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Bestuurs- en Commissieleden
Commis
Het dagelijkse bestuur
Ben van der Veer jr.
Anoek Haarbosch
Christian van Zon

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Technische commissie
Mario van Mierlo
Sandra Klaassen
Corné Pijpers
Remy van Mierlo
Maaike de Jong
John Graafmans
Tim Wirken
Joost Roovers

Voorzitter
0161 - 41 90 50
Competitie-contactpersoon
0161 - 45 49 47
Competitieleider senioren
0161 - 45 53 22
JTP-coördinator/Competitieleider jun. 06 - 535 337 77
Hoofdtrainster jeugd
06-42961777
Competitiebegeleider
0161 - 45 59 91
Competitiebegeleider
0161 - 45 11 27
Officiële Bondsscheidsrechter
0161 - 85 06 50

Jeugd commissie
Tim Braspenning
Ilse van den Braak

06 - 420 764 17
06 -251 263 37
06 - 197 750 25

06 -119 222 88
06 – 463806 36

Jacqueline de Jong
Richard Schrauwen
Tim Wirken
Maaike de Jong
Marieke v.d. Ouweland
Joris de Valk
Kimberley van Zon

Voorzitter/ Publicatie coördinator
Voorzitter a.i./
Contactpersoon minicompetitie
Jeugdsecretariaat
Coördinator deeldiploma
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid

Recreatie commissie
Jacqueline de Jong
Els Graafmans
Ilse van den Braak
Ruud van Heijst
Dennis Vermetten
Maaike de Jong
Fred van Eck

Voorzitter /opvang nieuw leden
Competitie leider recreanten
Opvang nieuwe leden
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid
Clubkamp. + gemeentetoernooi
Evenementen senioren

0161 - 45 24 40
0161 - 45 59 91
06 – 46380636
0161 - 45 10 76
0161 - 45 59 79
0161 - 45 24 40
0162 - 45 13 23

P.R. commissie
Michel van Dongen
Femke van Riel
Jos Vermeulen
Peter de Leeuw
Ed van den Broek
Sofie Oprins
Tim Braspenning

Voorzitter
Clubkleding / Ext. Communicatie
Redactie ’t Virke
Webmaster / Designer
Redactie ’t Virke
Redactie ’t Virke
Begeleidend commissie lid

06 - 141 516 14
06 - 209 019 72
06 - 285 584 73
013 - 57 00 484
06 -275 026 51
06 –294 340 84
06 - 119 222 88

Secretariaat & Ledenadministratie Badmintonclub Gilze
Anoek Haarbosch
Aalstraat 47
5126 CRGilze
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0161 - 45 24 40
076 - 51 42 469
0161 - 45 11 27
06 - 42961777
0161 - 45 26 19
06 – 252 253 56
06 – 264 695 08

06 – 251 263 37

Kopij: virke@bcgilze.nl

Van de Redactie
Beste badmintonners en andere lezers
lezers.
Op het moment van schrijven hebben we
net het gemeentetoernooi
ernooi achter de rug.
Net zoals in de voorgaande jaren gingen
opnieuw
nieuw de meeste prijzen weer mee
naar Gilze.
ze. Dit jaar was onze eigen Niels
Oomen de grootste overwinnaar. Niels
van harte gefeliciteerd
rd met je grootste
overwinning tot dusver!
Verderop in dit Virke meer over het geg
meentetoernooi en natuurlijk ook weer
de gebruikelijke rubrieken vanuit de ve
verschillende commissies.
Voor nu in ieder geval veel leesplezier en
tot binnenkort.
Groeten van Sofie, Jos en Ed

Van
an de Voorzitter
Beste leden,
In het vorige Virke heb ik al aandacht
besteed aan het traject ‘Sportief co
coachen’ dat we via Badminton Nederland
en het NOC*NSF hebben gevolgd. Tra
Trainers, begeleiders, technische commissi
commissieleden en bestuursleden
den hebben twee kak
deravonden gevolgd van de training
‘Sportief coachen’. Eén uitkomst van d
deze training was dat we in de badminto
badmintonsport erg respectvol en sportief met e
elkaar omgaan, maar dat er soms uitzo
uitzonderingen zijn. Deze uitzonderingen willen
we nog meer beperken.
Hiervoor hebben we onder andere het
spandoek laten maken dat tijdens het
Gemeentetoernooi in de zaal heeft g
gehangen en bij competitiewedstrijden in
de zaal zal hangen. Dit spandoek moet
`t Virke seizoen 22 nummer 2

