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Van de Redactie

Hier kunnen we als vereniging weinig aan doen
helaas. We merken dat er dit jaar maar weinig
nieuwe mensen zijn gaan badmintonnen bij ons.

Beste badmintonners en andere lezers,

Hier kunnen we wél wat aan doen. De PR come

missie draait op volle kracht en zorgt dat we in

Voor jullie ligt het zesde Virke van de 25 jaar-

diverse media zichtbaar zijn, van het Weekblad

gang van ons mooie clubblad. Dit is de laatste

Gilze-Rijen, tot Facebook, tot “Hallo Gilze-Rijen”

keer dat we dat kunnen zeggen, want vanaf ko-

op televisie. In de zomer zullen we ook weer in

mend seizoen zullen er 5 Virkes per jaargang

het dorp gaan flyeren en aan het begin van het

verschijnen.

seizoen starten we met een wervingsactie.

Naast de gebruikelijke rubrieken bevat deze edi-

Dat het goed gaat met de jeugd geeft me ver-

tie de bijdrage voor de rubriek Awkward! van Jos

trouwen voor de toekomst. De komende jaren

Vermeulen en kunnen jullie allen weer stemmen

zullen gelukkig veel jeugdleden de leeftijd van 18

voor het leukste Wist-u-datje van dit seizoen.

bereiken, waardoor ze ook seniorlid zullen worden. Aanwas bij de senioren hebben we dus ook

Wij wensen jullie veel leesplezier!

al in huis. We hebben er alle vertrouwen in dat
we deze jeugdleden wel bij onze club kunnen

Sofie en Michel.

houden.

Van de Voorzitter

Bij de competitie is de jeugd ook de hoop voor

Beste leden,
Het laatste Virke van de 25ste jaargang van het
Virke ligt voor jullie neus. Dat betekent dat het
seizoen ten einde loopt. Met wisselende gevoelens kijk ik terug op het seizoen. De jeugd heeft
een topjaar gehad, waarbij we het jeugdledenaantal verder hebben zien toenemen. De kampioenen in de competitie dit jaar waren het jeugdteam onder 15-1 en Gilze 6. Gilze 6 bestaat volledig uit jeugdleden, maar wist toch kampioen te
worden bij de senioren in de derde klasse. Ook
hebben we dit jaar veel jeugdleden als nieuwe
vrijwilliger mogen verwelkomen. Kortom, wat de
jeugd betreft hebben we zeker niet te klagen.
Als we dan naar de senioren kijken maak ik me
iets meer zorgen. Het gaat niet slecht, dat zeker
niet, maar er zijn wel zaken waar we vanuit het
bestuur onze aandacht op vestigen. Om te beginnen zien we dat het ledenaantal bij de senioren dit jaar langzaam is afgenomen. De reden
voor het opzeggen is bijna altijd een blessure.
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de toekomst. Afgelopen en komend competitieseizoen zijn best veel senioren competitiespelers
gestopt. We zitten in een overgangsfase, waarbij
de kampioenen van het verleden het stokje
overdragen aan de kampioenen van de toekomst. Dit betekent dat we er flink aan moeten
trekken om de klassen en divisies waarin we nu
uit mogen komen te behouden. Ook hier letten
we als bestuur goed op, waarbij de TC een driejarenplan heeft geschreven hoe we er voor willen
zorgen dat we ook in de toekomst in de landelijke competitie actief kunnen blijven.
Eerder dit jaar heb ik aangekondigd de voorzittershamer over te gaan dragen aan iemand anders, omdat ik het penningmeesterschap op me
ga nemen. Op dit moment heeft zich echter nog
geen aspirant voorzitter zich gemeld. Als bestuur
hopen we dat iemand zichzelf met enthousiasme
en uit clubbelang kandidaat stelt. Dit kan een lid
zijn of wellicht 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! Zo lang we geen voorzitter hebben zullen Anoek (secretaris) en ikzelf
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als penningmeester de taken waarnemen, waar-

woorden. Moe en voldaan kwam Niels van de

bij we ondersteund worden door de andere vier

baan, maar meer zat er helaas niet in. Zowel de

bestuursleden.

damesdubbel als mix startten vanuit Gilze kant
erg sterk, maar zodra Velo een tandje bijzette

Tot slot wil ik nog melden dat in de zomer de

was het voorbij. Al met al weer een mooie erva-

seniorleden op woensdagavonden van 20.00 tot

ring voor Gilze 1 en BC Gilze in het algemeen.

22.00 uur weer kunnen blijven badmintonnen.
Misschien niet elke woensdagavond, want ze

Dan over naar de kampioenen uit de competitie.

gaan de lampen in de hal weer aanpassen. De

Op zaterdag 8 april speelde U15-1 de slotwed-

avonden waarop we kunnen badmintonnen zul-

strijden in Waalwijk en op zondag 9 april speelde

len nog worden gecommuniceerd.

Gilze 6 hun slotwedstrijden. U15-1 was ingedeeld
in de poule bij Alouette en Drunen. De eerste

Hartelijke groeten,
Ben van der Veer jr.

“Don’t practice until you get it right. Practice until
you can’t get it wrong.”
“Train niet totdat je iets kunt. Train totdat je iets
niet meer fout kunt doen.”

