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Bestuurs- en Commissieleden
Het dagelijkse bestuur
Ben van der Veer jr.
Ilse van den Braak
Sander Coppens

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

06 - 420 764 17
06 - 463 806 36
06 - 220 965 32

Technische commissie
Mario van Mierlo
Corné Pijpers
Remy van Mierlo
Sandra Klaassen
John Graafmans
Tim Wirken

Voorzitter
Competitieleider senioren
Competitieleider junioren
Competitie-contactpersoon
Competitiebegeleider
Competitiebegeleider

0161 - 41 90
0161 - 45 53
06 - 535 337
0161 - 45 49
0161 - 45 59
0161 - 45 11

Jeugd commissie
Tim Braspenning
Jacqueline de Jong
Marry van Mierlo
Richard Schrauwen
Femke van Riel
Tim Wirken
Maaike de Jong
Marieke v.d. Ouweland

Voorzitter
Jeugdsecretariaat
Rackets
Coördinator deeldiploma
Contactpersoon minicompetitie
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid

06 - 119 222 88
0161 - 45 24 40
0161 - 45 23 67
076 - 51 42 469
06 - 209 019 72
0161 - 45 11 27
0161 - 45 24 40
0161 - 45 26 19

Recreatie commissie
Jacqueline de Jong
Els Graafmans
Bernadette Laarhoven
Ruud van Heijst
Dennis Vermetten
Peter Geerts
Mario van Mierlo
Fred van Eck

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

0161
0161
0161
0161
0161
0161
0161
0162

P.R. commissie
Michel van Dongen
Marieke v.d. Ouweland
Femke van Riel
Jos Vermeulen
Peter de Leeuw
Niels Oomen
Ed van den Broek

Voorzitter
06 - 141 516 14
Clubkleding
0161 - 45 26 19
Clubkleding
06 - 209 019 72
Redactie ’t Virke / Ext. Communicatie 06 - 285 584 73
Webmaster / Designer
013 - 57 00 484
Promotie
0161 - 45 11 24
Redactie ’t Virke
06 - 275 026 51

Secretariaat & Ledenadministratie Badmintonclub Gilze
Ilse van den Braak
Wevershof 29
5126 VW Gilze
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Van de Redactie

Van de Voorzitter

Het clubblad van BC Gilze, ’t Virke, gaat
haar 20ste jaargang in. Dit jaar is de samenstelling van de redactie veranderd.
Maaike de Jong is na vijf jaar gestopt en
ook Michel van Dongen heeft, na maar
liefst 9 seizoenen redactie, besloten om
te stoppen. Maaike en Michel, hartelijk
dank voor jullie tomeloze inzet voor dit
clubblad.
Het overgebleven redactielid, Jos Vermeulen, is op zoek gegaan naar een
waardig vervanger. Deze is er gekomen
in de vorm van Ed van den Broek.
Samen zijn we van de zomer aan de slag
gegaan om wat nieuwe ideeën aan ‘t Virke toe te voegen. We willen ’t Virke wat
interactiever maken. Om dit voor elkaar
te krijgen is een nieuwe rubriek “Locatiezoeker Gilze” geïntroduceerd. Dit is een
prijsvraag aan de hand van een aantal
foto’s in Gilze, waar de leden een aantal
vragen over moeten beantwoorden. De
antwoorden kunnen gestuurd worden
naar ons nieuw e-mailadres, namelijk:
virke@bcgilze.nl. Ook voor kopij kan op
dit adres terecht.
Verder zijn natuurlijk de vertrouwde rubrieken in dit Virke vertegenwoordigd.
Zo zijn alle commissie weer te lezen,
met de laatste informatie. Ook de doorgeefpagina’s gaan dit seizoen weer gewoon door. En natuurlijk de “Wist u
datjes…”.
In deze editie is ook het kampverhaal
van het afgelopen jeugdkamp te lezen.
Leuk om herinneringen op te halen of
gewoon te lezen wat de jeugdleden gedaan hebben op het kamp.

Beste leden,

Veel leesplezier!
Namens de redactie,

Het nieuwe seizoen is geopend en we
zijn alweer een aantal weken onderweg.
De bestuurs- en commissieleden hebben
echter niet stilgezeten in de zomermaanden. De PR commissie is druk bezig
geweest met een nieuw sponsorplan.
Voor de (senioren) bonds- en regiocompetitieteams hebben we een hoofdsponsor gevonden. Restaurant-Sporthal Achter de Tuintjes is voor de komende drie
jaar te vinden op de competitieshirts van
de bonds- en regiocompetitieteams.
Langs deze weg wil ik Leny en Huub hartelijk danken voor hun toegezegde
steun!
Samen met het nieuwe sponsorplan is,
zoals jullie vast hebben gezien, ook een
nieuw clubshirt geïntroduceerd. Een fel
geel shirt, met de hoofdsponsor voorop
en het clublogo achterop. Tijdens de eerste competitiewedstrijd zag het er erg
mooi, flitsend en strak uit. Elk seniorlid
kan dit shirt aanschaffen, hiervoor kun je
bij Michel van Dongen of Femke van Riel
terecht.
Naast het nieuwe clubshirt hebben we
ook een nieuw trainingspak. Dit trainingspak was eenmalig te koop via onze
vereniging. We blijven een club op amateur basis, maar de uitstraling is professioneel!
Het houdt echter nog niet op met de
nieuwigheden. Tijdens de eerste competitiezondag zijn de nieuwe telborden in
gebruik genomen. Mario van Mierlo en
ondergetekende zijn weliswaar een jaar
bezig geweest met de voorbereidingen
en het denkwerk, maar zonder de hulp
van Sander Coppens (schilderen), Peter
Geerts (ijzerwerk), Kees de Jong (essemblage) en Peter de Leeuw (num-

