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Colofon 
Datum  

8 December 2021 

Oplage 

135 exemplaren 

Prijs 

Losse nummers: € 3,90 

Abonnementen: € 19,00  

5 nummers per seizoen 

Gratis voor leden van BC Gilze 

Redactie 

Koen Timmermans 

Robine, Nynke en Judith (Jeugdredactie) 

E-mail: kopijvirke@outlook.com 

Drukker 

Lankhorst, Rijen 

Advertenties 

Mocht u een advertentie willen plaatsen in dit 

blad, dan kunt u zich wenden tot de PR commis-

sie. 

Met dank aan 

Ben van der Veer Sr. 

Secretariaat en Ledenadministratie BC Gilze 

Sandy van Trier-Graafmans 

Van Wassenbergstraat 10, 5126 HE Gilze 

Tel.: 06-13620780 

Mail: gilze@badminton.nl 

BC Gilze Digitaal 

Website: www.bcgilze.nl 

Opzeggen lidmaatschap: 

Je kunt het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail op-

zeggen bij het verenigingssecretariaat waarbij een 

opzegtermijn van drie maanden geldt. 

 

Niets uit deze uitgave, mag geheel noch gedeeltelijk, 

worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder 

schriftelijke toestemming vooraf van de redactie. 
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Bestuurs- en Commissieleden 
Het dagelijkse bestuur 

Sofie Oprins      Voorzitter     06 - 29434084 

Sandy van Trier - Graafmans   Secretaris    06 - 13620780 

Ben van der Veer Jr.    Penningmeester   06 - 42076417 

Technische commissie 

Tim Braspenning    Voorzitter    06 - 13924695 

Richard Schrauwen    Competitie-contactpersoon  06 - 19005816 

Maaike van der Veer    Competitieleider Senioren  06 - 42961777 

Stephanie van den Hurk   Competitieleider Junioren  06 - 49802810 

Ben van der Veer Sr.     Competitiebegeleider   0161 - 455198 

William Aarts     Competitiebegeleider   0161 – 729285 

Joost Roovers     Officiële Bondsscheidsrechter  0161 – 850650 

Kimberley van Zon    EHBO/Clubtoernooien   06 - 26469508 

Bente Willemse     Clubtoernooien   06 – 30873313 

Lieke van Oosterwijck    Clubtoernooien   06 – 47723416 

Jeugdcommissie 

Eva Oprins     Voorzitter     06 - 10445408 

Monique Willemse - Ophof   Jeugdsecretariaat   06 - 18225176 

Marry van Mierlo    Bespanning rackets   0161 - 452367 

Marieke v.d. Ouweland   Begeleidend commissie lid  06 - 44741446 

Christa Hooft     Begeleidend commissie lid  06 - 12384998 

Susanne Klaassen    Begeleidend commissie lid  06 - 44545086 

Maud Faes     Begeleidend commissie lid  06 - 13869444 

Recreatiecommissie 

Michel van Dongen    Voorzitter    06 - 14151614 

Jacqueline de Jong    Opvang nieuwe leden   06 - 20004751 

Ingrid Botermans    Opvang nieuwe leden   06 - 25461353 

Michel van Galen    Competitie contactpersoon  06 – 42000741 

Kimberley van Zon    Freelance commissielid  06 – 26469508 

P.R. commissie 

Mario van Mierlo    Voorzitter/sponsoring/ledenwerving 06 - 38236936 

Christa Hooft     Externe Communicatie   06 - 12384998 

Robine Hooft     Externe Communicatie   06 - 57776374 

Koen Timmermans    Redactie ’t Virke   06 - 12553340 

Maud Faes     Clubkleding coordinator  06 - 13869444 

Dio van Gils     Webmaster    06 – 22785373 

Loewy Hermans    Sponsoring    06 – 55856366 

Secretariaat & Ledenadministratie Badmintonclub Gilze 

Sandy van Trier-Graafmans  Van Wassenbergstraat 10, 5126 HE Gilze 06 - 13620780  
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Van de Redactie 
Beste lezer, 

 

Daar valt het tweede virke weer in de bus. Nadat 

we het eerste Virke ‘gewoon’ nog in de sporthal 

konden uitdelen, zijn we weer terug bij af. 

Gelukkig kent onze vereniging nog vrijwilligers 

die graag helpen bij het verspreiden van ’t Virke. 

