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Bestuurs- en Commissieleden
Het dagelijkse bestuur
Ben van der Veer jr.
Anoek Haarbosch
Christian van Zon
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Mario van Mierlo
Sandra Klaassen
Corné Pijpers
Remy van Mierlo
Maaike de Jong
John Graafmans
Tim Wirken
Joost Roovers

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

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

Voorzitter
Jeugdsecretariaat
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Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid
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0161 - 45 24 40
0161 - 45 23 67
076 - 51 42 469
06 - 209 019 72
0161 - 45 11 27
0161 - 45 24 40
0161 - 45 26 19

Recreatie commissie
Jacqueline de Jong
Els Graafmans
Ilse van den Braak
Ruud van Heijst
Dennis Vermetten
Maaike de Jong
Fred van Eck

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

0161 - 45 24 40
0161 - 45 59 91
06 – 463 806 36
0161 - 45 10 76
0161 - 45 59 79
0161 - 45 24 40
0162 - 45 13 23

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

Voorzitter
Clubkleding
Clubkleding / Ext. Communicatie
Redactie ’t Virke
Webmaster / Designer
Redactie ’t Virke

06 - 141 516 14
0161 - 45 26 19
06 - 209 019 72
06 - 285 584 73
013 - 57 00 484
06 - 275 026 51

Secretariaat & Ledenadministratie Badmintonclub Gilze
Anoek Haarbosch
Aalstraat 47
5126 CR Gilze
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Van de Redactie
Beste badmintonners en andere lezers.
Een nieuw seizoen, een nieuw Virke, met
een aantal nieuwe rubrieken. Terug van
weggeweest is “De antwoorden van…”,
waarin deze keer Thijs van den Broek de
lastige vragen voorgeschoteld kreeg.
Ook nieuw is de rubriek “Wie is dit?”,
met jeugdfoto’s en bewerkte foto’s van
onze leden. Kan jij eruit halen wie dit
zijn? De competitie jeugdteams stellen
zichzelf voor in de rubriek “Van de
jeugd…”
Maar natuurlijk zijn de vertrouwde rubrieken, zoals de “Wist u datjes..?”, de
doorgeefpagina’s en stukje van onze
scheidsrechter, Joost Rovers, weer van
de partij. Ook in deze versie een verwachting van beide trainers over het
komend competitieseizoen.
Veel leesplezier, namens de redactie,
Ed en Jos

Van de Voorzitter
Beste leden,
Het seizoen is al weer een aantal weken
onderweg en gelukkig hebben we weer
een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, bij de jeugd, maar vooral ook bij
de senioren. Dat is te merken in de zaal,
het is wat drukker waardoor leden wat
vaker aan de kant zitten, maar daar
staat tegenover dat er wel weer wat langer gespeeld wordt en vaak zijn tot
23.00 uur badmintonners op de banen te
vinden.
De nieuwe seniorleden hebben in de
maand september, als ze daar behoefte
aan hadden, beginnerstraining gekregen
van Kees van der Heijden. Zo zijn de
basisbeginselen van de badmintonsport
bijgebracht. We weten allemaal dat
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badminton geen gemakkelijke sport is
om snel onder de knie te krijgen. Overslaan lukt nog wel, maar als de tegenstander probeert de shuttle zo snel mogelijk bij je op de grond te krijgen is het
andere koek. Ik hoop dat de spelers met
wat meer ervaring daar rekening mee
houden en aan de nieuwe leden tips geven hoe het badmintonspel het beste
gespeeld kan worden. Laten we er allemaal voor zorgen dat deze nieuwe leden
snel hun plaats binnen onze vereniging
vinden.
Binnenkort, op 20 en 21 oktober, wordt
het gemeentetoernooi door onze vereniging georganiseerd. Een toernooi waar
alle leden van onze vereniging, maar ook
alle inwoners van onze gemeente, aan
deel kunnen nemen. Er wordt gespeeld
in verschillende klassen, waardoor iedereen op zijn/haar niveau kan spelen. Er is
ook een beginnersklasse, zodat beginnende badmintonners tegen gelijkwaardige tegenstanders kunnen spelen. Ik
nodig alle, maar in het bijzonder beginnende, badmintonners dan ook van harte
uit om ook aan het gemeentetoernooi
deel te nemen! Voor meer informatie
kun je terecht op onze website
(www.bcgilze.nl) of bij Maaike de Jong of
Kimberley van Zon.
Tot slot wil ik iedereen een heel sportief,
succesvol en plezierig badmintonseizoen
toewensen!
Hartelijke groeten,
Ben van der Veer jr.
~ “It is better to remain silent at the risk
of being thought a fool,
than to talk and remove all doubt of it.”
~ Maurice Switzer ~
“Rem tene, verba sequentur”
“Ken je onderwerp, de woorden zullen
volgen.”
~ Marcus Porcius Cato ~
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Technische
Commissie
De trainingen zijn alweer bijna anderhalve maand bezig. Op naar een nieuw seizoen, op naar nieuwe grensverleggende
prestaties en hopelijk naar een paar
kampioenschappen!
De Technische Commissie heeft in de
zomerperiode tot in de laatste week vóór
de competitie veel werk verricht. Met
een recordaantal van 12 competitieteams is de hal op thuis-speeldagen
bomvol gevuld. Dat betekent ook voor
de TC dat er 84 verschillende uitnodigingen naar tegenstanders zijn verstuurd.
Wij deden dit al op 9 juli, maar pas op 7
september hadden wij alle uitnodigingen
van andere clubs compleet binnen. We
zullen kijken of we alle spelers/ouders
volgend seizoen eerder kunnen informeren, maar daar zullen we dan ook de
hulp van andere verenigingen bij nodig
hebben. Ook nu weer hebben zich enkele
teams teruggetrokken, een paar dagen
voordat de competitie zou beginnen; een
hoop regelwerk om dit weer te regelen
met de Bond en met onze eigen teamspelers.
In het weekend van 16 september is de
competitie weer voor BC Gilze begonnen.
De senioren uit Gilze 1 en Gilze 2 komen
dit seizoen uit in de landelijke Bondscompetitie; alle overige teams spelen in
de Regiocompetitie van district NoordBrabant.
Het vlaggenschip Gilze 1 start met een
gewijzigde teamopstelling omdat Niels
wegens omstandigheden het grootste
deel van het seizoen zal moeten missen.
De nieuwe versterking Jeroen Albers
(ex-BC
Oosterhout),
doorgeschoven
vanuit Gilze 2, zal samen met de vaste
waarden Remy van Mierlo, Tim Braspenning, Sandy Graafmans en Maaike de
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Jong voor handhaving moeten zorgen in
de 3e divisie. Afgelopen seizoen hebben
ze al in het landelijke bekertoernooi
kunnen ruiken aan dit hoge niveau. De
meeste Gilze 1-spelers spelen al jaren
samen met elkaar dus dat scheelt al een
hoop. Het zal vooral het snelle tempo
zijn waar ze aan moeten wennen wat
weer een stuk hoger zal liggen dan vorig
seizoen toen Gilze 1 het kampioenschap
kon vieren. Dit jaar zullen zowel bekende
(BC Tilburg, BC Bever, TFS) als onbekende tegenstanders (DKC, Van Zundert/Velo, Didam en Vridos) het opnemen tegen Gilze 1.
Ook Gilze 2 werd vorig jaar kampioen en
speelt daardoor komend seizoen in de 4e
divisie landelijk. Bernadette Laarhoven is
weer helemaal terug na haar zwangerschap dus kan haar ervaring goed inzetten. De overige dames Femke van Riel
en Heidi Vermeulen-Timmermans zullen
hun gestegen spelniveau van vorig jaar
door moeten trekken om handhaving te
realiseren. Samen met de heren Ben v.d.
Veer Jr en Mario van Mierlo moet gestreden worden tegen de bekende opponenten BCO, Zwaluwen, TFS, Robad, Tilburg
en Bavel. Alleen Barendrecht is een verrassing, maar Gilze 2 gaat de competitie
vol zelfvertrouwen in.
Gilze 3 is licht gewijzigd ten opzichte van
vorig seizoen. Mandy Dirckx-Wouters
staat op het punt van moeder worden en
slaat een seizoen over. Naast Jill Weij en
Marieke v.d. Ouweland is het talent Kimberley van Zon twee klassen omhoog
doorgeschoven. Het vaste herenduo Tim
Wirken en Jos Vermeulen completeren
dit team weer. Net als Gilze 1 en 2
speelt ook Gilze 3 met veren shuttles. De
TC hoopt dat dit team wellicht voor een
promotieplaats kan strijden in de Hoofdklasse van de Regiocompetitie.
Team Gilze 4 is komend seizoen al gewijzigd voordat er ook maar één wedKopij: virke@bcgilze.nl

