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Van de Redactie

Van de Voorzitter

Beste badmintonners en andere lezers.

Beste leden,

Het 4e Virke van dit seizoen 2012-2013
ligt nu voor u. Op het moment van
schrijven en samenstellen is het nu volop
carnaval in ons dorp. Onze badmintontempel is omgetoverd tot een ware
feestlocatie en vele van ons zijn nu met
andere zaken en gedachten bezig dan
met badminton..

Een tijdje geleden kwam Hans Weij met
het idee om in het Virke de jubilerende
leden op te nemen. We willen dit nu
voortaan in het Virke laten terugkomen
als iemand 25 jaar onafgebroken lid is
van onze vereniging. Onze vereniging
bestaat sinds april 1979, dus nu bijna 34
jaar. Geen van de leden is al vanaf het
begin af aan lid
van onze vereniging, maar er is
er al een aantal
dat meer dan 25
jaar lid is.

Alhoewel, juist op dit moment zouden we
moeten gaan focussen.
Achter de schermen worden er al weer
de nodige afspraken gemaakt want het is
namelijk weer zo eind maart. Tijd natuurlijk voor de clubkampioenschappen.
Het beloofd weer een gezellig en sportief
weekend te worden.
Zoals gebruikelijk wensen wij jullie weer
veel leesplezier met het nieuwe Virke
maar mocht iemand nog ideeën, suggesties, tips, “Wist u datjes” enz.. hebben,
laat het ons horen. En als jullie tevreden
zijn, prima natuurlijk.
Namens de redactie iedereen weer bedankt voor hun bijdrage!
Groeten,
Ed en Jos

Dit zijn de volgende leden:
- Winfried de Kock, 31 jaar lid,
sinds 1 november 1981;
- Joseph Wirken, 31 jaar lid, sinds 1
februari 1982;
- Kees van der Heijden, 30 jaar lid,
sinds 1 februari 1983;
- Jos Dubois, 29 jaar lid, sinds 1
augustus 1983;
- Bernadette Laarhoven, 29 jaar lid,
sinds 1 augustus 1983;
- Hein van der Lee, 29 jaar lid,
sinds 1 november 1983;
- Eric Graafmans, 28 jaar lid, sinds
1 maart 1984;
- Peter Geerts, 27 jaar lid, sinds 1
april 1985;
- Mario van Mierlo, 26 jaar lid, sinds
1 september 1986;
Vanaf komend Virke zullen de jubilarissen opgenomen worden in het Virke op
de pagina bij de jarige leden.
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Graag wil ik jullie attenderen op twee
activiteiten die de komende periode gaan
plaatsvinden, de algemene ledenvergadering en de clubkampioenschappen.
Op donderdag 21 maart 2013 om 20.00
uur wordt de algemene ledenvergadering
gehouden. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd. De agenda is inmiddels naar alle
leden gemaild, daarnaast zal de uitnodiging op de inhangkast worden gehangen.
Tijdens de ALV zal het bestuur en de
commissies het afgelopen jaar bespreken en hun plannen voor het komende
jaar presenteren.
Als je niet aanwezig zal zijn, wil je dit
dan aan Anoek Haarbosch laten weten?
Op 23 en 24 maart worden de jaarlijkse
clubkampioenschappen gehouden. Alle
leden kunnen hieraan meedoen en stijden voor het kampioenschap op hun eigen niveau. Woensdag 13 maart is de
laatste dag dat je je op kan geven. Je
kunt je opgeven bij Maaike de Jong of
Kimberley van Zon. Zoek dus, als je dat
nog niet hebt gedaan, nog snel (een)
partner(s) en geef je op!
Hartelijke groeten,
Ben van der Veer jr.
“Logica brengt je van A naar B.
Verbeelding brengt je overal.”
~Albert Einstein ~
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Technische
Commissie
Verslag
2013

van

competitieseizoen

2012-

Na een zinderende slotdag zondag 27
januari jongstleden is het doek dan toch
gevallen voor Gilze 3. Op deze laatste
speeldag moest Gilze 3, spelend in de
Hoofdklasse Regio-competitie, één wedstrijd winnen om niet te degraderen. We
moesten tegen de gedeelde koploper die
alles moest winnen om in de race te blijven voor het kampioenschap. Er waren
mogelijkheden, eenieder heeft geknokt
voor wat ie waard was, echter aan het
eind van de dag bleven we met lege
handen achter.
Ten opzichte van het afgelopen seizoen
zijn er nogal wat veranderingen doorgevoerd. Zowel Gilze 1, Gilze 2 als het Herenteam speelden als gevolg van het
vorig jaar behaalde kampioenschap een
klasse hoger. Team 5 is volledig overgekomen vanuit de jeugd. Vijf jeugdspelers
van ca. 15 jaar die meer uitdaging wilden en ook kregen. In de jeugd viel voor
hen weinig eer meer te halen, bij de senioren in de derde klasse regiocompetitie was dat wel anders. Ze zijn
weliswaar gedegradeerd maar hebben
veel bijgeleerd en veel plezier gehad.
Dit seizoen was gericht op lijfsbehoud en
vervolgens weer verder uitbouwen. Logisch, gelet op het vorig jaar zo glorieus
verlopen seizoen met drie kampioenen.
Het lijfsbehoud is voor twee van de zes
teams dus niet gelukt. Opvallend is wel
dat alle promotieteams van vorig jaar
zich hebben kunnen handhaven. Gilze 1,
derde klasse Bondscompetitie, deed dat
met een keurige ietwat vertekende 5e
plaats, aangezien we slechts drie punten
verwijderd bleven van nummer twee.
Kopij: virke@bcgilze.nl

