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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt het vijfde Virke van de 25
e
 jaargang 

van ons mooie clubblad. Deze editie bevat de 

bijdrage voor de rubriek Awkward van Michel 

van Dongen en een hoop foto’s gemaakt tijdens 

de afgelopen Kreeft Assurantiën Clubkampioen-

schappen.    

 

Daarnaast ook  weer de gebruikelijke rubrieken, 

een scherpe column en leuke wist-u-datjes. 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

Sofie en Michel. 

 

Verschijningsdata en uiterste inleverda-

ta voor kopij 

 

  Kopij  Uitgave 

Nummer 6 31 mei  14 jun 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

 

In het vorige Virke heb ik aangekondigd de voor-

zittershamer over te gaan dragen aan iemand 

anders, omdat ik het penningmeesterschap op 

me ga nemen. De inhoudelijke overdracht met 

onze huidige penningmeester heeft al plaatsge-

vonden, waardoor ik op dit moment de werk-

zaamheden voor penningmeester reeds verricht. 

Op dit moment heeft zich echter nog geen aspi-

rant voorzitter gemeld. Als bestuur hopen we dat 

iemand zichzelf met enthousiasme en uit clubbe-

lang kandidaat stelt. Dit kan een lid zijn, of wel-

licht een ouder van een jeugdlid. Krijg je ook 

energie van het samenwerken met enthousiaste 

mensen? Dan ben jij misschien wel de voorzitter 

die we zoeken! 

Over enthousiasme gesproken, de jeugdcom-

missie was ook op zoek naar een nieuwe voorzit-

ter en met Eva Oprins hebben we vanuit de 

nieuwe generatie seniorleden een kandidaat 

gevonden. Het bestuur zal haar bij de ALV in sep-

tember voordragen als nieuwe voorzitter van de 

JC. De huidige voorzitter van de JC, Evelien  

Stokkermans, wordt de nieuwecompetitieleider 

senioren. Tot zover de personele mutaties in het 

bestuur. 

 

Dit seizoen hebben we een aantal extra speel-

mogelijkheden uitgeprobeerd, waaronder de 

zondagochtenden. De zondagochtenden, die we 

extra gepromoot hebben als gezinsochtenden, 

zijn drukbezocht. Het doel was enerzijds om on-

ze leden te laten spelen met hun gezinsleden, 

anderzijds om die gezinsleden kennis te laten 

maken met badminton. We hopen dat broertjes, 

zusjes of ouders het ook zo leuk vinden dat ze 

zelf ook lid willen worden van onze vereniging. 

Ook hebben we een proef gedaan met vrijspelen 

op dinsdagavonden. Helaas viel de opkomst op 

deze avonden wat tegen, waardoor we dit als 

eenmalig initiatief houden. Als laatste hebben we 

de clubkampioenschappen gratis gemaakt voor 

alle leden. Dit zorgde niet voor extra inschrijvin-

gen, maar we kregen wel vanuit de leden te ho-

ren dat dit gewaardeerd werd. Als er volgend 

jaar weer genoeg financiële ruimte is zullen we 

dit weer zo aanbieden. Alle leden kunnen hier 

immers van profiteren. 

 

Op zaterdag 3 en zondag 4 juni vindt in Gilze het 

Mollebosfist plaats. Tijdens de feestavonden 

verzorgen wij namens de club al enkele jaren de 

garderobe. Met deze actie kunnen we als club 

een extra zakcentje ophalen. Dit jaar zal de vol-

ledige opbrengst ten goede komen aan onze 

jeugdafdeling. Als bijdrage voor het jeugdkamp 

en andere activiteiten die door de jeugdcommis-

sie worden georganiseerd. Om deze actie goed 

te laten verlopen, zijn we op zoek naar vrijwil-

ligers die graag een steentje willen bijdragen 

voor de club. De garderobe zal open zijn tussen 

20.30 en 3.00 uur op beide avonden. Een hele 

avond helpen mag, maar hoeft niet, we werken 
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namelijk in ploegen. Zou je willen helpen op één 

of beide avonden? Laat het me dan weten. 

 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

 

“Je kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, 

dan een pessimist die gelijk heeft” 

 

~ Jack Penn ~ 

 

Technische Commissie 
 

Jullie hadden nog een verhaal tegoed vanuit het 

vorige Virke; hoe is het afgelopen met U15-1? 

Inmiddels hebben we via de verschillende kana-

len al verklapt dat ook zij KAMPIOEN zijn gewor-

den. Competitieleider Eva heeft het team aan-

sluitend op de kampioenswedstrijd gehuldigd in 

Sportcafé Gilze. Ook via deze weg wil ik Julia 

Sundermeijer, Lizzy van Gils, Hugo Dilweg en 

Lars Vermeeren van harte feliciteren met dit 

mooie resultaat! Toppers! 

 

U15-1 zal samen met Gilze 6 gaan deelnemen 

aan de Brabantse slotwedstrijden op 8 en 9 april. 

Bij het uitkomen van deze editie van `t Virke zijn 

deze wedstrijden al gespeeld, maar bij het schrij-

ven van dit stukje nog niet. Dus jongens en mei-

den, zet hem op! 

