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Van de Redactie 
Beste lezers, 

 

Voor jullie al weer het vierde virke van dit 

seizoen. En wat hebben we dan ook weer veel te 

vertellen zeg. Einde van bondscompetitie (met 

winst!), de clubkampioenschappen en vele 

activiteiten voor onze jeugd. Kortom we kunnen 

nu écht weer (toch Michel      )  

 

Daarnaast hebben we ook (na korte afwezigheid) 

weer een doorgeefpagina van de senioren 

waarin Ton zijn verhaal doet. Bij de jeugd geeft 

Lynn een kijkje in haar leven en ook van Lizzy 

worden alle vragen beantwoord. Verder vertellen 

Maud en Ingrid samen over hun goede moeder-

dochter band en hoe we dat ook bij BC Gilze 

kunnen zien. 

 

Iedereen veel leesplezier toegewenst. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Koen Timmermans 

 

Aanstaande kopijdata en uitgave: 

  Kopij  uitgave 

Virke 4:             6-4                20-4                      

Virke 5:              22-6          6-7                         

 

Van de Voorzitter 
Beste leden, 

 

Het seizoen zit er al voor een groot deel op. De 

laatste twee jaar was het lastig om met lange-

termijn-doelstellingen te werken. We hebben 

voor een lange periode stil gelegen en moesten 

ons continu aanpassen aan nieuwe 

coronaregels. Belangrijke actiepunten die altijd 

hoog op de agenda staan, schoten er daarom in. 

De afgelopen weken hebben we daarom met het 

bestuur de balans op gemaakt. Waar staan we 

momenteel als vereniging en wat zijn 

actiepunten waar we de komende periode meer 

aandacht aan moeten besteden?  

 

Het grootste actiepunt is momenteel 

ledenwerving. Met name bij de jeugdafdeling 

constateren we verschillende problemen. Zo 

hebben we al een aantal jaar te maken met een 

dalend ledenaantal en daarbij is het animo om 

mee te doen aan wedstrijden en competities erg 

laag. Waar we voorheen vijf tot zes jeugdteams 

hadden, hadden we afgelopen seizoen nog maar 

twee jeugdteams die deelnamen aan de 

competitie. Het vervelende is dat er hierdoor 

niveauverschillen in de trainingsgroepen 

ontstaan. Het is daardoor lastiger om jeugdleden 

op hun eigen niveau te laten spelen, wat weer 

invloed heeft op het speelplezier. Hierdoor 

kunnen potentieel nog meer jeugdleden kunnen 

afhaken.  

 

Daarnaast zien we ook weinig aanwas bij de 

senioren. Hierdoor kan het brede spelniveau op 

de woensdagavond verder afnemen, wat zorgt 

voor minder uitdagende wedstrijdjes voor 

iedereen. Op het moment dat niveauverschillen 

te groot worden, wordt het inhangen steeds 

lastiger en het animo om lid te blijven kleiner. 

Puur praktisch gezien betekent een laag 

ledenaantal dat de kosten door minder leden 

gedragen moeten worden en dat contributies en 

eigen bijdrages gaan stijgen. En dan hebben we 

het nog niet eens over het speelplezier. Ook 

komen vrijwilligerstaken bij minder leden te 

liggen, wat het lastiger maakt om activiteiten te 

organiseren. We kunnen zo als vereniging in een 

neerwaartse spiraal belanden.  

 

Zaken als ledenwerving en de organisatie van 

competities, trainingen, overige activiteiten etc., 

is daarom een taak van ons allemaal. Kort 

gezegd heeft dit namelijk allemaal invloed op je 

eigen wedstrijdjes of trainingen. We dragen 

allemaal ons steentje bij aan een gezonde  
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vereniging, waarbij we vrijwilligerstaken met veel 

schouders dragen. Als iedereen namelijk iets 

kleins doet voor de club, dan blijft dit leuk en 

behapbaar voor iedereen en profiteren we 

allemaal.  

 

Als bestuur hebben we daarom een aantal 

doelstellingen voor de komende periode 

geformuleerd. Zo willen we een brede bezetting 

van verschillende spelniveaus behouden al dan 

niet vergroten, zodat iedereen voldoende 

uitdaging heeft en op niveau kan spelen.  

Daarnaast willen we de jeugd stimuleren om 

deel te nemen aan competities en toernooien. Zo 

vergroten we de betrokkenheid bij de vereniging 

en blijven we investeren in het behouden van 

een breed en, ook competitief, spelniveau. Ook 

willen we de vrijwilligerstaken wat breder 

verdelen over de vereniging omwille van ‘het 

clubgevoel’, om huidige commissies te ontlasten 

en om leden bewuster te maken dat we als 

vereniging samen de schouders eronder moeten 

zetten om de club ‘gezond’ te houden. 

 

We zijn daarom gestart met een projectgroep 

van allerlei leden (jeugd-senior, ervaren-

beginner, competitief-recreatief). We hebben een 

aantal concrete actiepunten geformuleerd waar 

we de komende periode aan gaan werken. Zo 

gaan we weer clinics op de basisscholen 

organiseren, is de PR bezig met onze social 

media en flyers en gaan we nog eens kritisch 

kijken naar het inhangsysteem. Ook is de TC druk 

aan het werven voor de competities en 

trainingen (competitief én recreatief). Zo zetten 

we samen de schouders eronder! 

 

Bij deze daarom een oproep: Heb je ideeën over 

dit onderwerp? Wil je hierover meedenken of 

heb je wel zin/tijd om een activiteit te 

organiseren? Spreek gerust een bestuurslid aan! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Sofie Oprins 

Technische Commissie 
Vanuit de TC deze keer behoorlijk veel nieuws; in 

tegenstelling tot het begin van het seizoen 

hebben we nu namelijk een drukke periode 

achter de rug. 