Ed van den Broek en Jos Vermeulen
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mers) was het nooit gelukt. Hartelijk
dank daarvoor!
Binnen Badmintonclub Gilze heerst een
sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt
door een grote onderlinge betrokkenheid
met ruimte voor persoonlijk contact,
daarom is aan het begin van dit seizoen
een gedragscode gepresenteerd. De algemene gedragscode geldt voor iedereen
die Badmintonclub Gilze bezoekt en/of
vertegenwoordigt. Daarnaast zijn meer
specifieke gedragscodes voor spelers,
trainers/coaches en ouders/verzorgers
opgesteld om ons sportklimaat binnen de
vereniging te ondersteunen. De gedragscode vind je verderop in dit Virke, hij is
ook op de website opgenomen en alle
competitiespelers hebben hem ontvangen.
Zoveel nieuwe dingen aan het begin van
dit seizoen, maar helaas geen nieuwe
seniorleden. We hebben ruimte voor enkele nieuwe leden, dus als je iemand
kent die het wellicht leuk zal vinden om
te gaan badmintonnen, neem hem/haar
dan mee. Mensen kunnen vrijblijvend
drie keer komen kijken en meespelen op
de woensdagavond.
Tot slot wil ik iedereen een gezellig en
sportief seizoen toewensen!
Groeten,
Ben van der Veer jr.
~ De persoon die zegt dat iets niet kan,
moet de persoon niet onderbreken die
het aan het doen is. ~
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Technische
Commissie
van de seniorencompetitiespelers onder
leiding van maar liefst 2 nieuwe trainers.
De Selectie van BC Gilze (Gilze team 1, 2
en 3) krijg nu training van Henk de Lange, een trainer die afgelopen seizoen ook
BC Tilburg 1 naar de 1e divisie landelijk
wist te leiden!
Gilze 4, 5 en het Herenteam krijgen nu
training van “BCO/Bever” Kees Kerkhof.
Kees is een bekend gezicht voor de
meesten van ons want we zien hem jaarlijks tijdens het Gemeentetoernooi schitteren in de A-klasse.
De competitiejeugdleden trainen ook dit
seizoen op de vrijdagavond en worden
onderworpen aan ‘Hoofdtrainster Jeugd’
Maaike de Jong, geassisteerd door Tim
Wirken. Daarnaast is er ook natuurlijk
het periodieke JTP-programma op de
woensdagavonden voor alle jeugdleden.
Na de eerste trainingen was op zondag
18 september alweer de eerste competitie-thuiswedstrijd. Toen moest er gepresteerd worden en dat ging voor de
meeste teams prima.
Iedereen kan de laatste uitslagen en
meest recente standen per competitieteam
nakijken
via
www.bcgilze.nl/competitie.
Nu de competitie is losgebarsten hoeven
wij als TC niet stil te zitten. Ook de eerste blessures, disciplinaire maatregelen,
tegenstanders die niet (op tijd) arriveren
en zwangerschapsaankondigingen hebben zich al voorgedaan. Al met al heel
wat werk voor ons om alles geruisloos
door te laten draaien.
De opkomst van de trainingen wordt
door de trainers bijgehouden en zijn tot
op heden goed te noemen. We vragen
Kopij: virke@bcgilze.nl

jullie medewerking om zoveel als mogelijk te komen blijven trainen, want dat is
niet alleen goed voor jezelf, maar ook
voor het teambelang. Áls je onverhoopt
niet kan komen trainen, moet je je even
persoonlijk afmelden bij jouw eigen trainer.
Het is gebruikelijk dat het thuisspelende
team net voor de wedstrijd begint het
blanco opstellingsformulier invult. De
tegenstander was soms slim en past op
basis daarvan hun eigen opstelling aan
op het laatste moment. Om dit te voorkomen gaan we vanaf dit seizoen, vooraf, helemaal apart van elkaar de
teamopstelling invullen. In de competitiemappen zul je, per thuiswedstrijd, 2
blanco opstellingsformulieren vinden.
Jouw team moet dit dus compleet invullen (wie speelt bijvoorbeeld de 1e damesenkel; en wie dubbelen er met elkaar)
en hetzelfde geldt voor de tegenstander
van die dag.
Zodra iedereen in de sporthal ter plaatse
hun opstellingen heeft ingevuld, laat je
dit aan elkaar zien. De thuisspelende
vereniging schrijft daarna deze opstellingen in op het blanco wedstrijdformulier
(zit ook in de teammappen).
Zo voorkomen we dat onze tegenstanders zich gaan aanpassen aan onze
teamopstellingen!

enkel-banen. Dus: train je zelf en speel
meer enkel-wedstrijden!
Sinds dit seizoen en dankzij de inzet van
onze PR-commissie is elke seniorencompetitiespeler te bewonderen in nieuwe
BC Gilze-clubshirts. Deze zijn speciaal
voor BC Gilze ontworpen en gemaakt
van technische stof. Zelfs met de dames
is rekening gehouden door de getailleerde pasvorm.
Daarnaast hebben we nu ook de veelbesproken telborden in gebruik kunnen
nemen. Met dank aan de nodige vrijwilligers kunnen we de komende jaren op
deze manier ook nieuwe vormen van
sponsoring eenvoudig plaatsen in de
sporthal. Een verslag van de ‘Making
of…..de telborden’ verderop in dit Virke.
Veel succes tijdens het nieuwe seizoen!
Namens de Technische Commissie,
Mario.

