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Van de Redactie
 
Beste badmintonners en andere lezers.
 

Alweer het laatste Virke van 2013. 

gaat de tijd toch snel. Met deze keer 

woordje van onze competitieleider Corn

Pijpers. Ook komen de andere commi

sies aan bod met de laatste informatie. 

Frank van Oosterwijck vertelt iets over 

zichzelf in de doorgeefpagina en er is 

een dag ‘meegelopen’ met onze voorzi

ter Ben van der Veer jr. 

 

Voor nu in ieder geval veel leesplezier en 

tot binnenkort. 

 

Namens de redactie wensen we jullie 

alvast fijne feestdagen en een gelukkig 

Nieuwjaar. 

 

Groeten van Sofie, Jos en Ed 

 

Van de Voorzitter
 

Beste leden, 

 

Het jaar loopt ten einde, de Kerstdagen 

en oud & nieuw naderen. Een leuke, g

zellige tijd van het jaar, maar in 2013 

een tegenvaller voor de BC Gilze ba

mintonner.  Eerste Kerstdag en nieu

jaarsdag vallen namelijk op een woen

dag, geen woensdagavond, badminto

avond dus. Om deze lange badmintonl

ze periode wat dragelijker te maken 

kwamen Leny, Huub en Jim met het 

voorstel om van maandag 30 december 

een badmintonavond te maken voor de 

senioren. We hebben dan van 20.00

23.00 uur de zaal, net zoals de woen

dagavond, maandagavond, badminto

avond dus. Helaas geldt dit niet vo

jeugd, zij zullen het in de Kerstvakantie 

zonder badminton moeten stellen. Voor 
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een badmintonavond te maken voor de 

senioren. We hebben dan van 20.00-

23.00 uur de zaal, net zoals de woens-

dagavond, maandagavond, badminton-

avond dus. Helaas geldt dit niet voor de 

jeugd, zij zullen het in de Kerstvakantie 

zonder badminton moeten stellen. Voor 

de jeugd start het jaar met de vrijda

training op 3 januari. 

 

Het jaar 2014 begint traditiegetrouw met 

de nieuwjaarsreceptie. Graag wil ik alle 

leden uitnodigen voor de n

ceptie die op 1 januari van het nieuwe 

jaar van 11.00 tot 12.30 uur gehouden 

zal worden bij het Water aan de Wara

de. Een mooie gelegenheid om andere 

leden een gelukkig nieuwjaar te wensen, 

onder het genot van warme Chocomel, 

snert, koffie of thee. Ook jeugdleden met 

hun ouders zijn van harte welkom.

 

Slechts een paar dagen daarna op 4 j

nuari 2014 wordt het, inmiddels ook tr

ditionele, dartstoernooi “Huub’s Emba

sy” gehouden. Alle senioren hebben 

hiervoor al een mail gehad met daarbij 

ook een link naar het promotiefilmpje 

dat Ruud van Heijst heeft gemaakt. Heb 

je het filmpje nog niet gezien? Zoek het 

dan snel op via het volgende adres: 

http://www.youtube.com/watch?v=netK

P67Tez0 Ruud heeft er weer erg zijn 

best op gedaan en het resultaat mag er 

dan ook zijn. 

 

Tot slot wil ik iedereen hele fijne Fees

dagen toewensen! 

 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

 

 

 

“After climbing a great hill,

one only finds that there are many more 

hills to climb.”

~ Nelson Mandela ~

 

Vertaling: “Na het beklimmen van 

grote berg,

constateert men slechts dat er vee

bergen te beklimmen zijn.”
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Technische Co

missie 
 

De competitie is alweer ruim over de 

helft. Een mooi moment om de tusse

balans op te maken. Vooral de jeug

competitieteams JMU13-1 en JMU 13

doen het erg goed: beide teams staan op 

de 1e plaats!! Hou vol zodat we aan het 

einde van de competitie weer een paar 

kampioensteams mogen huldigen! Via 

onze website www.bcgilze.nl kan iede

een altijd heel gemakkelijk de tuss

standen volgen van alle competiti

teams. Er zijn een paar teams die er nog 

hard aan moeten trekken om niet op de 

laatste plaats te eindigen; die moeten 

dus nog extra goed trainen zodat ze nog 

wat extra puntjes kunnen binnenslepen.

Op veler verzoek van de seniorencomp

titiespelers zal de TC dit jaar weer een 

competitieafsluitingsdiner organiseren. 

Daar krijgt iedereen binnenkort nog een 

uitnodiging voor. Natuurlijk zullen de 

eventuele kampioensteams weer op de 

allerlaatste speeldag (thuis) gehuldigd 

worden. 

Eind december word weer het jaarlijkse 

Bavel-jeugdtoernooi gehouden. Daar 

doen altijd veel Gilzer jeugdspelers aan 

mee en vallen ook regelmatig in de pri

zen. Een leuk 1-daags toernooi waarbij 

iedereen veel wedstrijden speelt.

De TC bekijkt momenteel samen met het 

Bestuur welke strategie we gaan voeren 

de komende jaren. We hebben hele t

lentvolle jeugdspelers, maar het zal nog 

wel een paar jaar duren voordat zij in 

Gilze 1 te bewonderen zijn. Dus moeten 

we met de huidige spelers proberen de 

huidige hoge speelklassen zo lang mog

lijk te verdedigen. 