ervoor zorgen dat spelers, coachen en
toeschouwers aan ‘sportief
sportief gedrag’ he
herinnerd worden. Maar wat is nu sportief
gedrag? Wij denken bijvoorbeeld aan de
volgende punten:
• Sta voor een eerlijke sport, re
respecteer de regels van de badmi
badmintonsport;
• Klap of juich voor een mooi punt
van onszelf en niet bij een fout
van
n een tegenstander;
• Positief aanmoedigen door nadruk
te leggen op wat er goed gaat;
• Niet schelden of vloeken;
• Toeschouwers bemoeien zich niet
met beslissingen van de scheid
scheidsrechter/teller;
Natuurlijk zijn er nog meer voorbeelden
te verzinnen. Als we met z
z’n allen erop
letten, blijft onze sport een sportieve en
respectvolle sport waar iedereen zich
prettig voelt!
Dat we een sportieve en gezellige ver
vereniging zijn hebben we ook laten zien bij
het Gemeentetoernooi. Tijdens het hele
weekend hebben we ons van onze
o
beste
kant laten zien. Het begon met een we
wervingsactie om ook de Bevers de kans te
geven om de beker voor de beste ba
badmintonvereniging van de gemeente GilGi
ze-Rijen
Rijen te winnen, door tijdens het
toernooiweekend lid te worden van BC
Gilze. Daarnaast had onze
onz jeugd een
heel leuke verrassing tijdens de prijsui
prijsuitreiking van de mini’s. Ze verrasten
iedereen met een flashmob met het to
toepasselijke liedje ‘De Vogeltjesdans’.
Het Gemeentetoernooi was ook op spo
sportief gebied een groot succes voor onze
vereniging. We hebben
ebben maar liefst 35
van de 48 (eerste en tweede) prijzen
gewonnen! We zijn dus met afstand de
beste badmintonvereniging van gemeengemee
te Gilze-Rijen.
Rijen. De prijzen zijn verspreid
over alle klassen behaald, van de mini’s
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tot de veteranen, van de beginnende
recreanten
anten tot aan de gemeentekampigemeentekamp
oenen Niels Oomen en Sandy GraafGraa
mans, dus we kunnen er met z’n allen
trots op zijn!
Hartelijke groeten,
Ben van der Veer jr.
“Wie de toekomst als tegenwind
wind e
ervaart,
loopt in de verkeerde richting.
ting.”
~ M. Held ~
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Technische ComCo
missie
Deze keer maak ik het mezelf een keer
gemakkelijk, door de actuele tusse
tussenstanden (per 22 oktober) van al onze
competitieteams (waar het tenslotte ui
uiteindelijk allemaal om draait…) te verve
melden. We zijn bijna halverwege de
competitie dus geeft dit een goed beeld
van waar ‘we’ staan. En we mogen zeker
tevreden zijn!

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Kopij: virke@bcgilze.nl
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Jeugdcommissie

PR Commissie
mmissie

Hallo allemaal,

In het begin van het seizoen, zo rond het
verschijnen van het eerste Virke, heeft
ook de PR commissie haar start gemaakt
in het nieuwe seizoen. Een seizoen dat
de PR commissie is begonnen met een
nieuwe bezetting. We hebben afscheid
genomen van Marieke
rieke van den Ouw
Ouweland. Marieke, bedankt voor jouw inzet
voor de PR commissie. Nieuw in de
commissie is Sofie Oprins. Welkom SoS
fie! Sofie zal zich in gaan zetten als rer
dactie lid van het Virke en met het bijbi
houden van de BC Gilze muur. Dus als je
suggesties
s hebt voor de muur kun je ded
ze bij Sofie kwijt.
De BC Gilze muur kan weer naar waarde
worden gevuld door het onlangs gehougeho
den gemeentetoernooi! In de A
A-klasse
werden namelijk alle onderdelen door BC
Gilzenaren gewonnen! Daarnaast werd
er ook in de andere klasses zoveel g
gewonnen, dat wij weer met grote ove
overmacht de gemeentebokaal in ontvangst
hebben genomen. Het BC Gilze gevoel
vierde weer hoogtij! En we kunnen weer
mínimaal een jaar van ónze mooie g
gemeentebokaal genieten. (al we weten
natuurlijk dat het veel
el langer zal duren
dan een jaar, maar dat zeggen we lekker
niet)

