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

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

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

Voorzitter
0161 - 41 90
Competitie-contactpersoon
0161 - 45 49
Competitieleider senioren
0161 - 45 53
JTP-coördinator/Competitieleider jun. 06 - 535 337
Hoofdtrainster jeugd
0161 - 45 24
Competitiebegeleider
0161 - 45 59
Competitiebegeleider
0161 - 45 11
Officiële Bondsscheidsrechter
0161 - 85 06

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

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

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

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

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

0161
0161
0161
0161
0161
0161
0161
0162

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

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

Secretariaat & Ledenadministratie Badmintonclub Gilze
Ilse van den Braak
Wevershof 29
5126 VW Gilze
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Van de Redactie
Beste badmintonners en andere lezers.
Hier alweer het eerste Virke van 2012.
Het competitieseizoen 2011-2012 zit erop, met de nodige kampioensteams.
Lees dus snel het uitgebreide verslag
van de Technische Commissie. Ook de
andere commissies geven een korte terugblik op het seizoen.
Verder deze keer opnieuw een interessant verslag van onze eigen officiële
scheidsrechter Joost Roovers, over het
rust nemen tijdens een wedstrijd.
Ook gaan de doorgeefpagina’s nog altijd
door. In deze editie vertellen Fenne
Kreeft en Sandra Klaassen hun verhaal.
Namens de redactie veel leesplezier!
Groeten, Ed en Jos.

Van de Voorzitter
Beste lezer,
In het vorige Virke heb ik aandacht besteed aan de wervingsactie voor seniorleden in januari. We hebben alle leden
een brief met twee uitnodigingen gegeven en in heel Gilze huis-aan-huis folders
verspreid. Deze wervingsactie heeft uiteindelijk vier nieuwe leden opgeleverd.
Een mooi resultaat, hopelijk kunnen we
de komende paar maanden nog wat
nieuwe leden verwelkomen!
Het afgelopen jaar hebben we met een
aantal vrijwilligers de garderobe verzorgd bij het Mollebosfist en het Carnavalsconcert. Met het geld wat hiermee is
opgehaald wordt een vrijwilligersbarbecue gegeven. Alle vrijwilligers hebben
hier (per mail) een uitnodiging voor ont`t Virke seizoen 20 nummer 4

vangen, mocht je onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch
een vrijwilliger zijn, dan hoor ik dat
graag! Wil je de volgende keer ook bij
deze barbecue zijn? Dat kan! Er is altijd
wel iets wat je voor onze vereniging kan
doen, het hoeft niet veel te zijn, vele
handen maken licht werk. Heb je interesse, geef dit dan aan mij door.
Op donderdag 22 maart 2012 om 20.00
uur wordt de algemene ledenvergadering
gehouden. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd. De agenda is inmiddels naar alle
leden gemaild, daarnaast zal de uitnodiging op de inhangkast worden gehangen.
Tijdens de ALV zal het bestuur en de
commissies het afgelopen jaar bespreken en hun plannen voor het komende
jaar presenteren. Als je niet aanwezig zal
zijn, wil je dit dan aan Ilse van den
Braak laten weten?
Op 24 en 25 maart worden de jaarlijkse
clubkampioenschappen gehouden. Alle
leden kunnen hieraan meedoen en strijden voor het kampioenschap op hun eigen niveau. Woensdag 7 maart, de dag
dat dit Virke uitkomt, is de laatste dag
dat je je op kan geven. Je kunt je opgeven bij Maaike de Jong of Peter Geerts.
Zoek dus, als je dat nog niet hebt gedaan, nog snel (een) partner(s) en geef
je op!
Hartelijke groeten,
Ben van der Veer jr.

~ Small deeds done are better than
great deeds planned. ~
Peter Marshall
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Technische
Commissie
Het competitieseizoen 2011-2012 zit er
weer op!
De opbrengst na een lange serie wedstrijden is uniek in de BC Gilze-historie:
maar liefst 4 van de 10 competitieteams
zijn kampioen geworden!!!
Gilze 1 werd overtuigend kampioen en
speelt volgend seizoen in de landelijke
Bondscompetitie. Het vlaggenschip Gilze
1 is na een jarenlange afwezigheid zelfs
weer terug op het historisch sportieve
hoogtepunt en zal in de 3e divisie landelijk gaan proberen zo hoog mogelijk te
eindigen.

