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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt het 1
e
 Virke van seizoen 2017-

2018. Dit seizoen zullen er voor het eerst 5 Virkes 

verschijnen in plaats van de gebruikelijke 6. Aan-

gezien Sofie de nieuwe voorzitter is geworden, 

zal zij gaan stoppen als redactielid en we hebben 

Koen Timmermans bereid gevonden om haar 

plaats in te nemen. Welkom Koen! Tijdens het 1
e
 

en 2
e
 Virke zal er een overdracht van werkzaam-

heden plaatsvinden en vanaf Virke 3 moeten we 

zonder Sofie verder (snik). Sofie, alvast dank voor 

de fijne samenwerking de laatste jaren en veel 

succes als nieuwe voorzitter!  

 

Ook de jeugdredactie is van samenstelling ver-

anderd. Jannes en Rick gaan stoppen en Fenne 

en Simone zullen hun plaats innemen. We zijn 

benieuwd naar jullie creatieve ingevingen. Heren 

bedankt en dames welkom! 

 

Dit Virke zit lekker vol! Naast een afscheidswoord 

van onze inmiddels voormalige voorzitter Ben en 

de gebruikelijke rubrieken vinden jullie in dit 

Virke een stuk over William’s passie voor treinen, 

de doorgeefpagina’s van Erwin en Danya, een 

scherpe column, wist-u-datjes en een verhaal 

van de Jeugdredactie over het Jeugdkamp en nog 

een kleine compilatie van wijsheden die Ben als 

voorzitter met ons gedeeld heeft. 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

Sofie, Koen en Michel. 

 

Verschijningsdata en uiterste inleverdata voor 

kopij 

  Kopij  Uitgave 

Nummer 2 29 november 13 december 

Nummer 3 31 januari 14 februari 

Nummer 4 4 april  18 april 

Nummer 5 23 mei  6 juni 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Op de kop af tien jaar geleden werd ik voorzitter 

van BC Gilze. Dit is dus een mooi moment om 

het stokje door te geven aan iemand anders. 

Voor mijn gevoel niet alleen aan een ander per-

soon, maar ook aan een nieuwe generatie. Tij-

dens bestuursvergaderingen zijn de oudere 

jeugdleden een vast agendapunt. We willen zor-

gen dat we ze snel bij de vereniging betrekken, 

zodat het ook echt hún vereniging wordt. We zijn 

er ook erg trots op dat onze oudere jeugdleden 

zo betrokken en actief zijn in de vereniging. Veel 

andere verenigingen zullen daar jaloers op zijn. 

Vaak begint het met het helpen bij activiteiten 

van de jeugdcommissie, helpen bij het Virke of 

het flyeren van wervingsfolders. Na verloop van 

tijd worden deze nieuwe vrijwilligers volwaardige 

commissieleden met ieder hun eigen taken en 

verantwoordelijkheden. En nu dus de jongste 

voorzitter in de clubgeschiedenis, Sofie Oprins is 

pas 20 jaar, daarom staat ze wel dicht bij de gro-

te groep oudere jeugdleden die de kar in de toe-

komst zullen gaan trekken. Met Sofie halen we 

jeugdig enthousiasme binnen in het bestuur. 

Haar leeftijd hoeft zeker geen belemmering te 

zijn. In het (dagelijks) bestuur is ervaring genoeg 

om haar te ondersteunen in haar ontwikkeling 

als voorzitter. 

 

In september 2007, voelde ik me geroepen om 

het voorzitterschap op me te nemen. In het eer-

ste Virke van het zestiende seizoen, beschreef ik 

doelstellingen die ik wilde bereiken: 

“Ik heb een aantal plannen en ideeën waar ik 

samen met andere enthousiaste leden mijn 

schouders onder wil zetten. Als het me lukt om 

andere leden enthousiast te maken wil ik me 

tijdens de komende ALV verkiesbaar stellen als 

voorzitter van onze mooie badmintonverenging. 

Het belangrijkste doel wat ik wil bereiken is het 

versterken van het clubgevoel en de sociale con-

tacten binnen de verenging. Dit kan gedaan  



 

4 Kopij: kopijvirke@outlook.com 

 

worden door meer activiteiten te organiseren 

voor de leden en meer aandacht te besteden aan 

de recreatiespelers. Daarnaast zou ik willen pro-

beren om meer leden enthousiast te maken om 

ook in een commissie te komen zitten. Hoe meer 

mensen actief deelnemen in een commissie, hoe 

minder elk individueel commissielid moet doen. 

 

De doelstellingen zijn weliswaar niet heel con-

creet en meetbaar, maar als ik terugkijk kan ik 

wel stellen dat de doelstellingen behaald zijn. 

Ten eerste de enthousiaste leden die ook hun 

schouders eronder hebben gezet. Vanaf het be-

gin heb ik het geluk gehad dat er veel andere 

leden enthousiast waren om de club vooruit te 

helpen. Namen ga ik bewust niet noemen, omdat 

ik dan altijd anderen te kort doe, elke vrijwilliger 

is belangrijk. Het bestuur en de commissies zijn 

altijd goed bezet bij ons, een uitzonderlijke situa-

tie als je naar andere verenigingen kijkt. 

 

Ook het versterken van het clubgevoel en de 

sociale contacten is volgens mij geslaagd. We zijn 

een hele hechte vereniging. Dat merk je op 

woensdagen, tijdens competitiewedstrijden en 

tijdens activiteiten zoals het dartstoernooi. Leden 

voelen zich thuis bij BC Gilze. Ook bij de jeugdle-

den is dit zeker goed te merken. Tijdens het 

jeugdkamp is het bijzonder om te zien hoe onze 

jeugdleden met elkaar omgaan, van jong tot oud. 

 

Dan is nu het moment aangebroken waarop ik 

dus geen voorzitter meer ben. Als penningmees-

ter blijf ik natuurlijk actief in het dagelijks be-

stuur. Dit zal echter wel meer op de achtergrond 

zijn, hoop ik. Ik wil Sofie heel veel succes toewen-

sen! 

 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

 

“Een mens heeft twee oren en één mond om 

twee keer zoveel te luisteren dan te praten.” 

 

~ Confucius ~ 

Technische Commissie 
 

De kop is er af! Op zondag 17 september was de 

competitiestart van seizoen 2017-2018. Zoals 

gewoonlijk zijn we gestart met de thuiswedstrij-

den. Bij het lezen van dit stuk zijn er ook al uit-

wedstrijden gespeeld. Maar welke teams hebben 

we dit jaar eigenlijk? 