Gilze 2, vierde klasse Bondscompetitie
en het Herenteam, herencompetitie klasse 1, zijn beide geëindigd op een zesde
plaats. Team 4, tweede klasse Regiocompetitie, tenslotte is tevens op een
zesde plaats geëindigd. Gelet op het
blessureleed en het feit dat nagenoeg
alle spelers overkwamen uit team 5
mogen we daar ook tevreden over zijn.
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn weer in volle gang en voor onze Technische Commissie de schone taak
om de teams weer te vullen. Maar eerst
kan iedereen zich nog opmaken voor de
clubkampioenschappen in maart.
Dat de jeugd de toekomst heeft bij BC
Gilze blijkt maar weer eens uit de behaalde kampioenschappen. Enkele weken geleden werd Gilze JMU11-1 al met
vlag en wimpel kampioen en als klap op
de vuurpijl hebben we na de laatste
thuiswedstrijd JMU13-1 als kampioenen
mogen huldigen! De T.C. is dan ook trots
dat we bij de jeugd zoveel talenten hebben die het potentieel hebben om ooit in
Gilze 1 te mogen gaan spelen. Door de
vele nieuwe inschrijvingen hebben we
afgelopen jaar zelfs 3 nieuwe teams
kunnen vormen en hadden we zelfs voor
de eerste keer in de historie een heus
meidenteam! Tijdens de samenstelling
van de teams had de T.C. als doelstelling
om minimaal 1 jeugdteam kampioen te
laten worden. Voor de resterende teams
zou meedoen in de top 5 voldoende zijn.
Gilze JMU-17 stond in een sterke poule
en heeft daardoor een zwaar jaar gehad
en zijn uiteindelijk laatste geworden. Gilze JMU13-1 en JMU11-1 zijn zoals al
eerder genoemd terecht kampioen geworden in hun poule. Doordat een aantal
teams tegen Gilze U13-2 niet hun wedstrijden konden plannen heeft dit team
met 5 wedstrijden minder gespeeld te
hebben een knappe 5de plaats weten te
behalen. Gilze JMU11-2 is een plaats ho`t Virke seizoen 21 nummer 4

ger geëindigd, op de 4de positie. En het
meidenteam JMU11-3 heeft de competitie afgesloten op een mooie 2de plaats!
Nu de competitie voorbij is gaan we als
T.C. evalueren, we kijken naar de competitieresultaten, inzet bij de trainingen
en talent. We hopen volgend jaar weer
zoveel competitiespelers te verwelkomen
bij de jeugd en hopen op veel spelvreugde en mooie resultaten.
Badminton Nederland
Omdat onze nationale badmintonfederatie, Badminton Nederland, vanaf komend
seizoen een forse verhoging gaat doorvoeren aan alle competitie spelende
badmintonteams in Nederland komt ook
BC Gilze niet onder een flinke financiële
verhoging uit voor onze competitiespelers. Dit geldt voor zowel jeugd- als seniorencompetitiespelers. Vanuit het Bestuur hebben we kritisch gekeken naar
de sponsor-opbrengsten verkregen via
onze PR-commissie. De rest zal toch echt
door de competitiespelers zelf betaald
moeten worden. Gelukkig zijn we in vergelijking met andere badmintonclubs uit
de regio zelfs ná de verhoging komend
seizoen nog de goedkoopste. We beseffen ons dat elke financiële verhoging impact heeft op ieders portemonnee, maar
we hopen daarnaast ook dat de competitiespelers beseffen dat ze voor hun jaarlijkse competitiebijdrage veel terugkrijgen: ca. 30 gefaciliteerde trainingen, het
uitkomen in de goed georganiseerde Regio- of Bondscompetitie inclusief accommodatie, uitstekende trainers en
goede shuttles.
Omdat ook de TC zelf nog meer op de
kosten moet gaan letten, zullen er per
direct geen veren shuttles meer beschikbaar worden gesteld door de club op de
woensdagavond. Als je graag wedstrijden met veren shuttles wil spelen, kun je
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deze tegen inkoopprijs verkrijgen bij Ben
van der Veer jr (competitieshuttles a
EUR. 18,00 per koker) of bij Remy van
Mierlo (trainingsshuttles a EUR. 10,00
per koker).
Bekerwedstrijden
Verder zijn de Bekerwedstrijden weer
van start gegaan. In de Bondscompetitie
probeert ons landelijke bekerteam weer
net zo ver te komen als vorig seizoen.
Toen verloren ‘we’ pas in de laatste
ronde waardoor we net het landelijke
finaleweekend misten. Maar we waren
wel de grootste verrassing van Nederland!
Ook in de Regio-afdeling zal BC Gilze
met een team aantreden.
Clubkampioenschappen 2013
Op 23 en 24 maart zijn de jaarlijkse
clubkampioenschappen weer. Hét sportieve hoogtepunt voor al onze leden om
onderling uit te maken wie nu echt de
beste spelers en speelsters in hun eigen
klasse zijn.
Van jong tot oud, van recreatiespeler tot
Gilze 1; spannende wedstrijden verzekerd!
De inschrijvingstermijn is inmiddels geopend dus schrijf je snel in! Mocht je vragen hebben, kun je hiervoor terecht bij
Maaike de Jong. Let op: dit jaar hebben
we voor alle leden op de zondagmiddag
een hele grote verrassing in het programma zitten!!!!!!!
Met sportieve groeten,
De Technische Commissie
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Jeugdcommissie
De afgelopen periode was een drukke
periode voor de jeugdcommissie. Ook in
de komende periode staat er nog redelijk
wat te gebeuren vanuit de jeugdcommissie. Dit kun je ook altijd zelf terug lezen.
Hier lezen jullie wat we allemaal hebben
gedaan.
Afgelopen periode
Nieuwjaarstoernooi
Om het nieuwe jaar goed te beginnen,
startte de jeugd traditiegetrouw op
woensdag 9 januari met een nieuwjaarstoernooi. Bij dit toernooi mogen de
jeugdleden allemaal een ouder, opa of
oma, oom of tante meenemen om ene
keer mee te doen met badmintonnen. Zo
kunnen de jeugdleden laten zien wat ze
allemaal hebben geleerd op de training
en komen de ouders er achter dat het
toch niet zo’n makkelijke sport is! Om
19.00u werd er in de kantine nog gezellig nagepraat onder het genot van een
hapje en een drankje.
Laddertoernooi
In de drie weken na het nieuwjaarstoernooi werd er een interne laddercompetitie gehouden. Dit houdt in dat de jeugdleden op een inhangbord onder elkaar
worden ingehangen. Vanuit onderaf krijgen de jeugdleden dan de kan om iemand uit te dagen voor een wedstrijd die
maximaal 2 plaatsen hoger dan zij op de
ladder staan. Wordt er gewonnen, dan
stijgt de uitdager en verliest de uitdager,
dan blijft die op dezelfde plaats op de
ladder staan. Zo is er in verschillende
rondes gespeeld en werd er naar
hartenlust uitgedaagd en verdedigd. Het
was een heel leuk toernooi!

