Colofon

Inhoudsopgave

Datum
15 februari 2017

Colofon, Inhoudsopgave

1

Bestuurs- en commissieleden

2

Voorwoord redactie

3

Van de Voorzitter

3

Technische Commissie

4

Jeugdcommissie

8

Recreatie Commissie

10

PR Commissie

10

Van de jeugdredactie

11

Awkward!

12

Doorgeefpagina senioren

14

Doorgeefpagina jeugd

15

Column

16

Af & Bij, Jarigen, Zaaldienst

18

Van de Penningmeester

18

Interview Lisa Khoeblal-Maliahoillo

21

Wist u dat…

24

Oplage
138 exemplaren
Prijs
Losse nummers: € 3,90
Abonnementen: € 19,00
6 nummers per seizoen
Gratis voor leden van BC Gilze
Redactie
Michel van Galen
Sofie Oprins
Robine, Jannes en Rick (Jeugdredactie)
E-mail: kopijvirke@outlook.com
Drukker
Lankhorst, Rijen
Advertenties
Mocht u een advertentie willen plaatsen in dit
blad, dan kunt u zich wenden tot de PR commissie.
Met dank aan
Piet en Leny van den Braak
Secretariaat en Ledenadministratie BC Gilze

Anoek Haarbosch
Aalstraat 47, 5126 CR Gilze
Tel.: 06 - 25 12 63 37
Mail: gilze@badminton.nl
BC Gilze Digitaal
Website: www.bcgilze.nl

Niets uit deze uitgave, mag geheel noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming vooraf van
de redactie.
Opzeggen lidmaatschap:
je kunt het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail
opzeggen bij het verenigingssecretariaat waarbij
een opzegtermijn van drie maanden geldt.

`t Virke seizoen 25 nummer 4

1

Bestuurs- en Commissieleden
Het dagelijkse bestuur
Ben van der Veer jr.
Anoek Haarbosch
Patrick Strengman

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

06 - 42076417
06 - 25126337
06 - 39443639

Technische commissie
Maaike de Jong
Richard Schrauwen
Remy van Mierlo
Evelien Stokkermans
Eva Oprins
John Graafmans
Tim Wirken
Frank van Oosterwijck
William Aarts
Joost Roovers
Kimberley van Zon

Voorzitter/Competitieleider Junioren
Competitie-contactpersoon
Competitieleider Senioren
Competitieleider Senioren
Competitieleider Junioren
Competitiebegeleider
Competitiebegeleider
Competitiebegeleider
Competitiebegeleider
Officiële Bondsscheidsrechter
EHBO

06 - 42961777
06 - 19005816
06 - 53533777
06 - 48677096
06 - 10445408
0161 - 455991
0161 - 451127
0161 - 451181
0161 - 729285
0161 - 850650
06 - 26469508

Jeugd commissie
Evelien Stokkermans
Monique Willemse - Ophof
Marry van Mierlo
Ilse Ballemans – van den Braak
Tim Wirken
Marieke v.d. Ouweland
Eva Oprins
Kimberley van Zon

Voorzitter
Jeugdsecretariaat
Rackets
Coördinator mini-competitie
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid

06 - 48677096
0161 - 456300
0161 - 452367
06 - 46380636
0161 - 451127
0161 - 452619
06 - 10445408
06 - 26469508

Recreatie commissie
Jacqueline de Jong
Joost Roovers
Ingrid Faes
Maartje van Nistelrooy
Frank van Oosterwijck
Maaike de Jong
Kimberley van Zon

Voorzitter /opvang nieuw leden
Competitieleider midweekcompetitie
Opvang nieuwe leden
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid
Clubkamp. + gemeentetoernooi
Clubkamp. + gemeentetoernooi

0161 - 452440
0161 - 850650
06 - 25461353
06 - 15894177
0161 - 451181
06 - 42961777
06 - 26469508

Voorzitter/sponsoring/clubkleding/
ledenwerving
Externe Communicatie
Redactie ’t Virke
Redactie ’t Virke
Sponsoring

0161 - 419050
06 - 14151614
06 - 29434084
06 - 42000741
06 - 53533777

P.R. commissie
Mario van Mierlo
Michel van Dongen
Sofie Oprins
Michel van Galen
Remy van Mierlo

Secretariaat & Ledenadministratie Badmintonclub Gilze
Anoek Haarbosch
Aalstraat 47
5126 CR Gilze

2

06 - 25126337

Kopij: kopijvirke@outlook.com

Van de Redactie

Dat ik hierbij het initiatief nam, kwam doordat ik
vond dat de club een goede voorzitter moet
hebben. Daar voelde ik me als bestuurslid ver-

Beste badmintonners en andere lezers,

antwoordelijk voor. Dat ikzelf een geschikte kane

Voor jullie ligt het vierde Virke van de 25 jaargang van ons mooie clubblad. Deze editie bevat

didaat kon zijn had ik toen nog geen moment
gedacht. Tijdens die bijeenkomst werd uiteindelijk ook geopperd waarom ik geen voorzitter zou

de tweede bijdrage voor de rubriek Awkward en

worden. Nou, als jongeman van 25 vond ik me

een interview met Lisa Khoeblal-Maliahoillo door

niet echt geschikt, veel te jong. Uiteindelijk vanaf

Dio van Gils (bedankt Dio!)

augustus/september 2007 heb ik mezelf toch
kandidaat gesteld en als interim-voorzitter ben ik

Daarnaast ook weer de gebruikelijke rubrieken,

vanaf dat moment begonnen aan de klus. Leef-

een scherpe column en leuke wist-u-datjes.

tijd bleek geen enkele belemmering te zijn, een

Wij wensen jullie veel leesplezier!

wijze les, waardoor ik nu ook jonge mensen snel
het vertrouwen geef en hen er ook van probeer
te overtuigen dat ze hun jonge leeftijd niet als

Sofie en Michel.

een nadeel hoeven te zien.