strijd gespeeld is. Angela Smekens heeft
helaas een nieuwe blessure opgelopen
en zal daardoor minimaal de eerste
competitiehelft moeten missen. Gelukkig
kunnen we rekenen op een vast groepje
invalsters die welwillend zijn om dit gemis mee op te vangen. Irma Sprangers,
Joris van Mourik, Christian van Zon en
Joris de Valk zijn de andere, vaste spelers in dit team dat uitkomt in de 2e
klasse Regio.
Een bijzonder team dit seizoen is Gilze 5.
Dit team bestaat compleet uit jeugdspelers van 14-15 jaar: Colette Graafmans,
Eva en Sofie Oprins, Dio van Gils en Giancarlo Oprins. Stuk voor stuk allemaal
erg talentvolle jeugdspelers die de TC de
kans wil bieden om nu al competitieervaring bij de senioren op te doen. Samen met een goede begeleiding (John
Graafmans zal dit team bij uitwedstrijden begeleiden en coaches Remy en
Maaike geven extra aandacht tijdens
thuiswedstrijden) moeten deze 5 talenten zich zeker staande kunnen houden in
klasse
Regio.
Iedereen
de
3e
speelt/traint nu al 3x per week waardoor
ze snel in spelniveau verder zullen gaan
groeien. Wij wensen ze alle succes tijdens hun debuut in de seniorencompetitie.
Ook het herenteam is weer ‘bijzonder’ te
noemen. Voor de tweede keer in een
gemiddeld veel lagere leeftijd dan hun
illustere ‘veteranen-voorgangers’, maar
zeker niet minder enthousiast. Omdat
vorig jaar de broers Jeroen en Arno Willemen al kampioen zijn geworden, samen met Harm de Vette en Dennis Vermetten speelt dit Herenteam komend
seizoen met veren shuttles. Omdat zij nu
uit zullen komen in de hoogste Herenklasse die er is, krijgen ze versterking
van de ervaren teamgenoten Ruud van
Heijst en Michel van Dongen. De toon is
gezet: deze 6 heren hebben aan de
`t Virke seizoen 21 nummer 1

vooravond van de competitiestart hun
jaarlijkse competitie-uitje al gehad. De
teambuilding heeft vorm gekregen; tijd
om gezamenlijk prestaties op de badmintonbanen te laten zien.
Naast 6 seniorenteams zijn er dit jaar
ook maar liefst 6 jeugdteams te bewonderen namens BC Gilze.
Het oudste jeugdteam (U17) bestaat uit
Emma de Vette, Marjolein van den
Broek, Jasmijn Mutsaers, Rens van Herwaarden, Paul de Vette en Mike van
Rosmeulen. Allemaal jeugdspelers die
gepokt en gemazeld zijn in de jeugdcompetitie. Behalve Mike speelt iedereen
nu weer een leeftijdscategorie hoger;
een mooie uitdaging dus. Als ze zich blijven inspannen tijdens trainingen en JTPavonden, moet een hoge klassering mogelijk zijn voor deze zes spelers.
In de middencategorie speelt U13-I in de
klasse t/m 13 jaar. Dit team bestaat uit:
Anna Belterman, Imke van den Brand,
Maud Faes, Michael Miao en Joey van
Gils. Ten opzichte van vorig seizoen
hebben alleen Maud en Joey jeugdcompetitie gespeeld. Natuurlijk heeft iedereen weleens minicompetitie gespeeld,
maar dit is toch weer net iets anders. We
wensen dit team dan ook veel plezier en
veel succes.
Ook in dezelfde leeftijdscategorie komt
U13-II uit. De 11-jarige Chantal van Beijsterveld is hier degene met de meeste
competitie-ervaring. Zij zal deze ervaring
delen met de talentvolle zusjes Robine
en Christa Hooft. Verder maken de heren
Jannes Oprins en Bjorn Paulissen dit
team compleet. Zet hem op!
Tenslotte hebben we nog 3 verschillende
teams die uitkomen in de klasse t/m 11
jaar.
U11-I bestaat uit Sterre Blom, Rosalie
Leuring, Thijs van den Broek en Thibo
van Gils.
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U11-II word gevormd door Fenne en Simone Kreeft, aangevuld met Rick van
Baal en Jort Willemse.
U11-III is een compleet meisjesteam:
Pleun van Leijsen, Anoek Baart, Kim van
Beek, Daphne van Strien en Lara van
Gils.
We bedanken alvast al onze telbordsponsors en in het bijzonder de Hoofdsponsor Seniorencompetitie ‘Sporthal Achter de Tuintjes’ en Hoofdsponsor Jeugdcompetitie ‘Fysiotherapie Ingrid Veroude’, die te bewonderen zijn op alle competitieshirts.
Voor het complete competitieprogramma
van alle competitieteams (jeugd + senioren) kun je terecht op onze website:
www.bcgilze.nl.
Op de thuiswedstrijden starten de teams
al vanaf 10.00 uur. Die worden vervolgens afgewisseld door nieuwe teams om
12.30 uur en 14.30 uur. Je kunt dus de
hele dag jouw favoriete BC Gilze-team
komen aanmoedigen in sporthal Achter
de Tuintjes. We rekenen op je support!
Namens de Technische Commissie,
Mario van Mierlo
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Recreatie
Commissie
BC Gilze fietst een rondje Cuba!
Een selectie grootste sportievelingen
hebben zaterdag 1 september hun missie glansrijk volbracht. De groep van tien
wielrijders reed de marathon route (42
km 192 meter) uitgezet door de ingestelde commissie in een recordtijd. De
start was al verbluffend snel. Zo snel
zelfs dat zij de eerste controlepost gepasseerd waren voordat het inspectie
team ter plaatse was. De ravitaillering
die op deze plaats voorzien was is overigens op de verdere route ruimschoots
ingehaald zodat de renners toch zonder
vochtproblemen de eindstreep hebben
gehaald.
De ravitaillering was overigens prima
verzorgd door het organisatie team. De
spicy Cubaanse tomatensoep aangevuld
met kruidenboter van de lokale kruiden
en stokbrood ging erin als koek! Hierna
sprong men op de fiets om de tocht weer
te vervolgen. Na een moeilijke doortocht
door Férea Belgica volgde nog een tussensprint nabij Pueblo Zando, alwaar
Ben Sr. als eerste de streep passeerde.
Snel werd hier ingegrepen om het nodige
vocht weer aan te vullen voor het laatste
deel: de tocht naar de afgelegen Casa
Don van Gen met opnieuw ravitaillering
met water en vuur gebrand vlees met
brood. Ik moet zeggen een culinair
meesterstukje gezien de voorhanden
middelen.
Op weg naar de eindstreep. Binnenkomst
geklokt op 4 uur 12 minuten en 21 seconden, en nu koelen met ijs,… veel ijs
en drank.
Overigens ik wist niet dat C(haam)
U(licoten) B(aarle-Nassau) A(lphen) zó
dichtbij was. En dat weer!! om van te
smullen!!
Kopij: virke@bcgilze.nl