 

Gilze 1 – 3
e
 divisie: Evelien Stokkermans, Sandy 

van Trier – Graafmans, Niels Oomen, Jeroen  

Albers 

Gilze 2 – 4
e
 divisie: Marieke van den Ouweland, 

Kimberley van Zon, Ben van der Veer, Tim Wirken 

Gilze 3 – 1
e
 klasse: Bente Willemse, Simone 

Kreeft, Eva Oprins, Rick van Baal, Dio van Gils 

Gilze 4 – 1
e
 klasse: Robine Hooft, Fenne Kreeft, 

Sofie Oprins, Christian van Zon, Patrick  

Strengman 

Gilze 5 – 2
e
 klasse: Chantal van Beijsterveldt, 

Maud Faes, Christa Hooft, Jannes Oprins, Joey 

van Gils, Thibo van Gils 

 

MU17: Anouk Baart, Lara van Gils, Lizzy van Gils, 

Julia Sundermeijer 

U17-1: Kim van Beek, Lieke van Oosterwijck, 

Daphne van Strien, Jort Willemse, Koen  

Timmermans 

U15-1: Nynke Timmermans, Danya Tuijtelaars, 

Hugo Dilweg, Lars Vermeeren, Ruben Klaassen 

U15-2: Nora Schnuck, Judith van Veen, Sem van 

Engelen, Levi Olde Scheper, Jelle Staal 

U11-1: Mandy van Baal, Sofie Liebrechts, Diede 

Willemse, Gijs Klaassen, Fabian Gielen 

 

Ben je nieuwsgierig naar de tussenstand of wan-

neer jouw favoriete team moet spelen. Check 

onze website www.bcgilze.com. Wij wensen ie-

dereen veel succes tijdens de competitie! 

  

 

 

 

http://www.bcgilze.com/
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Om goed te kunnen presteren is het natuurlijk 

nodig om te trainen. De jeugd heeft net als ande-

re jaren competitietraining op vrijdagavond. Ook 

dit jaar zijn daar Eva Oprins en Stephanie van 

den Hurk de trainers. Wekelijks worden zij bijge-

staan door 1 seniorencompetitiespeler die hen 

ondersteunt. Zo willen we de verbinding tussen 

onze jeugd- en seniorenleden nog groter maken 

en kunnen we extra aandacht geven aan onze 

toekomstige seniorenspelers. De senioren trai-

nen wederom op dinsdagavond. Dit jaar worden 

de trainingen gegeven door Eric Graafmans en 

door onze nieuwe trainer Eli Mambwe. Samen 

met deze trainersstaf hopen we een goed sei-

zoen te hebben met wellicht een kampioensteam 

aan het eind. 

 

Deze keer wil ik speciaal aandacht vragen voor 

de zaalwachten tijdens onze competitiewedstrij-

den. Dit jaar zullen Tim Wirken, William Aarts en 

John Graafmans het reilen en zeilen tijdens de 

competitiedagen in de gaten houden. Dit is een 

niet te onderschatte taak. In de ochtend begin-

nen zij al vroeg met alles klaarzetten en de be-

nodigde materialen te verzamelen. Vervolgens 

druppelen de eerste spelers binnen en worden 

deze netjes ontvangen. Om er voor te zorgen dat 

de teams in de middag ook op tijd kunnen be-

ginnen zullen de zaalwachten de spelers aanspo-

ren om snel te beginnen of om tussendoor wat 

sneller door te spelen. Even rusten mag natuur-

lijk, maar niet te lang. En oh ja… lopen er teveel 

ouders/begeleiders de zaal in, dan worden deze 

aangesproken om plaats te nemen op de tribune 

(Wij hanteren 1 ouder/begeleider per team in de 

zaal en het liefst iedereen op de tribune en enkel 

spelers in de zaal, dit om een hoop ergernissen 

in de zaal te voorkomen). De zaalwachten zijn 

dus continue bezig om alles op rolletjes te laten 

lopen. Aan het einde van de dag wordt de hele 

zaal weer opgeruimd en kunnen ook zij een wel-

verdiend drankje drinken in het sportcafé. Echter 

krijg ik steeds vaker te horen van onze zaalwach-

ten dat teams hun eigen afval niet opruimen 

nadat ze klaar zijn met spelen. Dit zorgt voor 

onnodige frustratie bij andere teams, zaalwach-

ten en de zaalbeheerder. Ik wil bij deze dan ook 

een oproep doen aan alle spelers om elkaar er 

op aan te spreken dat je de banen, banken en 

vooral de ruimte achter de bank netjes achter-

laat als je klaar bent met spelen. Ook het aan-

spreken van de tegenstander hoort hier bij. Als 

we samen de zaal netjes houden, is iedereen 

tevreden. 

 

Het opruimen van de zaal geldt ook voor na de 

trainingen. Wij als BC Gilze moeten de zaal ach-

terlaten zoals we hem aantreffen, dus alle mate-

rialen in de berging en indien nodig de veren 

shuttles opvegen. Zorg er voor dat je dit met zijn 

allen doet, zodat niet steeds dezelfde alles aan 

het opruimen is. 

 

 

De komende periode staat vooral in het teken 

van de competitie. Uiteraard hebben we in okto-

ber ook weer het Gemeentetoernooi. Dit jaar is 

het toernooi op zaterdag 21 en zondag 22 okto-

ber in Rijen. Alle leden hebben hierover een mail 

gehad. Mocht je nog niet ingeschreven zijn of je 

hebt eerst nog vragen, dan kunnen jullie bij mij 
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terecht. Laten we weer met een mooie delegatie 

naar Rijen gaan om wederom de gemeentebeker 

mee naar Gilze te nemen! 

 

Namens de Technische Commissie, 

Maaike van der Veer 

 

Recreatie Commissie 
 

Hier weer het eerste stukje van de rc-commissie 

in het nieuwe seizoen. Iedereen is weer op va-

kantie geweest en dan begint in de laatste week 

van augustus het badmintonseizoen weer.  

Ook dit seizoen hebben we weer 3 recreatie-

teams. Mag ik je even voorstellen wie er in de 

teams staan: Team 1: Anoek, Mandy, Michel van 

D. en Loewy. Team 2: Els, Esther, Peter en 

Eduard. Team 3: Jolanda, Ingrid, Jacqueline, An-

dré en Frans. De thuiswedstrijden staan op de 

seizoensplanner. Heb je deze niet meer dan kun 

je ook op de site kijken van BC Gilze. De eerste 

thuiswedstrijd is op dinsdag 10 oktober van 

20.30 tot 23.00. Als jullie dit lezen dan heeft ie-

dereen die meedoet aan de midweekcompetitie 

zijn wedstrijdprogramma gekregen. Kom een 

keertje kijken als we een thuiswedstrijd moeten 

spelen, wij vinden het leuk als we supporters 

hebben. Voor volgend seizoen gaan we kijken of 

er weer meer recreanten mee gaan doen met de 

midweekcompetitie. Lijkt het je leuk om mee te 

doen met de midweekcompetitie, laat het ons 

weten. We leggen het graag uit aan je. 

 

Helaas is er dit jaar geen training voor de recre-

anten, er waren te weinig aanmeldingen. We 

hebben nog wel gekeken naar alternatieven 

maar hier was ook geen mogelijkheid voor. Wij 

als club vinden het heel jammer dat de training 

niet doorgaat. Zeker omdat wij bekend staan bij 

andere clubs dat wij wel de mogelijkheid bieden 

om recreanten te laten trainen. We gaan er in 

ieder geval voor zorgen dat de training volgend 

seizoen er weer is. 