Wij als TC vinden het competitieresultaat van onze teams prioriteit nr. 1.
Er wordt altijd veel nadruk gelegd tijdens
de trainingen op de dubbel- en mixwedstrijden. Echter, van de 8 wedstrijden die
op wedstrijddagen gespeeld worden, betreft de helft single-wedstrijden! Vandaar
ons verzoek om komend seizoen zelf
meer onderlinge single-wedstrijden te
spelen. De woensdagavond leent zich
daar goed voor. Afgelopen seizoen zagen
we met name erg weinig dames op de
`t Virke seizoen 20 nummer 1
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Jeugdcommissie
Ook voor de jeugd zit het zomerreces er
weer op! Vol met goede, frisse zin beginnen we ook met de jeugdleden aan
het nieuwe seizoen 2011-2012. De eerste drie weken hebben we aangegrepen
om van de vakantiekilo’s af te komen
(conditietraining), om de armen te vullen
met spieren (krachttraining) en om de
tactische kant van badminton weer op te
helderen (tactiektraining). Inmiddels zijn
de JTP trainingen weer gestart en is het
weer een drukte van belang in de zaal.
Ook staan de komende JC activiteiten
alweer voor de deur:
Opstapcompetitie
We hebben werkelijk een ENORME inschrijving voor de opstapcompetitie
(vervanger van de minicompetitie) mogen ontvangen. Maar liefst 4 (!) teams
gaan deelnemen. De teamindeling is inmiddels gemaakt en ziet er als volgt uit:

de competitie geen probleem. Mochten
jullie naar aanleiding van de teamindeling nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunnen jullie deze stellen aan
Tim Braspenning.
Herfstactiviteit
Ook zijn wij achter de schermen al bezig
met het plannen van de herfstactiviteit.
Wanneer deze is en wat we gaan doen,
zullen we jullie zo snel mogelijk laten
weten!
Seizoensplanner
Ook staat voor de jeugd de planning van
het
seizoen
weer
op
de
site:
http://bcgilze.nl/Jeugdplanner_2011_12.
html. Of ga naar www.bcgilze.nl, klik
links in het menu op “JEUGD” en klik dan
in de shuttle op “ACTIVITEITEN”. Let
goed op de gewijzigde tijden in de vakanties!
De Jeugdcommissie.

Gilze 1 U-13:
Jasmijn, Chantal, Joey en Thibo
Gilze 2 U-13:
Christa, Robine, Imke, Jannes en Bjorn
Gilze 3 U-11:
Fenne, Simone, Kim, Jort en Rik
Gilze 4 U-11:
Pleun, Rosalie, Anouk en Ilona
Bij de indeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met leeftijd, niveau en
jullie voorkeur. Door het grote aantal
dames en het kleiner aantal heren zijn
wij genoodzaakt één damesteam op te
stellen. Ook kan het zo zijn dat een speler/speelster ouder is dan de leeftijdsklasse waarin hij/zij uitkomt. Dit is voor
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Kopij: virke@bcgilze.nl

Nerhovensestraat 11
Postbus 23
5126 ZG Gilze
Tel: 0161 - 45 17 20
Fax: 0161 - 45 10 09

J. v.d. Pol
bouwbedrijf b.v.
Mary Zeldenrustlaan 52 Tel.

0161-225278

Fax.

0161-220535

5122 CE Rijen

Autotel. 06-53259174
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Recreatie
Commissie
Het seizoen is al weer een paar weken
aan de gang en iedereen is weer fanatiek
begonnen met het spelletje badmintonnen.
Wat gaat er allemaal gebeuren in het
komende seizoen? Natuurlijk zijn er weer
de bekende sterkte- en recreatie toernooien. Voor al deze activiteiten krijg je
een uitnodiging, zodat je je op tijd kunt
aanmelden. Heb je zelf nog leuke ideeën, aarzel dan niet en zeg het tegen één
van de commissieleden van de recreatiecommissie.
Ook de recreatie training is weer begonnen en de eerste thuiswedstrijden zijn al
weer op dinsdag 11 oktober. Wil je weten wanneer de overige wedstrijden zijn,
kijk dan op de site van de club.
De competitieteams zijn als volgt ingedeeld.

Op 15 en 16 oktober is weer het gemeentelijke badmintontoernooi in Rijen.
Doe allemaal mee, het is leuk om tegen
andere personen te spelen. Zeker als je
iemand uit Rijen kunt verslaan. Kun je
geen medespeler vinden, vraag dan eens
rond en wellicht vind je iemand.
Groetjes van de rc- commissie.
Dennis, Ruud, Fred, Bernadette, Els en
Jacqueline

Team 1 :
Anoek Haarbosch, Esther de Greeuw,
Izaak Kluit en Hans Wey.
Team 2 :
Mariëlla Theeuwes, Els Graafmans, Ben
v.d. Veer, Jos Dubois en Hein v.d. Lee
Team 3 :
Marja Buijlinckx, Ivana Huijskens, Bart
Timmermans enTony Huijskens.
Team 4 :
Jacqueline de Jong, Ilse v/d Braak,
Chrissy van den Hurk, Frans Oprins en
André de Vette
Team 5 :
Claudia
Schoenmakers,
Naomi
v/d
Staak, Sunny v/d Ouweland, Joost
Roovers en Bart v/d Staak
Ook het eerste recreatie toernooi komt
er weer aan. Deze is namelijk op 19 oktober.
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OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE:
Hoofdsponsor seniorencompetitie:
Sporthal “Achter de Tuintjes”
Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Ordito & Invocare
Telbordsponsoren:
Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor
Slagerij de Jong | SHC
Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling
Wilkin Sports | TSC Gosens
Novi kunststoffen | Artiteq
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!