 

Woordje van Corné (competitieleider s

nioren): 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Technische Com-

De competitie is alweer ruim over de 

helft. Een mooi moment om de tussen-

lans op te maken. Vooral de jeugd-

1 en JMU 13-2 

het erg goed: beide teams staan op 

plaats!! Hou vol zodat we aan het 

einde van de competitie weer een paar 

kampioensteams mogen huldigen! Via 

kan ieder-

een altijd heel gemakkelijk de tussen-

standen volgen van alle competitie-

teams. Er zijn een paar teams die er nog 

hard aan moeten trekken om niet op de 

laatste plaats te eindigen; die moeten 

dus nog extra goed trainen zodat ze nog 

wat extra puntjes kunnen binnenslepen. 

seniorencompe-

titiespelers zal de TC dit jaar weer een 

competitieafsluitingsdiner organiseren. 

Daar krijgt iedereen binnenkort nog een 

uitnodiging voor. Natuurlijk zullen de 

eventuele kampioensteams weer op de 

allerlaatste speeldag (thuis) gehuldigd 

Eind december word weer het jaarlijkse 

jeugdtoernooi gehouden. Daar 

doen altijd veel Gilzer jeugdspelers aan 

mee en vallen ook regelmatig in de prij-

daags toernooi waarbij 

iedereen veel wedstrijden speelt. 

samen met het 
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Gilze 1 te bewonderen zijn. Dus moeten 

we met de huidige spelers proberen de 
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In vergelijking met de inschatting vooraf 

liggen de meeste teams zo halverwege 

de competitie op koers. Natuurlijk zullen 

er op individueel niveau spelers zijn di

meer of minder tevreden zullen zijn met 

hun eigen spel echter op teamniveau 

weinig verassingen. Onderstaand de st

tus na 8 speelronden 

Team 1 staat  op plaats 4 met 10 punten 

achterstand op nummer 1 en slechts 3 

punten achter op nummer 2. De bij tijd 

en wijlen opspelende blessures van R

my en Jeroen blijven een puntje van 

zorg maar zorgen nog niet voor veel o

rust. Een klassering bij de top 3 moet 

mogelijk zijn. 

Team 2 staat op een gedeelde tweede 

plaats met 37 punten, 13 punten achter 

de nummer 1. Ook hier geldt dat een top 

3 klassering zeker tot de mogelijkheden 

behoort. 

Team 3 staat op een keurige 2e plaats, 

17 punten achter de nummer 1, SCBC 

De Reeshof. Dat team steekt met kop en 

schouders boven de rest uit. Jammer, 

anders had een kampioenschap zeker t

de mogelijkheden behoort.

Team 4 staat momenteel laatste en zal 

alle zeilen bij moeten zetten om niet te 

degraderen. Van de 8 speelronden heeft 

Gilze er nog maar slechts 6 gespeeld. 

Teams liggen dicht bij elkaar wat bet

kent dat elke gewonnen wedstrijd 

meetellen. 

Team 5 staat op een keurige 4e plaats. 

Dit team laat zien dat er t.o.v. vorig jaar 

wel degelijk progressie is gemaakt.

 

Hieronder nog wat tips en tricks wat 

misschien net het verschil kan uitmaken 

tussen winst en verlies. 

• Kijk bij het inslaan al of je tege

stander links- of rechtshandig is. 

Vaak komen spelers hier pas tijdens 

de wedstrijd achter en dan heeft 

het al de nodige punten gekost.
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• Laat bij het inslaan nooit je beste 

slagen zien. Gewoon een beetje 

recht toe recht aan. Bewaar de ve

rassingsslagen liever tot in de we

strijd. 

• Neem absoluut de tijd voor elke 

service. Een goed begin is het halve 

werk. 

• Sluit je af voor de buitenwereld. 

Volledige concentratie op je eigen 

spel is een must 

• Laat je tegenstander niet zien hoe 

het werkelijk is gesteld met je fi

heid. M.a.w. blijven lachen als je 

erdoor zit maar ook; net doen of je 

doodmoe bent terwijl je nog lucht 

genoeg hebt. 

• Plak, bij het laatste winnende punt, 

een stukje kauwgom, onopvallend, 

in de shuttle. Serveer vervolgens 

kort. Doordat de shuttle topzwaar is 

geworden zal die veel sneller zijn 

geworden met als resultaat dat de 

tegenstander  "uit" zal slaan. 

over!! 

 

Bullit vier is naar mijn mening de b

langrijkste en het is duidelijk dat het 

laatste punt onder onsportief gedrag 

valt: niet doen dus. Althans niet in offic

ele wedstrijden al is het wel lachen als 

iemand dit werkelijk een keer flikt in een 

wedstrijdje wat nergens om gaat. Want 

plezier blijft natuurlijk erg belangrijk

 

Training is 90% fysiek en 10% mentaal. 

Wedstrijden zijn voor 90% mentaal en 

10% fysiek. 

(Edmund Burke, sportfysioloog)

 

Tenslotte wenst de Technische Commi

sie iedereen alvast fijne feestdagen en 

een gezond en sportief 2014! 

 

Namens de TC, 

Mario. 
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Recreatie Co

missie 
 

Zo, we hebben de buit dit jaar weer 

mooi binnen!! En dan bedoel ik natuurli

ke de Gilzer winst op het jaarlijkse G

meente toernooi. De Rijense variant dit 

jaar gaf wel een overvol programma met 

bijna 400 partijen, maar deze poging om 

de Kanaries op de knieën te krijgen is 

faliekant mislukt. Dus zelfs in de uitpu

tingsslag zijn we onoverwinnelijk.

 

Ik denk dat de Rijen geheel overbluft 

was met onze nieuwe slogan “BC Gilze 

staat voor Sportiviteit, jij ook?”. En zie, 

met sportiviteit kom je verder. We m

gen als Gemeente Gilze en Rijen best 

trots zijn op deze jaarlijkse ontmoeting 

tussen twee sportief rivaliserende ba

minton verenigingen. Weken voor het 

toernooi wordt er al een polemiek g

voerd via de website en plaatselijke 

krant en op de dag waarop de arena’s 

gevuld worden met Kanaries en Bevers 

is de spanning te snijden. 