Het gemeente toernooi is weer achter de
rug. En wat was het weer een succesvol
toernooi, 35 (van de 48) prijzen zijn mee
naar Gilze genomen! Ook onze jeugd
heeft weer goed gepresteerd en als het
klopt wat gezegd wordt “de
de jeugd heeft
de toekomst”” dan gaan er de komende
jaren ook nog veel prijzen gewonnen
worden. Op zondag hebben de ‘mini’s’
hun eigen toernooi gespeeld en ook hier
gingen alle prijzen naar Gilze (maar dat
was niet zo moeilijk, omdat er immers
geen Bevers meededen).
Inmiddels is ook de herfstactiviteit geg
weest. Deze keer niet naar de bioscoop
of de schaatbaan, maar in en om de
sporthal in Gilze. Even niet badmintonbadminto
nen maar andere leuke dingen met e
elkaar doen.
Dan komt het einde van het jaar in zicht
en dus ook de mini competitie. Binne
Binnenkort worden de inschrijfformulieren hierhie
voor uitgedeeld. We hopen natuurlijk dat
er zo veel mogelijk kinderen mee doen.
Hett is een leuke manier om nog beter te
worden in het badmintonnen.
Tot slot wil alvast meedelen dat BC Gilze
volgend jaar 35 jaar bestaat! Vanuit de
jeugdcommissie staat er voor zaterdag
12 april 2014 een leuke activiteit geg
pland om dit jubileum te viere
vieren! Dus
schrijf deze datum nu alvast in je agenda
of bij je ouders op de kalender, zodat je
zeker weten mee kunt! Wat we gaan
doen blijft natuurlijk een verrassing,
maar gezellig en leuk wordt het zeker.

Dat was het voor deze keer.
Groeten namens de PR commissie,
Michel van Dongen

Namens de jeugdcommissie,
Ilse van den Braak
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Kopij: virke@bcgilze.nl

C1000 Hapers
Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze
Tel: 0161 451206

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

06 – 51217219
www.haarmodelabelleza.nl

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting
`t Virke seizoen 22 nummer 2
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Jarige jeugdleden

Af & Bij

Dio van Gils
Miki Pan
Lars Vermeeren
Bente Willemse
Hugo Dilweg
Jasmijn Mutsaers
Remco van Gestel
Sanne Paulissen

Af:
-

7 nov
9 nov
12 nov
12 nov
14 nov
14 nov
15 nov
12 dec

Jarige seniorleden
Jos Vermeulen
Ferenc Schara
Frank van Oosterwijck
Jurgen Rommen
Ben van der Veer Sr
Jacqueline de Jong
Fred van Eck
Tim Braspenning
Kees van Dongen
Richard Schrauwen

7 nov
12 nov
14 nov
14 nov
18 nov
28 nov
3 dec
4 dec
6 dec
11 dec

Zaaldiensten
13 november:
Claud Klaassen – Ferenc Schara
20 november:
Mardy Klaassen – Femke van Riel
27 november:
Sandra Klaassen – Jurgen Rommen

Bij:
- Rens van Gils
- Amy Evers
- Sydney Gruijs
- Ruben Klaassen
- Nikki van Laerhoven
- Miki Pan
- Sanne Paulissen
- Vicky Vermeulen

Van de PenningPennin
meester
Mijn doel als penningmeester is het zo
nauwkeurig mogelijk bijhouden van de
boekhouding. Daarnaast ga ik vooral goed
op de contributie-inningen
inningen letten en menme
sen 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 vr
vragen zijn over de financiën dan kan je ze
altijd aan mij stellen.
Christian van Zon

