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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt weer het 1
e
 Virke van het nieuwe 

seizoen 2019-2020. Er zijn voor dit seizoen enke-

le zaken veranderd. Zo heeft onze columnist 

besloten om te stoppen met het schrijven van 

zijn graag gelezen column. Hij mag namelijk van-

af heden al een andere bijdrage aan ’t Virke leve-

ren en twee stukken schrijven werd wat veel van 

het goede. Verder is de jeugdredactie van sa-

menstelling veranderd. Nynke Timmermans en 

Judith van Veen zullen (samen met Robine) vanaf 

nu de kopij aanleveren in plaats van Fenne en 

Simone Kreeft. Ik wil bij deze Fenne en Simone 

hartelijk danken voor hun bijdrage de laatste 

jaren! 

 

Daarnaast heb ik (Michel van Galen) besloten om 

na dit seizoen te stoppen met het samenstellen 

van ’t Virke. Ik heb er dan ruim 5 jaar veel vol-

doening uit gehaald om ons mooie clubblad me-

de te mogen maken, maar ik vind dat het nu tijd 

is voor nieuw bloed en nieuwe ideeën en boven-

dien ga ik volgend seizoen meehelpen om de 

midweek competitie te organiseren. We zijn dus 

op zoek naar iemand die vanaf volgend seizoen 

samen met Koen ons mooie clubblad wil gaan 

maken. Vele grootheden binnen onze club zoals 

Mario van Mierlo, Michel van Dongen, Ben van 

der Veer Jr., Maaike van der Veer, Sofie Oprins, 

Jos Vermeulen en Eric Graafmans zijn je al voor 

gegaan. Dus als je jouw naam ook terug wilt zien 

in dit illustere rijtje, meld je dan bij Mario of mij 

voor meer informatie. 

 

In deze 1
e
 editie van het seizoen is er traditiege-

trouw een verslag van het jeugdkamp via zowel 

een artikel als via een hele rij wist-u-datjes. In 

navolging van de jubileumeditie van ’t Virke wil 

de redactie nog eens vaker de vragen uit de ru-

briek ‘De antwoorden van…’ voorleggen aan le-

den die de antwoorden vroeger ook gegeven 

hebben. We trappen deze rubriek af met de ant-

woorden van Loewy Hermans. Christa en Robine 

vertellen over hun activiteiten bij de Reddings-

brigade in de Awkward! rubriek. Verder geven 

alle commissie voorzitters weer een update van 

wat er in hun aandachtsgebied is gebeurd of 

gaat gebeuren. En gelukkig hebben we ook weer 

2 doorgeefpagina’s! 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Koen en Michel. 

 

Verschijningsdata en uiterste inleverdata voor 

kopij 

  Kopij  Uitgave 

Virke 2  20 november 4 december 

Virke 3  29 januari 12 februari 

Virke 4  8 april  22 april 

Virke 5  3 juni  17 juni 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden,  

 

Het nieuwe seizoen 2019-2020 is inmiddels enke-

le weken onderweg. De trainingen zijn begonnen 

voor onze competitie- en recreatiespelers, de 

eerste blessures zijn helaas al een feit en we 

hebben ook al enkele nieuwe leden mogen ver-

welkomen. Op het moment van schrijven zijn we 

als bestuur druk bezig om de Algemene Leden-

vergadering voor te bereiden. Hierbij zullen we 

onder andere het inhangen op de enkelbanen 

evalueren en iedereen bijpraten over de voort-

gang van het digitale inhangsysteem. Ook wordt 

er door Maaike van der Veer en Sandy van Trier 

een bingoavond georganiseerd om het napraten 

nóg leuker te maken. Hopelijk kunnen we bij de 

uitgave van dit Virke terugkijken op een geslaag-

de avond.  

 

Wijzigingen bestuur 

Ik wil jullie verder wijzen op een wijziging binnen 

het bestuur: Maaike van der Veer treedt na 3 jaar 

af als TC-voorzitter. Tim Braspenning zal haar 

taken over gaan nemen. Wel blijft Maaike nog 
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actief binnen de TC als co-competitieleider senio-

ren. Ik wil Maaike via deze weg bedanken voor 

haar harde werk de afgelopen jaren! Ook wens ik 

Tim bij deze veel succes als bestuurslid.  

 

Ook zal ik als voorzitter dit seizoen minder aan-

wezig zijn op de club: Voor mijn master ben ik 

naar Utrecht verhuisd. Als voorzitter vind ik het 

erg belangrijk om aanspreekbaar te zijn op de 

woensdagavond, maar dit seizoen zal dat lastiger 

gaan. Gelukkig heb ik een collega-bestuurslid die 

sprekend op mij lijkt 😉. Mocht je ergens tegen-

aan lopen op de woensdagavond, ideeën, vragen 

of suggesties hebben, dan kun je altijd terecht bij 

een bestuurslid. Dit zijn Ben van der Veer jr., 

Sandy van Trier, Eva Oprins, Tim Braspenning, 

Mario van Mierlo en Michel van Dongen. Wij vin-

den het altijd fijn om van jullie te horen hoe be-

paalde zaken bevallen en wat er speelt onder de 

leden, dus blijf vooral nergens mee zitten.  

 

Gemeentetoernooi 

Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober vindt het 

jaarlijkse gemeentetoernooi plaats. Dit jaar mo-

gen we in Rijen onze titel van ‘Beste badminton-

club van gemeente Gilze en Rijen’ verdedigen. 

Vind je het leuk om extra wedstrijden te spelen 

naast de woensdagavond, geef je dan vooral op! 

Het toernooi is bedoeld voor spelers van alle 

niveaus, dus ook als je nog nooit op een compe-

titief niveau gebadmintond hebt, is het leuk om 

mee te doen. Gezelligheid is dit weekend gega-

randeerd! Mocht je nog twijfelen om mee te 

doen, op zoek zijn naar een partner of vragen 

hebben over het toernooi, dan kun je terecht bij 

toernooibcbever@gmail.com. Iedereen heeft 

inmiddels een mail ontvangen met alle informa-

tie om je op te geven. Mocht je deze niet hebben 

ontvangen of terug kunnen vinden, laat het dan 

vooral even weten. Ik hoop een grote delegatie 

aan gele shirts te zien in Den Butter in oktober. 

Hopelijk tot dan! 

 

Groeten,  

Sofie Oprins 

Technische Commissie 
 

Vanaf dit seizoen zal ik (Tim Braspenning) het 

voorzitterschap van de TC overnemen van  

Maaike. Maaike heeft de afgelopen jaren veel tijd 

en energie in deze commissie gestoken, waar-

door ik in een redelijk ‘gespreid bedje’ terecht 

kom. Daarnaast blijft Maaike als Competitieleider 

Senioren (samen met Evelien) nog betrokken bij 

de TC, dus kan ik nog gebruik maken van haar 

kennis en ervaring. Maaike; bedankt! 