 

Trots mogen we zijn op de manier waa

op de scherpe competitie om de diverse 

felbegeerde bekers leiden tot zoveel ve

broedering. Een waardevolle culturele 

bijdrage aan het leven in een tijd waar 

door bezuinigingen veel cultuur ve

dwijnt. Gezien de enorme deelname elk 

jaar weer zal dit stukje cultuur niet meer 

verdwijnen. Het vele werk dat nodig is 

om dit toernooi ieder jaar weer tot een 

vlekkeloos succes te maken wordt met 

liefde gedaan; een welgemeend dank

wel. Maar ook de deelnem

langrijk voor het welslagen van het toe

noo!! Laten we dit jaarlijkse evenement 

koesteren tot in einde van jaren.
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voerd via de website en plaatselijke 

krant en op de dag waarop de arena’s 

gevuld worden met Kanaries en Bevers 

 

Trots mogen we zijn op de manier waar-

op de scherpe competitie om de diverse 

felbegeerde bekers leiden tot zoveel ver-

broedering. Een waardevolle culturele 

bijdrage aan het leven in een tijd waar 

door bezuinigingen veel cultuur ver-

jnt. Gezien de enorme deelname elk 

jaar weer zal dit stukje cultuur niet meer 

verdwijnen. Het vele werk dat nodig is 

om dit toernooi ieder jaar weer tot een 

vlekkeloos succes te maken wordt met 

liefde gedaan; een welgemeend dank-je-

wel. Maar ook de deelnemers zijn be-

langrijk voor het welslagen van het toer-

noo!! Laten we dit jaarlijkse evenement 

koesteren tot in einde van jaren. 
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Kopij: virke@bcgilze.nlKopij: virke@bcgilze.nl 
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Jeugdcommissie
 

Hallo allemaal, 

 

Het jaar 2013 is alweer bijna afgelopen… 

Dit betekend dat Sinterklaas (en zwarte 

Piet) en Kerst er weer aankomen. 

Maar ook de competitie ook alweer ha

verwege is. In het afgelopen Virke ko

den jullie precies zien hoe de teams er 

voor staan. Met nog een paar wedstri

den te gaan wordt het hier en daar nog 

erg spannend.  Daarnaast gaat in januari 

de mini competitie weer van start. De 

inschrijfformulieren zijn inmiddels uitg

deeld en hopelijk gaan veel jeugdleden 

hier aan mee doen! We hopen dan ook 

op een sportieve en respectvolle comp

titie.  

 

Op 8 januari 2014 start het nieuwe jaar 

met het ouder – kind toernooi,  dus p

pa’s en mama’s trek je sportkleren en 

sportschoenen aan en doe allemaal 

mee!!!  

 

We starten 2014 vanuit de jeugdco

missie niet met een grote flyer

nieuwe jeugdleden te werven, maar dat 

wil niet zeggen dat jullie broertjes, zu

jes, neefjes, nichtjes, vriendjes en vrie

dinnetjes niet van harte welkom zijn om 

eens bij ons te komen kijken en wellicht 

ook lid te worden van onze vereniging. 

Dus ken je iemand die wil komen ba

mintonnen, breng hem of haar dan op 

woensdagavond mee!  

 

Daarnaast wil ik alvast een paar data 

onder jullie aandacht brengen: 

- 26 februari 2014 = Carnavalstoernooi

- 12 april 2014 = Jubileumactiviteit voor 

de jeugd! 

- 4, 5 en 6 juli wordt het jeugdkamp 

weer gehouden.  

 

 

Jeugdcommissie 

Het jaar 2013 is alweer bijna afgelopen… 

Dit betekend dat Sinterklaas (en zwarte 

Piet) en Kerst er weer aankomen.  

Maar ook de competitie ook alweer hal-

verwege is. In het afgelopen Virke kon-

den jullie precies zien hoe de teams er 

ar wedstrij-

den te gaan wordt het hier en daar nog 

erg spannend.  Daarnaast gaat in januari 

de mini competitie weer van start. De 

inschrijfformulieren zijn inmiddels uitge-

deeld en hopelijk gaan veel jeugdleden 

hier aan mee doen! We hopen dan ook 

tieve en respectvolle compe-

Op 8 januari 2014 start het nieuwe jaar 

,  dus pa-

pa’s en mama’s trek je sportkleren en 

sportschoenen aan en doe allemaal 

We starten 2014 vanuit de jeugdcom-

lyer-actie om 

nieuwe jeugdleden te werven, maar dat 

wil niet zeggen dat jullie broertjes, zus-

jes, neefjes, nichtjes, vriendjes en vrien-

dinnetjes niet van harte welkom zijn om 

eens bij ons te komen kijken en wellicht 

ook lid te worden van onze vereniging. 

us ken je iemand die wil komen bad-

mintonnen, breng hem of haar dan op 

Daarnaast wil ik alvast een paar data 

 

26 februari 2014 = Carnavalstoernooi 

12 april 2014 = Jubileumactiviteit voor 

5 en 6 juli wordt het jeugdkamp 

Dus schrijf al deze data in je agenda 

en/of op de kalender van je ouders, z

dat je niets hoeft te missen! 

 

Namens de jeugdcommissie,

Ilse van den Braak 
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Dus schrijf al deze data in je agenda 

en/of op de kalender van je ouders, zo-

dat je niets hoeft te missen!  

Namens de jeugdcommissie, 
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PR Commissie 
 

De competitie is halverwege het 

en de meeste teams kunnen goed me

komen. Voor de meeste teams zijn er 

nog twee competitierondes en dan staat 

de kerst weer voor de deur. De kerst is 

een beproeving die voor badmintonners 

erg zwaar is. Want waar de gemiddelde 

Nederlander zich helemaal vol eet, moet 

de badmintonner zich inhouden, omdat 

in januari de beslissende wedstrijden van 

de competitie worden gespeeld. En dan 

moet je lichamelijk en mentaal topfit 

zijn!  