Competitie 

Met enige vertraging is het competitieseizoen 

2021-2022 tot een einde gekomen. De laatste 

wedstrijden zijn gespeeld en we kunnen de 

balans opmaken. En die is positief, want alle 

teams van BC Gilze – zowel de senioren- als de 

juniorenteams – hebben zich weten te 

handhaven. En dat is knap, gelet op het feit dat 

enkele teams een klasse hoger zijn gaan spelen, 

het seizoen door het befaamde C-beestje in 

tweeën is gedeeld en ook de trainingen om die 

reden een tijd stil hebben gelegen. Compliment 

dus aan alle spelers én aan onze hoofdtrainers 

Albert, Stephanie en Jannes (die op dinsdag- en 

vrijdagavond onze senioren en jeugdleden weer 

hebben afgemat)! Ook dank aan de TC 

commissieleden Richard, Maaike en Stephanie; 

de afgelopen periode was met al het verzetten 

van de wedstrijden, regelen van de 

spelers/invallers en contacten met de 

tegenstanders erg hectisch en druk. Het maakt 

me trots om te zien hoe onze commissie zich 

daarvoor heeft ingespannen en er voor heeft 

gezorgd dat alle wedstrijden toch gespeeld 

konden worden. DANK voor jullie inzet! 

 

Daarnaast nog speciale aandacht voor ons 

combinatieteam: door een tekort aan heren 

hebben wij afgelopen seizoen samen met BC 

Shot uit Dongen een combinatieteam gevormd. 

Een experiment waarbij wij erg benieuwd waren 

hoe dat ging uitpakken. Die samenwerking blijkt 

prima te werken, getuige het KAMPIOENSCHAP 

wat dit team heeft behaald in de 5e divisie. 

Marieke, Sofie en Christa (BC Gilze), samen met 

Jorn en Ivo (BC Shot): nogmaals van harte 

gefeliciteerd. En het voordeel van onder de 

vlaggen van 2 clubs uitkomen is ook een dubbele 

huldiging. Na de huldiging bij BC Shot zijn op  
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zondag 27 maart tijdens de 

clubkampioenschappen (en volle tribunes) de 

spelers nog een keer in het zonnetje gezet. 

 

De resultaten van de andere competitieteams: 

het U11 team, bestaande uit Stijn, Femm, Bo en 

Theodoras heeft een zeer verdienstelijke 3e 

plaats gehaald! Erg knap wanneer je je bedenkt 

dat enkele spelers dit seizoen voor het eerst 

competitie speelden. Klasse! Ons andere 

jeugdteam (U17), bestaande uit Diede, Mandy, 

Lars, Mathijs en Fabian zijn eveneens op de 3e 

plaats geëindigd. Zij hebben dit seizoen bewezen 

terecht tot de oudere jeugdleden te horen en 

bovenin hun klasse mee te kunnen draaien. Erg 

knap! 

 

Dan de seniorenteams: Gilze 4 (Anouk, Lieke, 

Danya, Koen en Jannes) speelden dit seizoen 

voor het eerst met veren (7e divisie). Dat is een 

behoorlijk verschil met nylon, maar altijd nog 

beter dan doordeweeks uitwedstrijden te 

moeten spelen op meer dan 160km afstand 

(toen zij nog in de nylonklasse waren ingedeeld). 

Zij hebben bewezen deze overstap prima te 

hebben gemaakt en zijn op de 5e plaats in hun 

klasse geëindigd. Gilze 3 – in de wandelgangen 

het ‘gezelligheidsteam’ genaamd – heeft een 

bewogen seizoen achter de rug. 

Badmintontechnisch ging het prima met Tim 

Wirken, Dio, Eva, Simone en Lizzy getuigende de 

5e plaats in hun klasse (5e divisie), maar met 

regelmatig afhakende tegenstanders (die pas 

bellen terwijl ons team al op de heenweg was) 

wel een hectisch seizoen. Gelukkig hebben zij in 

dat geval van de gelegenheid gebruik gemaakt 

om de sportavond in de lokale kroeg voort te 

zetten. Van Gilze 2 was op voorhand al bekend 

dat het een wisselend seizoen zou worden, want 

zij hadden – door het herentekort – te maken 

met een vaste wisselheer. In de spannende 

laatste weken en wedstrijden hebben zij 

handhaving weten behalen in de 4e divisie. Een 

knappe prestatie van Robine, Fenne, Kimberley 

en Christian, die dit seizoen een beroep konden 

doen op de invalheren Mario, Dio, Jos, Tim 

Braspenning, Tim Wirken, Richard Schrauwen en 

Jeroen Albers. Ten slotte het vlaggenschip, ons 

eerste team. Ook zij (Sandy, Maaike, Bente, Rick 

en Thibo) hebben zich weten te handhaven in de 

3e divisie met een 5e plaats. 

 

Ten tijde van het uitkomen van dit Virke is de 

inschrijving voor het nieuwe seizoen alweer 

gesloten. Het ziet er naar uit dat we hetzelfde 

aantal teams behouden, wat – ook weer gelet op 

Corona – een prima resultaat is. Zoals het er nu 

naar uitziet is er zelfs geen wisselheer in het 

tweede team meer nodig, omdat het bij enkele 

‘oude rotten’ – gelukkig – weer is gaan kriebelen. 

 

Om het competitieseizoen in stijl af te sluiten, 

gaan we met alle competitiespelers, invallers en 

zaalwachten nog een hapje eten op 5 mei, 

waarna we ons gaan opmaken en voorbereiden 

voor het seizoen 2022-2023! 

 

Bekertoernooien 

Vanwege het uitlopen van de competitie worden 

er dit jaar geen bekertoernooien gespeeld. 

 

Clubkampioenschappen 

Na maar liefst 2 jaar afwezigheid mocht en kon 

het eindelijk weer: onze Clubkampioenschappen! 

Onze toernooicommissie, bestaande uit 

Kimberley, Lieke en Bente, heeft weer een mooi 

en sportief toernooi weten te organiseren. 