 

De meesten zullen mij wel kennen, ik loop in-

middels als weer zo’n 24 jaar rond binnen de 

vereniging. In het verleden heb ik namens de 

Jeugdcommissie al eens in het bestuur gezeten. 

Nu dus vanuit een nieuwe rol. Zelf heb ik ruim 20 

jaar competitie gespeeld, vanaf de jeugd tot aan 

de hoogste seniorenteams. Ik weet dus redelijk 

wat er bij komt kijken. Daarnaast badminton ik 

zelf nog iedere week – ook tegen de huidige 

competitiespelers – en ik kan me dus een goed 

beeld vormen van het niveau en de ontwikkeling. 

Ik zal het komende seizoen ook regelmatig bij 

trainingen en competitiewedstrijden van al onze 

teams komen kijken. 

 

De commissie bestaat verder uit: 

Competitieleiders senioren: Maaike en Evelien 

Competitieleider junioren: Stephanie 

Competitie Contactpersoon: Richard 

 

De commissie is hiermee op sterkte. Toch heeft 

een wijs man ooit gezegd “stilstand is achteruit-

gang”. Wij gaan dus zeker niet op onze lauweren 

rusten. We gaan de trainingen evalueren en de 

goede én verbeterpunten die hieruit naar voren 

komen bespreken we met de trainers. Daarnaast 

hebben we afgelopen seizoen één van de betere 

competitieseizoenen van BC Gilze mee mogen 

maken. Hierdoor zijn verschillende teams kam-

pioen geworden en gepromoveerd. Ook is het 

vlaggenschip van onze vereniging, BC Gilze 1,  

mailto:toernooibcbever@gmail.com
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gepromoveerd en gaat 2e divisie spelen. Ko-

mend seizoen is de doelstelling voor bijna alle 

teams daarom ook ‘handhaving’. De competitie-

teams zien er als volgt uit: 

 

Gilze 1 – 2e divisie 

Niels Oomen 

Rodney Spruijt 

Evelien Stokkermans 

Maaike van der Veer – de Jong 

 

Gilze 2 – 4e divisie 

Ben van der Veer 

Thibo van Gils 

Dio van Gils 

Fenne Kreeft 

Bente Willemse 

Kimberley van Zon 

 

Gilze 3 – 4e divisie 

Christian van Zon 

Rick van Baal 

Robine Hooft 

Eva Oprins 

Sofie Oprins 

Simone Kreeft 

 

Gilze 4 – 5e divisie 

Patrick Strengman 

Tim Wirken 

Marieke van den Ouweland 

Christa Hooft 

 

Gilze 5 – 7e divisie 

Jannes Oprins 

*invallers 

Maud Faes 

Miriam Lorijn-Runge 

Lizzy van Gils 

 

Gilze 6 – 7e divisie 

Koen Timmermans 

Jort Willemse 

Lieke van Oosterwijck 

Daphne van Strien 

Danya Tuijtelaars 

De eerste trainingen zitten er inmiddels op en 

ten tijde van het verschijnen van dit Virke ook de 

eerste competitiewedstrijden. Uit ervaring weet 

ik dat het als speler erg leuk is als er clubgenoten 

op de tribune zitten om onze teams aan te moe-

digen. Ik wil iedereen dan ook uitnodigen dit 

vooral te doen! De andere thuiswedstrijden vin-

den plaats op: 

 

29 september 

3 november 

17 november 

8 december 

12 januari 

19 januari 

 

Ieder team heeft op onze website 

(www.bcgilze.com) een eigen teampagina, waar 

per team gekeken kan worden wanneer en waar 

er gespeeld wordt. Ook vind je hier de link naar 

de tussenstanden op de site van de badminton-

bond en de teamfoto’s die inmiddels van ieder 

team zijn gemaakt. 

 

Ik wil ieder team veel succes wensen en zal re-

gelmatig als toeschouwer – en een incidentele 

keer als speler zelfs - in de zaal te vinden zijn.  

 

Als laatste wil ik jullie wijzen op het Gemeente-

toernooi, dat dit jaar op 19 en 20 oktober in 

sporthal Den Butter in Rijen georganiseerd 

wordt. Dit is de uitgelezen kans om jezelf te me-

ten met clubgenoten, maar nog veel belangrijker 

met onze grootste concurrent uit het naastlig-

gende dorp. Wij hopen dit jaar ook weer op een 

grote afvaardiging, zodat de Gemeentebeker 

weer mee terug gaat naar Gilze, waar die thuis 

hoort! 

 

Als jullie vragen of opmerkingen hebben, spreek 

me dan gerust aan! 

 

 

  



 

`t Virke seizoen 28 nummer 1 7 

 

 

 Voor al het onderhoud aan uw auto 

 Aircoservice 

 Schadeherstel 

 In- en verkoop van gebruikte en nieuwe auto’s 

 RDW Erkend 

 APK II 

 Bovag lid 

 

U kunt ons bereiken op tel.nr. 0161-452623, via email sportief.gilze@hetnet.nl of via onze website 

www.autobedrijfsportief.nl 

 

 

mailto:sportief.gilze@hetnet.nl
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Recreatie Commissie 
 

Midweekcomptitie 

 

Midweek competitie is competitie spelen, maar 

dan, zoals de naam al zegt, doordeweeks en niet 

in het weekend. Midweek competitie is voor veel 

recreanten de ideale mogelijkheid om op het 

eigen niveau competitie te spelen, zonder dat 

het verplicht is daarbij ook te trainen. Voor de 

“oude rotten” uit de bonds- en district competitie 

is het de ideale mogelijkheid om nog door te 

gaan met competitie spelen zonder in het week-

end van huis te zijn. Voor de beginnende bad-

mintonner is het de ideale gelegenheid om ken-

nis te maken met competitie spelen. Dit seizoen 

spelen er drie teams uit Gilze mee in de Midweek 

competitie. 