Gilze 2 moest de titel zelfs binnenhalen
via een inhaalwedstrijd, uit tegen directe
titelconcurrent Shot. Gesteund door een
20-tal
Gilze-supporters
(BEDANKT!)
werd het laatste benodigde punt ruimschoots binnengehaald door een 6-2
overwinning voor Gilze. Toen kon ook
daar ’s avonds de champagne opengemaakt worden.
Het Herenteam is ook kampioen geworden na een spannende laatste thuiswedstrijd waarbij zij steun kregen van vele
supporters.
Ook het jeugdteam JMU15-I moest op de
allerlaatste speeldag alle zeilen bijzetten
om de koppositie vast te houden, maar
met succes! Alle teams: van harte profi-
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ciat. Elk team is inmiddels officieus en
officieel gehuldigd en zijn terecht in het
zonnetje gezet.
Op de laatste thuis-speeldag werden Gilze 1, H1 en JMU15-I direct gehuldigd in
het bijzijn van ouders, vrienden en clubgenoten. In een gezellige sfeer werd er
een mooi feestje gehouden dat een week
later nog eens dun werd overgedaan tijdens de officiële Competitieafsluiting
2012 bij Eetcafé Den Brooy en The Banner. Lekker gegeten en gedronken met
bijna alle competitiespelers en trainers.
En zo hoort het!

Alle Kampioensteams van de Regiocompetitie (JMU15-I, H1 en Gilze 2) zullen
op 10+11 maart in Tilburg de Slotwedstrijden Regiocompetitie 2011-2012 spelen. Alle kampioenen van de diverse
Brabantse afdelingen spelen tegen elkaar
waardoor één team per klasse zichzelf
‘Brabants Kampioen’ mag noemen. Als
een Gilze-team die titel behaalt, mag
Kopij: virke@bcgilze.nl

men eventueel door naar de Nederlandse
Kampioenschappen voor Clubteams!
JMU15-I speelt haar slotwedstrijden in
Tilburg op zaterdag 10 maart. Op zondag
11 maart zullen Gilze 2 en H1 in actie
komen. Succes allemaal!
Alle seniorencompetitiespelers trainen nu
nog door tot de clubkampioenschappen
op de dinsdagavonden. Dit geldt overigens ook voor de jeugdcompetitiespelers
die op de vrijdag blijven trainen tot en
met 23 maart.
Inmiddels is Gilze 1 al begonnen aan het
Bekertoernooi voor landelijke teams. In
de eerste confrontatie werd BCO thuis
met 3-2 verslagen. Nu nog de poulewedstrijd winnen, uit tegen Robad en ‘we’
zitten in de volgende ronde. Daarin zou
Gilze 1 weleens tegen een 2e divisieteam kunnen loten; een mooie gelegenheid om te zien waar Gilze staat…
Iedereen kon zich tot 29 februari j.l.
aanmelden om ook volgend seizoen
competitie te gaan spelen. Inmiddels zijn
de competitieleiders voorzichtig een
voorlopige teamindeling aan het ‘kneden’. Hierbij worden diverse criteria in
meegenomen om de juiste spelers in de
juiste teams te plaatsen: prestaties,
trainingsopkomst, trainingsinzet, gedrag
en doorgroeimogelijkheden.
De TC heeft ook dit seizoen de Open
Dongense (7+8 april 2012) aangewezen
als een Aanwijstoernooi voor de senioren. De inschrijving hiervan is nu geopend door toernooi.nl. Dankzij de goede
sponsoropbrengst van de PR-commissie
stelt de TC per speler per onderdeel
EUR. 2,50 ter beschikking. Graag zelf
voorschieten en je kunt het kortingsbedrag na afloop bij Sander Coppens terugvragen.
`t Virke seizoen 20 nummer 4