4 december:
Izaak Kluit – Melanie den Ridder
11 december:
Bernadette Laarhoven – Heidi Vermeulen
18 december:
Introducee toernooi: Ruud – Dennis
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Kopij: virke@bcgilze.nl
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Doorgeefpagina
senioren
Allereerst; Bedankt Monique dat je mij een
plekkie op deze pagina gunt ☺
Ik zal mijn best doen er iets
van te maken……
Dus stel ik me eerst maar
even voor. Mijn naam is Ingrid
Faes, ik ben getrouwd met
Michel en moeder van Maud;
ook beide lid van BC Gilze.
Al mijn hele leven woon ik in
Gilze. We wonen nu al bijna
14 jaar in de Kustersstraat,
waar we het prima naar ons
zin hebben.
Ons gezin is uitgebreid met 2 hondjes, Joep
en Gin
in Gin. Joep is een kruising tussen een
schapendoes en Tibetaanse Terriër en Gin
Gin is een Engelse Buldog.
Zo gezellig, honden in huis. Ik vind het ook
heerlijk om met deze twee rouwdouwers te
wandelen….het liefst het bos in. Dat doen we
dan ook bijna ieder
er weekend (als het weer
het een beetje toelaat).
Door de week ben ik werkzaam bij Amarant,
alweer bijna 12 jaar. Ik werk op de financiële
administratie, 24 uur per week. In die 12
jaar heb ik al veel verschillende werkzaamwerkzaa
heden op verschillende afdelingen
en verricht,
wat het leuk en gevarieerd maakt.
Ook geef ik af en toe cursussen aan collega’s
die met een bepaald systeem moeten gaan
werken.
Dat vond ik wel even wennen, om voor een
groep te staan, maar het is leuk, het is weer
eens iets anders, en ook well weer een nie
nieuwe uitdaging.
Af en toe werk ik nog eens een avondje in de
horeca. Jarenlang heb ik gewerkt bij bar
bardiscotheek C’est La, vast nog wel bekend bij
velen onder ons. En het blijft leuk, die h
hore-
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ca, gezellig onder de mensen die voor er
een leuke
e avond van willen maken.
Ook heb ik een paar keer achter de bar g
gestaan bij Skinny Red, een superleuke disco
avond voor de jeugd vanaf 13 jaar. Hopelijk
blijft deze goed lopen, want het is toch fijn
voor deze
d
jeugd om
ook
een
g
gezellige
avond uit hun dak te
kunnen
nen gaan. Daar wil
ik graag een stee
steentje
aan bijdragen ☺
Michel en ik he
hebben
een dochter van 14,
Maud, een heerlijke en
gezellige puber.
Maud was van ons
drietjes het eerst lid
van BC Gilze. Zij speelt inmiddels alweer 4
jaar competitie.
Badminton heb ik altijd al een leuke sport
gevonden en dus hebben we (Michel en ik)
ook de stap gezet om lid te worden van BC
Gilze. Dit is ons tweede jaar, we heb het er
reuze naar ons zin.
Helaas lig ik er op het moment al een aantal
weken uit vanwege
ge een blessure aan mijn
arm. Maar ik hoop snel weer op het ba
badmintonveld te kunnen staan, ik vind eigenlijk dat
het nu wel lang genoeg geduurd heeft.
Nou Monique, ik
heb me er best
redelijk doorheen
geslagen of niet?
Misschien is het
stukje niet lang
genoeg, maar ik
vind het helemaal
goed zo!
Nu mag ik dus de
pen
doorgeven……Frank van Oosterwijk,
wijk, jij bent de vo
volgende keer de gelukkige.
lukkige. Lijkt me leuk ook
jouw verhaal te horen.

Kopij: virke@bcgilze.nl

Wie is dit?
In de nieuwe rubriek worden foto’s g
getoond van leden van de BC Gilze. Dit
kunnen
nen jeugdfoto’s zijn, maar ook recenrece
te foto’s die bewerkt zijn. Weet jij wie
deze twee leden van BC Gilze zijn? Het
antwoord vindt je op Pagina 16..

Wie
ie is deze mysterieuze verschijning??
verschijn

Rara wie ben ik??

En wie is deze uitgedoste dame?

`t Virke seizoen 22 nummer 2
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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
0161
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
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Tel. 0161-451387
Fax. 0161-452682
www.hooikar.nl
E-mail.:
mail.: info@hooikar.nl

Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:
Pasfotoservice, Stomerij service en Klein naaigarnituur
Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze
Tel: 0161-456633