 

Ook dit seizoen worden er weer verschillende 

toernooien en activiteiten georganiseerd vanuit 

de rc-commissie. Hier krijg je vanzelf een uitno-

diging voor via een brief of email. 

 

De eerst activiteit is natuurlijk het gemeente 

toernooi. Dit jaar gewoon in Rijen, dus zoek al-

vast een partner (mix/dubbel) en speel mee met 

dit toernooi. Als je dit Virke leest heb je waar-

schijnlijk al een email gehad om je in te schrijven. 

 

Groetjes namens de rc-commissie. 

 

Vacature 
 

Ledenwerving en ledenbehoud zijn actuele the-

ma’s waar we hard aan werken. Het BC Gilze-

bestuur wil dan ook eens gaan onderzoeken wat 

de redenen zijn dat onze oud-leden zich destijds 

hebben afgemeld als actief lid. Met die analyse 

en informatie kunnen we wellicht de nodige 

maatregelen treffen om dit uitvalpercentage te 

verkleinen in de toekomst. 

 

Misschien is er iemand die dit als project (of 

schoolopdracht) voor ons wil oppakken? We 

hebben de nodige oud-leden gegevens beschik-

baar voor je. Het is een eenmalig onderzoek dus 

kost het je niet heel veel tijd. 

 

Wie komt ons hiermee helpen? Graag een mailtje 

naar Anoek: gilze@badminton.nl 

 

Alvast bedankt! 

 

 

mailto:gilze@badminton.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf-aDa27PWAhWKzRoKHZHfAX0QjRwIBw&url=http://www.logopediepraktijkdewitte.nl/2017/06/28/vacature/&psig=AFQjCNHEHcIHIttWjXgkT3KuzqXskQ22Lw&ust=1505995250763479
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Jeugd commissie 
 

Jeugdcommissie: 

Het lijkt alweer even geleden, maar voor de zo-

mervakantie hebben we nog wat leuke activitei-

ten georganiseerd. Wij blikken even terug op de 

laatste JC-activiteiten van dit seizoen en kijken 

ook alvast vooruit naar de komende periode.  

 

Avondvierdaagse: 

Op 6, 7, 8 en 9 juni werd de avondvierdaagse 

gelopen. Tien jeugdleden liepen namens BC Gilze 

mee: Fabian, Mandy en Sofie hebben de 5 kilo-

meter gelopen en Danya, Judith, Jelle, Nora,  

Ruben, Lars en Levi deden mee met de 10 kilo-

meter. Alle jeugdleden hebben de vierdaagse 

uitgelopen, dus op vrijdag mocht iedereen een 

medaille in ontvangst nemen. 

 

 

 

Jeugdkamp: 

Op 7, 8 en 9 juli zijn we op kamp geweest. Het 

was een fantastisch kamp met mooi weer. Het 

thema van het kamp was Sprookjes, dus alle 

activiteiten hadden ook een sprookjesachtig tint-

je gekregen. Zo hebben we huisjes van cake ge-

maakt, zijn we op zoek gegaan naar de moor-

denaar van Dwerg 7 en hebben we records uit 

het sprookjesbos proberen te verbreken. Er is 

natuurlijk nog veel meer te vertellen, daarom 

staat er in dit Virke nog een uitgebreid verslag 

over het jeugdkamp.  

 

 

Dubbelcup: 

Het afgelopen jaar werd er natuurlijk weer om de 

Dubbelcup gespeeld. Tess, Mathijs, Ruben, Kim, 

Remco en Rick hadden de meeste punten be-

haald in hun groepen. Op de laatste training van 

het jaar mochten zij daarvoor een prijsje in ont-

vangst nemen.  

 

Slottoernooi: 

Tijdens de afsluitende training van het seizoen 

2016-2017 hebben we allerlei verschillende 

badmintonspelletjes gespeeld. Het eerste uur 

hebben we onder andere blind en siamees bad-

minton gespeeld en werd er afgesloten met een 

carrousel. Het tweede uur speelden we een drie-

tegen-drie toernooi. 

 

Komende periode: 

Zet zaterdag 4 november maar alvast in jullie 

agenda, want dan staat de herfstactiviteit ge-

pland. We houden nog even geheim wat we pre-

cies gaan doen, maar het belooft een leuke dag 

te worden. Verder wordt op 21 en 22 oktober het 

gemeentetoernooi gespeeld in Rijen. Vind je het 

leuk om onderling en tegen BC Bever wedstrijd-

jes te spelen? Geef je dan snel op! 

 

Tot slot blijven nieuwe jeugdleden altijd welkom! 

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: 

18 oktober: Herfstvakantie (alleen van 

19:00 tot 20:00) 

21 & 22 oktober: Gemeentetoernooi 

4 november:  Herfstactiviteit 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Eva Oprins 
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PR commissie 
 

Het was een hete zomer. Helaas niet zozeer be-

treffende de temperaturen in Gilze en omstre-

ken, maar wel voor de PR-commissie. De trein 

liep op volle toeren…al ging niet alles zoals ge-

pland. 

Met name de clubkledingbestelling verliep niet 

geheel vlekkeloos. Per ongeluk had de leveran-

cier alle nieuwe seniorenshirts bedrukt met het 

oude Meeuwesen-logo. Dat betekende toch een 

flinke kostenpost (voor de fabrikant), maar voor 

ons had dit een langere levertijd tot gevolg. Ge-

lukkig kon Maud ruim vóór de start van de com-

petitie alle spiksplinternieuwe clubkleding uitde-

len. 

Inmiddels is er ook al goed gebruik gemaakt van 

onze nieuwe clublogo-service. Voor slechts € 7,00 

kun je een geel clublogo aanschaffen waarna 

drukkerij Tielemans uit Gilze dit er gratis voor je 

opdrukt op je zelf-aangeschafte donkerblauwe 

broek of rokje. Klaar terwijl u wacht! Meer infor-

matie? Laat het mij dan weten. 

 

De sponsorcommissie heeft ook de nodige over-

uren gemaakt afgelopen maanden. Bijna alle 

aflopende sponsorcontracten zijn verlengd en er 

zijn weer nieuwe sponsors gevonden. Wist je dat 

je zelf ook officieel BC Gilze-sponsor kunt wor-

den? Vraag de mogelijkheden maar eens na bij 

Remy. Met de opbrengst van sponsoring draagt 

de PR-commissie een groot deel bij aan het spe-

len van competitie, plus het maakt ons prachtige 

clubblad ’t Virke winstgevend. Hierdoor blijft uit-

eindelijk de competitiebijdrage die iedere com-

petitiespeler nog extra moet betalen, binnen de 

perken en betaalbaar. 

