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Van de Redactie
Beste lezers,
Voor je ligt alweer het tweede Virke van dit bijzondere jaar. Hierin is te lezen hoe we samen op gepaste afstand blijven sporten. Zelf vind ik het ook erg
mooi om te zien dat we er het beste van maken.
Juist omdat we gezellig door blijven gaan, kunnen
we ook in deze editie laten zien dat de gewoonlijke
activiteiten door blijven gaan. Zo heeft de jeugd een
leuke herfstactiviteit gehad, komen de pieten gewoon langs en wordt er door de senioren iedere
week nog in een volgeboekte zaal gespeeld.
Daarnaast leren we Jannick Ickenroth en Jelle Staal
beter kennen bij de doorgeefpagina’s en beantwoord
Ruben al onze brandende vragen over zichzelf. Daarnaast vertelt Loewy over zijn hobby modeltreinen en
landschappen bouwen en verzamelen.
Mocht je zelf een bijzondere hobby, obsessie of baan
hebben of iemand kennen die dit heeft, laat dit dan
vooral weten!
Veel leesplezier namens de redactie.
Met vriendelijke groet,
Koen Timmermans

Kopijdata en datum van uitgifte:
Virke 3:
Virke 4:
Virke 5:

3 februari
7 april
2 juni

17 februari
21 april
16 juni

Van de Voorzitter
Beste leden,
Ik schrijf dit stukje net na de nieuwe persconferentie van 17 november. We zijn inmiddels weer terug
in een ‘gedeeltelijke lockdown’ en hebben een
groot deel van onze activiteiten weer moeten staken. De competities liggen stil, de sportkantine is
dicht en van nevenactiviteiten is voorlopig nog
geen sprake. Wel mogen we gelukkig nog blijven
doen wat we allemaal het liefste doen, namelijk
badmintonnen, al dan niet beperkt.
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Momenteel spelen we enkel singles, omdat we ook
tijdens sportactiviteiten 1,5 meter afstand moeten
houden. Daarnaast dragen we mondkapjes totdat
we de baan op gaan en is het verplicht om je in te
schrijven voor een speelavond, via het inmiddels
beruchte online inschrijfformulier. Het is allemaal
niet echt bevorderlijk voor het speelplezier en de
onderlinge gezelligheid, wat we zo hoog in het
vaandel hebben staan bij BC Gilze. Aan de andere
kant zijn we in ieder geval erg blij dat we jullie iets
aan kunnen blijven bieden en zo toch een beetje
kunnen blijven sporten.
Als bestuur zijn we inmiddels ook weer teruggeworpen op het online vergaderen en zien we niet meer
wekelijks wat er in de sporthal gebeurt en wat er
onder de leden speelt. Laat het daarom vooral weten als je vragen of ideeën hebt over de gang van
zaken deze laatste weken. Zoals het ernaar uit ziet
zijn er best wat spelers die willen enkelen en is de
eerste speelronde van 20:00-21:00 snel vol. Mocht
het niet lukken met online inschrijven of het vinden
van een partner om mee te single-en, laat het dan
vooral weten. Zo krijgen we binnen het bestuur ook
een idee hoe jullie de laatste weken ervaren en
kunnen we kijken of we hier een oplossing voor
kunnen vinden. Daarnaast blijft het belangrijk om
je op de reservelijst te zetten als je niet aan spelen
toe komt op woensdag. Zo krijgen wij een beter
beeld van het animo en de leden die niet aan spelen toekomen. Ook word je de week erop met voorrang ingeschreven, dus dan ben je verzekerd van
een plekje.
Voor onze jeugdleden tot 12 jaar blijft alles gelukkig hetzelfde. Vanaf 13 jaar vragen we onze jeugdleden om een mondkapje te dragen totdat ze op de
baan staan. Onze trainers dragen daarnaast ook
mondkapjes tijdens de training op vrijdag en het
tweede uur op woensdag, conform de coronamaatregelen. We hebben voor de jeugd de afgelopen
weken ook wat leuke activiteiten kunnen organiseren, namelijk de Dubbelcup en de herfstactiviteit.
We willen bij deze ook een compliment geven aan
onze jeugdleden en ouders/verzorgers die de instructies van de jeugdcommissie en trainers goed
opvolgen. We snappen dat het vervelend is dat de
tribune de komende weken leeg blijft, maar we zijn
in ieder geval erg blij dat er zo goed wordt meegewerkt. Dank daarvoor!
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Qua activiteiten staat er voor de senioren momenteel weinig op de planning. Na het succes van de
online bingo een paar weken terug worden er inmiddels plannen gemaakt voor een online pubquiz.
Meer informatie hierover volgt. De komende weken
houden we de nieuwsberichten goed in de gaten en
houden we jullie op de hoogte. We hopen in 2021
weer een beetje terug te kunnen naar de gezelligheid van de woensdagavond. Aangezien het volgende Virke volgend jaar weer uitkomt, wil ik jullie
bij deze alvast fijne feestdagen en een gezond en
gelukkig 2021 wensen!
Vriendelijke groet,
Sofie Oprins

