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Bestuurs- en Commissieleden 
 

Het dagelijkse bestuur 

Ben van der Veer jr.   Voorzitter      06 - 42076417 

Anoek Haarbosch   Secretaris     06 - 25126337 

Patrick Strengman   Penningmeester    06 - 39443639 

 

Technische commissie 

Maaike de Jong   Voorzitter/Competitieleider Junioren  06 - 42961777 

Richard Schrauwen   Competitie-contactpersoon   06 - 19005816 

Remy van Mierlo   Competitieleider Senioren   06 - 53533777 

Evelien Stokkermans   Competitieleider Senioren   06 - 48677096 

Eva Oprins    Competitieleider Junioren   06 - 10445408 

John Graafmans   Competitiebegeleider    0161 - 455991 

Tim Wirken    Competitiebegeleider    0161 - 451127 

Frank van Oosterwijck   Competitiebegeleider    0161 - 451181  

Joost Roovers    Officiële Bondsscheidsrechter   0161 - 850650 

Kimberley van Zon   EHBO      06 - 26469508 

 

Jeugd commissie 

Evelien Stokkermans   Voorzitter      06 - 48677096 

Monique Willemse - Ophof  Jeugdsecretariaat    0161 - 456300 

Marry van Mierlo   Rackets     0161 - 452367 

Ilse Ballemans – van den Braak Coördinator mini-competitie   06 - 46380636 

Tim Wirken    Begeleidend commissie lid   0161 - 451127 

Marieke v.d. Ouweland  Begeleidend commissie lid   0161 - 452619 

Eva Oprins    Begeleidend commissie lid   06 - 10445408 

Kimberley van Zon    Begeleidend commissie lid   06 - 26469508 

 

Recreatie commissie 

Jacqueline de Jong   Voorzitter /opvang nieuw leden  0161 - 452440 

Joost Roovers    Competitieleider midweekcompetitie  0161 - 850650 

Ingrid Faes    Opvang nieuwe leden    06 - 25461353 

Maartje van Nistelrooy   Begeleidend commissie lid   06 - 15894177 

Frank van Oosterwijck   Begeleidend commissie lid   0161 - 451181 

Maaike de Jong   Clubkamp. + gemeentetoernooi  06 - 42961777 

Kimberley van Zon   Clubkamp. + gemeentetoernooi  06 - 26469508 

 

P.R. commissie 

Mario van Mierlo   Voorzitter/sponsoring/clubkleding/ 

ledenwerving     0161 - 419050 

Michel van Dongen   Externe Communicatie    06 - 14151614 

Kimberley van Zon   Externe Communicatie    06 - 26469508 

Sofie Oprins    Redactie ’t Virke    06 - 29434084 

Michel van Galen   Redactie ’t Virke    06 - 42000741 

Remy van Mierlo   Sponsoring     06 - 53533777 

 

Secretariaat & Ledenadministratie Badmintonclub Gilze 

Anoek Haarbosch 

Aalstraat 47    5126 CR Gilze     06 - 25126337 
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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt het derde Virke van de 25e jaar-

gang van ons mooie clubblad. Deze editie bevat 

de nieuwe rubriek Awkward, een dankwoord aan 

trouwe supporters, een verslag van de Midweek 

competitie en foto’s van gekke bekken getrokken 

op de badmintonbaan. 

 

Daarnaast ook  weer de gebruikelijke rubrieken, 

een scherpe column en leuke wist-u-datjes. 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier en alvast fijne 

feestdagen en een gezond en sportief 2017! 

 

Sofie en Michel. 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

 

De komende periode staat weer bol van BC Gilze 

activiteiten. Het jaar 2017 zal traditiegetrouw 

beginnen met de nieuwjaarsreceptie. Graag wil ik 

alle leden uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie 

die op 1 januari van het nieuwe jaar van 11.00 tot 

12.30 uur gehouden zal worden bij het Water 

aan de Warande. Een mooie gelegenheid om 

andere leden een gelukkig nieuwjaar te wensen, 

onder het genot van warme Chocomel, snert, 

koffie of thee. En heel misschien neemt onze 

nestor wel een kruikje Schrobbelèr mee voor de 

volwassenen om warm te blijven. Ook jeugdle-

den met of zonder ouders zijn van harte welkom! 

 

Op woensdagavond 4 januari organiseert onze 

recreatiecommissie weer een introduceetoer-

nooi voor de seniorleden. Zoals jullie waarschijn-

lijk al wel weten hebben we genoeg ruimte voor 

nieuwe seniorleden, vooral beginnende badmin-

tonners zijn erg welkom. Misschien kunnen jullie 

met dit in het achterhoofd eens in je omgeving 

kijken of er potentiële leden zijn die je mee zou 

kunnen nemen bij dit introduceetoernooi. 

 

De PR commissie is heel erg druk bezig om onze 

club te promoten, zodat meer mensen onze ver-

eniging weten te vinden als ze een sport zoeken. 

Ook op de Kerstmarkt was onze club vertegen-

woordigd, zodat mensen ook hier weer kennis 

konden maken met onze vereniging. We willen 

ons nu met name richten op de beginnende 

badmintonner. De hulp van alle leden is hierbij 

meer dan welkom, misschien willen ouders van 

jeugdleden eens een keer komen kijken, of heb 

je een buurtman, tante, neef, of vriendin die 

eens wil komen kijken? Kijk rond en neem ie-

mand mee. Laat dit wel even weten via gil-

ze@badminton.nl, dan kunnen we zorgen voor 

goede opvang en dat er ook een informatiepak-

ket klaarligt. 