En op verzoek van enkele vast kopij leveranciers

Waarom schrijf ik nu twee alinea’s over mezelf en

hieronder, terug van weggeweest, de kopijdata:

mijn start als voorzitter van onze prachtige ver-

Verschijningsdata en uiterste inleverdata voor kopij
Nummer 5
Nummer 6

Kopij
29 mrt
31 mei

Uitgave
12 apr
14 jun

Van de Voorzitter
Beste leden,
Tien jaar geleden, in maart 2007, trad onze
toenmalige voorzitter Bob Legius tijdens de algemene ledenvergadering af. Destijds zat ik als
voorzitter van de PR commissie in het bestuur en
als bestuurslid nam ik het voortouw een geschikte opvolger te vinden. In het jaar daarvoor had
Bob verschillende oproepen gedaan onder de
leden, maar hierop had zich geen kandidaat
voorzitter gemeld.
In de zomer van 2007 zijn we met een aantal
leden bij elkaar gaan zitten om te bespreken wat
het voorzitterschap inhoudt en wie zich geroepen zou voelen om deze taak op zich te nemen.
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eniging? Dat komt doordat ik de voorzittershamer graag wil overdragen aan iemand anders.
Niet omdat ik geen voorzitter meer wil zijn van
de vereniging, integendeel zelfs. Patrick
Strengman heeft echter aangegeven te willen
stoppen als penningmeester als zijn termijn komende algemene ledenvergadering afloopt. Deze taak wil ik graag op me gaan nemen, omdat ik
denk dat ik hierin op dit moment het meeste kan
betekenen voor de vereniging, meer dan in de
functie als voorzitter. Ook vind ik dat het hoog
tijd wordt voor een ander lid als voorzitter, er is
behoefte aan nieuwe frisse ideeën.
Op dit moment zijn we dus op zoek naar een
nieuwe voorzitter. Wat houdt dit precies in? Als
voorzitter leid je de bestuursvergaderingen die
we ongeveer zes keer per jaar houden. Je leidt de
algemene ledenvergadering en bereidt deze samen met de secretaris en de penningmeester
voor. Je verzorgt de prijsuitreiking bij de clubkampioenschappen en het gemeentetoernooi.
Tot slot schrijf je voor elk Virke een stukje. Kortom, qua tijdsbesteding valt dit allemaal reuze
mee.
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Naast deze taken draag je wel de eindverant-

hebben 29 spelers deelgenomen aan de landelij-

woordelijkheid voor alles wat binnen de vereni-

ke- en regionale competitie. Dit seizoen hebben

ging gebeurt. Dit houdt in dat je de commissies

we 6 teams kunnen samenstellen en we hopen

aan- en bijstuurt waar nodig. Over het algemeen

dat we dit aantal volgend seizoen ook kunnen

valt dat reuze mee, omdat onze vereniging goed

inschrijven bij Badminton Nederland. Het aantal

is georganiseerd en de commissies erg zelfstan-

invallers dat we hebben moeten benaderen is

dig werken. Toch moet je je ogen en oren open

toch aanzienlijk en we hopen dat we er volgend

houden voor verbeteringen of zaken die mogelijk

jaar minder beroep op hoeven te doen. Komen-

niet goed dreigen te gaan. Als voorzitter moet je

de week worden de inschrijfformulieren al uitge-

het algemeen belang en de belangen van alle

deeld voor volgend seizoen door de twee compe-

leden tegen elkaar afwegen. Ik heb altijd gepro-

titieleiders. Eva Oprins zal dit doen voor de junio-

beerd eerlijk en rechtvaardig in discussies te

ren en de nieuw aangestelde competitieleidster

staan, waarbij mijn persoonlijk belang onderge-

Evelien Stokkermans zal de senioren benaderen.

schikt is. Ik hoop dat leden dat ook zo hebben
ervaren.
Als voorzitter ben je ook het eerste aanspreekpunt van de vereniging voor mensen of organisaties buiten de vereniging. En soms is er een vergadering vanuit Badminton Nederland waar de
vereniging ook voor wordt uitgenodigd, als voorzitter zou je hier ook heen kunnen gaan, maar
dat gaat altijd in overleg binnen het bestuur.
Heb je het idee dat het voorzitterschap van de
vereniging iets voor jou is? Spreek mij, of één van
de andere bestuursleden dan aan. Wij vertellen

Het enige kampioensteam wat we dit jaar heb-

je er graag meer over!

ben kunnen huldigen is Gilze 6. Dit team, bestaande uit Fenne en Simone Kreeft, Robine

Hartelijke groeten,

Hooft, Joey van Gils en Rick van Baal, heeft voor

Ben van der Veer jr.

een enorme verrassing gezorgd door voor het

“Begin en einde zijn wel van dezelfde familie,
maar het begin is blind, het einde ziet.”

vierde opeenvolgende seizoen kampioen te worden! Vorig seizoen speelden zij ook in dezelfde
formatie, maar dan uitkomend in de juniorencompetitie. Gedurende het seizoen stonden zij

~ Friedrich Rückert ~

Technische Commissie
Seniorencompetitie BC Gilze 2016-2017: Gilze 6
KAMPIOEN!!!
Het competitieseizoen voor de senioren is gisteren na 14 speelronden weer geëindigd en we

op een prima 2de plaats, maar nu het kampioenschap in zicht kwam, werden de resultaten opeens nog beter. Op passende wijze (geen competitienederlaag) werd afgelopen zondag het kampioenschap dan ook meer dan verdiend binnengehaald! Met de traditiegetrouwe kampioenschalen en een bos bloemen werd in het bijzijn van
andere teams dit team dan ook gehuldigd in het
Sportcafé Gilze.

kunnen nu de balans gaan opmaken. In totaal
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Het ander (jeugd) team dat uitkomt in Gilze 5

eerste plaats was een utopie aangezien Dropshot

(derde klasse) is verdienstelijk 5de geworden

heer en meester was in hun poule.

waar ze zich netjes in de middenmoot hebben te
weten plaatsen. In dit team hebben Maud Faes,

Kortom, 1 kampioensteam met jeugdige talen-

Chantal van Beijsterveldt, Benthe Willemse,

ten, 2 degradanten en de overige teams zijn net-

Micheal Miao en Thibo van Gils iedere week ge-

jes in de middenmoot of hoger geëindigd.

knokt voor een overwinning wat deze mooie
ranking oplevert.

Jeugdcompetitie BC Gilze 2016-2017

Gilze 4, dat heeft gespeeld in de eerste klasse,

Dit jaar hebben 5 jeugdteams meegespeeld in de

heeft een zwaar seizoen achter de rug. Zij wer-

competitie en ondertussen zijn alle wedstrijden

den ingedeeld bij sterkte tegenstanders zoals

weer gespeeld.

Oosterhout en Geldrop waar het lastig is om

We starten het verhaal met Gilze U15-1, want op

punten tegen te halen. Helaas konden Ruud van

moment van schrijven zijn zij bijna kampioen.