~ Omdenken ~

Technische Commissie
Het laatste Virke van dit jaar al weer, een teken
dat het seizoen nu echt bijna afgelopen is. Tussen nu en de vorige editie zijn er nog verschillende Kampioenschappen gespeeld door zowel
jeugd- als seniorenspelers.
Beginnende bij woensdag 5 april waarop Gilze 1
het opnam tegen Landskampioen Velo 1. Een
groot aantal supporters kwam onze spelers
aanmoedigen en juichte zo hard als ze konden.
Echter bleek Velo 1 toch iets te sterk te zijn (lees:
ze zijn niet voor niets landskampioen) en werd er
verloren met 0-5. Evelien stuntte bijna tegen Lisa
Malaihollo door bijna een set te winnen, maar
helaas kwam ze op het einde net wat te kort. De
heren Jeroen en Tim hadden vooral veel plezier
in de wedstrijd. Ze smashten en speelden alles
wat ze konden, maar de tegenstander sloeg alles
zeer geplaatst terug. Niels probeerde in zijn single alle slagen uit die hij ooit geleerd had, maar
de tegenstander wist er telkens goed op te ant-
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wedstrijd, tegen Drunen, was gelijk een pittige.
De heren hadden het lastig, deden hun best
maar konden niet winnen. De dames konden iets
meer tegenstand bieden en Lizzy speelde zelfs 3
sets in haar single. Echter gingen zowel de single
als dubbel naar Drunen waardoor Gilze met 0-5
verloor. Een paar uur later stond de wedstrijd
tegen Alouette op het programma. Vol goede
moed gingen ze van start en dit werkte gelijk. De
wedstrijden gingen erg gelijk op en waren dan
ook voor zowel spelers als supporters zenuwslopend. Door het goede doorzettingsvermogen
van Gilze wisten ze te winnen met 3-2. Doordat
ze 2e in hun poule waren geworden gingen ze in
de middag strijden om de 3e en 4e plek van Brabant tegen Dinteloord. Met een uitslag van 4-4
werden ze knap (gedeeld) 3e van Brabant, iets
waar dit team zeker trots op mag zijn! Gefeliciteerd Lars, Hugo, Lizzy en Julia.
Gilze 6 was ingedeeld in de poule bij Geldrop en
Hirundo. Voor dit team zijn de slotwedstrijden
niet nieuw, maar dit keer speelden ze in een seniorenklasse mee. Geldrop bleek toch echt te
sterk te zijn en Gilze verloor met 1-4. Enkel
Robine en Fenne wisten een punt voor Gilze te
winnen. Net als bij het jeugdteam verzamelde ze
al hun krachten voor de tweede wedstrijd. Deze
ging dan ook een stuk beter. Van Hirundo werd
netjes gewonnen met 3-2, wat resulteerde in een
2e plaats van Brabant. Ook dit is een knappe
prestatie! Fenne, Simone, Robine, Joey en Rick
gefeliciteerd!

Kopij: kopijvirke@outlook.com

Als laatste ben ik jullie nog het verloop van de

ning/competitie, wie begeleidt wanneer op vrij-

Regiobeker verschuldigd. Gilze was ingedeeld in

dag (enkel voor seniorenspelers) en wanneer

de poule bij Bever, Reeshof en Weert. Er werd

start de competitie.

begonnen op woensdag 15 maart tegen Bever,
een welbekende tegenstander. De wedstrijden

Voor nu alvast een hele fijne vakantie gewenst!

gingen vrij gelijk op, maar helaas was het deze

Groetjes Maaike

keer Bever die de overwinning mee naar huis
nam met 2-3. Woensdag 19 april stond de uit-

Hoofdsponsoren seniorencompetitie:

wedstrijd tegen Weert op het programma. Echt

Administratiekantoor Meeuwesen

gezellige spelers waren het niet en ook een
drankje naderhand zat er niet in, maar gelukkig
werden de punten wel mee naar Gilze genomen.
Met een overwinning van 3-2 verlieten ze Weert

Q-Promotions

om in Gilze nog lekker na te borrelen. De laatste
wedstrijd tegen Reeshof was van te voren ingeschat als een ‘zware’ wedstrijd. Dat de spelers er
verstand van hebben is duidelijk, ze leverde goede tegenstand, maar de spelers van Reeshof

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Fysio Therapie Gilze

bleken toch echt een maatje te groot. Er werden
veel 3-setters gespeeld, maar uiteindelijk wist
alleen Dio een punt binnen te halen. De uitslag
was dan ook 4-1 voor Reeshof en een derde
plaatse in de poule. Hierdoor zijn ze niet gekwalificeerd voor de slotdag, maar hebben de spelers
zich weer van hun goede kant kunnen laten zien
en ook zeker weer wat ervaring opgedaan.
Nu dan, het laatste stukje van dit Virke. Het
nieuwe seizoen! Richard heeft inmiddels de
speelsleutel aangevraagd en iedereen is gemaild
over de competitieweken van seizoen 2017-2018.
Zodra de speelsleutel bevestigd is worden de
uitnodigingen verstuurd naar alle tegenstanders
en zullen wij uitnodigingen ontvangen. Richard
probeert dan ook elk team zo snel mogelijk op
de hoogte te stellen van de geplande wedstrijden, maar helaas zijn wij voor de uitwedstrijden
afhankelijk van wanneer de tegenstander ons
uitnodigt…en ja, soms kan dit dan ook wel even
duren. We houden jullie op de hoogte.
In de zomervakantie zullen jullie tevens een mail
ontvangen met daarin nog meer informatie over
de start van het nieuwe seizoen. Wanneer start
de training precies, wie krijgt welke trainer, hoe
zit het ook al weer met afmelden trai-
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Recreatie Commissie
Alweer het laatste Virke van dit seizoen. Vanuit
de rc-commissie is niet veel te melden. We hadden op zaterdag 13 mei het clubuitje gepland.
We zouden gaan varen op de Biesbosch en daar
een activiteit gaan doen. Maar omdat er maar
weinig aanmeldingen waren hebben we dit niet
door laten gaan. We vinden dit heel jammer,
zeker voor degene die hier al tijd en moeite hadden ingestoken. Volgend jaar gaan we het weer
opnieuw proberen.
Als laatste activiteit is het introducétoermooi op
28 juni. Dit toernooi is altijd heel gezellig en leuk
als afsluiting van het badmintonseizoen. Als jullie
dit lezen zijn de uitnodigingen al uit gedeeld. Dit
jaar wordt er geen bijdrage gevraagd voor de
introducé.
De midweekcompetitie zit erop en hier is de uitslag van de recreatieteams. Gilze 1 is op de 5de
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plaats geëindigd, Gilze 2 is op de 2de plaats ge-