 

Teamindeling: 

Team 1 - Eerste klasse:  

Mieke Laan, Maud Faes, Mario van Mierlo , Tim 

Braspenning en Ruud van Heijst 

 

Team 2 - Eerste klasse:  

Anoek Haarbosch, Mandy Dirkx, Loewy Hermans 

en Michel van Dongen  

 

Team 3 - Vijfde klasse:  

Anouk Kroot, Els Graafmans, Monique van der 

Loo, William Aarts, Jurgen Klaasen 

 

Hierbij ook de data van de thuiswedstrijden. Zet 

ze in je agenda en kom onze spelers aanmoedi-

gen!!!: 

1: dinsdag 15 oktober 2019 – 20.30u:  

team 1, 2 en 3 

2: dinsdag 12 november 2019 – 20.30u:  

team 1 tegen team 2 !!! en team 3 

3: dinsdag 10 december 2019 – 20.30u:  

team 1, 2 en 3 

4: dinsdag 14 januari 2020 – 20.30u:  

team 1, 2 en 3 

 

5: dinsdag 11 februari 2020 – 20.30u:  

team 2 tegen team 1 !!! en team 3 

6: dinsdag 10 maart 2020 – 20.30u: team 3 

7: dinsdag 14 april 2020 – 20.30u: team 3 

 

 

 

RC (recreanten training) 

Op vrijdag 23 augustus 2019 is de recreanten-

training weer gestart. De training loopt tot en 

met 27 maart 2020 en zal plaats vinden op de 

vrijdagavond van 18:30 tot 20:00u. Eric  

Graafmans verzorgt deze training weer. De kos-

ten voor de recreanten-training zijn € 90. Er zijn 

op dit moment tien deelnemers en er zijn nog 

enkele plaatsen vrij. Dus als je zin hebt om wat 

bij te leren op badminton gebied meld je dan 

alsnog aan bij ondergetekende. Of maak andere 

leden enthousiast om ook deel te nemen aan 

deze trainingen! 

 

Activiteiten kalender 2019 

Ook dit jaar zullen we weer vele leuke activiteiten 

voor jullie gaan bedenken. Wat dit gaat worden, 

dat blijft nog even een verrassing… 

 

Veel succes weer met badmintonnen! 

 

Groeten namen de RC,  

Michel van Dongen 
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PR commissie 
 

Wat vinden jullie van de nieuwe, opgefriste Virke-

kaft? Op ons verzoek heeft onze clubgenoot  

Miriam Runge dit voor ons ontworpen. Hiermee 

kunnen we weer een aantal jaren vooruit, be-

dankt Miriam! 

 

Dit seizoen zal de Virke-redactie nog bestaan uit 

Michel (van Galen) en Koen. Michel heeft echter 

aangegeven dat dit zijn laatste seizoen is als re-

dactielid, omdat hij een andere vrijwilligersklus 

bij BC Gilze gaat doen. Dus hebben wij een vaca-

ture! Wil jij ook eens iets voor BC Gilze doen? 

Vraag dan gerust bij Michel of mij even na wat 

‘redactielid’ precies inhoudt. Ik kan je alvast ver-

klappen dat het niet heel erg veel werk is en dat 

je het prima vanaf thuis in je eigen tijd kunt 

doen. 

 

Doordat Tim Braspenning nu voorzitter van de 

TC is geworden, heeft hij besloten om te stoppen 

met zijn vaste column voor ’t Virke. Dat vinden 

wij heel erg jammer en zoeken daarom naar een 

vervanger voor Tim die ‘zijn’ rubriek wil overne-

men. Dus…, vind je het leuk om 1 pagina in ieder 

Virke te schrijven over een zelf te kiezen onder-

werp (wat uiteraard wel iets van raakvlak moet 

hebben met BC Gilze of badminton in het alge-

meen), laat het mij dan weten. 

 

De nieuwe clubkleding is inmiddels uitgedeeld 

aan degene die hadden besteld. Maud is inmid-

dels druk met het regelen van de BC Gilze-

trainingsbroek, die perfect matcht met de don-

kerblauwe BC Gilze-hoodies die we vorig jaar 

hebben geïntroduceerd. Binnenkort zal er een 

pas-avond voor de (eenmalige) trainingsbroek 

worden georganiseerd. 

Het kán jullie niet ontgaan zijn dat de PR-

commissie alle communicatiemiddelen heeft 

aangewend om BC Gilze te promoten in ons dorp 

en omgeving! We hebben: huis-aan-huis geflyerd 

in Gilze en de omliggende dorpen; geadverteerd 

in de speciale verenigingskrant Gilze-Rijen, een 

Facebook-campagne gekocht die gericht was op 

schoolgaande kinderen en 50-plussers, promotie 

bij de Kindervakantieweek, een Sport’s Cool-clinic 

op de twee basisscholen in Gilze én i.s.m. de 

Jeugdcommissie hebben we op 11 september 

een speciale instuifavond voor nieuwe kinderen 

georganiseerd. Al met al hebben we heel veel 

energie gestoken in ledenwerving, simpelweg 

omdat we op zoek zijn naar een aantal nieuwe 

clubgenoten. Met name in de oudste junioren-

groep zijn er een aantal leden die binnenkort 18 

worden en dus automatisch doorschuiven naar 

de senioren. Wat weer ruimte geeft voor nieuwe 

aanwas bij de jeugd. 

 

 
 

Verder zal Christa binnenkort het nieuwste BC 

Gilze-merchandising artikel onthullen…. 

 

Tenslotte wil ik Remy nog even bedanken voor 

zijn inzet in de sponsorcommissie. Tot dit sei-

zoen was hij mede de drijvende kracht om jaar-

lijks veel geld op te halen via sponsordeals wat 

allemaal ten goede kwam aan de Technische 

Commissie. Hierdoor kon de competitiebijdrage 

voor onze spelers kunstmatig laag worden ge-

houden. Remy, bedankt voor je inzet. Ook voor 

deze vrijwilligerstaak zijn we dus op zoek naar 

een geschikte vervanger. Heb jij commerciële 

skills en vind je het leuk om BC Gilze te ‘verko-

pen’ bij bestaande en nieuwe sponsors, laat het 

mij dan vooral weten! 

 

Wij wensen jullie veel badmintonplezier dit sei-

zoen! 

 

Namens de PR commissie, Mario.  
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Jeugdcommissie 
 

Jeugdcommissie: 

Na een mooie zomervakantie zijn onze jeugdle-

den inmiddels weer fris begonnen aan een 

nieuw badmintonseizoen. In dit stukje blikken we 

nog even terug op de laatste JC-activiteiten van 

het vorige seizoen.  

 

Avondvierdaagse: 

Dit jaar hebben we met 10 kinderen meegelopen 

met de Avond4daagse op zowel de 5 als de 10 

kilometer. Het weer was wisselvallig dit jaar met 

af en toe een regenbui, maar ook met hoge tem-

peraturen. Bo, Lynn, Stijn, Diede, Fabian en  

Mandy deden mee aan de 5 KM en Jelle, Levi, 

Ruben & Lars namen deel aan de 10 KM. Het was 

een erg gezellige week en op vrijdag mocht ie-

dereen een mooie medaille in ontvangst nemen.  

 

Jeugdkamp: 

Op 28, 29 en 30 juni zijn we op jeugdkamp ge-

weest. Dit jaar zijn we op expeditie geweest naar 

een onbewoond eiland om daar te overleven, 

geheel in het thema Expeditie Robinson. Er is 

natuurlijk nog veel meer te vertellen, daarom 

staat er in dit Virke nog een uitgebreid verslag 

van dit weekend in de vorm van de welbekende 

WJD’tjes.  

 

Tot slot blijven nieuwe jeugdleden altijd welkom! 