Heijst, Sofie Oprins, Colette Graafmans, Patrick

Hoezo bijna zou je denken? Dat komt zo; Julia

Strengman, Michel van Galen en Michel van

Sundermeijer, Lizzy van Gils, Hugo Dilweg en

Dongen niet voorkomen dat zij eindigden op de

Lars Vermeeren stonden lang op een tweede

6de plaats in de competitie.

plaats met een wedstrijd minder gespeeld. Ze
kwamen steeds dichter in de buurt van de num-

Gilze 3, dat in de hoofdklasse uit is gekomen, had

mer 1 van de poule, High Speed, en het leek al-

hetzelfde als Gilze 4. Dio van Gils, Christian van

lemaal de goede kant op te gaan om het kampi-

Zon, Anoek Haarbosch, Kimberley van Zon en

oenschap te kunnen vieren. De afgelopen weken

Eva Oprins hadden ook de pech dat sterkte

kwam daar nog meer spanning bij door het uit-

teams net als de Zwaluwen en Bavel in hun pou-

vallen van een van de tegenstanders. Aangezien

le stonden. Ook zij konden niet voorkomen dat

U15-1 de wedstrijd tegen deze tegenstander niet

de 7de plaats het hoogst haalbare was dit sei-

gespeeld heeft, maar High Speed wel is het on-

zoen.

duidelijk wie nu de echte kampioen is. We zijn
momenteel erg druk bezig om druk te zetten op

Promovendus Gilze 2 is dit seizoen weer uitge-

de organisatie van de regiocompetitie, zodat het

komen in de landelijke 4de divisie. In de eerste

team snel weet waar ze aan toe zijn. Moeten ze

helft van de competitie hadden Ben van der

de wedstrijd alsnog spelen, komen alle wedstrij-

Veer, Tim Wirken, Jos Vermeulen, Marieke van

den van de tegenstander te vervallen…we hopen

den Ouweland en Maartje van Nistelrooy het erg

het snel te weten! Uiteraard zullen we hier in het

lastig en vooral pech met het aantal verloren 3-

volgende Virke op terug komen, met hopelijk

setters. De spelers spraken uit dat wanneer zij

goed nieuws!

iets meer geluk zouden hebben het wel goed zou
komen. Inderdaad, het is meer dan goed geko-

Ons jongste team, U13-1 is op een mooie derde

men met een hele nette 5de plaats! Gelukkig

plaats geëindigd. Judith van Veen, Nora Schnuck,

hebben we volgend seizoen dus weer 2 teams in

Jelle Staal en Sem van Engelen hebben in hun

de landelijke divisie aangezien Gilze 1 is geëin-

eerste jaar juniorencompetitie super gepresteerd

digd op de 4de plaats. Wanneer Jeroen Albers,

en laten zien dat ze met de beste van hun leeftijd

Tim Braspenning, Niels Oomen, Evelien

mee kunnen. De nummers 1 en 2 in de poule

Stokkermans en Sandy van Trier vaker als com-

bleven ongenaakbaar, maar ze hebben een

pleet team hadden gespeeld was zelfs een 2de

mooie plaats in de top van de poule behaald en

plaats mogelijk geweest in de 3de divisie. De

daar mag dit team erg trots op zijn!
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Ons andere U15-team, namelijk U15-2 , bestaan-

is geen enkele keer een onvoldoende gehaald.

de uit Danya Tuijtelaars, Nynke Timmermans,

Complimenten hiervoor en ik hoop dat we op

Levi Olde Scheper en Ruben Klaassen, is op een

dezelfde voet doorgaan het aankomende sei-

6e plaats geëindigd. Zij zaten in een erg zware

zoen!

poule en hadden moeite om het niveau bij te
benen. Ik was erg trots om te zien dat zij alsnog

De kampioenen worden zo snel mogelijk geïn-

elke wedstrijd alles hebben gegeven om een zo

formeerd door Richard over de slotwedstrijden

goed mogelijk resultaat te halen en met de ont-

als de informatie bekend is. Wie weet worden ze

wikkeling die zij dit seizoen hebben doorge-

ook wel de beste van Brabant of Nederland!

maakt. Hopelijk nemen jullie dit mee in het vol-

Wordt vervolgd…

gende seizoen om wat hoger in de poule te kunnen eindigen.

Nu de competitie er op zit is er weer wat meer
vrije tijd in de weekenden. Deze kun je thuis

De twee U17-teams hebben gemixte resultaten

doorbrengen of je kan deelnemen aan een van

behaald. U17-2 heeft een 6e plaats behaald.

de vele badmintontoernooien die georganiseerd

Daphne van Strien, Lara van Gils, Kim van Beek,

worden in en buiten onze regio. Natuurlijk komt

Remco van Gestel en Jort Willemse hadden moei-

het toernooi waar het deze periode allemaal om

te met het niveau waar zij dit jaar voor het eerst

draait er ook weer aan: Kreeft Assurantiën Club-

speelden, maar speelden zeker geen slechte

kampioenschappen 2017. Door positieve financi-

wedstrijden. Ik kan wel stellen dat jullie ook veel

en is er in de ALV besloten dat de Clubkampi-

pech gehad hebben. Zo zijn er veel driesetters

oenschappen dit jaar gratis zijn voor alle leden!

verloren en vielen veel wedstrijden in de verlen-

Iedereen heeft inmiddels via de mail een in-

ging de verkeerde kant op. Volgend jaar valt alles

schrijfformulier ontvangen, dus schrijf je snel in.

hopelijk de andere kant op en kunnen jullie een
hogere plaats in de poule behalen.

Ook zijn de inschrijfformulieren voor het nieuwe
competitieseizoen uitgedeeld door de competi-

U17-1 had dit jaar ook pech. Niet qua resultaten,

tieleiders Evelien en Eva. Zodra de inschrijfdatum

maar door het terugtrekken van verschillende

verlopen is, gaat de TC samen zitten om de

tegenstanders konden zij maar 8 wedstrijden

teamindeling van volgend seizoen te bepalen.

spelen. Hierdoor is het erg moeilijk om jezelf te

Kort na de Clubkampioenschappen zullen de

blijven ontwikkelen en om wedstrijdritme op te

teams bekend worden gemaakt. Deze periode is

doen. Met een vierde plaats hebben zij het dus

voor de TC dan ook erg druk. Niet alleen moet er

prima gedaan. Christa Hooft, Jannes Oprins,

nagedacht worden over de teamindeling. Ook de

Lieke van Oosterwijk en Koen Timmermans heb-

benodigde kampioenschappen moeten in goede

ben allemaal goed gespeeld en lieten wederom

banen geleid worden. Ook dit jaar zullen we van-

zien goed vooruit te zijn gegaan.

uit BC Gilze deelnemen aan de Carlton GT Cup,
die in februari al gaat starten. Zodra de inschrij-

Als laatste wil ik iedereen nog complimenteren

ving voor het Bekertoernooi geopend is, zullen

voor de goede inzet dit seizoen. Op de vrijdag-

we ook daar een team voor samenstellen die

trainingen werd er goed getraind en zijn er

gaan deelnemen.

mooie stappen gezet. Ik heb duidelijk gezien dat
datgene waar op getraind werd ook toegepast

Met het regelen van de nieuwe teamindeling,

werd in de wedstrijden en dat is leuk om te zien.

kampioenschappen en toernooien zijn we als TC

Ook is jullie sportieve gedrag mij opgevallen. Het

dan ook begonnen met het ‘nieuwe seizoen’. Dit

sportiviteitscijfer dat is geïntroduceerd dit sei-

betekent dat we binnen de TC afscheid hebben

zoen, was bij alle teams namelijk erg hoog en er

genomen van Remy van Mierlo. Jarenlang heeft
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hij de TC versterkt van competitieleider Junioren

woensdagavond 20.00u bij de senioren komen

tot competitieleider Senioren. Inmiddels heeft hij

spelen.

het stokje overgegeven aan Evelien en doet hij
een stapje terug om straks nog meer tijd te heb-

Ook is woensdag 1 februari de eerste ronde van

ben voor de mini van Mierlo. Ik spreek niet alleen

de Dubbelcup van start gegaan. We zijn erg be-

namens mijzelf, maar namens alle competitie-

nieuwd wie de beste spelers van de groepen en

spelers dat wij Remy dan ook van harte willen

de uren zullen worden. Blijf dus goed je best

bedanken voor al zijn vrijwillige hulp binnen de

doen en zorg dat je geen enkele ronde mist…!