Ondersteund door de wedstrijdtafel (Sandra, Ilse 

en Monique) zijn de wedstrijden weer keurig 

volgens schema gespeeld. Voor een uitgebreid 

verslag: zie verderop in dit Virke.  

 

Helaas viel het aantal deelnemers, met name bij 

de jeugd en recreanten wat tegen. Dus: als jullie 

ideeën hebben over de clubkampioenschappen, 

deel ze gerust met de toernooicommissie of met 

ondergetekende. Uiteindelijk geldt: hoe meer 

zielen, hoe meer vreugd! 

 

Tot zover de update vanuit de TC. 
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Jeugdcommissie 
We brengen jullie graag op de hoogte van de 

afgelopen activiteiten die we voor onze 

jeugdleden hebben georganiseerd. Ook staan er 

de komende tijd weer leuke activiteiten op de 

planning voor onze jeugdleden!  

Carnaval 

De carnavalsavond ging onverwachts door na 

een periode waarin er amper kon worden 

gebadmintond, wat het extra feestelijk maakte. 

We hebben verschillende spelletjes gedaan, 

waarbij kinderen blind moesten badmintonnen, 

shuttles moesten vangen en er verschillende 

polonaises zijn gelopen. Ook stond er op de 

achtergrond een carnavalsmuziekje op. Ons 

competitieteam U11 moest (helaas       ) 

competitie spelen, maar kreeg gelukkig wel 

genoeg mee van de carnavalsmuziek en outfits.  

Oefenwedstrijd BC Bavel – BC Gilze 

Op zondag 6 maart is er in Bavel een 

oefenwedstrijd gespeeld tussen een BC Gilze 

jeugdteam en een jeugdteam vanuit BC Bavel. 

Hier deden Bo, Sindy, Jens en Nill aan mee. 

Het was een erg leuke ochtend die voornamelijk 

in het teken stond van het kennismaken met een 

echte badmintonwedstrijd spelen en het maken 

van plezier met je team op en naast de baan. 

De eindstand was uiteindelijk 5-3 voor BC Bavel. 

Er werden erg leuke wedstrijdjes gespeeld, goed 

gedaan allemaal! 

 

We hopen komend seizoen meer van zulke 

oefenwedstrijden te gaan organiseren voor 

jongere jeugdleden om kennis te maken met 

wedstrijdjes spelen. 

Clubkampioenschappen 

In het laatste weekend van maart zijn de 

jaarlijkse clubkampioenschappen georganiseerd. 

Er waren twee jeugdklassen waarin er werd 

gestreden om de felbegeerde clubtitels.  

In de oudste F-klasse deden Stijn, Bo, Nill, Jens, 

Lieke, Femm, Teodoras mee.  

In de enkelklasse won Stijn de finale van Nill. Ook 

de dubbel werd door Stijn gewonnen samen met 

Teodoras. Nill en Jens werden tweede in de 

dubbel, gevolgd door Lieke en Femm, die een 

derde plaats behaalden. 

 

Op zondagochtend werd de minipoule gespeeld. 

Hier deden Evi, Onyx, Sindy, Lynn, Bo en Li aan 

mee. 

Iedereen heeft onderlinge wedstrijdjes tegen 

elkaar gespeeld, waarbij er twee sets werden 

gespeeld, zonder verlenging. In sommige 

gevallen was het zo spannend dat dit een 

gelijkspel opleverde. 

Het was erg leuk om te zien dat er al goed wordt 

geserveerd en overgeslagen. Ook het plezier 

straalde er vanaf! Alle mini’s hebben erg goed 

gespeeld en kregen een mooie prijs voor de 

deelname. Bo van Dongen had in totaal de 

meeste punten behaald en mocht zich de 

winnaar van de minipoule noemen. Sindy Deliën 

is tweede geworden. 

Voorjaarsactiviteit 

Op zondag 10 april stond de voorjaarsactiviteit 

op de planning. Na twee seizoenen waarin er 

weinig mogelijkheden waren om activiteiten te 

organiseren, konden we nu eindelijk weer een 

leuk uitje plannen! Daarom zijn we naar 

OffCourse in Chaam gegaan om te gaan 

midgetgolfen.  

Het was een erg leuke en gezellige middag, 

waaruit ook naar voren kwam dat er meer dan 

genoeg midgetgolftalent binnen BC Gilze 

aanwezig is.  

Deeldiploma 

Op het moment van het uitkomen van dit Virke, 

vindt het deeldiploma examen waarschijnlijk net 

plaats. Op woensdag 20 april wordt na 2 jaar 

afwezigheid het deeldiploma examen weer 

georganiseerd! Op deze avond kan iedereen 

laten zien wat diegene het afgelopen jaar heeft 

geleerd en worden er mooie diploma’s 

uitgedeeld. De welbekende (lees: beruchte) 

shuttleruntest wordt afgelegd door alle 

jeugdleden en er worden ook theorievragen over  
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badminton beantwoord. Als laatste onderdeel 

mag iedereen de baan op en het praktijkexamen 

afleggen.  

Jeugdkamp 

In het weekend van 15, 16 en 17 juli wordt het 

jaarlijkse jeugdkamp weer georganiseerd. De 

eerste voorbereidingen worden inmiddels 

getroffen, dus zet deze data alvast in je agenda! 

De inschrijving volgt begin juni.  

Avond4daagse 

In de week na Pinksteren 7 juni t/m 10 juni doen 

we met BC Gilze mee aan de Avond4daagse. 

Lijkt het je leuk om een avond mee te lopen 

samen met andere jeugdleden en leiding? 

Geef je dan gerust op! Wij lopen mee met de 

5KM. 

Het is een erg gezellige week waarbij er veel 

wordt gewandeld én nog meer gekletst. 

Aan het einde van de week ontvangt iedereen 

een leuk presentje.  