 

Inmiddels zijn de verschillende Bekertoernooien 

ook in volle gang. Gilze 1 wist, ondanks 1 verlies 

in de poulefase, zichzelf toch te kwalificeren voor 

het afvalschema in de Carlton GT Cup. Op 

woensdag 22 maart speelden zij de wedstrijd 

tegen BC Zwaluwen 2. Het bleef lang spannend, 

met veel 3-setters en een grote portie doorzet-

tingsvermogen, maar uiteindelijk werd er in de 

mix het beslissende punt behaald. Gilze wint met 

3-2 en is daardoor weer een ronde verder. Mooi 

feitje: BC Gilze is hierdoor de enige overgebleven 

club uit Brabant die het zo ver heeft geschopt! 

De volgende tegenstander is echter wel een 

maatje groter: van Zundert/Velo 1 (12x Lands-

kampioen van Nederland geweest) is op woens-

dag 5 april de volgende uitdaging.  

 

Ook hebben we dit jaar een team in de Beker-

wedstrijden Zuid-Nederland. Dit team zal starten 

in een poulefase tegen BC Bever, BC Weert en 

SCBC Reeshof. Ze hebben 2 uitwedstrijden en 1 

thuiswedstrijd. Deze thuiswedstrijd is op woens-

dag 12 april tegen BC Bever. Als BC Gilze 1ste 

wordt in de poule behoren ze tot de beste 4 

teams in deze Bekerwedstrijden en zullen ze op 

17 juni voor de beker strijden. Maar goed, zo ver 

is het nog niet… 

 

Al met al wordt er tijdens deze Bekertoernooien 

ook weer aandacht besteed aan het nieuwe 

competitieseizoen. Inmiddels heeft elke speler 

die zich heeft opgegeven voor de competitie de 

teamindeling ontvangen. De jeugdspelers heb-

ben deze ontvangen van Eva Oprins (competitie-

leider junioren) en de seniorenspelers van 

Evelien Stokkermans (competitieleider senioren). 

Elk jaar opnieuw is het een puzzel om passende 

teams te maken waarmee iedereen volledig te-

vreden is. Verschillende argumenten worden 

gebruikt, discussies worden gevoerd en uiteinde-

lijk wordt er een besluit genomen met de gehele 

TC.  

 

Graag wil ik dan ook even stilstaan bij het feit dat 

we ook dit jaar weer relatief veel competitie-

teams hebben, 5 jeugdteams en 5 senioren-

teams. Als voorzitter TC en zelf actief competitie-

speler kom ik regelmatig in contact met andere 

verenigingen en ik kan je vertellen dat wij als 

‘klein’ dorp het dan ook niet slecht doen. Ik zie 

verenigingen waarbij ze nog maar 1 jeugdteam 

hebben, geen seniorenspelers met ambitie of 

überhaupt een Technische Commissie. Bedenk 

dan ook dat (competitie)spelen bij BC Gilze echt 

wel gaaf is in vergelijking met andere verenigin-

gen en dat niet alleen de TC, maar alle vrijwil-

ligers er aan werken om het voor iedereen zo 

aangenaam mogelijk te maken. Natuurlijk is het 

niet verkeerd om je stem of mening te laten ho-

ren, maar bedenk wel dat onze vrijwilligers kost-



 

`t Virke seizoen 25 nummer 5 5 

 

baar zijn en er veel tijd in steken om de club 

draaiende te houden. 

 

De komende tijd zal de TC het nieuwe seizoen 

gaan voorbereiden en het oude seizoen gaan 

afsluiten. Ik kom graag bij jullie terug in het vol-

gende Virke met het verloop van de Brabantse 

Slotwedstrijden, Carlton GT Cup en Bekerwed-

strijden Zuid-Nederland. 

 

Groetjes Maaike van der Veer 

 

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: 

Administratiekantoor Meeuwesen 

 
Q-Promotions 

 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 
Fysio Therapie Gilze 

 

 

Recreatie Commissie 
 

Zoals ik het vorige Virke al heb vermeld, was er 

op vrijdag 10 maart de Bc Gilze pub quiz. Maartje 

en Michel van Galen deden de presentatie. Ze 

hadden verschillende vragen rondes voor ons 

bedacht. Daarnaast zijn er ook nog tussen de 

rondes door verschillende vragen/puzzels die 

opgelost moesten worden. Het was weer een 

leuke avond, met onderlinge strijd tussen de 

verschillende teams. Natuurlijk bedanken we 

Maartje en Michel en vragen we of ze volgend 

jaar weer een quiz willen doen.  

 

De volgende activiteit zijn de clubkampioen-

schappen op 25 en 26 maart. Maar eerst is er 

weer het clubkampioenschappenontbijt. Net als 

vorig jaar met verschillend brood, broodjes, wor-

stenbrood, vleeswaren, kaas, gekookt eitje en 

natuurlijk koffie/thee, melk en sinaasappelsap. 

Het is weer gezellig en leuk om zo de clubkampi-

oenschappen te beginnen, alleen jammer dat er 

niet zo heel veel leden waren om hier van te ge-

nieten. 