De kerst is een moeilijke tijd dus voor 

een badmintonner, daarom heeft de PR 

commissie enkele jaren geleden de BC 

Gilze kerstballen geïntroduceerd, zodat 

wij, de badmintonners van BC Gilze, toch 

een beetje bij elkaar zijn. Heb je er nog 

geen? Ze zijn vanaf sinterklaas tot aan 

de kerst nog te koop op woensdag avond 

in de sporthal.  

Naast de kerstballen zijn ook vele andere 

merchandise artikelen nog steeds te 

koop zoals bijvoorbeeld: 

Kopij: virke@bcgilze.nl

 

De competitie is halverwege het seizoen 

en de meeste teams kunnen goed mee-

komen. Voor de meeste teams zijn er 

nog twee competitierondes en dan staat 

de kerst weer voor de deur. De kerst is 

een beproeving die voor badmintonners 

erg zwaar is. Want waar de gemiddelde 

al vol eet, moet 

de badmintonner zich inhouden, omdat 

in januari de beslissende wedstrijden van 

de competitie worden gespeeld. En dan 

moet je lichamelijk en mentaal topfit 

De kerst is een moeilijke tijd dus voor 

een badmintonner, daarom heeft de PR 

commissie enkele jaren geleden de BC 

Gilze kerstballen geïntroduceerd, zodat 

wij, de badmintonners van BC Gilze, toch 

een beetje bij elkaar zijn. Heb je er nog 

geen? Ze zijn vanaf sinterklaas tot aan 

de kerst nog te koop op woensdag avond 

Naast de kerstballen zijn ook vele andere 

merchandise artikelen nog steeds te 

- De BC Gilze juichsticks

- Het BC Gilze opblaaskussen

- De BC Gilze dartflights (voor het 

darttoernooi op zaterdag 4 januari 

2014!) 

- Het BC Gilze autoshirtje

- De BC Gilze bierviltjes

 

Nadat wij als badmintonners de zware 

beproeving van kerst hebben doorstaan 

staat de BC Gilze nieuwjaarsreceptie te 

wachten. Op 1 januari zien vele leden 

(inmiddels traditiegetrouw) elkaar weer 

bij Water aan de Warande in G

elkaar gelukkig Nieuwjaar te wensen. Dit 

jaar zal het spektakel om 11.00u begi

nen en om ongeveer half één voorbij 

zijn. 

 

Dat was het voor deze keer. Aan iede

een alvast de beste wensen voor het 

komende jaar, enne… sterkte tijdens de 

kerstdagen! 

 

Groeten namens de PR commissie,

 

Michel van Dongen 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 

De BC Gilze juichsticks 

Het BC Gilze opblaaskussen 

De BC Gilze dartflights (voor het 

darttoernooi op zaterdag 4 januari 

hirtje 

De BC Gilze bierviltjes 

Nadat wij als badmintonners de zware 

beproeving van kerst hebben doorstaan 

staat de BC Gilze nieuwjaarsreceptie te 

wachten. Op 1 januari zien vele leden 

(inmiddels traditiegetrouw) elkaar weer 

bij Water aan de Warande in Gilze om 

elkaar gelukkig Nieuwjaar te wensen. Dit 

jaar zal het spektakel om 11.00u begin-

nen en om ongeveer half één voorbij 

Dat was het voor deze keer. Aan ieder-

een alvast de beste wensen voor het 

komende jaar, enne… sterkte tijdens de 

roeten namens de PR commissie, 



`t Virke seizoen 22 nummer 3 

 

 

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.    

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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C1000 Hapers 
Nieuwstraat 109 
5126 CC Gilze 

Tel: 0161 451206 



 

10 

Jarige jeugdleden
 

Marjolein van den Broek  

Imke van den Brand  

Kim van Beek   

Lara van Gils   

Fee Blom    

Giancarlo Oprins   

Rick van Baal   

Kimberley van Zon   

Aylis Oomen    

Emma de Vette   
 

Jarige seniorleden
 

Ingrid Faes    

Anoek Haarbosch   

Tim Wirken    

Peter de Leeuw   

Melanie den Ridder   

Tony Huijskens   

Joost Roovers   

Michel van Galen   

Jeroen Swaans   

Jac van Rosmeulen   

Femke van Riel   

Michel Faes    

Winfried de Kock   

Yannick Ickenroth   

William Aarts   

Niels Oomen    

Ilse van den Braak   

Harm de Vette   

Maaike de Jong   

Dennis Vermetten   
 

Zaaldiensten 
 

08 januari:   

Hein vd Lee – Corné Pijpers 

15 januari:   

Peter de Leeuw – Sunny vd Ouweland

22 januari:   

Marry van Mierlo –Marieke vdOuweland
 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Jarige jeugdleden 

22 dec 

9 jan 

24 jan 

28 jan 

2 feb 

9 feb 

11 feb 

19 feb 

22 feb 

23 feb  

Jarige seniorleden 

18 dec 

23 dec 

29 dec 

4 jan 

4 jan 

8 jan 

16 jan 

25 jan 

1 feb 

5 feb 

12 feb 

14 feb 

16 feb 

16 feb 

17 feb 

17 feb 

22 feb 

26 feb 

27 feb 

3 mrt 

Ouweland 

Marieke vdOuweland 

29 januari:   

Remy van Mierlo – José Oprins

05 februari:   

Joris van Mourik – Frans Oprins

12 februari:   

Kitty van Noort – Erwin Oprins

19 februari:   

Niels Oomen – Frank van Oo

26 februari:   

Jeroen Albers – Heidi Vermeulen

05 maart:   

Toine van Baal – Monique Willemse
 

Af & Bij 
 

Af: 

- Ron van der Veen 
- Bianca van der Veen 
 

Bij: 

- William Aarts 

- Nora Schnuck 
 

Van de Pennin

meester 
 

Hallo clubleden, 

Met ingang van februari 2014 gaat N

derland gebruik maken van IBAN rek

ning nummers. Dit is een langere versie 

van het huidige rekeningnummer. Als 

het gaat om automatische overschrijvi

gen, verandert de bank als goed is het 

rekeningnummer automatisch. Dit kan 

fout gaan, dus let goed op! Ook BC Gilze 

gaat gebruik maken van een IBAN. Let 

goed op dat dit nummer gebruikt wordt!