maar liefst € 574,01 opgehaald. Zo zie je maar;

eindigd, Gilze 3 is op de 5de plaats geëindigd,

samen kunnen wij veel bereiken zonder dat het

Gilze 4 is op de 6de plaats geëindigd en Gilze 5 is

eenieder heel veel moeite en inspanning kost.

op de 4de plaats geëindigd. Deze uitslag kun je

Dit geld is een welkome aanvulling voor de spon-

ook nalezen op de site van bc-gilze.

sorcommissie waarmee zij, samen met alle overige sponsorinkomsten, het competitiespelen

Voor het komende seizoen hebben we waar-

betaalbaar kan blijven aanbieden aan alle com-

schijnlijk 3 recreatieteams. De thuiswedstrijden

petitiespelers. Momenteel worden de laatste

zijn altijd op dinsdagavond van 20.30 tot 23.00.

sponsorcontracten ondertekend en zijn we mooi

Onze eerste thuiswedstrijd is op 10 oktober.

op tijd klaar voor seizoen 2017/2018. We zitten
gelukkig ruim in het jasje qua sponsoropbreng-

Voor het volgend seizoen hadden we een nieuwe

sten, maar natuurlijk is iedereen welkom als

trainster gevonden. Eva Oprins wilde heel graag

hij/zij BC Gilze op enige manier financieel wil

de recreanten training geven. Maar omdat er

ondersteunen. Dat kan al vanaf € 40,00 met

maar weinig recreanten zich hadden opgegeven

mooie advertenties in ons clubblad ’t Virke! Meer

gaat de training voor het volgend seizoen niet

info bij Remy of mijzelf of kijk eens in onze spon-

door. Zodra er iets verandert en er meer recre-

sorgids op de website www.bcgilze.nl.

anten training willen gaan we dit weer oppakken.
Heb je nog leuke ideeën voor ons, laat het dan

Binnen de PR-commissie gaan we, nu onder-

weten. Vind je het leuk om mee te helpen in de

steund door onze twee nieuwe PR-talenten Dio

recreatiecommissie, spreek dan een van de

en Maud, nu richting ‘the next level’ van promo-

commissieleden aan.

tie. Het idee is om een leuk promo-filmpje te
maken van onze club, waarbij alles en iedereen

Dit was het weer het laatste stukje van dit sei-

aan bod komt. Dit korte filmpje willen we vervol-

zoen van de rc-commissie. Wij wensen jullie een

gens gebruiken als we BC Gilze willen presente-

leuke vakantie en tot ziens in het nieuwe seizoen.

ren op evenementen en bijeenkomsten of in
geval van een nieuwe ledenwervingsactie. Na de

Groetjes van de rc-commissie.

zomerperiode zal dit meer vorm gaan krijgen en
wie weet betrekken we JOU er ook wel bij.

PR commissie

Tijdens de laatste PR-vergadering is er een definitieve keuze gemaakt voor het nieuwste PR-

Hij is eruit! De clubkledingbestelling voor ko-

merchandise item….!! Ik weet het; jullie kúnnen

mend seizoen welteverstaan. Onze clubkleding-

niet wachten!!? Maar het moet. Nog even. Direct

expert Maud heeft zich ontfermd over alle be-

na de zomervakantie wordt het merchandise

stelformulieren die vervolgens zijn doorgezet

artikel wereldkundig gemaakt, als eerst bij de BC

naar onze leverancier. We verwachten nog voor

Gilze-leden zelf. Al met al gaat het eigenlijk dus

eind juni alle kleding te kunnen uitdelen zodat

wel heel goed met de PR-commissie. Dio is in-

iedereen er weer netjes verzorgd en actueel bij-

middels ingewerkt als Webmaster, dus ook onze

loopt, met de juiste sponsoring erop.

digitaal platform loopt als vanouds.

Over sponsoring gesproken; hebben jullie al ge-

Rest mij niets meer dan jullie allen een hele fijne

lezen of gehoord van de opbrengst van de Rabo-

zomervakantie te wensen.

bank Clubkas-campagne? Doordat er veel Rabobank-leden hebben gestemd op BC Gilze tijdens

Zonnige groet, Mario.

de speciale sponsoraanvraag-periode hebben we
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Jeugd commissie

menten voor jullie inzet en gefeliciteerd met het
behalen van jullie diploma.