 

Gelijk na het ontbijt om stipt 9:00 uur beginnen 

de eerste wedstijden en op zondag 18:00 uur is 

de laatste wedstrijd gespeeld. Tijdens deze da-

gen zijn er weer leuke en spannende wedstrijden 

gespeeld met verrassende uitslagen. Nadat alle 

bekers en prijzen zijn uitgedeeld, was er ook dit 

jaar als afsluiting een snackbuffet. Je kon zoveel 

friet en snacks eten als je wilde. 

 

Op 12 april is er weer een recreatietoernooi. Als 

jullie dit lezen is het precies de dag dat dit Virke 

uitkomt. Omdat het toch steeds moeilijker wordt 

voor de rc-commissie om iets leuks te verzinnen, 

gaan we dit jaar gewoon badmintonnen. 

 

Dan is er op zaterdag 13 mei het clubuitje. Acht 

jaar geleden zijn we voor het eerst gaan varen in 

de Biesbosch. Omdat dit erg leuk was, willen we 

dit jaar ook weer gaan varen in de Biesbosch. Als 

jullie dit lezen hangt de uitnodiging al op het 

inhangbord en is hij al verspreid via de mail. Ook 

staat de uitnodiging op de site en facebook van 

de club. En je mag ook je partner meenemen dit 

jaar. We zien je graag op zaterdag 13 mei voor 

deze leuke dag. 

 

We zijn nog op zoek naar een nieuwe trainer 

voor de recreanten. Weet je iemand dit het leuk 

vindt om de recreanten te trainen, geef het door 

aan Jacqueline. Binnenkort ontvangen alle recre-

anten een uitnodiging voor het komende seizoen 

voor de training en midweekcompetitie.  

 

Groetjes van de rc-commissie. 
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Jeugdcommissie 
 

Hallo allemaal, 

 

Het einde van het seizoen 2016-2017 nadert al-

weer, maar de JC draait nog op volle toeren! 

 

En natuurlijk hebben we de afgelopen periode 

ook een aantal leuke activiteiten georganiseerd. 

Zo hebben we op 22 februari het Carnavalstoer-

nooi gehouden, waarbij zowel het eerste al het 

tweede uur bijna iedereen verkleed was geko-

men, heel erg leuk! 

 

 

 

Daarnaast waren 25 en 26 maart de clubkampi-

oenschappen waar 3 van onze mini’s hebben 

gestreden in de Minipoule. Stijn, Maud en Lara, 

leuk dat jullie hebben meegedaan en Lara gefeli-

citeerd met de overwinning!  

 

 

 

 

 

Woensdag 5 april zal de tweede ronde van de 

Dubbelcup zijn. We zijn erg benieuwd wie de 

beste spelers van de groepen en de uren zullen 

worden. Blijf dus goed je best doen en zorg dat je 

geen enkele ronde mist…! 

 

De datum voor de lenteactiviteit is ook vastge-

legd, namelijk woensdag 10 mei. Let op, alle kin-

deren worden deze dag van 18:00 - 20:00 uur 

verwacht in de sporthal! 

 

Tot slot blijven we altijd op zoek naar nieuwe 

enthousiaste jeugdleden. Jullie broertjes, zusjes, 

neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes 

(maar ook papa’s en mama’s) zijn van harte wel-

kom 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: 

5 april = Dubbelcup ronde 2 

26 april = Meivakantie (badminton van 19.00u – 

20.00u) 

3 mei = Meivakantie (badminton van 19.00u – 

20.00u) 

10 mei = Lenteactiviteit 

Zondag 21 mei = Deeldiploma examen 

6, 7, 8, 9 juni = Avond4daagse Gilze 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Evelien Stokkermans 
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Column: 
 

Vrouwenbadminton? 

 

Deze column schrijf ik een week nadat we met 

BC Gilze de clubkampioenschappen weer heb-

ben gespeeld (waarbij ik wederom de meest 

prestigieuze A-titel heb veroverd, waarvan akte). 

Ik weet dan ook niet of het jaloezie, afgunst of 

slechte humor is, maar een aantal dames heeft 

gemeend de finale in de herendubbel A te moe-

ten aangrijpen om vrouwenbadminton te pro-

moten. Aanplakbiljetten, koelboxen, strandstoe-

len: alles werd door de dames van stal gehaald 

om de heren van hun stuk te brengen. Naar ver-

luid is er zelfs een aparte WhatsApp-groep opge-

richt om te brainstormen naar ideeën om vrou-

wenbadminton in een beter daglicht te zetten. 

Daar draag ik natúúrlijk graag mijn steentje aan 

bij. 

 

Vrouwenbadminton is lief. Leuk. Zacht. Wee-

moedig. Lekker clearen, beetje droppen. Lachje 

hier, knipoog daar. Tot het moment dat er een 

discutabele bal wordt gespeeld. Dan gaan de 

nagels uit, de blik op scherp en vliegen de dames 

elkaar in de haren. Op het scherpst van de snede 

wordt een call van de tegenstandster betwist, 

betwijfeld en aangevochten. Onderling gaat het 

er dan scherp aan toe. Ondertussen beoordelen 

de dames natuurlijk elkaars kleding, schoenen en 

kapsel. Je verwacht misschien dat dit pas op late-

re leeftijd komt opzetten, maar tijdens de da-

mesenkel A finale werd ik door een jeugdlid ge-

wezen op de leuke schoenen van Sandy. Dus. 