Jullie broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes 

en vriendinnetjes (maar ook papa’s en mama’s) 

zijn van harte welkom om eens bij ons te komen 

kijken en wellicht ook lid te worden van onze 

vereniging. Dus ken je iemand die wil komen 

badmintonnen, breng hem of haar dan op 

woensdagavond mee! 

 

Agenda: 

16 oktober:  Herfstvakantie (alleen van  

19:00 tot 20:00) 

19 & 20 oktober: Gemeentetoernooi 

 

Doorgeefpagina jeugd 
 

Hallo ik ben Gijs Klaassen en ik ben 11 jaar oud. 

Ik zit op basis school de Bolster in groep 8. 

 

 

 

Ik vind badminton heel leuk en ik zit er al 4 jaar 

op. Ik heb ook veel vrienden die op de badmin-

ton zitten en dan is het alleen maar leuker. 

Ik speel nu voor de 3de keer competitie in de U-

13. Het is vooral gezellig bij de badminton en ik 

ga er altijd met plezier heen. Kamp is ook altijd 

heel leuk, gezellig en grappig. 

 

 

 

Ik game ook vaak, maar dat doe ik dan wel met 

vrienden. Ik vind het ook heel leuk om af te spre-

ken met kinderen uit mijn klas. Ik ga heel graag 

naar de Efteling omdat ik super groot fan ben 

van de Efteling. Het leukste van badminton vind 

ik competitie en kamp. 

 

Groetjes van Gijs en ik geef deze pagina door aan 

Michael Aarts. 
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Doorgeefpagina  

senioren 

 
Hallo iedereen, 

 

Mijn naam is Ruud van der Werf en ik ben 34 

jaar. Ik ben geboren en getogen in Gilze, maar 

tijdens mijn jeugd heb ik nooit aan badminton 

gedaan. Ik heb lange tijd bij de scouting rondge-

lopen.  

 

Wel ben ik met badminton in aanraking gekomen 

tijdens de revalidatie die ik heb gehad na een 

motorongeluk in 2003. Hierbij ging het meer over 

het overslaan van een shuttle in plaats van de 

sport zoals wij die beoefenen. Als iemand zich 

afvraagt waarom ik met mijn rechter arm zo loop 

is het hierdoor. Bij het ongeluk zijn de zenuwen 

naar de arm afgescheurd op een manier die niet 

te herstellen is.  

 

 
 

Na mijn ongeluk ben ik mijn vrouw (Marjolein) 

tegengekomen en ben ik verhuisd naar Eersel.  

Hier zijn we getrouwd en is ook onze zoon  

(Lucas, 6 jaar) geboren. Wij wonen sinds 2 jaar 

weer in Gilze.  

 

Ik werk bij NTS group in Eindhoven als design 

engineer. In de afgelopen jaren heb ik daarbij 

gevarieerde machines ontwikkeld van elektronen 

microscopen, 3d printers voor brillenglazen tot  

nieuwe medische apparatuur. 

 

 

 

Na terug te zijn gekomen in Gilze, wilde ik weer 

wat meer gaan bewegen en heb ik mij daarom 

aangemeld bij de badminton. Dit omdat veel 

andere sporten voor mij lastig zijn vanwege mijn 

handicap. Inmiddels ben ik al weer een dik jaar 

lid van de vereniging. Al moet ik wel eerlijk zijn 

dat ik dit voorjaar een tijd niet geweest ben in 

verband met een verbouwing van ons huis.  

 

Dit is zo ongeveer mijn leven in een notendop.   

 

De redactie geeft de pagina door aan Anouk 

Kroot. 
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Zaaldiensten 
 
2 oktober: Ingrid Botermans – Michel van  

Dongen 

 
9 oktober: Ruud van Heijst – Jacqueline de Jong 

 
16 oktober: Marry van Mierlo – Fabi van  

Oosterwijck 

 
23 oktober: Ruud van de Werf – John van Pelt  

 
30 oktober: Ben van der Veer Jr. – Patrick 

Strengman 

 
6 november: Suzanne Pauw – Christian van Zon 

 
13 november: Tim Wirken – Niels Oomen 

 
20 november: Jeroen Willemen – Toon van Gestel 

 

27 november: Kees van Dongen – Jurgen  

Klaassen 

 

4 december: Maaike van der Veer – Tim  

Braspenning 

 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Daniël de Reu 

 

Af: 

- Chantal van Beijsterveldt 

- Joey van Gils 

- Sofie Liebregts 

- Shana Huang 

- Davy Neef 

- Maartje van Nistelrooij 

- Hein van der Lee 

- Veerle Muller 

 

 

 

Jarige seniorleden 
 

Suzanne  Klaassen        28 sep 

Els Graafmans           7 okt 

Evelien Stokkermans         11 okt 

Maud Faes         12 okt 

Ben van der Veer Jr.        19 okt 

Simone Kreeft          31 okt 

Fenne Kreeft         31 okt 

Monique van der Loo        31 okt 

Kees van der Heijden          1 nov 

Ruud van Heijst          3 nov  

Dio van Gils           7 nov 

Jos Vermeulen           7 nov 

Inge van Beijsterveldt          9 nov 

Jurgen Rommen         14 nov 

Remco van Gestel        15 nov 

Ben van der Veer Sr.        18 nov 

Ruud van der Werf        21 nov 

Jacqueline de Jong        28 nov 

Anouk Kroot           2 dec 

 

Jarige jeugdleden 
 

Judith Veen          2 okt 

Nynke Timmermans       16 okt 

Michael Aarts         17 okt 

Femm Bastiaansen       19 okt 

Teun Klaassen        22 okt 

Sanne Broeders       26 okt 

Lieke van Hoek        30 okt 

Thibo van Gils          5 nov 

Lars Vermeeren       12 nov 

Bente Willemse       12 nov 

Hugo Dilweg        14 nov 

Emily Verkooijen       22 nov 
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De antwoorden van toen en nu:
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1. Naam:     Loewy Hermans  