Technische Commissie
Tsja. Er is al veel over gezegd en gezwegen, maar
ten tijde van het schrijven van deze bijdrage zitten
we met z’n allen nog volop in de aangescherpte
lockdown. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar
ik heb er ondertussen een hele trits aan jeukwoorden bijgekregen: intelligente lockdown, brandhaarden, mondkapjesweigeraar, Viruswaanzin, Viruswaarheid… Voor ons als badmintonners is de harde
waarheid dat het turbulente einde van vorig seizoen ook en nog steeds een grote impact heeft op
dit seizoen. Nadat we het vervelende besluit hebben moeten nemen om het Gemeentetoernooi (in
goed onderling overleg met De Bever) voorlopig uit
te stellen, is ook zowel de jeugd- als seniorencompetitie na 4 speelronden stilgelegd. Op dit moment
zijn er een aantal scenario’s door de Bond uitgezet:
1)

De competitie kan half december hervat
worden. In dat geval spelen we speelronde
10 in de week van 14-20 december, blijven
de speelronden 11 tot en met 14 op de
oorspronkelijke datum staan en worden
speelronden 5 tot en met 9 daarna ingehaald. Daardoor zal de competitie halverwege maart eindigen. De Bond houdt er rekening mee dat dit scenario – gelet op de
huidige maatregelen – waarschijnlijk niet
realistisch zal zijn.
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2)

De competitie kan vanaf 1 januari hervat
worden. In dat geval blijven speelronden
11 tot en met 14 op de oorspronkelijke datum staan. Speelronden 5 tot en met 10
halen we in februari en maart in. Daardoor
zal de competitie eind maart eindigen.

3)

De uiterste start voor het uitspelen van de
huidige competitie is begin februari. Als de
competitie dan nog steeds niet hervat kan
worden door de dan geldende richtlijnen
(of opnieuw is/wordt stilgelegd), wordt
deze niet meer uitgespeeld. De Bond is zich
nog aan het beraden wat dit betekent voor
de promotie-/degradatieregeling. Dat hangt
o.a. af van hoeveel wedstrijden dan zijn gespeeld.

Al met al is er nog veel onzeker. We begrijpen dat
dat vervelend is en hadden dit liever ook anders
gezien. Op dit moment kunnen wij niet anders dan
de berichten van de overheid, het RIVM en Badminton Nederland afwachten. Wij zullen jullie steeds
goed op de hoogte houden in geval van nieuwe
ontwikkelingen.
Naast de aanscherpingen op woensdag, hebben we
ook op de dinsdagtrainingen te maken met een
aangescherpt speelprotocol. Ik wil hierbij wel mijn
waardering uitspreken voor onze competitiespelers
vanwege hun tomeloze inzet en – ondanks de omstandigheden – goede opkomst. Ook is het fijn om
te zien dat iedereen zich goed aan de richtlijnen en
het speelprotocol houdt. Ook een compliment voor
Eli die met een grotere diversiteit in zijn spelersgroep nog steeds goede en afwisselende trainingen
geeft.
Ook op vrijdag zorgen onze jeugdtrainers (Stephanie en Jannes) er voor dat de jeugdtrainingen relatief normaal doorgang kunnen vinden. Wanneer
één van hen niet kan, kunnen we terugvallen op invaltrainers (o.a. Eva en Rick), waardoor de jeugd
iedere week kwalitatieve trainingen voorgeschoteld
krijgt. Grote dank – zeker ook voor de invaltrainers
– namens de TC daarvoor!
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‘Last but not least’ is door de Corona-perikelen ook
de ‘Week van de Scheidsrechter’ aan ons voorbij
gegaan. Wij als club kunnen al enkele jaren steevast bouwen op de inzet van Joost Roovers, die namens onze club de ‘clubscheidsrechter’ is. Hierdoor
kunnen onze competitieteams zonder hoge kosten
competitiespelen. Wij hebben Joost daarvoor nogmaals bedankt. Wel is het zo dat Joost heeft aangegeven een opvolger te zoeken. Als clubscheidsrechter ben je – na een opleiding die vanuit de
Badmintonbond aangeboden wordt – verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van wedstrijden in de 1e- en Eredivisie. Je begeeft je dus tussen de badmintontop van Nederland! Lijkt het jou
leuk om clubscheidsrechter te worden of wil je hier
meer over weten? Neem dan contact op met mij.