Kopij: virke@bcgilze.nl

JP

J. v.d. Pol
bouwbedrijf b.v.

Mary Zeldenrustlaan 52 Tel.

0161-225278

5122 CE Rijen

0161-220535

Fax.

Autotel. 06-53259174

`t Virke seizoen 21 nummer 4

7

Carnavalstoernooi
Woensdag 6 februari werd het carnavalstoernooi gehouden. Vooral het eerste uur
leverde dit mooie, carnavaleske wedstrijden op. Bijna iedereen had een introducee (in dit geval een vriendje of
vriendinnetje) bij en iedereen was verkleed. Aan het eind van ieder uur werd
nog een kleinigheidje uitgereikt aan het
best/origineelst verklede meisje en jongen.
Minicompetitie
Ook de minicompetitie is inmiddels begonnen. En hoe! Tot nu toe hebben we
alleen nog maar overwinningen behaald
(in ieder geval tot op het moment van
dit schrijven)! Hartstikke goed! De competitie loopt nog tot en met mei ongeveer; het zou mooi zijn als er nog meer
jeugdteams bij Gilze (in navolging van
de regiocompetitie) kampioen konden
worden!
Komende periode
20-2-2013 oefenen Deeldiploma
24-2-2013 DEELDIPL. EXAMEN
27-2-2013 JTP Blok 3.1
6-3-2013
JTP Blok 3.2
13-3-2013 JTP Blok 3.3
20-3-2013 Oefenen Club
kampioenschappen
27-3-2013 JTP Blok 3.4
3-4-2013
JTP Blok 3.5
10-4-2013 oefenen Deeldiploma
14-4-2013 DEELDIPL. EXAMEN
17-4-2013 JTP Blok 4.2
24-4-2013 Dubbelcup ronde 3
1-5-2013
VOORJAARSVAK.
8-5-2013
VOORJAARSVAK.
15-5-2013 JTP Blok 4.3
22-5-2013 JTP Blok 4.4
29-5-2013 JTP Blok 4.5
5-6-2013
JTP Blok 5.1
12-6-2013 Dubbelcup ronde 4
19-6-2013 Dubbelcup ronde 5
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Deeldiploma
Zoals al naar ieder jeugdlid gemaild,
gaat het deeldiploma op 24 februari niet
door. De nieuwe datum is inmiddels wel
bekend, namelijk op zondag 14 april van
10.00u-12.30u. Inschrijfbrieven volgen
nog!
Jeugdactie
In de informatie-mail die naar de jeugdleden is gegaan, stond ook een vraag
met betrekking tot de jaarlijkse jeugdactie. Deze kost de vereniging namelijk
veel tijd en moeite en vergt ook van de
jeugdleden een inspanning. Met deze
actie konden jeugdleden sparen voor
korting op het inschrijfgeld voor het
kamp. De laatste tijd kregen wij echter
steeds vaker reacties te horen die lieten
blijken dat deze actie in populariteit terug liep en jeugdleden en ouders er
steeds meer tegen op zagen. Vandaar
dat aan jullie de vraag is gesteld wat
jullie voorkeur verdient:
1) geen actie (en de kampbijdrage van
€35,- volledig zelf betalen)
2) wel een (wellicht anders ingestoken)
actie (en korting op de kampbijdrage)
De eerste reacties zijn inmiddels binnen.
Je hebt tot 1 maart om te reageren
(tpa.braspenning@gmail.com).
Hoe
meer reacties we binnen krijgen, hoe
beter ons beeld is wat er bij de jeugdleden en de ouders leeft. Reageren dus!
Jeugdkamp
Ook de eerste voorbereidingen voor het
jeugdkamp zijn in volle gang. Noteer
alvast het weekend van 21, 22 en 23
juni in jullie agenda’s!
Tot zover de berichtgeving
jeugdcommissie.

