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Fotografie ©2017 Mario Baert behalve waar anders vermeld.

*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

GEEN BADMINTON SEIZOEN 2017-2018 
 

wo  14 febr 2018 andere activiteit 

vr  16 febr 2018 Crocusvakantie 

vr  30 mrt 2018 Goede Vrijdag 

ma  02 april 2018 2e Paasdag 

ma  23 april 2018 andere activiteit 

Deze speelavond wordt verschoven naar 7 mei 2018 

vr  27 april 2018 Koningsdag 

Laatste training maandag 30 april 2018

MAANDAG 7 MEI 2018 - EXTRA SPEELAVOND
Ter vervanging van de vervallen speelavond van 23 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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Grafisch ontwerper/DTP-er gezocht
door Mario Baert

Beste clubgenoten, 

sinds 2010 maak ik samen met Clara Schumann en Adriaan van de Waal van 
Dijk het Slagblad. Destijds overgenomen van Jan Stegeman. 
Tegelijkertijd heb ik samen met Piet Verhage de website onder handen 
genomen en ben ik betrokken geweest bij het opzetten van de Facebook 
pagina van de club. Na 8 jaren met plezier dit werk te hebben gedaan ben ik 
helaas genoodzaakt door tijdgebrek om het spreekwoordelijke stokje door 
te geven. Het huidige seizoen (nog 1 Slagblad te gaan) maak ik wel af, maar 
vanaf volgend seizoen stop ik met de nevenactiviteiten voor de club. 

Het fotografische werk voor de club is het laatste jaar al op een flink 
lager pitje komen te staan. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar ook 
hiervoor ontbreekt het me eenvoudigweg aan tijd die ik ervoor vrij kan 
maken op de specifieke dagen dat er gespeeld wordt.

Helaas blijft het daar niet bij. Ook zal ik geen lid blijven van de club. De blessures van 
de laatste jaren en dan vooral aan mijn rechtervoet zijn daar debet aan. Pasgeleden is 
er dan ook nog een knieblessure bijgekomen. Al met al lijkt het me dus beter om eens 
echt rust te nemen en die blessures eens te laten genezen op een goede manier. 
Mocht dat het geval zijn dan sluit ik zeker niet uit dat ik in de toekomst weer lid word 
en weer ga meespelen. Want het spelletje vind ik nog steeds erg leuk!

 Dit alles houdt echter wel in dat de club op zoek is naar een of meerdere 
 personen die mijn huidige activiteiten volgend seizoen over 
 kan/kunnen nemen.

 Specifiek is er dan iemand nodig die:
 • de grafische taken voor het Slagblad kan opvolgen. 
 • Hulp bij het fotografisch invullen van het Slagblad.
 • Sporadische input verzorgen op Facebook
 • Input plaatsen op de website.

 Geïnteresseerd om de club een handje te helpen?
 Neem dan contact op met Adriaan van de Waal van Dijk: 
 0115 618451 of bij de leiding in de zaal.

 Bij vragen over hoe deze taken momenteel ingevuld worden kun je 
 natuurlijk bij mij terecht.
 Mario Baert:
 (06) 54 68 24 68
 mariobaert@me.com

!
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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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PEP toernooi 25-11-2017
door Clara Schumann
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Daniel Dees en Selma van Genderen 
winnaars van PEP toernooi op 25-11-2017
Hoeveel punten hebben jullie geslagen.
Daniel: 268 punten
Selma: 243 punten Ik was erg verbaasd over mijn 
overwinning. Omdat ik herstellende ben van een 
voetblessure had ik me ingeschreven voor de helft 
van het PEP-toernooi, 3 potjes i.p.v. 5. Mijn punten 
werden door Adriaan met een magische formule 
omgerekend van 3 potjes naar 5.... Heeft dit een 
rol gespeeld in mijn overwinning?

Met wie hebben jullie gespeeld?
Daniel: Met Selma (de rest ben ik al vergeten :) )
Selma: Het 1e partijtje heb ik gespeeld met Daniël, 
daarna een partij samen met Ruud en tenslotte 
met Karel. Dank aan deze goede partners!

