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Van de Redactie
Beste badmintonners en andere lezers.
Voor jullie ligt het eerste Virke van de 25e jaargang van ons mooie clubblad! Voor deze speciale
gelegenheid hebben we de allereerste (groene)
kaft nog eens van stal gehaald, staan er een paar
Dingbats op pagina 13 en heeft Hein voor ons
alle Virkes nog eens bekeken en er een mooi
artikel over geschreven (bedankt Hein!).

sportcafé kunnen worden gespaard voor de vereniging. Het spaarnummer voor BC Gilze is 3011.
Bij elke bestelling die wordt afgerekend in het
Sportcafé kan dit nummer doorgegeven worden
aan het personeel. Zij zetten dan 5% van het
afgerekende bedrag op het spaarnummer. Aan
het einde van het seizoen heeft elk spaarnummer een bedrag opgebouwd en dit bedrag wordt
dan uitgekeerd. 50% van het bedrag is voor consumpties voor het afsluitfeest aan het einde van

van de Wist-u-datjes verkiezing.

het seizoen, dat wordt georganiseerd door het
sportcafé zelf. 25% van het gespaarde bedrag
wordt als korting in mindering gebracht op de
eerste factuur van de zaalhuur in het nieuwe
seizoen (september 2017). 25% van het gespaarde bedrag wordt contant uitgekeerd en kunnen
we vrij besteden.

Wij wensen jullie veel leesplezier!

Op 1 augustus is onze website in een nieuw jasje

Sofie en Michel.

gestoken. Het moment van “live gaan” is live via
Facebook wereldkundig gemaakt, kosten nog
moeite gespaard dus ;-). Mario en ik zijn hier wat

Naast de reguliere rubrieken is er in het 1e Virke
van het seizoen traditioneel het kampverhaal en
hebben we voor jullie de uitslag en de winnaars

Van de Voorzitter
Beste leden,
Terwijl ik dit stukje schrijf zit ik in een bar in de
Thaise stad Chiang Mai, samen met Maaike, onze
honeymoon in Thailand te vieren. Een schitterend land kan ik nu al wel zeggen met overweldigende natuur, prachtige cultuur en hele vriendelijke mensen. De start van het seizoen moeten
we helaas missen, maar natuurlijk hebben we
wel rekening gehouden met de start van het
competitieseizoen.
We konden tijdens de zomervakantie niet doorspelen, omdat er groot onderhoud werd gepleegd in de sporthal. Een nieuwe vloer en lampen geven onze vertrouwde hal een hele andere
uitstraling. Van thuisvoordeel zal tijdens de eerste competitiewedstrijd dus minder sprake zijn.
Ik ben erg benieuwd naar mijn eigen ervaring en
de reacties van andere clubgenoten. Ook het
sportcafé is in een nieuw fris jasje gestoken. Het
sportcafé heeft ook een nieuw spaarsysteem in
het leven geroepen. 5% van je uitgaven bij het
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avonden aan gaan zitten onder het genot van
Toblerones, onze nieuwe verslaving. Op het resultaat zijn we erg trots, al moeten nog wel wat
puntjes op de i worden gezet. En dan begint het
pas, de waarde van een website zit hem juist in
de inhoud, actualiteit en gebruiksvriendelijkheid.
Peter de Leeuw deed dit al vele jaren met altijd
de laatste nieuwtjes op de homepage en ik wil
hem hier hartelijk voor danken! Hopelijk kunnen
wij hem hierin evenaren. Mocht iemand interesse hebben om ook te helpen met het vullen en
up-to-date houden van de website, meld je dan
aan, wellicht één van onze oudere jeugdleden?
Vooralsnog zal ik dit gaan doen, ondersteund
door Michel van Galen. Je hoeft geen whizzkid te
zijn, ik ben dat zeker niet, het programma is erg
gebruiksvriendelijk.
In tegenstelling tot wat eerder is aangekondigd
en wat op de seizoensplanner staat wordt de
algemene ledenvergadering op donderdag 13
oktober gehouden vanaf 20.00 uur. Jullie ontvangen hiervoor natuurlijk nog een uitnodiging
en de stukken. Kom om je mening te geven, om
mee te discussiëren, of gewoon uit belangstelling
om aan te horen wat de plannen zijn voor het
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komende seizoen. Als je verder wensen of ideeen hebt, dan hoort het bestuur dat graag!

Junioren
Dit jaar zijn er net als vorig seizoen weer 5 jeugdteams bij BC Gilze. Zij zijn op 9 september be-

In het weekend na de ALV, op 15 en 16 oktober,
organiseert BC Gilze het gemeentetoernooi. Het

gonnen met de vrijdagtrainingen en hebben al
flink en fanatiek getraind om de competitie goed

is een toernooi waar alle leden van onze vereniging, maar ook alle inwoners van onze gemeente, aan deel kunnen nemen. Er wordt gespeeld in
verschillende klassen, waardoor iedereen op
zijn/haar niveau kan spelen. Er is ook een begin-

te beginnen.
Wij stellen de jeugdteams graag aan u voor:

nersklasse, zodat beginnende badmintonners
tegen gelijkwaardige tegenstanders kunnen spelen. Ik nodig alle, maar in het bijzonder beginnende, badmintonners dan ook van harte uit om
ook aan het gemeentetoernooi deel te nemen!
Voor meer informatie kun je terecht op onze
website (www.bcgilze.nl) of bij Kimberley van Zon
of Maaike de Jong.
Tot zover het nieuws vanuit het bestuur. Ik wil
jullie allemaal een heel sportief en succesvol
seizoen toewensen!
Hartelijke groeten,
Ben van der Veer jr.

“Gezondheid is het grootste geschenk,
tevredenheid de grootste rijkdom,
trouw de beste relatie.”

~ Boeddha ~

Ons jongste team speelt dit jaar in de U13-klasse.
Dit team bestaat uit Nora Schnuck, Judith van
Veen, Sem van Engelen en Jelle Staal. Zij zullen
dit jaar kennismaken met de jeugdcompetitie en
daardoor veel gaan leren. Met hun goede inzet
zullen zij er alles aan gaan doen om zo hoog mogelijk in de poule te eindigen.
Er zijn dit jaar twee U15-teams, waar ook wat
nieuwe competitiespelers inzitten. Bijna alle spelers spelen voor het eerst in deze klasse en daarom staat dit seizoen voor hun vooral in het teken
van wennen aan het nieuwe niveau.
Het team U15-2 beschikt over Danya Tuijtelaars,
Nynke Timmermans, Levi Olde Scheper en Ruben Klaassen. Dit team beschikt over afwisselend
nieuwe en ervaren competitiespelers, die deze
ervaring van het vorige seizoen over gaan proberen te brengen op elkaar.
Het team U15-1 bestaat uit Julia Sundermeijer,
Lizzy van Gils, Lars Vermeeren en Hugo Dilweg.
Deze spelers spelen normaal gesproken vaak
wedstrijdjes met elkaar en zullen hierdoor gaan
proberen goed mee te kunnen doen in deze

Technische Commissie

nieuwe leeftijdsklasse.