van

de

Kopij: virke@bcgilze.nl

Recreatie
Commissie
Over Badminton en ander gesauwel.
Mag ik, in deze tijd van Mien en Feestneus, u weet wel, uw aandacht vragen
op eens een geheel andere kijk op de
Badmintonsport. Daarbij de vraag stellend of er en wat dan wel de relatie is
tussen onze edele sport en een eeuwenoud gebruik in ons Brabantse Land: het
Carnaval. Laat ik dan ook, zoals te doen
gebruikelijk in wetenschappelijke studies, beginnen met de conclusie uit dit
onderzoek. Ja, volmondige jazeker, is er
voornoemde relatie, welke in het volgende geschrift aan zal tonen.
Laat ik dan beginnen met onze geschiedenis. Carnaval, hoewel qua gebruik al
eeuwenoud (waarschijnlijk ontstaan in
de Middeleeuwen) is het gebruik vol van
een andere kijk op actuele zaken. En
daarmee dus veranderlijk als het weer!
Maar niettemin een andere en altijd weer
frisse nieuwe inzichten op relevante onderwerpen.
De innerlijke beleving van het Carnaval
brengt je dan ook veel vernieuwing. Vernieuwing die van onschatbare waarde
kan zijn. En hier zie ik dan ook het eerste verband met de sport, de Badminton
sport in het bijzonder. Onze puntentelling heeft in de loop der tijd een zekere
ontwikkeling doorgemaakt. Speelden we
eerst een wedstrijd in maximaal 3 games
tot 15 punten, welke in tijd oneindig lang
kon duren, nu spelen we maximaal tot
21 punten. Conclusie de partijen zijn
veel korter, logisch toch?
Maar daar zijn we niet zomaar gekomen!
Ondertussen hebben we ook nog partijen
`t Virke seizoen 21 nummer 4

gespeeld in 5 games tot 7 punten. En die
partijen duurden dan ook weer veel langer. Langer ja, want dat zit ‘m weer in
de onschatbare waarde! Hoezo dan? Nou
da’s nogal simpel. Dat komt door de actualiteit! Welke actualiteit?, die van Carnaval 1992 net voor de Olympische Spelen van Barcelona natuurlijk. Ze hadden
de telling aangepast zodat het interessanter zou zijn voor de TV. Tussen de
games waren de uitgezonden reclameboodschappen van onschatbare waarde.
Gelukkig hebben we met de daarop volgende Carnaval de telling weer geactualiseerd. En zo zie je maar weer dat Carnaval veel goede nieuwe frisse inzichten
levert.
En hoe zit dat dan met doping om maar
eens een ander actueel onderwerp aan
te snijden. Laat ik dan het volgende zeggen: doping en Carnaval zijn één! Maar
daarbij moet ik dan wel constateren dat
net als in de Badmintonsport uitsluitend
en alleen gebruik gemaakt wordt van
legale vrij verkrijgbare dopingmiddelen,
welke meestentijds in vloeibare vorm tot
zich genomen worden. Het doel van deze
middelen en ook daar zie ik weer overeenkomsten in de onderzochte fenomenen is vooral verhoging en verlenging
van de persoonlijk genoten amusementswaarde. Hoewel eenvoudig in
bloedwaarden meetbaar wordt van ernstig misbruik zelden melding gemaakt.
Een verdere toenadering van Carnaval
en Badminton is vaak waarneembaar in
juist deze tijd van het jaar, getuige het
groot aantal bijeenkomsten in de verschillende Brabantse sporthallen waar
men uitgedost in de meest vreemde
Carnavaleske kledij deze sport beoefenen wil, waarna ook meestal ongeremd
dopinggebruik achteraf volgt. Ook hier
weer ter verhoging en verlenging van
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het persoonlijk
overeenkomst.

genot als

opvallende

Het gevolg van deze jarenlange samensmelting van oude gebruiken (de Badmintonsport stamt ook al uit rond 1850)
en de daaruit voortvloeiende vernieuwingen heeft geleid tot de meest spectaculaire uitvindingen zoals die van het
klapracket. Een ontwikkeling die later
ook gekopieerd is in de schaatssport met
de bekende vooruitgang in die tak van
sport. Op deze ontwikkeling wil in een
volgende studie verder ingaan.

Ik hoop dat u terug kunt kijken op een verfrissende Carnaval!

PR Commissie
Zo het nieuwe jaar is weer van start. We
zijn het jaar met een flinke groep leden
begonnen bij de Warande, waar we elkaar onder niet-al-te-koude, maar natte
omstandigheden,
gelukkig
nieuwjaar
hebben kunnen wensen. In de weken
daarna hebben de bonds- en regiocompetitie team hun laatste wedstrijden gespeeld. Voor velen was het spannend. Bij
de jeugd enkele kampioenen en bij de
senioren helaas enkele degradanten.
Echter is het al-bij-al geen slecht seizoen
geweest in een jaar waarin veel teams in
een hogere klasse zijn gaan spelen.
Na de competitie is er door Femke en
Marieke nog een bestelronde voor clubkleding georganiseerd, waarbij enkele
leden weer een nieuw shirt hebben besteld. Het volgende bestelmoment staat
nu gepland net voor de zomerstop. Dus
als je volgend jaar competitie gaat spelen en nog geen shirt hebt, zorg dan dat
je er dan één besteld. Als je geen competitie speelt mag je natuurlijk ook een
shirt bestellen.
Dat was het voor deze keer.
Groeten namens de PR commissie,
Michel van Dongen