Vrouwenbadminton. 

 

Wat dat betreft doen wij het als mannen simpe-

ler. Mannenbadminton is hard, dynamisch, snel. 

Smashen, beuken en schreeuwen. Als er een 

discutabele bal gespeeld wordt, bekijken wij in 

goed onderling overleg wat de beste oplossing is. 

En daar leggen wij ons bij neer. Niet krabben, 

bijten of harentrekken. Nee, accepteren. Daarbij 

hebben mannen – buiten Mario – geen oog voor 

eigen kleding en kapsel, laat staan voor die van 

de tegenstander. Mannenbadminton wordt door 

ons mannen als atleten beoefend, die zich tot 

het uiterste pushen om het maximale er uit te 

halen. Vrouwenbadminton? Ik heb eens zitten 

kijken, maar ik vond de invloed van zwangere 

dames deze clubkampioenschappen toch ver-

dacht hoog. I rest my case. 

 

Dus, dames. Hang maar flyers aan de muur, kom 

maar op je campingstoel naast de baan zitten. En 

kijk maar eens goed. Heel goed. Misschien dat 

dan het kwartje valt en jullie inzien dat het eigen-

lijk pure jaloezie is richting het mannenbadmin-

ton. Voor de geïnteresseerde dames zijn wij 

mannen altijd bereid een clinic smashen, beuken 

en schreeuwen te geven. Zo zijn wij. 

 

PR Commissie 
 

Hallo! De PR-commissie draait weer op volle toe-

ren. En we kunnen meteen starten met het voor-

stellen van onze twee nieuwste aanwinsten bin-

nen de commissie: Maud Faes en Dio van Gils. 

Deze twee multi-talenten kunnen méér dan 

badmintonnen alleen. Fashionista Maud hebben 

we (uiteraard) kunnen strikken als onze nieuwe 

Clubkledingcoördinator en Communicatie-

goeroe Dio gaat onze nieuwe webmaster wor-

den. Daarmee zijn alle taken weer goed verdeeld 

binnen de PR waardoor iedereen nu voorname-

lijk één vaste taak heeft. Vele handen maken licht 

werk, nietwaar? Uiteraard kunnen we met deze 

gemengde samenstelling van jong-oud, conven-

tioneel vs out of the box en creatieve breinen 

nóg optimaler functioneren en zullen er zeker 

weer nieuwe supervette ideeën uit de PR-koker 

gaan rollen. Watch out! 

 

Remy is gestopt met zijn TC-werk en is daarmee 

nu volledig binnen de sponsorcommissie actief. 

Hij gaat, samen met zijn lieve broer, nu nog meer 

focussen op het behouden en werven van spon-

soren. Vanuit het Bestuur hebben wij een ambi-

tieus streefbedrag meegekregen wat wij moeten 
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proberen binnen te halen. Daarmee kunnen we 

het competitie-spelen betaalbaar houden voor al 

onze jeugd- en seniorencompetitiespelers. De 

sponsors hebben we nu over ons beiden ver-

deeld, dus kunnen we de komende maanden ‘op 

pad’. Mocht je ook nog een sponsor weten, laat 

het Remy of mij dan vooral even weten! Mis-

schien wil je eigen werkgever wel een klein be-

drag doneren aan de leukste sportclub van Gilze-

Rijen? Al vanaf € 40,00 kun je  adverteren in ons 

clubblad! Op onze website www.bcgilze.nl kun je 

de sponsorgids vinden met alle mogelijkheden. 

 

Op woensdag 29 maart, direct na de Kreeft Assu-

rantiën-clubkampioenschappen, hebben we ca. 

110 oud-leden een persoonlijke uitnodiging ge-

stuurd om ‘nog eens langs te komen’ in de 

sporthal met een racket. In het kader van leden-

werving dachten we dat dit nog een voor de 

hand liggende actie zou zijn aangezien al deze 

mensen natuurlijk al weten hoe leuk badminton-

nen is bij BC Gilze. Dat er destijds redenen waren 

voor hen om te stoppen is duidelijk, maar dit kan 

variëren van een blessure tot studie tot andere 

prioriteiten. Misschien geven we hiermee wel 

weer het laatste zetje om deze oud-leden weer te 

activeren als BC Gilze-lid. En anders hadden ze in 

ieder geval weer een eenmalige leuke woens-

dagavond waar ze veel bekenden zagen. 

 

Clubkleding: tot uiterlijk 26 april kunnen alle le-

den weer hun bestelling voor de BC Gilze-

clubkleding inleveren bij Maud. Voor competitie-

spelers bestellen wij dan een sponsorshirt, voor 

alle recreanten is er een sponsorloos clubshirt. 