Voor het laatste spel werd de zaal donker gemaakt.
Er werden verschillende obstakels in de zaal geplaatst en er werd verstoppertje in het donker gespeeld. De kinderen moesten proberen om iedereen
‘vrij’ te buten, terwijl de tikkers op zoek gingen
naar iedereen. Dat bleek niet altijd mee te vallen in
het donker. Aan het einde van de middag ging iedereen weer voldaan naar huis.

Voor nu: blijf gezond, en blijf fit!
Met sportieve groet,
Tim Braspenning
Voorzitter TC

Jeugdcommissie
Herfstactiviteit
Op zondag 15 november stond de herfstactiviteit
op de planning. Er stond een ‘oldschool’ spelletjesmiddag op het programma, waarbij er apenkooi
werd gespeeld en trefbal in allerlei varianten. Tussendoor was er genoeg pauze om even bij te komen.
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Sinterklaas
Op woensdag 2 december kwam er een bijzondere
gast langs de sporthal rond 18:00. Er stond ineens
een Piet op het dak. De Piet was erg benieuwd
naar de badmintontraining en besloot binnen een
kijkje te nemen. De kinderen kregen in het daaropvolgende uur een workshop over hoe je als echte
Piet te werk moet gaan. Ze moesten onder andere
pakjes door de schoorsteen gooien en over de daken lopen. De Piet was zo tevreden over de vaardigheden van onze jeugd, dat iedereen een zakje
pepernoten mee naar huis kreeg.
Vervolgens waren de oudere jeugdleden aan de
beurt om hun zangkunsten aan Piet te vertonen.
Anders kregen ze natuurlijk geen pepernoten.
Daarna hebben we het cadeauspel gespeeld met
verschillende andere spelletjes. Na afloop van de
avond ging iedereen met een mooie voorraad
snoepgoed naar huis en met een leuke verrassing
die de Piet in de kleedkamer had achtergelaten.
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Kerstvakantie

Activiteiten

In de Kerstvakantie is het badminton van 19:00 tot
20:00 voor alle jeugdleden. Mocht je niet kunnen,
graag alsnog even afmelden bij Monique.

De fysieke sociale activiteiten staan op een laag
pitje, dat is namelijk de bedoeling van alle Corona
maatregelen, maar online kunnen we gelukkig nog
wel wat organiseren. Op 16 oktober hebben we de
BC Gilze Online Bingo gehad, georganiseerd door
Kimberley van Zon. Kimberley had vooraf iedereen
enkele Bingo kaarten bezorgd en op de avond zelf
assistentie ingeschakeld van de zusters Oprins. Tijdens een Zoom-meeting werden de nummers genoemd en werd er aan de andere kant fanatiek gestreept. Eva en Sofie reden door Gilze om de prijzen te bezorgen en dit meteen als live-moment in
de Zoom meeting in te brengen (“… en nu weer
over naar jou Kimberley!”). Zo werd het een hele
leuke avond met slechts één min punt … de meeste
prijzen gingen naar Huize Van Mierlo. “Volgende
keer beter!” zullen we maar zeggen! Kimberley, Eva
en Sofie bedankt voor jullie inzet om onze leden
ook tijdens Corona thuis met elkaar te verbinden!!!

Tot slot
Nieuwe jeugdleden zijn altijd welkom! Jullie broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes (maar ook papa’s en mama’s) zijn van harte
welkom om eens bij ons te komen kijken en wellicht ook lid te worden van onze vereniging. Dus
ken je iemand die wil komen badmintonnen, breng
hem of haar dan op woensdagavond mee!
Namens de jeugdcommissie,
Eva Oprins

Agenda komende periode:
23 december
30 december

Alleen badminton van 19:00 tot 20:00
Alleen badminton van 19:00 tot 20:00

Recreatie Commissie
Midweek
Ook nu begint dit stukje weer Corona gerelateerd.
Waar we in het vorige stukje konden melden dat de
Midweek competitie op het punt stond te beginnen,
kunnen we nu melden dat deze inderdaad ook begonnen is, voor team 2 en 3 althans, maar na één
speelavond alweer is stilgelegd vanwege aanvullende Corona-maatregelen vanuit de overheid. De
speeldata van de Midweek competitie zijn voorlopig
even bevroren en de kalender wordt weer aangepast zodra versoepelingen vanuit de overheid bekend gemaakt worden.