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 20 nummer 1
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PR Commissie
Het nieuwe seizoen is weer begonnen en
niet zomaar een seizoen, want de senioren competitiespelers in de bonds- en
regio competitie steken zich in een nieuw
clubshirt. Naar aanleiding van de clubkleding enquête begin dit jaar zijn de
plannen voor het nieuwe shirt op gang
gekomen. Voor de zomer heeft Femke
alle bestellingen verzameld en na het
seizoen heeft zij iedereen het bestelde
shirt kunnen uitdelen. Op zondag 18
september was het dan eindelijk zover,
de vijf mix teams en het herenteam traden allemaal aan in de nieuwe outfit. Het
was een mooi gezicht, de “kanaries”
kunnen er weer even tegenaan.
De shirts zijn door de spelers aangeschaft tegen een gereduceerd tarief. De
shirts zijn dus van de spelers zelf en zijn
drie seizoenen bruikbaar voor de competitie en dienen dan ook verplicht gedragen te worden. Meer uitleg over het reglement clubkleding is te vinden op
www.bcgilze.nl onder “ALGEMENE INFO”.
Op het nieuwe clubshirt staat het sponsor logo van Sporthal “Achter de Tuintjes”. Huub, Leny en Jim van de Ouweland hebben besloten zich voor drie jaar
aan onze club te verbinden als hoofdsponsor seniorencompetitie. Dit houdt in
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dat hun shirt de komende drie jaar verplicht wordt gedragen door de spelers in
bonds- en regiocompetitie (op dit moment team 1 t/m 5 en het herenteam).
Omdat op alle shirts nu het logo van
Sporthal “Achter de Tuintjes” prijkt is er
geen plaats meer voor de vertrouwde
team-sponsoren op het shirt. Deze zijn
voortaan te vinden op de telborden tijdens de competitiewedstrijden. Ben je
benieuwd naar de telborden, kom dan
eens een kijkje nemen tijdens de thuiswedstrijden. Wie wanneer moet spelen is
te vinden op www.bcgilze.nl onder
“COMPETITIE”.
Ook op organisatorisch vlak binnen de
PR commissie is wat veranderd. Maaike
de Jong en ondergetekende stoppen met
hun activiteiten voor ’t Virke. Maaike
stopt daarmee tevens binnen de PR
commissie. We willen haar graag bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren.
Nieuw in de redactie is Ed van den
Broek, hij gaat samen met Jos Vermeulen ’t Virke onder handen nemen.
Tot slot een heel fijn, gezellig en sportief
seizoen aan iedereen toegewenst!
Groeten namens de PR commissie,
Michel van Dongen

Kopij: virke@bcgilze.nl

C1000 Hapers
Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze
Tel: 0161 451206

`t Virke seizoen 20 nummer 1
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Jarige jeugdleden

Af & Bij

Colette Graafmans
Maud Faes
Chantal van Beijsterveldt
Rosalie Leuring
Amy Verheijen
Fenne Kreeft
Simone Kreeft
Thibo van Gils
Dio van Gils
Jasmijn Mutsaers
Remco van Gestel

Af:
- Sonja van der Mast
- Ilona Lodders

4 okt
12 okt
13 okt
19 okt
29 okt
31 okt
31 okt
5 nov
7 nov
14 nov
15 nov

Jarige seniorleden
Sander Coppens
Naomi van de Staak
Bianca van der Veen
Els Graafmans
Kitty van Noort
Claudia Schoenmakers
Peter Geerts
Ben van der Veer jr.
Kees van der Heijden
Ruud van Heijst
Jos Vermeulen
Jurgen Romme

1 okt
6 okt
6 okt
7 okt
10 okt
10 okt
15 okt
19 okt
1 nov
3 nov
7 nov
14 nov

Zaaldiensten
05 oktober:
Winfried de Kock + Corné Pijpers
12 oktober:
Hein vd Lee + Sunny vd Ouweland
19 oktober: Recreatie toernooi:
Bernadette Laarhoven + Fred van Eck
26 oktober:
Peter de Leeuw + Marieke vd Ouweland
02 november:
Joris van Mourik + Frans Oprins
09 november:
Kitty van Noort + Niels Oomen
16 november:
Hans Oomen + Erwin Oprins
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Bij:
- Joey Pan
- Lisa Gijsbrechts
- Lars Vermeer
- Nova van den Akker

Van de Penningmeester
Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 18 maart 2011 is besloten om de
contributie voor de junioren te verhogen.
De contributie van de junioren gaat met
€2,50 omhoog naar €26,00 per kwartaal
voor de leeftijdsgroep 5 t/m 12 jaar en
€30,00 per kwartaal voor de leeftijdsgroep 13 t/m 17 jaar.
Contributie per 1 april 2011:
Senioren
per kwartaal
Junioren (5 t/m 12 jaar)
per kwartaal
Junioren (13 t/m 17 jaar)
per kwartaal

€38,00
€26,00
€30,00

Deze verhogingen is ingegaan op 1 april
2011 jl. (kwartaal 2). Indien je per automatische incasso betaalt zou je deze
dan willen aanpassen, zodat per 1 april
het juiste bedrag wordt overgemaakt.
Alvast bedankt.
Sander Coppens
Penningmeester

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Doorgeefpagina
senioren
Het zal er toch een keer van moeten
komen, een stukje schrijven voor ’t Virke.
Meestal kom ik er wel onderuit om na
het badmintonnen nog iets mee te gaan
drinken of mee te doen aan een gemeentetoernooi of mijn allereerste (en
enige) prijs die ik ooit heb gewonnen bij
het badmintonnen in ontvangst te nemen (laatste clubkampioenschappen, 2de
bij gemengd dubbel).
Nee, dit seizoen begint anders. Ik ben
weer begonnen met de training voor de
recreanten, ik schrijf nu iets over mijzelf
en ik ga meedoen aan het gemeentetoernooi. Jawel, dat belooft nog wat….
Maar nu iets over mijzelf. Ik ben Sunny
van den Ouweland, 14 september jl. 30
jaar geworden (au) en woon al heel mijn
leven in Gilze. Ik heb in de Wildschut
gewoond samen met mijn ouders en
mijn zus. Toen ik 23 jaar was ben ik op
mezelf (samen) gaan wonen in de Kapittelstraat en ik woon nu ruim 4 jaar samen in de Wevershof met Bram van
Hoesel.
Ik heb op de middelbare school gezeten
in Tilburg, destijds het Pauluslyceum, en
ik heb na het afronden van de HAVO, de
opleiding Personeel & Arbeid in Breda
gevolgd.
Na het behalen van mijn diploma ben ik
3 maanden gaan backpacken in Australië
met een vriendin. We hebben daar een
superleuke tijd gehad en na terugkomst
in Nederland ben ik aan mijn “werkcarrière” begonnen. Ik heb al meerdere functies in meerdere organisaties vervuld op
een afdeling P&O/ HR.
Vorig jaar juli heb ik een uitstap gemaakt naar een functie binnen de zorg,
maar ik ben erachter gekomen dat mijn
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ambitie toch ligt binnen het werken op
een afdeling P&O. Ik ben weer op zoek
gegaan naar een nieuwe baan en vanaf 1
oktober ga ik werken bij Schenker in Tilburg als HR adviseur.
In mijn vrije tijd ben ik altijd druk bezig.
Naast het badmintonnen probeer ik wekelijks te gaan hardlopen met een
groepje. Dit lukt niet altijd, want om de
een of andere reden komt er toch
weleens iets tussen;-).
Ik heb een aantal neefjes en nichtjes die
ik graag zie en waar ik graag leuke dingen mee doe, net zoals met mijn vrienden en vriendinnen waarvan jullie er zeker 1 kennen.
Claudia Schoenmakers, ook lid van BC
Gilze, is een goede vriendin en we spreken dan ook regelmatig af met zijn allen.
Ik probeer 1 keer per jaar te gaan skiën,
ik vind carnaval een hele leuke tijd en ga
graag op vakantie en weekendjes weg
net als de meesten.
Om de week ben ik op zaterdagmiddag
leiding bij de scouting bij de Blauwe Vogels. We noemen onszelf de Waikiki’s.
Deze scoutinggroep is opgericht voor
kinderen met een beperking en we doen
om de week op zaterdag leuke dingen.
Kopij: virke@bcgilze.nl