Inmiddels is het seizoen 2016-2017 van start
gegaan. Na een zomervakantie van 6 weken zijn
we ook weer gestart met trainen en de daarbijhorende competitie. Op moment van schrijven is

kampioenschap van U15-1 vorig jaar, is dit team
overgegaan naar de U17-klasse. Deze spelers zijn
verspreid over beide teams en zullen het kampioensgevoel hopelijk overbrengen op de andere
spelers om misschien dit jaar wellicht opnieuw
een kampioenschap te kunnen vieren.
In U17-2 spelen Lara van Gils, Kim van Beek,
Daphne van Strien, Jort Willemse en Remco van
Gestel. Naast dat dit een erg gezellig team is,
zullen zij absoluut weer gaan proberen zo hoog

de TC druk bezig met het verzamelen van de
laatste uitnodigingen van de tegenstanders,
maar op het moment van lezen is de eerste
competitiedag al achter de rug. De uitslagen en
standen zijn allemaal terug te vinden op onze
vernieuwde website.
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Dan hebben we nog twee U17-teams. Na het

mogelijk in de poule te eindigen. Kim, Daphne en
Jort werden vorig jaar kampioen en trainen al
jaren samen met Lara en Remco. Zij zullen dus

Kopij: kopijvirke@outlook.com

goed op elkaar zijn ingespeeld en zouden hierdoor wellicht bij de bovenste 3 teams of hoger
kunnen eindigen.

Simone Kreeft, Rick van Baal en Joey van Gils. Na
hun kampioenschap van vorig jaar in de U17klasse hebben zij de overstap naar de senioren-

In U17-1 spelen Anouk Baart, Lieke van
Oosterwijck, Christa Hooft, Koen Timmermans

competitie gemaakt. Dit betekent natuurlijk dat
zij aan het niveau van de seniorencompetitie

en Jannes Oprins. Een deel van dit team speelde
vorig jaar al in deze klasse en het andere deel
werd vorig jaar kampioen in de U15. Zou dit een
recept zijn voor nieuwe successen? Aan hun inzet
bij de trainingen blijkt dat ze er in ieder geval

zullen moeten wennen. Met hun fanatisme en
goede begeleiding zijn wij ervan overtuigd dat zij
een leuk en leerzaam seizoen tegemoet gaan.

alles aan gaan doen om hoog te eindigen.
De jeugdleden zijn op 14 september over alle
zaken rondom de competitie geïnformeerd tijdens de kick-off voor de jeugdcompetitie. Naast
alle zaken die ieder jaar aan bod komen, is er
ook een ‘sportiviteitscijfer’ geïntroduceerd. Dit
cijfer houdt in dat tijdens de thuiswedstrijden de
tegenstander een cijfer van 1 tot 10 zal geven
voor de sportiviteit van het hele team. Aan het
eind van het seizoen zal het meest sportieve
team dan ook een kleine prijs ontvangen.
Zeker is in ieder geval dat dit seizoen voor de
meeste teams een erg goed leerjaar zal worden,
omdat zij of net begonnen zijn met competitie
spelen, of omdat zij een niveau omhoog zijn gegaan. Aan de goede inzet op de vrijdagtraining
en aan het fanatisme van vorig seizoen te zien,
weten wij in ieder geval zeker dat iedereen zijn
uiterste best gaat doen om zo goed mogelijk te
spelen en om er weer een gezellige competitie
van te maken. Wij wensen iedereen heel veel
succes toe in het nieuwe seizoen!
Eva Oprins – Competitieleider Junioren
Senioren
Dit jaar zijn er 6 seniorenteams die zowel in de
regionale als in de landelijke competitie uit gaan
komen voor BC Gilze. Jeffrey Volkert en Eric
Graafmans hebben alweer de nodige conditie en
slagvastheid bij proberen te spijkeren na de zomervakantie en de competitie is inmiddels gestart met een thuiswedstrijd op 18 september.
Er zijn dit seizoen 2 teams die uitkomen in de 3e
klasse. In Gilze 6 spelen Robine Hooft, Fenne en
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Gilze 5 komt ook uit in de 3e klasse. Dit team
bestaat uit Maud Faes, Bente Willemse, Chantal
van Beijsterveldt, Thibo van Gils en Michael Miao.
Bente is overgekomen vanuit de jeugdcompetitie
en zal veel steun hebben aan de ervaren krachten, waar de rest van het team uit bestaat. Met
hun opgedane ervaring van vorig seizoen zullen
zij een goede kans maken om hoog te eindigen.
Gilze 4 speelt dit jaar 1e klasse. Dit team beschikt
over Colette Graafmans, Sofie Oprins, Patrick
Strengman en Ruud van Heijst. Ruud speelt de
helft van de wedstrijden mee, waardoor Michel
van Dongen en Michel van Galen de rest van de
wedstrijden mee zullen spelen. Dit team heeft al
een paar jaar in deze klasse achter de rug en zal
daarom goed mee kunnen draaien op dit niveau.
In Gilze 3 spelen Kimberley van Zon, Eva Oprins,
Dio van Gils en Christian van Zon. Dit team komt
uit in de hoofdklasse. Zij zullen dit jaar proberen
de klasse te behouden en veel gaan leren, aangezien dit niveau nieuw is voor al deze spelers.
Gilze 2 is van de hoofdklasse naar de 4e divisie in
de landelijke competitie gepromoveerd. Maartje
van Nistelrooij, Marieke van den Ouweland, Jos
Vermeulen, Ben van der Veer en Tim Wirken zullen gaan proberen om deze klasse te behouden
met hun inmiddels jarenlange ervaring.
Gilze 1, ook wel bekend als het vlaggenschip van
BC Gilze, bestaat uit Sandy van Trier , Evelien
Stokkermans, Jeroen Albers, Niels Oomen en Tim
Braspenning. Zij spelen in de 3e divisie in de landelijke competitie. Zij gaan proberen bovenin
mee te draaien in de poule. Tim keert na een
paar jaar afwezigheid weer terug in het 1e team
om hierbij de nodige versterking te bieden.
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Iedereen veel succes gewenst bij de competitie!

Recreatie Commissie

Remy van Mierlo – Competitieleider senioren
Hier weer het eerste stukje van de rc-commissie
Een jaar geleden heeft Remy van Mierlo aange-

in het nieuwe seizoen. Iedereen is weer op va-

geven te willen stoppen met zijn taak binnen de
TC. Dit heeft er voor gezorgd dat de TC op zoek
moest gaan naar een vervanger. De afgelopen
tijd hebben we verschillende kandidaten gesproken en de ideale kandidaat gevonden in Evelien

kantie geweest en dan begint in de eerste week

Stokkermans. Zij zal dit seizoen dan ook samen
met Remy de rol van Competitieleider senioren
vervullen, zodat ze vanaf volgend seizoen de taak
volledig kan overnemen. Evelien welkom! Met de
komst van Evelien hebben we weer wat fris
bloed binnen de TC en kunnen we er weer tegenaan om de competitie en gerelateerde zaken
in goede banen te leiden. Voor de duidelijkheid
hier nog eens de taakverdeling van de TC:

met het laatste Virke. Heb je deze niet meer dan

Voorzitter TC: Maaike de Jong
Competitieleider senioren: Remy van Mierlo en
Evelien Stokkermans
Competitieleider junioren: Eva Oprins en Maaike
de Jong
Competitie Contact Persoon (CCP): Richard
Schrauwen

van september het badmintonseizoen weer.
Ook dit seizoen hebben we weer 4 recreatieteams. De thuiswedstrijden staan op de seizoensplanner die je vorig seizoen hebt gehad
kun je ook op de site kijken van BC Gilze. De eerste thuiswedstrijd is op dinsdag 11 oktober van
20.30 tot 23.00. Als jullie dit lezen dan heeft iedereen die meedoet aan de midweekcompetitie
zijn wedstrijdprogramma gekregen. Kom een
keertje kijken als we een thuiswedstrijd moeten
spelen. Wij vinden het leuk als we supporters
hebben.
Ook dit jaar is er weer recreatietraining. Met ongeveer 14 recreanten die zich hiervoor hebben
opgeven is de opkomst goed. Vooral nieuwere
leden maken hier gebruik van, maar ook leden
die al wat langer op de badminton zitten. De
training is iedere dinsdag van 20.30 tot 22.00 en
gaat door tot 24 januari 2017. De training wordt

Wederom allemaal veel plezier en succes dit jaar!
Groetjes Maaike

Hoofdsponsoren seniorencompetitie:
Administratiekantoor Meeuwesen

ook dit jaar gegeven door Eric Graafmans. Of we
daarna doortrainen net als afgelopen seizoen
moeten we nog even bekijken.
Ook dit seizoen worden er weer verschillende
toernooien en activiteiten georganiseerd vanuit
de rc-commissie. Hier krijg je vanzelf een uitnodiging voor via een brief of email.

Q-Promotions

De eerst activiteit is natuurlijk het gemeente
toernooi. Dit jaar gewoon in Gilze, dus zoek alvast een partner (mix/dubbel) en speel mee met
dit toernooi. Als je dit Virke leest heb je waar-

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Fysio Therapie Gilze
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schijnlijk al een email gehad om je in te schrijven.
Groetjes namens de rc-commissie.

Kopij: kopijvirke@outlook.com
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Jeugdcommissie

We zijn ook weer gestart met de woensdagavond
training. En we hebben de trainingsgroepen allemaal omgegooid, dus iedereen speelt weer

Hallo allemaal,
Het nieuwe seizoen is alweer begonnen! En ook
dit jaar hebben we een hoop leuke dingen op de

eens met iemand anders. Ook veel mini’s zijn dit
jaar doorgestroomd naar de eerste trainingsgroep. Dat wordt bikkelen voor jullie dit jaar.
Verder hebben we dit jaar weer een herfstactivi-

agenda staan. Maar eerst gaan we even terugkij-

teit gepland staan. Waar en wanneer, dat hou-

ken op het afgelopen jaar, want we hebben

den we nog even geheim.

enorm veel gedaan.
Terugkijken: De laatste dingen die we hebben
gedaan voor de zomervakantie waren het afronden van de minicompetitie, de dubbelcup, de
avondvierdaagse en natuurlijk het altijd gezellige
jeugdkamp. Dit jaar had het jeugdkamp het thema SUPERHELDEN! En wat waren jullie allemaal
prachtig verkleed! Iedereen heeft een superheldencape gemaakt en het hele weekend als team
gestreden. Ieder team heeft zelfs als beste een
eigenschap gewonnen. Voor de sfeerimpressie
zijn hieronder een aantal foto’s van de Jeugdkamp toegevoegd.
Helaas hebben we bij de JC ook afscheid moeten
nemen van Richard Schrauwen. Hij is na jarenlange toewijding na afgelopen seizoen toch maar
eens gestopt binnen de JC om te genieten van
zijn zoon. Richard, heel erg bedankt voor je inzet
en we zullen je missen!

Nieuwe jeugdleden: Tot slot blijven we altijd op
zoek naar nieuwe enthousiaste jeugdleden.
Daarom zullen we wederom een jeugdwervingsactie houden! Jullie broertjes, zusjes, neefjes,
nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom om eens bij ons te komen kijken en
wellicht ook lid te worden van onze vereniging.
Dus ken je iemand die wil komen badmintonnen,
breng hem of haar dan op woensdagavond mee!
Agenda komende periode:
15, 16 oktober = Gemeentetoernooi
26 oktober = Herfstvakantie (alleen 19:00-20:00)
30 november = Sinterklaastoernooi
28 december = Kerstvakantie (alleen 19:00-20:00)
4 januari (2017) = Kerstvakantie (alleen 19:0020:00)
Namens de jeugdcommissie,

Vooruitkijken: Ook dit jaar hebben we weer een

Evelien Stokkermans

aantal leuke dingen gepland staan!
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Kopij: kopijvirke@outlook.com
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PR Commissie

tijd voor een nieuwe wervingsactie gericht op
deze doelgroep. Dus mochten wij gelukkig weer
op de steun rekenen van onze vrijwillige flyer-

De zomer is officieel weer achter de rug. Dagen-

bezorgers die maar liefst 2.500 wervingsflyers

lange regenbuien afgewisseld met hittegolven.

huis-aan-huis hebben verspreid. Samen met de

Of je nu in Nederland of in het buitenland vakantie vierde, bijna overal was het weer vrij wisse-

speciale posters bij de winkeliers en de artikelen
in het Weekblad én Leybode moet dit bijdragen

lend. Gelukkig is het badmintonseizoen nu weer

om op te vallen en onszelf te laten zien als de

van start en mogen we dus weer ‘de wei’ (lees:

meest gezellige, sportieve en sociale sportvere-

sporthal) in!!

niging in Gilze. Maar natuurlijk kunnen we het
niet alleen. Ook jullie, zowel junioren als senio-

In de zomerstop heeft de gemeente de sporthal

ren, kunnen actief werven bij jullie kennissen,

flink onder handen genomen. Zo ligt er een

familie, collega’s en buren. Als je iemand kent die

splinternieuwe (blauwe!) vloer in en zijn ook alle
lampen verwisseld voor LED-verlichting. Daar-

wel eens een keertje wil komen ‘proberen’, dan is
iedereen welkom op woensdagavond! Geef het

mee is onze wens ingewilligd, want het werd de

dan wel even vooraf door bij onze secretaris

afgelopen maanden steeds donkerder in de zaal

Anoek Haarbosch. Als er weer extra leden bijko-

door defecte lampen. Het Sportcafé is ook opgepimpt in de vakantie; gelukkig is onze BC Gilzemuur behouden gebleven!
Ook wij van de PR-commissie zijn weer volop
bezig geweest voor jullie. Natuurlijk te beginnen
met de 25e verjaardag van ons clubblad ’t Virke!
Proficiat aan alle leden!! Want zonder jullie inbreng, ideeën en vooral kopij valt er geen clubblad te maken voor onze redactie. We zijn er
toch ook wel een beetje trots op dat wij na al die
jaren nog steeds beschikken over een ‘ouderwets’, op papier gedrukt clubblad. Waar zie je dat
tegenwoordig nog in de digitale wereld van vandaag? Jazeker, bij BC Gilze dus. Speciaal voor
deze eerste uitgave van het 25e seizoen hebben
we de allereerste -groene- Virke-kaft nog eens