Merchandising
Zoals velen van jullie wel zullen weten, heeft BC Gilze een rijk scala aan merchandise
artikelen. Denk hierbij aan de juichsticks, de minishirtjes voor in de auto, sleutelhangers, bidons en dergelijke. De PR Commissie is druk bezig met het verzamelen en
uitwerken van ideeën voor een nieuw artikel.
Dit stukje is bedoeld om te peilen wat de leden van BC Gilze graag als nieuw merchandise artikel willen zien. Als je een leuk idee hebt voor een nieuw artikel kun je
deze doorsturen naar één van de leden van de PR Commissie of naar virke@bcgilze.nl.
We hopen op vele leuke en ludieke inzendingen, zodat er in de zomer een nieuw artikel te presenteren valt. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
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C1000 Hapers
Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze
Tel: 0161 451206

Haarmode la belleza
U kapster en nagelstyliste.
Ook voor sieraden,tassen
& leuke workshop of cadeaubon.
Oranjestraat 39a
5126 BL, Gilze

06 – 51217219
www.haarmodelabelleza.nl

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting
`t Virke seizoen 21 nummer 4
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Jarige jeugdleden

03 april:
José Oprins + Erwin Oprins

Aylis Oomen
Emma de Vette
Jort Willemse
Ashley den Ridder
Jannes Oprins
Joey van Gils

10 april:Sterkte toernooi:
Els Graafmans + Ilse vd Braak

22 feb
23 feb
10 mrt
26 mrt
7 apr
22 apr

Jarige seniorleden
Ilse van den Braak
Harm de Vette
Maaike de Jong
Dennis Vermetten
Toon van Gestel
Wilma Baart
Joris van Mourik
Joseph Wirken
Bart van de Staak
Hein van der Lee
Niels Geerts
Bernadette Laarhoven
Remy van Mierlo
Jolanda van Gils
Mariëlla Theeuwes

22 feb
26 feb
27 feb
3 mrt
5 mrt
5 mrt
6 mrt
10 mrt
14 mrt
17 mrt
25 mrt
3 apr
3 apr
7 apr
21 apr

Zaaldiensten
27 februari:
Hein vd Lee + Femke van Riel
06 maart:
Peter de Leeuw + Melanie den Ridder
13 maart:
Marry van Mierlo + Sunny vd Ouweland
20 maart:
Remy van Mierlo + Marieke vd Ouweland
27 maart:
Joris van Mourik + Frans Oprins
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17 april:
Tim Wirken + Frank van Oosterwijck
24 april:
Jeroen Willemen + Jeroen Albers

Af & Bij
Af:
Bij:
- Jeroen Swaans
- Rene van Bezouw

Van de Penningmeester
Hallo BC Gilze!
Mijn doel als penningmeester is het zo
nauwkeurig mogelijk bijhouden van de
boekhouding. Daarnaast ga ik vooral
goed op de contributie-inningen letten
en mensen er aan herinneren als ze de
contributie vergeten zijn.
Wij raden jullie daarom ook aan om de
contributie per kwartaal automatisch te
laten betalen door uw bank. Zo ben je
nooit te laat met betalen. Mochten er
vragen zijn over de financiën dan kan je
ze altijd aan mij stellen.
Christian van Zon
Penningmeester
Email: christianvanzon@hotmail.com
Tel.: 06-19775025
Kopij: virke@bcgilze.nl

`t Virke seizoen 21 nummer 4
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Doorgeefpagina
senioren
Hallo allemaal,
Allereerst wil ik Femke bedanken voor
het doorgeven van de doorgeefpen.
Jullie zullen mij vast wel kennen, maar
toch zal ik beginnen met een stukje over
mezelf te vertellen.

Ik ben dus Sandy Graafmans, 26 jaar en
al mijn hele leven woonachtig in het
mooie Gilze. Ik ben een dochter van mijn
vaste supporters Toine en Jozien Graafmans die bij vrijwel alle thuiswedstrijden
het 1e team aan komen moedigen. Verder heb ik ook nog een broer, Jasper van
28 jaar. Ook hij woont in Gilze.
Ik ben geboren in de Poppelstraat en op
mijn 22e op mijzelf gaan wonen in een,
toen nog nieuwbouw appartement, aan
de Mr. Schrauwenstraat.
Daar heb ik mijn vriend William leren en
inmiddels wonen we alweer ¾ jaar samen in de Van Wassenbergstraat. Dit
huis hebben we in mei 2012 gekocht van
de vader van William, die het maar niet
verkocht kreeg, waardoor het voor ons
toch wel interessant werd om te kopen.
We hebben er vervolgens voor gekozen
om het huis volledig te verbouwen, van
onder tot boven. Alles is aangepakt en
helemaal naar ons zin. De voor- en achtertuin zijn onze volgende projecten.
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Na de Mavo op het Beatrix college in Tilburg, ben ik de opleiding tot verpleegkundige gaan doen. Helaas heb ik dit
niet gehaald en ben ik als verzorgende
IG (met verpleegtechnische handelingen) gaan werken in zorgcentrum st
Franciscus. Bij de meeste beter bekend
als het bejaardenhuis. Ik heb hier 5 jaar
met erg veel plezier gewerkt, maar miste
op den duur toch de uitdaging in mijn
werk. Ik ben toen weer opnieuw begonnen met de opleiding tot verpleegkundige als leerling in het Amphia ziekenhuis.
In eerste instantie op de afdeling orthopedie in de Pasteurlaan in Oosterhout.
Daarna overgegaan naar Amphia Molengracht op de afdeling interne geneeskunde en nu sta ik alweer ruim een half
jaar op mijn laatste afdeling, Maagdarm- lever, waar ik het erg naar mijn
zin heb. Ik hoop in juni klaar te zijn met
deze opleiding maar heb nog geen idee
wat ik hierna wil gaan doen. Daarbij is er
momenteel een vacaturestop binnen het
Amphia, dus is de kans niet heel groot
dat ik binnen het Amphia werkzaam kan
blijven. Maar de komende maanden zal
duidelijk worden waar ik mijn carrière
voortzet en dan hopelijk met een verpleegkundige diploma op zak!
Naast het drukke leven als student heb
ik ook nog een aantal hobby’s. Ik ga
graag op vakantie of lekker een weekendje weg. Het maakt met niet zo veel
uit waar naar toe, als we er maar even
lekker tussen uit zijn. In juni vertrekken
we
voor
twee
weken
naar
het
Gardameer. Ook vind ik het leuk om dingen te doen met vrienden en vriendinnen. Bijvoorbeeld een keer lunchen, uit
eten, een verjaardag of op stap. Al wordt
dit stappen wel steeds minder.
Daarnaast vind ik ook verschillende andere sporten, buiten badminton erg leuk,
maar heb hier helaas niet zo veel tijd
Kopij: virke@bcgilze.nl