Tja, dat is het wel een beetje in vogelvlucht. Mochten jullie meer willen weten
dan hoor ik het wel.
Adrienne Blom, aan jou de eer om de
volgende pagina vol te schrijven. Omdat
ik niet zo goed wist aan wie ik de pagina
door moest geven heb ik gekeken in het
laatste Virke en ik zag dat we op dezelfde dag jarig zijn…..
Groetjes Sunny

Doorgeefpagina
Jeugd
Hoi iedereen
Ik ben Bente
Willemse.
Ik
ben 7 jaar en
ik zit op de
Bolster
in
groep 5.
Naast badminton dans ik bij
Astrid
van
Loon in de
Freestyle
groep. Ik heb de doorgeefpagina van
mijn vriendinnetje Fee gehad.
Ik badminton ongeveer 2 jaar. Mijn
broer Jort zit ook op badminton. Ook ik
vind shuttletikkertje heel leuk, maar het
meest kijk ik altijd uit naar het kamp.
Dat was ook dit jaar weer supergaaf en
gezellig.
Tot bij de training,
Groetjes van Bente.
En ik geef de doorgeefpagina door aan
mijn grote broer Jort Willemse.
`t Virke seizoen 20 nummer 1

Gedragscode
BC Gilze
Binnen Badmintonclub Gilze heerst een
sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt
door een grote onderlinge betrokkenheid
met ruimte voor persoonlijk contact.
Om deze positieve sportsfeer vast te
houden is een gedragscode ontwikkeld.
De algemene gedragscode geldt voor
iedereen die Badmintonclub Gilze bezoekt en/of vertegenwoordigt.
Daarnaast zijn meer specifieke gedragscodes voor spelers, trainers/coaches en
ouders/verzorgers opgesteld om ons
sportklimaat binnen de vereniging te ondersteunen.
Algemene gedragscode
 Respecteer de regels van de badmintonsport.
 Respecteer de medespelers en de
tegenstanders en behandel iedereen
gelijkwaardig.
 Gebruik geen fysiek, mentaal en/of
verbaal geweld bij het badminton.
 Sta samen voor een eerlijke sport.
 Hou je aan de regels van de sporthal,
laat geen troep achter op de tribunes
en help samen waar dat nodig is.
Gedragscode voor spelers
 Probeer te winnen met respect voor
jezelf, je teamgenoten en de tegenstander. Intimideer je tegenstander
niet door commentaar te leveren bij
gewonnen of verloren punten.
 Eerlijk en prettig samenspelen is belangrijk, speel zo goed mogelijk voor
jezelf en je teamgenoten. Moedig je
teamgenoten aan en geef ze zo nodig
aanwijzingen.
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Onbehoorlijke taalgebruik of agressieve woorden en gebaren worden
niet getolereerd. Dit werkt in je eigen
nadeel en bevordert ook je eigen spel
niet.
Je wordt hierop op een rustige manier
aangesproken
door
medespelers,
trainer/coach of ouder/verzorger.
Geef de tegenstander na afloop een
hand, bedank hem voor het spelen of
feliciteer je tegenstander bij verlies.
Geef de shuttle op een normale manier terug aan de tegenstander.
Onsportiviteit van de tegenstander(s)
is nooit een reden om zelf onsportief
te zijn.
Wijs je medespelers op onnodig of
onplezierig gedrag.
Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kunt
badmintonnen. Dit is niet vanzelfsprekend!

Gedragscode voor trainers/coaches
 Wees redelijk in je eisen ten aanzien
van tijd, energie en het enthousiasme
van (jeugdige) spelers.
 Leer de (jeugdige) spelers dat spelregels afspraken zijn waar iedereen zich
aan moet houden.
 Bedenk dat (jeugdige) spelers voor
hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen en verliezen is slechts
een onderdeel van het spel.
 Ontwikkel groepsrespect voor de
vaardigheid van de tegenstander en
voor de beslissingen van de scheidsrechter.
 Volg altijd het advies op van een arts
bij het bepalen of een geblesseerde
speler wel of niet kan spelen. Neem
bij twijfel geen risico.
 (Jeugdige) spelers hebben een trainer
nodig die zij respecteren. Wees gul
met lof wanneer het verdiend is en
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wees kritisch op een didactische manier.
Blijf op de hoogte van de beginselen
van een goede training en van de
groei en ontwikkeling van alle spelers.
Coach tijdens de wedstrijden ingetogen zonder aanstootgevend of intimiderend te zijn voor de tegenstander.

Gedragscode voor ouders / verzorgers
 Laat de kinderen hun sport op een
plezierige en sportieve manier beleven.
 Als ouder/verzorger van een lid van
Badmintonclub Gilze representeert
ook U de vereniging.
 Leer de kinderen accepteren dat er
slechts één winnaar kan zijn en dat
verliezen er ook bij hoort.
 Spreek de kinderen aan bij (verbaal)
wangedrag.
 Wees een sportieve supporter en klap
ook bij een mooie actie van de tegenpartij. Juich vooral niet bij fouten
van een tegenstander.
Bron: The Flying Shuttle ’57, 2011

Kopij: virke@bcgilze.nl

Wilt u adverteren in dit clubblad?
Neem dan contact op met de PR Commissie.

