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Van de Redactie
 
Beste badmintonners en andere lezers.
 

Het zesde en laatste Virke van dit se

zoen ligt weer voor u. Dit Virke is weer 

gevuld met de gebruikelijke inbreng 

vanuit de verschillende commissies en 

met de vaste rubrieken.   

Net als vorige keer is het Virke niet erg 

dik maar we zullen maar denken dat het 

om de kwaliteit gaat en niet om de

kwantiteit, toch?! 

Voor komend seizoen zullen we natuu

lijk onze ogen en oren openhouden en 

komen we weer met nieuwe ideeën voor 

een aantrekkelijk en interessant Virke. 

Mocht jij zelf iets weten dan horen wij 

dat ook graag van je.  

Voor nu danken we iedereen voor de g

leverde bijdragen(n) deze keer in het 

bijzonder Tim Braspenning die nu zijn 

laatste stukje heeft geschreven als voo

zitter van de jeugdcommissie. Tim no

maals bedankt hé jonghe ;-) en succes 

met de laatste loodjes van je studie.

 

Veel leesplezier,namens de redactie,

 

Jos en Ed 

 

Van de Voorzitter
 

Beste leden, 

 

Alweer het laatste Virke van het seizoen, 

normaal een moment om terug te bli

ken op het afgelopen seizoen, maar ik 

zou graag vooruit willen blikken op het 

volgende seizoen. 

Voor aanvang van het nieuwe compet

tieseizoen organiseren we via Badminton 

Nederland voor de seniorencompetiti

spelers en de jeugd- en seniorentrainers 

een workshop ‘sportief coachen’. Deze 
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en seniorentrainers 

een workshop ‘sportief coachen’. Deze 

zal gehouden worden op donderdag 12 

september.  

 

Het doel hiervan is om aan te 

we andere badmintonners, zowel jeugd 

als senioren, het beste kunnen coachen. 

En met ‘het beste kunnen coachen’ b

doelen we niet alleen voor het verbet

ren van de prestaties, maar zeker ook 

voor het verhogen van het badminto

plezier en de sfeer binnen de vereniging. 

Dit in combinatie met de gedragscode 

die we al sinds enkele seizoenen hant

ren bij onze vereniging: 

http://www.bcgilze.nl/gedragscode.html

De bedoeling is dat wat de trainers en 

seniorencompetitiespelers zullen leren 

door hen zal worden overgebracht op de 

jeugdspelers, competitiebegeleiders en 

supporters. Op die manier proberen we 

het ‘sportief coachen’ in de gehele ver

niging onder de aandacht te brengen. 

 

Hoe sportief coachen in de praktijk pr

cies in zijn werk gaat is voor mij ook nog 

niet duidelijk, natuurlijk heb ik daar wel 

een idee over, maar waarschijnlijk zal 

blijken dat er nog veel te winnen is op 

het gebied van coaching. Jullie zullen op 

de hoogte worden gehouden!

Het volgende waar ik graag op voorui

kijk is het 35 jarige jubileum van BC Gi

ze.  
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Op 19 april 1979 is onze vereniging o

gericht, voor de senioren zal dit op 19 

april 2014 gevierd worden. Hoe dit er 

precies uit gaat zien is nog helemaal niet 

bekend.  

Aan het begin van het komende seizoen 

zal begonnen worden met het brainsto

men en de organisatie van dit feest. Heb 

je ideeën of zou je willen helpen met de 

organisatie, laat het dan weten aan Ja

queline de Jong of aan mij. Wanneer en 

hoe het jubileum voor de jeugdleden g

vierd zal worden is ook nog helemaal 

niet bekend. De jeugdcommissie zal hier 

ook aan het begin van komend seizoen 

mee aan de slag gaan. 

 

Tot slot wil ik jullie een hele fijne zomer 

toewensen. Deze begint voor mij met 

het jeugdkamp dat gehouden zal

van 21 tot en met 23 juni. Laten we 

duimen voor goed weer. De locatie en 

het programma zijn perfect om er een 

onvergetelijk weekend van te maken!

 

Hartelijke groeten, 

 

Ben van der Veer jr. 

 

“If you accept the expectations of 

others, 

especially negative ones,

then you never will change the ou

come.” 

~ Michael Jordan ~ 
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Technische Co

missie 
 

Dit is weer het stukje proza van de 

Technische Commissie met het minste 

aantal woorden van een heel Virke

seizoen. Simpelweg omdat nu vooral 

Badminton Nederland en onze tege

standers werk moeten gaan verrichten. 

We wachten bijvoorbeeld nu op de def

nitieve toewijzing van speelsleutels voor 

al onze competitieteams.  

En ook komt de Bond nog bij Gilze terug 

op onze promotie-aanvraag voor Gilze 3, 

4 en 5. Hopelijk wordt dat gehonoreerd 

zodat deze teams beter op hun eigen 

niveau kunnen gaan spelen volgend se

zoen. Maar dat is ook voor de Bond altijd 

weer één grote puzzel, met al die ve

schillende verzoekjes van al die veren

gingen.  

Als dit Virke verschijnt, denken we 

middels meer te weten…., afwachten 

dus. 

Daarnaast zullen onze tegenstanders de 

BC Gilze-teams moeten gaan uitnodigen 

voor hun thuiswedstrijden (onze uit

wedstrijden), conform de speelsleutels. 

Dan mogen ook Sandra en ik in actie 

komen om op onze beurt al

ders uit te gaan nodigen. 

Vorige maand zijn onze voorzitter Ben en 

ondergetekende naar de Regio

vergadering geweest. Hier komen alle 

clubs eenmaal per jaar samen om over 

ons Brabants district te praten. Wat kan 

er verbeterd worden en wat gaat e

goed? BC Gilze heeft tijdens de vergad

ring bijvoorbeeld voorgesteld om ook 

onze tegenstanders dringend te verzo

ken om hun uitnodigingen eerder te ve

sturen naar ons zodat wij al onze co

petitiespelers eerder het complete co

petitieprogramma kunnen v

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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En ook willen wij graag een andere opzet 

van de Invalregeling voor onze 2 Bond

competitieteams. Nu zijn de grotere 

clubs in het voordeel doordat zij ong

straft hele goede spelers uit hogere 

teams kunnen opstellen als de desbetre

fende vereniging op degraderen staat in 

de ranking. Hopelijk gaat de Bond er wat 

mee doen, maar we laten van ons horen!

In overleg met het Bestuur zijn we ook 

gestart met het traject ‘Sportief Co

chen’. In dit Virke vindt u meer hierover.

Nadat het landelijke Bekerteam 

ze in de 1e ronde was uitgeschakeld, kon 

ook ons Regio-bekerteam bij de senioren 

geen potten breken en werd men vroe

tijdig uitgeschakeld. Maar bij de jeugd 

was er wel succes: tijdens de Brabantse 

Kampioenschappen voor jeugdcompet

tieteams wist Gilze JMU13-1 beslag te 

leggen op de 2e plaats! Maud, Imke, 

Chantal, Joey en Michael, VAN HARTE 

PROFICITAT! 