 

Tot slot in deze drukke periode wordt op vrijdag 

6 januari het inmiddels ook al traditionele BC 

Gilze dartstoernooi gehouden. Ruud van Heijst is 

weer druk bezig een spetterend filmpje te maken 

om iedereen enthousiast te maken om zich in te 

schrijven. Het maakt niet uit of je wel of niet kan 

darten, als je het bord kan raken is dat mooi 

meegenomen. Uiteindelijk draait het om de sfeer 

en de gezelligheid. De bijnamen, opkomstnum-

mers en verkledingen maken het elk jaar weer 

een grandioos feest. Hou je mailbox in de gaten 

voor de uitnodiging. Zorg dat je erbij bent! 

Tot slot wil ik iedereen hele fijne Feestdagen 

toewensen!  

 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

 

“Don’t wait for the perfect moment, 

take the moment and make it perfect!” 

 

“Wacht niet op het unieke moment, 

neem het moment en maak het uniek!” 

 

~ Onbekend ~ 
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Technische Commissie 
 

Laten we eerst beginnen met de huidige tussen-

stand in de competitie. De tussenstand van de 

teams is sinds de vorige keer niet veel veran-

derd. Veel teams zijn 1/2 plekken opgeschoven, 

maar veelal wordt er gelijkmatig gespeeld. 

 

Gilze 1: 3e divisie – 3e van de 8 

Gilze 2: 4e divisie – 6e van de 8 

Gilze 3: Hoofdklasse – 7e van de 8 

Gilze 4: 1e klasse – 4e van de 7 

Gilze 5: 3e klasse – 7e van de 8 

Gilze 6: 3e klasse – 2e van de 7 

 

U17-1: 4e van de 5 (in deze poule is recent nog 1 

team teruggetrokken) 

U17-2: 6e van de 7 

U15-1: 2e van de 7 

U15-2: 7e van de 7 

U13: 3e van de 8 

 

De afgelopen tijd heeft de TC heel wat werk ver-

richt. Dit is niet altijd zichtbaar voor onze leden, 

vandaar dat het goed is dit eens wat uitgebreider 

te vertellen. Als eerste is er geïnformeerd bij de 

bonds- en regiocompetitiespelers of dat zij door 

willen trainen op dinsdag. Er waren 2 perioden 

waar ze reactie op moesten geven. Periode 1: 

dinsdagtraining tot aan de Clubkampioenschap-

pen en periode 2: dinsdagtraining (volledig op 

eigen kosten) na de Clubkampioenschappen. 

Afhankelijk van de aanmeldingen voor periode 1 

zullen de recreatiespelers van dinsdag geïnfor-

meerd worden hoe voor hen de training er uit 

ziet na de bonds- en regiocompetitie. Zij krijgen 

de informatie tijdig van de RC-commissie. 

 

Als tweede hebben we verschillende evaluaties 

gehouden. Zo heeft Eva tussentijdse gesprekken 

gehad met de jeugdteams en hebben Re-

my/Evelien en Maaike gesproken met de trai-

ners. Fijn om te horen dat alle trainers positief 

zijn over de trainingen. Er wordt vaak goede inzet 

getoond, de opkomst van de spelers is (op een 

paar uitzonderingen na) hoog en de progressie is 

bij verschillende mensen goed te zien. 

 

De TC-commissie heeft ook als commissie samen 

gezeten om de huidige status van de competitie 

te bespreken en om alvast vooruit te kijken naar 

de slotfase in december/januari. Toch altijd wel 

een leuke tijd: zijn er nog kansen voor kampi-

oensteams? Moeten we nog een team gaan hel-

pen om degradatie te voorkomen? Hoe gaat het 

op de trainingen? Een continue proces wat we 

goed in de gaten houden. Daarnaast hebben de 

competitieleiders Eva en Remy een nieuwsbrief 

gestuurd naar de spelers. Lees deze altijd door, 

er staat vaak belangrijk nieuws in en het zou 

zonde zijn als je voor vervelende verassingen 

komt te staan. 

 

Ook onze CCP’er (CompetitieContactPersoon) 

Richard heeft enkele avonden alleen tijd besteed 

aan het regelen van TC-zaken. Er zijn namelijk 

veel (in verhouding met andere jaren) verzoeken 

tot invallen/wedstrijd verzetten gekomen van 

zowel de jeugdcompetitie als seniorencompeti-

tie. Deze verzoeken komen van tegenstanders en 

van onze eigen spelers. Soms ben je verhinderd 

om een geplande wedstrijd te spelen. Op dat 

moment dient de teamleider dit tijdig door te 

geven aan Eva (jeugd) of Remy (senioren). Zij 

zullen in overleg met Richard besluiten wie zal 

invallen. Helaas gebeurt het wel eens dat we 

geen invaller kunnen regelen, daar er nu een-

maal ook invalregels zijn. Denk hierbij aan een 

maximale sterkte die iemand mag hebben, leef-

tijdsgrens, maximaal aantal partijen in een 

weekend wat iemand mag spelen. Wanneer we 

geen invallers kunnen vinden, is het niet vanzelf-

sprekend dat de TC een wedstrijd gelijk gaat ver-

zetten. We beoordelen dit per situatie, maar er 

komt meer bij kijken dan alleen de tegenstander 

een mail sturen. Aan het begin van het seizoen 

wordt er nagedacht over een speelschema door 

de clubs en BadmintonNederland (BNL) en hoe 

meer je verzet hoe ingewikkelder het voor ieder-

een wordt. Denk aan; een nieuwe datum vinden, 

extra zaalhuur, alle spelers uit/thuis bereid vin-
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den om op een andere datum te spelen zonder 

dat iemand anders verhinderd is, BNL om ak-

koord vragen want verzetten mag niet zo maar. 

Dit alles kost toch enige tijd, terwijl dit aan het 

begin van het seizoen allemaal al geregeld is. 

Uiteraard willen wij iedereen zo veel mogelijk 

helpen en laten spelen, maar hanteren hierin 

een duidelijk beleid. Dit beleid hanteren wij niet 

alleen bij verzoeken van onze eigen spelers, 

maar ook bij verzoeken van tegenstanders. Wij 

hopen op jullie begrip hiervoor. 