Daarvoor erg bedankt, want met een kleine 135 

adressen is dit toch een hele opgave.  

 

In dit Virke kijken we terug op een geweldig 

gemeentetoernooi die we in betere tijden toch 

nog konden organiseren. Ook staat de 

decembermaand en het jaareinde weer voor de 

deur. Bij de jeugdredactie hebben ze een leuke 

puzzel verzonnen om bij de warme kachel te 

kunnen maken. 

 

Over jeugd gesproken, ook Finn heeft een leuk 

stukje over zichzelf geschreven! Hij is nog de 

enige van zijn gezin die bij BC Gilze te vinden is, 

maar Robine weet uitstekend uit te leggen dat er 

wel degelijk een hoop familierelaties te vinden 

zijn binnen de club. 

 

Voor nu veel leesplezier en hopelijk tot snel in de 

sporthal. 

 

Met vriendelijke groet, 

Koen Timmermans 

 
Foto: gemeentetoernooi 2021 

 

Van de Voorzitter 
Beste leden, 

 

Het is met het schrijven van dit stukje alweer 

halverwege november. Ondanks dat ons 

clubblad altijd een fijne manier is om iedereen 

van wat leesvoer te voorzien en op de hoogte te 

houden van het nieuws binnen de vereniging, 

blijkt helaas soms ook dat de actualiteit ons 

inhaalt en dat we daarom wat ‘oud nieuws’ 

(gelukkig geen fake news) moeten verkopen.  

 

Aangezien er de komende weken weer flink wat 

persco’s op de planning staan en ik iedereen al 

genoeg te lezen geef met mijn ellenlange 

clubmails over de maatregelen, zal ik het kort 

houden: Het is momenteel weer een spannende 

periode voor de vereniging. Naast dat we druk 

de coronatoegangsbewijzen scannen en 

speelrondes omroepen, moet de komende 

weken maar blijken wat ons verder te wachten 

staat. Via deze weg wil ik in ieder geval iedereen 

bedanken voor het goed opvolgen van de 

maatregelen en de medewerking. Dat maakt het 

allemaal een stuk prettiger om onze activiteiten 

te blijven organiseren in deze toch wel 

bijzondere omstandigheden. 

 

De afgelopen weken waren er veel nieuwe 

gezichten op de woensdagavond. De 

Probeerbadminton-actie werd goed bezocht en 

onder leiding van trainers Kees van der Heijden 

en Michel van Dongen hebben we weer wat 

mensen mogen enthousiasmeren voor de 

badmintonsport. Het ledenaantal voor de 

senioren is momenteel weer op peil, dankzij de 

verdienste van de PR-commissie en de 

recreatiecommissie, die de ledenwerving en 

ledenopvang op zich nemen. We hebben ook 

enkele nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen, 

die door de trainers en begeleiders van de JTP-

commissie goed zijn opgevangen. 
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Daarnaast hebben we ein-de-lijk weer Het 

Buitenhof Gemeentetoernooi mogen 

organiseren. Na een jaar afwezigheid was de 

gezelligheid en sportiviteit weer als vanouds. Het 

was met name erg leuk om te zien dat de B- en 

C-klassen goed bezet waren, met verschillende 

fanatieke recreanten en oudere jeugdleden die 

hun debuut in deze klassen maakten. Al met al 

was het een geslaagd weekend, waarna de 

Gemeentebeker weer op zijn vertrouwde plek in 

Gilze staat. We hopen dat meer Bevers het 

volgend jaar aandurven om de strijd met ons aan 

te gaan. 

Het is momenteel nog even spannend welke 

activiteiten doorgang kunnen vinden. Normaal 

gesproken zou ik iedereen wijzen op het 

darttoernooi of het introducéetoernooi dat op de 

planning staat, maar momenteel staat dit op 

losse schroeven. Houd daarom goed je mailbox 

en onze Facebookpagina in de gaten, waar we 

snelle updates kunnen delen.  

 

Bij deze wil ik iedereen alvast fijne feestdagen en 

een gelukkig én gezond nieuwjaar wensen!  