meer voor. Zo vind ik het leuk om een
keer te squashen, tennissen en sinds
kort ben ik weer wat fanatieker gaan
hardlopen. Maar badminton blijft toch
nog steeds sport nummer 1.
Ik ben sinds 30 augustus 1995 lid van
BC Gilze. Als jeugdlid eerst een jaar mini
competitie gespeeld en daarna begonnen
met de gewone competitie.
In mijn laatste jaar bij de jeugd zijn we
kampioen geworden. Het jaar daarna
ben ik in het 2e team van Gilze gaan
spelen. Volgens mij heb ik hier 3 jaar
gespeeld en ben ik toen in het 1e gaan
spelen in de 4e divisie. In ‘t seizoen 2006
- 2007 ben ik samen met Mario, Remy,
Ben en Bernadette kampioen geworden
en hebben we daarna een jaar 3e divisie
gespeeld. Helaas ging dit niet helemaal
zoals we verwacht hadden en zijn we
meteen weer gedegradeerd naar de 4e
divisie. Achteraf gezien was dit toch een
erg leuk en leerzaam jaar, ondanks dat
we soms erg ver moesten reizen naar
onze tegenstanders.

`t Virke seizoen 21 nummer 4

Na een aantal jaren 2e geworden te zijn
in de 4e divisie, zijn we vorig jaar toch
weer kampioen geworden, en hebben we
een prima seizoen gedraaid in 3e divisie!
Ik ben ontzettend blij dat we in de 3e
divisie spelen want hier voel ik mij toch
echt wel thuis. Ik heb er wel eens aan
gedacht om ergens hoger te gaan spelen
(en ook hiervoor wat aanbiedingen gehad), maar de sfeer die er heerst binnen
BC Gilze is toch van doorslaggevend belang om lekker in Gilze te blijven badmintonnen. Ik heb het enorm naar mijn
zin bij de club!
Ik hoop dat jullie nu wat meer over mij
weten en ik geef de pen graag door aan
Ferenc Schara.
Omdat hij nieuw is bij de vereniging en
hem eigenlijk alleen maar ken als tegenstander bij de Bever, ben ik benieuwd
naar zijn verhaal.
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OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE:
Hoofdsponsor seniorencompetitie:
Sporthal “Achter de Tuintjes”

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Ingrid Veroude Fysiotherapie

Telbordsponsoren:
Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor
Slagerij de Jong | SHC
Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling
Wilkin Sports | TSC Gosens
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!

Foto’s Nieuwjaarsreceptie
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Doorgeefpagina
Jeugd

Van de
Scheidsrechter

Hallo BC Gilze,

“Wat hoor ik die Scheidsrechter nu toch
zeggen?” Ter verheldering het volgende
stukje.

Mijn naam is
Thibo van Gils.
Ik ben 10 jaar
en woon in Baarle-Nassau. Ik ga
naar basisschool Uilenpoort - De Akkerwinde en zit in groep 6a bij juffrouw Marijke en meneer Jim. Op school vind ik
vooral gym, rekenen en tekenen het
leukst.
Ik heb een oudere broer Dio (15) en zus
Dana (bijna 13). De meesten zullen Dio
wel kennen, hij badmintont ook bij BC
Gilze. Mijn vader speelt sinds kort ook bij
BC Gilze op woensdagavond.
Naast badminton heb ik nog meer hobby’s en wel breakdance en tekenen. Later word ik kunstenaar. Bij mijn papa
(Frank) hebben we een cavia Harry en
twee dwergmuizen Summer en Spring.
Daar zijn we altijd op zaterdag, zondag
en maandag. De overige dagen zijn we
bij mama (Francis) en hebben we twee
poezen (Pixel en Iggy).Badminton is een
fantastische sport, waar ik al mijn energie in kwijt kan. Dit jaar heb ik voor het
eerst competitie gespeeld en zijn we met
ons team BC Gilze JMU11-1 kampioen
geworden. We hebben een leuk en gezellig team met Thijs, Sterre en Rosalie.
Ook de ouders hebben ons goed gesteund. Ik hoop nog vele jaren te mogen
badmintonnen.
Ik wil de doorgeefpagina doorgeven aan
Chantal van Beijsterveldt. We hebben
vorig jaar samen Mincompetitie gespeeld
en dit jaar ook weer. Ik vind dat Chantal
goed kan badmintonnen.
Groetjes en dooooeeeeiiiiiii Thibo
`t Virke seizoen 21 nummer 4