2. Geboortedatum:    20 augustus 1992 

3. Ik badminton al sinds:   Een jaar of 5 na 4,5 jaar gestopt te zijn 

4. Mijn favoriete spelsoort is:  Mix 

5. Mijn beste slag is:    Netdrop 

6. Ik speel in team:    Midweek Gilze 2 met Anouk  

Haarbosch, Mandy Dirkx en Michel  

van Dongen 

7. Mijn school/werk is:   HBO opleiding Mechatronica. Ik werk nu bij Tanis  

      Confectionery in Oosterhout 

8. Later word ik:    Hopelijk vader 

9. Heb je broers en zussen:   Een zus, Cocky 

10. Beste trainer:    Nog steeds Elly van Heeswijk 

11. Mijn idool:     Niemand 

12. Favoriete muziek:    Frenchcore, feestmuziek 

13. Hobby’s:     Modelbouwtreinen, badminton, carnavalswagen 

  bouwen bij C.V. Kachelhout 

14. Ik heb er een hekel aan:   Als het niet meezit 

15. Ik zou heel graag:    Een gelukkig leven leiden tot een acceptabele  

      leeftijd 

16. Ik blijf altijd:    NAC supporter in hart en nieren 

17. Beste eigenschap:    Ik kan goed luisteren 

18. Slechtste eigenschap   Communicatie 

19. Andere sporten die ik ook leuk vind: Squash (doen), voetbal (kijken) 

20. Ik help mijn moeder met:   Zorgen dat ze zich geen zorgen maakt 

21. Ik help mijn vader met:   Klussen 

22. Ik eet het liefst:    Lasagna 

23. Ik lust echt geen:    Kip 

24. Tv-programma:    Two and a half man 

25. Lievelingsdier:    Pinguïn 

26. Mooiste boek:    Harry Potter 

27. Mooiste film:    The Patriot 

28. Dit is goed bij BC Gilze:   Gezelligheid 

29. Ik heb veel plezier als:   Ik badminton 

30. Ik kan wel janken als:   Ik een langdurige blessure oploop 

31. In mijn dromen:    Heb ik genoeg geld en maak ik me nergens zorgen 

  over 

32. Voor mijn verjaardag wil ik:  Draadloze koptelefoon 

33. Over 10 jaar ben ik:   Ongeveer net zo oud als Michel van Dongen nu 

34. Heb bewondering voor:   Michel van Dongen’s badmintoncarrière 

35. Op vakantie naar:    Moskou en Sint Petersburg 

36. Op mijn verlanglijstje staan GEEN: Nepplanten 

37. Wat doe je met 1 miljoen:   Groter huis met zwembad kopen 

38. Wat zijn je goede voornemens:  Meer komen badmintonnen en vaker aan de bar blijven 

hangen 

39. Heb je nog iets te melden:  Dankjewel om mij te vragen. Jij ook hartelijk dank voor je 

      tijd en antwoorden Loewy! 
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Wist-je-datjes jeugd-

kamp 
 

 Onze jeugdleden op vrijdag 28 juni om 19:00 

verzamelden bij de sporthal om op expeditie 

te gaan? 

 Niemand wist waar zij naartoe gingen? 

 Marieke haar kussen was vergeten? 

 Ze alsnog sneller bij het kampadres was dan 

Dio en Jannes, die de weg kwijt waren? 

 De leiding het verkeerde draaiboek, namelijk 

‘Temptation Island’ in eerste instantie bij zich 

had? 

 Eva & Susanne bij de verkenning van het ei-

land allerlei inheemse planten en dieren te-

genkwamen? 

 Plastic palmbomen, eenhoorn Henk en Gil 

onder deze bijzondere flora en fauna aanwe-

zig waren? 

 Bo het hele weekend goed voor eenhoorn 

Henk heeft gezorgd? 

 We benieuwd zijn hoe het nu met Henk gaat? 

 De kinderen na het openingswoordje het ei-

land gingen verkennen? 

 Ze hierbij verschillende kleine opdrachten 

moesten doen zoals bananen graaien, kokos-

noot bowlen en hout hakken? 

 Danya de spijker compleet mis sloeg? 

 De belangrijkste opdracht echter was om de 

luchtbedden van de expeditieleiding op te 

pompen voor in de boomhut? 

 Het bij nader inzien niet zo slim was dit daad-

werkelijk ook te vertellen aan de kinderen? 

 Christa’s luchtbed niet opgepompt kon wor-

den, aangezien ze de stop niet mee had ge-

nomen? 

 De kinderen na de verkenningstocht een 

groepsbandana en vlag knutselden? 

 Het groepje van Jort en Thibo hierbij bonus-

punten verdienden met een anti-Gilze-Noord-

vlag/BC Bever-Zuid-vlag? 

 Fabian een eenhoorn-bandana knutselde, 

maar deze het helaas niet al te lang volhield? 

 Mathijs zijn tandenborstel dacht te zijn verge-

ten? 

 Deze toch aan de andere kant van zijn tas lag? 

 Rrrrruben een erg gepassioneerde verteller is 

voor Weerwolven van Wakkerdam? 

 De oudere jeugd hierna op pad ging voor een 

dropping? 

 Dit een beetje dubbelop was? We zaten im-

mers al op een onbewoond eiland? 

 Deze dropping wederom snel uitgevogeld was 

door onze oudste jeugd? 

 Expeditieleiding Eva & Maud klappertandend 

de nacht doorkwamen, terwijl Marieke de 

nacht doorzweette? 

 Dat Emma de eer had om op Jannes’ luchtbed 

te slapen, en Jannes op haar matje? 

 Onze jongere jeugdleden een mooi kasteel in 

hun slaapzaal hadden? 

 Hier het zogenaamde spel ‘inbrekertje’ werd 

gespeeld.  

 De wekdienst van de jongere jeugd weer tra-

ditioneel werd ingezet? 

 De wekker bij sommige kinderen (Diede, Lizzy 

& Scott) niet zo goed werkte? 

 We hopen dat de piep inmiddels uit hun oren 

is verdwenen na herhaaldelijk toeteren? 

 Christa haar eigen kinder-entertainment bu-

reau gaat beginnen? 

 De kinderen in de beginnende hitte allerlei 

‘Robinson Proeven’ speelden, zoals het smok-

kelspel en flessenvoetbal? 

 Tijdens deze spellen ook Trek-a-trek aan-

spoelde op het onbewoonde eiland? 

 Er lichtelijke paniek was, aangezien de haspels 

niet werden meegeleverd bij de Stormbaan? 

 Eva en Marieke hierdoor een expeditie on-

dernamen naar Goirle? 

 Ze hierbij ook een kort uitstapje maakten naar 

de Mac? 

 Onze expeditieleiding aan de lopende band 

eieren kan bakken? 

 Jens wel 5 broodjes ei op heeft gegeten? 

 Lizzy nog nooit in haar leven heeft ‘geworken’?   

 Het programma van zaterdagmiddag werd 

aangepast aan de hitte? 
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 Veel jeugdleden hierdoor lekker konden chil-

len of met waterspelletjes aan de slag gingen? 

 De Tobbedansbaan en het zeepvoetbal weer 

goed in de smaak vielen? 

 Monique tot onze teleurstelling niet van de 

tobbedansbaan geweest is? 

 Onze oudere jeugdleden zich tijdig om moes-

ten draaien bij het zonnen? 

 Monique anders op hun ruggen de speklapjes 

ging bakken? 

 We écht op een onbewoond eiland zaten? 

 Er namelijk geen WiFi was? 

 Tot groot verdriet van veel Oranjefans? 

 We dankzij Radio1 toch konden genieten van 

de overwinning van de Oranje Leeuwinnnen? 

 Monique na een langdurig trauma het einde-

lijk weer aandurfde om te gaan barbecueën? 