Twee keer per jaar actualiseert Badminton Nederland de Nationale Ranglijst.
Elke competitiespeler heeft een ranking
die fluctueert door deelname aan en
prestaties in competitieverband en toernooiverband.
Voor de meest actuele ranglijst van
Badminton Nederland (december 2011)
staat Remy als hoogste heer genoteerd
als enkel-speler (plaats 438). Niels volgt
op plaats 441. Maaike op 428 en Sandy
staat zelfs op plaats 294! Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkel, dubbel
en mix.
Iedereen kan zijn eigen Ranglijst-plaats
checken
via:
http://www.badminton.nl/wedstrijdbadm
inton/nationale_ranglijst.
We hebben inmiddels Maaike de Jong
toegevoegd aan de Technische Commissie in de hoedanigheid van Hoofdtrainer
Jeugd. Daardoor zal zij voortaan samen
met Remy de teamindeling junioren samenstellen. Temeer Maaike elke vrijdagavond de jeugdcompetitiespelers traint
kan zij als geen ander de (toekomstige)
niveau’s van deze spelers inschatten.
Maaike: welkom!
Helaas is onze competitiebegeleider John
Graafmans weer terug gemoeten naar
het ziekenhuis na zijn heupoperatie eind
vorig jaar. Door nieuwe complicaties zal
John eind februari opnieuw moeten worden geopereerd. Alle competitiespelers
hebben inmiddels hun steunbetuigingen
op een gezamenlijke Beterschapskaart
gezet. John was daar blij mee. Wij wensen John een voorspoedig herstel toe!
Namens de Technische Commissie,
Mario.
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Nerhovensestraat 11
Postbus 23
5126 ZG Gilze
Tel: 0161 - 45 17 20
Fax: 0161 - 45 10 09

JP

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

Mary Zeldenrustlaan 52 Tel.

0161-225278

5122 CE Rijen

0161-220535

Fax.

Autotel. 06-53259174
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Jeugdcommissie
De afgelopen periode was een vrij rustige voor de Jeugdcommissie. Toch hebben we sinds het verschijnen van het
vorige Virke een tweetal activiteiten georganiseerd, is de Minicompetitie inmiddels begonnen en staan er de komende
periode nog genoeg dingen te gebeuren.
Genoeg om over te schrijven dus!
Nieuwjaarstoernooi
Het lijkt al een hele tijd geleden, maar
we zijn deze periode begonnen met het
traditionele Nieuwjaarstoernooi. Dit is
een ouder- kindtoernooi en ieder jaar
zorgt dit toernooi voor een volle zaal
badmintonners. Dit jaar vormde daar
geen uitzondering op. Met maar liefst
bijna 80 deelnemers was het weer erg
druk op de eerste badmintonwoensdag
van het jaar. Voor de kinderen een
mooie gelegenheid om eens aan hun ouders te laten zien wat ze het afgelopen
seizoen allemaal geleerd hebben. Voor
de ouders is het een mooie gelegenheid
te ondervinden hoe moeilijk badmintonnen wel niet is! Het was een heel gezellig
toernooi, waarbij de jeugdcommissie ook
nog zorgde voor een lekker hapje en
drankje. De foto’s en een filmpje staan
inmiddels op internet.
Carnavalstoernooi
Ook vond in de afgelopen periode het
carnavalstoernooi plaats. Ook dit is altijd
een erg druk, maar erg gezellig toernooi.
Bij dit toernooi mogen de jeugdleden een
vriendje of vriendinnetje meenemen.
Uiteraard komt iedereen lekker verkleed
naar de badminton en knalt de carnavalsmuziek uit de speakers. Voor diegene die het origineelst verkleed waren,
lagen er nog leuke prijsjes klaar. Ook dit
was een hele gezellige avond!
`t Virke seizoen 20 nummer 4