Ook broekjes en skirts (rokje met binnenbroek) 

zijn verkrijgbaar via de clubkledinglijn. Zelf een 

donkerblauw rokje of broekje bestellen mag ook, 

maar dan moet je wel zelf zorgen dat er het juis-

te gele clublogo op gedrukt wordt. Dit logo kun je 

via mij opvragen. Wij zorgen er dan voor dat jij 

nog in juni je nieuwe clubkleding hebt! 

 

Een ander idee wat we nog eens op willen pak-

ken is het maken van een leuk filmpje over onze 

leuke club. We zijn momenteel in gesprek met 

iemand die ons daarbij wellicht kan helpen. 

Mocht je leuke ideeën hebben over hoe dat film-

pje eruit zou kunnen komen te zien, laat het ons 

weten! 

 

Tenslotte zijn we aan het brainstormen over het 

nieuwe BC Gilze-merchandise artikel. Binnenkort 

zullen jullie hier meer van gaan horen! 

 

Met sportieve groet, Mario. 

 

Awkward! 
 

Mario, “bedankt” voor het aanwijzen van mij als 

het volgende slachtoffer van de rubriek 

“Awkward”. En Maud hartstikke bedankt voor het 

introduceren van dit geweldige woord bij BC 

Gilze. Dit mooie woord is binnen ons clubje in-

middels bekend komen te staan als iemands 

bijzondere hobby of verzameling en dan in de 

positieve zin van het woord (althans, zo heb ik 

het maar opgevat). 

 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het de 

maandag na de clubkampioenschappen. En kan 

ik wel terugkijken op een geweldig weekend. Niet 

alleen omdat het me sportief goed is afgegaan, 

maar vooral omdat ik me in dat weekend met 

mijn twee grootste hobby’s heb kunnen bezig 

houden, namelijk: badmintonnen en Formule 1 

autosport. Tijdens het weekend van de clubkam-

pioenschappen is namelijk het Formule 1 seizoen 

2017 gestart in Melbourne. Dat betekende vroeg 

op, Formule 1 kijken, snel spullen pakken en de 

rest van de dag lekker badmintonnen, heerlijk! 

 

Formule 1 is al jaren een grote passie en dat uit 

zich op vele vlakken. Ik kijk graag alle races live 

met mijn Formule 1 vrienden, dus ook als dit in 

de vroege ochtend is. Het is voor veel mensen 

best Awkward om midden in de nacht je bed uit 

te gaan, een stukje te fietsen en dan bij vrienden 

voor de TV te gaan zitten. Maar iedere gek z’n 

gebrek en het schept wel een band die ochtend 

races! Naast het volgen van de races ben ik ook 
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een tijdje web redacteur geweest voor een For-

mule 1 internet site. Dit was niet geheel toevallig 

in de periode dat ik een schouderblessure had 

en niet veel plezier haalde uit het badmintonnen. 

Als redactielid van die website heb ik me ook een 

aantal keer uitgegeven voor persfotograaf en zo 

verschillende tests bezocht waarbij ik lekker door 

de pitstraat kon lopen tussen de auto’s en de 

coureurs. Voor een fan als ik is het dan geweldig 

als je foto’s staat te maken in de pitstraat en in-

eens Michael Schumacher naast je staat. 

 

Toen de schouderblessure genezen was en ik 

weer meer kon badmintonnen (mijn studie was 

inmiddels ook afgerond en ik was begonnen met 

mijn baan) ben ik geleidelijk gestopt met de web 

redactie. Toch is er daardoor ook een link met de 

badminton ontstaan, want ik had inmiddels een 

leuke fotocamera en ben daardoor bij de bad-

mintontoernooien foto’s blijven maken. De For-

mule 1 behoefte blijf ik nog wel stillen door af 

een toe een race of een training te bezoeken, 

tegenwoordig helaas zonder perspas. De foto’s 

van mijn recentste bezoekjes kun je vinden op:  

www.michelvandongen.nl. 

 

 
 

Een ander aspect van mijn Formule 1 hobby is 

mijn verzameling attributen, boeken, tijdschrif-

ten, programma boekjes en vooral veel modelau-

to’s. Als grote fan van voormalig Nederlands 

trots in de Formule 1, Jos Verstappen, verzamel-

de ik van 1994 tot en met 2003 modellen van alle 

auto’s waarin hij Formule 1 reed. Dit zijn dan 

auto’s in een schaal van 1:43 (ter grootte van een 

shuttle) en auto’s in schaal 1:18 (ter grootte van 

een racketblad). Nadat Jos Verstappen is gestopt 

met Formule 1 racen is ook mijn verzamelwoede 

gestopt. Althans ik dacht dat dit volledig gestopt 

was. Maar toen in 2015 Jos’ zoon Max debuteer-

de in de Formule 1 bleek dat mijn verzamelwoe-

de slechts in de slaapstand stond, maar nog 

steeds springlevend was. Ik ging dus weer fana-

tiek aan de gang met het verzamelen van alle 

verkrijgbare modelauto’s. Dat ging even goed tot 

15 mei 2016, dat was de dag die iedere Neder-

landse Formule 1 fan zich tot in lengte van jaren 

zal blijven heugen, want op die dag won voor het 

eerst een Nederlander een Formule 1 race. De 

vlag is uitgegaan die dag en ook in huize Van 

Dongen is een glaasje champagne gedronken! 