 Scott bijna niet wakker te krijgen was voor de 

BBQ? 

 Sieb ook wel Sibbald wordt genoemd? 

 Sibbald wel van een fuifje houdt? 

 En Gijs ook wel Goesman wordt genoemd? 

 Er ’s avonds verschillende uitdagingen aan 

werden gegaan bij ‘Rad van Robinson’? 

 Koen hierbij het record ‘een boterham zonder 

handen eten’ heeft gezet?  

 Je van pastapennen rijgen erg scheel gaat 

kijken? 

 De ‘polonaise achteruit’ erg in de smaak viel? 

 Er ook verschillende klassiekers voorbijkwa-

men, zoals een beschuit eten en fluiten, zo 

snel mogelijk een banaan pellen, etc.? 

 Jannes en Eva graag hout kapotslaan en fikkie 

stoken? 

 Zij hierbij wel geholpen moesten worden door 

de scouting? 

 Dit kampvuur bestond uit het podium van het 

jubileumfeest? 

 Er een echte eilandraad werd gehouden bij 

het kampvuur? 

 Danya en Lieke bij deze eilandraad naar huis 

werden gestuurd? 

 Ze in ruil voor een potje ‘kontje knal’ toch nog 

een nachtje mochten blijven? 

 Robine en Koen werden gediskwalificeerd 

wegens valsspelen? 

 Ze er met een prachtige uitvoering van het 

Kampvuurlied goed vanaf kwamen? 

 Diede om 0:00 uur jarig was? 

 Thibo in de late uurtjes wijze woorden begint 

te spreken? 

 Teun voor menig kind en leiding marshmel-

lows gemaakt heeft? 

 Kinderen vaker naast hun luchtbed sliepen 

dan erop? 

 Susanne de lekkerste is op het kamp, volgens 

de muggen? 

 Er in de ochtend een uur Nederlandstalige 

muziek werd gedraaid? 

 Hierbij enkele diepgaande frustraties naar 

boven kwamen? 

 Eva een hekel heeft aan Marco Borsato en 

Zoutelande? 

 Maud een hekel heeft aan Glennis Grace? 

 Rick geen hekel heeft aan Glennis Grace? 

 Dit enkele problemen opleverde met de af-

speellijst? 

 Het nummer ‘Op een Onbewoond Eiland’ na 

7x toch niet meer zo leuk is? 

 Dat Koen ook de tweede ochtend zijn tactiek 

besloot voort te zetten en zijn boterhammen 

at zonder handen? 

 Er zondagochtend nog een expeditie werd 

gehouden door Rijsbergen? 

 De organisatoren (niet bij naam te noemen) 

echter een klein foutje hadden gemaakt bij 

het uitzetten van de route? 

 Christa het record ‘telefoon kwijtraken’ heeft 

verbeterd? 

 Sibbald weer voor de muziekbox heeft ge-

zorgd? 

 Wij hem hiervoor erg bedanken? 

 Nananananananaaa… Christian van Zon, 

Christian, Christian van Zon? 

 Het een supergaaf jeugdkamp is geweest? 

 We alle kinderen erg willen bedanken voor de 

gezelligheid? 
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Awkward! 
 

Reddingszwemmen /  

Reddingsbrigade 
 

Wanneer wij vertellen dat we bij de Reddingsbri-

gade zitten krijgen we vaak de vraag: ‘Hoe kom je 

daar nu bij?’ En eerlijk gezegd weten we dat ook 

niet. Christa ging als eerste op reddingszwem-

men, maar had eigenlijk een hekel aan de zwem-

lessen. Ze was niet bepaald een talent, vond het 

zwemmen met kleren te zwaar en het chloor 

deed pijn. Robine’s keuze om bij de Reddingsbri-

gade te gaan is echter een stuk logischer. Ze 

vond de zwemlessen leuk, alleen vond het af-

zwemmen in Rijen stom. Echter had dit niks met 

het zwemmen te maken. Door bij de Reddings-

brigade in Tilburg te gaan was dit probleem ge-

lukkig opgelost.  

 

 

 

In 2010 begon Christa met reddingszwemmen. 

Een jaar later volgde Robine (wederom) Christa’s 

voorbeeld en werd ze ook lid van RBT ’98. Al on-

geveer 8 jaar gaan we (bijna) iedere week naar 

het zwembad om daar te leren klos gooien, touw 

werpen en vooral: heel veel baantjes te zwem-

men. Gedurende de jaren hebben we van alles 

geleerd. Vroeger waren we vooral veel bezig met 

het leren redden van onszelf, maar tegenwoor-

dig ligt de focus op het redden van anderen. Zo 

weten wij als geen ander hoe we onszelf moeten 

bevrijden als een drenkeling ons vastpakt, hoe 

we een drenkeling moeten benaderen (door er 

met net zo’n grote boog omheen te zwemmen 

als iedereen om Tim Braspenning heen loopt) en 

om zo efficiënt mogelijk een drenkeling naar de 

kant te krijgen. 

 

We trainen niet alleen op de meeste ‘optimale’ 

omstandigheden om iemand te redden, maar we 

hebben ook vaak thematrainingen. Deze staan in 

het teken van een bepaald onderwerp. Van ons 

beide zijn ijsongevallen een favoriet. Hierbij ligt 

er een groot zeil over het zwembad met gaten 

erin. Hierdoor zijn er maar beperkte ruimtes om 

adem te halen. Vanwege de veiligheid liggen er 

natuurlijk wel duikers onder het zeil om je te 

helpen als je het gat niet kunt vinden natuurlijk. 

Toch blijft het doodeng, maar het is ontzettend 

leerzaam. 

 

 

 

Voor het zijn van een volwaardig lifesaver zijn 

vele brevetten nodig. Hiervoor is het niet alleen 

noodzakelijk om de praktijk te halen, ook onze 

kennis wordt getoetst. Zo moeten we ieder jaar 

een EM-bewijs behalen. Dit is een beperkt EHBO-

diploma gericht op ongevallen in en om het wa-

ter. Ook moeten we voorafgaand aan het prak-

tijkexamen een theorie-examen halen. Hiervoor 

krijgen we theorielessen en een boek om te le-

ren. Bij het diploma voor Lifesaver 1 (die we alle-

bei hebben) wordt de theorie op papier getoetst. 

Bij Lifesaver 2 en 3 is het theorie-examen een 

mondeling. 
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Nadat we zelf al flink wat jaren les gehad had-

den, vonden we het tijd om zelf ook les te gaan 

geven. Christa geeft al 3 jaar les aan dezelfde 

groep kinderen en is nu eerste instructeur. Dit 

houdt in dat ze verantwoordelijk is voor het sla-

gen van haar groep. Robine geeft nu voor het 

eerste jaar les aan een groep kinderen met een 

beperking. Afgelopen jaar hebben deze kinderen 

junior redder A gehaald. Dit is de allereerste 

groep met een beperking ooit die voor dit exa-

men slaagde. 