Minicompetitie
Met een ongekend groot aantal teams
(maar liefst 4!) neemt BC Gilze dit jaar
deel aan de Minicompetitie. De eerste
wedstrijden zijn inmiddels gespeeld en of
er nu werd gewonnen of verloren, het
belangrijkste is dat iedereen het naar
zijn zin heeft. Winnen is natuurlijk leuk,
maar meedoen is belangrijker dan winnen!
Komende periode
Binnenkort gaat “Actie Klavertje 4” weer
van start. Ook dit jaar verkopen we weer
bloembollen met lootjes. De hele opbrengst van deze actie komt ten goede
aan de jeugd van BC Gilze en daarvan
gaat er een groot deel naar het zomerkamp. Zonder deze actie zouden we
simpelweg niet op kamp kunnen. Probeer straks dus zoveel mogelijk zakjes te
verkopen! Ook zit het Deeldiploma er
weer aan te komen. Zodra de datum
hiervan bekend is, krijgen jullie een brief
mee. Het Deeldiploma-Examen zal ergens eind maart, begin april plaatsvinden. Op woensdag 21 maart gaan we
verder met de DubbelCup. Het einde
komt in zicht, dus punten pakken wordt
steeds belangrijker. Voor de start van de
avond zullen de tussenstanden bekend
worden gemaakt! Ten slotte is er, in
verband met de voorjaarsvakantie, op
woensdag 25 april en woensdag 2 mei
alleen badminton van 19.00 uur tot
20.00 uur. Schrijf dit alvast op de kalender!
7 mrt
JTP blok 4
14 mrt
JTP blok 4
21 mrt
Dubbelcup
28 mrt
JTP blok 4
4 apr
JTP blok 4
11 apr
JTP blok 4
18 apr
JTP blok 4
25 apr en 2 mei
Voorjaarsvakantie
Badminton van 19.00 uur tot 20.00
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OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE:
Hoofdsponsor seniorencompetitie:
Sporthal “Achter de Tuintjes”
Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Ordito & Invocare
Telbordsponsoren:
Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor
Slagerij de Jong | SHC
Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling
Wilkin Sports | TSC Gosens
Novi kunststoffen | Artiteq
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!

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

06 – 51217219
www.haarmodelabelleza.nl

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting
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Recreatie
Commissie
Nadat Super Mario op de druk bezochte
nieuwjaarsreceptie de champagnefles
ontkurkt had, kon het nieuwe jaar weer
echt van start met het nieuwjaarstoernooi de woensdag daarop. Eén van de
vaste evenementen van het jaar inclusief
de introducés en het gezellige napraten
aan de bar bij Huub. Geslaagd? Jazeker
want naast de gezellige bijeenkomst
wordt de badminton vereniging weer
eens naar buiten uitgedragen.
En heeft dat effect dan? Nou, ik dacht
het wel! Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat de vereniging een vrijwel
constant ledental heeft. Dat is zeker
geen gewone zaak wanneer men om zich
heen kijkt naar andere verenigingen
waar men de ledenaantallen ziet dalen.
Het bewijst de gezondheid ervan. Natuurlijk verdwijnen er soms leden vanwege allerlei redenen, maar we zijn
blijkbaar in staat om desondanks het
ledenbestand op peil te houden.
Opvang en behoud van nieuwe leden is
één van de (belangrijkste) taken van de
recreatie commissie. Eerste opvang is
duidelijk; het eerste praatje over het
reilen en zeilen binnen de vereniging,
wie zijn de aanspreekpunten en wat zijn
de regeltjes. Natuurlijk de cursus “Basics
in het Badminton”, maar daarna begint
het echte werk pas. Overigens is de eerste opvang reeds jaren door Bernadette
gedaan. Zij kan bogen op een prima resultaat al die jaren, maar vanaf januari
zal zij het stokje over gaan dragen aan
Ilse van den Braak.
Bepalend voor het behoud van het nieuwe lid is de sfeer binnen de vereniging.
De eerste indruk is daarbij cruciaal. Hoe
gaan de leden met elkaar om. Hoe snel
voelt een nieuw lid zich thuis. En, als hij
`t Virke seizoen 20 nummer 4

of zij bekomen is van de eerste schrik
van wat het spelletje nu eigenlijk inhoudt, hoe wordt hij dan verder geïntegreerd in de vereniging. Het resultaat zie
je in onze verenigingscultuur! En analyserend mogen we best trots zijn op deze
cultuur. Natuurlijk moet je wat onderhoud plegen in de vorm van evenementen binnen dan wel buiten het badminton, maar een goed geoliede machine
blijft gaan en gaan. En dan doe je het
werk met veel plezier.
Enne…. applaus voor jezelf!!
Bernadette, Els, Ilse, Jacqueline, Dennis,
Fred en Ruud.