TC. Het is niet altijd makkelijk om competitieleider te zijn, maar Remy heeft deze rol met veel
badmintonpassie, geduld en plezier voor ons
ingevuld. REMY BEDANKT!
Groetjes Maaike

Hoofdsponsoren seniorencompetitie:
Administratiekantoor Meeuwesen

Daarnaast hebben we goed nieuws voor iedereen… Het thema van het Jeugdkamp 2017 is al
bekend. Het zal dit jaar ‘Sprookjes’ zijn! Mochten
jullie 22 februari met het Carnavalstoernooi verkleed willen komen, dan kunnen jullie met je
Carnavals kleren alvast rekening houden met dit
thema. We hopen jullie allemaal verkleed te mogen ontvangen de 22e, want het leukst verklede
jeugdlid ontvangt een kleine prijs.

Q-Promotions

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 wel-

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Fysio Therapie Gilze

kom 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:

Jeugdcommissie
Hallo allemaal,
Het jaar 2017 is weer van start en we hebben de
eerste activiteiten al achter de rug! Zo zijn we 11
januari meteen begonnen met het Nieuwjaarstoernooi, waarbij we alle kinderen in de gelegenheid hebben gesteld om hun ouders mee te nemen om ook een keer mee wedstrijdjes te spelen. Erg leuk dat er, zeker het eerste uur, zoveel
ouders bij waren! En we hopen dat alle ouders

22 februari = Carnavalstoernooi
1 maart = Carnavalsvakantie (badminton van
19.00u – 20.00u)
25, 26 maart = Clubkampioenschappen
5 april = Dubbelcup ronde 2
26 april = Meivakantie (badminton van 19.00u –
20.00u)
3 mei = Meivakantie (badminton van 19.00u –
20.00u)
Zondag 21 mei = Deeldiploma examen
Namens de jeugdcommissie,
Evelien Stokkermans

die het leuk vonden om te spelen ook eens op
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Recreatie Commissie

Dan kun je ook al de volgende activiteiten in je
agenda zetten. Op woensdag 12 april is er recreatietoernooi en op zaterdag 13 mei is het club-

De tweede helft van het badmintonseizoen is

uitje. In het volgende Virke komen we hierop

weer begonnen. We kijken nog even terug op de

terug.

activiteiten die geweest zijn. Allereerst het nieuwjaarwensen bij de Warande op 1 januari. Veel

De laatste training voor de recreanten is weer

leden waren hier om elkaar de beste wensen te

geweest. We bedanken Eric voor de trainingen

geven voor het nieuwe jaar. Met een kopje cho-

die hij heeft gegeven. Er was ook de mogelijkheid

comel en/of erwtensoep was het weer erg gezellig.

om door te trainen bij voldoende deelname. Helaas gingen deze trainingen niet door. Maar wij
als club kunnen je wel een alternatief aanbieden.

Dan op vrijdag 5 januari weer het darttoernooi.
Er waren ongeveer 25 leden die zich hadden
opgegeven. Na de eerste speelronde mocht ie-

Je mag komen spelen op dinsdagavond van
20:30 tot 22:00. Wil je weten wanneer, check dan
even de site van Bc-Gilze.

dereen weer opkomen met zijn eigen act. Degene die het leukst verkleed was en de leukste act
had kreeg de Frank van Oosterwijck bokaal. Dit
keer was Jack-MvD- Sparrow de winnaar. De

De midweekcompetitie is nog in volle gang, alle
teams hebben nog een aantal wedstrijden te
spelen voor de definitieve eindstand.

winnaar bij de mannen was dit jaar weer Remy
van Mierlo. Waar is hij niet goed in. Ook was er
een speciale beker voor de vrouwen, die gewonnen werd door Maaike de Jong.
Wat gaan wij als commissie nog meer doen dit
seizoen. Natuurlijk zijn er op 25 en 26 maart de
clubkampioenschappen. Zoek een dubbel/mix
partner en doe mee. Je krijgt hierdoor meer
wedstrijdervaring en het is altijd een gezellig

Heb je nog leuke ideeën, laat het ons weten.
Tenslotte willen we activiteiten doen die iedereen leuk vindt.
Groetjes namens de rc-commissie,
Jacqueline.

PR Commissie

weekend. Ook organiseren we weer een clubkampioenschappenontbijt. Voor €5 kun je komen

Nu de competitie is afgelopen kunnen de recla-

ontbijten. Je kunt jezelf hiervoor opgeven als je

me-telborden weer even de kast in tot de Kreeft

jezelf inschrijft voor de clubkampioenschappen.

Assurantiën-clubkampioenschappen weer geor-

Natuurlijk mag je ook komen ontbijten als je niet

ganiseerd worden eind maart. Mede door de

meedoet. Geef je dan snel op bij Maartje of

extra hoge opbrengsten die de PR-commissie

Jacqueline.

heeft gerealiseerd kan de toernooicommissie
deelname aan dit leuke toernooi zelf GRATIS

Je hebt hem waarschijnlijk al zien hangen ver-

maken!! Dus hopelijk doen nu alle leden een keer

schillende woensdagen aan de inhangkast in de

mee; dat zou echt supergaaf zijn. Dus zoek een

zaal. Op vrijdag 10 maart organiseren we om

partner en schrijf je zelf snel in.

20:00 voor de tweede keer de BC Gilze pub quiz.
Wederom gaan Maartje en Michel van Galen de

Begin april zullen de nieuwe competitie-teams

presentatie van de quiz doen. De entree is gratis

worden bekend gemaakt. Voor ons als PR-

en er zijn leuke prijsjes te winnen. En wij als

commissie begint dan weer de tijd van het aan-

commissie zorgen voor de hapjes.

meten en bestellen van de nieuwe clubkleding.
Tot op vandaag weten we echter niet zeker welke
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sponsors op de senioren-shirts zullen komen te

sponsoring, schroom dan niet en spreek mij een

staan. We hebben namelijk te maken met aflo-

keer aan. Zeker te weten dat je iets zinvols kunt

pende contracten met Administratiekantoor

bijdragen aan de leukste commissie van BC Gil-

Meeuwesen en Q-Promotions. Uiteraard hopen

ze.

wij deze overeenkomsten opnieuw met 3 seizoenen te mogen verlengen, maar garantie is er

Met sportieve groet,

nooit.