Kopij: virke@bcgilze.nl

Van de jeugd
Hoi, ik ben Lara van Gils. Ik ben 11 jaar en speel voor
het tweede jaar competitie. Ik zit in een hartstikke
gezellig
zellig en leuk meisjes team. Het aller-leukste
aller
bij BC
Gilze is het kamp!! Met ons team hebben we nog niet
zoveel gewonnen maar
aar dat vind ik niet zo erg het is
maar dat je plezier hebt in het spelen. Zelf vind ik de
training ook heel leuk en ik hoop dat we nog een we
wedstrijd gaan winnen.
Hallo. Ik ben Lieke
van
Oosterwijck,
12 jaar en speel in
MU-13-1
Dit
is
mijn eerste jaar
competitie en ik
vind het heel leuk.
De dubbel met
Bente vind ik het
fijnste om te spelen.We
hebben
altijd heel veel lol
tijdens de wedstrijden maar ook
onder de douche,
want laatst hadden
we een washandjes gevecht met
ijskoud water. We
hebben nog niks
gewonnen
maar
dat komt wel en
plezier in het spel
vinden we ook gezellig. Ik hoop dat
we nog veel gaan
winnen.

Hallo, ik ben Lizzy van Gils en
ik ben 9 jaar. Sinds februari
f
zit ik op badminton en nu
speel ik voor het eerst mee in
de competitie. Het meisjesteam
m is heel gezellig en het
gaat best goed (al winnen we
niet vaak
vaak). De trainingen vind
ik ook heel leuk .

Hallo, ik ben Bente WillemWille
se. Ik ben 9 jaar en bijna
tien want op 12 november
nove
ben ik jarig. Ik zit in groep
7a van de Bolster. Mijn
hobby’s zijn: buitenspelen,
knutselen, nieuwe kleren
kopen en afspreken
a
met
vriendinnen. De sporten die
ik doe zijn: badminton,
dansen en scouting.
Dit is het eerste jaar dat ik
competitie
petitie speel.Tot nu toe
heb ik 1 dubbel, samen met
Lieke gewonnen. En 2 ene
kels gewonnen, waarvan 1
set zelfs met 21
21-0.
We hebben een super g
gezellig team. Na een wedwe
strijd douchen
chen wij altijd dat
is ook gezellig want we
houden een koud washandwashan
jes gevecht of we zijn aan
het buikschuiven. Ook al
verliezen we geregeld, we
hebben een hoop lol s
samen.

Hallo, ik ben Anouk en ik speel in het d
dames
mes team MU 13 het is
een heel gezellig team, we hebben heel veel lol we spelen alleen
tegen me
meiden,
den, dat is best leuk. Ik speel meestal een enkel en een
dubbel
bel met Lizi de dubbel gaat meestal best goed, het gebeurt
gebe
best vaak dat we een drie setter moeten sp
spelen en dan...verliezen
we net, maar we doen ons best. Na de wedstrijd
we strijd gaan we altijd
douche
Bente en ik kwamen op het idee om te gaan buik
buikschuiven dat was
niet echt een succes toen zei Lieke : "we kunnen ook een koud
was handjes gevecht
g
houden". Dat
at ging beter dan het buikschuibuikschu
ven we hebben tot en met nu niet veel g
gewonnen
wonnen :( maar het gaat
steeds beter :) ik ben heel blij dat ik in dit super gezellige
g
team
zit.