Welke partij is nog bijgebleven en waarom.
Daniel: Die van Selma en mij samen, dit omdat 
wij ook goede prestaties hadden bij de Zeeuws- 
Vlaamse kampioenschappen kwam dit ook weer 
naar boven tijdens deze partij. Het spel speelden 
we weer net als op die dag zelf wat in een mooie 
eindstand resulteerde.
Selma: Alle partijen waren leuk en spannend.  
Will (Kimenai) en Karel hadden een goede  
indeling gemaakt, de teams waren goed aan  
elkaar gewaagd. Bij 1 ronde hadden alle dames 
zelfs 40 punten gescoord! Er waren op het laatst 2 
afmeldingen, maar gelukkig was Adriaan erin ges-
laagd nog 2 invallers te vinden: Bedankt Rob  
en Ben. De sliding van Ben had ik niet willen  
missen, volgens Jaimy leek hij wel een pinguïn!

Doen jullie vaker mee met de PEP toernooien?
Daniel: Ik probeer elke PEP mee te spelen,  
helaas was vorig seizoen dit niet gelukt door  
verschillende privé afspraken, maar tot nu toe  
heb ik ze dit seizoen nog elke keer gespeeld.
Selma: Ik heb al wel een aantal keer meegedaan 
met een PEP-toernooi. Als ik kan, ben ik er, want 
het is altijd heel gezellig!

Hoeveel PEP bekers heb je in de kast staan? 
Daniel: Dit is de 1e van dit seizoen
Selma: Volgens mij is dit mijn 3e PEP-beker.

Waarom badminton?
Daniel: Badminton bij BCTerneuzen is een club 
waar iedereen gelijk is en en iedereen in zijn of 
haar waarde wordt gelaten en waar gelachen en 
plezier wordt gemaakt. De sport zelf is intensief  
en vergt aardig wat van je reactievermogen wat 
het spel lekker intensief kan maken.
Selma: Ik zit al een paar jaar op badminton.  
Ik vind het een leuke sport omdat je “spelen-
derwijs” toch in beweging komt. Bovendien is het 
spel elke keer anders en geeft het niet als je alleen 
komt, je wordt gewoon ingedeeld, na elke partij 
ander veld, andere spelers.

Tot slot, een PEP oproep aan alle leden.
Daniel: Schrijf je in voor het eerst volgende PEP 
toernooi en je zult zien dat dit een leuk toernooi 
is van en met de leden van BCTerneuzen. Er wordt 
geprobeerd de partijen zo eerlijk mogelijk in te 
delen op sterkte wat resulteert in mooie partijen 
die mooi gelijk op gaan en hierdoor de prestaties 
en kwaliteiten van alle spelers benut worden.
Selma: We speelden deze keer op 4 velden, dus  
je begrijpt: er kunnen nog meer mensen meedoen! 
Het is in ieder geval een aanrader. En zelfs met een 
herstellende blessure, een half PEP-toernooi en 
een van Chantal geleend racket (ik heb vorige  
week een gat in mijn eigen racket geslagen)  
kun je winnen!

Aan het einde werden nog 2 VVV-bonnen verloot. 
Karel en Wil waren de gelukkigen.
Het was weer gezellig, er werd gelachen  
en gezweet. Tot de volgende keer, op  
zaterdag 27 januari,
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PEP toernooi 27-01-2018
door Lucienne Janssens
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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 april 2018:

bij Clara Schumann en Mario Baert 
slagblad@bcterneuzen.nl
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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 
 Will Kimenai  0115 614569 
 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

11
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Deze jonge dame is spontaan en lief.
Op de baan met veel inzet en altijd sportief.

Zij is reeds jong op badminton gegaan.
En inmiddels is de hele familie erin meegegaan.

Bij Familie- en PEP-toernooien kun je haar zien.
Altijd goedlachs en kwebbelt er voor tien. 

Van Team Eén in de competitie is zij een  
zeer gewaardeerd lid.
Waar voor de toekomst nog heel wat  
muziek in zit.

Aan de Zeeuws-Vlaamse Kampioenschappen 
mee gedaan.
En dus bereid om uitdagingen aan te gaan.

Bij Schooltoernooien bereid om te helpen  
met tellen . 
De club kan het niet zonder zulke leden stellen.