 

Natuurlijk zijn er nu nog de laatste toe

nooien van het seizoen, maar de meeste 

Gilzenaren bouwen nu alweer af richting 

de vakantie om direct daarna 

lemaal in shape te raken voor het G

meentetoernooi. De datum staat nog 

niet precies vast, maar zullen we zo snel 

mogelijk met jullie delen. Het is in ieder 

geval weer in Rijen…. 

Zo, al met al toch nog ruim een pagina 

gevuld! 

 

Alvast fijne vakantie gewenst. 

 

Met sportieve groet, 

 

Namens de TC 

Mario 
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Recreatie  

Commissie 
Het zal dit jaar toch wel eens zomer 

worden. Goh, we zitten al weer in juni en 

nog steeds met de winterjas aan. Buiten 

wel te verstaan, want badmintonnen met 

een winterjas aan dat is maar niks, hoor! 

Nee voor de badminton zijn dit wel aa

gename temperaturen!Juni hé…. dat wil 

zeggen dat de recreatie competitie ook 

weer ten einde loopt. Eens even kijken 

naar de resultaten dit jaar! Ik zie al veel 

uitslagen (behalve bij team 2 dan). Oh, 

ik zie al wel waarom, schaamte?

Resultaten? Laten we beginnen met Gilze 

1. Ons eerste team heeft niet slecht g

presteerd  met 9 punten uit 12 wedstri

den. In de poule een goede middenm

ter. 

Gilze 3 dan maar. Effe tellen hoor 

0+0+0+0+0+0+0…+1(!!)+0+0+0+0?? 

We hebben al twee haptonomen nodig.

Gilze 4, ik durf al bijna niet meer te ki

ken. Kom op, voorzichtig dan 

ze hebben er 2 gewonnen!!, maar ook 

verloren en de poule is toch klein. O, ook 

nog 2 gelijk. 

Gilze 5 heeft weer wel een vol progra

ma afgewerkt en ook alle uitslagen 

doorgegeven. Maar 2 wedstrijden g

wonnen en 1 gelijk, dus 5 punten uit 12 

wedstrijden.Ik denk dat we de hele bups 

op trainingskamp moeten sturen. Hoogte 

stage in de Himalaya of zo. Lage lonen 

landen, boedhistisch, meditatie, kei

louterende trainingsmethoden en de 

haptonomen zullen er ook wel bijna gr

tis zijn. Lijkt me de enige uitweg. Uithu

len en opnieuw beginnen? Echt niet!! 

Aan het werk, geen seconde te verli

zen!! De zweep erover. De competitie is 

al afgelopen en wij zijn nog aan het i

slaan! 

Als dit een voorbode is voor deze zomer,

pak ik mijn winterjas vast.
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Mary Zeldenrustlaan 52

     

5122 CE Rijen 

 

JP J. v.d. Pol

bouwbedrijf b.v.

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Tel.  0161-225278

 

Fax. 0161-220535

 

Autotel. 06-53259174

 

 J. v.d. Pol 

bouwbedrijf b.v.

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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220535 
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Jeugdcommissie
 

Alweer het laatste Virke van dit seizoen. 

Maar ook het laatste Virke geschreven 

door Tim Braspenning van de jeug

commissie.Door studiedrukte heb ik b

sloten te stoppen bij de jeugdcommissie.

  

Gelukkig heb ik Ilse van den Braak b

reid gevonden om mijn taak over te n

men. Ilse kennen jullie allemaal al van 

de JTP avonden en als begeleidster op 

het jeugdkamp. Nu zal ze dus voorzitter 

van de jeugdcommissie worden en zullen 

jullie waarschijnlijk vaker met haar te 

maken krijgen. Ik heb er alle vertrouwen 

dit dat dat helemaal goed gaat komen. 

Dan hieronder nog wat we de afgelopen 

periode hebben gedaan en wat we de 

komende avonden nog gaan doen.

 
Minicompetitie 
De minicompetitie is inmiddels afgelopen 

en wij zijn blij te kunnen melden dat we 

wederom een kampioensteam hebben! 

Gilze 2 is knap kampioen geworden in 

hun poule: Rick, Jort, Hugo, Fenne en 

Simone, gefeliciteerd! Gilze 3 zat dichtbij 

een kampioenschap, maar is helaas op 

een toch verdienstelijke 2e plaats geë

digd. Gilze 1 zat in een zware poule, 

maar toch staan zij knap op de 4

(helaas is in deze poule de eindstand 

nog niet bekend). Iedereen heeft weer  

mooie wedstrijden gespeeld en heeft het 

 

 

Jeugdcommissie 
 

Alweer het laatste Virke van dit seizoen. 

Maar ook het laatste Virke geschreven 

door Tim Braspenning van de jeugd-

commissie.Door studiedrukte heb ik be-

te stoppen bij de jeugdcommissie. 

 
Gelukkig heb ik Ilse van den Braak be-

reid gevonden om mijn taak over te ne-

men. Ilse kennen jullie allemaal al van 

de JTP avonden en als begeleidster op 

het jeugdkamp. Nu zal ze dus voorzitter 

worden en zullen 

jullie waarschijnlijk vaker met haar te 

maken krijgen. Ik heb er alle vertrouwen 

dit dat dat helemaal goed gaat komen. 

Dan hieronder nog wat we de afgelopen 

periode hebben gedaan en wat we de 

komende avonden nog gaan doen. 

De minicompetitie is inmiddels afgelopen 

en wij zijn blij te kunnen melden dat we 

wederom een kampioensteam hebben! 

Gilze 2 is knap kampioen geworden in 

hun poule: Rick, Jort, Hugo, Fenne en 

Simone, gefeliciteerd! Gilze 3 zat dichtbij 

ar is helaas op 

plaats geëi-

digd. Gilze 1 zat in een zware poule, 

maar toch staan zij knap op de 4e plaats 

(helaas is in deze poule de eindstand 

nog niet bekend). Iedereen heeft weer  

mooie wedstrijden gespeeld en heeft het 

goed naar z’n zin gehad en dat blijft toch 

het belangrijkste! 

 

DubbelCup: op woensdag 12 en woen

dag 19 juni staan nog twee DubbelCup 

avonden gepland. Deze avonden gaan 

beslissen wie er zich een seizoen lang 

DubbelCup-winnaar van zijn/haar groep 

mag noemen. Zorg dus voor dat je erbij 

bent op de laatste punten te verdienen! 

De prijsuitreiking van de DubbelCup zal 

plaatsvinden op de laatste woensda

avond, woensdag 26 juni om 19:00 uur.

Vriendjes/Vriendinnetjes toernooi

 

Op de laatste woensdagavond van het 

seizoen (26 juni) is het weer een intr

duceetoernooi. Hierbij mogen jullie all

maal een vriendje of vriendinnetje me

nemen om met ons mee te badminto

nen. Iedereen speelt gewoon op zijn 

normale trainingstijd en wij zorgen dat 

er om 19:00 uur voor allebei de groepe

een drankje en een hapje in de kantine 

klaarstaat. 

 
Zomerkamp 2013 
In het weekend van 21, 22 en 23 juni 
gaan wij weer op zomerkamp. Alle beg
leiders zijn inmiddels geregeld, het th
ma is bij ons al bekend, de locatie weten 
we al en de meeste activiteiten
al georganiseerd. Wij hebben er allemaal 
al veel zin in. Heb je je nog niet opgeg
ven en wil je toch nog mee? Bespreek dit 
dan met Jacqueline de Jong of Tim Bra
penning. 
 