In de afgelopen periode heeft de JC weer een
aantal geslaagde activiteiten georganiseerd.
Lenteactiviteit:
Op 5 mei liepen er een paar rare figuren rond in
Gilze. Bij de Action zat een zwerver met kijkgaten
in zijn krant. In de Kapittelstraat stond een mevrouw de lantaarnpaal te stofzuigen en midden
op het Jachtveld stond een mevrouw met haar
auto, die op zoek was naar de sporthal. Aan onze
jeugd was het de taak om al deze ‘vossen’ te vin-

Minicompetitie:

den en om tussendoor verschillende vragen be-

Ons BC Gilze minicompetitie-team heeft tot nu

antwoorden. Het was een gezellige en leuke

toe 3 wedstrijden gespeeld en op het moment

avond. Alle vossen nog heel erg bedankt voor

van schrijven heeft het team nog 1 wedstrijd

jullie hulp!

voor de boeg. Tot nu toe hebben Mandy, Sofie,
Diede, Mathijs, Fabian, Gijs en Teun al laten zien
al een mooi potje te kunnen badmintonnen en
goed en sportief met de spelregels om te gaan.
Complimenten voor jullie goede inzet!
Tot slot blijven nieuwe jeugdleden 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

Deeldiploma:

woensdagavond mee!

Op zondag 17 mei werd het deeldiplomaexamen afgenomen. Een groep fanatieke jeugdleden begon om 10:00 aan de shuttlerun-test,
wat het eerste onderdeel was van het examen.
Hierna werden verschillende theorievragen beantwoord, die varieerden van het aantal veren in
een veren shuttle tot vragen over sportiviteit.
Toen mochten de rackets erbij worden gepakt

Agenda komende periode:
5 juli

Dubbelcup ronde 3

7-8-9 juli

Jeugdkamp

12 juli

Slottoernooi

voor het praktijkexamen.
Namens de jeugdcommissie,
Per deeldiploma werden er verschillende oefeningen afgenomen. Terwijl alles werd nagekeken

Eva Oprins

en gecontroleerd, werd er nog fanatiek gecarrouseld. Daarna werden de diploma’s uitgereikt.
Iedereen was geslaagd! Allemaal nog compli-
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Kopij: kopijvirke@outlook.com
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Column:

steentje. Je kon maken wat je wilde en wat maar
in je opkwam. Want zoals het deuntje op de televisie- en radioreclame al verkondigde: “Met Lego

Inspiratieloos.

kun je alles maken”.

Het is de tijd, de hoogste tijd. U wordt bedankt
voor weer een seizoen gezelligheid! Het seizoen
zit er ver op. Een mooi moment om eens te reflecteren. Het eerste seizoen waarin ik mijn terugkeer maakte als columnist en van de redactie
de vrije hand kreeg om mijn mening te ventileren. Hierbij heb ik rekening gehouden met het
verleden. Mijn columns werden nog wel eens als
te provocerend ervaren door sommige leden. En
in een tijd waarin wij juist op zoek zijn naar
nieuwe leden is dat niet handig.
Maar inspiratie, kennen jullie dat woord? Het
overkomt je en soms zit je er om verlegen. Er
gebeurt veel om mij heen, in Gilze, in de sporthal, er wordt gereageerd, er zijn meningen, verhalen en vragen en toch loop ik tegen het inspiratiespook aan.
Ik weet even niet waarover ik zal schrijven. De
zomervakantie komt eraan, er is een nieuwe
teamindeling en het nieuwe seizoen staat voor
de deur. Het is dus langzaam tijd om terug te
kijken, te evalueren, te mijmeren en dingen te
vergeten of om juist zaken nog eens de revue te
laten passeren.

De meeste kinderen kwamen op een leeftijd om
dit speelgoed naast zich weg te leggen (Lego is
afgeleid van het Deense “leg godt”, wat “speelgoed” betekent). Zo rond mijn 16de jaar nam
ook bij mij de interesse in Lego af. Omdat we er
niet meer mee speelden besloten we in een
kerstvakantie alle Lego uit te zoeken en de sets
weer compleet te maken. De hele zolder lag vol
met Lego en bouwbeschrijvingen. Wanneer een
set compleet was werd deze afgebroken, in een
plastic zakje gedaan en in opbergdozen gestopt.

Soms weet je gewoon even niet waarover je
moet schrijven in weerwil van alles waar je mee
bezig bent. Dan is het zo druk in mijn hoofd dat
ik niet kan of wil kiezen of juist ervoor kies mijn
besluiteloosheid met jullie te delen.
Dat heb ik nu gedaan. Veel informatie over eigenlijk niets. Of het extra lezers trekt? Of het
reacties uitlokt? Wie weet. En als het niet zo is,
ook goed.

Awkward!
Bedankt Michel, dat ik middels deze rubriek iets
over mijn passie voor Lego met iedereen kan
delen. Zoals bijna ieder kind speelde ik in mijn
jeugdige jaren met dit Deense plastic bouw-
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Tijdens deze zoektocht vond ik twee Lego sets,
die aan de basis staan van mijn huidige Lego
verzameling. In 1999 introduceerde Lego, naar
aanleiding van een reeks nieuwe films, een
nieuwe lijn: Lego Star Wars. Star Wars was toen
ook al een hobby van me, dus ik besloot deze
twee Lego sets opgebouwd op een plank op mijn