Mario.

Sowieso zullen we weer met de nodige sponso-

Jeugdredactie

ren om de tafel moeten gaan zitten. Dat geldt
ieder seizoen voor de Virke-adverteerders, maar
ook voor enkele telbordsponsors waarvan het
contract ten einde loopt. Gelukkig profileren wij
ons als BC Gilze erg positief in het dorp en kunnen daardoor ook al jarenlang rekenen op de
financiële ondersteuning van de middenstanders
in Gilze en daarbuiten!

Het competitieseizoen is helaas ten einde gekomen, wat betekent dat we terug kunnen kijken
op een leuk seizoen! We ondervroegen een paar
van onze jeugdteams hoe zij terugkeken op afgelopen seizoen.

Om sponsoring hoeven we onszelf dus niet zoveel zorgen om te maken. Om ledenwerving echter wel! In de vorige edities van ’t Virke heb ik dit
signaal al namens het hele bestuur afgegeven.
Toch hoor ik in de wandelgangen van de sporthal
bijna niemand hierover. Leeft dit probleem wel
genoeg bij onze leden? Het gaat ons per slot van
rekening allemaal aan. Het gaat namelijk om de
continuïteit van onze prachtige badmintonclub.
Om de kosten te kunnen blijven dekken met de
contributies zullen er toch nog wel 10 (met name
senior)leden bij moeten komen. Zo niet, zal een
contributieverhoging onvermijdelijk zijn.

U17-2
Daphne vond het leukste moment dat ze zag dat

Gelukkig verloopt de ledenaanwas bij de jeugd-

ze bij haar ‘besties’ in het team zat. Het bizarste

afdeling wél rooskleurig. Intussen staat de teller

was dat Kim en Lara DM ’s (berichten via Insta-

op 55 junioren tot 18 jaar. Een goed teken en een

gram) naar een jongen hadden gestuurd. Jort

bevestiging dat we als vereniging nog steeds

vond het vooral gezellig dat Remco vast in het

goed bezig zijn om de jeugd betrokken te krijgen

team kwam en dat hij dus geen ‘wisselheer’

bij onze club. Inmiddels zijn er ook de nodige

werd. Hij zei ook dat hij het oude team wel een

jeugdleden die zich vrijwillig inzetten bij de diver-

beetje miste, maar dat hij met dit team ook veel

se commissies.

leuke momenten heeft meegemaakt.

Daarover gesproken: bij de PR-commissie kun-

U15-1

nen we na het vertrek van Kimberley nog wel een

Voor U15-1 was het een heel apart jaar: Veel

extra commissielid gebruiken. Dus als je wat wil

wedstrijden werden verplaatst. Hierdoor weten

betekenen op het gebied van: clubkleding, PR,

ze nu nog steeds niet of ze wel of geen kampioen

artikelen schrijven, website onderhouden of
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zijn geworden. Daarom zijn zij ook het enige
team wiens eindstand in de competitie nog onduidelijk is tijdens het schrijven van dit stukje.
Maar hoe dan ook vonden ze het allemaal een
leuk en met name een spannend jaar.
U13-1
Het jongste team van BC Gilze heeft dit jaar ook
mooie wedstrijden gespeeld. Ze werden zelfs
3de!! Een hele goede prestatie. Helemaal omdat
het voor de meeste spelers hun debuut in de
competitie was. Kortom ook voor hun een leuk
en gezellig jaar.

Hierbij een foto van het overgrote deel van mijn
huidige ‘collectie’. Ik weet niet precies hoeveel

Alle competitiespelers kijken nu al uit naar vol-

het er zijn, maar de samenstelling ervan kan nog

gend jaar. Het is nu daarom met spanning de

weleens fluctueren. Sommige schoenen verkoop

teamindeling afwachten.

ik na een tijdje weer via Marktplaats en als de
inloopkast weer aan de maximale bezetting zit,

Awkward!

gaan er weer een aantal vuilniszakken naar het

Beste Maud, als PR-voorzitter bedank ik je harte-

We hebben het hier dan wellicht over een uit de

lijk voor het creëren van een nieuwe rubriek voor
dit prachtige Virke! Maar als ‘slachtoffer’ dien ik
mezelf nu dus desgevraagd bloot te geven op het
gebied van onze gezamenlijke ‘afwijking’: schoenen. Vooruit dan maar…
Less is more geldt dus op dit gebied zeker niet!
Regelmatig krijg ik weleens de vraag of ik nieuwe
schoenen aan heb. Dat is zeker niet altijd het
geval, maar doordat ik ruim voldoende kan af-

goede doel.

hand gelopen hobby, maar volgens mij maak ik
hiermee wel heel veel mensen blij: in eerste instantie mezelf, daarnaast de arme mensen die
van de inzameling leven, de schoenfabrikanten
en natuurlijk ook de Zalando-man.
Misschien wil Michel van Dongen ons de volgende keer iets vertellen over zijn Formule 1verzameling?

wisselen slijten ze gewoon niet zoveel als misschien bij een ander. Het gros zijn sneakers
(Adidas, Puma, Nike, Asics en New Balance),
maar uiteraard mogen de (sterk gereduceerde
aantallen) UGG’s niet ontbreken…. Lekker
warm in de winterdag! Andere voorkomende
merken zijn o.a. Hub, Converse en Dsquared2.
Aankopen worden vooral online gedaan en dan
wordt er met name geselecteerd op kleuren.
Voor mijn werk kan ik gelukkig altijd nog terugvallen op de chiquere modellen waarbij Van Lier
en Van Bommel tot de favorieten behoren.
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Doorgeefpagina
senioren
Hallo badminton vrienden!

trouwen speel ik mijn beste wedstrijden. Daartegenover staat dat als ik niet fit ben ik ook flink
onder mijn niveau kan spelen. Het is dus belangrijk voor mij dat ik naast badminton thuis ook
regelmatig train om mijn fitness op peil te houden.