Iedereen alvast een fijne zomervakantie 

gewenst. Goed oefenen op straat, op

camping, met vriendjes, vriendinnetjes 

en jullie ouders, zodat jullie straks bij de 

start van het nieuwe seizoen weer goed 

van start kunnen! 

 
Groetjes, de jeugdcommissie
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PR Commissie 
 

De zomervakantie nadert en dus is ook 

de PR commissie in het afrondende st

dium van dit seizoen. De meeste spons

ren voor het komende seizoen zijn i

middels benaderd en het huidige aantal 

toezeggingen voor de sponsoring ziet er 

goed uit. 

 

De afgelopen weken is er ook de gel

genheid geweest om nieuwe clubkleding 

te passen en te bestellen. Alle leden 

hebben hiervoor op papier of per mail 

een brief gehad. De dag dat dit clubblad 

uitkomt is de laatste dag om de beste

ling in te leveren.  

 

Na de zomerstop zullen de bestelde art

kelen door Femke van Riel worden ui

gedeeld. 

 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Daarnaast dient de BC Gilze promotie in 

de zomer natuurlijk weer hoogtij te vi

ren. Daarom zijn er nieuwe BC Gilze 

stickers besteld. Als alles volgens plan is 

verlopen vind je in dit Virke een sticker. 

Gebruik hem in de zomer om je in je e

gen omgeving of in een exotisch vaka

tie oord als echte BC Gilzenaar te profil

ren. Natuurlijk is het leuk om even een 

fotootje naar onze webmaster te sturen, 

zodat hij de foto’s op de website kan 

plaatsen.  

 

Wil je nog wat extra stickers hebben, 

vraag er om bij de PR commissie.

 

Een fijne zomer aan iedereen toeg

wenst en tot het volgende seizoen!

 

Namens de PR commissie,

Michel van Dongen 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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Haarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la belleza

U kapster en nagelstyliste.   
Ook voor sieraden,tassen 

& leuke workshop of cadeaubon.
Oranjestraat 39a  06 – 51217219
5126 BL, Gilze              www.haarmodelabelleza.nl    
 

Tegen inlevering van deze bon 
 

 

 

 

Haarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la belleza    

U kapster en nagelstyliste.    

& leuke workshop of cadeaubon. 
51217219 

www.haarmodelabelleza.nl     

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting           

C1000 Hapers
Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze

Tel: 0161 451206
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Jarige jeugdleden
 

Lizzy van Gils   

Mike van Rosmeulen   

Pleun van Leijsen   

Jordan Schara   

Sofie Oprins     

Eva Oprins    

Andy Pan    

Joey Pan    

Koen Timmermans   

Sterre Blom    

Christa Hooft    

Bjorn Paulissen   

Sieb Willemse   

Lieke van Oosterwijck  

Michael Miao    

Robine Hooft    

Daphne van Strien   

Mijke de Jonge   
 

Jarige seniorleden
 

Bart van Elderen   

Sandra Klaassen   

Corne Pijpers    

Frans Oprins    

Claud Klaassen   

Erwin Oprins    

Toine van Baal   

Izaak Kluit    

John Graafmans   

David Bogaarts   

Jeroen Willemen   

Michel van Dongen   

Heidi Vermeulen   

Mariska van Eck   

Esther de Greeuw   

Frank van Gils   

Jill Weij    

Arno Willemen   

Sunny van den Ouweland  

Angela Smekens   

Sandy Graafmans   

Jose Oprins    

Monique Willemse – Ophof  
 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Jarige jeugdleden 

25 jun 

04 jul 

08 jul 

13 jul 

14 jul 

14 jul 

16 jul 

16 jul 

23 jul 

12 aug 

23 aug 

03 sep 

06 sep 

08 sep 

08 sep 

11 sep 

19 sept 

26 sep 

Jarige seniorleden 

25 jun 

26 jun 

30 jun 

08 jul 

11 jul 

27 jul 

07 aug 

09 aug 

10 aug 

22 aug 

22 aug  

24 aug 

27 aug 

27 aug 

05 sep 

09 sep 

11 sep 

13 sep 

14 sep 

15 sep 

16 sep 

18 sep 

20 sep 

Zaaldiensten
 

26 juni:   

André de Vette + Mariska van Eck

 

14 augustus:   

Ingrid Faes + Mariëlla Theeuwes

 

21 augustus:   

Michel Faes + Jac van Rosmeulen

 

28 augustus:   

Frank van Gils + Ben vd Veer sr

 

Af & Bij 
 

Af: 

- Ashley den Ridder 

- Rachel den Ridder 

- Paul de Vette 

- Anna Belterman 

- Rens van Herwaarden 

- Merel Verwijmeren 

- Linda Theeuwes 

 

Bij: 

- Jordan Schara 

  

Van de Pennin

meester 
 
Mijn doel als penningmeester is het zo 

nauwkeurig mogelijk bijhouden van de 

boekhouding. Daarnaast ga ik vooral goed 

op de contributie-inningen letten en me

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

gen zijn over de financiën dan kan je ze 

altijd aan mij stellen. 

 

Christian van Zon 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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BC Gilze Zomerspecial
 
De Sporthal gaat voor 6 weken dicht, 
ergens anders vandaan halen. In deze Zomerspecial een aantal tips om de zomerv
kantie door te komen. 
 
Hoe bouw je een zandkasteel? 
 
Wanneer je een zandkasteel bouwt b
gin je met het maken van een blok 
zand. Uit dit blok word vervolgens het 
zandkasteel 'gesneden' door zand te 
verwijderen. Vergelijkbaar met een 
beeldhouwer die delen van een steen 
weghakt en uiteindelijk een beeld
houdt. 
In praktijk komt het er op neer dat er 
eerst flink geschept, gemengd en g
stampt wordt om het benodigde blok 
zand op te bouwen. Heeft elk team een 
stevig blok, dan is het tijd voor het cr
atieve werk. Met troffels en fijner g

reedschap wordt 
de gewenste 
vorm voorzichtig 
uit het zand g
sneden en komt 
het zandkasteel 
langzaam maar 
zeker uit het 
basisblok t
voorschijn.
 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl

BC Gilze Zomerspecial 

De Sporthal gaat voor 6 weken dicht, dus de leden van BC Gilze moeten hun vertier 
ergens anders vandaan halen. In deze Zomerspecial een aantal tips om de zomerv

teel?  

Wanneer je een zandkasteel bouwt be-
gin je met het maken van een blok 
zand. Uit dit blok word vervolgens het 
zandkasteel 'gesneden' door zand te 
verwijderen. Vergelijkbaar met een 
beeldhouwer die delen van een steen 
weghakt en uiteindelijk een beeld over-

In praktijk komt het er op neer dat er 
eerst flink geschept, gemengd en ge-
stampt wordt om het benodigde blok 
zand op te bouwen. Heeft elk team een 
stevig blok, dan is het tijd voor het cre-
atieve werk. Met troffels en fijner ge-

reedschap wordt 
de gewenste 
vorm voorzichtig 
uit het zand ge-
sneden en komt 
het zandkasteel 
langzaam maar 
zeker uit het 
basisblok te-
voorschijn. 