Meer informatie volgt snel! 

(Deze activiteit gaat alleen door bij voldoende 

animo.) 

 

Spreekbeurttas 

Moet je op school een spreekbeurt houden en 

weet je niet waar je deze over wilt houden? BC 

Gilze heeft een eigen spreekbeurttas. Dus vind je 

het leuk om je klasgenootjes iets te vertellen 

over badminton, spreek dan een van de trainers 

even aan en je kan de tas meenemen en 

gebruiken voor je spreekbeurt. 

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 

Recreatie Commissie 
‘Mogen we weer?…’ 

Activiteiten 

We zijn weer lekker aan het badmintonnen. De 

eerste clubkampioenschappen sinds het Corona 

tijdperk zijn een feit én… 

 

… de activiteiten van de RC kunnen weer uit de 

ijskast!!! 

 

Activiteiten 

Darts: Allereerst is er het inmiddels 

legendarische dartstoernooi. Bij het verschijnen 

van dit nummer is het net gespeeld, op 

zaterdagavond 16 april, en heb je wellicht mee 

gedaan, of kun je vanavond aan de bar de sterke 

verhalen aanhoren over opkomst-acts of lange 

finishes op dubbel-één! 

 

Middernachttoernooi: De eerstvolgende 

activiteit is op 25 mei: het Middernachttoernooi. 

Op een avond dat bijna iedereen de volgende 

dag vrij is (het is donderdag Hemelvaartsdag) 

organiseren we een toernooi voor deelnemers 

van alle niveaus, waarbij de finales voor de  

“clubkampioenen van de nacht” rond 

middernacht gespeeld zullen worden. Het 

toernooi begint op 21u. Van 20-21u is er nog de 

gelegenheid om drie rondes vrij te spelen. 
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Afsluitavond: An het einde van het seizoen zal 

er een seizoens-afsluitavond georganiseerd 

worden. Wanneer de datum  bekend is, zullen 

jullie hierover worden geïnformeerd. 

 

Midweek 

Door de gedeeltelijke lockdown zijn er een aantal 

speelweken uitgevallen. Deze zijn opgeschoven 

naar de reserve avonden en enkele 

woensdagavonden aan het einde van het 

seizoen.  

 

De resterende thuiswedstrijden van onze twee 

teams: 

- dinsdag 19 april 2022, 20:30u 

- dinsdag 10 mei 2022, 20:30u 

- woensdag 8 juni 2022, 20:20u (Team2) 

- woensdag 15 juni 2022, 20:20u (Team1) 

 

Voor meer informatie ga naar: 

https://badmintonnederland.toernooi.nl/ en 

zoek op “Midweek 2021-2022 Noord Brabant”.  

Onze teams spelen in de 1e klasse. 

 

RC Trainingen 

Door de geringe beschikbaarheid van de zaal op 

dinsdagen is er besloten dit seizoen geen RC 

trainingen meer te organiseren dit seizoen. Deze 

worden na de zomerstop weer georganiseerd. 

 

Met sportieve groet namens de Recreatie 

Commissie, 

 

Michel van Dongen  

 

PR commissie 
Ledenwerving & ledenbehoud. 

Dat is door het Bestuur nu aangemerkt als 

prioriteit nr. 1 voor onze club. Onze mooie 

badmintonclub waar we allemaal nog lang hopen 

te komen om heerlijk te badmintonnen. Maar dit 

kan alleen maar een gezonde club blijven als we 

erin slagen om meer nieuwe leden te krijgen. 

Met name bij de jeugd zien we een forse 

terugloop. Enerzijds als gevolg van natuurlijke 

doorstroom vanuit de junioren naar de senioren 

en anderzijds zien we simpelweg nauwelijks 

nieuwe aanwas binnenkomen. 

 

Daarom hebben we als Bestuur een tijdelijke 

werkgroep samengesteld, waarin verschillende 

leden uit diverse doelgroepen mee willen denken 

om het dalende tij te keren. Zo zitten er 

jeugdleden, beginnende recreanten, ervaren 

competitiespelers en bestuursleden in. Allemaal 

van verschillende leeftijden om zodoende de 

beste afspiegeling van onze vereniging aan tafel 

te krijgen. Met deze -tijdelijke - werkgroep hopen 

we samen tot nieuwe inzichten, en vooral nieuwe 

oplossingen, te komen om een beter resultaat 

van al onze ledenwervingsacties te krijgen. Fijn 

dat er clubgenoten zijn die ons bestuur willen 

komen ondersteunen!  

 

Naast ledenwerving moet er vanzelfsprekend 

ook naar ledenbehoud worden gekeken. Dit is 

een taak van ons allemaal. Hoe gaan we met 

nieuwe leden om die nog niet zo bedreven zijn in 

het badmintonnen? Helpen we die zelf op weg 

met een paar welkome aanwijzingen op de 

baan? En vertellen we dat op een positieve, 

behulpzame manier? Hopelijk doen we dit 

allemaal, om daarmee iedereen gastvrij te 

ontvangen zodat men zich snel thuis voelt bij BC 

Gilze. Een praatje in de zaal of in de kantine met 

een nieuw lid doet ook vaak goed; en is ook vaak 

nog eens interessant. 
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De jeugdcommissie gaat in ieder geval deze 

maand maar liefst 2 verschillende clinics mogen 

organiseren voor de Gilzer basisscholen. Hopelijk 

gaat dat weer een paar nieuwe kinderen 

enthousiasmeren om ook eens op een 

woensdagavond tussen 18.00-20.00 met onze 

jeugd mee te komen spelen. 

 

De sponsorcommissie gaat vanaf nu weer de 

lokale middenstand af om een financiële bijdrage 

op te halen bij onze sponsors. Hierdoor 

voorkomen we dat onze competitiespelers 

(jeugd+senioren) de volledige competitiekosten a 

EUR. 400,00 per persoon moeten gaan betalen. 