 

Nu is het tijd voor een korte break, de Kerstva-

kantie. We zien elkaar weer in 2017 en gaan dan 

weer met volle moed en wellicht een paar extra 

goede wensen de slotfase van de competitie in. 

Iedereen fijne feestdagen gewenst en tot snel! 

 

Groetjes Maaike 

 

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: 

Administratiekantoor Meeuwesen 

 

Q-Promotions 

 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 

Fysio Therapie Gilze 

 

 

Recreatie Commissie 
 

Dit is al weer het derde Virke van dit seizoen. 

Vanuit de rc-commissie ie er niet veel nieuws te 

melden. Maar over een paar activiteiten willen 

we alle leden graag informeren. 

 

Als eerste natuurlijk de nieuwjaarsreceptie bij 

Water aan de Warande op 1 januari. Iedereen is 

welkom vanaf 11:00 om elkaar een sportief 

nieuwjaar te wensen. 

 

Een paar dagen daarna op woensdag 4 januari is 

het introducétoernooi. Inmiddels heeft iedereen 

een uitnodiging ontvangen. Zoals  in de uitnodi-

ging staat is dit een goede gelegenheid om alle 

kerstkilo’s eraf te sporten. Maar belangrijker is 

dat we deze avond gezellig een potje gaan bad-

mintonnen met na afloop een hapje en een 

drankje. Je kunt je nog opgeven tot 28 december 

bij Maartje via maartjenistel@hotmail.com of bij 

een van de commissieleden. 

 

Op vrijdag 6 januari staat het darttoernooi weer 

op het programma. Dit toernooi wordt al een 

aantal jaren georganiseerd door Ruud. Net als 

het WK darten op TV met een echte opkomst van 

de deelnemers. Daardoor wordt het aantal leden 

dat meedoet steeds groter. Dus geef je op en 

doe mee met dit darttoernooi en heb een gezel-

lige avond met andere leden van de club. 

 

Omdat het vorig jaar zo’n succes was organise-

ren we ook dit jaar weer een pub quiz. Net als 

vorig jaar zijn onze quizmasters Maartje van  

Nistelrooy en Michel van Galen. Dus omcirkel 10 

maart in je agenda, want dan is het pub quiz tijd. 

Verdere info volgt nog. 

 

Natuurlijk is de midweekcompetitie in volle gang. 

Wil je weten hoe de recreanten het doen in de 

competitie, kijk dan op de site van BC- Gilze. De 

voorlopige tussenstand met datum van 6 de-

cember is veel belovend. Gilze 1 heeft 2 wedstrij-

den gespeeld en staat op de 4de plaats. Gilze 2 

heeft 3 wedstrijden gespeeld en staat op de 5de 

plaats. Gilze 3 heeft 2 wedstrijden gespeeld en 

staat op de 1ste plaats. En Gilze 4 heeft 4 wed-

strijden gespeeld en staat ook op de 1ste plaats. 

 

Tot zover weer de nieuwtjes en activiteiten van 

de rc-commissie. 

 

Als laatste willen wij van de rc-commissie jullie 

nog een gezond en sportief 2017 toewensen. 

mailto:maartjenistel@hotmail.com
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Jeugdcommissie 
 

Hallo allemaal, 

 

Het jaar 2016 zit er alweer bijna op… Maar geluk-

kig ligt badminton voor jullie niet stil in de kerst-

vakantie, want de Jeugdcommissie gaat gewoon 

door! Iedereen is uitgenodigd om 28 december 

en 4 januari te komen vrijspelen van 19:00-

20:00uur. Alle leeftijden spelen door elkaar, dus 

gegarandeerd gezelligheid. Verder hebben we 

voor het jaar 2017 natuurlijk ook weer grootse 

plannen! Dit kan je zien in de agenda voor de 

komende periode. 

 

Sinterklaastoernooi 2016: Als afsluiter van het 

jaar 2016 hebben we woensdag 30 november 

het sinterklaas toernooi gehouden. En de kin-

deren waren enorm verrast, want er waren zelfs 

pieten langsgekomen! De pieten deden leuk mee 

met alle spelletjes en hebben veel snoepgoed 

kunnen uitdelen, omdat de kinderen prachtig (en 

hard) gezongen hebben. 

 

 

 

Nieuwe jeugdleden 2017: Tot slot blijven we altijd 

op zoek naar nieuwe enthousiaste jeugdleden. 

Jullie broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes 

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

zijn van harte welkom om eens bij ons te komen 

kijken en wellicht ook lid te worden van onze 

vereniging. Dus ken je iemand die wil komen 

badmintonnen, breng hem of haar dan op 

woensdagavond mee!  

Agenda komende periode: 

28 december 2016 = Kerstvakantie, badminton 

van 19:00-20:00 

4 januari 2017 = Kerstvakantie, badminton van 

19:00-20:00 

11 januari 2017 = Nieuwjaarstoernooi 

1 februari 2017 = Dubbelcup Ronde 1 

22 februari 2017 = Carnavalstoernooi 

1 maart 2017 = Carnavalsvakantie 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Evelien Stokkermans 

 

PR Commissie 
 

Wij waren benieuwd (lees: nieuwsgierig) of ’t Vir-

ke eigenlijk wel heel goed gelezen werd door 

onze leden. Dus hebben wij in de vorige editie 

een zgn. ‘spookzin’ verwerkt. Deze zin op bladzij-

de 9 luidde: “Wat je nu leest heet een spookzin, 

als je nu een mailtje stuurt naar de redactie win 

je een prijs”. Hierop kregen we drie mailtjes bin-

nen: van Maaike, Ben en Sandy. De redactie zal 

hen verblijden met een leuk prijsje. Het is nu 

voor ons nog altijd een vraag hoe goed ’t Virke 

wordt gelezen… Waren er meerdere mensen die 

de spookzin hadden ontdekt; leest iedereen 

slechts een paar selectieve artikelen uit ’t Virke of 

heeft iedereen de spookzin wel ontdekt, maar 

geen mailtje ingestuurd?? We zullen het nooit 

weten, maar gaan er dan maar gemakshalve 

vanuit dat ’t Virke nog altijd goed gewaardeerd 

wordt voor alle lezers. Uiteraard draagt ons 

clubblad, naast de functie van informatieorgaan, 

ook bij aan het genereren van extra inkomsten 

door de advertenties. Overigens kun je alle Vir-

ke’s van de laatste jaren nog eens rustig digitaal 

nalezen op onze website onder het kopje ‘me-

dia/clubblad’. Misschien een leuke bezigheid in 

de Kerstvakantie? 