Ook van het Pubquiz-organisatiecomité zijn al de
eerste signalen vernomen dat er online iets gaat
gebeuren. Zodra er een datum bekend is vernemen
jullie dit via de mail!
Dat was het voor deze keer. Houd je taai in deze
ongemakkelijke tijd van sociale onthouding en geniet van de mogelijkheden die er nog wel zijn om te
badmintonnen!
Namens de RC,
Michel van Dongen
Screenshot van de Bingo deelnemers:

RC Trainingen
De RC training op vrijdag kan gelukkig wel doorgaan, maar net als op de woensdagavond met beperkingen. Je mag met slechts één iemand spelen
die avond. Door wisselen is niet meer mogelijk. Niet
leuk, maar er kan gelukkig nog gespeeld worden.
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PR commissie
De vorige editie van ’t Virke was gelukkig weer een
‘normale’ versie, waarbij we toen ‘gewoon’ nog met
4 clubgenoten op een baan mochten badmintonnen
(alhoewel we dan wel alle 1,5 meter-maatregelen
strikt moesten volgen). Helaas zijn we op dit moment weer een beetje meer terug bij af, als het
gaat om sporten in clubverband. Wel fijn dat we in
ieder geval nog überhaupt de kans hebben om te
badmintonnen, al is dat nu nog beperkt tot uitsluitend het slopende enkelspel waarbij de Coronakilo’s eraf gesmasht kunnen worden, dat dan weer
wel. Leuk om te zien dat we in ieder geval bij de
senioren elkaar nog -weliswaar vluchtig- een uurtje
per week kunnen zien op de woensdagavond.
Fijn dat voor onze jeugdleden het ‘gewone badminton’ door kan blijven gaan. Onder de bezielende leiding van onze jeugdcommissie wordt er getraind én
vrolijk gelachen, iets wat bij sporten hoort. En zeker bij BC Gilze.

zorgen dat al onze competitiespelers slechts een
beperkte eigen bijdrage hoeven te betalen. Iedereen die op onze club heeft gestemd: BEDANKT!
Stay fit, stay safe!
Met sportieve groet,
Mario

Om die jeugdbegeleiders veilig te laten coachen,
dragen zij mondkapjes. Maar de PR-commissie zou
de PR-commissie niet zijn als we daar geen BC
Gilze-sausje over willen halen. Dus hebben we als
‘limited edition’ gele BC Gilze-mondkapjes® (met
blauw clublogo erop) besteld zodat onze jeugdcommissie er weer ‘in stylo’ bijloopt op woensdag- en
vrijdagavond.
Gelukkig mogen wij op support van de Jeugdcommissie rekenen bij het promoten van de badmintonsport op scholen. Rick, Jannes en Koen zijn onze eigen wandelende uithangborden die op scholen en
kinderdagverblijven voor badmintonclinics zorgen.
Ook in deze corona-tijd brengen ze met vol enthousiasme de kinderen uit Gilze de basisbeginselen van
de coolste zaalsport ter wereld bij. Heren; jullie zijn
bedankt voor jullie bijdrage!! Gelukkig hebben we
bij de jeugd -mede door deze clinics- al de nodige
nieuwe leden mogen begroeten.
Met dank aan alle leden en vrienden van BC Gilze
hebben wij via de Clubsupport-actie van Rabobank
De Zuidelijke Baronie maar liefst een bedrag van €
901,44 aan sponsoring mogen ontvangen. Doordat
jullie (en jullie familie en/of bekenden) massaal
hebben gestemd op Badmintonclub Gilze hebben
we samen dit prachtige bedrag bij elkaar ‘gespaard’. Met deze extra bijdrage kunnen we ervoor
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Doorgeefpagina
Senioren
Hallo clubgenootjes,
Ik heb de doorgeefpagina van Fons Broers gekregen. Bedankt daarvoor Fons!
Alles bij elkaar speel ik toch alweer zo’n 12 jaar bij
BC Gilze. De meeste zullen mij dus wel eens gezien
hebben maar ik ben niet het type dat erg opvalt of
na het spelen aan de bar hangt of mee doet met
toernooitjes, dus ik kan me voorstellen dat jullie
weinig van mij weten. Daarom is zo’n doorgeefpagina natuurlijk erg leuk om iemand beter te leren
kennen!

Kopij: kopijvirke@outlook.com
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niveaus waar je veel van kunt leren. Nou even genoeg over de badminton.