Veel leesplezier,
Joost Roovers
Nationaal
Nederland

Scheidsrechter,

Badminton

Welke termen kunnen zoal door een
scheidsrechter gebruikt worden?
(een selectie uit de 61 termen in de
officiële algemene terminologie)
“Speel”: Wordt gebruikt bij het begin
van een game, aan het einde van een
pauze en na een onderbreking van de
partij.
- Bij begin game: bijvoorbeeld “Eerste game. Nul beide. Speel”
- Na pauze in game: stand +
“Speel”
- Na onderbreking: stand + “Speel”
Ook kan een speler ermee aangemaand
worden om door te spelen als deze te
veel tijd tussen rally’s neemt.
“Service over”: Indien de serverende
partij de rally heeft verloren en bij de
volgende rally de andere partij mag gaan
serveren. “Service over” wordt gevolgd
door het afroepen van de stand.
“Pauze”: Zodra een van de partijen 11
punten behaalt wordt eerst (indien van
toepassing) “Service over” geroepen gevolgd door de stand. Meteen daarna
volgt “Pauze”. Het afroepen van “Pauze”
markeert het begin van de pauze die de
spelers mogen nemen. Omdat het re-
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gelmatig voorkomt (vooral recreatief)
dat er geen pauze wordt genomen, komt
het roepen van “Pauze” wellicht een
beetje vreemd over. Niettemin geef je
als scheidsrechter hier mee aan dat een
pauze genomen mag worden en gaat de
tijd lopen als een van de spelers er
daadwerkelijk gebruik van wil maken.
“Baan… nog twintig seconden”: Een
pauze in de rally (bij 11 punten) duurt
maximaal 60 seconden en tussen de
games maximaal 120 seconden. Als er
nog 20 seconden te gaan zijn wordt dit
afgeroepen met daarbij ook het baannummer. Zo is voor iedereen duidelijk
voor welke baan de mededeling geldt.
Dit is ook het sein dat een coach die op
de baan is gekomen de baan weer dient
te verlaten.
“Game”: Zodra de laatste rally van een
game is gespeeld. Van belang omdat dit
het begin van een eventuele pauze tussen de games aangeeft. De klok begint
dan te lopen. Ook aan het einde van een
partij is het van belang omdat het het
begin van de pauze aangeeft waar spelers tussen verschillende partijen reglementair recht op
hebben.

“Let”: Wanneer een punt opnieuw gespeeld moet worden geeft de scheidsrechter dit aan door “Let” te roepen.
…en spelers dan?
Zolang de tegenstander niet gehinderd
of afgeleid wordt mag er best iets gezegd worden op de baan. Uiteraard heb
je als speler wel een probleem als je met
hoorbare obsceniteiten begint (“Algemeen bekende godslasterlijke of onbehoorlijke termen”). En al helemaal bij
taalmisbruik (“onjuist, discrediterend,
beledigend of op andere wijze kwetsend”).
Tot slot: als het zelfs nog op bedreiging
uitdraait…. dan houdt het echt op! In al
deze gevallen kan de scheidsrechter met
gele, rode en zwarte kaarten gaan
zwaaien om (het overschrijden van) de
grenzen aan te geven.
Ben je nog discussies of “problemen”
tegengekomen? Wil je hierover meer
uitleg hebben… laat het me weten en ik
zal in een van de volgende Virkes proberen de nodige uitleg te geven.

“Uit”: Als een shuttle
buiten de geldende lijnen op de grond komt
wordt
dit
door
de
scheidsrechter of (indien
aanwezig)
lijnrechter
geroepen. “In” wordt
dus nooit geroepen tenzij als “Correctie, In”. Dit
kan
alleen
als
een
scheidsrechter zijn lijnrechter corrigeert.
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Wie is dit?
In de nieuwe rubriek worden foto’s getoond van leden van de BC Gilze. Dit kunnen
jeugdfoto’s zijn, maar ook recente foto’s die bewerkt zijn. Weet jij wie deze drie leden
van BC Gilze zijn? Het antwoord vindt je op pagina 22.

`t Virke seizoen 21 nummer 4
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Sfeerimpressie Huub’s Embassy
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A. Hessels tankstation
Oranjestraat 113
Tel: 0161 451335
De pomp die voldoet aan de modernste
eisen
maar nog met de ouderwetse service!!!

Gazelle
Sparta
Batavus
Keeway
Peugeot
Kymco
Aprilla
Tomos
Sym

Heuvel 2 - 5126 CN Gilze - tel: 0161 451316

Kerkstraat 51 – 5126 GB Gilze – tel: 0161-452642
www.hapers-tweewielers.nl
Meldt u nu aan voor onze gratis digitale nieuwsbrief en
profiteer van onze acties en aanbiedingen.

Hapers
Bruiloft – Partijen – Themafeesten – Personeelsfeest – Receptie –
Vergaderingen e.d. Zalen voor 25-225 personen
Sportvelden – Schietbanen – Golfpark (ook voor groepen)
Fam. v.d. Ouweland
Alphenseweg 14a
5126 PN Gilze

Tel. 0161-451387
Fax. 0161-452682
www.hooikar.nl
E-mail.: info@hooikar.nl

`t Virke seizoen 21 nummer 4

Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:
Pasfoto service, Stomerij service en Klein naaigarnituur
Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze
Tel: 0161-456633
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Van de jeugd…
In deze nieuwe rubriek krijgen jeugdteams de gelegenheid om zich voor te
stellen. Hierin mogen ze ook vermelden
wat hun verwachtingen zijn, maar ook
andere leuke verhalen mogen vermeld
worden.
Leer onze jeugd wat beter kennen, want:
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Deze keer-stelt JMU-11-2 zich voor. Dit
team bestaat uit: Simone en Fenne
Kreeft, Jort Willemse en Rick van Baal.
Hoi, Ik ben Simone Kreeft. Ik zit op de
Bolster in groep 7. En ik ben 11 jaar. Ik
ben de zus van Fenne. We zitten in een
echt team, 2 jongens en 2 meisjes. Onze
mixen gaan heel goed, op 1 na alles gewonnen, dus Simone en Rick de mix van
Gilze.