 

Op 10 december was BC Gilze ook aanwezig op 

de Kerstmarkt in Gilze. Via ‘Gilze Onderneemt’ 

waren wij benaderd om onszelf als sportvereni-

ging te presenteren aan het Gilzer publiek. Toen 
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hebben wij op onze beurt TTV de Batswingers en 

Volleybalclub Gilze benaderd om samen met ons 

een paar kraampjes te bemannen; dat leek ons 

wel zo gezellig. Dus stonden Ingrid, Maud, Rick 

en ikzelf van 17.00 uur tot 21.00 uur bij ‘the Ban-

ner’ met onder andere de aller-aller-allerlaatste 

BC Gilze-kerstballen. Omdat we nog altijd nieuwe 

leden nodig hebben, lieten we ook een digitale 

presentatie zien van alle activiteiten die we orga-

niseren bij BC Gilze. Natuurlijk waren er de flyers, 

stickers, ballonnen en vlaggen te zien en je kon 

ook raden hoeveel shuttles er in een doorzichti-

ge doos zaten. De winnaar van het prijsje wordt 

binnenkort bekendgemaakt. 

 

BC Gilze staat zelfs prominent op de beroemde 

Rabobank-weekkalender 2017. Dat is nog eens 

promotie! Ons jeugdkampioensteam U17-1 van 

het vorige competitieseizoen staat vol trots te 

shinen met een mooie groepsfoto in de maand 

‘februari’. Deze kalenders zijn gratis af te halen 

bij het Rabobankkantoor te Gilze. 

 

Let op!!! Wij zijn nog op zoek naar een nieuwe 

correspondent voor het Weekblad Gilze-Rijen. 

Kimberley van Zon heeft aangegeven te willen 

stoppen met het schrijven en insturen van artike-

len. Ik wil Kimberley hartelijk danken voor haar 

inzet in de afgelopen jaren voor de PR-

commissie!  

 

Uiteraard mag de nieuwe correspondent nauw 

samenwerken met Michel van Dongen (onze 

expert in externe communicatie), dus alleen dat 

al is een mooi vooruitzicht. Uiteraard mag je je 

creativiteit kwijt in het zelf schrijven van leuke 

artikelen voor plaatsing in het Weekblad en op 

onze Facebook-pagina, maar je mag andere(n) 

teams ook zelf wedstrijdverslagen laten schrij-

ven. JIJ bent echter verantwoordelijk voor het 

tijdig insturen van alle BC Gilze-promotie-kopij, 

één keer per week. Als je meer informatie wil 

hebben wat deze functie van ‘Externe communi-

catie’ inhoudt, laat het mij of Michel van Dongen 

dan even weten. We hopen dat we JOU snel mo-

gen verwelkomen in onze PR-commissie! PS: 

Oudere jeugdleden mogen ook ‘solliciteren’ ;). 

 

Traditioneel hebben al onze leden weer een ge-

zellige BC Gilze-kerstkaart in de brievenbus ont-

vangen, met daarbij de uitnodiging voor de 

Nieuwjaarsreceptie (1 januari, van 11.00 tot 

12.30 uur bij het Water aan de Warande). Het 

zou leuk zijn als iedereen dan even langskomt 

om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. De 

koffie, thee, warme chocomel en snert staat dan 

weer heerlijk te pruttelen in de BC Gilze-tent. 

Ook alle jeugdleden zijn natuurlijk erg welkom!! 

 

Het jaar 2016 is bijna ten einde; een jaar waarin 

de PR-commissie terug mag kijken op een zeer 

mooi financieel resultaat door de sponsor-

werving. Hierdoor kunnen we, naast de groep 

competitiespelers, in 2017 ook extraatjes geven 

aan alle andere leden: zo zullen de komende 

Kreeft Assurantiën-clubkampioenschappen gra-

tis zijn voor deelname (jeugd en senioren) en 

zullen er extra vrij-speelmomenten komen op de 

dinsdagavond (senioren). De nieuwe website, 

www.bcgilze.nl is nu echt helemaal gereed en 

kunnen we als ons ‘visitekaartje’ gebruiken rich-

ting alle huidige en nieuwe leden. Het clubblad 

bestaat nu 25 jaar en hier gaan we zeker nog de 

komende 25 jaar mee door. 

 

Al met al staan we er gewoon heel goed voor als 

vereniging. Dat wil zeggen; op één ding na… Le-

denwerving is en blijft een must aangezien we 

nog steeds met name een 10-tal nieuwe senio-

ren zoeken. Dus als je iemand weet die op zoek 

is naar een gezellige sportclub; laat die persoon 

dan vooral contact opnemen met onze secretaris 

Anoek Haarbosch. De recreatiecommissie zorgt 

dan voor een warm welkom op de betreffende 

woensdagavond met een door Sportcafé Gilze 

geschonken kop koffie. 

 

Voor nu wens ik jullie alvast een hele fijne jaar-

wisseling en alle goeds voor 2017! 

 

Met sportieve groet, Mario. 
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Doorgeefpagina  

senioren 
 

En bedankt voor de pen. 

 

Nou ik ben Freddy van Lent. Ik vind het best wel 

moeilijk om iets over mezelf te schrijven, maar ik 

zal mijn best doen om er iets van te maken. 