Recept voor Zandkoekjes 
 
Ingrediënten 
300 gram bloem,  
200 gram roomboter  
100 gram suiker  
een snufje zout 
 
Hulpmiddelen  
Koekjesvormpjes  
 
Voorbereiding 
Verwarm de oven voor op 200 graden. Zorg 
dat de boter op kamertemperatuur is.
 
Bereidingswijze 
Meng de bloem, boter en suiker en zout in 
een kom en kneed er deeg van.
 
Maak balletjes en druk deze plat of gebr
uitdruk-vormpjes. een kwartier tot 20 min
ten bakken op 200 graden. 
 
De koekjes laten afkoelen op een rooster, het 
is normaal dat ze nog wat zacht zijn als ze uit 
de oven komen maar door het afkoelen wo
den ze vanzelf krokant. 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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Speedminton 
 

 

 

 

 

Het Spel 
Het spel is gespeeld als een speler 16 punten heeft behaald. Als beide spelers 15 punten 

hebben, zal het spel door worden gespeeld totdat 2 punten verschil ontstaat. Een wedstrijd 

is gewonnen indien 3 van de 5 sets door één speler/team zijn gewonnen, ook wel “best of 

5” genoemd. 

 

Service 
Om de service te bepalen, zal er voorafgaand aan de wedstr

cebeurten mag de tegenstander serveren. Elke service telt. Als de score gelijk is bij 15:15, 

wisselt de service na elk punt. De service dient vanuit het midden van het speelvlak te 

worden gespeeld. Tijdens het serveren moet de 

shuttle vervolgens te slaan. Degene die een set verliest, heeft altijd de eerste service in de 

volgende set. 

 

Punten 

In de volgende situaties wordt een punt behaald: 
- Servicefout 
- De Speeder komt op de grond
- De Speeder valt binnen het speelveld of op de lijn
- De Speeder land buiten het speelveld
- De Speeder wordt twee keer geraakt door dezelfde speler
- De Speeder raakt het lichaam van de speler

 

Van speelveld wisselen 

Spelers wisselen van speelvlak na elke set zodat gelijkw

(wind en (zon)licht condities). Als een vijfde set (tiebreak) gespeeld dient te wo

den, wisselen spelers van speelvlak

 

Kijk voor meer informatie op http://w

 

 

 

 

Het spel is gespeeld als een speler 16 punten heeft behaald. Als beide spelers 15 punten 

ben, zal het spel door worden gespeeld totdat 2 punten verschil ontstaat. Een wedstrijd 

3 van de 5 sets door één speler/team zijn gewonnen, ook wel “best of 

Om de service te bepalen, zal er voorafgaand aan de wedstrijd geloot worden. Na 3 serv

cebeurten mag de tegenstander serveren. Elke service telt. Als de score gelijk is bij 15:15, 

De service dient vanuit het midden van het speelvlak te 

worden gespeeld. Tijdens het serveren moet de shuttle vanaf heuphoogte vallen om de 

shuttle vervolgens te slaan. Degene die een set verliest, heeft altijd de eerste service in de 

In de volgende situaties wordt een punt behaald:  

De Speeder komt op de grond 
valt binnen het speelveld of op de lijn 

De Speeder land buiten het speelveld 
De Speeder wordt twee keer geraakt door dezelfde speler 
De Speeder raakt het lichaam van de speler 

Spelers wisselen van speelvlak na elke set zodat gelijkwaardige speelcondities ontstaan 

(wind en (zon)licht condities). Als een vijfde set (tiebreak) gespeeld dient te wo

wisselen spelers van speelvlak na negen gespeelde punten. 

http://www.speedminton.nl 
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Doorgeefpagina 

senioren 
 

Deze keer aan mij de eer om iets over 

mezelf te schrijven.  

 

Hopelijk hebben de geïnteresseerden na 

het lezen van dit stukje een vollediger 

beeld van mij. Hoewel er best wel wat 

mensen zijn die mij al wat langer ke

nen, ben ik er natuurlijk  ook even tu

senuit geweest. Na 15 jaar afwezigheid, 

ben ik inmiddels weer zo’n anderhalf jaar 

lid van B.C. Gilze. Dat is als volgt gek

men. Op de verjaardag van Rick (zoontje 

van Bianca en Ron v.d. Veen, mijn neef) 

werd gesproken over de zwangerschap 

van Bernadette en hoe dat nu verder 

moest met de competitie van Gilze2.  

“Maar wil Heidi niet gewoon meedoen

werd als geintje gezegd. “Oke”, was mijn 

spontane antwoord, “maar ik heb al 4,5 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Hopelijk hebben de geïnteresseerden na 

het lezen van dit stukje een vollediger 

beeld van mij. Hoewel er best wel wat 

mensen zijn die mij al wat langer ken-

nen, ben ik er natuurlijk  ook even tus-

senuit geweest. Na 15 jaar afwezigheid, 

ben ik inmiddels weer zo’n anderhalf jaar 

lid van B.C. Gilze. Dat is als volgt geko-

men. Op de verjaardag van Rick (zoontje 

v.d. Veen, mijn neef) 

werd gesproken over de zwangerschap 

van Bernadette en hoe dat nu verder 

moest met de competitie van Gilze2.  

“Maar wil Heidi niet gewoon meedoen?”, 

werd als geintje gezegd. “Oke”, was mijn 

spontane antwoord, “maar ik heb al 4,5 

jaar helemaal geen badminton g

speeld”.  

 

Oja wel een keer een introducé toernooi 

met Richard Schrauwen. Maar wat als 

een geintje begon, werd serieus en bi

nen een paar weken stond ik in een geel 

geleend B.C. Gilze shirt, na een enkele 

training, weer op de baan

tonspelletje heb ik altijd leuk gevonden 

en helemaal superleuk dat we dat se

zoen met het team kampioen zijn g

worden. Blijkbaar verleer je het badmi

tonnen niet zomaar, tenminste niet h

lemaal ;-). Het is misschien allemaal niet 

meer zoals het geweest is, maar dat 

hoeft ook niet meer. 

 

Hoe het allemaal begon… Als klein mei

je van 9 jaar kwam ik bij de club. Klein 

ben ik nu nog, maar zo jong niet meer

(in de competitie was ik alleen ouder dan 

een tweeling waar ik tegen moest, reken 

maar uit). Mijn vader (Kees Timme

mans) en mijn zus (Mandy Haanraads

Timmermans) zaten ook op badminton. 

Daarvoor ging ik op basketbal, maar

genoeg, had ik daar niet zo’n aanleg 

voor. Op badmintongebied ging het me 

wat makkelijker af. Al snel “groeide” ik 

van de jeugd, naar team 7 bij de seni

ren waar we kampioen werden, daarna 

kwam ik één jaar in team 2 en toen in 

het 1e team, bij Winfried, Marga en Eric. 