`t Virke seizoen 22 nummer 2

15

De dag van…
Eva Oprins
Eva, je bent natuurlijk vaak in de sportspor
hal te vinden.
den. Nadat de competitie is
afgelopen, waar ga je dan naartoe? Hoe
ziet het er bij jou thuis uit?
Ik woon bij mijn ouders en ben zelf de ou
oudste thuis. Niet de grootste, want mijn broe
broertje is me nu onderhand wel voorbij gegroeid,
en mijn zusje Sofie, tja…die
ja…die lijkt inderdaad
wel een beetje op me. Verder is het bij ons
thuis wel gezellig, er lopen wat diertjes rond,
een hond en een kat en verder hoeven ze
over mij niet te klagen. Mijn kamer is tot nu
toe nog redelijk netjes en begaanbaar haha.
Je bent natuurlijk
atuurlijk een scholier, hoe sta
jij bekend op school?
Ik ga naar De Nassau in Breda, zit in V5 en
ik ben niet bepaald de terrorist van de klas.
klas
Ik houd wel van een praatje en de pauze is
wel mijn favoriete
iete moment van de dag. Ik
leer wel snel, wat dingen ook makkelijker
maakt.
Je praat natuurlijk over V5, dus je bent
al bijna klaar: weet je al wat voor ve
vervolgopleiding je wilt gaan doen?
Ik ben nu rond aan het kijken en bezoek wel
wat open dagen, maar precies weet ik het
nog niet. Ik vind geschiedenis, filosofie en
economie erg leuk, dus ik weet sowieso al
dat techniek of natuurkunde en al die ellende, mij niet erg ligt.
En als je dan thuis komt en op de bank
kunt ploffen, wat vind je leuk om te ki
kijken? Enige tips qua series of films?
Ik ben best wel serie-verslaafd. Ik kijk Homeland en Penoza,, heel spannend en erg
goed.En verder houd ik ook veel van films.
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En je weekenden? Vul je die met een
bijbaantje of hang je iedere avond in de
stad?
Ik werk sinds kort bij restaurant ’t Vliegveld,
wat erg leuk is. Dat doe ik twee keer in de
week, ondanks mijn onhandigheid gaat me
dat nog best goed af. Ik vertel maar niet dat
ik vorige week vier bierglazen heb om laten
vallen…. Uitgaan en afspreken
reken vind ik ook
erg leuk.
Heb je verder nog rare gewoo
gewoontjes/commentaar/iets
ar/iets kwijt over je lie
liefdesleven misschien?
Ja, ik ben een soort van vervangende zoon
voor mijn vader als het om sport gaat, mijn
broertje vindt het namelijk niks, dus ik kijk
gezellig Studio Sport met mijn vader. En
verder vond ik het een harstikke leuk
leu interview!

Antwoord Wie is dit? links: Niels
iels Oomen,
Oomen rechtsboeven: Naomi
aomi van de Staak, Rechtsonde
Rechtsonder: Jill
Weij

Kopij: virke@bcgilze.nl

Uitslag
Gemeentetoernooi
A Klasse
HE
1 Niels Oomen
2 Sander Visser
DE
1 Sandy Graafmans
2 Maaike de Jong
erenc Schara en Rowan Schara
HD
1 Ferenc
2 Mario van Mierlo en Remy van
Mierlo
DD
1 Sandy Graafmans en Maaike de
Jong
2 Judith
udith van den Broek en Mandy
Michielsen
GD
1 Sandy Graafmans en Remy van
Mierlo
2 Heidi Vermeulen en Ferenc
Schara
B Klasse
HE
1 Kwok Wai Tang
2 Stef Claassen
DE
1 Romy Claassen
2 Sofie Oprins
HD
1 Kees van der Heijden en Hans
Weij
2 Jeroen
eroen Willemen en Dennis Ve
Vermetten
DD
1 Romy
omy Claassen en Iris Guld
Guldenaar
2 Anoek
noek Haarbosch en Mardy
Klaassen
GD
1 Martina
artina Konings en Kwok Wai
Tang
2 Colette
olette Graafmans en Christian
van Zon

DD

GD

2 Joost
oost Roovers en Bart van de
Staak
1 Els Graafmans en Mariëlla
Theeuwes
2 Ilse
lse van den Braak en Jacqueline
de Jong
1 Ilse
lse van den Braak en Erwin
Oprins
2 Mariëlla Theeuwes
wes en Joost Roovers

D Klasse
HE
1 Joost Roovers
2 Pieter van Loon
E Klasse
HE
1 Michael Miao
2 Maarten Slink
DE
1 Jasmijn Mutsaers
2 Marjolein van den Broek
H/DD 1 Michael Miao
o en Jannes Oprins
2 Marjolein van den Broek en
Maud Faes
GD
1 Demi
emi van Opstal en Marijn
Oomen
2 Chantal
hantal van Beijsterveldt en
Jannes Oprins
F Klasse
HE
1 Rick van Baal
2 Thibo van Gils
DE
1 Sterre Blom
2 Bente Willemse
J
Willemse
H/DD 1 Rick van Baal en Jort
2 Kim van Beek en Sterre Blom
GD
1 Kim van Beek en Thibo van Gils
2 Bente
ente Willemse en Rick van Baal

C Klasse
HE
1 Merijn Kuppens
2 Eduard van Bezouw
DE
1 Jacqueline de Jong
2 Naomi van de Staak
HD
1 Merijn Kuppens en Peter Rijnen
`t Virke seizoen 22 nummer 2
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Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze
Telefoon: 0161-451347
451347
www.bakkerijwaegemakers.nl