men voorkomt dat een onvermijdelijke contributieverhoging in de toekomst, dus is het een belang voor ons allen dat er nieuwe leden bij komen.
Bij belangrijke gebeurtenissen in het leven wordt
vaak de vraag gesteld “waar was jij toen”? Dus is
nu ook bij de launch van onze nieuwe website
www.bcgilze.nl / www.bcgilze.com gerechtvaardigd om te vragen: waar was jij op maandagavond 1 augustus? Rond 22.00 uur ging de spiksplinternieuwe site ‘live’. Met behulp van onze
nieuwe webmaster Ben hebben we ons ‘visitekaartje’ helemaal opnieuw gerestyled. Uiteraard
gingen we op 1 augustus helemaal los met een
aftelklok, muziek en vuurwerk. Op Facebook/BC
Gilze kun je dit hilarische filmpje nog eens nakij-

gebruikt. Voor de oudere leden wellicht nog her-

ken. We zijn zelf trouwens nog niet helemaal

kenbaar. Ook in de layout hebben we het nieuwe

tevreden, maar de deadline stond nu eenmaal:

BC Gilze-huislettertype ingezet en ook de Dingbats zijn weer nieuw leven ingeblazen. Met een

de allerlaatste kleine onvolkomenheden op de
site worden nog in september afgerond.

live uitgezonden loting hebben we uit de vele
inzendingen ook het leukste Wist u datje…-20152016 gekozen. Jolanda en Simone waren de
prijswinnaressen.

Onze mascotte Gil maakt intussen ook de nodige
avonturen mee, tijdens de wekelijkse logeerpartijen. Nu gaat hij zelfs met alle jeugdcompetitieteams mee. Via onze Facebookpagina kun je de-

Vanuit het bestuur is er het signaal gekomen dat
we behoefte hebben aan ca. 10 nieuwe senioren,

ze reisjes op de voet volgen.

bij voorkeur recreatieve spelers. Dus werd het
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Het gemeentetoernooi staat gepland voor het

Ik zit nu in Gilze 6 voor het eerste jaar en dus

weekend van 15&16 oktober, in Gilze. Zoek al-

voor het eerst bij de senioren en ik heb er nu al

vast/nog snel een partner voor dit eerste spor-

zin in. Ik zit nu al 2 jaar bij hetzelfde team en het

tieve hoogtepunt van het seizoen zodat wij, de

is een super leuk team en we zijn in de U-15-1

Goddelijke Kanaries uit Gilze, onze Bever-

kampioen geworden en in de U-17-1 ook. Het

vrienden weer kunnen verslaan als beste bad-

leukste bij de badminton vind ik de clubkampi-

mintonclub uit de gemeente. Vanuit de sponsor-

oenschappen en de wedstrijden.

commissie zijn wij blij te kunnen melden dat het
verzekeringsbedrijf Univé Het Zuiden zich be-

Ik zit nu in 3tl2 in het derde jaar en moet volgend

schikbaar heeft gesteld als toernooisponsor.

jaar examen gaan doen en heb een leuke klas.

Daarmee spreken we nu ook over het “Univé

Mijn favoriete vakken zijn wiskunde en Frans.

gemeentelijk badmintontoernooi Gilze-Rijen
2016”. Een hele mond vol. Univé zal gedurende

Vakken die ik niet leuk vind zijn Engels en Geschiedenis.

het hele weekend prominent zichtbaar zijn in en
om de sporthal om alle aanwezigen te vermaken
tussen de wedstrijden door. Met de bijbehorende financiële bijdrage hebben we ons totale
sponsorbudget-target voor dit seizoen ruimschoots behaald, wat ten bate komt van al onze
competitiespelers.
Met sportieve groet,
Mario

Doorgeefpagina jeugd
Hallo, Ik ben Joey van Gils ik ben 14 jaar. Ik woon
in Gilze met mijn vader, moeder en zusje. Mijn
sport is badminton, maar daarvoor voetbalde ik
4 jaar. Ik ben daarmee gestopt, omdat ik meer
met badminton wil gaan doen en dat leuker vind.

Ik werk ook nog bij VD Avoird Trayplant. Ik vind
het leuk werk om te doen en je verdient er ook
nog eens veel mee. Ook heb ik een seizoenskaart
bij Nac en dat is mijn favoriete club.
Mijn favoriete muziek is top 40 muziek wat vaak
op de radio gedraaid wordt zoals ”Trumpets” van
Sak Noel & Salvi. Dat vind ik erg leuke muziek.
Mijn favoriete vakantieland is Turkije. Daar ben ik
nu al 3 keer na toe geweest en vond het erg leuk
en lekker warm.
Ik geef de pagina door aan Julia Sundermeijer.

`t Virke seizoen 25 nummer 1
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Zaaldiensten

Jarige seniorleden

28 september: Michel van Dongen – Richard
Schrauwen

Colette Graafmans

4 okt

Els Graafmans

7 okt

Kitty van Noort

10 okt

Evelien Stokkermans

11 okt

5 oktober: Jos Dubois – Sandy van Trier –
Graafmans

Peters Geerts

15 okt

12 oktober: Kees van Dongen – Femke van Riel

Ben van der Veer Jr.

19 okt

Kees van der Heijden

1 nov

19 oktober: Bart van Elderen – Melanie den
Ridder

Michel van Boxtel

2 nov

26 oktober: Michel van Galen – Helen van Raak
2 november: Peters Geerts – Heidi Vermeulen

Dingbats
Dingbats zijn uitdrukkingen, gezegdes etc. weergegeven in een kader. De stand van de letters
bepaalt de uitleg. Lukt het om ze allemaal op te
lossen?

Af & Bij
Bij:
+ Dominik Luczkiewicz
Af:
- Mardy Klaassen
- Giancarlo Oprins

Jarige jeugdleden
Judith van Veen

2 okt

Maud Faes

12 okt

Chantal van Beijsterveldt

13 okt

Nynke Timmermans

16 okt

Teun Klaassen

22 okt

Fenne Kreeft

31 okt

Simone Kreeft

31 okt

Doorgeefpagina
senioren

Op pagina 21 staan de antwoorden.

De doorgeefpagina van Wendy Dekker zal verschijnen in het volgende Virke.

