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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt het 5
e
 en laatste Virke van  

jubileumseizoen 2018-2019. Het is een mooi jaar 

geweest en hopelijk hebben jullie met veel ple-

zier het clubblad weer gelezen.  

 

In deze editie hebben we oa. een mooi Awkward! 

verhaal over 3D printen. Verder geven alle com-

missie voorzitters weer een update van wat er in 

hun aandachtsgebied is gebeurd of gaat gebeu-

ren en hebben onze vaste columnist en de 

jeugdredactie zich weer uitgeleefd. Helaas heb-

ben we geen bijdragen voor de doorgeefpagina’s 

ontvangen, dus die schuiven door naar volgend 

seizoen. 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Koen en Michel. 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Het laatste Virke van dit seizoen ligt alweer voor 

jullie neus. Het afgelopen seizoen heeft vooral in 

het teken gestaan van het 40-jarige bestaan van 

onze vereniging. We hebben daarom veel terug-

gekeken naar de afgelopen 40 jaar door onder 

andere een speciaal Jubileumvirke en een heuse 

museumtent die werd opgezet tijdens het jubile-

umfeest.  

 

Het jubileum was ook een mooie gelegenheid 

om de komende tien jaar (en hopelijk veel meer) 

in te luiden. Onze BC Gilze-wand is vernieuwd 

met allemaal nieuwe gezichten die we de laatste 

vijf jaar hebben mogen verwelkomen en ook een 

heleboel bekende gezichten die soms ietwat 

rimpeliger op de foto stonden dan pakweg tien 

jaar geleden.  

 

De jeugdleden van vijf jaar geleden gaan ook 

steeds meer richting de senioren. Daarnaast zien 

we dat vertrouwde gezichten onder de senioren 

op hun beurt plaats maken voor nieuwe gezich-

ten door bijvoorbeeld een drukke baan of lang-

durige blessures. Dit zijn natuurlijk logische 

stappen, maar het blijft jammer om afscheid te 

moeten nemen van leden die al jaren enthou-

siast meespelen en een steentje bijdragen aan 

de club. Ik wil daarom even kort aandacht beste-

den aan ons oudste lid die helaas afscheid van 

ons gaat nemen, namelijk Hein van der Lee. Het 

is erg jammer om te horen dat Hein na 35 jaar 

lidmaatschap zijn handdoek/zweetbandje in de 

ring moet hangen. Ik denk wel dat ik namens ons 

allen spreek als ik zeg dat we het erg jammer 

vinden om afscheid te moeten nemen van ie-

mand die al jaren lang een vertrouwd gezicht is 

binnen de club. We hopen je daarom af en toe 

nog weleens in de kantine of op de tribune te 

zien! 

 

Vrienden van BC Gilze 

Als bestuur zijn we bezig om oud-leden die graag 

verbonden willen blijven aan de club een plekje 

te geven binnen onze vereniging. Dit zijn oud-

leden die niet meer bij ons kunnen spelen door 

bijvoorbeeld langdurige blessures, een verhui-

zing of een drukke baan of studie, maar wel 

graag op de hoogte willen blijven van de ontwik-

kelingen in onze club. In plaats van een normaal 

lidmaatschap kunnen zij een “vriend van BC Gil-

ze” worden. Dit houdt in dat ze een jaarlijkse 

bijdrage betalen om een Virke te ontvangen en 

om deel te kunnen nemen aan enkele activiteiten 

(denk hierbij aan het gezelligheidstoernooi of het 

gemeentetoernooi). Binnenkort zal dit in een 

clubmail verder worden toegelicht en op de 

website te vinden zijn. 

 

Digitaal inhangsysteem 

Verder hopen wij als bestuur snel ons digitale 

inhangsysteem te introduceren. Jurgen Klaassen 

heeft ons hier vanaf het begin bij geholpen en is 

hier momenteel nog druk mee bezig. Een tijdje 

terug hebben we een proefdraai gehad, waaruit 
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bleek dat de eerste twee rondes goed liepen. Op 

het moment dat we op niveau willen gaan inhan-

gen, wordt dit echter gecompliceerder. Het sys-

teem moet er dan rekening mee houden dat de 

spelers die de eerste twee rondes al hebben 

gespeeld niet op dezelfde baan staan. Dan heb-

ben we ook nog twee enkelbanen én moeten 

spelers ook nog worden ingedeeld op niveaus. Je 

raadt het vast al: Het is stiekem best wel wat 

rekenwerk dat erbij komt kijken. Er wordt dus 

nog steeds druk aan gewerkt en we hopen dit 

systeem ergens volgend seizoen te kunnen in-

troduceren. We zullen jullie via deze weg op de 

hoogte houden over de verdere voortgang. Weet 

wel dat er achter de schermen volop aan wordt 

gewerkt.  

 

Zomerbadminton 

Daarnaast wil ik jullie nog wijzen op de zomer-

avonden. Gedurende de hele maand juli kan er 

gebadmintond worden van 20:00-22:00 door alle 

senioren. Dit gaat over de volgende woensdagen: 

 

o 10 juli 

o 17 juli 

o 24 juli  

o 31 juli 

 

Kimberley van Zon is er namens Sportcafé Gilze. 