Gelukkig kunnen we vaak op de support van 

onze trouwe sponsors rekenen en kunnen we dit 

grotendeels reduceren tot een realistische 

competitiebijdrage. Denkt u op uw beurt ook 

weleens aan onze lokale middenstand? Koop 

liever lokaal dan uitsluitend online om daarmee 

het winkeliersaanbod in Gilze overeind te 

houden. 

 

Dio is weer bezig geweest met de update van 

onze website. We gaan ook nog eens kijken naar 

een complete opfrissing ervan zodat we weer 

volledig ‘bij de tijd’ zijn. 

 

De Hooft-redactie gaat de komende periode nóg 

meer tijd besteden aan het promoten van onze 

vereniging, in de breedste zin van het woord. De 

socials en promotionals zullen met name op 

(nieuwe) jeugdleden gericht worden omdat we 

juist die doelgroep willen bereiken. 

 

Nog genoeg te doen dus. 

 

Met sportieve groet, 

 

Mario 

 

 

 

Doorgeefpagina jeugd 
Hoi ik ben Lynn Verschuuren en ik woon in Gilze 

samen met mijn papa Dirk, mama Marion, mijn 

broertje Jens en hondje Joy. 

Op 18 juni word ik al 11 jaar. Ik zit in groep 6b 

van de Bolster bij meester Danny en juf Maryse. 

Ik ga heel graag naar school, maar het rekenen 

vind ik wat minder leuk.. Wat ik later worden wil 

als ik groot ben weet ik nog niet. 

Ik zit al 3 jaar bij de badminton. Ik doe aan veel 

activiteiten mee, maar het kamp is het 

allerleukst!! Naast de badminton zit ik ook nog 

op turnen. Paardrijden bij mijn tante vind ik ook 

heel erg leuk en ik speel graag buiten met 

vriendinnen of ben lekker op mijn kamer met 

mijn Ipad TikTok filmpjes aan het kijken. Ik heb 

nog een hobby en dat is carnavalswagens 

bouwen. Je ziet mij rijden in de optocht met CV 

de Guppies. Wanneer ik uit school kom ga ik 

eerst wat drinken en een snoepje eten en dan 

daarna ga ik lekker spelen in de tuin op de 

trampoline of met mijn konijn Joki.  

Je mag  mij ’s nachts wakker maken voor een 

lekker ijsje of voor een frietje. Maar als er 

bloemkool of spruitjes op tafel staan dan ben ik 

minder blij.  
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Mijn favoriete tv programma is The Masked 

Singer. Dit kijk ik graag met mama, maar het 

raden van wie er achter het masker zit blijft 

moeilijk. Mijn idool is Jochem Meijer. Ik kijk graag 

al zijn shows. Deze ken ik ook helemaal uit mijn 

hoofd. Als ik zijn shows kijk word ik weer een blij 

ei.  

 

Ik geef mijn pagina door aan een ander blij ei Evi 

Krijnen. Groetjes Lynn 

Doorgeefpagina 

senioren 
Voor deze Virke werd mij gevraagd iets over 

mezelf te vertellen. Komt ie …. 

Opgegroeid in Tilburg en al 15 jaar blij in Gilze 

Ik ben geboren en getogen in Tilburg. Daarmee 

ben ik een Kruikenzeiker. 15 jaar geleden 

besloten Esther en ik te verhuizen naar Gilze. 

Aanleiding was de geboorte van onze dochter 

Ella. In ons huis in de centrum van Tilburg 

konden we Ella geen eigen kamer geven. We 

vonden een leuke stek onder de rook van de 

kerk. Kregen er nooit spijt van en we blijven 

genieten van wat nu ook ‘ons’ dorp is. Al worden 

we natuurlijk nooit echte Leuttappers. 

Badminton blijft de leukste sport die er is 

Mijn eerste ervaring met racket en virke was op 

de camping. Met 4 broers en zussen had ik altijd 

een tegenstander. Later speelde ik in 

vriendenclubjes in verschillende zalen in Tilburg 

en Goirle. Werd ook lid van de 

badmintonvereniging op het werk. We speelden 

jaren lang mee in de Bedrijvencompetitie 

georganiseerd door de Gemeente Tilburg. Dat 

stopte alweer een tijdje terug. Wat overbleef was 

het vriendenclubje De Badmappers waarmee ik 

nog elke dinsdagavond speel.   

Door Ella werd ik lid van BC Gilze 

Ook Ella nam op de camping voor het eerst een 

racket in haar hand. In 2019 wilde ze gaan spelen 

bij BC Gilze. Toen we met tweeën gingen kijken, 

werd ik zelf ook enthousiast. Daarom schreven 

wij ons tegelijkertijd in. Ella bij de jeugd en ik 

uiteraard bij de senioren. Voor Ella werd het een 

korte carrière, ze stopte 2 maanden terug. Ik ben 

van plan nog lang op woensdagavond te blijven 

spelen.  

 

Heb ik nog andere hobby’s? 

Er mag altijd wel wat geklust worden in huis. Ben 

ook veel te vinden in de tuin. Liefst bij de BBQ of 

met een drankje in de hangmat. Maar ook in de 

klompen achter de grasmaaier of met 

snoeischaar. Daarnaast ben ik thuis de kok en is 

de keuken mijn domein. Daarmee ben ik 

vrijgesteld van wasmachine en strijkbout.  

En verder …. 

Ben ik liefhebber van de natuur. Maak graag 

lange wandelingen of trek er op uit op de 

racefiets. Ook tijdens vakanties zoeken we 

meestal de natuur op met caravan of tent.  

Favoriete landen zijn Schotland, Wales, Zweden 

en Noorwegen. Voor de zon wil Ella ook graag 

naar het zuiden. We wisselen dus af.    