In 1975 ben ik geboren in Den Bosch en heb daar 

tot mijn 22e gewoond. Toen ben ik naar Tilburg 

verhuisd, naar de wijk Korvel. In 2002 heb ik mijn 

vrouw ontmoet Vera, ook zij komt niet uit Tilburg 

maar uit Uden. Ik kende haar van een carnavals-

vereniging. We hadden een tijdje verkering en 

toen zei ze dat ze zou gaan studeren in Tilburg. Ik 

zei toen tegen haar in plaats van op kamers gaan 

waarom trek je dan niet bij mij in? Ze is daarna 

gaan werken en heeft nooit meer gestudeerd. 

Kort nadat ze bij mij introk ben ik het leger inge-

gaan en hebben we onze eerste Beagle gekocht, 

Bailey. In 2005 zijn we verhuisd naar de Reeshof, 

waar we nu nog steeds wonen. In 2008 zijn we 

getrouwd, in 2009 is onze oudste zoon Cas gebo-

ren en in 2012 onze jongste zoon Jur. En onze 

laatste telg van de familie is onze Beagle, Flip, 

gruwelijk eigenwijs maar best wel lief. 

 

Ik werk nu nog steeds voor defensie op de vlieg-

basis Eindhoven. Mijn taak is er voor zorgen dat 

de vracht die aan boord kom veilig is. Alles wat je 

met een vliegtuig wil vervoeren moet veilig ver-

klaard worden. Het leukste van dit werk vind ik 

het werken met gevaarlijke stoffen. Het controle-

ren, verpakken, papieren opmaken van dat soort 

zaken. Ik ben ondertussen 4 keer uitgezonden 

geweest naar Kabul, Kandahar, Kunduz en Ma-

zar, allemaal in Afghanistan. 

 

 

 

Sinds 2 jaar doe ik een beetje badmintonnen. 

Het enigste badminton wat ik ooit eerder speel-

de was op de camping. Ik kom niet echt uit een 

sportief gezin, het enigste sportieve wat wij thuis 

deden was voetbal kijken op de bank. Chrissy 

woont bij mij in de straat en heeft mij een keertje 

mee genomen naar een introducee toernooi. Ik 

vond het best wel leuk en ben ermee door ge-

gaan. Al met al ik speel nog steeds al bak ik er 

niks van maar ja ik ben bezig en ik kom van de 

bank af. 

 

Ik hoop dat je wat meer over mij te weten bent 

gekomen en hier wil ik het wel bij laten.Ik ben 

niet zo nieuwsgierig aangelegd dus ik weet niet 

aan wie ik de pen wil doorgeven. 

 

Dat laat ik mooi aan de redactie over. 

Groetjes Freddy van Lent 

 

De redactie geeft de pen door aan Niels Oomen. 
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Hallo! 

 

Ik ben Christa Hooft en ik ben 16 jaar. Ik woon in 

Gilze met mijn vader, moeder en mijn zusje  

Robine. Verder hebben we ook nog een schild-

pad, Mickey. 

 

Mijn hobby's zijn zwemmen, fotograferen en 

natuurlijk badmintonnen. Verder kijk ik ook 

graag tv serie's en films. Zo kijk ik graag The 

Flash, How I Met Your Mother en Castle. Ook 

spreek ik graag af met vriendinnen, bijvoorbeeld 

Fenne en Simone. Al is Simone niet leuk om tv 

serie's mee te kijken, aangezien Simone altijd al 

verraadt wat er gaat gebeuren ;). 

 

In groep 7 ben ik door Maud uitgenodigd om 

mee te gaan badmintonnen. Dat is ook de reden 

dat ik hiermee ben begonnen. Het leukste aan 

badminton vind ik de clubkampioenschappen en 

de gezelligheid. 

 

 

De school waar ik momenteel naartoe ga, is het 

Beatrix College in Tilburg. Ik heb vorig jaar VMBO 

examen gedaan en doe nu nog 2 jaar havo. Mijn 

favoriete vakken zijn geschiedenis en Engels. De 

minst leuke vakken vind ik Frans en Nederlands. 

Wat ik wil gaan doen als ik klaar ben met havo 

weet ik nog niet. Al moet ik dat al snel gaan be-

sluiten, want ik heb nog maar een jaar om deze 

keuze te maken. 

Ik kan me heel snel irriteren aan kleine dingen. 

Zo heb ik bijvoorbeeld een hekel aan hard kau-

wen of smakken. Verder kun je me altijd wakker 

maken voor Cool American Doritos. 

 

Ik geef de doorgeefpagina door aan Jort  

Willemse. 

 

Column: 
 

Wie zoet is krijgt lekkers… 

 

De decembermaand staat in het teken van fami-

lie, gezelligheid, cadeautjes en waardering. In 

deze maand lijken we ons vaak pas te beseffen 

hoe blij we moeten zijn met elkaar en waarderen 

we elkaar. We schrijven gedichten, geven ca-

deaus en hebben tijd voor elkaar. Vreemd feno-

meen eigenlijk als je er over nadenkt. Hoe vaak 

zeggen we wel niet tegen elkaar: “kon het maar 

altijd Kerstmis zijn?”… Verhip, er zijn zelfs hele 

kerstliedjes over geschreven! 

 

Waarom hebben we die waardering niet het hele 

jaar door voor elkaar? Waarom zijn we het hele 

jaar door zo individueel ingesteld en hebben we 

pas in de donkerste dagen oog voor elkaar en 

voor een ander? 

 

Ook binnen de badmintonclub zie ik dit gebeu-

ren. Ook binnen onze club hebben we behoefte 

aan waardering het hele jaar door. Er zijn tal van 

vrijwilligers actief om onze club draaiende te 

houden. We nemen dit echter vaak als te van-

zelfsprekend aan. In een ver verleden ben ook ik 
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een actief vrijwilliger geweest. Om met een en-

thousiaste club mensen een vereniging als BC 

Gilze draaiende te houden, levert je als persoon 

veel voldoening op. Deze voldoening komt vooral 

voort als mensen/leden inzien welke inzet hier-

mee gepaard gaat en dit ook waarderen (en la-

ten blijken). 