Dit geweldige succes zorgde er ook voor dat de 

verzamelaar in mij op de proef werd gesteld. 

Want van een succesvol coureur verschijnen 

ongelofelijk veel modelauto’s en dan wordt het 

iets te gortig om álles te verzamelen. Ik ben dus 

(mede op verzoek van mijn vrouw Ellen) mijn 

Awkward trekje een beetje onder controle aan 

het krijgen. Dit neemt niet weg dat ik ook van 

Max Verstappen inmiddels een leuke collectie 

modellen heb opgebouwd die echt nog wel een 

beetje zal groeien (niet tegen Ellen zeggen 

s.v.p.….). Geïnteresseerden in de modelauto-

collectie kunnen op afspraak een excursie boe-

ken in mijn privé museum ;-) 

 

 
 

Zo, voor nu genoeg over mijn bijzondere hobby. 

Het was niet moeilijk uit de ruime keuze van bij-

zondere mensen die BC Gilze rijk is een volgend 

slachtoffer te kiezen voor deze rubriek. Jos  

Vermeulen aan jou de eer om in het volgende 

Virke iets over jouw Lego hobby te vertellen! 

http://www.michelvandongen.nl/
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Doorgeefpagina  

senioren 
 

De doorgeefpagina van Tim Wirken zal verschij-

nen in het volgende Virke. 

 

 

 

Doorgeefpagina jeugd 
 

Hallo allemaal,  

 

Ik ben Robine Hooft en ik ben 14 jaar oud. Ik 

speel nu ongeveer zeven jaar badminton en heb 

dit al deze jaren met plezier bij BC Gilze gedaan. 

De afgelopen twee jaar heb ik met de competitie 

in een team gespeeld met Fenne, Simone, Joey 

en Rick. Ik heb het altijd heel gezellig gehad in dit 

team. Volgend jaar zitten we niet meer bij elkaar, 

dus om dit seizoen en deze twee jaar als team 

nog even goed af te sluiten hebben we besloten 

om nog even Brabants én Nederlands kampioen 

te worden. Grapje.  

 

 

Vanaf volgend jaar speel ik eerste klasse en zit ik 

in een team met Sofie, Fenne, Patrick en  

Christian. Ook dit belooft weer een heel gezellig 

jaar te worden.  

 

Naast badminton zit ik ook op zwemmen. Ik zit al 

acht jaar bij RBT’98 en heb het er erg naar mijn 

zin. Buiten sporten doe ik ook aan gitaar spelen 

en verder moet ik ook veel doen voor school. Ik 

zit in het derde jaar van het VWO op het Beatrix 

College en aangezien ik van plan ben het VWO af 

te maken zal ik er dus hard voor moeten werken. 

 

 
 

Ik wil Jort heel erg bedanken voor de doorgeef-

pagina en voor de bijnaam Robo die ook nog in 

het stukje stond … Ik geef bij deze de pagina 

door aan Lizzy van Gils. 

 

Aangezien Lizzy de doorgeefpagina laatst nog 

heeft gehad, wordt deze doorgegeven aan Nien-

ke Timmermans. 

 

http://www.bcgilze.com/kopie-van-foto-s-gemeentetoernooi
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Zaaldiensten 
 

19 april: Mandy Dirkx – Susanne van de Vegte – 

van de Niewelaar 

 

26 april: Kees van Dongen – Ben van der Veer Sr. 

 

3 mei: Michel van Dongen – Sandy van Trier - 

Graafmans 

 

10 mei: Jos Dubois – Mariëlla Theeuwes 

 

17 mei: Bart van Elderen – Richard Schrauwen 

 

24 mei: Michel van Galen – Jurgen Rommen 

 

31 mei: Peter Geerts – Femke van Riel 

 

7 juni: Toon van Gestel – Helen van Raak 

 

14 juni: Frank van Gils – Marieke van den  

Ouweland 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Tess van Riel 

+ Eduard van Broekhoven 

+ Jannick Ickenroth 

 

Af: 

- Mark van Berkel 

- Sanne Paulissen 

- Nick van Engelen 

 

Jarige jeugdleden 
 
Sanne Duffhues        19 apr 

Mandy van Baal        22 apr 

Joey van Gils          22 apr 

Luca Duffhues         24 apr 

Ruben Klaassen          2 mei 

Anouk Baart         11 mei 

Joyce van Gestel        18 mei 

Fabiënne Mangelaars          4  jun 

Jarige seniorleden 
 

Patrick Strengman           14 apr 

Maartje van Nistelrooij        20 apr 

Mariëlla Theeuwes        21 apr 

André de Vette                       7 mei 

Hans Weij        10 mei 

Jolanda van den Broek       12 mei 

Christian van Zon       14 mei 

Jeroen Albers        14 mei 

Mandy Dirkx         23 mei 

Marry van Mierlo       23 mei 

Marieke van den Ouweland        2 jun  

Eric Graafmans        11 jun 

 

Van de Penningmeester 
 
Hallo allemaal, 

 

Ik ben Patrick Strengman en ik ben de penning-

meester van BC Gilze. Ik draag zorg voor een 

goede administratie van de financiën. Mocht je 

hierover vragen hebben, schroom dan niet om 

contact met mij op te nemen. 