 

 

 

Alhoewel we veel tijd in het zwembad doorbren-

gen zijn we ook daarbuiten in het rode broekje 

met gele polo te bewonderen. Zo bewaken we bij 

evenementen, onder andere bij Swim to fight 

Cancer waar Mario van Mierlo werd aangemoe-

digd door een erg luide groep BC Gilze hooligans. 

Ook varen we vaak met onze boot, de Tinn Silver 

550. Hiermee gaan we het kanaal op of de Bies-

bosch in om onze vaar-skills verder te ontwikke-

len. Dat deze skills nog verder ontwikkelt moch-

ten worden bleek wel toen Christa tijdens een 

noodstop vergeten was het gas terug te nemen, 

waardoor ze bijna een meisje uit de boot lan-

ceerde. Kan gebeuren, toch? 

 

Wat handige tips voor extra veiligheid: 

 

- Eigen veiligheid gaat altijd voorop!  

- Ga alleen zwemmen op plaatsen waar dat is 

toegestaan en het liefst alleen op plekken waar 

toezicht door de Reddingsbrigade wordt gehou-

den.  

- Let op waarschuwingsvlaggen. Geel = gevaarlijk 

zwemmen. Rood = verboden te zwemmen.  

- Zwem nooit alleen. Zelfs de beste zwemmer 

kan in de problemen raken, bijvoorbeeld door 

krampen of weersomstandigheden. 

 

Ondanks dat we altijd raar aangekeken worden 

als we zeggen dat we aan reddingszwemmen 

doen, doen we dit nog altijd met veel plezier. 

Reddingszwemmen is niet alleen een leuke ma-

nier om fit te blijven, het is ook nog eens ontzet-

tend leerzaam. En het allermooiste is misschien 

nog wel dat we zwemmen gewoon als excuus 

kunnen gebruiken om nog een dag in een knal-

gele polo te kunnen lopen. 

  

Robine en Christa Hooft 

 

Jeugdredactie 
 

Nieuwe jeugdcommissieleden 

 

Dit jaar hebben we 2 nieuwe leden bij de jeugd-

commissie. Dit zijn Nynke Timmermans en Judith 

van Veen.  

 

Judith 

Hoi allemaal, 

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Judith van 

Veen. Ik word 2 oktober 16 jaar en ik zit in 4 havo 

op De Nassau in Breda. Ik speel dit jaar weer 

competitie in de U-17 en heb daar veel zin in. 

Ook heb ik veel zin in het schrijven voor de 

jeugdcommissie in ’t Virke. 

 

Nynke 

Hoi allemaal,  

Ik zal me ook even voorstellen. Mijn naam is 

Nynke Timmermans. Ik word 16 op 16 oktober. 

Dit jaar ben ik naar 4 havo op het Odulphus ge-

gaan. Ook ik speel dit jaar in de U-17 samen met 

Judith, Nora, Jelle en Levi. 
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Vrijdag trainingen: 

De vrijdag trainingen zijn weer begonnen en we 

zijn gelijk goed gestart. 

 

Competitie: 

Dit jaar spelen er 3 teams competitie. Dit vinden 

we heel leuk om te zien, maar ook om te horen 

vandaar dat wij bij de teams langs gingen om te 

vragen wat hun goede voornemens zijn voor dit 

seizoen: 

 

U-13: Mandy, Diede, Fabian en Gijs  

Hun doel voor dit seizoen is sportieve wedstrijd-

jes te spelen en natuurlijk ook een keertje te 

winnen. De tactiek houden ze nog even geheim. 

Het leukste van de competitie vinden ze nog al-

tijd de wedstrijden en de trainingen. Wat ze nog 

graag even zouden willen verbeteren is iets snel-

ler zijn en om beter te leren slaan. 

 

U-15: Mathijs, Sem, Teun, Lars, en Sieb  

Hun verwachtingen voor dit jaar zijn om leuke en 

sportieve wedstrijden te spelen en het natuurlijk 

heel gezellig te houden. Hoe ze denken te gaan 

winnen willen ze ook nog niet vertellen. Ook zij 

vinden de wedstrijden het leukste van de compe-

titie, maar winnen vinden ze ook geen probleem. 

 

U-17: bestaat uit Nora, Nynke, Judith, Levi en Jelle 

Hun doel voor dit jaar is om in de top drie te 

geraken, maar het gaat ze vooral om leuke en 

sportieve wedstrijden te spelen. Hoe zij denken 

te winnen is door snel te reageren en het dub-

belsysteem goed toe te passen. Zij willen dit jaar 

hun sportiviteit, smashes en het dubbelsysteem 

verbeteren.  

 

Dit jaar hebben wij voor elk team ook weer een 

teamcaptain, bij de U-13 is dit Mandy, bij de U-15 

is dit Sem en bij de U-17 is dit Nora. Wij wensen 

ieder team heel veel succes, maar denk eraan 

plezier staat voorop . 

 

 

 

Verslag jeugdkamp 
 

Net voor het begin van de vakantie was het ein-

delijk zover. Het jeugdkamp 2019 stond voor de 

deur. Met temperaturen die bijna dubbel zo 

hoog bleken te worden dan dat de leiding ver-

wacht had, beloofde het een tropisch kamp te 

worden. De temperaturen sloten in elke geval 

goed aan op het thema: Expeditie Robinson. 

 

Op vrijdagavond werden alle survivelaars afgezet 

op een niet geheel verlaten, onbewoond eiland. 

Echter bleek dit onbewoonde eiland voor een 

aantal oudere jeugdleden wel erg bekend voor te 

komen. Nadat de slaapplaatsen waren gebouwd 

en ingericht was het tijd voor een kleine verken-

ningstocht. Het eiland kende tal van dieren, zoals 

lama’s en ander klein wild. Gelukkig had de 

kampleiding in alle goede voorbereidingen voor 

eten gezorgd. 

  

Na de verdeling van de kampen was het tijd voor 

de eerste proef. Ieder kamp kreeg een schatkaart 

met verschillende plaatsen waar flessenpost 

gevonden kon worden. Voordat ze deze flessen-

post konden pakken, moest ieder kamp een op-

dracht doen. Al snel bleek dat je aan één fles niet 

genoeg had.  Nadat ieder kamp alle flessenpost 

had verzameld, was het tijd voor een korte pauze 

om bij te komen van de zware proef. 

 

Het werd al steeds later op de avond en de zon 

verdween steeds verder achter de horizon. 

Voordat onze jonge survivelaars naar bed moch-

ten, was er nog even tijd om de creativiteit van 

de jeugd op de proef te stellen. Ieder kamp had 

zijn eigen kampvlag en eigen arm-, hoofd-, of 

nekband. Er bleek zelfs een groep niet enkel één 

windrichting te claimen als naam, maar alle-

maal?! Heel wat potjes lijm en glitter verder was 

iedereen klaar en het resultaat mocht er zijn. 