 

Inmiddels hoor ik bij de leden die geen vrijwillige 

inspanning meer leveren voor de club. Dat is een 

keuze. Ik zou in de valkuil kunnen trappen van de 

reden ‘geen tijd’, maar feitelijk is het geen ‘priori-

teit’. Ieders week telt 168 uur. Hoe je deze inplant 

en besteedt is een keuze. 

 

Ik wil dus hierbij mijn blijk van waardering uit-

spreken voor de (gelukkig) vele vrijwilligers die 

onze club telt. Zij zijn de motor achter onze flore-

rende club. Ieder van de vrijwilligers draagt hier 

zijn steentje aan bij: de één heeft er nagenoeg 

een fulltime job aan, de ander besteedt een uur-

tje per maand. Maar we hebben iedereen hard 

nodig om onze club op het niveau – zowel qua 

sportieve als recreatieve prestaties – te houden. 

 

En wat ik hiermee hoop te bereiken is dat wij 

allemaal onze waardering laten blijken voor de 

mensen die onze club draaiende houden. Zij 

hebben hiervoor geen cadeaus of iets lekkers 

voor nodig. Nee, af en toe een goed woordje of 

complimentje, dat is waar zij het voor doen! 

 

 

Advertorial Univé 
 

De nieuwe premies voor de zorgverzekering 2017 zijn weer be-

kend en dat betekent dat u misschien uw zorgverzekering nog 

extra onder de loep wil nemen of gaan vergelijken met andere 

aanbieders.  

Want iedereen heeft weer de kans om over te stappen naar een 

andere zorgverzekeraar. Zorgverzekeringen met elkaar vergelij-

ken is nog niet zo eenvoudig en roept waarschijnlijk ook de nodige 

vragen op.  

 

 Past uw zorgverzekering nog bij uw huidige situatie? 

 Kiest u voor zorgsturing tegen een scherpe premie? 

 Of wilt u keuzevrijheid, tegen een hogere premie en zelf bepalen naar welk ziekenhuis u gaat? 

 Is alleen een basisverzekering voldoende, of kiest u voor meer zekerheid met een aanvullend pakket? 

 Wat is voor uw situatie de beste keuze? 

Ben u op zoek naar persoonlijke hulp? 

Wij helpen u graag. Het is niet zo spannend. Bij Univé kunt u nog gewoon binnenlopen of een afspraak maken met een 

adviseur in de winkel bij u in de buurt. 

Nu al nieuwsgierig naar de Univé zorgverzekeringen?    Univé Het Zuiden 

Kijk dan voor meer informatie op www.unive.nl/zorgverzekering    Pastoor Pottersplein 48, Breda

          Tel. 088 – 600 2300 

          E-mail: hetzuiden@unive.nl

 

 

 

 

http://www.unive.nl/zorgverzekering
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Zaaldiensten 
 

28 december: Ruud van Heijst – Kitty van Noort 

 
4 januari: Introducee toernooi Ingrid en Joost 

 
11 januari: Loewy Hermans – Remy van Mierlo 

 
18 januari: Claud Klassen – Marry van Mierlo 

 
25 januari: Izaak Kluit – Peter de Leeuw 

 

1 februari: Hein van der Lee – Freddy Lent 

 

8 februari: William Aarts – Christian van Zon 

 

15 februari: Jeroen Albers – Kimberley van Zon 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Leona van Dongen 

 
Af: 

- Kitty van Noort 

- Tony Huijskens 

 

Jarige jeugdleden 
 
Jelle Staal         22 dec 

Sofie Libregts         24 dec 

Gijs Klaassen           7  jan 

Kim van Beek         24  jan 

Lara van Gils         28  jan 

Sem van Engelen        29  jan 

Levi Olde Scheper        31  jan 

Noortje van de Broek         3   feb 

Maud van de Vegte         6   feb 

Rick van Baal        11   feb

 

Jarige seniorleden 
 

Anoek Haarbosch           23 dec 

Tim Wirken         29 dec 

Mario van Mierlo          2  jan 

Melanie den Ridder – Scholte         4  jan 

Peter de Leeuw          4  jan 

Joost Roovers         16  jan 

Leonie de Vries        25  jan 

Michel van Galen          25  jan 

Femke van Riel           2  feb 

 

Van de Penningmeester 
 
Hallo allemaal, 

 

Ik ben Patrick Strengman en ik ben de penning-

meester van BC Gilze. Ik draag zorg voor een 

goede administratie van de financiën. Mocht je 

hierover vragen hebben, schroom dan niet om 

contact met mij op te nemen. 

 

De betaling van de contributie en competitiebij-

drage zijn de verantwoordelijkheid van leden 

zelf. Daarom herinner ik jullie graag aan uiterste 

betaaldata: 

 

Kwartaalcontributie: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 

oktober. 

Senioren € 41,00 

Junioren 5 t/m 12 jaar € 32,00 

Junioren 13 t/m 17 jaar € 35,00 

 

Overschrijven op NL78 RABO 0116 6924 64 t.n.v. 

Badmintonver. B.C. Gilze o.v.v. het kwartaal en je 

naam. 

 

Met vriendelijke groet,  

Jullie penningmeester, 

 

Patrick Strengman. 

06-39443639,  

pstrengman@hotmail.com 

mailto:pstrengman@hotmail.com
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Supporters, bedankt! 
 

Op de Facebookpagina van BC Gilze en in de 

vorige Virkes wordt er veel geschreven over de 

competitie. Deze posts en artikelen gaan met 

name over tussenstanden en de competitiespe-

lers zelf. Na een verzoek van een van onze com-

petitiespelers om een keer aandacht te geven 

aan de mensen die aanmoedigen, coachen en 

supporten, gingen we als redactie enthousiast 

aan de slag om deze mensen een keer in het 

zonnetje te zetten.  