 

Vriendelijke groet, 

Sofie Oprins 

Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze 

 

 

 

Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Ipcon | Vermeer Architecten | 

 

Keurslagerij De Jong | Koningslicht BV |  

 

Veldsink-Roelands Verzekeringen | De Huyskamer| Van Eerd BV 

 

 

 

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness 

 

Hoofdsponsor juniorencompetitie: Fysiotherapie Gilze 

 

Sponsor Clubkampioenschappen: Buitenhof Tuinmeubelen 

 

 

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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Technische Commissie 
We schrijven inmiddels november; we hebben 

het gemeentetoernooi achter de rug en met de 

competitie zijn we halverwege. Het leek zowaar 

een ‘normaal’ seizoen te gaan worden, waren het 

niet dat afgelopen vrijdag (ten tijde van het 

schrijven van dit stukje) nieuwe maatregelen 

afgekondigd zijn. Dit betekent dat we niet meer 

kunnen trainen op dinsdag en vrijdag. Wat er 

gaat gebeuren met de competitie is op dit 

moment nog niet duidelijk, hopelijk ten tijde van 

het verschijnen van dit Virke wel. Fingers 

crossed… 

 

Op 23 en 24 oktober heeft het 

gemeentetoernooi weer plaatsgevonden. Na de 

afgelasting van vorig jaar, was het fijn om dit jaar 

alsnog in Gilze het gezamenlijk toernooi met de 

Bever te kunnen organiseren. De 

concurrentiestrijd was weer enorm, ondanks de 

grotere delegatie kanaries ten opzichte van de 

bevers. Er waren veel spannende wedstrijden te 

zien, met toch een paar verrassende 

finaleplaatsen en prijzen. Nadat op zondag de 

laatste wedstrijden waren gespeeld (redelijk 

conform planning) en de balans van een 

weekend bloed, zweet en tranen werd 

opgemaakt, was er echter maar één conclusie 

mogelijk: de Gemeentebokaal ging wederom 

weer mee naar BC GILZE! Iedereen bedankt voor 

zijn of haar inzet, en ook zeker de supporters 

bedankt die in grote getalen aanwezig waren! 

Dankzij jullie staat deze beker (al)weer een jaartje 

in Gilze! 

 

Naast het gemeentetoernooi is ook de 

competitie inmiddels alweer halverwege. Ben jij 

benieuwd hoe jouw (favoriete) team ervoor 

staat? Kijk dan op: 

www.badmintonnederland.toernooi.nl/sport/clu

bteams.aspx?id=7DEE036B-820A-4A0B-B6F4-

D8FDAB5003E7&cid=92 

 

Hier staan de competitiestanden en het 

wedstrijdprogramma van zowel de 

Bondscompetitie als de Jeugdcompetitie. De 

meeste teams staan op dit moment in de 

middenmoot. Uitschieter hierbij is ons 

combinatieteam met BC Shot; zij staan mijlenver 

voor op de rest van de concurrentie en dus stijf 

bovenaan! Succes allemaal in de 2e seizoenshelft! 

 

Het is dus afwachten of en hoe dit seizoen 

verder afgespeeld gaat worden. Zorg dat je blijft 

bewegen (hardlopen, fitnessen, bootcamp, of 

iets anders) en vooral: zorg dat je gezond blijft! 

Liefhebbers zijn altijd welkom om een rondje 

met mij te gaan hardlopen, wielrennen of 

mountainbiken! 

 

Zodra er ontwikkelingen zijn vanuit de 

Badmintonbond Nederland informeren wij jullie 

hierover via de mail en/of via de WhatsApp. Als 

jullie vragen of opmerkingen hebben met 

betrekking tot de trainingen of de competitie, 

dan kunnen hiervoor terecht bij mij. 

 

Sportieve groet, 

Tim Braspenning 

 

Jeugdcommissie 
Gemeentetoernooi 

In het weekend van 23 en 24 oktober, werd er 

flink gebadmintond tijdens het 

gemeentetoernooi. Vanuit Gilze deed er een 

klein groepje jeugdleden mee.  

De minipoule werd op zondag gespeeld. Hieraan 

deden Sanne, Lynn, Onyx en Luuk mee. 

Er werden erg spannende wedstrijdjes gespeeld 

en het ging goed op. Luuk van Dongen had de 

meeste punten behaald en mocht zich het einde 

van de ochtend de winnaar van de minipoule 

noemen.  