`t Virke seizoen 20 nummer 1
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Locatiezoeker Gilze
In deze nieuwe rubriek in ’t Virke wordt de kennis van de lezers over locaties in Gilze
getest. Er worden een aantal foto’s afgebeeld van een locatie in Gilze, waar een aantal
vragen over gesteld worden. Als je het antwoord weet, of denkt te weten kun je deze
opsturen naar virke@bcgilze.nl. Het is ook mogelijk om de antwoorden op te schrijven
en in te leveren bij één van de redactieleden. Vermeld hierbij duidelijk je naam. De
antwoorden zijn in te leveren tot en met 2 november 2011.
Over het hele seizoen wordt een ranking bijgehouden en de winnaar krijgt een verrassingspakket.

1. Welke straat wordt hier afgebeeld?
2. Wat is het hoogste huisnummer op de
afbeelding?
3. Hoeveel subnummers worden bij deze
brievenbussen gebruikt?
4. Uit hoeveel bouwlagen bestaat het gebouw?

5. Waar staan deze betonnen blokken?
6. Hoeveel betonnen blokken staan hier?
7. Wat staat er in het midden van deze
betonnen blokken?
8. Wat is de diameter (in meters) van
één van deze blokken?

Weet je de antwoorden op deze vragen, stuur ze dan voor 2 november 2011 op naar
virke@bcgilze.nl of geef ze af bij één van de redactieleden. In het volgend Virke worden de antwoorden gegeven.
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Kopij: virke@bcgilze.nl

Jeugdvirke
Doolhof 1

Doolhof 2

Sudoku

`t Virke seizoen 20 nummer 1
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Ingekomen stuk
The making of… de telborden!
Het idee van een telbord ontstond een
jaar of twee geleden toen onze vrienden
van BC Bever telborden introduceerden.
Wij (Mario en Ben) waren erg onder de
indruk van de professionele uitstraling
en konden een gevoel van lichte jaloezie
niet onderdrukken. Reden genoeg om
ook een project op te starten om dit ook
voor onze vereniging te regelen.
Via BC Bever konden we het hout kanten-klaar kopen. Toen we na ruim een
half jaar de offerte kregen, bleek dat
Sander Visser niet meer in dienst was bij
die leverancier. We kregen een offerte
voor 10 telborden van € 1.400. We hoefden dus niet lang na te denken om dit
aanbod beleefd te weigeren en zelf aan
de slag te gaan met het maken van telborden.

Dat dit project ons op het lijf geschreven
was, zal voor iedereen duidelijk zijn. Het
telefoonnummer van onze vaders staat
bovenaan onze favorietenlijst voor als er
een schilderijtje opgehangen moet worden. Kortom, we werden niet gehinderd
door enige technische kennis dan ook.
Onder het motto van vele handen maken
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licht werk, we hebben samen immers
vier linkerhanden, gingen we vol enthousiasme aan de slag.

Samen hebben we bij de Hornbach het
materiaal gehaald voor het eerste prototype. Dat we het werk hadden onderschat bleek al snel, want het inschroeven
van “inschoefmoeren” ging minder soepel dan gedacht. Toch kregen we het
voor elkaar om een eerste prototype te
presenteren aan een select gezelschap
tijdens een thuiswedstrijd in de herfst
van 2010. Dat er wel wat verbeterpunten waren is een understatement, maar
het concept stond er toch maar.
Naar aanleiding van het prototype hebben we samen enkele brainstormsessies
gehouden en de verbeterpunten op een
rijtje gezet. Het belangrijkste inzicht wat
we kregen is dat we het niet redden met
vier linkerhanden. Hoog tijd om er wat
rechterhanden bij te zoeken!
Van BC Bever kregen we de bouwtekening van hun telbord en op basis van
deze maten hebben we hout en scharnieren gehaald bij de Hornbach. Kees de
Jong, de man van Jacqueline, heeft toen
de houten planken in elkaar geschoefd.
Vervolgens konden ze naar Sander Coppens worden gebracht, die de telborden
Kopij: virke@bcgilze.nl

in de verf zette. Voor het metalen frame
en de bordjes konden we bij Peter
Geerts terecht. Hij kon via zijn werk metalen plaatjes laten stansen. Op de metalen plaatjes moesten ook nog nummers komen. De plaknummers zijn verzorgd door Peter de Leeuw. Omdat er
320 bordjes beplakt moesten worden,
hadden we nog meer hulp nodig. Tim
Braspenning, Michel van Dongen, Jacqueline en Maaike de Jong, Sandra
Klaassen, Marieke van den Ouweland en
Femke van Riel hebben geholpen met
het plakken van de nummers op de
bordjes. Een heel karwei met het nodige
“gepullek”. Tot slot zijn de geschilderde
borden en de metalen bordjes door Kees
de Jong volledig in elkaar gezet.

Op de eerste competitiezondag konden
dan eindelijk de nieuwe telborden gepresenteerd worden. De reacties waren erg
positief. De totstandkoming van de telborden geeft een goed beeld hoe het er
bij onze vereniging aan toe gaat: veel
vrijwilligers die graag belangeloos iets
voor de vereniging willen doen. Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het maken van de telborden
hartelijk danken! Zonder hun hulp waren
wij waarschijnlijk niet verder gekomen
dan het denkwerk.
Mario van Mierlo en Ben van der Veer jr.

`t Virke seizoen 20 nummer 1

Kampverhaal
Voordat ik de gebeurtenissen tijdens het
jeugdkamp 2011 jullie zal mededelen,
lijkt het me beter om eerst even een
kanttekening te maken: zoals ze dat wel
vaker doen bij boeven, zal ik in plaats
van complete namen enkel de initialen
van de jeugdleden en leiding gebruiken.