 

 

 

Als speler kan het namelijk erg fijn als iemand 

een keer “Kom op!” roept, om net dat tandje bij 

te zetten om de noodzakelijke punten bij elkaar 

te sprokkelen. Ook kunnen een paar kleine tips 

het verschil maken in een wedstrijd, zoals een 

goede, diepe service. Vandaar dat wij middels 

deze pagina onze supporters, coaches, zaalwach-

ten en tellers willen bedanken! 

 

Natuurlijk zijn er ook ouders van onze jongste 

spelers, die ervoor zorgen dat de jeugdcompeti-

tie op rolletjes loopt. Ook al worden niet alle tips 

altijd op het eerste gezicht gewaardeerd (“Wat 

weet jij daar nu van, mam?!” “Wil je stoppen met 

afleiden, pap?!”), de betrokkenheid en aanmoe-

diging vinden de jeugdspelers stiekem erg fijn.  

 

 

 

 

 

Wij vroegen aan Gilze 6 wat zij vonden van hun 

supportersteam, aangezien zij al een paar jaar 

een vast groepje supporters hebben. Rick en 

Robine zeiden hierover: “Het is erg gezellig dat 

iedereen er altijd is. Corné en Vincent coachen 

ons ook en dat doen ze erg goed. Heel soms, als 

het niet zo goed gaat, valt een aanmoediging 

verkeerd en dan denken we weleens ‘Hou eens 

stil’, maar over het algemeen is het erg fijn en 

gezellig dat iedereen zo betrokken met elkaar is. 

De slechtste tip die we ooit gehad hebben kwam 

van Remy: “Sla Rick niet raak, tenzij hij irritant 

doet.” 

 

Awkward 
 

Deze nieuwe rubriek richt zich op onze leden en 

hun bijzondere verzamelingen, hobby’s of ge-

woontes. Maud Faes, bedenker van deze rubriek, 

mocht aftrappen. Dinsdag na de training spraken 

we haar en wat bleek: Een half uurtje praten met 

Maud over haar sneakerverzameling is helemaal 

geen straf. 

 

Wat is jouw hobby/verzameling of gekke ge-

woonte waar wij nog niets vanaf wisten? 

Als ik iets moet bedenken dan is dat toch mijn 

schoenenverzameling. Ik koop relatief veel 

schoenen, maar bewaar ze ook allemaal aange-

zien ik het zonde vind om ze weg te gooien. Ik 

heb zeker drie paar Adidas Superstars in ver-

schillende kleuren en 2 paar Adidas ZX Flux. Ik 



 

18 Kopij: kopijvirke@outlook.com 

 

heb eigenlijk alleen maar sneakers. Hakken vind 

ik vreselijk bij mezelf, dan voel ik me echt een 

giraffe. Bij anderen vind ik ze wel mooi staan. 

Ook heb ik instappers, die zijn ook erg fijn.  Ver-

der heb ik Timbalands en 3 paar UGGS. Deze 

vind ik niet per se mooi maar wel lekker warm. 

 

 

 

Wat is je mooiste paar? 

Mijn witte Nike Airmax G5 Ultra, deze zijn heel 

apart en uniek en daarom vind ik ze erg leuk.  

 

 

 

Wat is je grootste miskoop? 

Dat zijn mijn donkerblauwe Adidas Superstars. 

Deze heb ik nooit aan, maar ik vind het toch zon-

de om ze weg te gooien. 

 

 

 

Hoe vaak koop je schoenen?  

Meestal koop ik een maand niks, maar de maand 

erop vind ik juist dat het dan wel weer kan aan-

gezien ik dan een maand geen schoenen heb 

gekocht. Heel vaak denk ik ook dat ik niks ga 

kopen, maar een paar dagen erna ga ik dan toch 

terug om alsnog een paar mee te nemen. Ik koop 

mijn schoenen bij Snipes, JD Sneakers, Footloc-

ker, maar in de Scapino wil ik niet dood gevon-

den worden. 

 

Wat is volgens jou de grootste blunder op het 

gebied van schoenen? 

Ik vind eigenlijk heel veel lelijk qua schoenen, 

maar heel vaak zijn dat wel schoenen die ieder-

een draagt.  

 

Van welk lid wil jij weten wat zijn hob-

by/verzameling of aparte gewoonte is? 

 

Ik ben wel benieuwd naar de schoenenverzame-

ling van Mario. Ik denk dat mijn schoenencollec-

tie vrij klein is in vergelijking met die van hem. 
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Jeugdredactie 
 

Wij sluiten dit jaar graag af met een lach. Van-

daar dat wij jullie trakteren op een ‘gekke bek-

ken-pagina’, waar we een selectie van foto’s  

 

 

hebben gemaakt van foto’s die de website niet 

hebben gehaald. We hoeven denk ik niet uit te 

leggen hoe dat komt ;).
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Midweek competitie 
 

Dit is een wedstrijdverslag van onze uitwedstrijd 

tegen BC Vitesse in Waspik. Net als eerdere 

wedstrijden in deze Midweek competitie bleek 

ook deze wedstrijd weer gedenkwaardig... We 

waren lekker op tijd in Waspik en de "warming-

up-met-thee" van Mariëlla wierp al snel haar 

vruchten af. Vooral de damesdubbel ging als 

een speer. Mariëlla en Monique wonnen de 1e 

game met redelijk ruime cijfers en lieten de 

winst in deze partij niet schieten toen het in de 

2e game toch nog wel wat spannend werd. Ben 

en Joost begonnen dan weer met een spannen-

de 1e game die we wel wisten te winnen en ver-

volgde met een ruime winst in de 2e game. 

 

Na de dubbels stonden we dus direct 2-0 voor. 

De mixen bewezen dat Vitesse toch best een 

taaie tegenstander is. Ben en Mariëlla hadden in 

hun 1e game een verlenging nodig om die te 

winnen en ook in de 2e game lag de score dicht 

bij elkaar. Toch winst in twee games voor Gilze. 