 

 

 

 

http://www.badmintonnederland.toernooi.nl/sport/clubteams.aspx?id=7DEE036B-820A-4A0B-B6F4-D8FDAB5003E7&cid=92
http://www.badmintonnederland.toernooi.nl/sport/clubteams.aspx?id=7DEE036B-820A-4A0B-B6F4-D8FDAB5003E7&cid=92
http://www.badmintonnederland.toernooi.nl/sport/clubteams.aspx?id=7DEE036B-820A-4A0B-B6F4-D8FDAB5003E7&cid=92
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Sinterklaas 

Op woensdag 1 december was er een 

verdwaalde Piet bij de sporthal voor een 

sportieve avond. Maar de piet stond voor een 

gesloten deur, dus besloot piet langs alle deuren 

van de jeugdleden te gaan. Met een grote zak vol 

snoepgoed deed piet haar ronde langs de 

kinderen die allemaal erg blij waren dat piet toch 

nog langskwam op deze donkere en koude 

avond. 

Kerstvakantie 

In de Kerstvakantie is het badminton van 19:00 

tot 20:00 voor alle jeugdleden, mits deze 

doorgaan met de huidige maatregelen. Mocht je 

niet kunnen, graag alsnog even afmelden bij 

Monique.   

Tot slot  

Nieuwe jeugdleden zijn altijd welkom! Jullie 

broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes en 

vriendinnetjes (maar ook papa’s en mama’s) 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! 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Eva Oprins 

 

Agenda komende periode: 

29 december Alleen badminton van 19:00 tot 

20:00 

5 januari Alleen badminton van 19:00 tot 

20:00 

 

PR commissie 
De afgelopen periode zijn we met de PR-

commissie met name bezig geweest met 

ledenwerving. Aangezien we een financieel 

gezonde club willen blijven hebben we 

structureel nog een aantal nieuwe leden nodig. 

Omdat vanuit de oudere jeugd de nodige 

jongvolwassenen doorstromen naar de senioren-

afdeling is de ‘nood’ hier inmiddels wat minder 

groot dan bij de jeugdafdeling zelf. 

 

Voor de actuele ledenwervingsactie heeft BC 

Gilze zich aangesloten bij de landelijke 

ledenwervingsactie van Badminton Nederland. 

Die campagne had de naam 

‘Probeerbadminton.nu’. Via de landelijke 

organisatie konden we, tegen gereduceerd tarief, 

wervingsflyers bestellen specifiek gericht op 

ofwel jeugd als senioren. Deze hebben wij huis-

aan-huis laten verspreiden in Gilze en de 

omliggende dorpen en wijken (zoals ook 

bijvoorbeeld Reeshof en Koolhoven). Op deze 

flyers stond een QR-code die je doorverwees 

naar de landelijke pagina waarop alle 

deelnemende badmintonverenigingen stonden. 

Daarop kon iedereen zien welke 3-4 

badmintonclubs dichtbij zijn/haar eigen 

woonplaats deelnam. De actie hield in dat we per 

oktober nieuwe leden 10 weken lang kennis 

konden laten maken voor een bedrag van € 

25,00. Daarna kan er besloten worden om wel of 

niet vast lid van de badmintonvereniging te 

worden.  

 

Voor de senioren hebben we maar liefst 7 

nieuwe aanmeldingen gehad, waarvan we goede 

hoop hebben dat er 2 tot 4 ‘nieuwelingen’ vast lid 

van onze gezellige club gaan worden. Zo zie je 

maar, als je ergens extra energie instopt komt 

het gewenste resultaat er (vaak) vanzelf uit. Ik wil 

met name Kees v.d. Heijden en Michel van 

Dongen bedanken voor het opvangen van deze 

nieuwe leden en het verzorgen van deze 

beginnerstrainingen. 

 

Verder hebben we meegedaan aan de Rabo 

Clubsupport campagne. Dit is een jaarlijks 

terugkerende actie van Rabobank Zuidelijke 

Baronie waarin een mooie pot met sponsorgeld 

wordt verdeeld over alle deelnemende lokale  
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verenigingen. Uitsluitend mensen die lid zijn van 

Rabobank (dus je moet méér zijn dan uitsluitend 

rekeninghouder) kunnen per persoon 3 

stemmen uitbrengen op de lokale verenigingen. 

Gelukkig is er ook dit jaar weer massaal gestemd 

op BC Gilze waardoor het eindbedrag voor ons is 

uitgekomen op een mooie opbrengst van maar 

liefst € 750,30! De PR-commissie bedankt hierbij 

alle leden (en andere BC Gilze-liefhebbers van 

buiten onze club) die hun stem aan ons hebben 

uitgebracht. Kleine moeite, maar een groot 

resultaat! 