JP

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

Mary Zeldenrustlaan 52 Tel.

0161-225278

5122 CE Rijen

0161-220535

Fax.

Autotel. 06-53259174
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Jeugdcommissie
Zomerkamp
Verderop in het Virke kunnen jullie het
verslag van het Zomerkamp 2012 lezen.
Voor degenen die daar de moete niet toe
nemen kan ik alleen mededelen dat het
weer een zeer geslaagd kamp was!
Wervingsperiode
Inmiddels is het seizoen al weer een
aantal weken oud. Dankzij een aantal
vrijwilligers en een klein beetje hulp van
de overige leden van BC Gilze, hebben
ook wij weer een aantal nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen!
De eerste
weken stonden in het teken van rustig
aan het badmintonnen weer opbouwen,
nu begint het JTP programma weer en
gaan jullie er weer stevig tegen aan!
Jeugdcommissie
Binnen de bezetting van de Jeugdcommissie staan wel een aantal veranderingen op stapel. Zo zijn wij blij om mede
te delen dat vanaf dit seizoen Joris de
Valk de Jeugdcommissie zal gaan ondersteunen. Bij diverse activiteiten zal hij
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als begeleider meegaan. Hier zijn wij als
Jeugdcommissie natuurlijk heel blij, want
ook voor ons geldt: vele handen maken
licht werk. Helaas heeft Tim Braspenning
te kennen gegeven, dat hij in navolging
van het stoppen als jeugdtrainer ook zal
gaan stoppen als voorzitter van de
Jeugdcommissie en als Jeugdcommissie
lid. Hij krijgt het steeds drukker met zijn
studie en zijn werk en heeft aangegeven
na dit seizoen te stoppen. Samen met de
andere bestuursleden wordt er gezocht
naar een geschikte opvolger.
Planning
Op
de
website
van
BC
Gilze
(www.bcgilze.nl/Jeugdplanner_2012_13)
staat inmiddels weer de jeugdplanning
voor het seizoen 2012-2013. Houdt deze
goed in de gaten; hierop is te vinden of
er speciale activiteiten zijn of dat er een
gewijzigde begintijd is, bijvoorbeeld in
vakanties.
Dit was het tot zover voor de Jeugdcommissie.

Kopij: virke@bcgilze.nl

PR Commissie
Zoals elk seizoen is het begin hectisch
voor de PR commissie. De kaften voor
het clubblad dienen besteld te worden.
De sponsorlogo’s voor de telborden moeten gemaakt worden. De clubkleding
komt binnen en dient uitgedeeld te worden. Maar als alles dan op rolletjes loopt
is de voldoening groot.
Zo speelden de woensdag nadat de
jeugdclubkleding was uitgedeeld bijna
alle kinderen in hun nieuwe shirt. Een
mooi gezicht om ook zoveel jeugdspelers
in het felle geel te zien badmintonnen.
Een rondje door de wandelgangen leert
echter dat er nog best wel wat vragen
zijn over de jeugdsponsoring en clubkleding. Daarom hieronder nog een aanvullende uitleg.
Jeugdclubkleding-sponsoring:
Onze hoofdsponsor jeugd, Veroude Fysiotherapie, betaalt onze club jaarlijks een
bedrag voor de jeugd competitiespelers.
Van dit bedrag schaffen wij de kleding
aan, wordt er een zaal gehuurd voor
trainingen, wordt een gediplomeerde
trainer betaald en worden shuttles gekocht. Omdat de uiting van de sponsor
plaatsvindt op het shirt wordt in de
volksmond gesproken over "sponsorkleding". Het sponsorbedrag wordt echter
breder besteed, deels aan kleding en
deels aan trainingsfaciliteiten, alles ten
gunste van de jeugdige competitiespelers.

seizoenen met hetzelfde shirt kunnen
spelen. De kinderen kunnen dus kosteloos in dit shirt spelen en de club kan het
gesponsorde bedrag optimaal besteden
aan trainingsfaciliteiten.
De geleende shirts kunnen uiteraard niet
met de naam van de speler bedrukt
worden, omdat het shirt het volgende
seizoen wellicht door een ander gedragen wordt. We wilden de jeugdspelers
deze mogelijkheid echter niet onthouden
en hebben daarom ook voor de jeugdspelers tegen een gereduceerd tarief een
koopshirt aangeboden met mogelijk om
er een naam op te bedrukken. Deze mogelijkheden zijn ook uitgelegd in de bestelbrief van de clubkleding welke in mei
van dit jaar is uitgedeeld. De prijs van
het shirt wordt echter nog steeds laag
gehouden door de sponsoring. Het shirt
is bij de club goedkoper dan bij onze leverancier.
Hopelijk zorgt bovenstaande uitleg voor
meer duidelijkheid. Mocht je toch nog
vragen/opmerkingen hebben wendt je
dan tot Femke van Riel (clubkleding coördinator) of ondergetekende.
Tot slot: Aan alle competitiespelers heel
veel succes toegewenst dit seizoen!
Mocht je een mooi verslag hebben van
een competitiewedstrijd, lever het gerust
in voor in het weekblad of voor in ’t Virke.
Groeten namens de PR commissie,
Michel van Dongen

In tegenstelling tot de senioren schaft
BC Gilze voor de jeugdspelers de shirts
aan en deze worden op leenbasis per
seizoen aan de kinderen uitgedeeld. Dit
hebben we gedaan omdat veel jeugdspelers groeien en dus niet meer dan 1 a 2
`t Virke seizoen 21 nummer 1
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C1000 Hapers
Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze
Tel: 0161 451206

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

06 – 51217219
www.haarmodelabelleza.nl

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting

10

Kopij: virke@bcgilze.nl

Jarige jeugdleden
Colette Graafmans
Maud Faes
Chantal van Beijsterveldt
Rosalie Leuring
Fenne Kreeft
Simone Kreeft
Thibo van Gils
Dio van Gils

4 okt
12 okt
13 okt
19 okt
31 okt
31 okt
5 nov
7 nov

Jarige seniorleden
Monique Willemse – Ophof
Bianca van der Veen
Naomi van de Staak
Els Graafmans
Kitty van Noort
Claudia Schoenmakers
Peter Geerts
Ben van der Veer Jr
Kees van der Heijden
Ruud van Heijst
Jos Vermeulen

20 sep
6 okt
6 okt
7 okt
10 okt
10 okt
15 okt
19 okt
1 nov
3 nov
7 nov

Af & Bij
Af:
- Chimène Oprins
- Hans Oomen
- Bart Timmermans
- Marja Bruijlinckx
- Koen Haarbosch
Bij:
- Hugo Dilweg
- Lieke van Oosterwijck
- Aylis Oomen
- Merel Verwijmeren
- Linda Teeuwes
- Jolanda van Gils
- Frank van Gils
- Marielle Kuijpers
- Ingrid Faes
- Michel Faes

Van de Penningmeester
Hallo BC Gilze!