PR Commissie
Het eerste seizoen met de nieuwe clubkleding zit er inmiddels op. Een mooi
gezicht met het “nieuwe”geel op alle banen. Inmiddels is ook de tweede bestelronde geweest en hebben weer enkele
leden het nieuwe clubshirt aangeschaft.
Per volgend seizoen zullen ook de jeugdleden in het nieuwe clubtenue gaan spelen. Aan het einde van het seizoen zal
daarvoor een pas-en-bestel-sessie georganiseerd worden, zodat de jeugdleden
na de zomer ook in het “nieuwe” geel de
baan op kunnen. Zoals de afgelopen drie
jaar willen we ook komend seizoen alle
jeugdteams van één hoofdsponsor voorzien, mocht u interesse hebben, dan
kunt u zich wenden tot de PR-commissie.
Aan iedereen alvast heel veel succes bij
de clubkampioenschappen!
Groeten namens de PR commissie,
Michel van Dongen

9

C1000 Hapers
Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze
Tel: 0161 451206
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Jarige jeugdleden
Jort Willemse
Chimène Prins
Gijs Witteman
Quintus Huijskens
Jannes Oprins
Joey van Gils
Rens van Herwaarden

10 mrt
26 mrt
28 mrt
4 apr
7 apr
22 apr
26 apr

Jarige seniorleden
Dennis Vermetten
Marja Bruilinckx
Wilma Baart
Toon van Gestel
Joris van Mourik
Hans Witteveen
Joseph Wirken
Bart van de Staak
Hein van der Lee
Niels Geerts
Bernadette Laarhoven
Remy van Mierlo
Mariëlla Theeuwes
Ron van der Veen
Bart Timmermans

3 mrt
4 mrt
5 mrt
5 mrt
6 mrt
6 mrt
10 mrt
14 mrt
17 mrt
25 mrt
3 apr
3 apr
21 apr
28 apr
1 mei

Zaaldiensten
14 maart:
Koen Haarbosch + Irma Sprangers
21 maart:
Kees vd Heijden + Angela Smeekens
28 maart:
Tony Huijskens + Richard Schrauwen
04 april:
Chrissy vd Hurk + Claudia Schoenmakers
11 april:
Sterkte toernooi: Els + Fred
19 april:
Jannick Ickenroth + Jac van Rosmeulen
`t Virke seizoen 20 nummer 4

25 april:
Maaike de Jong + Joost Roovers
02 mei:
Claud Klaassen + Jurgen Rommen

Af & Bij
Af:
Bij:
- EstherTissot
- Frank van Oosterwijck
- Monique Willemse - Ophof

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

€38,00
€26,00
€30,00

Deze verhogingen is ingegaan op 1 april
2011 jl. (kwartaal 2). Indien je per automatische incasso betaalt zou je deze
dan willen aanpassen, zodat per 1 april
het juiste bedrag wordt overgemaakt.
Alvast bedankt.
Sander Coppens
Penningmeester
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Doorgeefpagina
senioren
Hallo,
Ik heb de doorgeefpagina van Kitty
doorgekregen! Dus bij deze zal ik wat
over mezelf gaan vertellen.