 

IBAN  -  NL78 RABO 0116 6924 64

 

Heb je nog vragen, dan kan je altijd co

tact met me opnemen. 

 

Groetjes, 

Christian van Zon 

Kopij: virke@bcgilze.nl 

José Oprins 

Frans Oprins 

Erwin Oprins 

Frank van Oosterwijck 

Heidi Vermeulen 

Monique Willemse 

Van de Penning-

februari 2014 gaat Ne-

derland gebruik maken van IBAN reke-

ning nummers. Dit is een langere versie 

van het huidige rekeningnummer. Als 

het gaat om automatische overschrijvin-

gen, verandert de bank als goed is het 

rekeningnummer automatisch. Dit kan 

dus let goed op! Ook BC Gilze 

gaat gebruik maken van een IBAN. Let 

goed op dat dit nummer gebruikt wordt! 

NL78 RABO 0116 6924 64 

Heb je nog vragen, dan kan je altijd con-
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Doorgeefpagina 

senioren 
 

Ook ik wil beginnen met mijn dank uit te 

spreken aan Ingrid Faes  voor het doo

geven van deze pen. 

Echt iets waar ik naar uit kijk. 

Ik zal mijn best doen om er iets van te 

maken. 

 

Aangezien ik erop 

werd geattendeerd 

dat ik mijn stukje al 

had moeten inleveren 

moest ik in een ijl-

tempo een stukje in 

elkaar knutselen, dus 

maar snel ter zake.  

Bij deze stel ik me 

dan ook voor.  

Mijn naam is Frank 

van Oosterwijck, en 

ben getrouwd met 

Fabi van Bezouw. Te-

zamen hebben wij een 

tweetal dochters; Sanne en Lieke.

 

Ik ben opgegroeid in een gezin met een 

drietal broers en één zus aan het `Raa

eind’ te Molenschot. 

Nadat ik getrouwd ben zijn we in Gilze 

komen wonen en na wat rondzwervingen 

binnen Gilze (Aalstraat , Oranjestraat, 

van Heinsbergstraat  en een tijdje in een 

varkensstal in Bavel) zijn we uiteindelijk 

in de Hoevenaarsstraat beland. Hier w

nen we inmiddels alweer bijna 17 jaar.

 

Nadat ik een paar jaar gevoetbald had, 

op café niveau, bij onder andere de M

nege Trappers in Hulten, de familie 

Beenakkers en later bij Klaassen hield dit 

op toen de competitie bij café de Hooikar 

er mee stopte. Ik had toen besloten dat 

ik wel wilde gaan badmintonnen aang

Kopij: virke@bcgilze.nl

Doorgeefpagina 

Ook ik wil beginnen met mijn dank uit te 

spreken aan Ingrid Faes  voor het door-

Ik zal mijn best doen om er iets van te 

Sanne en Lieke. 

Ik ben opgegroeid in een gezin met een 

drietal broers en één zus aan het `Raak-

Nadat ik getrouwd ben zijn we in Gilze 

komen wonen en na wat rondzwervingen 

(Aalstraat , Oranjestraat, 

van Heinsbergstraat  en een tijdje in een 

varkensstal in Bavel) zijn we uiteindelijk 

in de Hoevenaarsstraat beland. Hier wo-

nen we inmiddels alweer bijna 17 jaar. 

Nadat ik een paar jaar gevoetbald had, 

bij onder andere de Ma-

ten, de familie 

akkers en later bij Klaassen hield dit 

de Hooikar 

er mee stopte. Ik had toen besloten dat 

mintonnen aange-

zien dit mij wel een leuke sport leek. Dat 

heb ik een paar jaar lang g

uiteindelijk toch een keer mijn stoute 

schoenen aan te trekken en mij te me

den bij BC Gilze, nu twee jaar geleden

Tot op heden heb ik daar nog geen spijt 

van. Behalve het vrij spelen op woen

dag volg ik op dinsdag ook de recr

training van Kees Kerkhof.  

 

Door de week ben ik 

werkzaam bij w

schap Brabantse Delta. 

Binnen het w

werk ik op de   afdeling 

Plantoetsing en Ve

gunningen.  Bi

deze organisatie heb je 

met alle

lende afdelingen co

tact waardoor dit het 

werk erg

rieerd is.

In mijn vrije

me goed vermaken 

met tuinieren. Ook 

luister ik graag naar 

muziek waarbij de muziekkeuze sterk 

afhankelijk is va n de sfeer. 

 

Fabi en ik hebben twee gew

ters waarvan ik er eentje, Lieke

heb met het badminton virus. Lieke is 

inmiddels alweer 1,5 jaar lid van 

ze en speelt momenteel ook competitie. 

Sanne heeft als hobby dansen en danst 

bij de Bella Donna`s bij Astrid van Loon.