Ik wil haar via deze weg bedanken, omdat we 

zonder haar, als een medewerker van het Sport-

café, niet van de zaal gebruik zouden kunnen 

maken. Tijdens deze avonden hebben we een 

alternatieve kantine in het scheidsrechtershok, 

die wordt gerund door Michel van Dongen. Van 5 

t/m 18 augustus kunnen we helaas geen gebruik 

maken van de zaal. Dit heeft te maken met de 

KIAK die dan gebruikt maakt van de zaal voor de 

kindervakantieweek.  

 

Dat was het voor dit seizoen. Ik wens jullie bij 

deze allemaal een fijne vakantie! 

 

Groeten, 

Sofie 

 

Technische Commissie 
 

Vanuit het warme Peschiera del Garda, in de 

schaduw, op een strandstoel met mijn telefoon 

schrijf ik het laatste nieuws van de TC. De com-

petitie en bekertoernooien zijn voorbij, maar 

toch is er veel te vertellen. Om maar af te trap-

pen met de teamindeling van seizoen 2019-2020. 

Deze hadden jullie nog van mij tegoed: 

 

BC Gilze 1 – 2
e
 divisie 

Rodney Spruijt 

Niels Oomen 

Evelien Stokkermans – Strengman 

Maaike van der Veer – De Jong 

 

BC Gilze 2 – 4
e
 divisie 

Ben van der Veer 

Thibo van Gils 

Dio van Gils 

Fenne Kreeft 

Bente Willemse 

Kimberley van Zon 

 

BC Gilze 3 – 4
e
 divisie 

Christiaan van Zon 

Rick van Baal 

Robine Hooft 

Eva Oprins 

Sofie Oprins 

Simone Kreeft 

 

BC Gilze 4 – 5
e
 divisie 

Patrick Strengman 

Tim Wirken 

Marieke van den Ouweland 

Christa Hooft 

 

BC Gilze 5 – 7
e
 divisie 

Jannes Oprins 

* invallers 

Maud Faes 

Miriam Lorijn – Runge 

Lizzy van Gils 
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BC Gilze 6 – 7
e
 divisie 

Koen Timmermans 

Jort Willemse 

Lieke van Oosterwijck 

Daphne van Strien 

Danya Tuijtelaars 

 

Dus het is Gilze 1 gelukt om te promoveren naar 

de 2e divisie! Inmiddels is de poule-indeling van 

seizoen 2019-2020 voor de senioren bekend en 

verspreid bij de spelers. Zodra Badminton Ne-

derland alles online heeft staan zal Dio de team-

pagina’s op onze website updaten, voor zowel de 

senioren als de junioren. 

 

Verder wil ik jullie op de hoogte brengen van de 

gewijzigde samenstelling van de TC. Einde com-

petitie heeft Eva Oprins het stokje van jeugd-

competitieleider overgedragen aan Stefanie van 

den Hurk. Stefanie traint al enkele jaren onze 

jeugd op vrijdag en heeft zelf jarenlang in de TC 

van BC Alouette gezeten. Inmiddels hebben alle 

jeugdleden die competitie spelen een kennisma-

kingsmail gehad waarin Stefanie zichzelf voor-

stelt. Vanaf seizoen 2019-2020 kan je dus met al 

je vragen/opmerkingen/problemen rondom de 

jeugdcompetitie naar Stefanie. Ik wil Eva enorm 

bedanken voor haar inzet in deze rol in de afge-

lopen jaren. Doordat zij ook voorzitter JC is heeft 

ze er voor gekozen om zich daar meer op te rich-

ten, in mijn ogen een verstandige keuze. Echter 

zal Eva wel nauw betrokken blijven bij de jeugd-

competitie als trainer op woensdag en vrijdag. 

Nogmaals, Eva bedankt! 

 

Dan wil ik ook in dit stukje bekend maken dat ik 

ga stoppen als voorzitter TC. Dit doordat ik sim-

pelweg minder tijd heb dan voorheen om de 

taak, naar eigen zeggen, voor 100% goed uit te 

voeren. Wel zal ik binnen de TC blijven als com-

petitieleider senioren. Inmiddels heb ik een goed 

gesprek gehad met Tim Braspenning en hem 

gevraagd mijn taak over te nemen. Voorzitter TC 

betekent ook een rol in het bestuur en gelukkig 

reageerde Tim na 1 nachtje slapen erg enthou-

siast! Ik wil bij deze dan ook iedereen vragen om 

tijdens de ALV voor te stemmen als Tim wordt 

voorgedragen als nieuwe voorzitter TC. En ja, 

wellicht als we hem lief aankijken zal hij zijn co-

lumn ook wel wil blijven schrijven voor ‘t Virke ;) 

 

Dan als laatste rest mij jullie nog te vertellen dat 

het verstandig is om fit te blijven in de zomer; ga 

fietsen, hardlopen, meedoen met een Viking-run 

of beklim de Mount Everest, want voor je het 

weet start de competitie weer en sta je weer te 

zwoegen op de baan. Om de competitie extra 

voorbereid in te gaan hebben we in week 5 en 6 

van de zomervakantie extra training voor de 

senioren. Dinsdag 6 augustus is er training gege-

ven door Evelien, denk aan slagvastheid en con-

ditie. Dinsdag 13 augustus is er dankzij bezetting 

van de zaal een eenmalige buitentraining, ver-

zamelen bij de sporthal, gegeven door Evelien. 