Ik ben geboren 26 juni 1973, reken zelf
maar uit wat mijn leeftijd is. Mijn hele
leven woon ik al in Gilze, ik woon zelfs
nog steeds in dezelfde straat, wat mij
dus zeer goed bevalt.
Ik heb voor dat ik ging badmintonnen
eerst nog wat andere dingen gedaan. Ik
ben begonnen met turnen, daarna heb
ik nog een tijdje volleybal gespeeld,
maar uiteindelijk is het toch badminton
geworden waar ik inmiddels alweer 23
jaar lid ben. Ik ben destijds gelijk begonnen met competitie spelen bij de
jeugd, op mijn 17e ben ik bij de senioren
competitie gaan spelen. Dit heb ik een
jaar of 5 gedaan, maar door omstandigheden ben ik toen gestopt.
Wel ben ik actief gebleven in verschillende commissies, ik ben een tijdje voorzitter geweest van de PR-commissie, daarna ben ik bij de Jeugdcommisie terecht
gekomen en heb ik menig jeugdkamp
mee georganiseerd. Daarna ben ik een
tijdje non-actief geweest, maar inmiddels zit ik alweer 4 jaar in de Technische
Commissie en vervul hier de functie van
`t Virke seizoen 20 nummer 4

ccp-er. Ik verzorg de competitie van zowel de jeugd als de senioren. Ik doe alle
aanvragen en plan alle wedstrijden en
ben tevens contact persoon voor andere
verenigingen een hoop administratief
werk dus, maar wat ik met veel plezier
doe!
Dit was mijn stukje over het badmintonnen, maar ik heb natuurlijk nog wel wat
meer te vertellen over mezelf.
Ik ben na de basisschool naar de Jozef
Mavo in Tilburg gegaan, daarna heb ik
een jaartje op het Theresia Lyceum gezeten om de havo te gaan doen, maar
dat was het niet, ik heb er een jaar veel
plezier gehad maar heb toen toch vaarwel gezegd. Ik ben naar het mdgo gegaan om de opleiding agogisch werk te
gaan doen en heb toen de richting residentieel werk gekozen om daarna in de
kinderopvang te gaan werken. Hier heb
ik toen een jaar of 3 gewerkt maar
moest toen stoppen om medische redenen. Nu ben ik vooral thuisblijfmoeder
en werk 9 uurtjes per week als (met een
chique woord) interieurverzorgster.
Op 17 jarige leeftijd heb ik Claud leren
kennen, die inmiddels ook al jaren lid is
van de badminton. Na een verkeringstijd
van 7 jaar zijn we gaan samenwonen.
Weer 7 jaar later werden wij de trotse
ouders van onze zoon Jesse, die inmiddels ook al weer 7 jaar is. Jesse vind
badminton ook een leuke sport en gaat
op zondagen vaak mee kijken naar de
competitiewedstrijden en probeert dan
iedereen zo ver te krijgen om met hem
een shuttletje over te slaan, wat hem
dan ook vaak lukt. Maar voetbal is toch
wel nummer 1 bij hem en speelt competitie met de F3. Dus je raad het al, ik sta
geregeld te blauwbekken langs de lijn
om het elftal aan te moedigen. Maar zoals de meeste ouders vind ik dit geen
enkele opgave en ben ook ik die trotse
ouder die zijn kind geweldig vind.
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Jullie hebben een klein stukje over mijn
leven kunnen lezen. Maar ik vind het ook
heerlijk om te kletsen dus als je nog iets
van me wilt weten, dan zie ik je graag in
de kantine op woensdagavond en dan
beantwoord ik je vragen onder het genot
van een drankje! Want ook dat is voor
mij heel belangrijk bij de badminton de
gezelligheid achteraf. Ik hoop daarom
ook dat er meer recreanten zich laten
zien in de kantine zodat ik die ook beter
kan leren kennen.
Dit was mijn stukje en ik wil graag de
doorgeefpagina doorgeven aan……..Jos
Vermeulen!
Jos is zeer actief met ’t Virke (hij zit in
deze commissie) maar schrijft nooit over
zichzelf, dus bij deze Jos….brand los!