 

Het belangrijkste wat we met onze commissie de 

afgelopen tijd hebben gedaan is het opstarten en 

breed promoten van onze nieuwe ledenwer-

vingsactie. Iedereen is welkom om de gehele 

maand september -gratis- bij ons te komen 

badmintonnen. Om een zo groot mogelijk bereik 

te krijgen hebben we de grootste flyeractie uit de 

clubhistorie georganiseerd. Maar liefst 10.000 

actieflyers zijn huis-aan-huis bezorgd in Gilze, 

Molenschot, Hulten, Chaam, Alphen, Riel, Ulico-

ten, Esbeek en Koolhoven (Tilburg). Al met al een 

forse investering, maar dit was voor ons nog het 

enige overgebleven middel dat we konden inzet-

ten om die noodzakelijke nieuwe ledenaanwas te 

krijgen. Gelukkig zijn er bijna 10 nieuwe leden 

komen spelen tijdens de actiemaand waarvan 

het merendeel gelukkig ook ‘blijft hangen’. Nu is 

het een taak voor ons allen om deze nieuwe le-

den te behouden. Dat blijkt vanuit de praktijk 

helaas eenvoudiger gezegd dan gedaan. Het 

heeft namelijk niet zoveel zin om alles af te 

smashen bij een beginnende badmintonner. Ja, 

dan heb je wel een punt gescoord en kun je laten 

zien hoe hard je zelf kunt meppen met je racket. 

Maar daar wordt toch écht niemand gelukkiger 

van en krijg je ook geen leuker wedstrijdje door. 

Dus….een oproep aan eenieder die zich hierin 

herkent; houd rekening met het spelniveau van 

degenen die samen met jou op de baan staan. 

Meer vragen we niet; zo simpel kan het zijn! 

 

Er is ook nog slecht nieuws te melden over onze 

commissie. Sofie gaat ons verlaten!!!! Maar wij 

zijn wel een beetje trots dat wij de nieuwe voor-

zitter van BC Gilze ‘leveren’. Wij wensen Sofie dan 

ook alle succes en wijsheid toe in haar nieuwe 

rol. Gelukkig hebben we haar vacature als Virke-

redactielid al snel kunnen invullen: Koen Tim-

mermans is onze nieuwste aanwinst. Samen met 

Michel van Galen gaat hij zorgen dat er tijdig, 

voldoende en leuke kopij in ’t Virke gaat komen. 

 

Andere zaken die actueel zijn: teamfoto’s zijn 

gemaakt, Dio heeft de hele website ververst, het 

leukste Wist u datje van afgelopen seizoen is 

gekozen, de BC Gilze-frisbees worden verkocht 

én er hangt op het inhangbord nu een inteken-

lijst voor de originele BC Gilze-Dopper! Tenslotte 

gaan we aan het begin van dit nieuwe seizoen 

verder met de filmopname voor onze eigen BC 

Gilze-movie. Wordt vervolgd. 

 

Groeten namens de PR-commissie, Mario. 
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Column: 
 

Beul Braspenning 

 

Ik heb in mijn leven al verschillende bijnamen 

toebedeeld gekregen. Pruts, Prutspenning,  

Timmy too much… Niks positiefs eigenlijk. Je zou 

dan ook verwachten dat wanneer je als trainer 

invalt op dinsdagavond, dit eindelijk een positie-

ve bijnaam oplevert. Coach, trainer; iets in die 

trend. Nee, ik sta blijkbaar tegenwoordig bekend 

als “Beul Braspenning”. En hoe dat komt? 

 

Laten we bij het begin beginnen. Ik mocht senio-

rentraining geven op dinsdagavond. Senioren-

training… Ik kom binnen en zie een groep voor 

me staan die de termen “gulden”,  “walkman” en 

“Spice Girls” alleen uit de geschiedenisboeken 

kennen. Gemiddelde leeftijd 16 jaar. Uitzonde-

ring op de regel: good old Michel van Galen. Die 

tijdens de training meermaals zijn leeftijd als 

excuus voor zijn glimmende voorhoofd opvoer-

de. Maar goed, onze senioren… 

 

Over inzet niets te klagen. Hoewel de warming-

up oefeningen in de uitvoering af en toe deden 

denken aan de laatste keer dat de huppeltrut-

zusjes Miethoven juichend na een gewonnen 

dubbel A-finale op de baan stonden (1997), deed 

iedereen zijn best. Voetenwerk, loopwerk, slag-

vastheid… alles kwam aan bod. Met name op het 

loopwerk heb ik ze flink aangepakt. En klagen dat 

ze deden! Jij hebt het makkelijk als trainer, jij 

doet niks… Alsof die rotte knieën door het stilzit-

ten zijn gekomen.  

 

Uiteindelijk heb ik er een paar weten te breken. 

Die durfden de laatste training die ik mocht ver-

zorgen niet meer aan. Robine bleek Oost-Indisch 

ziek (alleen die dinsdagavond tussen 19.00u en 

21.00u). Ik denk doordat ze iedere woensdag 

spierpijn had en daags naderhand les had op de 

3
e
 verdieping. En mijn voormalig teamgenoot en 

onze nieuwe preses in spé (nieuwe bijnaam O-

preses in plaats van O-prinses?), had een avondje 

uit eten waar ze echt niet onderuit kon. Ik inter-

preteer dat maar als pure angst. 

 

Maar eerlijk is eerlijk: ik vond het heerlijk om 

weer eens training te geven. Vooral omdat de 

helft van de groep hetzelfde was als in mijn tijd 

als jeugdtrainer (vroegah). Iedereen heeft hard 

gewerkt, zich goed ingezet en samen hard ge-

traind. Als het teamgevoel en het harde werken 

zo ook in de competitie wordt doorgezet, heb ik 

er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat 

komen. 

 

Awkward! 
 

Bedankt Jos! In deze rubriek zal ik over mijn pas-

sie trein spotten vertellen. 

 

Het begon als kleine jongen toen ik bij mijn oma 

in Hulten was. Ik keek daar zo over het grasveld 

waar toen nog geen huizen stonden. Ik kon zo 

alle treinen zien die reden tussen Breda en Til-

burg. Vooral de goederentrein interesseerde mij 

het meest. Eerst was het de NS die de goederen-

treinen reed en vanaf 1998/1999 stootte de NS 

het goederenverkeer af aan DB Cargo. In 2000 

gingen DB Cargo en NS Cargo onder de naam 

Raillion verder om in 2016 weer in DB Cargo ver-

der te gaan. In 1999 werd het spoor vrijgemaakt 

om ook concurrentie toe te laten. Die richten zich 

vooral op het containervervoer van de Rotter-

damse haven naar diverse bestemmingen in 

Europa.  