Dank voor jullie hartelijke ontvangst 

Van begin af aan voel ik me welkom op 

woensdagavond. Stond met iedereen al een keer 

op het veld. Kom een aantal van jullie ook tegen 

bij bakker, slager, Jumbo of Coop. Tot mijn 

schaamte moet ik echter bekennen dat ik jullie 

nog niet allemaal bij naam ken.  Geef me 5 jaar 

en het komt goed. 

 

Hartelijke groet en tot woensdag, 

 

Ton 
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Family First 
Al een heel aantal jaren spelen wij, Ingrid en 

Maud, allebei badminton. In 2007 is Maud lid 

geworden bij BC Gilze waar Ingrid dan ieder 

weekend als trouwe toeschouwer op de tribune 

te vinden was (nu overigens nog steeds tijdens 

de mid-week wedstrijden en toernooien). Na het 

zien van al deze wedstrijden en trainingen, werd 

Ingrid zelf ook enthousiast en is in 2012 ook bij 

de club komen badmintonnen.  

Na Maud’s jaren bij de jeugd, komen wij nu 

(bijna) iedere woensdag samen badmintonnen. 

“Kom jij badmintonnen?” “Als jij niet gaat, ga ik 

ook niet hoor” gaat het dan regelmatig over de 

app. We zijn dan ook echt elkaars stimulans om 

te gaan badmintonnen. Zeker nu wij sinds een 

jaartje niet 

meer bij elkaar 

wonen, pakken 

we ieder 

moment dat we 

elkaar kunnen 

zien, zodus ook 

de woensdag-

avonden bij de 

badminton.  

 

Meegaan met 

het ouder-kind 

toernooi, samen het gemeente toernooi spelen, 

elkaar tegenkomen in de mix finale tijdens de 

club-kampioen-schappen. We vinden het ook 

altijd erg leuk om samen op de baan te staan!  

 

Naast het samen badmintonnen vinden we veel 

andere dingen leuk om samen te gaan doen. 

Lekker lunchen, dagjes shoppen of weekendjes 

weg vinden we heerlijk. Eind deze maand staat 

ons volgende uitje weer op de planning: een 

weekend naar Utrecht!  

 

Dit soort momenten vinden we allebei erg 

belangrijk om aan vast te houden nu we elkaar 

niet meer iedere dag zien. We missen elkaars 

drukte, gekkigheid, gezelligheid en steun dus 

wanneer we samen zijn genieten we er extra van. 

Kletsen, lachen, spelletjes doen, elkaars nagels 

lakken (nou ja, ik die van mama eigenlijk), samen 

series kijken, rondje op de scooter, lekker eten, 

muziek luisteren, zingen. Er is altijd leven in huis 

als wij samen zijn en hebben dan ook de 

grootste lol (tot 

irritatie van de 

rest, maar 

boeien!).  

 

Onze moeder-

dochter band is 

super sterk, wat 

we dan ook 

hebben 

verzegeld met 

een mooi 

plakplaatje van 

elkaars 

sterrenbeeld. 

Maar er is niet alleen een moeder-dochterband, 

ook zijn we elkaar ‘besties’ die heel veel plezier 

maken samen. 

 

Veel liefs, Ingrid en Maud  
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Jeugdredactie 
Clubkampioenschappen: 

In het weekend van 26 en 27 

maart zijn de 

clubkampioenschappen weer 

geweest! Ondanks de kleinere 

opkomst zijn er weer veel 

leuke en spannende 

wedstrijden gespeeld. Namens de Jeugdredactie 

willen wij bij deze de clubkampioenen van 2022 

feliciteren. Gefeliciteerd! 

 

Pasen: 

Pasen is natuurlijk net achter de rug, maar 

wensen wij jullie een vrolijk Pasen! Hebben jullie 

ook al paaseieren gezocht en veel chocolade-

eieren gegeten? Naast het zoeken van eieren is 

het ook leuk om zelf paas cupcakes te bakken die 

gedecoreerd zijn met kleine paaseitjes en blauwe 

en gele versiersels om het BC Gilze effect te 

krijgen.  

Het recept hiervoor staat hieronder: 
 

Paascupcakes met chocolade-eitjes 

BAKRECEPT  25 MIN + 25 MIN OVENTIJD  voor 8 

STUKS   

 

Ingrediënten: 

- 100 gram zelfrijzend bakmeel 

- 100 gram suiker 

- 100 gram boter (op kamertemperatuur) 

- 2 eieren (op kamertemperatuur) 

- 2 eetlepels melk 

- Snuf zout 

- Botercrème en toppings (chocolade-

eitjes en blauwe en gele versiersels) 

- 150 gram boter 

- 150 gram poedersuiker 

- 1 eetlepel melk 

- 1 eetlepel cacao 

- 24 kleine paaseitjes (bij voorkeur blauwe 

en gele eitjes) 

 

Materiaal: 

- mixer 

- muffin bakvorm 

- papieren muffinvormpjes 

- spuitzak 

Bereiding: 

1. Verwarm de oven voor op 180° graden. 

2. Mix de boter en suiker door elkaar tot 

een licht geheel. 

3. Mix een voor de een de eieren erdoor en 

mix nog eens 3 minuten door. 

4. Voeg dan beetje bij beetje het bakmeel, 

melk en zout toe en mix er kort maar 

krachtig doorheen. 

5. Vul het muffinblik met de papieren 

vormpjes. Schep hier het beslag in en vul 

ze ongeveer totdat hij twee derde vol zit. 

6. Bak ze in het midden van de oven in on-

geveer 20 à 25 minuten gaar. Controleer 

met een satéprikker of ze gaar zijn. 

7. Laat de cupcakes afkoelen op een roos-

ter. 

8. Maak ondertussen de boter crème. Mix 

de boter romig in een kom. Voeg de poe-

dersuiker, cacao en de melk toe en mix 

erdoor. 

9. Vul de spuitzak met de chocolade boter-

crème en spuit toeven op de cupcakes. 