 

Na al dat harde werk begonnen de eerste oogjes 

al dicht te vallen en gingen de jongste expeditie-

leden al hun slaapplaats opzoeken voor een wel-
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verdiende nachtrust. De oudere jeugd kreeg nog 

een andere zware beproeving. In de late uurtjes 

werd ze in het onbekende gedropt. Of de jeugd 

geen zin had in een rondje rondom Rijsbergen of 

gewoon de navigatietalenten ontbraken is nog 

steeds niet duidelijk. Maar de jeugd kende na die 

avond de omgeving van Rijsbergen wel. 

 

De volgende ochtend bleek het voor de leiding 

nog een grote uitdaging om iedereen wakker te 

maken. Zo bleek Scott zelfs door de harde toe-

ters niet wakker te worden. Na een rustig ontbijt 

was er genoeg tijd om even wakker te worden. 

Ondertussen konden de kampleiders het water-

spektakel klaarzetten voor de proef van die och-

tend. Echter was dat met de temperaturen die al 

boven de dertig graden stegen een uitputtende 

klus. Met het vooruitzicht van deze alleen maar 

stijgende hitte, werd er een zonnebrandcrème-

verplichting ingesteld.  

 

De ochtendproef kon beginnen en net zoals bij 

de andere proeven waren er ook extra stemmen 

te verdienden. Ook deze proef bestond uit 

meerdere onderdelen. Vanwege de hitte werd de 

proef vroegtijdig gestaakt en werd de proef in de 

middag afgelast. De jeugd kreeg de tijd om nog 

meer zonnebrand te smeren, bij te komen in de 

schaduw en heel veel te drinken. Het luchtkus-

sen en de proeven bleven nog wel staan voor 

diegene die hier nog gebruik van wilden maken. 

 

 

 

Rond zes uur had de kampleiding genoeg vlees 

voor iedereen verzameld en kon dat geroosterd 

worden op de barbecue. Samen met de verse 

groentes viel dit goed in de smaak bij de jeugd. Al 

bleek het eten niet het meest besproken onder-

werp aan tafel. Zo bleken er munten op bijzon-

dere wijze van zakje te zijn gewisseld?!  

‘s Avond stond er weer een proef op het pro-

gramma. Dit bestond uit meerdere uitdagingen 

tussen twee kampen. De opdrachten waren vaak 

vooral leuk om te aanschouwen, maar omdat dit 

de laatste proef was voor de eilandraad pro-

beerde ieder kamp nog snel de laatste munten 

te behalen. 

Aan het eind van de avond was het dan toch tijd 

om iemand naar huis te sturen. Maar eerst wilde 

de leiding nog even het verhaal van de gestolen 

munten ontrafelen en sommige schuldigen be-

straffen. Niet alleen voor hen was het een treuri-

ge avond, want ook Lieke werd weggestemd. 

Gelukkig voor haar bleek ze met de schrik vrij te 

komen en kon de leiding het door de vingers zien 

dat ze nog één nachtje mocht blijven. 

Na het opstaan en het ontbijt was het toch echt 

tijd om alle spullen weer in te pakken. De expedi-

tie zat er bijna op en de expeditieleden konden 

bijna weer terug naar de bewoonde wereld. 

Daarvoor stond er nog één laatste beproeving te 

wachten, namelijk een fotozoektocht in de om-

geving.  

Al snel na aankomst kwamen de eerste ouders al 

aangereden om de kinderen weer op te halen. 

En na een laatste speech van Eva en het afscheid 

nemen, begonnen alle overlevers weer huis-

waarts te gaan. 

 

 

 

Zo kijken we hopelijk allemaal terug op een su-

pergezellig kamp!
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze 

 
 

 
T.S.C. Gosens | Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | | Vermeer Architecten | 

 

Keurslagerij De Jong | Online Badmintonshop | Koningslicht BV | Van Eerd BV 

 

Veldsink-Roelands Verzekeringen | De Huyskamer 

 

 

 

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness 
 

Hoofdsponsor juniorencompetitie: Fysiotherapie Gilze 
 

Hoofdsponsor shuttles: VSMI 
 

Sponsor Clubkampioenschappen: Buitenhof Tuinmeubelen 

 
 

 
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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Wist u dat… 
 

……… de bingo, aansluitend aan de A.L.V., drukker werd bezocht dan de A.L.V. zelf? 

 

……… je bij Eva (of de jeugdcommissie) kunt vragen naar de ‘gele rackettas’ als je een keer een  

          spreekbeurt wil houden over badminton? 

 

……… deze tas o.a. gevuld is met stickers, posters, boekjes, ballonnen en ander uitdeelmateriaal voor in   

           de klas? 

 

……… ‘Tosti Tim’ de grootste Gilzer verrassing bleek te zijn tijdens de Drakenbootrace in Tilburg? 

 

……… op 19 en 20 oktober het Gemeentelijk Badmintontoernooi zal plaatsvinden, dit jaar in Rijen? 

 

……… onze voorzitter Sofie sinds kort ‘op kamers’ woont in studentenstad Utrecht? 

 

……… ze onze club natuurlijk wel trouw blijft door ‘zoveel als mogelijk’ woensdagen aanwezig te zijn? 

 

……… op sommige nieuwe clubshirts per ongeluk het clublogo op de borst ontbreekt; Maud zal dit z.s.m.  

          laten herstellen? 

 

……… Tim Braspenning als heuse fietsspecialist mag worden gezien want hij bleek in staat te zijn om bij  

          ‘ons Fem’ de trappers in een hoek van 90 graden te her-monteren, waardoor de fiets onberijdbaar  

           is geworden? 

 

……… Ruud ‘geen spaan’ heel laat van zijn tegenstanders? 

 

……… BC Gilze steeds meer ‘vrienden van…’ krijgt? 

 

……… niet alleen via onze Facebook- en Instagrampagina, maar ook via de vele betrokken mensen die  

          momenteel geen lid (meer) zijn? 

 

……… Ben héél goed is in ballen draaien? 

 

……… alle leden (jeugd en senioren) uitgenodigd zijn om hun eigen Wist-u-datjes in te sturen naar:  

          kopijvirke@outlook.com? 

 

……… we binnen de PR-commissie nog op zoek zijn naar een nieuw redactielid voor ’t Virke én een nieuw  

          lid voor de sponsorcommissie? 

 

……… vanaf 27 september de Rabo Clubsupport-actie weer van start gaat waarmee ook BC Gilze weer  

          veel geld kan verdienen door je stem op onze club uit te brengen (meer info volgt)? 

 

……… Patrick nog op zoek is naar vrienden om gezelschapsspellen mee te spelen? 

mailto:kopijvirke@outlook.com