 

 

 

De goederentreinen werden in de NS-tijd gere-

den met de E-loc series 1000, 1100, 1200, 1300, 
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1500 en 1600 en de diesel-serie 2200. Later 

kwam geleidelijk de dieselserie 6400 in dienst en 

bestelde de NS ook nog eens 20 van deze diesel-

locs, die in de vervolgserie 6500 werden ge-

nummerd. De 6400-serie werd onder andere 

ingezet om de kolentreinen van de Rotterdamse 

haven en later ook van de Amsterdamse haven 

naar de Duitse grensplaats Emmerich te rijden. 

Ook werden ze ingezet om de ertstreinen van de 

Maasvlakte naar Venlo te rijden. Eerst met vier 

locs en later met drie locs in voorspan. De eerste 

en de laatste wagon van die ertstreinen waren 

koppelwagons. De ene kant waar de dieselloc 

aan werd vastgekoppeld, was gewoon koppel-

werk en aan de andere kant was dit een klauw-

koppeling om aan de ertstrein vast te zetten. In 

Venlo gingen de diesellocs en de koppelwagons 

eraf en kwam de Duitse E-loc 151 met automati-

sche koppeling voor de ertstrein. Met 2 locs in 

dubbeltractie ging het verder naar het Duitse 

Dillingen an den Saar. Vanaf 2010 kwam de E-loc 

serie 189 voor de ertstrein. 18 locs kregen een 

automatische koppeling zodat de koppelwagons 

overbodig werden, om vervolgens eind 2010 

over de Betuweroute te rijden. 

 

 

 

Vanaf 2001 kregen de private vervoerders de 

beschikking over de Class 66. Dit is een dieselloc 

gebouwd in Canada. Zo konden de vervoerders 

hun containertreinen met die loc-serie naar di-

verse bestemmingen in Europa rijden zonder 

locwissel aan de grens. Naarmate de Betuwerou-

te geleidelijk in dienst kwam, werden ook E-locs 

serie 189 van Siemens en de Traxx-serie 186 van 

Bombardier geschikt gemaakt om over die 

spoorlijn te rijden.  

 

Verder vind ik goederentreinen met verschillen-

de wagons (Ketel, Staal en gesloten wagons) ook 

interessant. Die treinen komen vanuit Duitsland 

naar de Kijfhoek. Daar worden de wagons losge-

koppeld en vervolgens met een dieselloc over de 

heuvel geduwd. Hierna worden ze over diverse 

sporen verspreid op de Kijfhoek. Vanuit daar 

worden weer nieuwe goederentreinen gevormd 

voor diverse bestemmingen in Nederland en 

België. Vanuit omgekeerde richting wordt de 

Kijfhoek ook gebruikt om goederentreinen voor 

Duitsland en daarbuiten samen te stellen.  

Ook gaat er vanaf Tilburg-Industrie 2 à 3 keer per 

week een containertrein naar China. Bij de Pool-

se en Wit-Russische grens worden de containers 

overgeladen naar breedspoorwagons. Deze trein 

is ongeveer 15 dagen onderweg.  

 

 

 

Dat was mijn verhaal over mijn hobby. Ik ben erg 

benieuwd naar Eva Oprins, die naast badminton 

ook erg geïnteresseerd schijnt te zijn in voetbal 

en andere sporten. Wellicht dat jij iets leuks kunt 

vertellen over jouw leven als Feyenoordsuppor-

ter en sportfanaat? 

 

Groeten, 

 

William Aarts 
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Doorgeefpagina  

senioren 
 

Allereerst wil ik Tim Wirken bedanken voor de 

mogelijkheid om eens een verhaaltje over mezelf 

te schrijven. Ook wil ik hem bedanken voor alle 

gezellige avondjes aan de bar bij BC Gilze. 

 

Ik ben Erwin Oprins en ben geboren op 27 Juli 

1986. Ik heb heel mijn leven in Gilze gewoond tot 

ik in 2011 ben gaan samenwonen. Ik ben toen 

verhuisd naar Tilburg. Ik woon momenteel in 

Koolhoven. Hier woon ik nu samen met mijn 

zoontje Floris die nu bijna 2 jaar is. Ik hoop dat 

hij later ook gaat badmintonnen en dat hij net zo 

goed wordt als zijn vader. 

 

 

 

Na de middelbare school ben ik begonnen met 

de opleiding ICT en Management waar ik na een 

half jaar achter kwam dat dit toch niet de oplei-

ding voor mij was. Ik heb toen de keuze gemaakt 

om de opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde 

te gaan volgen. Dit bleek een betere keuze te 

zijn. Na het afronden van deze opleiding ben ik 

begonnen als calculator bij TTO Sloop & Infra uit 

Tilburg. Hier werk ik nu al 7 jaar en ben doorge-

groeid naar de calculatie en werkvoorbereiding.  

 

Ik ben in 1995 begonnen met badmintonnen 

omdat ik van mijn ouders toch maar eens een 

sport moest gaan beoefenen, blijkbaar valt 

bankhangen niet onder een sport. Ik ben toen 

door Sander Coppens uitgenodigd om een keer 

te komen kijken. Dit was zeer goed bevallen en ik 

ben vanaf toen mijn badmintoncarrière begon-

nen. Ik heb ook enkele jaren bondscompetitie 

gespeeld waarin ik op verschillende niveaus ge-

speeld heb.  

 

 

 

Toen ik ben gaan studeren heb ik de badminton 

op een lager pitje gezet. Eerst ben ik gestopt met 

competitie spelen en langzaamaan werden de 

woensdagen ook steeds minder. Daarom heb ik 

op enig moment besloten om helemaal te stop-

pen met badmintonnen. Om toch wat beweging 

te krijgen ben ik toen begonnen met mountain-

biken. Toen ik ben gaan werken kreeg ik wat 

meer regelmaat en avonden vrij waardoor bad-

mintonnen toch weer mijn aandacht begon te 

trekken. In 2011 heb ik toch weer de keuze ge-

maakt om lid te worden van BC Gilze. Ik ben toen 
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eerst begonnen met vrij spelen op woensdag-

avond en al snel volgde de midweekcompetitie.  

 

Naast badmintonnen ga ik in het weekend graag 

een rondje mountainbiken of wandelen in het 

bos. Ook probeer ik per jaar wel een paar toer-

tochten mee te pakken. Ook na al het sporten 

houd ik van gezelligheid. Gezellige avondjes met 

vrienden biertje drinken en lekker barbecueën 

zijn dingen die ik graag doe.  

 

Er zijn vast veel mensen die mij onder de naam 

HOPPA kennen. De naam HOPPA is ontstaan 

doordat ik nogal uitbundig kan reageren als ik, in 

het heetst van de strijd, een punt maak. Op deze 

momenten gooi ik er vaak een HOPPAAA!!!! uit, 

wat niet altijd door iedereen evenveel gewaar-

deerd kan worden. Het eerste team HOPPA be-

stond uit Michel van Dongen en mijzelf. Deze 

samenstelling heeft maar 1 jaar stand gehouden, 

waarna Jurgen Rommen het stokje heeft overge-

nomen. Met Jurgen speel ik tot op heden nog 

bijna ieder gemeente toernooi en clubkampioen-

schappen samen. 