Ik ben Jannick Ickenroth, 41 jaar en woon ik Rijen.
En nee ik ben geen infiltrant van de Bevertjes!
Haha!! Ik ben geboren en opgegroeid in Limburg,
maar voel me inmiddels ook wel erg thuis in het
Brabantse! Vooral de Brabantse kwartiertjes bevallen me erg goed!! In 2002 ben ik voor de liefde
vanuit Limburg naar België verhuisd en in 2005
weer naar Nederland gekomen en in Rijen beland.
Ik wilde toen graag wat aan sport doen naast het
paardrijden dat ik al vanaf mijn 6e doe. Ik las toen
in het weekblad een advertentie van BC Gilze en
dat sprak me erg aan! Ik had nog nooit eerder gebadmintond, buiten de campingbadminton natuurlijk, en het leek mij een erg leuke sport en een gezellige vereniging! In 2006 ben ik lid geworden van
BC Gilze en het beviel me gelijk erg goed! Gezellige
vereniging en vind het prettig dat je geen verplichting hebt om op de woensdagen te komen spelen
of tijd gebonden is. Heb je zin dan ga je lekker spelen, heb je geen zin dan ga je gewoon niet of ga je
later. In 2015 ben ik wegens ziekte even 2 jaar gestopt met badmintonnen maar gelukkig kon ik het
in 2017 weer oppakken.

Mijn allergrootste passie is paardrijden. Dit doe ik al
vanaf mijn 6e, ben begonnen op een manege,
vanaf mijn 9e een eigen pony gekregen van mijn
ouders, en op mijn 16e mijn eerste paard gekregen. Daarmee heb ik 5 jaar lang Eventing/samengestelde wedstrijden gereden op een behoorlijk niveau. Voor degene die niet weten wat dit inhoudt;
deze wedstrijden bestaan uit 3 onderdelen, te weten een dressuurproef, crossparcours over vaste
hindernissen door het bos en een springparcours.
Vrij intensief dus en belangrijk dat zowel ruiter als
paard een goede conditie hebben. Ik heb 2x mogen
deelnemen aan het Europees Kampioenschap voor
Junioren toen ik 17 en 18 jaar was. Dat was een
geweldige ervaring!! Mijn paard is 7 jaar geleden
overleden en vanaf die tijd rij ik paarden van andere mensen. Zo blijf ik wel lekker bezig!
Ik werk inmiddels alweer 6 jaar bij een geitenkaasfabrikant in Alphen op het bedrijfsbureau en ben
voornamelijk verantwoordelijk voor de productieplanning. Dit is een erg uitdagende baan met
vooral veel puzzelwerk maar dat is iets wat ik erg
leuk vind!
Hiervoor heb ik verschillende banen gehad als secretaresse, directiesecretaresse, medewerker personeels/salarisadminstratie, verkoop binnendienst
medewerker en ordermanagement.
Ik werk fulltime, ga 2x per week paardrijden, probeer 1x per week te gaan badmintonnen en 2x te
gaan fitnessen. Vind het ook gezellig om met
vriendinnen af te spreken, maar helaas door de corona is dat nu even wat minder vaak maar heb
sinds 3 maanden een leuke vriend waar ik veel tijd
mee doorbreng. Dus vervelen doe ik me nooit!
Ik denk dat jullie hiermee wel een goed beeld van
mij hebben gekregen!
Ik geef de pagina hierbij door aan Jeroen Vromans.
Groetjes Jannick Ickenroth

Het is voor mij een echte uitlaatklep en een moment van ontspanning. Even je energie kwijt kunnen en je hoofd leegmaken. Het inhangsysteem
vind ik heel goed zodat je elke keer met andere
mensen kunt spelen en ook soms van andere
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Kopij: kopijvirke@outlook.com
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1: Foto's uit de oude doos

Doorgeefpagina jeugd
Goedendag,
Ik ben Jelle Staal. Ik ben 16 jaar en ik woon in
Chaam met mijn 2 oudere broers en met mijn
ouders.

Ik heb 2 parkieten Dino en Croky. Ik zit op De Rotonde in Breda in klas 4. Mijn favoriete vakken zijn
Engels en gym.
Mijn droom is om later docent te worden. Ik weet
nog niet of ik op een basisschool les wil gaan geven
of op een middelbare school.