 

Ik vind dat ik al meer dan genoeg op 
papier heb gezet . Wellicht is het stukje 
niet lang genoeg zo, maar jullie doen het 
er maar mee. De pen wil ik vervolgens 
doorgeven een Michel Faes. Eens kijken 
wat hij te verzinnen heeft. Ik weet dat 
hij hier naar uit kijkt. 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 

zien dit mij wel een leuke sport leek. Dat 

heb ik een paar jaar lang geroepen om 

eindelijk toch een keer mijn stoute 

ken en mij te mel-

BC Gilze, nu twee jaar geleden. 

Tot op heden heb ik daar nog geen spijt 

Behalve het vrij spelen op woens-

dag volg ik op dinsdag ook de recreanten  

training van Kees Kerkhof.   

Door de week ben ik 

werkzaam bij water-

schap Brabantse Delta. 

Binnen het waterschap 

werk ik op de   afdeling 

toetsing en Ver-

gunningen.  Binnen 

deze organisatie heb je 

met allerlei verschil-

lende afdelingen con-

tact waardoor dit het 

erg leuk en geva-

. 

In mijn vrije tijd kan 

me goed vermaken 

met tuinieren. Ook 

luister ik graag naar 

ziekkeuze sterk 

kelijk is va n de sfeer.  

Fabi en ik hebben twee geweldige doch-

ters waarvan ik er eentje, Lieke, besmet 

heb met het badminton virus. Lieke is 

inmiddels alweer 1,5 jaar lid van BC Gil-

en speelt momenteel ook competitie. 

Sanne heeft als hobby dansen en danst 

bij de Bella Donna`s bij Astrid van Loon. 

d dat ik al meer dan genoeg op 
Wellicht is het stukje 

niet lang genoeg zo, maar jullie doen het 
er maar mee. De pen wil ik vervolgens 
doorgeven een Michel Faes. Eens kijken 
wat hij te verzinnen heeft. Ik weet dat 
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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

 

 

 

 

 

 

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:

Pasfotoservice, Stomerij service en Klein naaigarnituur

Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze

Tel: 0161-456633 

Hapers
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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 

 
Meldt u nu aan voor  onze  gratis digitale nieuwsbrief en 

profiteer van onze acties en aanbiedingen. 

Maar ook voor uw: 

Klein naaigarnituur 

Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze 

Hapers 
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Puzzels en kleu
 

 

 

 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Puzzels en kleurplaat 
 

 

 

 

 

 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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Van de jeugd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo, ik ben Chantal, ik ben 13 jaar en 

zit nu bijna 5 jaar op badminton. 

Ik speel in een heel leuk team en speel 

daarin de  mix samen met Koen en ik 

enkel. Ik vind dat we het goed doen, 

ook al zullen we geen kampioen worden.

Hallo, ik ben Marjo-

lein. Ik speel dit jaar 

in het competitieteam 

U15-1 met Joey, 

Koen, Maud en Chan-

tal. Tot nu toe staan 

we derde. Ik speel 

enkel en dubbel. Ik 

dubbel met Maud en 

dat gaat héél goed. 

Het is ook altijd heel 

gezellig in ons team. 

Hallo ik ben Joey. Ik 

speel in U15-1. Het is 

alweer de 4e keer dat ik 

competitie speel. Ik vind 

het heel leuk  en we 

hebben een gezellig 

team.In de U15 is het 

soms best moeilijk. Maar 

we coachen elkaar dan 

goed! 

Kopij: virke@bcgilze.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo, ik ben Maud en ben 14 jaar. Ik 

speel al badminton vanaf mijn 8ste en 

dit is het 5de jaar dat ik 

speel. Dit jaar speel ik in de U

vind het een leuk en gezellig team. Ik 

dubbel samen met Marjolein, en mix 

met Joey, dit gaat alle twee eigenlijk 

best wel goed. Ik heb het erg naar me 

zin dit team :). 

Hallo, ik ben Chantal, ik ben 13 jaar en 

zit nu bijna 5 jaar op badminton.  

heel leuk team en speel 

daarin de  mix samen met Koen en ik 

enkel. Ik vind dat we het goed doen, 

ook al zullen we geen kampioen worden. 

Hallo, ik ben Koen Timmermans, 12 jaar en ik zit op 

het Theresia Lyceum. Ik speel nu voor het eerste jaar 

competitie en speel in de U15-1. Ik vind het een heel 

gezellig team.Ik speel nu bijna 2 en een half jaar ba

minton, na 2 jaar gewoon trainen had ik zin om ook 

competitie te gaan spelen, dus ben ik van scouting af 

gegaan en ben ik meer gaan badmintonnen. Verder 

heb ik geen hobby’s qua verenigingen meer.

ben er nu 4 gewonnen en 2 verloren.

belangrijker dat ik er lol in heb en dat heb ik!

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 

Hallo, ik ben Maud en ben 14 jaar. Ik 

speel al badminton vanaf mijn 8ste en 

dit is het 5de jaar dat ik competitie 

speel. Dit jaar speel ik in de U-15 1. Ik 

vind het een leuk en gezellig team. Ik 

dubbel samen met Marjolein, en mix 

met Joey, dit gaat alle twee eigenlijk 

best wel goed. Ik heb het erg naar me 

Hallo, ik ben Koen Timmermans, 12 jaar en ik zit op 

Ik speel nu voor het eerste jaar 

1. Ik vind het een heel 

gezellig team.Ik speel nu bijna 2 en een half jaar bad-

minton, na 2 jaar gewoon trainen had ik zin om ook 

competitie te gaan spelen, dus ben ik van scouting af 

gegaan en ben ik meer gaan badmintonnen. Verder 

’s qua verenigingen meer. We heb-

ben er nu 4 gewonnen en 2 verloren. Maar ik vind het 

belangrijker dat ik er lol in heb en dat heb ik! 
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De dag van… 
 

Ben van der Veer jr. 
 