Zaaldiensten
03 oktober: recreatietoernooi:
Els Graafmans + Dennis Vermetten
10 oktober:
Tony Huijskens + Jill Weij
17 oktober:
Jos Dubois + Arno Willemen
24 oktober:
Mariska van Eck + Hans Weij
31 oktober:
Bart van Elderen + Leonie de Vries

Mijn doel als penningmeester is het zo
nauwkeurig mogelijk bijhouden van de
boekhouding. Daarnaast ga ik vooral
goed op de contributie-inningen letten
en mensen er aan herinneren als ze de
contributie vergeten zijn.
Wij raden jullie daarom ook aan om de
contributie per kwartaal automatisch te
laten betalen door uw bank. Zo ben je
nooit te laat met betalen. Mochten er
vragen zijn over de financiën dan kan je
ze altijd aan mij stellen.
Christian van Zon
Penningmeester
Email: christianvanzon@hotmail.com
Tel.: 06-19775025

07 november:
Michel van Galen + Harm de Vette
`t Virke seizoen 21 nummer 1
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senioren
Hallo iedereen,
Sommige van jullie hebben
me misschien al zien lopen
in het geel van BC Gilze en
omdat ik de pen van Mario
heb doorgekregen is het
mijn beurt om iets over mezelf te gaan vertellen.
Ik heb me de afgelopen jaren altijd met veel plezier, inzet en enthousiasme ingezet als teamplayer bij BC
Oosterhout. Ik speel sinds mijn 9e badminton, begonnen in de tijd dat er in
Oosterhout nog topbadminton was. Door
de heren en dames (Dicky P, Judith M en
meer van dit soort spelers) die wij toen
in ons 1e team hadden spelen werden
wij als jeugdspeler altijd enorm gemotiveerd om zo hoog mogelijk te kunnen
spelen. Helaas had ik op mijn 17e twee
jaar blessureleed, waardoor dat streven
een illusie werd. Sinds mijn 20e heb ik
altijd in BCO 1 gespeeld..... tot nu dan.
Omdat de uitdaging bij BCO een beetje
verdwenen was heb ik besloten om jullie
te komen spelen. Sinds mijn jeugd heb
ik al tegen velen van jullie mogen spelen
en heb met veel dus al goed contact. Na
18 jaar BCO dus een nieuwe uitdaging.
Zoals ik heb begrepen is het de bedoeling ook een wat ander beeld te geven
dan alleen het badmintonstukje. Komt
ie…: Ik ben van origine afkomstig uit
Gelderland, geboren in Beuningen in
1985. Samen met mijn ouders en twee
oudere broers zijn we in ’87 verhuist
naar Oosterhout, dus eigenlijk heb ik
mijn hele jeugd wel in Brabant mee mogen maken. Na de middelbare school
ben ik in Breda gaan studeren, vrije`t Virke seizoen 21 nummer 1

tijdsmanagement. Leuke studie, leuke
stad, kortom leuke studententijd gehad.
Uiteindelijk heb ik in Nijmegen een afstudeeropdracht
gedaan
bij
Brouwer & Partners, waar ik uiteindelijk ook ben blijven hangen. Ik vervulde hier de functie
als inkoper van buitenreclameruimte. Om dit wat concreter
te maken voor jullie: ik heb er
o.a. voor gezorgd dat Gilze
voorzien is van mooie bushokjes. Vorig jaar is Brouwer &
Partners overgenomen door een
grote Amerikaanse multinational, waar ik nu ook drie dagen in de
week werk (en nog twee in Nijmegen).
Verder heb ik een leuke vriendin, Judith,
die ik vanuit de badminton heb leren
kennen. Ze kan op zich best aardig
badmintonnen, maar ze komt helaas net
iets te kort voor het Gilze-niveau (Tim B,
gij snapt’m wel!). Ze speelt zelf in het
eerste team van Slotermeer (Amsterdam) dat uitkomt in de eredivisie. Kan
jullie echt allemaal aanbevelen om een
keer zo’n wedstrijd te gaan kijken, je
leert er enorm veel van en het is harstikke leuk om de nationale top te zien
badmintonnen.
Hobby’s zijn voor mij lekker reizen, ik
ben gek op uit eten gaan en hou zo nu
en dan wel van een lekker biertje of een
goede rode wijn.
Ik hoop dat ik jullie met dit verhaal een
beter beeld van mezelf heb kunnen geven. Mocht je natuurlijk meer levensverhalen willen horen, stap gerust op me
af!!~
Ik heb ook begrepen dat ik de pen weer
mag doorgeven. Dat doe ik dan ook
graag aan Ruudje van Heijst, onze Marlboro expert!
Groeten Jeroen Albers
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OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE:
Hoofdsponsor seniorencompetitie:
Sporthal “Achter de Tuintjes”

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Ingrid Veroude Fysiotherapie

Telbordsponsoren:
Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor
Slagerij de Jong | SHC
Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling
Wilkin Sports | TSC Gosens
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!

Hapers
Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:
Pasfoto service, Stomerij service en Klein naaigarnituur
Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze
Tel: 0161-456633

Zuivelhandel
V.O.F. van Hoek
Aalstraat 32 Gilze
Tel. 0161-451908

Foto’s clubuitje
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Van de
Scheidsrechter

Hoi alle badmintonners,

Naast de scheidsrechter zijn er nog meer
wedstrijdfunctionarissen. O.a. de lijnrechter. Deze helpt de scheidsrechter bij
het beoordelen van “IN of UIT”. Dit stukje gaat over die belangrijke functionaris.
Weer veel leesplezier,

Ik ben: Pleun van Leijsen en ik ben 10
jaar. Ik zit in groep 7 van de St. Annaschool in Molenschot. Ik heb een zus:
Robin, en 2 katten: Messie en Soesje en
3 kippen.
Mijn moeder Sonja heeft ook op badminton gezeten. Het leukste aan badminton
vind ik de Competitie. Vorig seizoen heb
ik meegedaan met de minicompetitie, we
hadden een heel leuk team.
Ik heb al heel veel zin om volgend seizoen te gaan spelen en te gaan trainen.
Mijn verdere hobby’s zijn: tekenen &
voetbal.
Tot ziens in de sporthal !
Ik geef de doorgeefpagina aan Anouk
Baart een leuke badmintonvriendin
Groetjes Pleun