14

In mijn vrije tijd game ik graag. Het maakt niet uit
wat als het maar met een paar vrienden is. Netflix
kijken is ook een van mijn favoriete dingen om te
doen in mijn vrije tijd. Je kan jezelf helemaal kwijtraken in een serie als je te lang blijft kijken.
Ik ben op 1 april 2015 op badminton gekomen, dus
iets meer dan 5 jaar ben ik al aan het badmintonnen. Ik vind het leuk om naar badminton te gaan
en wil nog lang blijven spelen. Ik zit nu in de U-19.
Ik geef deze pagina met plezier door aan Levi Olde
Scheper!
Kopij: kopijvirke@outlook.com

`t Virke seizoen 29 nummer 2

15

Awkward!
Hallo allen,
Voor de rubriek awkward ben ik gevraagd om een
stukje te schrijven over mijn hobby. Om te beginnen zal ik alvast opbiechten dat deze hobby op het
moment (laatste jaren), wat minder intensief uitgevoerd wordt. Naast het badmintonnen heb ik altijd
een passie gehad voor modelbouw. En dan de tak
van de treintjes en landschappen.
Vroeger was mijn opa veel met techniek bezig, altijd knutselen en prullen aan miniatuur werktuigen.
Zo heeft hij een schaal model gemaakt van een
stoom gedreven Ja-knikker (bovenste deel van een
pomp in de olie velden), maar ook een miniatuur
stoomtrein, brandweerwagen en nog wat andere
werktuigen. Als klein Loewyke was ik hier altijd gefascineerd door. En zo kreeg ik van hem een oud
blikken treintje cadeau met een stukje spoor. Zo
blij als dat je kon zijn speelde ik daar zoveel mee
dat al gauw wat uitbereidingen kwamen. Samen
met mijn opa heb ik aardig wat banen op de tafel
of grond gemaakt totdat het treintje kapot ging.

Vol goede moed ben ik in Gilze bij de Harlekijn bij
een modelbeurs naar binnen gestapt. Deze hielden
ze toen eens in het jaar. Hier ging ik op zoek naar
een treinendokter die mijn geliefde trein kon maken, maar helaas was de grote boze mensen wereld er niet bekwaam voor en zou ik maar een
nieuwe moeten kopen. De “hij is vast nog wel te
maken” kapotte staat van de trein kan ik me niet
meer herinneren, wel de teleurstelling dat die vakmannen mijn trein niet konden repareren.
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Na een week aandringen bij mijn ouders, ging ik
dat weekend naar een modelbouwtreinen winkel in
Breda. Na de vele zwaar overwogen keuzes die een
jongetje van 10 jaar zich kan maken was er een
nieuwe set uitgekozen. Deze had ik zelf gekocht
van al mijn gespaarde zakgeld, en nu ik eraan denk
waarschijnlijk nog een deel van mijn ouders. De
hobby was geboren. Zeker nu ik gezien had, hoe
groot die winkel was en wat er allemaal in stond.
De nieuwe set was H0 spoor. H0 staat voor een
grootte van de schaal 1:87. De hoeveelheid meters
spoor groeide gestaag en ook kwamen er wissels /
bruggen / tunnels / perrons / huisjes en zelfs een
2e trein bij. Al snel liep ik tegen de beperking dat
de eettafel niet groot genoeg meer was om alles op
uit te leggen. Bovendien moet ik het ook diezelfde
dag weer opruimen net voor het eten. Al gauw
werd er uitgeweken naar mijn bureau op de slaapkamer die ik nodig had omdat ik op de middelbare
school huiswerk zou moeten maken. Vooral van Natuurkunde heb ik veel geleerd, hoe de spanning
tussen twee geleide staafjes een klein motortje
aandreven waarmee ik vervolgens urenlang bezig
kon zijn.

Nadat ik ouder werd ging ik me ook meer verdiepen in al wat erbij komt kijken, een baan met wissels was leuk om even mee rond te rijden. Maar de
aankleding van de omgeving hoorde er ook bij.

Kopij: kopijvirke@outlook.com

Eerst begon ik met bouwpakketten van huisjes van
dezelfde schaal. Bij het ontstaan van een klein
dorpje had ik echt geen plaats meer voor meer. En
besloot ik om naar een kleinere schaal te gaan. (Nschaal 1:160) Alles werd 2e hands verkocht of ingeruild tegen het kleinere model. Ik ging selectief kopen wat ik nodig had om een landschap met de
juiste gebouwen te maken. Zo ben ik begonnen
aan mijn project: “steenkool industrie” van de jaren
40-50.