Ben, als trainer en spe-

ler bij Gilze 2, ben jij na-

tuurlijk vaak in de 

sporthal te vinden. Wat 

doe je na een wedstrijd? 

 

Ik ben niet meer zo ver-

drietig als vroeger. Ik kon 

behoorlijk over de zeik 

gaan, maar ik ben nu ge-

lukkig wel wat verstandiger 

geworden. Nu gaan we na 

een wedstrijd iets drinken 

met de tegenstander, lek-

ker wat eten, daarna naar 

huis en een beetje bank-

hangen. Verder evalueer ik samen met 

Maaike nog haar wedstrijden en daarna 

gewoon lekker relaxen. 

 

Hoe ziet het er bij jullie thuis uit?

 

Ik houd wel van een opgeruimd huis, 

maar dat is helaas niet altijd het geval. 

Soms is het lastig om het tijdens een 

drukke week alles netjes te houden.

 

En op maandagochtend: Hoe

gaat bij jou de wekker en hoe ziet 

een doordeweekse dag/week er 

voor jou uit? 

 

Ik werk bij accountkantoor 

Berk, zie auto *lachend. Ik ben veel op 

bezoek bij klanten, waardoor ik veel in 

de auto zit. Dat houdt vooral in dat ik 

veel in de file sta en onderweg ben. Ik 

heb eerst VWO gedaan en heb daarna 

aan Universiteit Tilburg accountancy g

daan, waar ik nu ook nog aan het stud

ren ben.  

 

 

 

hangen. Verder evalueer ik samen met 

Maaike nog haar wedstrijden en daarna 

er bij jullie thuis uit? 

Ik houd wel van een opgeruimd huis, 

maar dat is helaas niet altijd het geval. 

Soms is het lastig om het tijdens een 

drukke week alles netjes te houden. 

En op maandagochtend: Hoe laat 

gaat bij jou de wekker en hoe ziet 

weekse dag/week er 

 BakerTilly 

. Ik ben veel op 

bezoek bij klanten, waardoor ik veel in 

de auto zit. Dat houdt vooral in dat ik 

veel in de file sta en onderweg ben. Ik 

heb daarna 

aan Universiteit Tilburg accountancy ge-

daan, waar ik nu ook nog aan het stude-

 

Wat doe je het liefst met een da

je/avondje vrij? 

Een vrije dag moet meestal gepland 

worden. Maaike en ik vinden het leuk om 

dan naar een stadje te 

rijden en 

shoppen. Verder ben ik 

ook wel een hui

het weekend, maar over 

het algemeen heb ik best 

een druk l

de badmin

 

Daarover gesproken: 

hoe ben je eigenlijk 

voorzitter geworden?

 

Ik ben nu ongeveer zes 

jaar voorzitter van de 

club. Ik was zelf eigenlijk 

een hele tijd op zoek naar een voorzitter, 

heb het aan heel veel men

maar het duurde even tot het tot me 

doordrong dat ik misschien zelf voorzi

ter kon worden. 

 

Heb je verder nog rare gewoontes?

 

Ik zeg wel vaak k*t, wat bij kingsen 

vaak tegen me werkt. Als dat dan het 

verboden woord is verlies ik meteen. 

Verder ben ik wel graag betrokken met 

alles, maar of dat een slechte gewoonte 

is? 

 

Verder nog iets leuks te vertellen?

 

Lange stilte 

 

Nog steeds blij en happy met 

ke? 

 

Ja, dat zeker! 

 

Stilte… 
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Wat doe je het liefst met een dag-

Een vrije dag moet meestal gepland 

worden. Maaike en ik vinden het leuk om 

dan naar een stadje te 

 daar wat te 

shoppen. Verder ben ik 

ook wel een huismus in 

het weekend, maar over 

het algemeen heb ik best 

een druk leven, ook met 

nton. 

Daarover gesproken: 

hoe ben je eigenlijk 

voorzitter geworden? 

Ik ben nu ongeveer zes 

jaar voorzitter van de 

lub. Ik was zelf eigenlijk 

een hele tijd op zoek naar een voorzitter, 

nsen gevraagd, 

maar het duurde even tot het tot me 

doordrong dat ik misschien zelf voorzit-

Heb je verder nog rare gewoontes? 

wat bij kingsen 

vaak tegen me werkt. Als dat dan het 

verboden woord is verlies ik meteen. 

Verder ben ik wel graag betrokken met 

alles, maar of dat een slechte gewoonte 

Verder nog iets leuks te vertellen? 

Nog steeds blij en happy met Maai-
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Misschien nog een anekdote? Dit is 

wel je kans… 

 

Oja, ik heb er wel één. Met het EK in 

Oekraïne, gingen Mario, Tim & Tim, M

chel en Jos en ik op vriendenweekend.  

Na de wedstrijd probeerden we een taxi 

te regelen. Eerst gingen Michel en Jos. 

Tim& Tim, Mario en ik zouden met een 

andere taxi gaan. Zo gezegd, zo gedaan. 

Er stopte een auto, raampje ging open: 

“How much?” “20 euros”, en we mochten 

mee. Toen we instapten  en onze gordel 

aan wilden toen, zei de bestuurder al: 

“Oh, that’snotnecessary.” Hij reed meer 

dan 100 km/h, in het pikkedonker. 

(*ondertussen druk gebaren)We waren 

echt een half uur onderweg en we ha

den geen flauw idee waar we waren. Ik 

had ondertussen natuurlijk mijn gordel al 

aan gedaan. (Opzich wel versta

dig…)Op een gegeven moment kwamen 

we op een landweggetje terecht en Tim 

Braspenning, wiens naam wel vermeld 

mag worden, had de handgreep van de 

deur al beet en wilde er al bijna tusse
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Misschien nog een anekdote? Dit is 

Oja, ik heb er wel één. Met het EK in 

Oekraïne, gingen Mario, Tim & Tim, Mi-

chel en Jos en ik op vriendenweekend.  