 

 

Daarom zou ik graag het stokje overgeven aan 

mijn teamgenoot Jurgen Rommen. Jurgen veel 

succes met het schrijven van een verhaaltje over 

jezelf. 

Doorgeefpagina jeugd 
 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Danya Tuijtelaars, ik ben 14 jaar en ik 

badminton nu ongeveer 3 jaar. Ik ben op bad-

minton gekomen, doordat ik eigenlijk op een 

andere sport wilde, maar toen nog niet precies 

wist wat. Ik ben toen bij een aantal sporten gaan 

kijken en oefenen en kwam toen op badminton 

uit. Ik badminton nu nog steeds met plezier.  

 

 

 

Thuis heb ik twee konijnen, Speedy en Binky en 

twee vissen, Kwik en Kwek. Ik zit nu in de derde 

klas op het Beatrix College in Tilburg.  

 

Ik heb niet echt een hobby. Naast badminton 

doe ik geen andere sport, maar soms ga ik wel 

hardlopen samen met Nora. Ik ga dit jaar voor 

het tweede jaar competitie spelen en voor de 

tweede keer in de klasse U15. Ik vind toernooien 

ook heel leuk om te spelen en de competitie 

natuurlijk ook. 

 

Ik geef de doorgeefpagina door aan Nora 

Schnuck. 
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Zaaldiensten 
 

11 oktober: Jannick Ickenroth – Hein van der Lee 

 

18 oktober: Peter de Leeuw – Kimberley van Zon 

 

25 oktober: William Aarts – Christian van Zon 

 

1 november: Jeroen Albers – Tim Wirken 

 

8 november: Toine van Baal – Monique Willemse 

 

15 november: Bas van den Boer – Heidi  

Vermeulen 

 

22 november: David Bogaarts – Leonie de Vries 

 

29 november: Tim Braspenning – André de Vette 

 

6 december: Jolanda van den Broek – Jos 

Vermeulen 

 

13 december: Wendy Dekker – Susanne van de 

Vegte – vd Nieuwelaar 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Michael Aarts 

+ Annabelle Graat 

+ Cynthia Pijnenburg 

 

Af: 

- Frank van Gils 

- Michael Miao 

- Peter Geerts 

- Dominik Luczkiewicz 

- Fabiënne Mangelaars 

- Stephan van Schaik 

- Leona Dongen 

- Izaak Kluit 

- Bjorn Paulissen 

 

 

 

 

Jarige jeugdleden 
 
Judith van Veen          2 okt 

Maud Faes         12 okt 

Chantal van Beijsterveldt        13 okt 

Nynke Timmermans        16 okt 

Michael Aarts         17 okt 

Teun Klaassen         22 okt 

Simone Kreeft         31 okt 

Fenne Kreeft         31 okt 

Thibo van Gils           5 nov 

Bente Willemse        12 nov 

Lars Vermeeren        12 nov 

Hugo Dilweg         14 nov 

Remco van Gestel        15 nov 

 

Jarige seniorleden 
 

Colette Graafmans            4 okt 

Els Graafmans          7 okt 

Evelien Stokkermans       10 okt 

Ben van der Veer Jr.       19 okt 

Kees van der Heijden         1 nov 

Michel van Boxtel         2 nov 

Ruud van Heijst         3 nov 

Jos Vermeulen          7 nov 

Dio van Gils           7 nov 

Jurgen Rommen       14 nov 

Ben van der Veer Sr.       18 nov 

Jacqueline de Jong       28 nov 

Tim Braspenning         4 dec 

Eduard van Broekhoven        6 dec 

Kees van Dongen         6 dec 

Richard Schrauwen       11 dec 
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De Wist-u-datje van het 

jaar verkiezing 
 

In het laatste Virke van het afgelopen seizoen, 

zijn we op zoek gegaan naar het leukste wist-u-

datje van het afgelopen seizoen. Na flink wat 

stemmen op Facebook zijn we tot een winnaar 

gekomen:  

Wist-u-dat Claud niet meer samen met mooiboy 

RuudJE naar een kroeg wil?  

 

Dit wist-u-datje zal als tegeltje worden afgedrukt 

en opgehangen worden aan de BC Gilze-muur. 

Ook hebben Ilse Ballemans – Van den Braak en 

Lieke van Oosterwijck een fles (kinder) cham-

pagne gewonnen voor het stemmen.  

 

 

 

Natuurlijk zijn we als redactie altijd ook op zoek 

naar nieuwe wist-u-datjes. Hoor jij daarom dit  

seizoen iemand een hele grappige of gekke op-

merking maken? Of heb je nog een leuk feitje 

voor ons over een lid, stuur dan Mario een be-

richtje of mail naar virke@bcgilze.nl. Misschien 

komt ie in het volgende nummer wel voorbij! 

 

Wist-u-datjes Jeugd-

kamp 2017 
 

… alle jeugdleden zich goed aan het thema heb-

ben gehouden? 

 

… we aan de cakehuisjes te zien, geen potentiële 

architecten in huis hebben? 

 

... er heel veel touwtje is gesprongen? 

 

… Joyce, Lara, Tess, Maud en Gijs allemaal heb-

ben leren inspringen? 

 

… er een tuinkabouter was vermoord? 

 

… De kinderen alle verdachten hebben moeten 

ondervragen? 

 

… De Sprookjesboom een echte eik(el) was? 

 

… Tim niet zo faak hier was? 

 

… deze Fakir ook de dader was? 

 

… Christian/Hans last had van suikerziekte? 

 

… hij daarom af en toe een lijntje poedersuiker 

moest snuiven? 

 

… Ben graag Mariekoek (koek) doet? 

 

… Er niets is wat Bennie kan? 

 

… Maud en Patrick erg goed in 30 seconds zijn? 

 

… Patrick Domino Day heel erg veel op D-Day 

vindt lijken? 

 

… Maud ook de beste beschrijving van de avond 

had? 

 

mailto:virke@bcgilze.nl
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… een reddingsboei en een Nederlandse bank 

samen een Boeing is? 

 

… Maud op Prinsjesdag altijd heel veel drinkt en 

dat Prinsjesdag toevallig ook altijd op de  

maandag met de kermis valt? 

 

…. Ruben heel goed boterhammen kan smeren? 

 

… De Broodkruimels als ontbijt niet in de smaak 

vielen? 

 

… Het gevoel voor humor van de leiding overi-

gens ook niet? 

 

… Eva geen ochtendmens is? 

 

… Eva ook niet goed in delen is? 

 

… Eva ook nog eens heel veeleisend is? 

 

… Het kampadres beval-vriendelijke bedden 

heeft? 

 

… Lieke Ben niet wakker durfde te maken door 

te roepen: “Maaike heeft weeën”? 

 

… Pocahontas geen sprookje is? 

 

….Shrek dit wel is? 

 

… Marieke hele leuke vragen kan bedenken over 

sprookjes die ze zelf niet kent? 