 

Vandaag is de kopij-datum 24 november. Op dit 

moment kondigt het kabinet weer nieuwe 

maatregelen aan. Hopelijk houden we de 

sporthal voorlopig nog even open en kunnen we 

nog steeds blijven badmintonnen. Maar áls we 

toch weer terug in lockdown-achtige 

omstandigheden komen zou het fijn zijn als je 

ook aan de lokale middenstanders in Gilze denkt. 

Zeker onze trouwe adverteerders en overige 

sponsors zoals je ze in dit Virke kunt zien 

verdienen ook onze support. Samen helpen we 

elkaar. 

Blijf gezond en hopelijk tot snel in de sporthal! 

 

Namens de PR-commissie, 

Mario 

Recreatie Commissie 
We mochten weer… 

Activiteiten 

In het vorige Virke schreef ik opgetogen over het 

naderende einde van onlineactiviteiten en het 

aanstaande zijn van fysieke nevenactiviteiten 

voor onze club. Het leek zo mooi… 

 

… helaas toch te vroeg gejuicht. De Bingo na de 

jaarvergadering en de Seizoenopening borrel 

bleken voorlopig slechts een korte opleving in 

plaats van het begin van een nieuwe tijd. 

Voorlopig kunnen we zelfs even niet op 

woensdagavond spelen. Laten we hopen dat 

iedereen gezond blijft en dat we snel weer terug 

kunnen naar de oude normaal (naar die van voor 

maart 2020 dan!). Als commissie hebben we 

intussen wel vergaderd en de plannen gemaakt 

voor de rest van het seizoen. Als de tijd rijp is 

zullen we deze weer ontdooien en aan jullie 

presenteren. 

 

 

Midweek 

De Midweek competitie is inmiddels van start 

gegaan met twee teams van Gilze in de eerste 

klasse. Geheel onbelangrijk, maar toch leuk om 

te melden, is dat de teams samen aan kop gaan 

in deze poule. Het onderlinge duel is op 9 

november gespeeld en gelukkig heb ik daar als 

ongetekende een “clean-sweep” van het eerste 

team kunnen voorkomen en is het duel 

geëindigd met 7-1. Een uitgebreid verslag 

hiervan hebben jullie kunnen lezen in het 

Weekblad Gilze&Rijen van 17 november. 

Door de aangescherpte Corona-maatregelen is 

het nog even de vraag of en wanneer de 

competitie vervolgd gaat worden, maar hier 

onder voorbehoud de reeds geplande  
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thuiswedstrijden. Deze worden gespeeld op 

dinsdagavond vanaf 20:30u: 

- 11-januari-2022 

- 8-februari-2022 (Gilze vs. Gilze) 

- 8-maart-2022 

- 12-april-2022 

 

Voor meer informatie ga naar: 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/ en 

zoek op “Midweek 2021-2022 Noord Brabant” 

RC Trainingen 

De bedoeling was om rond deze tijd te gaan 

inventariseren voor gegadigden voor het nieuwe 

blok Recreanten training op dinsdagen van 

19:00-20:30u. Onder voorbehoud van de Corona 

maatregelen is het nog steeds de bedoeling dit 

door te laten gaan. Speel je niet in de weekend 

competitie en heb je behoefte aan training of 

gewoon een extra badminton moment, dan kun 

je je bij mij alvast melden. 

 

Blijf gezond en hopelijk tot snel! 

 

Met sportieve groet namens de Recreatie 

Commissie, 

 

Michel van Dongen 

Doorgeefpagina 

senioren 
Helaas is er deze editie geen stuk aangeleverd 

voor deze doorgeefpagina.  

 

 
Fanatieke mini’s tijdens het gemeentetoernooi 

 

Doorgeefpagina jeugd 
Hoi allemaal, 

 

Ik ben Finn Oosterwijk en ben 11 jaar oud. Ik zit 

in groep 8 van de Keyzer in Goirle. Ik zit vanaf 

groep 7 op dit speciaal onderwijs en heb het hier 

naar mijn zin.  

 

Ik woon in het jachtveld in Gilze samen met mijn 

papa, mama, broertje en hond Spike. 

Spike is mijn Jack Russel van 2 jaar oud en 

superlief om mee te spelen en kroelen. 

 

Sinds de zomer van 2018 zit ik op badminton. 