Kopij: kopijvirke@outlook.com

kamer te zetten. Toen in 2002 de nieuwste Star

Toen we ons huis kochten was ik verheugd om

Wars film uitkwam, kwamen er ook steeds meer

alle Lego weer op te kunnen bouwen en in stel-

Lego Star Wars sets op de markt. Vanaf mijn

lingkasten te zetten. Eerst stond mijn verzame-

18de ben ik weer begonnen met het kopen en

ling op de kleine slaapkamer en met de komst

verzamelen van Lego Star Wars sets. In het begin

van Onyx is de gehele collectie naar zolder ver-

was het nog op kleine schaal, maar met de op-

huisd. Naast complete lego sets ben ik ook losse

komst van online shopping en sites zoals ebay en

blokken gaan sparen en verzamelen om zelf iets

marktplaats, kwamen steeds meer en grotere

te bouwen.

sets binnen. Al gauw werd de plank op mijn kamer te klein en ben ik stellagekasten gaan plaat-

Momenteel staat de verzameldrift op een lager

sen om mijn steeds groter wordende collectie in

pitje. Het gezin is veel belangrijker, dan het ver-

weg te zetten. Op een later moment ben ik ook

zamelen van Lego. Een andere reden is dat Lego

andere thema’s gaan verzamelen. Zo heb ik de

van een bepaalde Starfighters of andere voertui-

gehele serie Lego Vikings sets compleet, een

gen steeds vernieuwde versies uitbrengt. Ik be-

aantal sets om een middeleeuws dorp mee te

gin steeds selectiever te verzamelen en kijk

bouwen en de complete set Lego The Lord of the

vooral uit naar nieuwe voertuigen uit bijvoor-

Rings en The Hobbit.

beeld de nieuwste Star Wars films of naar grote
Ultimate Collectors Series sets. Ik schat dat mijn
Lego verzameling uit zo’n 200 sets bestaat, waarvan ruim 150 sets Lego Star Wars zijn. Dit is exclusief de drie verhuisdozen met ‘oude’ Lego
sets, die in die bewuste kerstvakantie netjes uitgezocht en ingepakt zijn.

Toen ik met Vicky ging samenwonen in Het Patronaat kon ik mijn Lego verzameling niet meenemen, omdat er gewoon geen ruimte voor was.
Ik heb toen bijna alles afgebroken en in plastic
zakjes gedaan om later, als ik een eigen huis zou
hebben, alles weer op te bouwen. Echter bleef ik
Lego Star Wars verzamelen, zodat binnen een
jaar overal in huis Lego stond. In de boekenkast,
bovenop de keukenkastjes en naast de tv. Als er
geen plaats voor nieuwe Lego was brak ik een
huidige set af, om de nieuwe weg te kunnen zetten. Het was zelfs zo erg, dat Vicky, na onze va-

Genoeg over mijn bijzondere hobby. Ik ben
vooral benieuwd naar het verhaal van William
Aarts en zijn passie voor treinen. William aan jou
de eer om ons mee te nemen naar de wereld van
treinspotters.

kantie in Denemarken (en natuurlijk een 2 daags
bezoek aan Legoland Billund), bijna niet meer in
de auto paste omdat ik zo nodig Lego moest
meenemen.
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Doorgeefpagina
senioren
Hallo lezer van de doorgeefpagina,
Niels Oomen bedankt voor deze eervolle taak
om mij een stukje over mezelf te laten schrijven.
Ik wilde je keuze best uitvechten, maar waar was
je nu tijdens de clubkampioenschappenfinale op
baan 4?

Hapers. Na een gesprek van een paar minuutjes
was ik aangenomen en zo werk ik al bijna 11 jaar
als groentejuwelier bij de C1000/Jumbo.
Mijn vrienden en familie hebben altijd op 1 gestaan. Zo heb ik altijd veel gedaan met beide
opa’s en oma’s. Dit waren dan ook mijn beste
vrienden. Ik ging er toen ik klein was regelmatig
logeren, een kopje koffie drinken of gewoon zomaar naartoe. Vooral met beide opa’s was ik
dikke maatjes. Opa Wirken heeft een speciaal
plekje in m’n hart en ik zorgde dan ook elke week
dat ik wel meerdere dagen bij hem was geweest.
Een potje kaarten, naar de markt, de Tilburgse
kermis alles deden we samen. Tot het op een
gegeven moment niet goed met hem ging en hij
niet meer thuis kon wonen. Hij moest naar de
Volkaert en hier ben ik nog één keer op bezoek
geweest, net voor de kermis. Om te zeggen dat ik
naar de kermis ging. Hij wilde mee net als vroeger maar dat ging niet meer. Kort daarop overleed hij en daar had ik erg veel moeite mee. Gelukkig had ik de badminton waar mijn vrienden
mij steunden door deze moeilijke tijd.
Dan nu het badmintonverhaal. Mijn badmintoncarrière begon op 10-jarige leeftijd. Na te zijn
gestopt bij de voetbal vroeg een vriend van me
om met hem mee te gaan naar het carnavalstoernooi van de badminton. En dit vond ik zo
leuk dat ik na een paar keer meetrainen lid ben
geworden. Ik was meteen fanatiek en ben ook
gelijk begonnen met competitie spelen, eerst