Doorgeefpagina
Jeugd
Hallo allemaal
Ik ben Fenne Kreeft. Ik ben 10 jaar en zit in
groep 6 van de Bolster (niet in dezelfde klas
als mijn zus).
Sinds september 2010 zit ik op badminton.
Het leukst aan badminton vind ik de wedstrijdjes en het kamp was ook heel leuk.
Dansen bij Astrid is mijn andere hobby.
Verder doe ik graag tekenen en kleuren.
Ik geef de doorgeef pagina aan mijn vriendje
Rick v. Baal
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Van de
Scheidsrechter
In het vorige Virke schreef ik over de
service. Maar als je eenmaal een tijdje
op de baan bezig bent, zal je wellicht
behoefte hebben aan een momentje van
rust. En wat hulp van buitenaf kan soms
wonderen doen…
Veel leesplezier,
Joost Roovers
Nationaal Scheidsrechter, Badminton
Nederland
Even een momentje voor jezelf…
Na het spelen van een aantal punten
heeft u misschien behoefte aan even wat
rust. Over datgene waar u recht op hebt
het volgende:
Tijdens iedere game is er de mogelijkheid voor een korte pauze zodra de eerste van de spelers 11 punten heeft gehaald. Een scheidsrechter hoort dan de
stand om te roepen gevolgd door “Pauze” (bijvoorbeeld: “elf-zeven, pauze”).
Vanaf dat moment gaat de klok tikken.
De spelers hebben de mogelijkheid om
maximaal 60 seconden rust te nemen.
Let wel: er MAG gepauzeerd worden. Als
beide partijen daar geen behoefte aan
hebben (wat vooral recreatief het geval
is), mag er ook gewoon doorgespeeld
worden. Als minstens één van de partijen wél rust wenst te nemen, dan worden
de partijen na 40 seconden door de
scheidsrechter gewaarschuwd dat er nog
20 seconden pauze over zijn. De spelers
worden nu geacht weer aanstalten te
gaan maken om het spel te hervatten.
Na het verstrijken van de volledige 60
seconden roept de scheidsrechter uit het
voorbeeld: “elf-zeven, Speel”. Dit om
aan te geven dat het spel weer wordt
hervat.

Kopij: virke@bcgilze.nl

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

`t Virke seizoen 20 nummer 4
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Als spelers eerder dan de uiterst toegestane duur weer klaar zijn zal de
scheidsrechter het spel eerder weer in
gang zetten.

Als je het even niet meer weet
Omdat goede tips altijd van pas kunnen
komen, nog een opmerking over coaching:
Hoewel het niet door iedereen gewaardeerd wordt, is het de coach toegestaan
om tussen elk punt (van buiten de baan)
aanwijzingen te geven. Dus alleen als de
shuttle niet in het spel is! Tijdens de
pauzes mag de coach op de baan komen
om aanwijzingen te geven. Wanneer de
scheidsrechter de laatste 20 seconden
aankondigt hoort de coach de baan weer
te verlaten.

Ook tussen de games natuurlijk wat
rust
Aan het einde van een game roept de
scheidsrechter “Game”. Op dit moment
gaat de pauze tussen eerste en tweede
game of tussen tweede en derde game
(indien die gespeeld moet worden) lopen. Pauzes tussen games duren maximaal 120 seconden. Ook hier geldt dat,
zodra de partijen binnen die tijd klaar
zijn om opnieuw te beginnen mag dit
ook. De scheidsrechter waarschuwt (zo
nodig) ook weer wanneer er nog maar
20 seconden van de pauze over zijn.
Op de baan blijven?
Tijdens de pauzes is het spelers toegestaan om de baan te verlaten. Als speler
zorg je er uiteraard voor dat je op tijd
weer terug bent! Het is immers niet toegestaan om het spel onnodig op te houden.
Let op: buiten de pauzes is het niet toegestaan de baan te verlaten zonder toestemming van de scheidsrechter. Ook
niet om tussen de rally’s even wat te
gaan drinken, het toilet te bezoeken of
om een ander racket te gaan pakken.
Hier geldt steeds: eerst toestemming
vragen aan de scheids.
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[Bron: www.erikmeijs.com]

Tot slot…coaches opgelet:
Het is coaches niet toegestaan om tijdens de rally aanwijzingen aan de spelers te geven. En ook het afleiden van de
spelers is uiteraard niet toegestaan.

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!!!