Dit om te voorkomen dat ze het hele
jaar nog aangekeken worden op de wandaden die verricht zijn tijdens het jeugdkamp. Wat is er dan allemaal gebeurd?
Het begon zoals alle andere kampen, op
vrijdagavond om 19.15 uur. Er werd verzameld bij de sporthal. In tegenstelling
tot het voorgaande jaar, werd dit jaar
“gewoon” met de auto richting het kampadres vertrokken. Eenmaal aangekomen, werd duidelijk dat we wederom een
prachtige accommodatie tot onze beschikking hadden. Voordat de jeugdleden
konden beginnen met het dwarszitten
van de leiding, moest er eerst een
slaapplaats gekozen worden. Je moest
zelfs je eigen bed opdekken! Heel flauw
dat J.d.J. en nieuwbakken kampmoeder
I.v.d.B. dat niet wilden doen. Daarna
werd het kamp geopend en werd door
T.B. duidelijk gemaakt dat er van iedereen werd verwacht dat ze de leiding
goed behandelden, gezien zij het hele
seizoen al de plagerijen van de jeugdleden moeten doorstaan.
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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.

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

22

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

Kopij: virke@bcgilze.nl

Na deze traditionele en ietwat vermoeiende toespraak was het tijd voor de eerste activiteit, dit jaar wederom georganiseerd door de oudste jeugdleden A.W.,
K.v.Z., H.d.V. en J.d.V. Het thema was
dit jaar “Wilde Westen” en alle activiteiten zouden gespeeld worden met hetzelfde team. Als mascotte dienden alle
teams een eigen totempaal te ontwerpen
en te maken. Dit leverde, buiten ongelooflijk creatieve creaties, ook veel gezelligheid en een goede teambuilding op.

Inmiddels was het buiten helemaal donker, wat op het jeugdkamp betekent dat
het tijd is voor het avond spel. Dit jaar
speelden we “Dodelijke Straal”. De kinderen werd verzocht, zo donker mogelijke kleding aan te doen. Het was namelijk de bedoeling dat ze ongezien in de
cirkel van de leiding moesten komen.

Werden ze gezien, dan werd er met een
zaklamp op hen geschenen en hun naam
gezegd, en dan moesten ze terug naar
het begin om het opnieuw te proberen.
`t Virke seizoen 20 nummer 1

T.B en T.W. ontpopten zich als ware kindervrienden, door de allerkleinsten door

het bos te begeleiden. F.B. en A.B. waren echter meer de begeleiders van T.B.,
zodat laatstgenoemde onder de striemen
en krassen het bos uitkwam, omdat beide dames vele malen sneller door het
bos bewogen dan dat T.B. dat ooit zou
kunnen. Het avondspel was een groot
succes. Eenmaal terug op het kampadres, had de thuisgebleven leiding gezorgd voor een heerlijke snack. Het liep
al tegen middernacht en de allerkleinsten onder ons gingen richting bed.

Voor de oudere jeugd had de leiding nog
een dropping in het verschiet. Eén die de
deelnemers nog lang zou bij blijven. Vol
goede moed werden we gedropt, tot
groot genoegen van T.W. dicht bij de
lokale kroeg. Helaas voor hem was dit
niet het doel van de avond. In totaal ongewisse vertrokken we op ons gevoel
richting het kampadres. De stemming
zat er goed in. Niemand wist natuurlijk
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dat T.B. de route stil aan bepaalde en
dat hij in het bezit was van een routebeschrijving. T.B. wist op zijn beurt weer
niet dat J.d.J. de routebeschrijving had
gemaakt en dat zij er alles aan had gedaan om deze op één A4’tje te krijgen,
wat betekende dat ze het middenstuk er

terst kort nachtje voor de leiding, stonden rond 7.00 uur de eerste jeugdleden
al weer naast het bed. De dag begon
met een heerlijk ontbijtje, verzorgd door
beide kampmoeders. Daarna was er
even vrije tijd. Diverse leiding moest
het, om nog onduidelijke redenen, ontgelden. J.v.G., R.v.B. en nog een stel
van die kleine monsters vonden het nodig de leiding met zijn alle aan te vallen.
Zelfs B.W. en C.O. mengden zich vol in
de strijd. Nadat eerst T.B. en T.W. het

gewoon tussenuit had geknipt. Dit resulteerde bij de deelnemers tot een GROTE
onduidelijkheid, een GROTE dropping en
tot de dag van vandaag toe GROTE
nachtmerries, allemaal veroorzaakt door
“DE GROTE VLIET”… Deze bosweg, die
volgens de routebeschrijving van J.J.
maar 900m zou duren, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we kilometers lang
in rondjes hebben gelopen. Zelfs na het
raadplegen van GPS, wisten we niet in
één keer naar het kampadres terug te
keren. Uiteindelijk moet I.v.d.B. er aan

moesten ontgelden, kwam ook B.v.d.V.
aan de beurt. Naar het schijnt heeft
laatstgenoemde zelfs gras moeten eten
van het aanvalsgilde! Nadat iedereen
een bekertje ranja had gehad, werd de
gang richting het bos ingezet. Daar werd
een “levend stratego”, helemaal in het
Wilde Westen thema, georganiseerd. De

te pas komen om enkele jeugdleden met
de auto terug te brengen, en slechts enkele dapperen wisten de barre, boze
tocht te voet te volbrengen. Na een ui-

jeugdleden waren fanatiek, maar helaas
moesten we constateren dat het team
van M.d.J. en T.W., onder aanvoering
van A.W., door vals te spelen heeft we-
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Kopij: virke@bcgilze.nl

ten te winnen. Uiteraard was het team
van T.B. geheel eerlijk en hier dus de
dupe van. Na geluncht te hebben was

was het duidelijk wie de moordenaar
was, wat het moordwapen was en waar
de moord gepleegd was. Echter bij het
fout afleggen van een spelletje, werden
er geen hints verkregen. Zo ontstond er
verschil in de kennis die de verschillende
groepjes hadden. Enkele groepjes besloten dat het net voor het binnen hebben
van alle hints slimmer was om te gokken. Helaas gokte niemand moordenaar,
wapen en locatie goed, waardoor het
groepje dat als eerste alle spelletjes
goed had volbracht het spel uiteindelijk