Plaza 't Centrum
Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE
Tel.: 0161-456212
456212 Fax: 0161-456213
0161
OVERZICHT
HT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE:

Hoofdsponsor seniorencompetitie:
Sporthal “Achter de Tuintjes”

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Ingrid Veroude Fysiotherapie

Telbordsponsoren:
Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor
Administratie
Slagerij de Jong | S
Schut Hoes Cartons
Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling
Wilkin Sports | TSC Gosens
Van Schijndel Metaal | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV
Van Eerd BV | Forga metaalvervorming BV
Bedankt voor jullie steun aan
aa onze vereniging!
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Kopij: virke@bcgilze.nl

Wist u dat…
………. complimenten
omplimenten uitdelen gemakkelijker is dan complimenten ontvangen?
………. de
e 2 kaderavonden ‘Sportief Coachen’ door alle aanwezige BestuursBestuurs en
Commissieleden als zeer positief is ervaren?
………. Christian bijvoorbeeld Corné zeer waardeert voor de wijze waarop hij
jaarlijks de teamsamenstelling verzorgt (“behalve dit seizoen dan…”, aldus Chri
Christian)?
………. Ferenc als voorbereiding op competitiewedstrijden ’s ochtends bami-soep
bami
en nasi goreng eett met een eitje erbij?
………. Hans een tattoo heeft laten zetten onder het motto: “een zwaluw maakt
nog geen zomer”…?
………. Claudia Schoenmakers en haar vriend de trotse ouders zijn geworden van
hun (2e) zoon ‘Joep’?
………. de BC Gilze-“Commissie
“Commissie Ontwik
Ontwikkelingswerk”
kelingswerk” in het weekend vóór het
Gemeentetoernooi bij alle Bevers thuis heeft geflyerd met het aanbod nog
snel over te kunnen stappen naar BC Gilze (zodat ze ook een keertje bij de ‘Bes‘Be
te Badmintonclub van de Gemeente Gilze-Rijen’
Gilze
kunnen horen)?
………. hier
ier hele ludieke reactie (en foto’s) op kwamen vanuit het Rijense kamp?
………. Dennis voor zijn (uitsmijter)werk nu een verdedigingscursus gaat volgen in
plaats van aanvallen?
………. hij
ij nu toch iets om handen moet hebben, nu ‘de Keet’ gesloten is?
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………. Rick, Jort en de overige BC Gilze
Gilze-jeugd
jeugd indruk maakten met hun ‘Kanarie
‘Kanarieflashmob’ in Rijen?
………. Tim Braspenning zelfs met 15 kilo gewichtsverlies niet van Mario wist te
winnen op het Gemeentetoernooi?
………. hij
ij nu wel weer een nieuwe fake
fake-blessure zal veinzen?
………. Jurgen binnenkort niet meer bij de ‘Zware Jongens’ zal horen, gezien zijn
strakke buik (waar vroeger die helm in verstopt zat)?
………. BC Gilze er alweer een nieuw spandoek bij heeft; geldig voor elk BC GilzeGilze
lid: “BC Gilze staat voor sportiviteit, jij ook”?
………. het mede-hoofdsponsor
hoofdsponsor Fysiotherapie Ingrid Veroude geen windeieren
legt, nu de eerste blessuregevallen onder onze competitiespelers zich alweer
hebben aangemeld?
e voorbereidingen voor het 35-jarig
35
jubileumweekend
nd (volgend jaar)
………. de
alweer in volle gang zijn?
………. err zowel voor jeugd als voor senioren weer een spectaculair programma in
de maak is?
………. Maaike ook een commerciële functie gaat bekleden bij Badminton
Nederland?
………. de
e toernooiorganisatie van B
BC
C Bever toch nog wel wat te wensen over laat,
ondanks het feit dat ze het allemaal vast goed zullen bedoelen…?
………. Niels eindelijk (en verdiend!!) zijn eerste grote titel binnen heeft gehaald?
it in tegenstelling tot Sandy bij de dames, wat nu wel een beetje saai
………. dit
begint te worden (hup Maaike…!)?
………. het
et traditionele afsluitende etentje bij de Chinees in Gilze weer overheerlijk
was, met een paar oplettende Chinezen erbij die in het hoekje onze PRPR
activiteiten zaten te ‘bewonderen’?
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Kopij: virke@bcgilze.nl