Joost Roovers
Nationaal Scheidsrechter,
Nederland

Badminton

Waar kom je ze in het wild tegen?
Lijnrechters kom je vooral tegen op
toernooien van Nationaal-/internationaal
belang, Kampioenschappen en in de Ereen Eerste divisie. Op de toernooien en
kampioenschappen worden ze door de
bond aangesteld en in Ere- en Eerste
divisie moeten ze worden geleverd door
de thuisspelende vereniging. Bij onze
club zie je ze af en toe bij finales van
Gemeentetoernooi
of
Clubkampioenschap.
Met hoeveel zijn ze en waar kiezen
ze hun plaats?
Bij toernooien en kampioenschappen kan
het aantal lijnrechters per partij nog
aardig oplopen tot een stuk of tien.
Meest gebruikelijk (zoals in competities)
worden er echter twee lijnrechters per
partij ingezet. Omdat de lijnrechter de
“IN of UIT”- situaties voor de lijn(en) die
zijn toegewezen moet beoordelen, is de
optimale plaats in het verlengde van die
lijn(en). Bij voorkeur aan de overzijde
van de scheidsrechter zodat die de lijnrechters goed kan zien. Daarom zitten ze
meestal aan de uiterste hoeken van het
veld tegenover de scheidsrechter. Ze
kunnen daar de lange lijn aan hun kant
van het veld beoordelen en de achter-
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lijn(en). Alle andere lijnen worden dan
door de scheidsrechter beoordeeld. Afhankelijk van de situatie kan de scheidsrechter ook een andere “opstelling” kiezen.
Wat hoort een lijnrechter allemaal te
doen?
De essentiële taak van de lijnrechters is
het beoordelen van de “IN of UIT”situaties van hun lijn(en). Door woord en
gebaar geeft de lijnrechter aan de
scheidsrechter aan waar de shuttle de
grond heeft geraakt. Dus niet alleen als
de shuttle UIT is, maar ook als de shuttle
binnen of op de lijn valt. Een shuttle is
pas UIT als de dop van de shuttle buiten
de lijnen op de grond komt. Binnen de
lijnen of op de lijn (zelfs aan de uiterste
buitenkant van de lijn) is dus IN.
Hoe laat de lijnrechter merken wat
hij/zij constateert?
Eigenlijk best simpel, want er zijn maar
drie smaken:
- UIT: (ongeacht hoe ver de shuttle uit
is!) roept de lijnrechter met duidelijke
stem onmiddellijk "UIT". Tevens spreidt
de lijnrechter de armen horizontaal zijwaarts.
- IN: nu zegt de lijnrechter niets maar
wijst met de rechterhand naar de lijn.
- Niet gezien: Indien het uitzicht van de
lijnrechter wordt belemmerd of om andere redenen geen beslissing kan nemen,
laat hij/zij dit weten door de ogen met
de handen te bedekken.
Aandachtspunten die voor lijnrechters
gelden:
- Roep of gebaar nooit voordat de shuttle op de grond ligt.
- Een lijnrechter dient altijd te roepen,
ook indien een beslissing van de scheidsrechter kan worden verwacht, bijvoorbeeld wanneer de shuttle een speler
raakt.
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Wat moet de scheidsrechter ermee?
Een lijnrechter is volledig verantwoordelijk voor de lijn(en) waarop hij/zij is aangesteld. De scheidsrechter zal de beslissing dus altijd over nemen. Behalve als
er naar de mening van de scheidsrechter
geen gerede twijfel bestaat dat de lijnrechter duidelijk een onjuiste beslissing
heeft genomen. (dus geen twijfel dat de
beslissing fout was) Dan kan de scheidsrechter de beslissing van de lijnrechter
corrigeren en roept “Correctie, UIT/IN”.
Bij “Niet gezien” beslist de scheidsrechter.
Uitproberen?
Wilt u met uw neus bovenop topbadminton zitten? Aarzel dan niet om u
bij Clubkampioenschap of Gemeentetoernooi aan de wedstrijdtafel te melden.
Als er dan lijnrechters nodig zijn, weten
ze wie ze daarvoor kunnen vragen. Ook
bij de Bond zijn er natuurlijk mogelijkheden als u hoger op wilt…

Bron: www.badmintonline.nl/nieuws

Kopij: virke@bcgilze.nl

De antwoorden van …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naam: Thijs van den Broek
Leeftijd: 11
Mijn school is: de Bolster
Ik badminton vanaf: ongeveer 3 jaar
Ik speel in team: JMU 11-1
Mijn favoriete spelsoort is: dubbelen
Mijn beste slag is: serveren
Andere sporten of hobby’s die ik ook leuk vind: vissen,
fietsen, lego bouwen!
9. Ik help mijn moeder met: vaatwasser uitruimen
10.Ik help mijn vader met: in de tuin werken
11.Mijn beste eigenschap: behulpzaam
12.Mijn slechtste eigenschap: boos worden
13.Het stomste wat ik ooit gedaan heb: over een stoeptegel
vallen en toen lag m’n kin open
14.Ik zou nooit: Lego verkopen
15.Ik wil heel graag: alle Lego
16.Ik eet het liefst: friet speciaal
17.Ik lust echt geen: erwten
18.Leukste film of tv-programma: Indiana Jones films
19.Lievelingsdier: leeuw
20.Lievelingsmuziek: WC Experience
21.Ik heb een hekel aan: ruzie maken en pesterijen
22.Dit is goed bij BC Gilze: het kamp
23.BC Gilze moet verbeteren: niks
24.Voor mijn verjaardag wil ik: geld
25.Over tien jaar ben ik: 21
26.Op vakantie ga ik het liefst naar: Griekenland
27.Wat zou je doen met 1 miljoen euro: een huis kopen en lego
28.Wat waren je goede voornemens: beter mijn best doen op school
29.Heb je nog iets te melden: nee
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Wie is dit?
In de nieuwe rubriek worden foto’s getoond van leden van de BC Gilze. Dit kunnen
jeugdfoto’s zijn, maar ook recente foto’s die bewerkt zijn. Weet jij wie deze drie leden
van BC Gilze zijn? Het antwoord van je op Pagina 28.

Wie is dit schattige knulletje
met de piekhaartjes?

Wie is deze knappe jongeman?

Wie is deze omgebouwde man?
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A. Hessels tankstation
Oranjestraat 113
Tel: 0161 451335
De pomp die voldoet aan de modernste
eisen
maar nog met de ouderwetse service!!!

Gazelle
Sparta
Batavus
Keeway
Peugeot
Kymco
Aprilla
Tomos
Sym

Heuvel 2 - 5126 CN Gilze - tel: 0161 451316

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

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

Tel. 0161-451387
Fax. 0161-452682
www.hooikar.nl
E-mail.: info@hooikar.nl
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Van de jeugd…
In deze nieuwe rubriek krijgen jeugdteams de gelegenheid om zich voor te
stellen. Hierin mogen ze ook vermelden
wat hun verwachtingen zijn, maar ook
andere leuke verhalen mogen vermeldt
worden.
Leer onze jeugd wat beter kennen, want:
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
De aftrap is voor JMU-17 bestaande uit:
Marjolein van den Broek, Emma de Vette, Jasmijn Mutsaers, Rens van Herwaarden, Mike van Rosmeulen en Paul
de Vette.