Na de wedstrijd probeerden we een taxi 

gingen Michel en Jos. 

Tim& Tim, Mario en ik zouden met een 

andere taxi gaan. Zo gezegd, zo gedaan. 

Er stopte een auto, raampje ging open: 

“How much?” “20 euros”, en we mochten 

mee. Toen we instapten  en onze gordel 

aan wilden toen, zei de bestuurder al: 

h, that’snotnecessary.” Hij reed meer 

dan 100 km/h, in het pikkedonker. 

We waren 

echt een half uur onderweg en we had-

den geen flauw idee waar we waren. Ik 

had ondertussen natuurlijk mijn gordel al 

(Opzich wel verstan-

Op een gegeven moment kwamen 

we op een landweggetje terecht en Tim 

Braspenning, wiens naam wel vermeld 

mag worden, had de handgreep van de 

deur al beet en wilde er al bijna tussen-

uit knijpen. Ik zat natuurlijk vast met de 

gordel, dus ik kon niet zo sne

waren echt in de stress, we reden als 

gekken. Ik durfde mijn telefoon ook niet 

te pakken, omdat we bang waren dat hij 

dan misschien werd afgepakt. Je kunt je 

dus wel voorstellen dat we erg blij waren 

toen we uiteindelijk met al onze tien vi

gers bij de camping aankwamen. Echt 

we waren nog nooit zo bang geweest. 

 

Als afsluiting nog een spreuk? Die 

zet je ook altijd onder jouw eigen 

stukje… 

 

*Na eventjes nadenken… 

 

-Rem tene verba sequentur

 

Beheers de zaak, dan zullen de woorden 

volgen. 
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uit knijpen. Ik zat natuurlijk vast met de 

gordel, dus ik kon niet zo snel weg. We 
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te pakken, omdat we bang waren dat hij 

dan misschien werd afgepakt. Je kunt je 

dus wel voorstellen dat we erg blij waren 

toen we uiteindelijk met al onze tien vin-

bij de camping aankwamen. Echt 
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Sporthal “Achter de Tuintjes”

Hoofdsponsor 
Ingrid Veroude Fysiotherapie

Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor

Slagerij de Jong | S

Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling

Wilkin Sports | TSC Gosens

Van Schijndel Metaal | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV

Van Eerd BV | Forga metaalvervorming BV

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!
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Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE
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Wilkin Sports | TSC Gosens 
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Van Eerd BV | Forga metaalvervorming BV 

 

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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Wist u dat… 
 
……….  Bente Willemse tijdens de competitie al een keer een set heeft gewonnen met 

21-0!? 
 

……….  dat heel erg moeilijk is en bijna nooit voorkomt?
 

……….  de penningmeester binnenkort met een nieuw shirt rondloopt in de zaal met op 

de achterkant het Iban-nummer van BC Gilze?
 

……….  Ben jr. vindt dat “iedereen recht heeft op zijn mening”….?
 

……….  Tim Braspenning maar blijft denken dat de wereld is overkapt door een heeeeele 

grote glazen stolp? 
 

……….  Bernadette alleen glasvezel overweegt als daardoor 

gaat? 
 

……….  Michel van Galen na een eeuwigheid van absentie zijn rentree heeft gemaakt in 

de Regiocompetitie? 
 

……….  er gelukkig weer een paar leden terug van weggeweest zijn, na een langdurige 

blessure: Jeroen Swaans en Winfrie
 

……….  dat BC Gilze momenteel populair is, blijkt ook uit het feit dat er weer een wach

lijst (voor de senioren althans) is?
 

……….  we hopen dat er snel iets gedaan word aan de gladde zaalvloer in de sporthal?
 

……….  sommige Recreatiecompetitieteams dit seizoen 
 

……….  er volgend seizoen weer eens nieuwe ‘club

gaan worden? 
 

……….  Ilse gelukkig nog steeds meer fan is van BC Gilze dan van BC Shot!?
 

……….  Jos en Mandy nu allebei ‘zwanger zijn’?
 

……….  de jeugdleden uit volle borst meezongen met de Zwarte Pieten in de sporthal?
 

……….  er achter de schermen al heel hard word gewerkt aan het ‘BC Gilze 35

leum weekend’ dat plaatsvindt in april volgend jaar?
 

……….  het voor ouders blijkbaar soms nog lastig is om (elkaars) kinderen aan te mo

digen vanuit een positief oogpunt…?
 

……….  Mario van Mierlo voor het eerst in zeven seizoenen zijn “wist u datjes…” op één 
pagina aangeleverd heeft…?

Kopij: virke@bcgilze.nl
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dat heel erg moeilijk is en bijna nooit voorkomt? 
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Tim Braspenning maar blijft denken dat de wereld is overkapt door een heeeeele 
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er volgend seizoen weer eens nieuwe ‘club-trainingspakken’ aangeboden zullen 

Ilse gelukkig nog steeds meer fan is van BC Gilze dan van BC Shot!?

Mandy nu allebei ‘zwanger zijn’? 

de jeugdleden uit volle borst meezongen met de Zwarte Pieten in de sporthal?

er achter de schermen al heel hard word gewerkt aan het ‘BC Gilze 35

leum weekend’ dat plaatsvindt in april volgend jaar? 

het voor ouders blijkbaar soms nog lastig is om (elkaars) kinderen aan te mo

digen vanuit een positief oogpunt…? 

Mario van Mierlo voor het eerst in zeven seizoenen zijn “wist u datjes…” op één 
pagina aangeleverd heeft…? 
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