Gazelle
Sparta
Batavus
Keeway
Peugeot
Kymco
Aprilla
Tomos
Sym

Heuvel 2 - 5126 CN Gilze - tel: 0161 451316

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

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

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

`t Virke seizoen 20 nummer 4

17

Locatiezoeker Gilze
In deze rubriek in ’t Virke wordt de kennis van de lezers over locaties in Gilze getest. Er
worden een aantal foto’s afgebeeld van een locatie in Gilze, waar een aantal vragen
over gesteld worden.
Laat zien dat je kennis van Gilze hebt en mail je antwoorden naar virke@bcgilze.nl. Het
is ook mogelijk om de antwoorden op te schrijven en in te leveren bij één van de redactieleden. Vermeld hierbij duidelijk je naam. De antwoorden zijn in te leveren tot en
met 18 april 2012.
Over het hele seizoen wordt een ranking bijgehouden en de winnaar krijgt een verrassingspakket.

1. Waar is deze foto gemaakt?
2. Wat staat er op de sokkel?

3. Waar staat deze vuilnisbak?

4. Wat is het linkervoorwerp?

Weet je de antwoorden op deze vragen, stuur ze dan voor 18 april 2012 op naar virke@bcgilze.nl of geef ze af bij één van de redactieleden.
Antwoorden van vorige keer:
1. In het mollebos
2. O.a. om het mollebosfist

3. Kruising Nieuwstraat – Lange wagenstraat
4. Schoenen

5
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Kopij: virke@bcgilze.nl

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

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

06 27 502 651

www.bgeo.nl

www.cafedetip.nl

Plaza 't Centrum
Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE
Tel.: 0161-456212 Fax: 0161-456213
`t Virke seizoen 20 nummer 4

Voor informatie:
06-46158410
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Wist u dat…
………. De huidige jonge generatie niet weet wat bijvoorbeeld ‘biebop’ is?
………. Pruts laatst zijn bijnaam weer eens eer aandeed door tijdens een badmintonreisje
met de auto stil te komen staan op de snelweg door tekort aan benzine (verrekte
student!)?
………. Naomi Mario’s roze badmintonshirt als ‘bijzonder’ typeert?
………. “Count Ed Hankey” naar verluidt nog steeds rondloopt in zijn dart-cape?
………. Vrouwlief Jolanda klaarblijkelijk dus goed kan naaien?
………. Sunny denkt dat haar badmintonprestaties worden beïnvloed door de kwaliteit van
haar racketbespanning?
………. Femke liever niet als ‘sneu’ wordt gezien?
………. Het geen toeval kon zijn dat Koen van huis af de sporthal binnenloopt, terwijl Anoek
precies tegelijkertijd haar ‘woensdag-verjaardags-hapjes’ heeft besteld?
………. Heidi ook een Trending Topic-woord gebruikt: “Viesneus”?
………. Kimberley voor 19 maanden naar Londen scheen te gaan?
………. Dit achteraf een Facebook-grapje van de patat-generatie bleek te zijn?
………. Colette en Jasmijn nu via het RegionaalTrainingsCentrum extra trainingen gaan krijgen en zo snel naar een hoger niveau hopen te komen?
………. Anoek graag van (gespreks)partner wisselt tijdens het eten?
………. Niels de meest lenige badmintonner is want hij kan achterover hangend zijn enkels
vastpakken?
………. Of zou Hein dit ook kunnen?
………. Maaike eindelijk beugelvrij is?
………. Ze nu ineens wel ZakiZiki’s draagt?
………. Het erg tricky wordt nu Michel van Dongen zich ook al een mening denkt te kunnen
veroorloven over mode en kledingtrends?
………. Heidi volgend competitieseizoen zelf elke wedstrijd appeltaart zal gaan bakken voor
haar team?
………. Tim Braspenning een passie heeft voor de jeugd en leeft als een topsporter (citaat
van Tim zelf…)?
………. BlackJac binnenkort weer op de foto gezet zal gaan worden tijdens de aanstaande
Clubkampioenschappen op 24&25 maart?
………. Ed kleine voeten heeft en volgens Marieke ook een kleine… (neus?)
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Kopij: virke@bcgilze.nl