Voor degene die mij nog niet kennen zal ik me
even voorstellen. Ik ben Tim Wirken, 29 jaar jong
en woon in het altijd mooie Gilze. Na de basisschool en middelbare heb ik een klein jaar de
opleiding brood en banket gedaan. Toen ik er
eenmaal achter was dat dit niks voor me was ben
ik gaan werken bij Schuitema (dit was het magazijn van de C1000). Toen er bekend werd gemaakt dat dit ging verhuizen naar Breda ben ik in
Gilze op zoek gegaan naar wat anders. Bij de
badminton vertelde Ben (de eeuwige vakkenvuller) dat er iemand weg ging in de Winkel van Joan
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mini-competitie en daarna met de bondscompetitie. Dit vond niet alleen ik leuk maar mijn hele
familie. Deze kwamen elke week in grote getalen
kijken naar het badmintonnen. Elke week zaten
m’n ouders en zeker wel een opa en oma op de
tribune om mij en mijn team aan te moedigen.
Na 4 jaar kampioen te zijn geworden met het
jeugd badminton mocht ik dan eindelijk naar de
senioren. Nog steeds even fanatiek en het liefst
zoveel mogelijk bij de badminton.
Na vele jaren bij de badminton ben ik mijn vriend
van toen nog dankbaar dat ik mee mocht naar

13

de badminton. Mede door BC Gilze ben ik ge-

Nu dan toch het spannendste van dit hele stukje,

worden wie ik nu ben en wat ik nu heb. Zo heb ik

wie wordt de volgende? Na wikken en vooral

niet alleen mijn vrienden, maar ook mijn tweede

wegen ben ik uitgekomen bij één van m’n eerste

familie bij de badminton. Zo ga ik tafeltennissen

nieuwe vrienden van de badminton. Erwin

met de wat oudere garde, ga ik op jeugdkamp en

Oprins heel veel succes met je stukje.

spichtenkamp en doe nog vele leuke dingen met
mijn vrienden en andere leden. Ook heb ik niet
te vergeten Kimberley leren kennen bij de badminton. Ik was je trainer en ongeveer 6 jaar geleden sloeg de vonk over. We zijn nu al weer
ruim 5 jaar bij elkaar en daar gaat het zeker niet
bij blijven.

Doorgeefpagina jeugd
Hallo allemaal,
Ik ben Nynke Timmermans, ik ben 13 jaar en
badminton nu ongeveer 3 jaar.
Dat ik ooit op badminton ben gekomen komt
eigenlijk door Judith omdat ze me mee heeft
genomen tijdens de vriendjes- en vriendinnetjesdag, bedankt hier voor Judith. Ik badminton
nu nog steeds met plezier. Verder heb ik twee
lieve honden Loeki en Belle en een aantal katten.
Ik zit nu in de eerste klas op het Odulphus in
Tilburg waar ik op het gymnasium zit.

Toen ik een jaar of 15/16 was vroegen ze, omdat
ik er toch altijd was, of ik geen zin had om training te geven. Hier kon ik natuurlijk geen nee op
zeggen en vanaf toen is mijn vrijwilligerswerk bij
BC Gilze begonnen. Na vele commissies en jaren
ga ik vanaf nu wat minder doen. Het kost toch
stiekem best veel tijd en het is tijd voor een
nieuwe garde. Natuurlijk blijf ik wel iets doen. Ik
zal nog minimaal 1 jaar de zaalwacht vormen
samen met John, Kimberley en William. En wie
weet wat ik dan weer ga doen. Er is nog heel veel
meer te vertellen, maar dat doe ik wel op
woensdagavond met een pilsje aan de bar.

14

Naast badminton doe ik niet echt aan een andere sport buiten dat ik soms ga hardlopen. Ik heb
niet echt een grootse hobby. Ik doe waar ik op
dat moment zin in heb. Ik ben eigenlijk dus gewoon eigenwijs. Om even weer over te gaan op
badminton: ik ga dit jaar voor de derde keer
competitie spelen en voor de tweede keer in de
klasse U15. Ook heb ik een jaar in de U13 gespeeld en een keer minicompetitie. Ook vind ik
toernooien over het algemeen ook wel leuk en
de competities natuurlijk ook.
Ik geef de pagina door aan Danya Tuijtelaars.

Kopij: kopijvirke@outlook.com
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Zaaldiensten

Christa Hooft

23 aug

Stephan van Schaik

29 aug

Bjorn Paulissen
Lieke van Oosterwijck

21 juni: Dio van Gils – Frans Oprins
28 juni: Introducee toernooi: Ingrid en Joost
5 juli: Colette Graafmans – Erwin Oprins

3 sep
8 sep

Robine Hooft

11 sep

Daphne van Strien

19 sep

Dirk Bastiaansen

20 sep

Jarige seniorleden

12 juli: Els Graafmans – Eva Oprins
30 augustus: Claud Klaassen – Sofie Oprins
6 september: Freddy van Lent – Fabi van
Oosterwijck

Bart van Elderen

25 jun

Sandra Klaassen

26 jun

Bas van den Boer

2 jul

Susanne van de Vegte – van de

13 september: Esther de Greeuw – Niels Oomen
20 september: Kees van der Heijden – Joris van
Mourik
27 september: Ruud van Heijst – Remy van
Mierlo

Af & Bij

Nieuwelaar

6 jul

Frans Oprins

8 jul

Claud Klaassen

11 jul

Eva Oprins

14 jul

Sofie Oprins

14 jul

Erwin Oprins

27 jul

Toine van Baal

7 aug

Izaak Kluit

9 aug

John Graafmans

10 aug

Loewy Hermans

20 aug

David Bogaarts

22 aug

Bij:

Michel van Dongen

24 aug

+

Heide Vermeulen

27 aug

Wendy Dekker

4 sep

Esther de Greeuw

5 sep

Af:

Freddy van Lent

6 sep

- Luca Duffhues
- Sanne Duffhues

Sandy van Trier – Graafmans

16 sep

Monique Willemse – Ophof

20 sep

Jarige jeugdleden
Scott Arts

22 jun

Lizzy van Gils

25 jun

Diede Willemse

30 jun

Veerle Pijpers

19 jul

Dominik Luczkiewicz

20 jul

Koen Timmermans

23 jul

Fabian Gielen

7 aug

Danya Tuijtelaars

15 aug

Julia Sundermeijer

17 aug

Tess van Riel

20 aug
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Rabobank
Clubkas
Campagne 2017

hele Zuidelijke Baronie, waar meer dan 500 verenigingen aan hebben deelgenomen.