Laat ik eerst even zeggen dat de intentie van
Michel “ik mag het niet zeggen maar ik zeg het
toch” VAN GALEN om mij hiervoor te strikken
niet zuiver is. Diep in de pijn van mijn tamelijk
rustige warming up op dinsdag avond heeft
Michel het duistere plan gesmeed om mij terug
te pakken met de doorgeef pagina.
Bij deze zal ik vaker de warming up gaan verzorgen Michel ;-).
De meeste kennen mij uiteraard, maar laat ik me
even voorstellen. Ik ben Niels Oomen, 30 jaar
jong en mijn fitste jaren heb ik nog voor de boeg.
Badmintonners presteren het beste tussen 30 en
35 en aangezien ik een laatbloeier ben, verwacht
ik dat ik pas echt ga pieken tussen 35 en 40, haha. In het dagelijks leven werk ik 3 dagen bij een
Choices Ggz, dit is een kliniek waar cliënten wer-

Een jaar geleden ben ik verhuisd naar Hooger-

ken aan hun verslavingsproblematiek. Ik werk 1

heide om daar samen met mijn vriendin te gaan

dag voor Incitare, dit is een veilige woonomge-

wonen. We wonen in een heerlijke buurt en on-

ving voor cliënten die net uit behandeling zijn. Je

dertussen voel ik me ook thuis in die omgeving.

kan dit zien als een begeleid wonen traject waar

Het is wel een behoorlijk stuk rijden van Hooger-

cliënten maatschappelijk herstel kunnen vinden.

heide naar Gilze, maar ik heb er nooit aan ge-

Ik volg een HBO studie sociaal pedagogische

dacht te stoppen met badmintonnen in Gilze. Ik

hulpverlening, waarvan ik mijn propedeuse afge-

vind de sfeer in het team en op de club heerlijk

lopen jaar gehaald heb. Ik zit nu in het 2e jaar

en spelen bij Gilze voelt voor mij vertrouwd aan.

van deze opleiding en als ik klaar ben zou ik

Ik zou er niet aan moeten denken om alleen voor

graag behandelaar willen worden in de kliniek

prestaties of afstand ergens anders te gaan spe-

waar ik werkzaam ben.

len.

Even terugkomend op het badmintonnen. Dit is

In mijn vrije tijd sport ik graag. Ik ben vaak te

de sport die ik al vele jaren met veel plezier be-

vinden in mijn garage waar ik verschillende toe-

oefen. De sport is alles omvattend, kracht, snel-

stellen heb staan om te trainen. Dingen die ik

heid, reactiesnelheid, explosiviteit, tactiek en

doe zijn: Insanity, Freeletics en krachttraining.

uithoudingsvermogen zijn nodig om een goede

Voor degene die sterker en sneller willen worden

prestatie neer te zetten. Ik merk aan mezelf dat

is Freeletics een goede mogelijkheid. Je kan de

het belangrijk is om deze facetten te trainen en

app downloaden in de appstore en je kan bij-

mezelf fit te voelen. Als ik het gevoel heb dat ik fit

voorbeeld iedere week 2 trainingen volgen, re-

ben geeft dat zelfvertrouwen en met dit ver-

sultaat gegarandeerd!
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indruk gemaakt als de 2e set van je single tegen
DKC (zie badmintonnederland.toernooi.nl);-)).
Daarom wil ik deze eervolle taak nu aan Tim
Wirken geven! Ben benieuwd wat je gaat schrijven. Mocht je het er niet mee eens zijn dan ben
ik best bereid dit uit te vechten op baan A, of B,
of 4 tijdens de club . Succes!

Doorgeefpagina jeugd
Hallo iedereen,
Het volgende doel dat ik heb gesteld is om in de
zomer samen met broertje en vaders de Alpe
d’huzes te gaan beklimmen met onze racefietsen
(werkelijke doel is dat ze alleen mijn achterband
zien;-)).Vooralsnog zijn het vooral grote praatjes
en excuses om niet te hoeven trainen, voorbeelden zijn: geen schoenen, geen helm en te koud.
Aangezien mijn verjaardag op komst is vervallen
de smoesjes geen schoenen en geen helm en als
het goed is gaat het weer ook verbeteren, dus zal
ik toch genoodzaakt zijn te gaan beginnen.

Mijn naam is Jort Willemse en ik ben 14 jaar oud.
Ik speel al 8 jaar badminton waarin ik 2x kampioen ben geworden. De eerste keer was met Rick,
Fenne, Simone en Daphne. De tweede keer was
vorig jaar met Koen, Kim, Anouk en Daphne.
Verder doe ik graag mee aan het gemeentetoernooi en de clubkampioenschappen. Prijzen pakken is niet echt mijn ding of zo. Ik train graag met
Joey, Christa, Robo (Robine), Fenne, Simone en
Rick. We noemen ons zelf de Feestpieten, omdat
we met Sinterklaas de schoentjes gevuld hebben.
Ik zit op de Nieuwste School in het 3de jaar. Volgend jaar ga ik kiezen voor Natuur en Techniek
of Natuur en Gezondheid. Dit heeft te maken
met het beroep dat je later wilt uitvoeren. Ik
weet nog niet precies wat ik wil worden. Eerst
riep ik altijd iets met dieren, maar ik werk nu 2
jaar bij Johan Smits Handelskwekerij in Molenschot en dat bevalt me eigenlijk ook wel. Misschien wil ik later wel een eigen landbouwbedrijf.
Gelukkig heb ik nog tijd genoeg om te bedenken

Er is nog veel meer te vertellen maar ik ga het

wat ik later wil worden.

hierbij houden. Volgens mij is het nu de bedoeling om voor de volgende doorgeefpagina een
gewillig slachtoffer aan te wijzen! Aangezien de

Naast badminton heb ik nog veel meer hobby’s.
Op maandag en zaterdag voetbal ik. Ik zit in de

weledelgestelde heer Albers, in de volksmond

B4. Vorig jaar waren we 2de van onderen. Wel

Kwalbers, verbaal gezien een tal van waarheden

heb ik 3 goals mogen maken, waarvan 2 tegen

en onwaarden weet te verkopen/verkondigen,
wilde ik hem de gelegenheid geven deze gave

Rijen. Vanaf de herfstvakantie bouwen wij al 8
jaar een carnavalswagen. Dit jaar pakken we veel

eens op een stuk papier uit te proberen. Na het

groter dan ooit uit voor onze club, dus mocht je

insturen van dit stukje kreeg ik te horen dat hij

niet weten op wie je wilt stemmen: Op CV Domi-

dit ooit al heeft gedaan. Dit heeft dus net zoveel
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meetellen). Gilze 2 doet een nog grotere duit in
het zakje met een gemiddelde van 30,0 jaar!
Zoals ieder jaar begint het drukke speculeren
over de teamindeling van het volgende competitieseizoen al terwijl de laatste shuttle van dit
competitieseizoen nog geslagen moet worden.
Voor de TC een immer uitdagende taak, waarbij
je het nooit voor iedereen goed kan doen. Dit
jaar lijkt de uitdaging nog groter te worden door
Van mijn familie ben ik niet de enige die badminton speelt. Mijn moeder en mijn beide zusjes
spelen het ook. Vroeger speelde mijn broertje
het ook. Maar die maakt nu liever doelpunten
dan dat hij een racket in zijn hand heeft. Ja, en
dan hebben we mijn vader nog over. Die kan
maar beter niet gaan badmintonnen want dat is

het wegvallen van een aantal vaste spelers. Als
BC Gilze mogen we trots zijn op enerzijds het
niveau dat we met het 1e team spelen, maar
anderzijds ook zeker op de mooie aaneenschakeling van de andere teams (4e divisie t/m 1e
klasse). Dit is voor een goede en geleidelijke
doorstroming van de jeugd erg belangrijk! Maar

niet helemaal zijn ding.