Nadat ik veel gebouwen had gemaakt kwam er hetzelfde verlangen naar een landschap. Omdat ik inmiddels een stuk ouder was ben ik klein begonnen.
Hier heb ik voornamelijk van hout, piepschuim en
gips een landschap proberen te maken. Samen met
de aankleding zoals verf, nep gras en bosjes. Echter is dit project nog niet afgekomen en is vanwege
het ouder worden de klad erin gekomen. Het doel
is om het ooit af te maken aangezien het al ver af
is.
Ook wil ik de complete industrie zoals ik hem voor
ogen had, ook nog eens gaan maken. Buiten de tijd
die ik vrij zou moeten maken is ook de ruimte een
klein gebrek. Maar volgens mij is dit voor elke thuis
hobby het geval.
Mochten jullie mijn hobby of interesse delen hoor ik
het graag.
Groetjes Loewy

`t Virke seizoen 29 nummer 2
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Zaaldiensten

Af & Bij

Hieronder staan de originele zaaldiensten, echter
doet op dit moment het bestuur nog de zaaldienst
doordat we nog een beperkt kunnen spelen. De onderstaande zaaldiensten gaan weer in zo snel dit
aangegeven wordt door het bestuur.

Bij:

2 december:

David Bogaarts
Marry van Mierlo
9 december:
Suzanne Klaassen
Christa Hooft
16 december: Toon van Gestel
Niels Oomen
23 december: Ruud van de Werf
Jurgen Klaassen
30 december: John van Pelt
Christian van Zon
6 januari:
13 januari:
20 januari:
27 januari:

3 februari:
10 februari:
17 februari:

Suzanne Pauw
Tim Wirken
Kees van Dongen
Remy van Mierlo
Jeroen Willemen
Jos Vermeulen
Anouk Kroot
Marieke van den Ouweland
Jeroen Albers
Jolanda van den Broek
Bas van den Boer
Kees van der Heijden
Fons Broers
Mandy Dirkx

+
+
+
+
+
+
+
+

Bo van Dongen
Li van Dongen
Sanne van Engelen
Gijs Witteman
Nill van der Heijden
Daan van Hoek
Izzie de Jong
Iris van den Nouweland

Af:
- Heidi Vermeulen
- Hans Weij

Jarige seniorleden
Tim Braspenning
Kees van Dongen
Eduard van Broekhoven
John van Pelt
Richard Schrauwen
Ingrid Botermans
Anoek Haarbosch
Tim Wirken
Mario van Mierlo
Joost Roovers
Michel van Galen
Martin Frijters
Bas van den Boer
Rick van Baal
Jannick Ickenroth
Niels Oomen
William Aarts

4 december
6 december
6 december
7 december
11 december
18 december
23 december
29 december
2 januari
16 januari
25 januari
29 januari
7 februari
11 februari
16 februari
17 februari
17 februari

Jarige jeugdleden
Mathijs van Engelen
Jelle Staal
Britt Vermeeren
Gijs Klaassen
Sem van Engelen
Levi Olde Scheper
Bo van Dongen
Li van Dongen
Nill van der Heijden
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19 december
22 december
25 december
7 januari
29 januari
31 januari
1 februari
1 februari
7 februari

Kopij: kopijvirke@outlook.com

Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze

T.S.C. Gosens | Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Ipcon | Vermeer Architecten |
Keurslagerij De Jong | Online Badmintonshop | Koningslicht BV |
Veldsink-Roelands Verzekeringen | De Huyskamer

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness
Hoofdsponsor juniorencompetitie: Fysiotherapie Gilze
Hoofdsponsor shuttles: VSMI
Sponsor Clubkampioenschappen: Buitenhof Tuinmeubelen

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!

`t Virke seizoen 29 nummer 2
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Jeugdredactie
Herfstactiviteit
De herfstactiviteit is ook
weer geweest en het was
weer een groot succes. We
hebben apenkooi en trefbal
gespeeld in allerlei varianten en er is verstoppertje in
het donker gespeeld. Dit alles hebben we natuurlijk
gedaan met genoeg pauzes
tussendoor om even bij te
komen.

Sinterklaas
Dit jaar is er ook weer een piet op bezoek gekomen. Hij kwam gezellig om 18:00 mee trainen en heeft iedereen geleerd hoe je een echte piet moet worden, zoals hoe je over daken moet lopen en hoe je een pakje door
de schoorsteen moet gooien. Aan het eind van de training was de piet zo tevreden dat iedereen natuurlijk lekker veel pepernoten mee naar huis kreeg. Met de jeugd die traint om 19:00 hebben we een cadeauspel gespeeld met veel andere leuke spellen tussendoor.

