2017 18.00-22.30 Kersttoernooi

Maandag 8 januari 2018 18.00-22.30 Oliebollentoernooi

Zaterdag 27 januari 2018 10.00-13.00 PEP toernooi senioren

Zaterdag 24 februari 2018 10.00-13.15 Familietoernooi

Zaterdag 10 maart 2018 09.30-12.30 PEP toernooi jeugd

Zondag 11 maart 2018 10.00-13.00 PEP toernooi senioren

Zondag 25 maart 2018 09.00-19.00 Zeeuws Vlaamse  
Kampioenschappen

Toernooien seizoen 2017/2018
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Badmintonmateriaal te koop!

Is jouw snaar gebroken of aan vervanging toe en ik ben niet aanwezig?  
Geen probleem!  Laat je racket achter in de materialen kast. Indien je mij  
een berichtje stuurt dmv bovenstaande gegevens dat je racket in de kast ligt, 
ben je verzekerd dat je racket binnen een week weer nieuw besnaard  terug 
ligt. Wel graag je naam en contactgegevens plus evt andere wensen op de 
aanwezige racket briefjes schrijven en deze bij je racket voegen zodat ik  
weet van wie het racket is.

BC Terneuzen is met lid Harry Willeboordse, eigenaar van   
webwinkel HW-Badmintonland een samenwerking aan gegaan.  

Hierdoor kan je vanaf dit seizoen niet alleen badminton rackets  
aanschaffen tegen een lage prijs, maar zijn ook alle andere  

benodigde badmintonmaterialen makkelijk te verkrijgen. Je kan denken 
aan tassen, badmintonschoenen sokken enz. Zoals je reeds gewend 
bent, blijven er een aantal geselecteerde rackets direkt  
beschikbaar in de materialenkast om aan te kunnen schaffen tijdens 
de speeluren. Heb je interesse in andere types rackets, een andere 
prijsklassen, of heb je vragen mbt de badminton spullen, neem  
dan gerust contact op met Harry. Hij is vaak aanwezig op de  
maandagavond en zal je hierover graag te woord staan.  
Ook kan je hem altijd een berichtje sturen of bellen als je  
bijvoorbeeld badmintonmateriaal wilt aanschaffen dat niet bij  
de club in de materialen kast ligt. Het testen van een racket blijft 
uiteraard mogelijk.

Neem eens een kijkje op www.hwbadmintonland.nl  
voor de uitgebreide keuze in badmintonmateriaal 

tegen scherpe prijzen!

Alle materialen voor de badmintonsport in voorraad.
Ook voor nieuwe snaren in jouw racket, het juiste adres.

Vraag binnen de club naar Harry, regelmatig aanwezig op maandagavond
Afhalen is mogelijk op afspraak, info@hwbadmintonland.nl of 06-12765374

Graafjansdijk B  197, 4554LG Westdorpe

www.hwbadmintonland.nl
Officieel dealer van:  
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ADRESWIJZIGINGSFORMULIER BC TERNEUZEN

AFMELDINGSFORMULIER BC TERNEUZEN

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

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

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

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

Ondergetekende laat hierbij weten het lidmaatschap op te zeggen van:

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

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

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

Het PEP-seizoen 2016/17 werd op zaterdag 11 maart afgesloten met het vierde toernooi.  
Daarom nu een terugblik op het afgelopen seizoen. 
 
Dit seizoen werd het mogelijk gemaakt om als tandem in te schrijven. 
Voor degenen die 5 partijen te zwaar vinden kunnen inschrijven voor 2 of 3 partijen. 
 
De bezetting was respectievelijk 5, 4, 4 en 4 banen, dus gemiddeld 4,25 (5,2 vorig jaar). 
Er waren ook dit jaar weer veel nieuwe gezichten. De inschrijvingen bij de dames bleven steken op 64% 
en dat oogt heel wat beter dan de 40% van het vorige seizoen, maar in feite is het te wijten aan de lage 
opkomst van de heren. 
 
Zoals gebruikelijk ook een beschouwing op basis van de cijfers.  
We telden 13 verschillende dames en 20 verschillende heren. 
Het aantal inschrijvingen bij de dames was 27, tegen 42 bij de heren.  
Het gemiddelde puntentotaal, omgerekend over de 4 gespeelde toernooien was voor  
de dames 223,2 (214,5 vorig jaar) en voor de heren 226,0 (221,4).  
 
De scores lagen, op enkele uitschieters na, weer heel dicht bij elkaar. Dit vooral dankzij de creatieve  
inbreng van Will Kimenai en Karel Nijssen, die ondanks de soms grote sterkteverschillen bij de  
deelnemers, het telkens weer lukte om goed gebalanceerde partijen op de baan te zetten. 
 
Per toernooi werden 4 prijzen uitgereikt, 2 voor de Dames en 2 voor de Heren.  
De prijs voor de hoogste totaalscore per toernooi was een (drink)beker.  
De winnaars hiervan waren bij de dames: Nicole de Paauw 2x, Judith Kole en Lisa Dieleman. 
Bij de Heren waren dit: Carlo van der Hooft, Jacco van der Hooft, Rob Idink en Jaimy Eerkes.

De andere (hoofd)prijs, een cadeaubon, wordt traditiegetrouw verloot onder de deelnemers. 
De winnaars hiervan waren bij de dames respectievelijk: Eline Eekhout samen met Ilse Cové, Selma van 
Genderen, Wil Verburg en Chantal Eerkes. Bij de heren waren dat: Ben Vermaelen, Adriaan van der Waal 
van Dijk, Karel Nijssen en Jules Boijer. 
 
De PEP-kampioenen, degenen die de hoogste gemiddelde score over tenminste 2 van de 4 toernoo-
ien hebben behaald, waren: Nicole de Paauw en Jacco van der Hooft. Zij werden gehuldigd met een 
prachtige beker.

De poedelprijzen, het traditionele potje met PEP-pillen, waren deze keer voor:  
Will Kimenai en Jan van Beysterveldt.

Alle prijswinnaars nogmaals van harte gefeliciteerd !!!

Voor het volgende seizoen zijn inmiddels weer 4 PEP toernooien gepland. De data zijn: 
 
Zondag 15 oktober 2017 
Zaterdag 25 november 2017 
Zaterdag 27 januari 2118 
Zondag 11 maart 2018 
 
De nieuwe inschrijflijsten en datumkaartjes zullen begin september beschikbaar zijn.

U kunt dus nu reeds de data in Uw agenda noteren.
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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