`t Virke seizoen 25 nummer 1
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Column:
Een goed begin is het halve werk
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. In het verleden
behaalde resultaten, bieden geen garantie voor
de toekomst. De eerste klap is een daalder
waard. Met andere woorden: een nieuw seizoen!
We mogen weer!
Voor wat betreft mijn column is een voortvarende start niet gelukt. De afgelopen week heb ik
maar weer eens bewezen slecht met deadlines
overweg te kunnen. Tot wanhoop van de redactie. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Waarschijnlijk hebben zij mijn eerste column niet
gelezen.
Een goed begin is het halve werk moet ook de
gedachte zijn geweest van een overijverige ambtenaar bij gemeente Gilze-Rijen. Wie voorheen
onze sporttempel al eens had vergeleken met
een tropische vakantiebestemming vanwege de
extreme temperaturen, wordt door de gelijkenis
tussen onze azuurblauwe vloer met de Mediterraanse zee alleen maar gesterkt in die gedachte.
In combinatie met onze kanariegele shirts, zullen
wij menig tegenstander verblinden. Is het niet
door ons ongenaakbare badmintonniveau, dan
wel door de fluorescerende kleuren waar iedere

`t Virke seizoen 25 nummer 1

wegwerker jaloers op is. Ook heeft de gemeente
de nog drie werkende TL-lampen vervangen
door LED verlichting. Wat er allemaal wel niet in
zo’n 38-jaarlijkse opknapbeurt zit…
Ook de BWF, de wereldbadmintonbond, is op
vernieuwingspad. Wederom gaan ze komend
seizoen een nieuwe puntentelling proberen op
enkele grote toernooien. Daarbij wordt gespeeld
in een best-of-five systeem, waarbij gespeeld
wordt tot de 11 punten. Voordeel voor de snelle
spelers, nadeel voor de slowstarters zoals ik.
Wat dit seizoen ook weer nieuw is, zijn de nieuwe
jeugdleden op de seniorentraining van dinsdagavond. Goed om te zien dat binnen de club het
niveau onder de jeugdleden aan het stijgen is.
Een pijnlijke confrontatie voor mij met het steeds
ouder worden. Maar ach, “krakende wagens lopen het langst” zullen we maar denken.
Laten we er maar van uit gaan dat ook met het
schrijven van columns ik een slowstarter ben. En
dat ik bij de volgende editie, kort na het Gemeentetoernooi, veel meer stof heb om mijn gal over
te spuwen.
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Van de Penningmeester

25 jaar ‘t Virke

Hallo allemaal,

Sofie Oprins vroeg mij, omdat ik het langste lid
van de BC Gilze zou zijn, echt niet langer dan

BC Gilze is digitaal! In de afgelopen periode is

1,67 meter, om een stukje te schrijven als een

niet alleen veel enthousiasme en energie

soort weergave van deze toch wel memorabel

gestoken in de nieuwe BC Gilze-website, ook de

lange periode. Omdat Kees van der Heijden van-

boekhouding is volledig gedigitaliseerd. Waar we

af dag 1 lid was, lijkt hij het langste lid te zijn,

voorheen met Excel en heel vroeger zelfs met

maar hij is er wel even tussenuit geweest i.v.m.

kasboeken werkten, hebben we nu de complete

het vervullen van zijn militaire dienstplicht. Wel

boekhouding in de cloud staan. Dit houdt in dat

heb ik Kees even geïnformeerd, dat ik dit verslag

het overzicht is verbeterd en bovendien via elk

wel voor mijn rekening ga nemen en heb Ben jr.

device is te raadplegen. Voortaan worden

gevraagd of de BC Gilze ergens nog alle Virkes in

betalingen, zoals contributies en sponsoring,

een archief had. Hij wist mij te melden, dat Mi-

automatisch goed verwerkt en is altijd een

chel van Dongen deze allemaal nog bewaard had

overzicht beschikbaar van de complete financiële

en ja hoor hij stelde ze graag ter beschikking.

situatie. Daarnaast worden facturen en

Nou ja, graag (?) hij vroeg wel met enige angst in

herinneringen voortaan zoveel mogelijk per mail

zijn stem of hij ze toch wel terug ging krijgen. De

verstuurd.

hele collectie was opgeslagen in een oude bananendoos, dat toch wel hard aankomt bij een

Maak het jezelf en BC Gilze nog makkelijker door

vroegere producent van prachtige archiefdozen.

een automatische inschrijving in te stellen.
Mocht je vragen hebben over de financiën, neem
dan gerust contact met mij op!
De betaling van de contributie en competitiebijdrage zijn de verantwoordelijkheid van leden
zelf. Daarom herinner ik jullie graag aan uiterste
betaaldata:
Kwartaalcontributie: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1
oktober.
Senioren € 41,00
Junioren 5 t/m 12 jaar € 32,00
Junioren 13 t/m 17 jaar € 35,00
Overschrijven op NL78 RABO 0116 6924 64 t.n.v.
Badmintonver. B.C. Gilze o.v.v. het kwartaal en je
naam.
Met vriendelijke groet,
Jullie penningmeester,
Patrick Strengman.
06-39443639,
pstrengman@hotmail.com
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Alle jaargangen, te weten 1 (september 1993) tot
en met 25 (juli 2016), waren keurig op volgorde
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in daarvoor bestemde plastic bakken gerang-

we nog steeds een dagelijks bestuur van 3 per-

schikt. Ik heb begrepen, dat ’t Virke een voortzet-

sonen, maar zijn de commissies gevuld met

ting was van een reeds bestaand clubblad, waar-

maar liefst 30 commissieleden, wel met een aan-

van er niet een meer beschikbaar is, maar reeds

tal dubbeltellingen. Voorwaar een organisatie,

vanaf 1983 bestond en wel in A5 formaat. De

die stond en staat als een huis (Nee, niet in Gro-

naam ’t Virke is ontsproten uit het brein van Will

ningen). Hulde aan en driemaal hoera voor al

Franken, een oud lid van de BC Gilze, omdat dit

deze leden, die zich in al die jaren zo enorm voor

Brabants jargon is voor de veer, die de shuttles

onze BC Gilze hebben ingezet en zich nog steeds

zo mooi liet en nog steeds laat vliegen (althans

inzetten. Daarnaast moet ik hier toch ook nog

als er een paar meer in zitten), maar in het verle-

een pluim geven aan de vele vrijwilligers, die zich

den ook gebruikt werd om te schrijven. Ik moet

bij velerlei activiteiten/evenementen al deze ja-

ten stelligste ontkennen, dat de achternaam van

ren hebben ingezet.

Ben hierbij in het geding geweest zou zijn.
Ik heb in de voorbije jaren natuurlijk alle Virkes
gelezen, maar een fotografisch geheugen heb ik
nooit gehad, dus ben ik maar beginnen te bladeren. ’t Virke 1e jaargang, nummer 1 van september 1993 is tot stand gekomen onder redactionele leiding van Sandra Cornelissen, Eric
Graafmans, Mario van Mierlo en Mandy
Timmermans. Het aankomende Virke zal in deze
maand, dus september 2016 van de pers rollen.
Is hier met een paar jaartjes gesmokkeld of heb
ik en dus ook Michel van Dongen iets gemist?
Sandra en Mario zijn nu, na 23 jaar en wat minder piepjong, nog steeds lid van de BC Gilze. Bovendien is Eric ooit vanwege bijzondere verdiensten (2 betekenissen) bevorderd tot erelid en
hebben wij hem nog regelmatig mee kunnen
maken als trainer en toeschouwer bij toernooien.
In 1979 hebben Bert Oomen en Jo van Nunen het
initiatief genomen om de Meppers uit de Schakel
Omdat ik in het verleden geleerd heb om erg
snel te lezen, heb ik met gezwinde spoed de
complete ganzenkooi doorgeworsteld. Bij het
eerste exemplaar viel mij op, dat er buiten het
dagelijks bestuur van 3 personen, al 4 commissies waren, met in totaal 19 commissieleden.
Hierbij moet ik wel vermelden, dat Jos Dubois
zowel in het dagelijks bestuur als in de technische commissie zat. Toen dus al een goede organisatie, die in de loop der jaren alleen maar
verbeterd is. Bij het laatste exemplaar hebben
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om te vormen tot de huidige BC Gilze en te gaan
spelen in een echte sporthal “Achter de Tuintjes”,
nog steeds onze thuishaven. Samen met Adrie
Klaassen vormden de 2 initiatiefnemers het eerste dagelijkse bestuur van de nieuwe vereniging.
Om de groei van onze BC Gilze even aan te geven. In 1980, dus een jaar na de oprichting had
de BC Gilze 30 leden en in 1983, slechts 3 jaar
later, 90 senior- en 52 junior-leden. Momenteel
zitten we ongeveer op hetzelfde aantal leden,
zo’n beetje het maximale aantal in relatie tot het
aantal banen en speelavonden.