Naast badmintonnen vind ik voetballen ook leuk, 

maar dit doe ik niet als sport bij een vereniging.  

Ik ben fan van Ajax en ben afgelopen 

zomervakantie naar de Johan Cruijff Arena 

geweest. Ik vind dit het mooiste stadion van 

Nederland. 

 

Verder heb ik als hobby’s gamen en dan vooral 

FIFA en Minecraft op de Playstation. Ik luister 

graag muziek en ik vind spelletjes spelen gezellig. 

Ik vind het ook leuk met vrienden af te spreken 

en dan te voetballen of gamen. 

 

Ik geef deze pagina door aan Liz Aerts 
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Family First 
‘Van je broer/zus/vader/ moeder/oom/tante/etc. 

moet je het maar hebben!’ 

Over BC Gilze wordt vaak gezegd dat de club 

aanvoelt als een grote familie. Ondanks dat 

dit natuurlijk geweldig is, kan dit misschien 

ook wel deels verklaard worden door het 

absurde aantal families binnen de vereniging. 

Maar hoeveel zijn dit er nou precies?  

Laten we beginnen bij de duidelijkste 

familierelaties binnen de club: de tweelingen van 

BC Gilze. Eva en Sofie Oprins, Remy en Mario van 

Mierlo, Fenne en Simone Kreeft en Christa en 

Robine Hooft. Echter, drie van deze vier 

“tweelingen”, zijn helemaal geen tweeling! 

Ondanks dat Christa en Robine (blijkbaar) “super 

veel” op elkaar lijken, zijn zij geen tweeling. 

Christa is namelijk twee jaar ouder dan Robine. 

Ook Mario en Remy trekken de grens bij ‘broers’ 

in plaats van ‘tweeling’.  Ook Fenne en Simone 

zijn geen tweeling. Zij hadden nog meer 

gezelschap in de buik: zij zijn namelijk een 

drieling. Familie Kreeft heeft nog meer 

vertegenwoordiging binnen de badminton, 

namelijk Stijn en Bo Kreeft. Je weet wat ze 

zeggen: hoe meer (Kreeften)zielen, hoe meer 

vreugd.  

Ook Eva en Sofie hebben nog een ‘ziel’ bij de 

badminton rondlopen: de meeste lezers zullen 

wel weten over hun jongere broer(tje) Jannes 

(beter bekend als James), maar wisten jullie dat 

ook het neefje en nichtje van Eva, Sofie en James 

bij de onze vereniging zitten? Dit zijn namelijk 

Britt en Lars Vermeeren! Britt en Lars zitten in 

een vriendengroep met Ruben Klaassen, die dan 

weer het neefje is van Koen en Nynke 

Timmermans. Koen zit op zijn beurt bij Maud 

Faes in het team, die zowel de dochter is van 

Ingrid Botermans als een goede vriendin van Rick 

van Baal. Rick is weer de neef 

van Mandy van Baal, die weer 

goed bevriend is met Diede 

Willemse.  

Familie Willemse was een paar 

jaar geleden de grootste 

familie van BC Gilze met maar 

liefst vijf gezinsleden op de 

ledenlijst! Van deze vijf zijn de 

dames Monique, Bente en Diede nog over, en 

zijn de mannen (Jort en Sieb) helaas afgevallen. 

Vanwege deze opgave van de mannen hebben zij 

de titel van grootste gezin in moeten leveren. 

Deze titel wordt nu verdedigd door familie 

Klaassen, die niet alleen met het hele gezin op 

woensdagavonden aanwezig zijn, maar ook met 

zijn allen op familieweekend gaan naar het BC 

Gilze Jeugdkamp. Al zit misschien niet elk gezin 

hier al op te wachten, kan het altijd erger. Je kan 

namelijk ook bij je broer of zus in het team 

zitten! Hè Kimberley en Christian?  

Een bekende naam bij (bijna) alle spelers van BC 

Gilze is Ben van der Veer. Maar ja, dat is ook niet 

zo gek als er drie generaties van zijn! De jongste 

Ben is nog iets te klein om al mee te draaien, 

maar is al wel regelmatig te spotten in een BC 

Gilze tenue. Cute!  