Sinterklaas woordzoeker

20

Kopij: kopijvirke@outlook.com
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De antwoorden van…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Naam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Hoe lang speel je al badminton:
In welk team zit je:
Mijn favoriete spelsoort is:
Mijn beste slag is:
Beste trainer:
Op welke school zit je:
In welke klas:
Wat wil je later worden:
Heb je broertjes of zusjes:
Idool:
Je lievelingskleur:
Doe je ook nog andere sporten:
Favoriete vakantieland:
Naar welk land wil je ooit nog op vakantie:
Je lievelingsdier:
Heb je huisdieren:
Favoriete muziek:
Favoriete tv-programma:
Favoriete sport:
Hobby’s:
Heb je een vriend/vriendin:
Beste eigenschap:
Slechtste eigenschap:
Liever fietsen of met de auto:
Ik help mijn moeder met:
Ik help mijn vader met:
Ik eet het liefst:
Ik lust absoluut geen:
Mooiste boek:
Mooiste film:
Leukste (computer)spel:
Pindakaas of pasta:
Ik heb een hekel aan:
Ik zou heel graag:
Ik blijf altijd:
Ik heb heel veel plezier als:
Ik kan wel janken als:
In mijn dromen:
Voor mijn verjaardag wil ik:
Op mijn verlanglijstje staat absoluut geen:
Wat vind je van BC Gilze:
Heb je wel eens iets uitgehaald wat echt niet
door de beugel kon:
Je mag 1 ding meenemen naar een onbewoond
eiland, wat:
Wat zou je doen met 1 miljoen euro:
Goede voornemens:
Over tien jaar ben ik:
Heb je nog iets te melden of te vragen:
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Ruben Klaassen
2 Mei 2003
Gilze
Toen ik ongeveer 7 of 8 jaar was
Geen
Enkel
Smash
Jannes
Brood- en banket curio
ZB2B3
Bakker
Ja, een broer en een broertje
Robèrt van Beckhoven
Groen
Nee
Spanje
Amerika
Vos
Nee
HipHop
Lucifer
Formule 1 (om te kijken)
Gamen
Nee
Aardig zijn
Af en toe druk
Met de auto
Koken
Lassen
Pizza met ham
Broccoli
Heb ik niet
Avengers
Rainbow sixties
Pindakaas
Eigenwijze mensen
Mijn rijbewijs willen halen
Kalm
Samen badmintonnen
Ik amandelstaven moet maken
Geen flauw idee
Nieuwe playstation 5
Xbox
Dat we nu nog steeds kunnen badmintonnen
Nee volgens mij niet
Een telefoon (met een grote batterij), dat is wel
handig
Waarschijnlijk eerst sparen, denk ik…
Heb ik geen
Bakker
Nee
Kopij: kopijvirke@outlook.com
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Wist u dat…
……… ons nieuwste jeugdlid Sanne meteen aan Marieke een mooie tekening heeft gegeven
(ze was toen nog maar 2 weken lid!)?
……… de jeugdcommissie het enorm waardeert dat de kinderen zo iets leuks voor de
begeleiders maken?
……… Marieke volgens de jongste jeugd niet moe wordt en dat ook Monique niets doet…?
……… een ander nieuw jeugdlid, Li, al tijdens zijn 4e training ooit de shuttle al tussen de
plafondlatten heeft geslagen?
……… menig Mini-lid gelooft dat Marieke bij Ajax voetbalt, in een gouden Lamborghini rijdt
én de ex van Christiano Ronaldo is?
……… de Boulevard-redactie binnen de PR, in geval dat dat waar is, toch graag eens een rondje mee zou
willen rijden in die Lamborghini?
……… iedereen vanaf nu kekke geel/blauwe BC Gilze-mondkapjes® kan kopen bij de PR-commissie voor
het luttele bedrag van € 6,00 per stuk?
……… dit zeker een origineel en ludiek eindejaarscadeau is voor 5/12 of Kerstmis!?
……… het op vrijdagavond bij de jeugdtraining een trend aan het worden is dat er Tik-Tok dansjes
worden gedaan?
……… we dankzij de vele stemmen van BC Gilze-leden (en die ook Rabobank-lid) zijn maar liefst ruim
€ 900,00 hebben opgehaald via de Rabo Clubsupport-actie!?
……… mocht jij volgende keer ook je (gratis) stemmen willen kunnen uitdelen en heb je wel een rekening
bij Rabobank, maar ben je nog geen ‘lid’ (is niet automatisch), meldt je dan snel en kosteloos aan
via de button ‘ik doe mee’ op: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/?
……… Sofie en Maud nu ‘aan het corona-front’ zitten waarbij zij telefonisch afspraken inplannen voor
patiënten die een corona-test willen doen?
……… alle senioren hopen dat we binnenkort weer met 4 op een baan mogen dubbelen en mixen zodat
iedereen weer zijn wekelijkse shuttletje kan slaan?
……… Eva ein-de-lijk een grote-mensen-baan heeft gevonden!?
……… Tim Braspenning net zo gemakkelijk opgeeft zodra hij 1 set verloren heeft (terwijl hij er daarvoor al
4 had gewonnen)?
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