Na bovenstaande info kan het echt niet  
meer fout.  
Sportvrouw van het jaar 2017 is dus  
Eline Eekhout

Deze jonge man is een voorbeeld voor allen.
Hij is bij iedereen in sportief opzicht opgevallen.

Op de trainingen doet hij altijd heel goed mee.
Spontaan en behulpzaam is hij ook voor twee.

Bij familietoernooien is hij veelal van de partij.
En ook bij PEP- toernooien is hij erbij.

Hij speelt niet alleen in de regionale competitie.
Uit deelname aan de Zeeuws-Vlaamse Kampioen-
schappen blijkt zijn ambitie.

Met zijn inzet in Team Eén een constante 
factor gebleken.
Er wordt dus met een gerust hart naar de 
toekomst gekeken. 

Want hij heeft in korte tijd heel veel geleerd.
Met zulke leden zit de club dus niet verkeerd.

Als je ook nog weet dat hij van Philippine is.
Dan weet je ook dat Sportman van het jaar 2017  
Daan Verhoosel is.

Sportvrouw van het 
jaar 2017 Jeugd
door Adriaan van der Waal van Dijk

Sportman van het  
jaar 2017 Jeugd
door Adriaan van der Waal van Dijk

Foto’s > Edy van Hoije
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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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Foto > Edy van Hoije
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Kersttoernooi 18-12-2017
door Lucienne Janssens en Edy van Hoije
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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!
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Dag Datum Tijd Evenement

Maandag 18 september 2017 18.00-22.30 Toss toernooi

Zaterdag 14 oktober 2017 09.30-12.30 PEP toernooi jeugd

Zondag 15 oktober 2017 10.00-13.00 PEP toernooi senioren

Maandag 16 oktober 2017 18.00-22.30 Toss toernooi

Zondag 12 november 2017 10.00-13.15 Familietoernooi

Maandag 20 november 2017 18.00-22.30 Toss toernooi

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

Maandag 12 februari 2018 18.00-22.30
Uitwisselingstoernooi 55+ in 

Burgh-Haamstede

Maandag 12 februari 2018 09.00-11.00 Toss toernooi

Woensdag 14 februari 2018 09.30-12.30 Scholentoernooi

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

Maandag 19 maart 2018 18.00-22.30 Toss toernooi

Zondag 25 maart 2018 09.00-19.00
Zeeuws Vlaamse  

Kampioenschappen

Woensdag 16 mei 2018 vanaf 19:30
Algemene Leden Vergadering in 
de kantine van de Ford garage

Evenementen seizoen 2017/2018



21

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



22

VERJAARDAGSLIJST APRIL

Brett Sutterland ......................................03 apr
Hans de Jong ..........................................05 apr
Myra van Es ............................................05 apr
Sven Hamelink ........................................07 apr
Maartje Reuling ......................................09 apr
Vincent Andriessen.................................12 apr
Ben Vermaelen .......................................13 apr
Wim Adriaansen .....................................15 apr
Lisa Dieleman .........................................15 apr
Nicole de Paauw .....................................18 apr
Kirsten de Vries .......................................18 apr
Piotr Jankowski .......................................20 apr
Isabelle Obrie .........................................24 apr
Fabian Sutterland ...................................26 apr
Merel Meeusen ......................................27 apr
Mario Baert ............................................28 apr
Celestine van Hoeve ...............................28 apr
Marcel Sevenstern ..................................28 apr
Thomas Neels .........................................29 apr

VERJAARDAGSLIJST MAART

Amber Ploegaert ................................... 05 mrt
Leendert Muller ..................................... 06 mrt
Manaal Bashir ........................................ 08 mrt
Rinus Dees ............................................. 09 mrt
Foort Lokerse ......................................... 10 mrt
Nathaly de Jonge ................................... 10 mrt
Jolanda van Puijvelde ............................ 12 mrt
Jochem van de Waeter .......................... 12 mrt
Daan Verhoosel ..................................... 13 mrt
Petra Sevenstern ................................... 14 mrt
Claus Hermans ....................................... 15 mrt
Will Kimenai .......................................... 16 mrt
Maud Koster .......................................... 16 mrt
Anne van Klaveren ................................. 18 mrt
Jacques Oppenneer ............................... 19 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
Alex Romeijn ........................................... 10 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
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Van harte gefelicit
eerd
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Deze dame is Badminton op het lijf geschreven.
Dat doet zij al bijna haar hele leven.