 

De betaling van de contributie en competitiebij-

drage 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,  

 

Patrick Strengman, 

06 – 39443639, pstrengman@hotmail.com 

mailto:pstrengman@hotmail.com
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Clubkampioenschappen 

2017 
 

Door de jeugdredactie. 

 

Het zit er weer op! De clubkampioenschappen  

2017. Het was weer een weekend vol sportiviteit 

en heel veel gezelligheid.  Het begon zaterdag 

ochtend  in het sportcafé. Een aantal leden geno-

ten daar van een heerlijk ontbijt. Toen al was ze 

sfeer gezellig. 

 

De eerste wedstrijden werden gespeeld en lang-

zaam liep de zaal vol met enthousiaste badmin-

tonners.  De organisatie hield van achter de 

wedstijd tafel als in de gaten en de wedstrijden 

liepen zelfs een klein uurtje voor.  Er werden 

wedstrijden op verschillende niveaus gespeeld.  

 

De jongste waren de mini’s. Zij stonden zondag 

ochtend al om 9 uur op de baan. Ze hebben leu-

ke wedstrijdjes laten zien en ook nog eens zelf 

mee geteld. Wie is de jongste kampioen van 2017 

geworden? 

 

Dan krijg je de F, hier in speelde veel nieuwe 

jeugd. En werden spanende wedstrijden ge-

speeld. De jongens en meisjes speelden tegen 

elkaar. Maar wie waren het sterkst , de jongens 

of de meisjes? 

 

De E is weer een stapje hoger. Hierin werden 

veel verrassende wedstrijden gespeeld en hier-

door kwamen er veel nieuwe kampioenen. Maar 

wie zijn dat? 

 

In de laagste klasse van de senioren wilde men 

niet “Veteranen” genoemd worden dus werd dit  

de C klasse. 

 

In de B klasse zijn veel oudere jeugd spelers te 

zien. Dit was dus een mooie combinatie om te 

zien spelen. Zou de jeugd de ouderen de baas 

kunnen? 

Dan het allerhoogste niveau, de A. Zij lieten 

mooie, spannende en verrassende wedstrijden 

zien. Zullen de winnaars dezelfde zijn als vorig 

jaar? 

 

Zaterdag werden de poule wedstrijden gespeeld. 

Zondag ochtend kwamen de mini’s ook in actie 

en werden de poule wedstrijden afgerond. Er 

werd een begin gemaakt aan de kwart finales en 

de halve finales. Onder tussen was de prijsuitrei-

king van de mini’s. Toen de kwart en halve finales 

er op zaten werden de finales gespeeld. Dit wa-

ren veel mooie en lange wedstrijden. 

 

Als laatste worden de enkel finales in de A  klasse 

gespeeld. Wie oh wie mag zich Clubkampioen 

2017 noemen? 

 

Als eerste werd de finale dames enkel gespeeld. 

De dames Evelien en Sandy gingen de strijd met 

elkaar aan. Zal Sandy ondanks haar zwanger-

schap de titel wederom  binnen kunnen slepen?   

Na een zinderende 3e set en een goed spelende 

Sandy moet ze dit jaar toch de eer laten aan 

Evelien.  

 

Hierna start de heren finale. Omdat de clubkam-

pioen van 2016 in de halve finale werd uitge-

schakeld door Ben van de Veer jr. werd het so-

wieso een andere kampioen in deze klasse. 

 

Na een wedstrijd van 2 mooie sets wist Remy aan 

het langste eind te trekken en mag zich  club-

kampioen 2017 noemen. 
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Dit zijn alle winnaars. 

 

Mini’s  

1. Lara Diepstraten 

2. Maud de Vegte  

3. Stijn Kreeft 

 

GD-F 

1. Diede Willemse - Mathijs van Engelen 

2. Mandy van Baal - Gijs Klaassen 

 

Dubbel-F  

1. Mathijs van Engelen - Fabian Gielen 

2. Mandy van Baal - Diede Willemse 

 

Enkel-F  

1. Teun Klaassen  

2. Mandy van Baal 

 

 

 

GD-E  

1. Anouk Baart - Koen Timmermans 

2. Lizzy van Gils - Lars Vermeeren 

 

Dubbel-E  

1. Kim van Beek  - Daphne van Strien  

2. Lizzy van Gils - Julia Sundermeijer 

 

Enkel-E  

1. Lizzy van Gils  

2. Anouk Baart 

 

GD-C  

1. Mariëlla Theeuwes - Joost Roovers  

2. Monique Willemse - Jannes Oprins 

 

DD-C  

1. Els Graafmans - Monique Willemse  

2. Jolanda van den Broek - Ingrid Faes 

 

 

 

HD-C  

1. Frans Oprins - André de Vette  

2. William Aarts - Ben Sr. van der Veer 

 

HE-C  

1. André de Vette  

2. Marry van Mierlo 

 