het tijd voor een speurtocht. Onderweg
moesten bij diverse posten spelletjes
worden gedaan. ’s Avonds stond ons bij
terugkomst een heerlijke barbecue te
wachten. Hoe T.v.d.B. zo slank blijft is
voor iedereen een raadsel, want alles bij
elkaar opgeteld heeft hij een half paard
op. Het avondspel was ditmaal “levend
cluedo”. In wederom dezelfde groepjes
werd het spel gestart. Ook hierbij was
won! Na het levend cluedo was het tijd
voor de bonte avond. Door verschillende
jeugdleden was er al een aantal weken
hard gewerkt om een act in te studeren,
wat resulteerde in een leuke avond. Natuurlijk liet ook de leiding zich van hun
beste kant zien en werd er weer volop
gedanst op kabouter Plop, de indianendans, het vliegerlied en nog veel meer.
Ook de disco die op de bonte avond
volgde, was een daverend succes. Al
het, net als bij normaal cluedo, de bedoeling door middel van het gooien met
een dobbelsteen en het lopen van een
pion, een kamer binnen te gaan. Alleen
ditmaal waren de kamers ook echte kamers. Dus kwam je op het bord in de
keuken, dan mocht je met je groepje
ook naar de keuken. Daar moest een
spel worden volbracht, gebeurde dit
goed, dan ontving je twee hints. Als
eenmaal alle spelletjes waren volbracht,
`t Virke seizoen 20 nummer 1
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snel werd het de jongste jeugdleden
echter te laat en zochten die hun bed op.
Niet veel later volgde ook de oudste
jeugd en restte er nog slechts één dag.

De jeugdleden hadden al een vermoeden
van wat hun te wachten stond, toen zaterdagavond ineens J.G. met aanhanger
met een pakket voor de deur stond. De
volgende dag was het luchtkussendag!
Ondanks dat de tempratuur niet bijster
hoog was, scheen de zon volop. De hele
dag werden er dan ook spelletjes gespeeld op en rond het luchtkussen. ’s

Ochtends een zeskamp en ’s middags
een driekamp. Natuurlijk werden enkele
jeugdleden niet ontzien op het luchtkussen. Om het kussen glad te houden,
werd de brandweerslang toevertrouwd
aan de meest verantwoordelijke persoon
binnen de leiding natuurlijk: T.B. Deze
zag zijn kans schoon de dwarsliggers en
kletstantes van afgelopen seizoen eens
goed terug te pakken. Zo kwamen A.B.
en haar vriendinnetjes C.H en R.H. veelvuldig druipend van het luchtkussen af.
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Ook de heren G.W. en M.v.R. moesten
het met regelmaat ontgelden. Ook de
leiding zelf kwam aan de beurt: zowel
R.S. als F.v.R. werden getrakteerd op
een ijskoude douche. De eerste ouders

begonnen binnen te druppelen, wat voor
ons een teken was dat het kamp er helaas al op zat. Het was wederom een
heel leuk kamp, de jeugd heeft zich
voorbeeldig gedragen en de leiding zowaar nog beter. Iedereen weer bedankt
voor een super kamp en hopelijk zijn
jullie volgend jaar allemaal weer van de
partij!
P.S.: Anna en Imke, wanneer komen
jullie moeders nu badmintonnen?

Kopij: virke@bcgilze.nl

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

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

06 27 502 651

www.bgeo.nl

www.cafedetip.nl

Plaza 't Centrum

Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE
Tel.: 0161-456212 Fax: 0161-456213
`t Virke seizoen 20 nummer 1

Voor informatie:
06-46158410
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Wist u dat…
………. Sandy, nu 25 jaar geworden, hierdoor inmiddels op haar retour is?
………. het Gemeentetoernooi weer voor de deur staat en BC Gilze de titel ‘Beste club
van de gemeente’ zal moeten proberen te verdedigen?
………. er gelukkig een gezamenlijke feestavond zal worden georganiseerd door de
Bevers, wellicht inclusief een bus die de beschonken Gilzenaren terugrijdt?
………. Michel van Dongen binnenkort een High Tea-primeur zal ondergaan?
………. Claud zijn eerste Mannekesdag zal ondergaan tijdens de komende kermis?
………. hij dan waarschijnlijk wel van een koude kermis thuisgebracht moet worden?
………. RuudJE van Heijst de lachers op zijn hand kreeg door zijn allesverpletterende
woordgrap dat de Europese crisis veroorzaakt is doordat de Grieken terugbetalen
via hun ‘accept-gyros’….hahahahaha (uitleg bij de redactie)?
………. vanaf dit seizoen de Wist u datjes niet meer alleen van Mario af zullen komen
omdat zijn inspiratie te wensen overlaat?
………. broerlief Remy laatst nog wel de ‘gebeten hond’ bleek toen een zwerfhond hem
op het strand in zijn heup te grazen nam?
………. Remy ook na een recente training de zaal wilde gaan vegen met behulp van een
stofzuiger in plaats van een veger?
………. Christian van Zon waarschijnlijk het op-één-na-jongste bestuurslid ooit zal
worden in de functie van nieuwe penningmeester, mits gekozen op de aanstaande ALV?
………. Dennissssss Vermetten ook rigoureus is via de sms: ‘wie bende gij en wa motte’
kreeg ik bijvoorbeeld als sms-reactie op een goedbedoeld doch onbeantwoord
telefoontje terug?
………. de eerste competitie-teamuitjes alweer ingepland worden voor dit seizoen?
………. Jos Dubois weer in de sporthal is gesignaleerd?
………. hij, naar eigen zeggen, er altijd is, maar dan niet in de sporthal?
………. Maaike en Ben samen naar Burgerlijk, euhh…. Burgers’ ZOO zijn geweest?
………. Tim B, na de eerste competitiewedstrijd, behoorlijk (Leffe) Dubbel zag?
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