Is reeds op jeugdige leeftijd met badminton gestart.
Deze sport ligt haar heel na aan het hart.

Speelt al weer jaren competitie bij de senioren. 
Dus gaan we hopelijk nog veel van haar horen.

Als teamcaptain regelt zij alle relevante zaken.
Om van het team een geoliede machine te maken.

Op tossavonden is zij aan de wedstrijdtafel gezeten.
Om met leuke combinaties iedereen te 
laten zweten.

Ook bij Familietoernooien kun je haar vinden.
Dan gesteund door familie en vrinden.

Bij Zeeuws-Vlaamse Kampioenschappen is zij  
ook van de partij.
Daar houdt zij in haar volle agenda wel een 
plekje voor vrij.

Zij is sportief en sympathiek, dat is wel bewezen.
Kortom een clublid dat er mag wezen.

Met zo iemand sporten vindt iedereen fijn.
Sportvrouw van het jaar 2017 kan dus alleen 
maar Samantha Bukkens zijn.

Deze heer weet wel van wanten.
Kent de badmintonsport van alle kanten.

Al heel jong bij de jeugd begonnen.
En daar reeds menig partijtje gewonnen.

Na weer terug te zijn van weggeweest.
Wordt hij nu door menig tegenstander gevreesd.

Familietoernooien hielp hij mee in te delen.
Behulpzaam dus, en zo een voorbeeld voor velen.

Ook bij kascontroles is hij betrokken geraakt.
Wat hem tot een verdienstelijk clublid maakt.

Op de baan sportief en joviaal.
Zijn slagen zijn soms geniaal.

Doet aan de Zeeuws-Vlaamse Kampioen- 
schappen mee.
Met een inzet voor niet minder dan twee.

Naast badminton zet hij zich in voor de scouting.
En geeft daar ook de nodige leiding. 

Als reserve teamcaptain speelt hij in de competitie.
En werkt hij zo aan een goede conditie.

In die competitie wint hij dan het liefst  
de Heren Enkels.
Sportman van het jaar 2017 is dus  
Michal Sprenkels.

Sportvrouw van het 
jaar 2017
door Adriaan van der Waal van Dijk

Sportman van het  
jaar 2017
door Adriaan van der Waal van Dijk

Foto’s > Lucienne Janssens
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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



29



30

Kijk ook eens op www.bcterneuzen.nl
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INSCHRIJFFORMULIER
ZEEUWS-VLAAMSE

KAMPIOENSCHAPPEN 2018

Achternaam Geslacht M  /  V 

Voornaam Geboortedatum

Adres

Postcode Plaats

Telefoon Clubnaam

E-mail adres

Geeft zich hierbij op voor deelname aan de Zeeuws-Vlaamse kampioenschappen op zondag 25 maart 2018.
Hij / Zij wenst deel te nemen aan de onderstaand aangekruiste categorieën:

Gewenste catergorie(ën) tussen de haken aankruisen

I HOOFDTOERNOOI    HE HD DE DD GD
 Alle competitiespelers in de klasse 1, 2 en 3 (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

II NEVENTOERNOOI    HE HD DE DD GD
 Alle competitiespelers in de klasse 4 en 5 (   ) (   ) (   ) (   ) (   )
 En de dubbelcompetitiespelers

III RECREANTENTOERNOOI   HE HD DE DD GD 
 Alle recreanten     (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

IV JUNIORENTOERNOOI    HE HD DE DD GD
a. Junioren  I ( 13 t/m 15 jaar ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

       HE HD DE DD GD
b. Junioren II ( 10 t/m 12 jaar ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

         HE HD DE DD GD
  c. Junioren III ( tot 10 jaar )  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

De peildatum voor de leeftijdscategorieën is 1 september 2017

PARTNERKEUZE  

Partner / Wanted HD

Partner / Wanted DD

Partner / Wanted GD
 

N.B.: Elke deelnemer levert zijn / haar eigen formulier volledig ingevuld in.!!!