4 jaar. En dit was het eerste jaar dat ik
meedeed aan de competitie.
De trainingen op vrijdag vind ik heel erg
leuk en heel leerzaam. Ook op woensdag kom ik graag trainen. Ik kijk terug
op een heel leuk competitietijd met leuke en spannende wedstrijden en ik heb
zin in de mini-competitie.
Hoi, ik ben Rick van Baal. Ik ben 11 jaar
oud. En ik zit samen met Jort en Fenne
in groep 7. Dit is de eerste keer competitie met een erg gezellige groep. We hebben veel geleerd de afgelopen tijd. Ik
vooral in de wedstrijd die in de 3de set
net verloor met 29-27. Tijdens de vrijdagavondtraining leren we het meeste
en ik hoop de komende jaren nog veel te
leren. Ik speelde de mix met Simone en
dit ging heel goed. We hebben 1 wedstrijd verloren. Ook de dubbel met Jort
vond ik erg leuk. Ook ik heb zin in de
mini-competitie. Deze keer mag ik teamleider zijn.

Hoi ik ben Fenne Kreeft, ik ben 11 jaar.
Ik zit op de Bolster in groep 7. En ik ben
de zus van Simone. Onze dubbels gaan
echt heel goed. Vooral de trainingen op
vrijdagavond vind ik erg leerzaam. Ook
op woensdag willen we graag om 19.00
uur gaan trainen, zodat we nog meer
kunnen leren. We gaan nu beginnen met
de mini-competitie en ons team is aangevuld met Hugo Dilweg. Dit is ook weer
erg gezellig.
Hoi, ik ben Jort Willemse. Ik ben 10 jaar
oud. Ook ik zit in groep 7 van de Bolster.
Dit jaar mocht ik teamleider zijn van het
team. Ik vond dit erg leuk om te doen.
Mijn hobby’s zijn badminton, buitenspelen en computeren. Ik badminton bijna
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Antwoord Wie is dit?: links: Hein van der Lee,
rechts: Michel van Dongen

Kopij: virke@bcgilze.nl

Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze
Telefoon: 0161-451347
www.bakkerijwaegemakers.nl

Op zoek naar de juiste (bouw) maatvoering, een
inmeting of naar uw kadastrale perceelsgrenzen??
BGeO Landmeten & Geo-diensten
Hoevenaarsstraat 21
5126 GN GILZE
Ed van den Broek
Info@bgeo.nl

Plaza 't Centrum

06 27 502 651

www.bgeo.nl

Zuivelhandel
V.O.F. van Hoek
Aalstraat 32 Gilze
Tel. 0161-451908

Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE
Tel.: 0161-456212 Fax: 0161-456213
`t Virke seizoen 21 nummer 4
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Wist u dat…
………. binnenkort de rechtzaak zal gaan spelen tussen T.P.A. Braspenning versus De
Staat Der Nederlanden?
………. inzet van dit kort geding een door Timmetje betwiste bekeuring betreft m.b.t.
door rood licht rijden?
………. onze T.P.A. (alias de Poeren-koning van Colijn) tenslotte een man van principes
en theorie is…?
………. Jurgen Rommen in plaats van ‘Game On’ nu op een recente zondagochtend de
bijnaam heeft gekregen ‘Gay On’?
………. Huub’s Embassy dit jaar een recordopkomst kende evenals verrassende uitslagen en dat niet-deelnemer Frank van Gils tot de “Held van de Avond” is gekozen?
………. hij zelf niet meespeelde; maar om 01.30 uur ’s nachts nog zijn zoon Dio vanuit
Baarle-Nassau kwam ophalen en pas een uur later samen huiswaarts keerde?
………. organisator en brein achter dit fantastische darts-event RuudJE van Heijst nu
eindelijk inziet dat het wel degelijk kan lonen om zelf de poule-indeling samen te
stellen….?
………. Hannibal en Cheesy Boy vlekkeloos de rol invulden onder het motto: ‘zo vader,
zo zoon’?
………. ook de Kraanvogel dart-technisch steeds meer op Joop Zoetemelk begint te lijken?
………. the Sexy Red Devil het rond 02.00 uur wel gezien had….?
………. Jos Vermeulen het liefste als naturist door het leven gaat?
………. Niels Oomen alle Beste Cafetaria’s uit de nationale Top100 bezoekt?
………. kersverse jeugdkampioenen Thijs en Joey maar liefst 2 punten scoorden tegen
hun trainers Remy en Tim Wirken (op zondagochtend)?
………. wij allemaal heel trots zijn op onze kampioensteams JMU11-1 en JMU13-1 (Sterre, Rosalie, Thijs, Thibo, Imke, Anna, Maud, Michael en Joey)!!?
………. zij allemaal van de TC een echte BC Gilze-kampioensschaal hebben gekregen en
een bioscoopbon (o.a. de film ‘Wreck it Ralph’ is inmiddels bekeken….)?
………. Imke van den Brand op de kampioensschaal erbij gephotoshopped was?
………. het maken van de teamindelingen waarschijnlijk het meest ondankbare werkje is
dat er bestaat?
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