Na een jaar of 5 werd me gevraagd of ik 

naar B.C. Pellikaan (nu B.C. Ti

de komen. “Nee!” Was mijn all

reactie. “Weg bij mijn clubje”

zou ik dat willen en doen

Genderen, de trainer van toen ging naar 

die club, en ik (als zijn pupilletje, zo 

noemde hij mij) moest wel met hem 

meegaan. Uiteindelijk is het allemaal 

heel snel besloten,  omdat ik anders niet 

meer mee kon doen met de competitie. 

Archie kwam mij halen en brengen, dus 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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(in de competitie was ik alleen ouder dan 

een tweeling waar ik tegen moest, reken 

ijn vader (Kees Timmer-

mans) en mijn zus (Mandy Haanraads-

Timmermans) zaten ook op badminton. 

Daarvoor ging ik op basketbal, maar gek 

, had ik daar niet zo’n aanleg 

voor. Op badmintongebied ging het me 

wat makkelijker af. Al snel “groeide” ik 

eugd, naar team 7 bij de senio-

ren waar we kampioen werden, daarna 

kwam ik één jaar in team 2 en toen in 

het 1e team, bij Winfried, Marga en Eric. 

Na een jaar of 5 werd me gevraagd of ik 

naar B.C. Pellikaan (nu B.C. Tilburg) wil-

de komen. “Nee!” Was mijn allereerste 

mijn clubje” waarom 

zou ik dat willen en doen? Archie van 

Genderen, de trainer van toen ging naar 

die club, en ik (als zijn pupilletje, zo 

noemde hij mij) moest wel met hem 

meegaan. Uiteindelijk is het allemaal 

,  omdat ik anders niet 

meer mee kon doen met de competitie. 

Archie kwam mij halen en brengen, dus 
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het logistieke probleem was snel opg

lost.  

 

Daarna heeft Henk de Lange (die nu ook 

bij Gilze weer de trainer is) dit een lange 

tijd gedaan. Het is een leuke en leerz

me tijd geweest, op sociaal- en op ba

mintongebied.  

 

Naast de trainingen en competities kijk 

ik met veel plezier terug op de surviva

dagen en trainingskampen. Teamgen

ten (Stan de Lange, Jurgen van Dijk) die 

trainen en rennen door de duinen met 

gewichten aan hun benen, zodat ze ti

dens “de echte wedstrijd” sneller zijn. Ik 

heb een aantal jaar tweede en derde d

visie gespeeld. Ook zelfs een jaar eerste 

divisie, maar dat was meer “als opoff

ring”, omdat er andere spelers weggi

gen, dan dat ik daar echt thuishoorde. 

Maar het was wel leuk om een keer mee 

te maken: voorgesteld worden

publiek voordat je gaat spelen en aparte 

scheids- en lijnrechters. Toen ik zwanger 

werd, was het besluit snel genomen om 

te stoppen met badminton. Het was 

mooi geweest en ik vond zoveel andere 

sporten ook leuk om te doen en dat ben 

ik ook gaan doen: squashen, skaten, 

spinnen, stepaerobic, zwemmen, zumba, 

hardlopen. Sowieso heerlijk om te spo

ten. Sporten geeft me uiteindelijk meer 

energie dan dat het me kost.  

 

Mijn leukste herinneringen van vroeger 

bij B.C. Gilze heb ik aan het gemeent

toernooi en de clubkampioenschappen. 

Daar keek ik altijd naar uit. Met een gr

te tas (waar ik eerst zelf bijna in paste) 

naar de sporthal en zoveel mogelijk 

badmintonnen. Toen mocht je nog vri

spelen op de banen, dus dat was loeren 

op welke wedstrijd klaar was en dan 

z.s.m. overslaan op de baan. En natuu
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weest en ik vond zoveel andere 

sporten ook leuk om te doen en dat ben 

ik ook gaan doen: squashen, skaten, 

spinnen, stepaerobic, zwemmen, zumba, 

hardlopen. Sowieso heerlijk om te spor-

ten. Sporten geeft me uiteindelijk meer 

n leukste herinneringen van vroeger 

bij B.C. Gilze heb ik aan het gemeente-

toernooi en de clubkampioenschappen. 

Daar keek ik altijd naar uit. Met een gro-

te tas (waar ik eerst zelf bijna in paste) 

naar de sporthal en zoveel mogelijk 

je nog vrij-

spelen op de banen, dus dat was loeren 

op welke wedstrijd klaar was en dan 

z.s.m. overslaan op de baan. En natuur-

lijk met zoveel mogelijk bekers weer 

naar huis, in die tijd lukte dat nog ;

 

Verder heb ik veel leuke herinneringen 

aan de trainingen, het kletsen na de 

trainingen en op woensdagavond de 

backhand oefenen of met links spelen. 

Verder natuurlijk het badmintonkamp. 

Toen ik bij B.C. Gilze wegging, was ik 

(met Mario) de enige die alle kampen 

had meegemaakt. Eerst als jeugdlid en 

daarna als begeleidster en organisator. 

 

In die tijd nam B.C. Gilze bijna al mijn 

vrije tijd in beslag. Zelf competitiesp

len, trainen, jeugdcommissievergaderi

gen en activiteiten organiseren en elke 

woensdag- en vrijdagavond training g

ven. Aan veel jeugdleden,

lid zijn geworden, heb ik training geg

ven. 

 

Echt anders bij B.C. Gilze dan bij Tilburg 

is dat B.C. Gilze een club is met recrea

ten en competitiespelers die samen sp
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len. Hierdoor kent iedereen elkaar en dat 

zorgt voor een gemoedelijke en op

sfeer.  

Jammer genoeg kan ik woensdagavond 

niet eerder komen. Pim, mijn man, heeft 

als sport wielrennen en op woensda

avond is zijn fietsavond. Als hij thui

komt sta ik al klaar in mijn sportkleren 

en wisselen we elkaar precies af. Beter 

laat dan nooit. 

Vroeger stond badminton bij mij op 

nummer 1, maar inmiddels is dat niet 

meer het belangrijkste in mijn leven. Dat 

is mijn gezinnetje thuis. Samen met Pim, 

die ik al ken sinds mijn 16e , heb ik twee 

zoontjes:  Stef (5 jaar) en Jens (3 jaar). 

Heerlijke spontane, lieve, energieke 

mannetjes. Geweldig, maar dat vindt 

natuurlijk elke moeder van haar kind

ren (gelukkig maar). Ze vinden het ook 

leuk om te komen kijken naar de ba

minton en thuis in de tuin spelen ze ook 

wedstrijden. Stef speelt dan altijd dat hij 

Remy of Sandy is, want Stef wil de beste 

zijn. Het competitiegevoel zit er bij de 

jongens nu al in, maar ik kan niet b

loven dat ze op badminton gaan.

 

Verder geniet ik van mijn sociale leven 

met de mannen thuis en met vrienden 

en vriendinnen om me heen. Ik

graag in als vrijwilliger op basisschool de 

Bolster en bij Kiak met o.a. kindercarn

val en de kindervakantieweek. Verder 

werk ik (parttime) als leerkracht op b

sisschool “de Rubenshof” in Oosterhout. 

Een leuke, dynamische school.  Hier heb 

ik een aantal jaar als kleuterjuf gewerkt, 

daarna in groep 3 en later groep 4. K

mend jaar ga ik naar een bovenbou

groep, groep 7, weer eens wat anders. 