 Dit kan ook VIA DE SITE: bcterneuzen.nl

INLEVEREN T/M 12 MAART 2018 BIJ: 
Adriaan van der Waal van Dijk, Langs de Kreek 32, 4535 CC Terneuzen, Tel: 0115 – 618451
Email: avdwvd@live.nl  
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ZEEUWS-VLAAMSE
BADMINTONKAMPIOENSCHAPPEN  2018

GEORGANISEERD DOOR: B.C. TERNEUZEN

Op zondag 25 maart 2018 worden in sporthal Vliegende Vaart de Zeeuws-Vlaamse 
badmintonkampioenschappen gehouden.
Deelname staat ook open voor oud leden en voor Zeeuws-Vlamingen die lid zijn van een 
badmintonclub buiten Zeeuws-Vlaanderen alsmede voor niet Zeeuws-Vlamingen die lid 
zijn van een Zeeuws-Vlaamse club.
De inschrijving kan ook digitaal, via onze website www.bcterneuzen.nl

HOOFDTOERNOOI
Inschrijving in deze categorie is voor competitiespelers in de eerste, tweede en derde klasse.

NEVENTOERNOOI
Inschrijving in deze categorie is voor competitiespelers in de vierde en vijfde klasse en de dubbelcompetitie.

RECREANTENTOERNOOI
Inschrijving in deze categorie is mogelijk voor alle recreatieve badmintonners die 16 jaar of ouder zijn.

JUNIORENTOERNOOI

Junioren I: Inschrijving voor jeugdspelers van 13 t/m 15 jaar   (Peildatum 1 september 2017)

Junioren II: Inschrijving voor jeugdspelers van 10 t/m 12 jaar   (Peildatum 1 september 2017)

Junioren III: Inschrijving voor jeugdspelers jonger dan 10 jaar   (Peildatum 1 september 2017)
    

INSCHRIJVING IN EEN HOGERE CATEGORIE IS TOEGESTAAN.      ***

BIJ ONVOLDOENDE INSCHRIJVINGEN IN EEN CATEGORIE WORDEN CATEGORIEËN 
SAMENGEVOEGD.

Er wordt gespeeld op zondag 25 maart 2018 van 9.30 tot 19.00 uur.
Die dag spelen zowel de Junioren als de Senioren.
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de Toernooi-Commissie (T.C.) het aantal spelonderdelen beperken.

Spelvorm:  In principe altijd Poulevorm, maar afhankelijk van het aantal deelnemers zou het afval systeem 
toegepast kunnen worden.

Kosten:  € 5,00 voor de jeugdspelers en € 7,50 voor de senioren.
Te betalen aan de zaal, voor aanvang van het toernooi.
Hiervoor kan men in alle 3 de spelonderdelen inschrijven.

  Inschrijven verplicht tot betaling.

Shuttles: Door de wedstrijdleiding worden nylon shuttles ter beschikking gesteld. 
  Indien de beide partijen overeenkomen om met andere shuttles te spelen, dienen zij
  zelf voor deze shuttles te zorgen.

*** Indien naar het oordeel van de T.C. in een verkeerde categorie is ingeschreven, en bij onvoldoende 
deelname in een categorie, kan de wedstrijdleiding afwijken van de ingeschreven categorie. Bij een 
te grote deelname kan de T.C. een categorie splitsen.(bijvoorbeeld Recreanten 55+) De T.C.beslist 
in alle geschillen.

DE INSCHRIJVING SLUIT OP  12  MAART  2018

LET OP. !!   GEEN PARTNER. ??   SCHRIJF WEL IN.!!    WIJ BEMIDDELEN GRAAG.
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Sinds kort hebben we bij BC Terneuzen een tijdelijk lid, dat normaliter woonachtig is op St. Maarten.
Zij geeft daar leiding aan de Orion Badmintonclub en zou het op prijs stellen als er eens recreanten 
op St. Maarten zouden komen badmintonnen. Het speelseizoen is gelijktijdig met Terneuzen.
De Orion Badmintonclub telt ca. 20 leden en die willen wel eens andere spelers ontmoeten.

Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Marleen van den Heuvel.
Telefoon: 1721 – 5563033 of mailen: vdheuvel.marleen@gmail.com

UITWISSELING ST. MAARTEN
door Adriaan van de Waal van Dijk