Kopij: kopijvirke@outlook.com

Bij de clubkampioenschappen van 1993 werden

schappen en de gemeentetoernooien stonden

de jeugdleden Mardy Klaassen en Jurgen Wou-

bol van de sportieve hoogtepunten, hoewel de

ters eerste in de mix. Dit haal ik aan, omdat

verliezers dit misschien anders zullen ervaren.

Jurgen het grootste badmintontalent is geweest,

Gemeld mag worden, dat de BC Gilze al vele ja-

dat BC Gilze heeft voortgebracht. Een aantal ja-

ren op een rij de wisselbeker, ten koste van de

ren later waren hij en zijn dubbelpartner num-

BC Bever uit Rijen, als beste badmintonclub uit

mer 1 van Nederland in de herendubbel. Uitzen-

de gemeente Gilze en Rijen in haar prijzenkast

ding naar de Olympische zou volgen, maar he-

mag zetten.

laas kreeg hij een blessure tijdens een trainingspartij. Hij is nog wel een zeer verdienstelijke

Nu toch maar even naar wat andere onderwer-

badmintonner en speelde en speelt competitie in

pen, zoals deze sinds jaar en dag in

Frankrijk en Duitsland.

’t Virke verschijnen:
Colofon: inhoudsopgave, kan jullie snel naar een
geliefd onderwerp te brengen.
Bestuurs- en commissieleden: puur ter info en
geeft inzicht wie voor wat verantwoordelijk en
dus aanspreekbaar is. In de loop der jaren zijn er
een aantal commissieleden bijgekomen en is er
ook nogal eens van stoel gewisseld. Wie de stukken in ’t Virke steeds heeft geschreven is mij
maar voor een deel bekend, maar opvallend is,
dat er in alle gevallen sprake is van een meer dan
goede redactionele vaardigheid.
Van de redactie, is een korte intro van en een
uitnodiging tot het lezen van de 2-maandelijkse
editie, inmiddels professioneel ogend.
Van de voorzitter, is een samenvatting van de
“highlights” van de voorbije periode en zijn visie
(vooralsnog altijd een man) naar de toekomst.

Onze BC Gilze heeft inmiddels 7 keer een vijfjarig

De stukjes van Jos Dubois en de huidige voorzit-

jubileum mogen vieren en ik heb ze allemaal

ter Ben van der Veer jr (Wel de eerste jaren ge-

mee mogen maken. Het laatste jubileum, 35 jaar

signaleerd als Bennie) hebben mij het meest

BC Gilze in 2014 zal bij iedereen nog wel in het

aangesproken, zonder de tussenliggende voorzit-

geheugen zitten. De jeugd bezocht het pretpark

ters te kort te willen doen. Ben jr. heeft iets ex-

Toverland, terwijl voor de senioren het sportcafé

tra’s toegevoegd aan de stukjes, door altijd nog

werd omgetoverd tot een soort Copa Cabana.

een plagiatale levenswijsheid toe te voegen. Die

Niet alleen de jubilea werden steeds uitbundig

bij mij is blijven hangen is “Rem terne, verba se-

gevierd, maar ook andere evenementen, zoals de

quentur” vertaald “Ken je onderwerp, de woor-

clubkampioenschappen en de gemeentetoer-

den zullen volgen”. Waarom sommige Engelse

nooien. Het waren steeds evenementen met een

spreuken door Ben jr, werden vertaald en ande-

hoge amusementswaarde. De clubkampioen-

re niet, is mij onduidelijk.
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De Technische commissie schrijft een rubriek,

doorgaans een hoge gezelligheidsfactor. On-

die gaat over alle competitie aangelegenheden

danks dat het de recreatiecommissie heet, staan

en toernooien, die niet door de recreatie- of

deze activiteiten ook open voor de competitie-

jeugdcommissie worden behandeld.

spelers en speelsters.

Zoals o.a. team samenstellingen, trainingen en
wedstrijdverslagen. Ik heb daar toch wel wat
uitvoeriger naar gekeken en geconstateerd, dat
er in de loop der jaren voor een aantal spelers en
speelsters langjarige hoogtepunten zijn geweest.
Wie kent bijvoorbeeld niet de jarenlange opeenvolgende zegereeksen van bijvoorbeeld Winfried
de Cock en meer recentelijk, Sandy van TrierGraafmans, Remy en Mario van Mierlo (ook los
van elkaar). Maar dat gebeurde nooit zonder erg
enerverende finales. Wie herinnert zich bijvoorbeeld niet de 3e set van de heren-enkel A Klasse,
tussen Remy en Ben jr. bij de clubkampioenschappen in april 2012, waar Ben jr. 5 matchpoints had om de overwinning binnen te halen.
Echter na hevig verweer en prachtige rally’s kon
Remy de partij na 2 matchpoints met een stand
van 27-25 naar zich toe trekken.
In de overige klassen is bij mijn weten eigenlijk
nooit zo een langjarige hegemonie geweest. Zeker ook hoogtepunten uit het badmintonverleden van onze BC Gilze waren het behalen van

De jeugdcommissie is in mijn ogen van essenti-

het Brabantse en Nederlandse kampioenschap

eel belang voor de BC Gilze. Zij organiseren een

in 1989 in de toenmalige hoofdklasse poule. On-

flink aantal activiteiten, zeker ook niet badminton

ze helden en heldinnen waren Ilse Verheijen,

gebonden en brengen verslag uit van alle activi-

Anja Prevoost, Winfried de Cock, Eric Graafmans,

teiten. Het is een plezier om te lezen hoe onze

Ivo Beekmans, Arjan Voermans en Kees van der

jeugd en de begeleiders genoten hebben van o.a.