Badmintonclub Gilze haalt €571,= op met de
Rabobank Clubkas Campagne 2017!
Rabobank de Zuidelijke Baronie is al jarenlang
trouwe sponsor van BC Gilze. Deze wijze van
sponsoring is komen te vervallen, maar hiervoor
is de Rabobank Clubkas Campagne in de plaats
gekomen.
Eind maart heeft het bestuur van badmintonclub
Gilze alle leden gevraagd, die ook lid zijn van de
Rabobank, te stemmen op hun favoriete sportvereniging. Met deze sponsoring bekostigt BC
Gilze o.a. de zaalhuur, goede shuttles en trainers.
Daarnaast financieren we met deze sponsoring
diverse activiteiten voor onze jeugdleden, zoals
het jaarlijkse kamp.
Er kon per Rabobank lid 5 stemmen worden uitgebracht. Maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging, waardoor de 3 resterende stemmen
mochten worden verdeeld over 2 andere verenigingen.
Tijdens de ledenavond van 11 mei die werd ge-

We willen daarom alle leden van onze vereniging,
en natuurlijk ook de mensen die niet bij onze
vereniging zitten, maar ons wel een warm hart
toedragen, hartelijk bedanken voor het uitbrengen van hun stem(men) op onze vereniging!
Namens de sponsorcommissie van BC Gilze,
Remy van Mierlo

houden in de Schakel was bijna iedere vereniging
vertegenwoordigd van de Zuidelijke Baronie.
De digitale stembus zat goed vol; 6.178 Rabobank leden hebben totaal 30.890 stemmen uitgebracht. Iedere stem, bleek achteraf ongeveer
€6 waard te zijn geweest.
Wij, als BC Gilze bleken met de achtste plaats uit
Gilze het niet onverdienstelijk te hebben gedaan
als je kijkt naar ons ledenaantal en dat is zeker
iets om trots op te mogen zijn.
Met een bedrag van € 571.01 kwamen we uiteindelijk op een gedeeltelijke 28e plaats van de ge-
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Koninklijke onderscheiding Joseph Wirken

wij hem ook nog een klein presentje overhandigd.

In het allergrootste geheim was onze secretaris
Anoek al maandenlang bezig met dé voorbereidingen. Een geheime missie waar ze met niemand over mocht praten; zelfs niet met onze
huidige voorzitter!

Ons oud-lid/erelid Joseph Wirken zou op
woensdag 26 april 2017 een lintje krijgen voor
zijn vele verdiensten als vrijwilliger in Gilze.
Ruim 25 jaar lang was hij bij BC Gilze actief als
bestuurslid (Penningmeester), lottoman en
jeugdkampbegeleider van het allereerste uur.
Daarnaast is hij momenteel, gepensioneerd, erg

Joseph, van harte!

De Wist-u-datje van het
jaar verkiezing

druk met zijn reanimatie-cursussen die hij geeft
in De Sleutel (achter de kerk). Samen met zijn

Aangezien dit het laatste Virke van het seizoen

vrouw Ans (die kreeg ook een lintje!) is hij daar-

is, zijn wij weer op zoek naar het leukste wist-u-

naast ook nog eens 17 jaar vrijwilliger bij Stich-

datje van het afgelopen jaar. Wij hebben daar-

ting De Zonnebloem. Al met al reden te over

om een top 10 samengesteld van de wist-u-

voor onze Koning om Joseph door onze burge-

datjes die het afgelopen seizoen voorbij zijn

meester Boelhouwer te laten onderscheiden als

gekomen.

‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’.
Aan jullie de taak om te stemmen op het leukste
Joseph behoort echt tot één van onze clubico-

wist-je-datje. Onder de senioren wordt een fles

nen en heeft zich decennia lang ingezet voor het

champagne verloot en voor de junioren hebben

wel en wee van BC Gilze. Een voorbeeld voor

wij een fles kinderchampagne. Iedereen mag

velen. Vandaar dat hij, in het bijzijn van zijn

dus stemmen!

toenmalige bestuursgenoten (Jos Dubois,
Marian de Kock en Mario van Mierlo), deze
waardering heel erg verdient. Uiteraard hebben
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De genomineerden zijn:
Wist u dat:
1.

… Michel van Galen denkt dat Hein in het
jaar 1703 geboren is?

2.

… Maaike de keukentafel bij haar thuis
ziet als dé ruimte where the magic happens

3.

… Sofie’s bril soms zo vet is dat ze er
haar eigen friet op kan bakken?

4.

… Remy zich op zondag tijdens het Univé
gemeentetoernooi net zo voelt als de afgevoerde Univé-koe die na 1,5 uur op
zijn rug met zijn poten omhoog lag?

5.

… Claud niet meer samen met mooiboy
RuudJE naar een kroeg wil?

6.

…Wendy Dekker nu officieel Fan van Ben
is?

7.

…Remy Gin Tonic wil?

8.

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

9.

Wanneer het eerste Virke van het nieuwe seizoen uitkomt, zullen we het winnende wist-jedatje en de winnaars bekend maken. Het leukste wist-u-datje krijgt een plekje op de BC Gilzemuur.