 

… de quiz daarom heel erg moeilijk was? 

 

… we Mr. Chong misten tijdens de quiz? 

 

… Sofie, ook wel Mrs. Miyachi genoemd, min-

stens 12 vliegen heeft vermoord, waarvan 2  

tegelijkertijd? 

 

… Monique zich op de stormbaan weer hele-

maal kind voelde? 

 

… dit ’s avonds niet meer het geval was? 

… Tim heel goed kan tobbedansen? 

 

… we er tijdens zeepvoetbal achter kwamen dat 

de jeugdleden heel goed kunnen badminton-

nen? 

 

… Marieke zich als ware keukenprinses ontpop-

te? 

 

… we nog op zoek zijn naar haar keukenprins? 

 

… het “kikker kussen” ook niet heeft geholpen? 

 

… de Croque Moniques erg in de smaak vielen? 

 

… de wraps misschien iets minder werden ge-

waardeerd? 

 

… de kinderen tijdens de zaterdagochtendactivi-

teit door het bos de sprookjesbomen niet meer  

zagen? 

 

… powernaps wonderen doen? 

 

… niemand wat tekort kwam? 

 

… Marieke NAC-kleding wil verbieden? (Redactie: 

Het oudste redactielid steunt dit initiatief!) 

 

… Ruben altijd het goede voorbeeld geeft? 

 

… iedereen heel veel heeft gesnoept? 

 

… dit duidelijk te zien was aan de slaapzalen? 

 

… het vetmesthok dus niet gebruikt hoefde te 

worden? 

 

… van een appelboom geen peren vallen?  

© Claud Klaassen 

 

… dit bleek toen Maaike DE JONG drie jongens 

met één douchemunt op pad stuurde? 

 

… Evelien Rick bijna heeft vermoord? 
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… Monique er op haar bezemsteel vandoor ging? 

 

… je een wit voetje bij Van Zon kunt halen?  

 

… Lieke van Oosterwijck graag opgehaald wordt 

door mama én papa? 

 

…. de moeder van Rick net te laat kwam met op-

halen? 

 

… dat heel erg (van) Balen was? 

 

… Ben en Monique  het weekend heel veel afge-

vallen zijn?  

 

… dit met name van het springkussen was? 

 

… Ben en Maud een spannend filmpje op de 

tobbedansbaan hebben gemaakt? 

 

… Tim een groepje kinderen op tijd naar bed 

heeft laten gaan door te zeggen dat het een uur  

later was? 

 

… Jurgen het kamp naar grote hoogte heeft ge-

bracht? 

 

… het Maud van de Vegte niet hard genoeg kon 

gaan op de tobbedansbaan? 

 

 

… Monique het niet breed had met de stugge 

boer en boerin? 

 

… dat later eigenlijk best wel meeviel en de boer 

en boerin ons een erg leuke groep vonden? 

 

… Maaike & Ben de leeftijdsgrens voor jeugdle-

den willen laten verlagen naar 0 jaar, zodat ze  

volgend jaar zonder schuldgevoel toch weer mee 

kunnen? 

 

… Teun, Gijs, Diede en Jort de leeftijdsgrens voor 

begeleiders willen verlagen naar 35 jaar, zodat  

ze volgend jaar geen last hebben van hun ouder? 

 

… Teun en Gijs amper in de gaten hadden dat 

hun vader aanwezig was op het kamp? 

 

… Scott het record uitslapen heeft behaald? 

 

… de kabouters de bril van Hugo hadden ver-

stopt in zijn eigen ingepakte tas? 

 

… Monique gelukkig op het idee kwam om in de 

tas van Hugo te gaan zoeken naar zijn bril? 

 

… De dobbelstenen bij Perudo verdacht vaak de 

kant van Joey op vielen? 

 

… Joey miljonair was geweest als hij die avond in 

het casino had mogen gaan gokken? 

 

… als Joey op de rails was gaan liggen, de trein er 

nog omheen zou zijn gereden? © Claud Klaassen 

 

… Lara, Anouk en Daphne het kamp begonnen 

als de rode K3? 

  

… De weg naar de droppingsplek voor Google 

Maps niet eenvoudig was? 

  

… Grote Maud de weg zo snel kwijt was dat ze de 

auto direct weer instapte? 

  

… Aurelia het maar lastig vond om Ben met ‘je” 

aan te spreken in plaats van “u”? 

  

… Ben nu toch aan het nadenken is over een 

kleurenspoeling? 
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Van de jeugdredactie – 

Kampverhaal 2017 
 

Het leukste kamp van het jaar was ook dit jaar 

weer een succes; de organisatie achter het BC 

Gilze jeugdkamp heeft ook dit jaar weer een ge-

weldig kamp boordevol leuke activiteiten neer-

gezet!  

 

Het thema van het kamp was dit jaar ‘sprookjes’ 

en dat was vanaf de eerste minuut al te zien. 

Echter was dit jaar niet alleen de begeleiding, 

maar ook een grote groep kinderen verkleed in 

het thema! Van prinsessen tot sprookjesbomen, 

voor BC Gilze is niks te gek! Eenmaal aangeko-

men op de kamplocatie werden snel de bedden 

verdeeld en opgemaakt waarna de eerste activi-

teit begon; het maken van het snoephuisje van 

Hans en Grietje van cake! Ook hier werd er fana-

tiek meegedaan door alle kinderen. Er ontston-

den niet alleen huisjes, maar ook flats en zelfs 

boten uit de cake. 

 

Nadat alle huisjes waren opgegeten was er wat 

vrije tijd. Hierna kwam er echter slecht nieuws: 

met groot verdriet werd ons verteld dat Dwerg 7 

helaas was overleden. En niet zomaar, hij was 

vermoord! Aan ons de taak om door verdachten 

te ondervragen en spelletjes te spelen erachter 

te komen wie Dwerg 7 had vermoord. Toen we 

allemaal bijgekomen waren van de schrik, maar 

ook van de heftige zoektocht naar de moor-

denaar, was het tijd voor een andere spannende 

activiteit: de jaarlijkse dropping was aan de 

beurt. Om 1 uur ’s nachts vertrokken we in auto’s 

naar onze onbekende startplaats vanaf waar we 

zelf de weg naar het kampadres terug moesten 

zoeken. Maar dit jaar was de dropping zo moei-

lijk, dat ze de beginplaats met de auto niet eens 

konden vinden! Toen we eindelijk op de begin-

plaats aangekomen waren, begonnen we de 

dropping meteen goed door precies de verkeer-

de kant op te lopen. Na drie uur lopen, verdwa-

len, zingen en discussiëren over welke kant we 

op moesten, kwamen we eindelijk weer terug op 

de kamplocatie, waarna langzaamaan iedereen 

een voor een ging slapen. 