gaat het ons nu overkomen dat we, met de ha-

Ik geef de pagina door aan Robine Hooft.

selectie door de jeugd), deze lijn moeten gaan

Column:

nieuwe selectie voor de komende 10 jaar te vor-

ven in zicht (opvolging van de ouwe-lullenlaten varen? De jeugd is goed op weg om de
men, maar is er nog nét niet. Ze moeten nog 2-3
jaar “rijpen” in hun ontwikkeling. Maar in 3 jaar

Oud leed, oud zeer… Volgend seizoen nog een

tijd kan er veel gebeuren en kan Gilze zomaar 3

keer?

klassen lager spelen…

De competitie is ten einde. We hebben in ieder

Betekent dit dat BC Gilze nog net iets langer een

geval één kampioensteam bij BC Gilze (“seniorenteam” Gilze 6), waarbij volgens internet ook
Gilze U15-1 nog kans maakt op het kampioenschap. Het kampioensteam is het team dat al
jaar op jaar kampioen wordt, terwijl ieder jaar in
een hogere klasse wordt gespeeld. Een erg
knappe prestatie. Helaas heb ik in mijn inmiddels
toch al lange badmintoncompetitiecarrière (noteren voor Scrabble, puntenpakker!) slechts één
keer een kampioenschap mogen vieren (wel direct met het 1e team, waarvan akte). Goed om te
zien dat er talentvolle jeugd aan zit te komen. En
dit is voor de club ook broodnodig, gezien de
vele oudgedienden die nog steeds “de selectie”
van onze badmintonclub vormen. Zo is de gemiddelde leeftijd van ons vlaggenschip 29,2 jaar
(nog hoger als we de, toch frequent noodzakelij-

beroep moet doen de toch al versleten en aftakelende selectie? Moeten er spelers van buitenaf
gehaald worden om dit niveau te waarborgen,
wat eigenlijk indruist tegen de principes van BC
Gilze? Moet BC Gilze wellicht één van haar andere principes laten varen (verplicht trainen, verplicht iedere competitiewedstrijd meespelen, et
cetera et cetera) omwille van het in standhouden
van het huidige niveau?
Nog los van de toch al schier onmogelijke taak
die ieder jaar op de TC ligt te wachten om een zo
goed mogelijke indeling te maken, die enerzijds
voldoet aan het niveau en anderzijds aan de persoonlijke verwachtingen van de spelers, lijkt dit
jaar de indeling een nieuwe dimensie er bij te
krijgen…

ke, invallers – nog ‘oudgedienderen’ - dit seizoen
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Zaaldiensten
22 februari: Toine van Baal – Hans Weij
1 maart: Mark van Berkel – Tim Wirken
8 maart: Bas van den Boer – Monique Willemse Ophof
15 maart: David Bogaarts – Leonie de Vries
22 maart: Tim Braspenning – Heidi Vermeulen
29 maart: Jolanda van den Broek – Jos Vermeulen

Ilse Ballemans – van den Braak

22 feb

Maaike de Jong

27 feb

Toon van Gestel

5 mrt

Joris van Mourik

6 mrt

Helen van Raak

9 mrt

Fabi van Oosterwijck

9 mrt

Joseph Wirken

10 mrt

Hein van der Lee

17 mrt

Remy van Mierlo

3 apr

Van de Penningmeester
Hallo allemaal,

5 april: Wendy Dekker – André de Vette

Ik ben Patrick Strengman en ik ben de penning-

12 april: Reacreatietoernooi: Maart en Frank

goede administratie van de financiën. Mocht je

meester van BC Gilze. Ik draag zorg voor een
hierover vragen hebben, schroom dan niet om

Af & Bij

contact met mij op te nemen.
De betaling van de contributie en competitiebij-

Bij:

drage zijn de verantwoordelijkheid van leden

+ Aurelia Hendrickx
+ Veerle Pijpers

zelf. Daarom herinner ik jullie graag aan uiterste

Af:

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

betaaldata:

- Jill Weij

oktober.
Senioren € 41,00

Jarige jeugdleden

Junioren 5 t/m 12 jaar € 32,00
Junioren 13 t/m 17 jaar € 35,00

Jort Willemse

10 mrt

Stijn Kreeft

25 mrt

Lara Diepstraten

7 apr

Jannes Oprins

7 apr

Nora Schnuck

8 apr

naam.
Met vriendelijke groet,

Patrick Strengman.

Niels Oomen

17 feb

William Aarts

17 feb

18

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

Jullie penningmeester,

Jarige seniorleden
Kimberley van Zon

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

06-39443639,
pstrengman@hotmail.com

19 feb
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Interview Lisa KhoeblalMaliahoillo

En hoe vaak heb je getraind om dit niveau te
behalen?
Ik ben begonnen met 2-3 keer per week toen ik
klein was. Dit heeft zich langzaam uitgebreid
naar uiteindelijk 7 keer per week. Dit kon toen

Een paar jaar geleden heeft Lisa Khoeblal-

omdat ik me weinig zorgen hoefde te maken

Maliahoillo een paar trainingen aan onze jeugd-

over andere dingen. Ik heb het nu weer lang-

spelers gegeven, nadat ze een tijd gebruik

zaam afgebouwd naar minder trainen per week.

mocht maken van de zaal om te trainen voor

Hoe gaat het nu in de Eredivisie?

het NK. Afgelopen jaar hebben we haar tijdens
het clubuitje in actie gezien in de finale van de

Goed, we staan nu eerste!

Eredivisie, waar ze samen met haar team lands-

Dat is wel een mooie uitgangspositie na de eer-

kampioen werd. Vandaar dat we heel blij waren

ste competitiehelft van de Eredivisie.

dat Dio van Gils zijn interview met haar voor zijn
studie met ons wilde delen:

Wat heb je allemaal op moeten offeren om dit
niveau te bereiken?

Goedemiddag Lisa, Zou jij jezelf kort kunnen

Vooral bij de jeugd moest ik vanuit school met-

voorstellen?

een naar de training. Echt afspreken met vriend-

Ik ben Lisa Khoeblal-Maliahoillo en ben 29 jaar

jes of vriendinnetjes ging niet. Dit was niet zo

oud. Ik woon in Tilburg en werk bij Fontys eco-

heel erg, want de kinderen waarmee ik badmin-

nomische hogeschool Tilburg.

tonde waren mijn vrienden. Maar toen ik in de
pubertijd kwam miste ik wel alle feesten en het
uitgaan. In het weekend had ik altijd een toernooi of competitiewedstrijd. Ik kon ook niet naar
verjaardagen van familie, wat ik vooral miste. Ik
moest altijd goed huiswerk plannen voor school,
zodat ik wel met alles bij kon blijven. Maar aan
de andere kant heb ik er ook veel voor teruggekregen: toernooien in het buitenland en mooie
ervaringen.