Van de jeugdredactie
Over een paar weken is weer zover om op
jeugdkamp te gaan. Iets waar ieder jeugdlid
natuurlijk het hele seizoen naar uitkijkt. Het
thema van dit jaar is al bekend: Sprookjes. Wij
kijken er nu al naar uit om een mooi kampverhaal te schrijven! Om alvast wat inspiratie op te
doen, hebben wij wat onderzoek gedaan naar
voorgaande kampverhalen.

…Patrick van een dooie hond gerust een
bontjas zou maken?

10.

…Fenne op een toernooi van haar scheikundedocent heeft gewonnen.

Er kan gestemd worden door het nummertje
van het leukste wist-u-datje te mailen naar virke@bcgilze.nl. Ook zullen wij een bericht op
Facebook plaatsen waarop gestemd kan worden.
Ietwat verontrustende feitjes kwamen naar boven, die wij hier graag met jullie delen:
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Het luchtkussen is al jaren vaste prik op het

stond er een verdacht hoog aantal senioren te

jeugdkamp. In 2007 ging het echter mis, toen

springen om als schurk te dienen tijdens een

deze niet goed was vastgezet. Zoals we uit het

spooktocht op het superheldenkamp.

kampverhaal moeten opmaken was het toen
echt een ‘lucht kussen’, aangezien het hele ding

Het kamp zou natuurlijk nooit door kunnen

“in zijn volle glorie in de lucht hing. Met blower

gaan zonder de enthousiaste leiding en de

en al.”

kampmama’s die er voor zorgen dat er in ieder
geval nog een beetje geslapen werd. Het schijnt

De afgelopen jaren zijn er helaas ook bezoekjes

zelfs dat er jarenlang een kamppyromaan mee-

aan de huisartsenpost geweest. In 2008 resul-

ging om voor het kampvuur te zorgen.

teerde een bezoek aan het zwembad in een ritje
naar de eerste hulp. In 2015 werden er extra
afspraken gemaakt over kwaadaardige schommels en vorig jaar viel de eerste gewonde al na
circa 10 minuten. Ieder jeugdlid is tot nu toe wel
‘heel’ thuisgebracht, op een pleistertje na.
Ook wordt er door de jaren heen flink gebruik
gemaakt van de voorzieningen op de kampadressen en omgeving. In 2009 werd er gemidgetgolft tijdens het piratenkamp. In 2008 diende
de leiding als pendelbus naar het zwembad en
in 2014 werd er zelfs in een middeleeuws kasteel gelogeerd, waarvan de leiding zichzelf tot
koninklijke hofhouding had benoemd.

We zouden nog een (sprookjes)boek vol kunnen
schrijven over de verschillende kampen en alle
fratsen die daar zijn uitgespookt. Wij kijken in
ieder geval heel erg uit naar het weekend van
7,8 en 9 juli waar we onder het genot van een
slushpuppy, ons weer goed gaan vermaken!

Ieder jaar wordt er ook flink gedacht over een
thema, dat het hele weekend centraal staat. In
2014 moesten de kinderen naar een gestolen
kroon zoeken. Na het hele weekend lang wanhopig gezocht te hebben naar aanwijzingen,
bleek het betreffende stuk plastic de hele tijd in
de eetzaal te liggen, in het zicht... Vorig jaar
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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…
……… Patrick van een dooie hond gerust een bontjas zou maken?
……… Mieke (de moeder van Jannes, Sofie en Eva) tijdens de Vossejacht met liefde en plezier de stoep
schoonmaakte met een stofzuiger?
……… BC Gilze, met steun van veel leden, maar liefst bijna € 600,- heeft opgehaald via de Rabobank
Clubkas-campagne?
……… dit ruim boven verwachting van de PR-commissie was (bedankt!!)?
……… Ben zich een apehoedje schrok toen zijn ongeboren kind diens hele handje dwars door Maaike’s
buik naar buiten toe duwde?
……… wij Michel van Dongen, Ellen en Luuk van harte feliciteren met de geboorte van zoon ‘Siem’?
……… Claud zichzelf laatst een poffert op zijn neus heeft gegeven met een steeksleuteltje en daardoor
met de gebroken peren zat?
……… ‘Robo’ haar bijnaam niet echt heel cool vindt?
……… Evelien hele mooie (tijdens haar vrijgezellenfeest ook kapotte en blauwe) knieën heeft?
……… Marieke tegenwoordig slaapt als een roosje?
……… Niels en Michel van Dongen ook wel samen optreden als de ‘Bloes Brothers’?
……… ‘Tim Braspenning komt naar je toe, deze zomer medio januari’?
……… ons erelid Joseph Wirken recentelijk door de Koning is onderscheiden met een lintje, mede door
zijn jarenlange inzet als bestuurslid, penningmeester en lottoman voor BC Gilze?
……… Tilburger Michel van Galen tegenwoordig niet meer ‘gewoon’ over straat kan in Gilze, doordat hij
regelmatig prominent in het Weekblad Gilze-Rijen staat?
……… Ben het jammer vindt dat hij zelf niet ook kan bevallen?
……… Maud Faes sinds kort nóg meer in de sporthal te vinden is, maar nu áchter de bar van het
Sportcafé?
……… Fenne op een toernooi van haar scheikunde docent heeft gewonnen?
……… jeugdlid Maud van de Vegte op school complimenten kreeg over haar badminton-spreekbeurt?
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