Een andere veel voorkomende naam bij de 

badminton is Van Gils. In deze collectie hebben 

we Lizzy, Dio en Thibo. Dat Dio het kleinere 

broertje is van Thibo weten we ondertussen wel, 

maar Lizzy dan?  Het feit dat Lizzy ballen 

linksachter op haar overhead pakt, maakt wel 

duidelijk dat zij (gelukkig?) geen familie is van 

deze mannen.  

Tot slot zijn er ook binnen de jongste jeugd 

verschillende familieconnecties: broer en zus 

Jens en Lieke van Hoek worden op 

woensdagavond regelmatig gespot. Nill van der 

Heijden en Onix Vermeulen hebben het 

badmintonnen van vaderskant (Kees en Jos) 

meegekregen, net als Mario en Remy van Mierlo 

trouwens. Zij hebben het badminton van hun 

vader Marry van Mierlo geleerd, die ook zelf nog 

steeds vaak op de baan staat. Maaike van der 

Veer heeft het ‘badmintongen’ overgeërfd van 

haar moeder; Jacqueline de Jong.  

Ik denk dat we kunnen concluderen dat van 

familiegevoel bij BC Gilze in 

elk geval geen tekort is! Zijn 

we nou familierelaties 

vergeten, klopt er iets niet, 

of heb je een leuk verhaal 

over families bij de 

badminton, laat het ons 

(lees: Koen Timmermans) 

vooral weten! 

Broeders Van Mierlo 
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Jeugdredactie 
Het is december, dus de feestdagen komen er weer aan! 

Nu is het net Sinterklaas geweest en hopen wij dat jullie natuurlijk allemaal heel braaf zijn geweest, leuke 

cadeautjes hebben gekregen en veel pepernoten hebben gegeten. Nu komt ook kerstmis en oud & 

nieuw er weer aan. Dat betekent dat de kerstboom weer van de zolder mag. Hier zijn wij van BC Gilze al 

goed mee aan de slag gegaan! Staat die van jullie ook al op? 

 

Wij weten natuurlijk niet of er dit jaar vuurwerk afgestoken mag worden of niet, maar als dit mag, pas 

dan goed op en zorg ervoor dat je weer heelhuids terug kan komen badmintonnen! 

 

Kerst en oud & nieuw is natuurlijk een hele leuke tijd vol gezelligheid. Wij willen jullie dus alvast een fijne 

kerst en een gelukkig nieuwjaar wensen. 

Dus een vrolijk kerstfeest en een gelukkig 2022!! 

 

Woordzoeker:     
Ook deze keer in het Virke kunnen we de woordzoeker natuurlijk niet weglaten! 
Kun jij ze allemaal vinden en de oplossing oplossen? 

 

 

A 
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Af & Bij 
Bij 

+ Onyx James Vermeulen 

+ Sven van Beek 

 

Af 

- Izzie de Jong 

- Iris van den Nouweland 

- Evelien Stokkermans- Strengman 

- Patrick Strengman 

- Bas van den Boer 

Jarige senioren 
Richard Schrauwen  11 December 

Ingrid Botermans  18 December 

Anoek Haarbosch  23 December 

Britt Vermeeren  25 December 

Tim Wirken   29 December 

Mario van Mierlo  2 Januari 

Joost Roovers   16 Januari 

Michel van Galen  25 Januari 

Martin Frijters   29 Januari 

Levi Olde scheper  31 Januari 

Rick van Baal   11 Februari 

Jannick Ickenroth  16 Februari 

Niels Oomen   17 Februari 

William Aarts   17 Februari 

Ton Migchielsen  18 Februari 

Kimberley van Zon  19 Februari 

Jurgen Klaassen  22 Februari 

 

Jarige Junioren 
Mathijs van Engelen  19 December 

Jelle Staal   22 December 

Gijs Klaassen   7 Januari 

Bo van Dongen  1 Februari 

Li van Dongen   1 Februari 

Nill van der Heijden  7 Februari 

Zaaldiensten 
8 december:  Ton Mighielsen   

  Jos Vermeulen 

 

15 december:  Miriam Runge    

  Marieke van den Ouweland 

 

22 december:  Jeroen Albers    

  Jolanda van den Broek 

 

29 december:  Bas van den Boer   

  Jeroen Willemen 

 

5 januari:  Fons Broers    

  Els Graafmans 

   

12 januari:  Robine Hooft    

  Marno Janssen 

 

19 januari:  Martin Frijters    

  William Aarts 

 

26 januari:  Niels Geerts    

  Mandy Dirkx 

 

2 februari:  Simone Kreeft    

  Gijs Witteman 

 

9 februari:  Jannick Ickenroth   

  Maaike van der Veer 

 

16 februari:  Ruben Klaassen   

  Ben van der Veer SR 

 

23 februari:  Monique van der Loo   

  Erwin Oprins 
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Wist u dat… 
… Jurgen tijdens het Gemeentetoernooi maar liefst 1.400 foto’s heeft gemaakt? 