Nu terug bij B.C. Gilze is ook weer a

ders, hoewel het deels hetzelfde 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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loven dat ze op badminton gaan. 

Verder geniet ik van mijn sociale leven 

met de mannen thuis en met vrienden 

en vriendinnen om me heen. Ik zet me 

graag in als vrijwilliger op basisschool de 

Bolster en bij Kiak met o.a. kindercarna-

val en de kindervakantieweek. Verder 

werk ik (parttime) als leerkracht op ba-

sisschool “de Rubenshof” in Oosterhout. 

Een leuke, dynamische school.  Hier heb 

antal jaar als kleuterjuf gewerkt, 

daarna in groep 3 en later groep 4. Ko-

mend jaar ga ik naar een bovenbouw-

groep, groep 7, weer eens wat anders.  

Nu terug bij B.C. Gilze is ook weer an-

ders, hoewel het deels hetzelfde is ge-

bleven, veel “oude” en “vertrouwde

zichten, maar natuurlijk ook ledenwiss

lingen en dat vind ik ook gezond voor 

een club, zowel binnen de recreatie

competitiespelers. Het houdt iedereen 

fris. Er is heel wat veranderd, maar toch 

voel ik me er nog thuis. Niet in de mi

ste plaats dankzij de vele positieve rea

ties van andere leden. B.C. Gilze heeft 

een mooi ledenbestand, met fanatieke 

vrijwilligers, goed bezette commissies, 

leuke activiteiten en een open en gezell

ge sfeer. Al zijn de woensdagavonden 

(voor mijn gevoel) wel zwaarder dan

vroeger (met drankjes en hapjes in de 

kantine tot laat op de avond). Mijn st

giaire noemt de donderdag al “duffe 

donderdag”, ondanks dat ik meestal aan 

de Rivella zit. Wie mij wat beter kent, 

weet dat ik ook wel van een feestje 

houdt; etentjes en cocktail

vrienden of gewoon heerlijk dansen en 

zingen (zoals bij het vorige clubuitje;

De opkomst bij het clubuitje mag wat 

mij betreft wel veel groter worden. Het 

heet niet voor niets een “club”uitje. H

pelijk zijn er volgend jaar meer leden die 

zich opgeven. 

 

Ik geef de pen door aan: Monique Wi

lemse. Ik kom haar overal tegen (op de 

school van Stef, bij de badminton, voe

bal, zelfs op het vrijwilligersfeest in de 

Schakel) en daarom wil ik wel wat meer 

over haar weten. 

 

Ps. Deze tekst is wel lang 

Jos, (als leesvoer voor in de vakantie 

...). 
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Van de  

Scheidsrechter
 
Hoe zit de badmintoncompetitie voor 

senioren in Nederland nu eigenlijk in e

kaar en waar zitten onze BC Gilze

teams? 

  

Veel leesplezier, 

Joost Roovers 

Nationaal Scheidsrechter, Badminton 

Nederland 

 

Hoe zijn de verschillende compet

ties nu eigenlijk geregeld? 

Badminton in Nederland bestaat uit het 

nationale niveau en het regionale niveau. 

Het regionale niveau valt voor BC Gilze 

onder “regio Noord-Brabant”. 

 

OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE:

Hoofdsponsor seniorencompetitie:
Sporthal “Achter de Tuintjes”

Hoofdsponsor 
Ingrid 

Metaalservice Verhagen

Coppens Schilderwerken

Wilkin Sports

Bedankt voor jullie steun aan onze 
 

 

 

Scheidsrechter 

Hoe zit de badmintoncompetitie voor 

senioren in Nederland nu eigenlijk in el-

kaar en waar zitten onze BC Gilze-

Scheidsrechter, Badminton 

Hoe zijn de verschillende competi-

Badminton in Nederland bestaat uit het 

nationale niveau en het regionale niveau. 

Het regionale niveau valt voor BC Gilze 

Competitie op landelijk niveau…

Deze competitie wordt “Bondscompet

tie” genoemd. De Bondscompetitie kent 

5 klassen. 

Het allerhoogste niveau in Nederland is 

de Carlton Eredivisie. Hieronder komen 

de 1e, 2e, 3e en 4e divisie. De Carlton 

Eredivisie bestaat uit één “

teams. De 1e tot en met 4

opgedeeld in meerdere poules die “afd

lingen” genoemd worden. 

 

Overzicht van de landelijke badmi

ton-competitie 

- Carlton Eredivisie (10 teams)

- 1e divisie (2 afdelingen van 10 teams)

- 2e divisie (4 afdelingen van 8 teams)

- 3e divisie (8 afdelingen van 8 teams) 

BC Gilze 1 komt komend seizoen uit in 

de 3e divisie, afdeling 2 

- 4e divisie (16 afdelingen van 8 teams)

BC Gilze 2 komt komend seizoen uit in 

de 4e divisie, afdeling 2 

OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE: 
 

Hoofdsponsor seniorencompetitie: 
Sporthal “Achter de Tuintjes” 

 

 

 

 

 

 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 
Ingrid Veroude Fysiotherapie 

 
 
 
 
 
 
 

Telbordsponsoren: 
Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor 

Slagerij de Jong | SHC 

Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling 

Wilkin Sports | TSC Gosens 

 
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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Competitie op regionaal niveau…

Deze competitie heet officieel “Regi

competitie”. In vroeger tijden ook wel 

“Districtscompetitie” genoemd en deze 

naam wordt door sommigen nog steeds 

gebruikt. 

Nederland is opgedeeld in 7 regio’s 

waarbij wij als BC Gilze vallen onder R

gio Noord Brabant. Badminton Nederland 

heeft per regio een Regioteam aang

steld die de reguliere Regiocompetitie en 

andere competities organiseert. De twee 

competities die voor BC Gilze van belang 

zijn, zijn de reguliere Regiocompetitie en 

de Midweekcompetitie. 

 

Regiocompetitie 

Deze competitie sluit, via promotie en 

degradatie, aan op de (landelijke) 

Bondscompetitie. Ze bestaat uit 6 kla

sen. Daarnaast bestaan er ook nog 3 

klassen voor herenteams en de jeug

klassen. 

Onderstaand de indeling van de BC Gi

ze-teams in het afgelopen seizoen:

-  Hoofdklasse (BC Gilze 3)

- Eerste klasse 

-  Tweede klasse (BC Gilze 4

-  Derde klasse (BC Gilze 5

- Vierde klasse 

-  Vijfde klasse 

-  Mannen klasse 1 (BC Gilze M1

- Mannen klasse 2 

-  Mannen klasse 3 

 

Midweekcompetitie 

Deze competitie wordt (in tegenstelling 

tot de Bondscompetitie en de Regioco

petitie) niet in het weekend maar op 

doordeweekse avonden gespeeld. In de 

volksmond heet deze competitie ook wel 

“Recreatiecompetitie”. Hier spelen onze 

5 recreatie-competitieteams.  

Deze competitie is ingedeeld in 5 kla

sen. Afhankelijk van de inschrijvingen 

voor deze competitie worden een of 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Ben je nog discussies of “problemen” 

tegengekomen? Wil je hierover meer 

uitleg hebben… laat het me weten en ik 

zal in een van de volgende Virkes prob

ren de nodige uitleg te geven.