 

De volgende dag werden we om acht uur gewekt 

om met zijn allen te ontbijten. Het was al snel 

duidelijk dat het een mooie, zonnige dag zou 

worden en dat kwam geweldig overeen met wat 

we die dag gingen doen: waterspellen! Het Grote 

Sprookjesspel werd uitgelegd en nadat iedereen 

was ingesmeerd, konden we beginnen aan de 

volgende activiteit. Deze bestond uit allemaal 

kleine spelletjes zoals bijvoorbeeld bekertjes 

vangen, stroombaan, waterpistoolschieten, 

doornroosjedarten en ga zo maar door. Het was 

de bedoeling om bij elk spel een record te zetten, 

waarvoor je dan een punt kreeg. Maar let op; als 

een ander groepje je record verbreekt ben je je 

punt weer kwijt! Na flink wat frustraties omdat 

groepjes in een ronde van 4 naar 1 punt gingen, 

of naar juist flink wat enthousiasme,  was ook dit 

spel afgerond.  

 

 

 

Na de lunch waren we echter nog niet klaar met 

de waterspellen; het was tijd voor een driekamp. 

Kinderen gingen in groepjes met leeftijdsgenoten 

de strijd aan tegen andere kinderen van dezelfde 

leeftijd en uiteindelijk deed zelfs de leiding mee. 

Die avond werd getest wie het meeste verstand 

had van K3-liedjes, en wie de namen van alle 

Zeven Lakeien wist met de Sprookjesquiz.  

 

’s Avonds was er vrije tijd om gezellig te kletsen, 

of om lekker te gaan slapen. Er werden spelletjes 

uit de kast gehaald en nadat we op zondag nog 

een fotospeurtocht hebben gelopen werd het 

kamp geweldig afgesloten!  
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Meer dan 25 jaar lid 
 

Onze vereniging bestaat sinds april 1979, dus nu 

38 jaar. Niemand is lid vanaf het begin, maar er 

is een aantal dat meer dan 25 jaar lid is. Dit zijn: 

 

• Joseph Wirken, 31 jaar lid, sinds 1 februari 

1982 

• Kees van der Heijden, 34 jaar lid, sinds 1 fe-

bruari 1983; 

• Jos Dubois, 34 jaar lid, sinds 1 augustus 1983; 

• Hein van der Lee, 33 jaar lid, sinds 1 novem-

ber 1983; 

• Eric Graafmans, 33 jaar lid, sinds 1 maart 

1984; 

• Mario van Mierlo, 31 jaar lid, sinds 1 septem-

ber 1986; 

• Remy van Mierlo, 29 jaar lid, sinds 1 juni 1988; 

• Hans Weij, 28 jaar lid, sinds 1 oktober 1988; 

• Sandra Klaassen, 28 jaar lid, sinds 1 januari 

1989 

• Els Graafmans, 27 jaar lid, sinds 1 september 

1990; 

• Michel van Dongen, 26 jaar lid, sinds 1 mei 

1991; 

• Mandy Dirckx, 26 jaar lid, sinds 1 september 

1991; 

• Claud Klaassen, 25 jaar lid, sinds 1 februari 

1992; 

• Marry van Mierlo, 25 jaar lid, sinds 1 februari 

1992 

 

Wijsheden voorzitter 
 

Een kleine compilatie uit de laatste 10 jaar: 

 

"A pessimist sees the difficulty in every op-

portunity; an optimist sees the opportunity in 

every difficulty." 

 

~Sir Winston Churchill (1874-1965) ~ 

 

“I do not know anyone who has gotten to the top 

without hard work. 

That is the recipe. 

It will not always get you to the top, but it will get 

you pretty near.” 

 

~ Margaret Thatcher ~ 

 

“The more you sweat in training, the less you will 

bleed in battle.” 

 

~ ??? ~ 

 

"Creativity involves breaking out of established 

patterns in order to look at things in a different 

way." 

 

~ Edward de Bono ~ 

 

" A good badminton player plays where the shut-

tle is. A great badminton player plays where the 

shuttle is going to be.” 

 

~ Wayne Gretzky (aangepast) ~ 

 

“Logica brengt je van A naar B. 

Verbeelding brengt je overal.” 

 

~ Albert Einstein ~ 

 

"Small deeds done are better than great deeds 

planned. 

 

~ Peter Marchall ~ 

 

“Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. 

Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.” 

 

~ Nelson Mandela ~ 

 

“Wil je snel gaan, ga alleen. 

Wil je ver komen, ga samen.” 

 

~ Keniaans gezegde ~ 
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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 | Wouters Sports | Koningslicht BV | Van Eerd BV 

Veldsink-Roelands Verzekeringen 

 

Hoofdsponsoren: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness, Fysiotherapie Gilze 
Sponsor Clubkampioenschappen: Kreeft Assurantiën 
 

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 

 



 

28 Kopij: kopijvirke@outlook.com 

 

Wist u dat… 
 

……… Jacqueline suikerstaafjes spaart? 

 

……… de BC Gilze-frisbees afgelopen zomer veel gezien zijn op de Zuid-Europese stranden? 

 

……… Evelien hele mooie jukbeenderen heeft? 

 

……… Kevin streng op dieet is, en dit al goed zichtbaar is? 

 

……… hij daarom nu ook #nofilter bier heeft? 

 

……… Remy graag vrouwensandalen draagt? 

 

……… Maaike liever doordeweeks alcohol drinkt dan in het weekend? 

 

……… Rick gelukkig niet helemaal afhankelijk is van zijn badminton-carrière, maar hij volgens zijn baas  

van Eetcafé Samen vooral een talent is in de spoelkeuken? 

 

……… sommige clubgenoten de oproep voor ledenwerving wel erg serieus hebben genomen? 

 

……… er rond de actieperiode, binnen 2 weken, namelijk maar liefst 3 BC Gilze-baby’s zijn geboren? 

 

……… Sandy ook zelfs tijdens haar eigen bevalling Maaike wist te verslaan door als eerste het ‘match-

point’ te verzilveren en de nieuwe bad-mini-tonner ter wereld te brengen? 

 

……… Tim Braspenning een zogenaamde ‘Darwin-paal’ wil planten bij de sporthal om het einde van de 

Van Mierlo-bloedlijn te vieren? 

 

……… er momenteel verkennende gesprekken met de gemeente lopen over de toekomst van de sporthal 

in Gilze? 

 

……… Sofie, onze nieuwe voorzitter, “ja” zei op het moment dat de oude voorzitter op het toilet zat? 

 

……… BC Gilze daarmee nu overduidelijk geen glazen plafond voor vrouwen kent in het bestuur  

(5 dames/2 heren)? 

 

……… William Aarts tot ‘spiderman’ van de club is gekozen? 

 

……… Marieke heeft aangegeven dat we haar toch wel als ‘matras van Gilze’ mochten betitelen? 

 

……… Eva een begenadigd paaldanseres en toekomstig centerfold blijkt te zijn?  

 

……… het toch wel een mooi gezicht blijft als op de competitiedagen al onze prestatiegerichte badmin-

tonners in die kanariegele shirts rondlopen!? 