… deze foto’s te bewonderen zijn op onze website www.bcgilze.nl? 

… Gilze zelfs met een B-selectie de ‘A-klasse heren’ van Rijen wist te verslaan? 

… het aantal deelnemers vanuit Rijen helaas behoorlijk was geSLINKt en dat onze Toernooicommissie            

zich behoorlijk uit de NAAFS heeft moeten werken om iedereen goed in te delen      ? 

… onze cult-held Loewy zijn eigen BC Gilze Army heeft bedankt die zó heeft bijgedragen aan zijn titel in de 

heren enkel B? 

… maar de prijs voor de mooiste en meest emotionele speech van BC Gilze toch echt naar Rick toe gaat? 

… de Gemeentelijke wisselbeker voor het zoveelste jaar op rij weer in Gilze blijft!? 

… we de luxe BC Gilze-tosti’s graag als blijvertje op de menukaart van het Sportcafé zouden zien? 

… de nostalgische gele BC Gilze sporttas nu officieel is uitgestorven sinds dat Christian het laatste exemplaar 

heeft versleten? 

… de Rabo Clubsupport-actie ons dit jaar maar liefst € 750,30 heeft opgeleverd (bedankt voor jullie        

stemmen!)? 

… onze penningmeester zeer binnenkort een deel van de betaalde contributie zal terugstorten als gevolg van 

het niet hebben kunnen spelen in de vorige Corona-golf? 

… ons gewaardeerde clublid Jos Vermeulen dit jaar door de Leuttappers is gehuldigd met een oorkonde 

omdat hij het carnavalsmotto heeft bedacht: “MOKTURWAMOOISVAN”? 

… Michel van Dongen de eer namens Midweek Gilze 2 heeft gered door het enige punt te scoren tegen  ‘de 

ongenaakbaren’ van Midweek Gilze 1? 

… we helaas afscheid hebben moeten nemen van een senior-lid die het niet eens was met het feit dat het 

bestuur van BC Gilze de QR-code controleert voor alle spelers op de woensdagavond (zoals het 

kabinetsbeleid voorschrijft)? 

… we na een aantal weken QR-codes checken op de hoogte zijn van iedereens geboortemaand? 

… helaas ook van het geboortjejaar       ?  

… er nog slechts enkele schitterende gele BC Gilze-mondkapjes te koop zijn (bij Mario) voor € 5,00 per stuk? 

… dit collector item een leuk cadeau voor de feestdagen is om te geven of te krijgen? 

… we dankbaar zijn voor alle overige leden die wél begrijpen dat wij -bestuur en alle leden tezamen- al het 

mogelijke doen om, conform de voorschriften, iedereen zo lang mogelijk en veilig te laten badmintonnen? 

… zelfs nu Eva niet meer thuis woont, haar was wordt gedaan door Monique Willemse? 

… je Rick ook Edwin mag noemen? 

… Evelien voor haar 30e verjaardag paracetamol, spierbalsem en een wandelstok cadeau kreeg? 

… deze mentale tik niet genoeg was om haar van het gemeentetitel af te houden? 

… Sandy en Eva veel op hebben gestoken tijdens een bezoek aan de Yonex Dutch Open? 

… we benieuwd zijn naar het nieuwe mascottepak? (Zie foto)  

… we op de zaterdagavond van het gemeentetoernooi bij de Hof vlees noch vis konden eten? 

… Luuk van Dongen als voetballer de eer van de Van Dongens hoog heeft weten te houden 

tijdens het gemeentetoernooi? 

… Jürgen alias de paparazzi overal klaarstaat? 

… Gijs, Diede, Mandy en Fabian erg goed hebben gespeeld tijdens het gemeentetoernooi voor 

een eerste keer in de B? 

… good old duo Gijs Witteman en Mike van Rosmeulen na 10 jaar hun comeback bij het gemeentetoernooi 

hebben gemaakt. 

http://www.bcgilze.nl/