 

 

Doorgeefpagina 

Jeugd 
 

Helaas is er geen stukje binnengekomen. 

De doorgeefpagina gaat volgend seizoen 

verder bij Dio van Gils. 
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Wie is dit? 
 

In de nieuwe rubriek worden foto’s getoond van leden van de BC Gilze. Dit kunnen 

jeugdfoto’s zijn, maar ook recente foto’s die bewerkt zijn. Weet jij wie deze twee leden 

van BC Gilze zijn? Het antwoord vindt je op pagina 

 

 

Rara waar…uh.. wie ben ik?? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

In de nieuwe rubriek worden foto’s getoond van leden van de BC Gilze. Dit kunnen 

jeugdfoto’s zijn, maar ook recente foto’s die bewerkt zijn. Weet jij wie deze twee leden 

van BC Gilze zijn? Het antwoord vindt je op pagina 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Wie is dit schattige knulletje??
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Bruiloft – Partijen – Themafeesten – Personeelsfeest –

Vergaderingen e.d. Zalen voor 25-225 personen 
 

Sportvelden – Schietbanen – Golfpark (ook voor groepen)

 
Fam. v.d. Ouweland  Tel. 0161-451387 

Alphenseweg 14a  Fax. 0161-452682 

5126 PN Gilze  www.hooikar.nl 

E-mail.: info@hooikar.nl

Heuvel 2 - 5126 CN Gilze - tel: 0161 451316

Kopij: virke@bcgilze.nl

 

 

 

 

A. Hessels tankstation 

Oranjestraat 113 
Tel: 0161 451335 

 
De pomp die voldoet aan de modernste 

eisen 

maar nog met de ouderwetse service!!!
 

– Receptie – 

(ook voor groepen) 

mail.: info@hooikar.nl 

Kerkstraat 51 – 5126 GB Gilze – tel: 0161
www.hapers-tweewielers.nl 

Meldt u nu aan voor  onze  gratis digitale nieuwsbrief en 
profiteer van onze acties en aanbiedingen.

tel: 0161 451316 

Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:

Pasfoto service, Stomerij service en Klein naaigarnituur

Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze

Tel: 0161-456633 

Hapers

Kopij: virke@bcgilze.nl 

 

De pomp die voldoet aan de modernste 

maar nog met de ouderwetse service!!! 

Gazelle 
Sparta 
Batavus 
Keeway 
Peugeot 
Kymco 
Aprilla 
Tomos 
Sym 

 
tel: 0161-452642 

 
nieuwsbrief en 

profiteer van onze acties en aanbiedingen. 

Maar ook voor uw:  

Klein naaigarnituur 

Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze 

Hapers 
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Sportief Coachen
 

Het Bestuur van BC Gilze heeft in same

werking met de Technische Commissie 

gekeken naar de ontwikkelingen binnen 

onze vereniging als het gaat om het ran

gebeuren om het badmintonnen heen. We 

hebben het dan over gedrag en houding 

van onze spelers (jeugd en senioren), de 

rol van onze trainers, clubgenoten en o

ders van jeugdleden. Om de trend in de 

maatschappij te doorbreken (kijk naar wat 

er allemaal op de voetbalvelden gebeurt) 

heeft Badminton Nederland een specifieke 

training hiervoor ontwikkeld binnen het 

programma ‘Onbezorgd Badmintonnen’. 

Wij gaan hier ook gebruik van maken en 

beginnen bij onze jeugdafdeling. Daarom 

zullen onze trainers, begeleiders, TC

en JTP-begeleiders binnenkort worden ui

genodigd voor een 2-tal kaderavonden 

waarbij we samen met een professionele 

coach gaan bekijken hoe we onze jeugdl

den en de ouders beter kunnen stimuleren 

om vooral positief te coachen waarbij voor 

iedereen het spelplezier behouden blijft!

Hieronder wat meer uitleg wat dit traject 

precies inhoudt: 

De trainer heeft een sleutelrol in het effe

tief begeleiden van sporters. Hij of zij staat 

in direct contact met de sporters, ouders, 

collega trainers/coaches/ begeleiders, 

(technische) commissie en het bestuur. Dit 

betekent dat de trainer een belangrijke 

bijdrage levert in de optimale ontwikkeling 

van badmintonners: als sporter en als 

mens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pl

zier, zelfvertrouwen, samenwerking; hier 

heb je niet alleen binnen maar ook buiten 

de sport iets aan!  

 

Verenigingstraject 

De badmintontrainers in de vereniging 

staan voor de uitdaging om badmintonners 

onbezorgd te laten badmintonnen. 

Hoe zorgt een trainer voor een veilige 

sportomgeving, waarin de badmintonner 

zichzelf kan zijn en waar respect voor e
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gekeken naar de ontwikkelingen binnen 
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hebben het dan over gedrag en houding 

van onze spelers (jeugd en senioren), de 

rol van onze trainers, clubgenoten en ou-

ders van jeugdleden. Om de trend in de 

maatschappij te doorbreken (kijk naar wat 

elden gebeurt) 

heeft Badminton Nederland een specifieke 

training hiervoor ontwikkeld binnen het 

programma ‘Onbezorgd Badmintonnen’. 

Wij gaan hier ook gebruik van maken en 

beginnen bij onze jeugdafdeling. Daarom 

zullen onze trainers, begeleiders, TC-leden 

begeleiders binnenkort worden uit-

tal kaderavonden 

waarbij we samen met een professionele 

coach gaan bekijken hoe we onze jeugdle-

den en de ouders beter kunnen stimuleren 

om vooral positief te coachen waarbij voor 

lezier behouden blijft! 

Hieronder wat meer uitleg wat dit traject 

De trainer heeft een sleutelrol in het effec-

tief begeleiden van sporters. Hij of zij staat 

in direct contact met de sporters, ouders, 

collega trainers/coaches/ begeleiders, 

(technische) commissie en het bestuur. Dit 

betekent dat de trainer een belangrijke 

bijdrage levert in de optimale ontwikkeling 

van badmintonners: als sporter en als 

mens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ple-

zier, zelfvertrouwen, samenwerking; hier 

alleen binnen maar ook buiten 

De badmintontrainers in de vereniging 

staan voor de uitdaging om badmintonners 

onbezorgd te laten badmintonnen.  

Hoe zorgt een trainer voor een veilige 

badmintonner 

zichzelf kan zijn en waar respect voor el-

kaar is? Het verenigingstraject Sportief 

Coachen helpt de trainer daarbij! Het is 

een traject waar de vereniging de tra

ners/coaches en begeleiders van de club 

samenbrengt om met z’n allen te zorgen 

voor een sportief en positief klimaat bi

nen de vereniging. 

 

Visie 

Het traject Sportief Coachen heeft als doel 

de trainers, coaches en begeleiders binnen 

de vereniging vanuit dezelfde visie spelers 

te leren coachen en begeleiden. Deze visie 

bestaat uit twee pijlers: 

1. Hanteer een visie op begeleiding die 

uitdaagt tot sportieve ontwikkeling waarin 

plezier centraal staat. En die daarbij een 

bijdrage levert aan de ontwikkeling op 

cognitief, sociaal, psychologisch en/ of f

siek vlak. 