DE-C    

1. Mariëlla Theeuwes  

2. Ingrid Faes 

 

 

 

GD-B  

1. Robine Hooft - Rick van Baal  

2. Marieke van den Ouweland - Claud Klaassen 

 

DD-B 

1. Fenne Kreeft - Simone Kreeft  

2. Christa Hooft - Robine Hooft 
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HD-B  

1. Michel van Dongen - Claud Klaassen 

2. Rick van Baal - Thibo van Gils 

 

 

 

DE-B  

1. Fenne Kreeft  

2. Bente Willemse 

 

HE-B  

1. Michel van Dongen  

2. Rick van Baal 

 

GD-A  

1. Heidi Vermeulen-Timmermans - Jeroen Albers  

2. Maartje van Nistelrooy - Ben van der Veer 

 

HD-A  

1. Jeroen Albers - Tim Braspenning  

2.  Mario van Mierlo - Remy van Mierlo 

 

 

 

DD-A  

1. Evelien Stokkermans - Maaike van der Veer - 

De Jong  

2. Sandy van Trier – Graafmans - Heidi  

Vermeulen-Timmermans 

DE-A 

1. Evelien Stokkermans 

2. Sandy van Trier – Graafmans 

 

 
 

HE-A  

1. Remy van Mierlo  

2. Ben van der Veer 

 

Toen alle finales waren gespeeld en iedereen 

weer fris gedoucht had, was het tijd voor de 

prijsuitreiking. De organisatie  had hele mooi 

prijzen geregeld. Na de speeches van Evelien 

vertelde Remy dat dit het laatste jaar was dat hij 

in de enkel mee zou doen. In 1997 werd hij voor 

het eerst clubkampioen. Nu 20 jaar later en 10 

keer de 1ste prijs te hebben gehad vindt hij het 

mooi geweest. 

 

Na de prijsuitreiking werd er genoten van een 

heerlijk buffet in het sportcafé. Helaas is het 

weekend niet zonder blessures afgesloten. 

Femke van Riel zwikte in haar voet om in haar 

gemengd dubbel. We wensen haar veel succes 

met haar herstel.  Als laatste willen we de orga-

nisatie heel erg bedanken voor het super gezel-

lige en succesvol toernooi.  Tot volgend jaar! 
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Gekke bekken pagina 
 

Met dank aan Jurgen Klaassen en Michel van 

Dongen zijn er weer mooie foto’s gemaakt tij-

dens de clubkampioenschappen. Er zijn echter 

een paar foto’s die laten zien dat badminton en 

charmant kijken een flinke opgave is… 
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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… 
 

……… u voor al uw vragen over Karol Wojtyła, beter bekend als Paus Johannes Paulus II, bij Mario     

terecht kunt? 

 

……… hij vroeger zijn scriptie schreef over deze heilige en u er alles over kan vertellen! 

 

……… Wendy Dekker nu officieel ‘Fan van Ben’ is? 

 

……… het haringhappen na carnaval toch wel een van de culinaire hoogtepunten van Sportcafé Gilze uit  

  2017 bleek te zijn (hmmmmmm!!!)? 

 

……… William Aarts nu ook officieel tot de Slimste Mens is gekozen, omdat hij als enige BC Gilze-lid maar   

   liefst alle drie de pub-quizzen wist te winnen!? 

 

……… Remy nu écht heeft beloofd om vanaf nu niet meer op toernooien in het enkelspel uit te komen, na  

          zijn 10e gewonnen enkeltitel sinds 1997? 

 

……… er hard wordt getrokken aan de ledenwerving door de PR- en Recreatiecommissie; al helpt het er  

          niet aan mee als nieuwe leden na 10 minuten alweer met een afgescheurde achillespees naar de  

          Eerste Hulp afgevoerd moeten worden? 

 

……… onze (interim)voorzitter Ben dit slachtoffer persoonlijk naar huis in Tilburg heeft gebracht? 

 

……… het heel leuk is dat de fanatieke club van oudere jeugdleden nu bijna helemaal is toegetreden als  

          actieve vrijwilliger in de diverse commissies!? 

 

……… de PR-commissie nu ook spreekbeurtpakketten beschikbaar heeft voor onze jeugdleden? 

 

……… Remy wil Gin Tonic (….)? 

 

……… Eva plotsklaps de humor heeft gevonden en tot grappige tegeltjeswijsheden is gekomen? 

 

……… Mariëlla graag nogmaals wil benadrukken dat ze in de C-klasse speelt en níet in de Veteranen- 

          klasse? 

 

……… Maud een wedstrijd heeft stilgelegd om een boer te laten.  

 

……… alle BC Gilze-leden zeker nog tot uiterlijk 18 april hun Rabobank Clubkas Campagne-stem(men)  

moeten uitbrengen op onze eigen badmintonclub omdat ons dit een aanzienlijk bedrag kan  

opleveren? 

 

……… Rick van Baal zijn eigen ‘posse’ heeft, die overigens hun ‘vijand’ Michel van Dongen (HE-B finale)  

          nadien sportief feliciteerde met zijn overwinning? 