Marjolein:
Hoi, ik ben Marjolein van den Broek en ik
ben 13 jaar. Ik vind dat we een heel leuk
team hebben. 8 september zijn we naar
Tholen geweest voor onze eerste competitiewedstrijd. We hebben met 5-3 verloren. Toch denk ik dat het een heel leuk
seizoen zal worden.

met Marjolein. Vandaag voor de eerste
keer wat best goed ging, daarom denk ik
dat we met dit team best ver komen.
Paul:
Ik ben Paul de Vette. Ik ben 15 jaar oud.
De wedstrijd in Tholen ging voor mij redelijk goed. De dubbel en de enkel heb
ik allebei gewonnen. De dubbel met Rens
ging ook goed. Ik verwacht dat dit jaar
goed gaat komen ook al hebben we deze
wedstrijd verloren.
Jasmijn:
Ik ben Jasmijn Mutsaers. Ik ben (nog)
11 jaar en dit is het tweede jaar dat ik
bondscompetitie speel. Vorig jaar speelde ik in U11, nu dus in U-17. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe dat zal gaan,
in elk geval zit ik in een leuk en goed
team. Helaas kon ik de eerste keer niet
meespelen wegens een blessure.

Rens:
Ik ben Rens van Herwaarden, ben 15
jaar en speel in de U 17-1. Mijn verwachtingen voor dit jaar zijn dat we in
de middenmoot komen en dat we een
gezellig jaar krijgen.
Emma:
Ik ben Emma de Vette. Ben 16 jaar oud
en doe dit jaar mee met de competitie.
Ik verwacht van dit jaar dat we ongeveer
halverwege in de poule eindigen. Mijn
verwachtingen zijn dat dit een gezellig
jaar wordt met ons team.
Mike:
Ik ben Mike van Rosmeulen, ben 15 jaar
en dit is mijn eerste competitiewedstrijd
in dit team U 17-1. Ik speel enkel en mix
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Ingekomen stuk

maar ook op geduld, opbouw en vastheid.

Een stuk waarin de trainers Henk de
Lange en Kees Kerkhof, hun verwachtingen uitspreken over de competitie van
komend seizoen.

Jezelf doelen stellen mag altijd, is zelfs
goed; als je vooral maar plezier blijft
houden in het mooie van het spel. Laten
we proberen een beetje in een glazen bol
te kijken, met reserve.
Team 1 promoveerde van de 4e divisie
naar de derde divisie; we moeten er alle
vertrouwen in hebben om dat niveau
overtuigend vast te houden, ik ben overtuigd van de kwaliteiten van het team.
Als iedereen heel blijft kunnen we prima
meedraaien op dat niveau, soms wat
meer agressie, vaak wat meer geduld.
Team 2 een zeer ervaren team waarvan
ik hoop dat het best eens voor een hele
leuke verrassing zou kunnen zorgen in
de vierde divisie. Slimheid en enthousiasme, een heel mooie combinatie. Vooral
in de dubbels zullen ze moeilijk te kloppen zijn. En daar vertrouwen we op.
Team 3 de kern van het team is ongewijzigd gebleven. Naar mijn idee heeft
dit team ook de kwaliteiten om een stap
hogerop te zetten. Over de sterkste opstelling zullen we in goed overleg nog
wat moeten puzzelen, maar als dit team
groeit naar stabiele combinaties in de
dubbels, dan komt het vast goed.
Kwetsbaar is Gilze wel als het gaat om
de breedte van de selectie.
Daar moeten we samen goed mee omgaan.

Bij de eerste opslag
Zomaar wat losse gedachten, zonder
vooruitziende of voorspellende blik. Het
verloop van een competitie kent immers
een aantal grijpbare factoren.
Maar kent ook een aantal elementen
waar we (gelukkig) geen prognose op los
kunnen laten.
Wie staan er nog meer in de diverse poules?
Hebben die versterkingen binnengehaald?
Bij wie zit in de ontelbare verlengingen het geluksengeltje op de
schouder ?
Kortom een voorspelling loslaten op het
competitie-verloop is koffie-dik-kijken,
een sprong in het duister.
Maar toch! Maar toch zitten er in de
groep van Gilze een paar gemeenschappelijke factoren die een optimistische
kijk rechtvaardigen.
De groep is hecht, ook al hoef je het
daarvoor niet in alles en altijd met elkaar
eens te zijn. De rek is nog niet uit de
groep, we kunnen nog groeien, niet met
zevenmijlslaarzen vooruit, maar duidelijke pasjes zijn zeker mogelijk.
Het belangrijkste is dat we één groot
team vormen én TC én trainers én spelers. We gaan elkaar op de juiste manier
scherp houden met inzet en ambitie. Focus op scherpte, conditie en tempo,
`t Virke seizoen 21 nummer 1

Ik heb vertrouwen in het komend seizoen. Ik wens iedereen veel plezier bij
de trainingen en de wedstrijden. En
vooral: heb plezier in wat de doet, dat
maakt altijd het grootste verschil.
Succes.
Henk de Lange
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Hallo BC Gilze,
Er werd gevraagd om weer eens iets
voor ’t Virke te schrijven en het liefst
over badminton.
Het belangrijkste van badminton is dat
je de dagelijkse beslommeringen meteen
vergeet vanaf het moment dat je tegen
’t shuttletje mept. Wanneer je gaat fietsen, hardlopen of fitnessen, wat ook wel
goede sporten zijn voor je lichaam hoeft
je geest niet echt te werken. Dit geldt
niet voor badminton, hierbij heb je zowel
je geest alsook je lichaam bij nodig.
Daarom is het voor ieder een geweldige
sport, zeker omdat je jezelf op elk niveau lekker kunt uitleven.
Toch hebben we graag dat ze allemaal
naar het voor hun hoogste niveau stijgen.
Voor sommigen is het klimmen en klauteren om hier te geraken, voor anderen
is het freewheelen. Om hierin nu ’n gulden middenweg te bewandelen hebben
ze mij gevraagd.
We hebben namelijk ’n fanatieke groep
competitiespelers, welke iedere dinsdagavond anderhalf uur stevig trainen om
zowel conditioneel, technisch als tactisch
sterker te worden. Ook hebben we bij
Gilze een grote groep superrecreanten.
Deze willen echt nog wel wat bijleren.
Het mooie is nu, dat we bij beide groepen kunnen zien dat ze ook echt wel beter worden.
De competitiegroep heeft zowel zeer
jeugdige als ook iets minder jeugdige uit
de bestaande orde.
De doelstellingen voor mij zijn om ieder
beter te laten badmintonnen. Het zou
leuk meegenomen zijn als er straks nog
wat kampioenen uit rollen. Het voordeel
dat ik hierbij heb is het gemotiveerd zijn
van de spelers, waardoor er stevig en
leuk getraind kan worden.
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Het herenteam bestaande uit Michel,
Ruud, Jeroen, Dennis, Harm en Arno,
heeft zich vorig seizoen bewezen door
kampioen te worden in de tweede klasse. Nu is aan hen de “zware” taak om er
“gewoon” voor te gaan opnieuw kampioen te worden in de eerste klasse. En
dat zou zomaar kunnen…..
Dan hebben we team 5 met Sofie, Eva,
Colette, Dio en Giancarlo, welke gaan
starten in de seniorencompetitie vierde
klasse. Met wat geluk, goede inzet en
zelfvertrouwen kunnen zij zich hierin
handhaven en misschien zelfs meer dan
dat….
Gilze 4 komt uit in de tweede klasse met
hierin Irma, Angela, Christian en de beide Jorissen. De tweede klasse is best
een sterke klasse, waarin het er net om
gaat met veren of nylon shuttle. Hierin
kan per wedstrijd gevraagd worden om
de keuze. Het is moeilijk te voorspellen,
omdat er bij de dames al voor invallers
gezorgd moet worden. Toch verwacht ik
ook hierin een positief resultaat zoals
duidelijk handhaven.
Ook bij de recreanten is het leuk training
geven, daar er hier net zo fanatiek geoefend wordt. Voor deze groep is het juist
leuk en gezellig omdat je heel snel resultaat ziet in zowel goed raken van de
shuttle, beter bewegen over de baan,
krachtiger slagen en ook gaan plaatsen.
Ik doe dit met veel plezier en hoop dit
nog lang te kunnen.
Tot dinsdag…
Kees Kerkhof