10. Decoreer met wat kleine paaseitjes en de 

blauwe en gele versiersels voor het BC 

Gilze effect. 
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Af & Bij 
Bij 

+ Henny Christ 

+ Kush Thathagar 

 

Af 

- Jolanda van den Broek 

- Teun Klaassen 

- Ella Migchielsen 

- Lieke van Oosterwijck 

- Finn Oosterwijk 

 

Jarige senioren 
Daan van Hoek    29 april 

Ruben Klaassen   2 mei 

Susanne Pouw    8 mei 

Jolanda van den Broek   12 mei 

Miriam Runge    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 juni 

Jurgen Dekkers    4 juni 

Scott Arts    22 juni 

Lizzy van Gils    25 juni 

Mike van Rosmeulen   4 juli 

Jarige Junioren 
Mandy van Baal   22 april 

Kush Thathagar   6 mei 

Jens van der Avoort   12 mei 

Onyx James Vermeulen  31 mei 

Lynn Verschuuren   18 juni 

Jens van Hoek    21 juni 

Diede Willemse   30 juni 

Sanne van Engelen  1 juli 

Zaaldiensten 
20 april:          Jeroen Albers                      

Jolanda van den Broek 

27 april:           Koningsdag 

  

4 mei:                         Fons Broers                          

Els Graafmans  

11 mei:            Robine Hooft                                   

Marno Janssen 

18 mei:            Toon van Gestel                   

Niels Oomen 

25 mei:            David Bogaarts                     

Loewy Hermans 

  

1 juni              Marry van Mierlo                 

Jeroen Willemen       

8 juni:             Eduard van Broekhoven      

Kees van der Heijden 

15 juni:          Danya Tuytelaars                

Dio van Gils  

22 juni:           Mike van Rosmeulen                        

Rick van Baal  

29 juni:           Fenne Kreeft                        

Claud Klaassen 

  

6 juli               Thibo van Gils                       

Maud Faes 
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Verslag Clubkampioenschappen 
Ondanks een jaar uitstel wegens een niet nader 

te noemen virus vonden in het weekend van 26 

en 27 maart de Buitenhof Tuinmeubelen BC 

Gilze Clubkampioenschappen 2022 plaats. Vol 

fanatisme begonnen 54 spelers aan een 

weekend vol badminton wedstrijden in de enkel, 

dubbel en gemengd dubbel.  

 

Zeker opvallend was de herenenkel in de A. Oud-

gediende Tim Braspenning wist namelijk eerste 

te worden in zijn poule door jeugdspeler Rick van 

Baal te verslaan. Echter wist Rick op het juiste 

moment te pieken en versloeg hij Tim in de finale 

in drie sets. Alhoewel de lichamelijke gesteldheid 

van Tim vast niet in zijn voordeel is geweest, liet 

Rick constant en slim spel zien. Hierdoor mag 

Rick zich voor de eerste (en vermoedelijk niet de 

laatste) keer clubkampioen in de enkel en dubbel 

noemen! (En finalist in de mix met Robine Hooft). 

 

Iemand die zich al jaren clubkampioen mag 

noemen is Sandy van Trier-Graafmans en ook dit 

jaar was geen uitzondering. In de damesenkel-A 

liet ze zien nog een maatje te groot te zijn voor 

teamgenoot Maaike van der Veer-De Jong. 

Bovendien wist Sandy de damesdubbel-A samen 

met Eva Oprins te winnen door in drie sets de 

zusjes Robine en Christa Hooft te verslaan.  

 

Bij de jeugd liet Stijn Kreeft zien een echte Kreeft 

te zijn en ging er met alle prijzen vandoor. Zo 

wist hij de herenenkel, herendubbel (met 

Teodoras Magyar) en gemengd dubbel (met 

zusje Bo) te winnen. Ook noemenswaardig is het 

feit dat hij een enkel met 21-0 wist te winnen.  

 

Een onderdeel waar de stand wat dichter bij 

elkaar lag was de gemengd dubbel-B. In de poule 
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troffen uiteindelijke finalisten Mandy Dirkx-

Wouters en Kees van der Heijden hun 

concurrenten Anouk Kroot en Koen Timmermans 

namelijk al.  Na een spannende wedstrijd wisten 

Mandy en Kees deze poulewedstrijd te winnen, 

maar in de finale trokken Anouk en Koen aan het 

langste eind!  

 

Alhoewel de vertegenwoordiging van 

deelnemende Van Mierlo’s weleens hoger is 

geweest, zijn er wel volop prijzen gewonnen. In 

de C wist Marry al zijn wedstrijden te winnen en 

zo de HE-C/V én HD-C te winnen. William heeft 

hem er hard voor laten werken, maar uiteindelijk 

ging Marry er met de eerste prijs vandoor.  

 

Al om al was het weer een tof weekend vol met 

mooie wedstrijden, gesneuvelde shuttles (en 

soms mensen), flesjes energiedrank, trossen 

bananen, tijgerbalsem & plezier. Helaas hebben 

we een geblesseerde en hierbij willen we 

Christian van Zon heel veel sterkte wensen. Voor 

nu is het tijd voor wel verdiende rust en 

voorbereidingen voor aankomend seizoen! 

 

Kampioenswedstrijd BC Shot/BC Gilze 3 
 

 Een bijzonder experiment, voor seizoen 

2021/2022 hebben BC Shot en BC Gilze de sa-

menwerking opgezocht om tot een gemengd 

team te komen. En deze samenwerking heeft tot 

succes geleid! Op vrijdag 18 maart moest het 

team van Sofie, Christa, Marieke, Ivo en Jorn om 

19.30u aantreden tegen BC Oosterhout 3 in 

sporthal Arkendonk. Met supporters aanwezig 

uit Gilze én uit Dongen.  