Hoelang badminton je al?
Ik ben begonnen toen ik 4 was, dus dat is al 25
jaar.
En vind je de sport na al die tijd nog steeds leuk?
Ja, ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Het
niveau begint wel een beetje zwaar te worden,
omdat ik zelf steeds minder train, maar het spelletje zelf blijft leuk.
Hoe vaak train je nu?
Op dit moment heel weinig, maar 1 keer per
week in verband met mijn werk en privéleven.

Steunde jouw ouders je meteen in jouw badmintoncarrière?
Ik ben begonnen omdat mijn vader zelf ook
badmintonde. Hij nam mij mee naar de sporthal. Ze hebben vanaf het begin alles voor mij
aan de kant gezet waarvan ik af en toe dacht:
Gaan we hier echt zoveel energie in stoppen?
Maar wel zolang ik het zelf leuk vond blijven. Op
het werk gingen ze altijd eerder weg om mij
naar training te brengen en in het weekend zaten ze altijd in de sporthal: Hapjes klaarmaken,
ondersteunen tijdens wedstrijden. Mijn ouders
zorgden er altijd voor dat ik me nergens anders
zorgen over hoefde te maken, behalve het
badmintonnen zelf. Daar ben ik ze heel dank-
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baar voor. Als ze dit niet hadden gedaan had ik

Nee, het blijft nog steeds erg leuk. Ze brengen

nooit dit niveau kunnen bereiken.

extra sfeer en makende wedstrijd belangrijker.
De supporters heb je ook echt wel nodig op zo’n

Wat was het mooiste moment in jouw badmin-

niveau.

ton carrière?
Ik heb eigenlijk een aantal mooie momenten. De

Hoe vind je het dat je zoveel tijd en moeite be-

landskampioenschappen die we hebben bin-

steedt om dit niveau te bereiken, maar er weinig

nengehaald (4 keer in totaal). En eigenlijk heeft

waardering/geld voor krijgt in vergelijking met

elk kampioenschap een speciale waarde voor

andere topsporten?

mij. De eerste keer dat ik landskampioen werd,

Ja, ik vind het heel jammer dat er zo weinig aan-

de 3e keer was in de Maaspoort, waar toen heel

dacht en geld aan badminton besteed wordt.

veel familieleden bij waren. En de vierde keer

Ergens snap ik het wel, want ik vind badminton

was mijn zoontje erbij, dat vond ik ook heel spe-

op tv minder leuk om te kijken dan in het echt,

ciaal. En individueel heb ik een keer de kwarfina-

dus het is minder aantrekkelijk voor het grote

le gehaald bij een internationaal seniorentoer-

publiek, maar als je kijkt hoe intensief het is en

nooi (ter informatie dit is voor een Nederlandse

hoe mooi een wedstrijd kan zijn. Ik vind ook dat

heel knap want die komen over het algemeen

je niet veel verschil moet maken in het salaris bij

niet zo ver). Dat voelt heel gaaf!

topsport, want ik heb er net zo hard voor gewerkt als een profvoetballer.
Wat vind je ervan dat badminton wordt gezien
als een campingsport?
Iedereen die de sport niet echt goed kent ziet
het als een campingsport, omdat ze het alleen
kennen van de camping. Een beetje ‘overslaan’
en hooghouden. Maar als je je er iets meer in
verdiept dan zie je dat het een van de snelste
racketsporten ter wereld is en onwijs intensief
is. Het is absoluut geen campingsport.
Je bent nu aan het afbouwen in verband met je

Hoe was het om voor de eerste keer voor een

met werk en je privéleven, maar wat zou je nu

groot publiek te spelen?

een mooie afsluiter vinden van jouw badmin-

Dat was de eerste keer dat ik in de Eredivisie

toncarrière?

speelde! We hadden toen een grote supporters-

Het allermooiste zou zijn als we dit seizoen weer

club en als die je allemaal aanmoedigen, geeft

landskampioen zouden worden. Dat zou mis-

dat een heel gaaf gevoel. Brengt je weer een

schien wel een goed moment zijn om een punt

stapje hoger in de wedstrijd en kun je toch net

achter mijn badmintoncarrière te zetten. Maar

iets beter spelen.

goed, dat dacht ik de vorige keer ook en nu sta
ik nog steeds op de baan, dus wie weet.

Je speelt nu al best lang in de Eredivisie, blijft het
nog steeds leuk om te zien dat al die supporters

Bedankt voor je tijd en het interview

voor jouw team komen kijken of is dit gewoon
geworden?
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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…
……… Evelien ook hele fraaie benen heeft?
……… dit zeker opgaat als ze zijn geschoren?
……… hetzelfde geldt voor de baard van Hein ‘Woodstock’ van der Lee?
……… de spelers van Gilze 6 nu voor het 4e opeenvolgende seizoen kampioen zijn geworden (eerst U13,
toen U15, daarna U17 en nu dus ook bij de senioren!)?
……… Rick, Joey, Robine en de Kreeft-sisters dus nu officieel zijn doorgegroeid tot BC Gilze-Supersterren!?
……… Will Grigg nog steeds ‘on fire’ is…?
……… Sandy recentelijk op het podium van De Schakel stond, nu eens niet in sportkledij maar in als BC
Gilze-boegbeeld tijdens een quiz van ZO104?
……… degenen die ooit zijn jampot-bril hebben opgezet, het geen wonder vinden dat Michel van Dongen
het allemaal niet zo scherp meer ziet?
……… we heel graag wat meer foto’s zouden willen ontvangen van alle leuke competitieteam-uitjes die
men zelf heeft georganiseerd?
……… er medio januari helaas weer meerdere fietsen zijn gestolen bij de sporthal?
……… het daarom ons advies is om alle fietsen zo dicht mogelijk bij de hoofdingang te zetten omdat
alleen daar de camera’s toezicht houden?
……… op 25 & 26 maart weer de Kreeft Assurantiën Clubkampioenschappen worden georganiseerd?
……… dit hele leuke toernooi dit jaar zelfs GRATIS is voor alle deelnemers, voornamelijk mogelijk
gemaakt door een extra hoge opbrengst vanuit de PR-commissie?
……… halverwege de competitie ook William Aarts zijn steentje heeft bijgedragen als zaalwacht, naast
Frank en Tim Wirken?
……… er in januari maar liefst bij 17.000 woningen in de gemeente Gilze-Rijen én Reeshof huis-aan-huis
de fraaie Sportcafé-brochure wordt verspreid waaruit hopelijk weer nieuwe leden komen?
……… we daarnaast vele oud-leden persoonlijk uitnodigen om op woensdag 29 maart toch weer eens de
badmintonrackets ter hand te komen nemen?
……… we gelukkig weer op de naai-skills van Jolanda mogen rekenen die voor onze club de nieuwe
megavlag-tas wil creëren?
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