Kopij: virke@bcgilze.nl

Jeugdkamp
Het is al weer een hele tijd geleden,
maar enkele maanden terug stond er
een hele groep jeugdleden van BC Gilze
buiten te trappelen en te popelen. Niet
voor een competitiewedstrijd, niet voor
een training, maar voor het Zomerkamp
2012 van BC Gilze! Een aantal jeugdleden keurig volgens thema uitgedost: in
sportkleding dus, gezien het kampthema
dit jaar “Olympische Spelen” was. Met
35 kinderen en een 9-tal begeleiders
werd deze keer de reis ingezet (met
dank aan een aantal behulpzame ouders
in de vorm van taxichauffeurs) richting
Rijsbergen, waar we na een aantal jaar
afwezigheid weer terug waren op een
bekend nest. Anders dan andere jaren

vaak het geval was, moest er deze keer
zelf voor een bed gezorgd worden. Dat
dit bij bepaalde jeugdleden tot onverwachte problemen leidde, bleek wel uit
het geval van Jannes: hij had een spiksplinternieuw luchtbed met alle luxe van
dien vanuit huis meegekregen. Toch was
het Ben die een uur na het opblazen van
het luchtbed al zijn knip- en plakvaardigheden mocht laten zien, om het bed
van Jannes te maken. Ook bij de gezusters Blom bleek het “zichzelf opblaasbedje” het gros van zijn functie verloren en
moest deze op de ouderwetse manier
`t Virke seizoen 21 nummer 1

met de longen worden bijgevuld. Toen
iedereen eenmaal zijn bed had opgedekt
(eis van kamp-mama Jacqueline), kon er
worden begonnen met de eerste activiteit van het kamp: de groepsindeling
voor de activiteiten tijdens het kamp en
de groepsmascotte. Dit jaar bestond de
groepsmascotte uit een vlag, die door de
groepen naar eigen wens mocht worden
versierd. Ook moest er een originele
groepsnaam worden bedacht. Dat Mike
van Rosmeulen zijn vader achterna gaat
als heuse vrouwenmagneet, bleek wel
uit de groepsnaam die zijn louter uit
vrouwen/dames/meisjes
bestaande
groep voor hem had bedacht: “de Magic
Mike’s”. Na afloop van de eerste activiteit hadden kamp-mama Jacqueline en
kamp-mama-in-spé Ilse gezorgd voor
ranja en wat lekkers. Vervolgens stond
de avondactiviteit op het programma:
levend Cluedo in het “Olympische Spelen” thema. Hier gaan de groepen fanatiek de strijd aan met elkaar, om uiteindelijk de moordenaar, het moordwapen
en de plaats waar het gebeurde door het
oplossen van quizzen, spelletjes en
raadsel op te lossen. Net als het versieren van de vlaggen, was ook dit een activiteit waarbij punten verdiend konden
worden voor het “kampklassement”. De
avond was ondertussen overgegaan in
de nacht en dit begon bij de jongste
jeugdleden merkbaar te worden. Zij begonnen dan ook hun bed op te zoeken.
Ben je op het jeugdkamp 12 jaar of ouder? Dan heb je geluk, want dan kom je
in aanmerking om mee te lopen in de
zichzelf ieder jaar overtreffende dropping. Wederom was er door de leiding
een route uitgezet en werden de jeugdleden op een onbekende locatie uit de
auto gezet. Na een goed uur wandelen
door de donkere omgeving van Rijsbergen met alle mooie facetten van dien
(voorbij rijdende fietsers die bijna de
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sloot in rijden, illegale straatraces op de
boerenlandweggetjes), kwam de groep
weer aan op een donker en stil kamp

adres. Voor ieders gevoel had het wel
wat sneller gekund, maar dan moet je
maar niet Emma en Marjolein voorop
laten lopen. Voor sommigen betekende
dit het eind van de avond/nacht en zij
zochten hun bed op. Er was echter nog
een select gezelschap wat onder aanvoering van Tim Wirken de wangen nog
eens ging teisteren door het spel “Shabbi-Babbi” te spelen. Het was een succes,
getuigende de spekresten welke de volgende dag in de emmers en op de vloer
te vinden waren. Om stipt 07.00u de
volgende ochtend was het weer dag,
toen Joey van Gils traditioneel getrouw
kwam vragen of we gingen eten. Dat die
jongen zo klein en tenger blijft is een
wonder. De leiding verkoos een opfrissende douche boven het aantrekken van
de vuile kleding van de dag ervoor (wat
sommige jeugdleden wel deden, viespeuken!). In tegenstelling tot een wat
regenachtig begin van het kamp, was
het deze zaterdagochtend prachtig weer.
Tot groot verdriet van enkele ravotters
moest er toch echt ontbeten worden.
Daarna werd de gang richting het bos
ingezet. Nu klinkt gang misschien overdreven, maar het is toch echt een aantal
kilometer lopen vanaf het kampadres.
Zowel Tim Wirken als Tim Braspenning
bereikten het bos zonder ruggengraat,
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gezien enkele dames er een spelletje
paardrijden onderweg van hadden gemaakt. En dan vooral goed met de knieen naar voren in de rug springen, hè
Sterre en Kim?! In het bos was door de
vooruit gereisde leiding een levend stratego-spel in het thema uitgezet. En natuurlijk had de badmintonner de grootste
waarde! De groep werd in tweeën gedeeld en kreeg een vlag mee om te verstoppen. Net als ieder jaar deden de kinderen fanatiek mee en werd er volop
gerend, getikt en gezocht. Na twee rondes te hebben gespeeld, werd de gang
richting het kampadres weer ingezet.
Daar aangekomen hadden de kampmama’s gezorgd voor een heerlijke
lunch! Dat ging er bij iedereen wel in na