 

Monique en Joost gingen zeer gelijk op met onze 

tegenstanders en aan het einde van de 1e game 

ging de heer van Vitesse door z'n enkel. Hij viel 

voorover en dook onder het net door voor de 

voeten van Monique op de grond. Monique was 

zoveel onderdanigheid en bewondering niet 

gewend maar gelukkig stond de heer toch weer 

op om de wedstrijd te vervolgen. Die heer bleek 

toch niet heel veel te mankeren en de tegen-

standers wonnen de 1e game toch in de verlen-

ging. Ook de 2e game ging redelijk gelijk op 

maar werd door ons gewonnen. De beslissende 

3e game was vervolgens weer een kopie van de 

2e... dus uiteindelijk toch winst voor Gilze. 

 

Met de singles nog te gaan waren we dus al 

zeker van minimaal een gelijkspel. Als je nagaat 

dat Vitesse in hun eerste wedstrijd nog met 6-2 

van Bever had gewonnen terwijl wij tegen Bever 

op een 5-3 verlies bleven hangen... prima tus-

senstand voor ons dus! 

 

Ben speelde als 1e heer een prima 1e game en 

won die ruim. In de 2e game waren de rollen 

weer helemaal omgedraaid. De 3e game was 

zeer spannend en eindigde in een nipte zege 

voor Vitesse. Mariëlla stuitte als 1e dame in haar 

1e game op stevige tegenstand van de dame 

van Vitesse, maar met klein verschil kon Mariëlla 

die game wel winnen. De tweede game was 

uiteindelijk met ruime cijfers voor Mariëlla die 

het 5e punt voor Gilze op het scorebord bracht. 

 

Monique trof een taaie tegenstandster in haar 

enkelspel. Uiteindelijk was een verlenging nodig 

om die 1e game naar zich toe te trekken. Na een 

paar tips van Joost (soms zijn die best wel eens 

nuttig ;-) ) bleek het in de 2e game ineens wel 

heel erg gemakkelijk. Met zeer ruime cijfers 

veegde Monique haar tegenstandster van de 

baan. Enorm leuk om te zien dat de gegeven 

tips allemaal direct punten opleverde. Compli-

ment aan Monique: heel knap uitgevoerd!!! 

 

Tot slot was het de beurt aan de twee heren die 

in het verleden al boeiende partijen tegen elkaar 

hebben gespeeld. In Joost zijn singel ging het de 

1e game nog redelijk gelijk op hoewel hij wel de 

controle had. Geen heel groot verschil in de 

score maar de 1e game was wel voor Gilze. In de 

2e game kon de tegenstander het eigenlijk niet 

meer belopen en Joost was wel heel gruwelijk 

genadeloos. Met slechts 3 punten voor de te-

genstander was de2e game (bijna met medelij-

den voor hem) extreem ruim voor Gilze. 

 

Eindstand dus 1-7 voor Gilze in deze toch span-

nende uitwedstrijd. Weer heel veel punten voor 

de competitiestand maar bij de thuiswedstrijd 

toch goed uitkijken voor deze tegenstander. 

 

Zoals steeds was ook de "nazit" in Waspik weer 

heel gezellig. Leuke avond met een leuk resul-

taat op de koop toe. Uiteraard weer heel veel 

dank aan Mariëlla en Ben. 
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze 

 

Van Schijndel Metaal BV | T.S.C. Gosens | Bouwbedrijf Vermeulen 

Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV 

Forga metaalvervorming B.V. | Vermeer Architecten | Oomen Hoveniers 

Keurslagerij De Jong | Fysiotherapie Gilze | Koningslicht BV | Van Eerd BV 

Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling BV | Veldsink-Roelands Verzekeringen 

 

Sponsor Clubkampioenschappen: Kreeft Assurantiën 
Sponsor Gemeentetoernooi: Univé Verzekeringen 

 

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

……… enkele creatieve jeugdleden op de woensdag vóór Sinterklaas de senioren hebben verblijd  

met een heus Sinterklaasfestival door slingers op te hangen in de kleedkamer en alle (he-

ren)schoenen te vullen met overheerlijke pepernoten? 

 

……… dit soort acties zeker gewaardeerd worden door ons allen!? 

 

……… Kevin op zoek is naar een zak? 

 

……… Kees van der Heijden heel graag een traject in wil gaan om zodoende Tim Braspenning te  

          begeleiden naar zijn 1e HE-clubkampioenschapstitel? 

 

……… het probleem van Timmie met name op mentaal terrein schijnt te liggen, aldus Kees? 

 

……… wij allen hier al jarenlang van op de hoogte zijn? 

 

……… Evelien schijnbaar een hele mooie grote teen heeft? 

 

……… we momenteel vacatures hebben voor een nieuwe Penningmeester én een correspondent  

           voor Weekblad Gilze-Rijen? 

 

……… Maud graag haar schoenen-stash wil belichten door middel van een vlog-rubriek op de BC  

           Gilze-website? 

 

……… de webmaster dit een heel leuk initiatief vindt? 

 

……… Sandra steeds meer gaat lijken op Jac van Rosmeulen? 

 

……… zelfs Michel van Dongen weleens boos kan worden, zo is laatst gebleken? 

 

……… Claud niet meer samen met ‘mooiboy’ RuudJE naar een kroeg wil? 

 

……… niemand anders dan meer een kans maakt bij de vrouwelijke bezoeksters? 

 

……… op vrijdagavond 6 januari weer het traditionele Kevin’s Embassy-dartstoernooi wordt georgani-

seerd in het Sportcafé? 

 

……… we allemaal hopen dat Niels opnieuw niet meedoet? 

 

……… BC Gilze prominent aanwezig was op de Kerstmarkt op 10 december? 

 

……… Michel van Dongen niet cool genoeg is voor badminton? 