Heijden. In 1990 prolongeerde ditzelfde team

het jaarlijkse jeugdkamp, naar mijn gevoel de

deze nationale titel in Nieuwegein. Iets om trots

meest geapprecieerde activiteit, maar ook drop-

op te zijn. Navraag bij Kees van der Heijden leer-

pings, carnaval, disco, zwempartijtjes, pretpark-

de mij, dat er meer leden bij betrokken waren,

bezoeken en nog veel meer. Zichtbaar is ook het

zoals Marloe van Rijswijk, Miriam Severijns en

plezier, dat de jeugdleden hebben tijdens de

Leon van Rijswijk.

trainingen, met deeldiploma’s en de wedstrijden,

Natuurlijk waren er wel meer vermeldenswaar-

met ook zeer geregeld te eren kampioenen.

dige hoogtepunten, maar hier ga ik het toch

Sinds kort is er ook een heuse jeugdredactie van

maar bij laten.

de grond gekomen, dus van voor de jeugd krijgen wij nu ook te maken met door de jeugd, pri-

De recreatiecommissie schrijft op haar beurt een

ma zo.

rubriek over alle badminton aangelegenheden,
die niet door de technische- of jeugdcommissie

De PR commissie is zeer actief en succesvol met

worden behandeld. Zij organiseren allerlei soms

het werven van sponsoren, zeer tot tevredenheid

niet badminton gerelateerde activiteiten met
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van de penningmeester en is zichtbaar door de

bestaan van de BC Gilze?, was haar antwoord:

advertenties in ’t Virke, maar zeker ook op de

“Leuk maar voor de komende 15 jaar zie ik het

telborden en op de clubkleding.

somber in”. Nu ruim 20 jaar verder is mijn ervaring dat onze BC Gilze in alle opzichten bewezen

Reeds vele jaren heeft de B C Gilze een eigen

heeft een sportieve, gezellige, financieel gezonde

internetsite (www.bcgilze.nl), die door ons lid

vereniging te zijn waar eenieder zich thuis kan en

Peter de Leeuw werd onderhouden. Recentelijk

mag voelen.

is deze nog gemoderniseerd.
Wat mij betreft tot slot, driemaal hoera.
Hein van der Lee

Antwoorden Dingbats:
81. From Russia with love
82. Retour afzender
83. 4-gangen menu
84. Hoogzwanger
85. Het ligt voor het grijpen
86. Opbouwende kritiek
87. Draaiorgel
Om niet een te lang verhaal te krijgen (verzoek
van de redactie) hark ik hierna maar een aantal

88. Watertoren

rubrieken bij elkaar, zoals de bij/af, verjaardagen,
zaaldienst, ten voeten uit, interviews, doorgeefpagina, antwoorden van, ingezonden stukken en
zeker ook de wist u datjes. Allemaal rubrieken,
die informatie geven, dan wel de nieuwsgierigheid bevredigen van onze leden, naar het wel en
het wee van onze medeleden.
In 1994, bij het 15 jarig jubileum van de BC Gilze,
werd een verdienstelijk lid van het eerste uur,
Annet Cleijsen, geïnterviewd. Op de vraag 15 jaar
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Van de jeugdredactie
Maar voordat wij onze vaardigheden als super15,16 en 17 juli was er een groots spektakel te

helden konden showen moesten we natuurlijk

zien bij de sporthal: alle Gilse superhelden kwa-

wel een mooie cape hebben, want wat is een

men bijeen om samen op superheldenkamp te

superheld nu zonder een cape? Ook moesten we

gaan. Om 7 uur ’s avonds stonden we met onze

natuurlijk een teamnaam hebben. Zo kregen we

supermobielen, superbagage en supergoede zin

bijvoorbeeld het Knolpower-team en de Super-

klaar om te vertrekken. Ook superhelden hebben

schapen. Met onze mooie capes hadden we ge-

gevoelens, dus er werd afscheid genomen van de

lijk al een punt verdiend voor creativiteit.

papa’s en mama’s voordat we vertrokken naar
het supergave kampadres. Daar zochten we allemaal een plekje in de superslaapzalen met de
superstapelbedden.
Daarna was het tijd om het terrein te verkennen
en voor de jonge superheldjes was het tijd om
hun energie kwijt te kunnen met voetballen en
klimmen. Maar toen riep de kampleiding iedereen bij elkaar voor een belangrijke mededeling.
Een kamp is natuurlijk erg leuk, maar met een
leuke uitdaging is het SUPERleuk. We moesten
groepjes vormen en in die groepjes zouden we
bepaalde activiteiten gaan doen. Hiermee konden wij erachter komen wat voor superhelden
wij eigenlijk waren: Snel? Slim? Moedig? Of juist
goed in Samenwerking? Daar kwamen wij dit
weekend allemaal achter.

Maar……. toen kwam de echte uitdaging. We kregen te horen dat de kwaadaardige tweelingzus
van Evelien (A.K.A. Evil-ien) een groep van schurken had verzameld om het superheldenkamp te
verstoren. Het was aan ons om ze weg te jagen.
Elk team ging apart het bos in om de schurken te
confronteren. Zoals we al zeiden: superhelden
hebben ook gevoelens, dus waren er een aantal
kreetjes te horen in het bos. Het duurde even,
maar nadat de schurken weg waren gejaagd,
konden de superhelden rustig naar het kampadres. De kleine superheldjes gingen alvast naar
hun nestjes, terwijl de wat oudere superhelden
nog even bijkwamen van de dag. Binnen werden
spelletjes gespeeld en buiten besproken de superhelden van alles en nog wat. Toen we allemaal uitgerust waren was het tijd om naar bed te
gaan, want er stond weer een nieuwe superdag
op de planning.
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Nadat we een paar uurtjes hadden kunnen
slapen werden we alweer wakker gemaakt door
pannen en blikken die tegen elkaar geslagen
werden. Nadat iedereen eindelijk uit bed was,
werd er gezamenlijk ontbeten. Hierna hadden
we allemaal wat vrije tijd om touwtje te springen,
te tafeltennissen, te voetballen, in het speeltuintje te spelen of om nog even op de tafel proberen te slapen.
Daarna was het tijd voor de volgende activiteit:
verschillende (water)spellen zoals een stormbaan, mega zeep-Twister, een hindernisbaan,

Toen de superhelden op zondag hun bedjes uit-

sponzentrefbal en een estafette. Tussen de spel-

kwamen zagen ze jammer genoeg een grijze

len door hadden we een pauze om wat te eten

hemel. Na een lekker ontbijtje werden de bed-

waarna we weer vol energie verder konden gaan.

den alvast opgeruimd en de tassen weer inge-

Na de spellen kregen we weer wat vrije tijd waar-

pakt. Hierna gingen we met zijn allen naar het

in veel kinderen (en begeleiding) ervoor kozen

bos om daar levend kwartet te spelen. Na dit

om mee te doen aan een potje tikkertje op de

spel was het tijd voor een laatste lunch (met heel

stormbaan.

veel water en ranja tegen het warme weer). Iedereen kwam weer op adem om vervolgens de
laatste activiteit van het kamp zo goed mogelijk
te spelen. We gingen trefballen, frisbeeën en
zeepvoetballen.
Een tijdje later was het toch echt gedaan, de papa’s en mama’s kwamen hun superheldjes weer
ophalen. Maar voordat ze het kamp gingen verlaten, wilde iedereen nog graag weten wat voor
superhelden ze waren. Er waren natuurlijk schitterende resultaten! Een groep was bijvoorbeeld
de snelste, de ander de creatiefste en nog een
ander groepje was het beste in samenwerken.