2. Creëer een omgeving die st

en grenzen stelt en bewaakt, zodat het 

voor de sporter duidelijk is wat er van hem 

verwacht wordt. 

 

Bij het traject ligt het accent op bewus

wording van de eigen rol en inzicht krijgen 

in het effect van het eigen handelen. 

Het verenigingstraject is opgebouwd uit de 

onderdelen: 

1. Structuur bieden: Hoe doe ik dit?

2. Begeleiden van spelers: Wat is het e

fect van mijn handelen, manier van tra

nen/ coachen? Hoe zorg ik voor effectieve 

begeleiding? 

3. Omgaan met de tegenpartij, oude

toeschouwers en arbitrage: Hoe geef ik 

zelf het goede voorbeeld? Hoe stimuleer ik 

gewenst gedrag en spreek ik zo nodig b

trokkenen aan op ongewenst gedrag?

Het verenigingstraject Sportief Coachen 

heeft een duurzaam karakter. Het is ti

dens het traject de bedoeling om samen 

de neuzen dezelfde de kant op te zetten en 

na afloop wordt er ook aandacht besteed 

om dat zo te houden! 

 
Antwoord Wie is dit? links: Tim Braspenning, 

rechtsonder: Remy van Mierlo 
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heeft een duurzaam karakter. Het is tij-

de bedoeling om samen 
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Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze
Telefoon: 0161-451347

www.bakkerijwaegemakers.nl

Plaza 't Centrum 
Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE
Tel.: 0161-456212 Fax: 0161-456213
 

Kopij: virke@bcgilze.nl

 

 

 

 
 

 

 

 

Op zoek naar de juiste (bouw) maatvoering, 

inmeting of naar uw kadastrale perceelsgrenzen??

  

BGeO Landmeten & Geo-diensten 

 

Hoevenaarsstraat 21 

 

5126 GN GILZE 

Ed van den Broek 
 

Info@bgeo.nl 06 27 502 651 www.bgeo.nl

 

Gilze 
451347 

www.bakkerijwaegemakers.nl 

Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE 
456213 

Zuivelhandel

V.O.F. van Hoek

Aalstraat 32 Gilze

Tel. 0161

Kopij: virke@bcgilze.nl 

maatvoering, een  

naar uw kadastrale perceelsgrenzen?? 

www.bgeo.nl 

Zuivelhandel 

V.O.F. van Hoek 

Aalstraat 32 Gilze 

Tel. 0161-451908 
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Wist u dat… 
 

……….  André de Vette recentelijk ‘Abraham’ heeft gezien?

 

……….  Hein laatst de hulp in heeft moeten roepen van de 

 Weij? 

 

……….  zelfs de meest hardleerse BC Gilze

 aan te melden om lid te worden?

 

……….  Monique van ‘big’ houdt….!?

 

……….  en Jos Vermeulen van schapen?

 

……….  zijn Vicky op het punt staat om BC Gilze

 

……….  Michel van Galen een nieuwe bril heeft?

 

……….  Kimberley van Zon namens BC Gilze op EHBO

 

……….  het Bestuur een traject is gestart i.s.m. Badminton Nederland, genaamd: ‘Spo

tief Coachen’? 

 

……….  we allemaal goed moeten nadenken over dit on

 als club in stand te houden?

 

……….  Naomi nu ook al carrière maakt als kunstenares?

 

……….  Gilze JMU13-1, als kampioensteam van de jeugdcompetitie, nu zelfs de 2

heeft gewonnen op de Brabantse Kampioenschappen voor jeugdkampioensteams 

 in Tilburg? 

 

……….  we de volgende teamleden van harte willen fe
tatie: Maud, Chantal, Imke, Joey en Michael!!?

 
……….  volgend jaar BC Gilze 35 jaar bestaat?

 

……….  de eerste voorbereidingen voor dit lustrum

zowel jeugd als senioren?

 

………. ik hierbij alle jeugdleden oproep om tijdens het

spelletjes allemaal bovenop Tim Braspenning te duiken, met extra aandacht voor 

 zijn linkerknie? 

 

……….  dit nu namelijk een eenvoudige prooi is omdat hij nog niet weg kan rennen….?

 

 

 

recentelijk ‘Abraham’ heeft gezien? 

Hein laatst de hulp in heeft moeten roepen van de Potige Smurfen Claud en Hans

zelfs de meest hardleerse BC Gilze-wannabe’s zich nu niet altijd meer durven

aan te melden om lid te worden? 

ue van ‘big’ houdt….!? 

en Jos Vermeulen van schapen? 

zijn Vicky op het punt staat om BC Gilze-lid te worden? 

Michel van Galen een nieuwe bril heeft? 

Kimberley van Zon namens BC Gilze op EHBO-cursus gaat? 

raject is gestart i.s.m. Badminton Nederland, genaamd: ‘Spo

we allemaal goed moeten nadenken over dit onderwerp om onze goede reputatie

stand te houden? 

Naomi nu ook al carrière maakt als kunstenares? 

1, als kampioensteam van de jeugdcompetitie, nu zelfs de 2

gewonnen op de Brabantse Kampioenschappen voor jeugdkampioensteams 

we de volgende teamleden van harte willen feliciteren met deze geweldige pre
Chantal, Imke, Joey en Michael!!? 

volgend jaar BC Gilze 35 jaar bestaat? 

de eerste voorbereidingen voor dit lustrum-feestjaar inmiddels zijn gestart voo

als senioren? 

ik hierbij alle jeugdleden oproep om tijdens het aanstaande Jeugdkamp bij wilde 

spelletjes allemaal bovenop Tim Braspenning te duiken, met extra aandacht voor 

dit nu namelijk een eenvoudige prooi is omdat hij nog niet weg kan rennen….?
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Potige Smurfen Claud en Hans

zich nu niet altijd meer durven

raject is gestart i.s.m. Badminton Nederland, genaamd: ‘Spor-

derwerp om onze goede reputatie

1, als kampioensteam van de jeugdcompetitie, nu zelfs de 2e prijs 

gewonnen op de Brabantse Kampioenschappen voor jeugdkampioensteams 

liciteren met deze geweldige pres-

s zijn gestart voor-

de Jeugdkamp bij wilde 

spelletjes allemaal bovenop Tim Braspenning te duiken, met extra aandacht voor 

dit nu namelijk een eenvoudige prooi is omdat hij nog niet weg kan rennen….? 
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……….  we ons allemaal afvragen wanneer de 

 merchandise artikel zal gaan introduceren?

 

……….  ik gek word van al die uitnodigingen op Facebook van Candy Crush Saga!!?

 

……..  Kees van Dongen vanuit zijn geitenfokvereniging St. Anna door de burgemeester 

is verrast met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau!?

  

……….  Ferenc Schara thuis ook net zo gemakkelijk de rol invult van ‘allround huisman’ 

inclusief ideale vader? 

  

………  Jeroen Albers en RuudJE van Heijst nu samen fuseren in de sales met hun ve

koop op schoolpleinen van chocolade

 

 

 

 

 

De redactie wenst u een heerlijke en 

ontspannen zomervakantie toe.

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Kees van Dongen vanuit zijn geitenfokvereniging St. Anna door de burgemeester 

t de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau!?
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