zo’n intensieve ochtend. Wat de jeugdleden niet wisten, was dat het die middag
nóg intensiever zou worden. Er stond
namelijk een heuse Olympische Zeskamp op het programma. Hierin streden
de groepen onderling op verschillende
onderdelen en werden de behaalde scores en punten nauwkeurig bijgehouden
op scorekaarten. Tussendoor was er natuurlijk weer ranja en wat lekkers, om
het vocht en de lege maag weer aan te
vullen. Aan het eind van de middag waren de winnaars van het middagspel bekend en werden de behaalde punten genoteerd op de overall scorelijst. Inmiddels begon het bij enkelen al weer te
kriebelen, want met het afsluiten van het
Kopij: virke@bcgilze.nl

middagprogramma stond alleen nog het
avondeten tussen het moment van de
dag en de bonte avond in! Vooral Rick en
Jort leggen zich de laatste jaren behoorlijk wat druk op door steeds met flitsende optredens te komen. Het avondeten
was vanouds weer een heerlijk verzorgde BBQ/vlees van de wokpan. De bonte
avond werd samen met een heuse Karaoke georganiseerd. De groepen namen
het tegen elkaar op in een battle en de
computer registreerde welke groep het
origineel het dichtst benaderde. Best
knap van die computer, want de katten
bij ons in de straat klinken als ze ruzie
hebben ongeveer hetzelfde als een groep
zingende jeugdleden van BC Gilze. Tussendoor werd de bonte avond ingevuld
met diverse optredens. Vooral Daphne
verbaasde menigeen met haar breakdance-moves. Aansluitend was er nog
een disco, waarin de voetjes weer van
de vloer konden. Dansen met de leiding
blijkt dan toch niet één van de grootste
hobby’s van de jeugdleden. Zoals we
gewend zijn op de tweede avond, begon
het kamp zijn tol te eisen bij het gros
van de jeugdleden. En zoals het in een
muzikale avond past, ging het kaarsje
als een “fade-out” uit. De volgende ochtend om 7.00u stond ons aller Joey weer
naast het bed van de leiding of hij mocht
voetballen. De leiding wakker betekent

ook de jeugdleden wakker, en dit werd
dan ook op zeer zachte wijze gedaan.
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Nadat iedereen zich had aangekleed,
was het alweer tijd om de tassen in te
pakken. Getuige de grote stapel achtergebleven kleding, hebben de jeugdleden
het hele weekend keurig netjes hun kleding en spullen bijeengehouden… Ondertussen werd het spektakelstuk van het
jeugdkamp weer voorbereid: de stormbaan! Zowel ’s ochtends als ’s middags
werd deze bij de diverse activiteiten gebruikt. Wederom hadden we over het
weer niet te klagen. En dit was maar
goed ook, want buiten de stormbaan
moest er gezeepvoetbald worden en was
er modderworstelen. Ondertussen kwamen de eerste ouders al weer om de
hoek kijken en bleek het kamp al weer
op zijn eind te lopen. Na de eindtoespraak van Tim Braspenning, werd het
winnende groepje nog in het bijzijn van
alle ouders en jeugdleden gehuldigd met
een heuse fakkelparade door Maaike, en
kregen zij ook een prijs uitgereikt. Namens de jeugdcommissie kunnen wij dan
ook niets anders als jullie bedanken voor
weer een heel gezellig zomerkamp. Wij
vonden het super en wij hopen natuurlijk
jullie ook!

Inmiddels zijn we alweer bezig met de
voorbereidingen
van
het
volgende
jeugdkamp. Houdt het Virke en de website dus goed in de gaten voor informatie. Wij zouden het namelijk leuk vinden
als je er volgend jaar ook (weer) bij
bent!
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Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze
Telefoon: 0161-451347
www.bakkerijwaegemakers.nl

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

06 27 502 651

www.bgeo.nl

www.cafedetip.nl

Plaza 't Centrum
Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE
Tel.: 0161-456212 Fax: 0161-456213
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Voor informatie:
06-46158410

Kopij: virke@bcgilze.nl

Wist u dat…
………. Michel van Dongen zichzelf komend seizoen ziet als ‘ouwe kostenpost’?
………. Jacqueline er op werkdagen op toeziet dat BC Gilze-jeugdleden niet teveel op
straat hangen?
………. wij Claudia Schoenmakers en haar vriend Coen van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon ‘Ties’?
………. Dennis Vermetten tegenwoordig bijbeunt als beveiliger bij “Intelligent Security”?
………. Izaak Kluit binnenkort voorgedragen zal worden als ‘Kruikenzeiker van het Jaar”,
voor zijn genereuze sponsoring aan Willem II?
………. de TC nog als tip de volgende ‘nette en toegestane’ scheldwoorden wil adviseren
aan haar competitiespelers: ‘sapperloot’, ‘verdikkeme’, ‘potjandrie’ en ‘verdulleme’?
………. kersvers lid Kees van Dongen meteen een ‘stijlicoon’ genoemd kan worden nadat
hij een spiksplinternieuw modieus, state of the art badminton-outfit bij elkaar
heeft geshopt?
………. iedereen bij Em-Té gratis met Maaike mag komen knuffelen, zoals een officiële
actie ons leert?
………. Ben jr. eindelijk, na bijna 12 jaar, is afgestudeerd en daarmee exact 11 dagen
‘over’ had om de beruchte langstudeerboete te voorkomen?
………. Jeroen Albers verderop in dit Virke zichzelf nogmaals en wat uitgebreider zal
voorstellen aan ons allen?
………. de Baron geen specialist zal worden in het computerspel ‘Duckhunt’?
………. de nieuwe sporthal-douches zich uitermate laten uitnodigen voor een heus waterpistool-gevecht?
………. Michel van Dongen zich, na het ‘planken’, nu gaat specialiseren in het ‘swipen’?
………. Remy zijn verloren weddenschappen niet na blijkt te komen (meer info bij T.
Braspenning)?
………. deze editie van Wist u dat een kleine hommage aan het worden is aan Michel
van Dongen?

`t Virke seizoen 21 nummer 1
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………. deze ‘kalknagel-verzamelaar’ namelijk ook de verrassende winnaar is geworden
van de ‘BC Gilze-EK-poule’ van afgelopen zomer!?
………. Mario een persoonlijke wichelroede heeft?
………. Heidi haar teamgenoten heeft beloofd elke thuiswedstrijd appeltaart te bakken?
………. het Herenteam 2.0 als eerste BC Gilze-team hun geslaagde teamuitje al achter
de rug heeft?
………. Ilse hopelijk begin 2013 weer te bewonderen is op de Gilzer badmintonbanen?
………. we Peter Geerts willen bedanken voor zijn 20 jaar (!) Toernooicommissielidmaatschap?
………. we ook Angela en Niels veel sterkte toewensen bij hun herstel?
………. het Clubuitje 2012 een zeer geslaagd evenement was en dat er volgend jaar hopelijk iets meer animo is: Recreatiecommissie, bedankt!?
………. Femke op de Roodharigendag begin September eindelijk de kans kreeg haar lotgenoten te ontmoeten?
………. Erwin is gaan samenwonen in de Vlagtweddestraat in Tilburg?
………. Jos Vermeulen een prachtige wc (met huis) heeft gekocht in de Nerhovense
straat.

Antwoord Wie is dit?: linksboven: Ed van den Broek, rechtsboven: Jos Vermeulen, rechtsonder: Claud Klaassen
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