Toen was het tijd voor het avondeten; er kwam

Alle bagage stond al voor de deur, nadat ieder-

een frietkraam! Jannes werd gekroond tot hoofd-

een de kampleiding had bedankt, gingen we al-

frietbakker en heeft dan ook alle kinderen voor-

lemaal weer naar huis. Iedereen ging naar huis

zien van friet en een snack. 's Avonds werden we

met een geweldig kamp achter de rug.

weer in onze teams ingedeeld voor het Grote
Superheldenspel, waarbij we verschillende kleine

Ondertussen staan wij en alle andere superhel-

spelletjes hebben gespeeld, andere teams uit

den weer klaar voor de competitie en kijken we

moesten dagen om spelletjes tegen ons te spe-

uit naar wat het volgende kamp ons te bieden

len, of spelletjes hebben gespeeld die héél lang

heeft!

duurden. Na het spel hebben we nog wat met z'n
allen gedronken en gekletst en toen was het ook

Groetjes,

weer tijd om te gaan slapen.

Rick, Jannes en Robine
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Jeugdkamp Wist-udatjes

… zaterdagavond het heuse Grote Superheldenspel is gespeeld?
… Gil ook mee is geweest op jeugdkamp?

Wist u dat:
… iedereen mooi op tijd bij de sporthal aanwezig
was, zodat we snel konden vertrekken?
… alle kinderen een leuke cape hebben geknutseld op vrijdagavond?
… ze daarna een ware Schurkentocht hebben
gelopen?
… de kleinste onder ons de gehele tocht hebben
gelopen in tegenstelling tot sommige oudere?
… Eva`s beer zelfmoord heeft gepleegd?

… zijn avonturen te zien zijn op Facebook?
… hij het ontzettend naar zijn zin heeft gehad?

… wij alle vrijwillige schurken willen bedanken
voor hun hulp?
… het na de Schurkentocht erg gezellig was bij
het nakletsen?
… de DEET van Patrick meer wegjaagt dan alleen
muggen?
… de eerste kids al om 01:00 gingen slapen op
vrijdag?
… het wel even duurde voordat ze echt sliepen
;)?
… het zaterdag heel mooi weer was?
… de slushpuppy van Ben ook dit jaar weer erg
in de smaak viel?
… we zaterdag allerlei superheldenspelletjes
hebben gedaan?
… de teams zo veel ‘eigenschapspunten’ konden
halen voor hun team?

`t Virke seizoen 25 nummer 1

… veel kinderen verkleed waren in superheldenkleding?
… Monique en Ilse weer supergoed voor het
eten en drinken hebben gezorgd?
… we zaterdagavond heerlijke frietjes met een
snack hebben gegeten?
… de muziek op het kamp vooral gewaardeerd
werd door Maud?
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… er veel muggen aanwezig waren?

winnaars getrokken (filmpje van deze trekking is
ook te zien op Facebook) uit alle stemmers en

… menigeen daar gek van werd?

de winnaars zijn:

… zondag het weer wisselvallig was?

Senioren: Jolanda van den Broek

… dit eigenlijk wel goed uitkwam in verband met

Junioren: Simone Kreeft

het zeepvoetballen?
Jolanda wint een fles champagne ter beschik… de leiding iedereen wil bedanken voor het

king gesteld door Remy van Mierlo.

super gezellige, sportieve, leuke kamp?
Simone wint een fles alcoholvrije champagne ter

Uitslag Wist-u-datje van
het jaar verkiezing:

beschikking gesteld door Ben van der Veer Jr.

In het laatste Virke van vorig seizoen vroegen wij
jullie om het leukste Wist-u-datje van seizoen
2015-2016 te kiezen. We hebben maarliefst 29
stemmen ontvangen (vooral via de BV Gilze
Facebook pagina) en dat resulteerde in de volgende top 3:
1. … Jannes erachter kwam dat hij op Maud had
geslapen (op een stapelbed welteverstaan)?
2. … Sofie en Eva vaak hun kleren delen maar
dat Eva soms kleding kwijt is, omdat volgens
haar de kast van Sofie een soort van Bermudadriehoek is?
3. … Rick van Baal en Sandy van Trier naar eigen zeggen doping hebben gebruikt tijdens
de laatste clubkampioenschappen?
De nummer 1 kreeg 15 stemmen en was
dus de duidelijke winnaar. De nummers 2 en
3 kregen respectievelijk 7 en 3 stemmen.
Het winnende wist-u-datje zal op een tegeltje op
de BC Gilze muur in de kantine gehangen worden. Tijdens de laatste PR commissie vergadering heeft de redactie onder toeziend oog van

We danken iedereen voor het stemmen en hopen dat jullie volgend jaar allemaal weer meedoen!

de overige aanwezige PR commissieleden de
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze
Van Schijndel Metaal BV | T.S.C. Gosens | Bouwbedrijf Vermeulen
Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV
Forga metaalvervorming B.V. | Vermeer Architecten | Oomen Hoveniers
Keurslagerij De Jong | Fysiotherapie Gilze | Koningslicht BV | Van Eerd BV
Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling BV | Veldsink-Roelands Verzekeringen
Sponsor Clubkampioenschappen: Kreeft Assurantiën
Sponsor Gemeentetoernooi: Univé Verzekeringen
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!
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Wist u dat…
……… Michel van Galen denkt dat Hein in het jaar 1703 geboren is?
……… De kantine van het Sportcafé helemaal onder handen is genomen?
……… We ook een hele nieuwe sporthalvloer én nieuwe (LED)verlichting hebben gekregen?
……… Kevin is gestopt met roken?
……… Sandra op ieder gewenst moment van de dag een teek kan verwijderen?
……… We in september een speciale wervingsactie voor recreatieve senioren organiseren omdat we weer
een flink aantal nieuwe leden willen verwelkomen?
……… Ondanks de posters die in het hele dorp hangen en de 2.500 flyers huis-aan-huis ook jullie, alle
leden, extra (mondeling) reclame mogen maken in jullie eigen omgeving?
……… BC Gilze in de zomervakantie op twee woensdagavonden hun eigen kantine had, waarbij je voor
slechts € 1,00 een blikje frisdrank of flesje bier kon kopen?
……… Toon dit wel wat aan de dure kant vond?
……… Claud ook niet blij was aangezien hij zelfs in deze ‘eigen’ zuipkeet zijn carnavalsmuntje niet kon
inleveren?
……… Evelien een hele mooie huid heeft?
……… Alle kinderen tijdens de jeugdkamp-spooktocht in het donkere bos bijna niet te laten schrikken
waren door de ingehuurde schurken?
……… Ben en Maaike eind augustus in het huwelijksbootje zijn gestapt en hun huis tevens in BC Gilze-stijl
werd verpakt (zie Facebook/BC Gilze)?
……… Er ook nog een speciaal Feest-Virke gemaakt werd om het BC Gilze-gehalte nog iets verder op te
krikken?
……… Naar aanleiding hiervan ook Ruud en Tim Braspenning/Femke hebben besloten te gaan trouwen in
2017?
……… Michel van Dongen ooit nog aan de Olympische Spelen wil deelnemen op het onderdeel ‘baanwielrennen’, maar dan wel als berijder van de ‘derny’ (=het brommertje wat ervoor rijdt)?
……… Maaike de keukentafel bij haar thuis ziet als dé ruimte ‘where the magic happens’?
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