  

Je voelde de gezonde spanning, want vandaag 

kon het kampioenschap behaald worden. Daar-

voor waren wel minimaal 5 punten nodig. Marie-

ke en Christa wonnen probleemloos in 2 sets de 

damesdubbel (21-12 21-13). En Ivo en Jorn deden 

er in de herendubbel niet voor onder, ook zij 

wonnen in 2 sets (21-17 21-11). Het goede begin 

was gemaakt. In de 1e damesenkel wist Christa 

haar ongeslagen status te behouden (21-12 21-

12), maar Ivo moest helaas in de 1e herenenkel 

zijn meerdere erkennen in de 1e heer van BC 

Oosterhout (17-21 12-21). De beurt was aan So-

fie, maar die trof een te sterke dame aan de 

overkant van het net (13-21 7-21). Veteraan Jorn 

(ook nog ongeslagen in de herenenkel) kon ook 

in 2 sets de wedstrijd naar zich toetrekken (21-17 

21-14). Tussenstand 4-2 . 

 

 

 

 

Met nog 2 gemend dubbels te gaan, zou 1 punt 

genoeg zijn. Maar dat kwam niet vanzelf. In de 1e 

mix van Sofie en Jorn waren de tegenstanders 

toch net wat te sterk (10-21 en 15-21). Marieke 

en Ivo moesten het dus doen. En dat deden ze. 

In een bijzonder spannende wedstrijd waarin ze 

in de 3e set flink achterstonden pakten ze in de 

verlenging het alles beslissende punt (18-21 21-

11 22-20). Het kampioenschap van BC Shot/BC 

Gilze 3 in de 5e divisie daarmee een feit. En dat is 

gevierd met champagne . Op naar de 4e divisie 

in seizoen 2022/2023! 

 

Groet, Jorn 
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De antwoorden van…  
1. Naam: 

2. Geboortedatum: 

3. Ik badminton al sinds mijn: 

4. Mijn favoriete spelsoort is: 

5. Mijn beste slag is: 

 

6. Ik speel in team: 

7. Mijn school is: 

 

8. Later word ik: 

 

 

 

 

9. Beste trainer: 

10. Mijn idool: 

11. Favoriete muziek: 

 

12. Hobby’s: 

13. Beste eigenschap: 

14. Slechtste eigenschap: 

15. Andere sporten die ik ook leuk vind: 

16. Ik help mijn moeder met: 

17. Ik help mijn vader met: 

18. Ik eet het liefst: 

19. Ik lust echt geen: 

20. TV programma: 

21. Lievelingsdier: 

22. Mooiste boek: 

23. Mooiste film: 

24. Ik heb een hekel aan: 

25. Bc Gilze moet verbeteren: 

26. Dit is goed bij BC Gilze: 

27. Hartenwens: 

28. Voor mijn verjaardag wil ik: 

29. Over tien jaar ben ik: 

30. Heb bewondering voor: 

31. Op vakantie naar: 

32. Op mijn verlanglijstje staat GEEN: 

33. Wat doe je met 1 miljoen euro: 

34. Wat waren je goede voornemens: 

35. Heb je nog iets te melden: 

 

Lizzy van Gils 

25 juni 2004 

8ste  

Enkelen 

Mijn cross dropjes (als 

ze goed lukken) 

Gilze3 

Het Theresialyceum in 

Tilburg 

Ik heb eigenlijk nog 

echt geen idee, maar 

misschien iets met 

evenementen organi-

seren 

Leon (Nbbj) 

Ik heb geen idool 

Jaa eigenlijk echt van alles, ik luister alles door 

elkaar 

Sporten, feesten, eten, zuipen 

Dat ik altijd gelijk heb en grappig ben :) 

Heel eigenwijs 

Tennis, padel en naar de sportschool gaan 

De richting wijzen 

Lekker eten uitzoeken 

Pizzaa 

Vis (alleen kibbeling en vissticks) 

Expeditie Robinson 

Honden 

Ik houd niet van lezen 

Focus 

Opstaan uit bed 

De sporthal 

Alle gezellige mensen 

Een gezellige liefdevolle toekomst 

Een auto 

Rijk :) 

Alle vuilnismannen 

Spanjee 

Parkiet 

Op mezelf gaan wonen en een goeie auto kopen 

M’n diploma halen 

Nee eigenlijk ni echt 



 

24 Kopij: kopijvirke@outlook.com 

 

Wist u dat… 
……… Eva ‘topfan’ is van de Willemse Kerstbomen-facebookpagina? 

……… ze dat hopelijk ook is van onze eigen BC Gilze-facebookpagina? 

……… Maud tot haar schrik op de fiets moest (i.p.v. met de auto) naar het midgetgolf-uitje van de 

Jeugdcommissie? 

……… Martin Frijters voor ons nog een paar extra shuttle-kokertjes heeft gemaakt voor op de single-

banen? 

……… we via sponsor Veldsink-Roelands inmiddels al 2x € 100,- extra hebben ontvangen, omdat onze 

leden daar hun hypotheek hebben afgesloten? 

……… als je daar bent, je dus altijd even kunt vertellen dat je lid van BC Gilze bent omdat je dan ook zelf € 

100,- korting krijgt (net als BC Gilze)? 

……… Sandy geconfronteerd is met ongeluk; ze is vorige maand voor de 13e keer clubkampioen 

geworden in de Dames-enkel A? 

……… de PR-commissie weer boordevol goede ideeën zit om BC Gilze weer prominent ‘op de kaart’ te 

zetten? 

……… Monique de opkomst van de jeugd bij de clubkampioenschappen in één woensdagavond wist te 

verdubbelen!? 

……… ze dit “trucje” fijntjes heeft herhaald bij de inschrijvingen van de jeugd voor de competitie 

(waarvoor dank)! 

……… er een heuse wist je dat groepsapp is?! 

……… je hier al je wist-je-datjes kwijt kan en deze dan in het volgende Virke verschijnt?! 

 

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! 

 