Vanaf dinsdag 20 augustus zijn er weer trainin-

gen van Eli en Fabian waarbij we alle senioren-

competitiespelers verwachten. De jeugdcompeti-

tiespelers starten vrijdag 23 augustus weer. 

 

Fijne vakantie allemaal en bedankt dat ik deze 

taak als voorzitter heb mogen doen voor de bes-

te club van Brabant! 

 

Groetjes Maaike 

 

Recreatie Commissie 
 

Het jubileum seizoen zit er bijna op en bij het 

uitkomen van dit Virke zitten alle feestelijkheden 

er op. De BC Gilze muur is inmiddels onthuld 

met een nieuwe mozaïek van meer dan 2000 

foto’s en onze helden Eva, Maaike, Dio en Rick 

hebben het duurrecord badmintonnen op 17 uur 

gezet en daarmee een vermelding in het Gils 

Book of Records verdiend. Tijdens die recordpo-

ging is ook nog het BC Gilze Nachtbrakers toer-

nooi georganiseerd.
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 Voor al het onderhoud aan uw auto 

 Aircoservice 

 Schadeherstel 

 In- en verkoop van gebruikte en nieuwe auto’s 

 RDW Erkend 

 APK II 

 Bovag lid 

 

U kunt ons bereiken op tel.nr. 0161-452623, via email sportief.gilze@hetnet.nl of via onze website 

www.autobedrijfsportief.nl 
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BC Gilze Nachtbrakers toernooi 

Tijdens de nacht van 4 op 5 mei hebben we met 

een groep van 22 leden, van jong tot nog niet zo 

heel oud, een hele nacht door gesport. We zijn 

gestart om 22.00u met LED-badminton. In een 

donkere zaal hebben we gespeeld met lichtge-

vende shuttles. Na deze opwarmer hebben we 

het licht weer aangedaan en zijn we begonnen 

met wedstrijdjes. Hierbij werd er net als de eer-

ste rondes op woensdagavond telkens met wis-

selende partners tegen elkaar werd gespeeld. 

Het badmintonnen werd gedurende de nacht 

afgewisseld met: Basketbal, Tennis-badminton, 

Trefbal, een poging tot voetballen en lekker eten 

om de inwendige mens te verzorgen en om ge-

woon wakker te kunnen blijven. Ook een potje 

Twister schijnt erg goed te helpen tegen de 

slaap!  

 

Toen het buiten al weer licht was werden de 

laatste badminton potjes gespeeld. Om 8.00u ’s 

ochtends werden alle punten opgeteld en moch-

ten we de eerste Nachtkampioen van BC Gilze 

huldigen: Koen Timmermans!!! Koen, nogmaals 

gefeliciteerd met deze prestigieuze titel!  

Koen behaalde 471 punten, Tim Wirken werd 

tweede met 453 punten en Christa Hooft werd 

derde met 448 punten! 

 

Midweek competitie & RC (recreanten) training 

Bij de Midweek competitie gaat het vooral om de 

gezelligheid om doordeweeks ‘s avonds (vandaar 

“midweek”!) met z’n allen een potje te spelen. 

Maar als we dan op de baan staan is iedereen 

toch fanatiek en uiteindelijk wordt de stand ook 

bij gehouden. Daarom, één keer per jaar deze 

stand ook maar gewoon delen met de rest van 

de club: 

- In de eerste klasse van de midweek competitie 

is 1 poule in Brabant waar 2 teams van BC Gilze 

aan mee hebben gedaan. Team 1 (met Maartje, 

Mieke, Mario, Ben, Tim Braspenning en Ruud) 

hebben hier op een haar na de titel gemist en 

behaalde 72 punten, tegenover 75 punten van 

winnaar BCH uit Den Bosch. Team 2 (met Mandy, 

Anoek, Loewy, Patrick en Michel van Dongen)  

behaalden hier de vijfde plaats met 43 punten. 

- In de vierde klasse speelde Team 3 (met Els, 

Esther, Gert-Jan, Mark en Niels Geerts), dus be-

staande uit debutanten en herintreders. Zij wer-

den verdienstelijk vijfde in de poule! 

- Team 4 kwam uit in de vijfde klasse, met Ingrid, 

Jolanda, Frans en André. Zij wisten BC Zundert 

nipt voor te blijven en eindigden op de zesde 

plaats in hun poule. 

 

Voor volgend seizoen hebben weer 3 teams zich 

opgegeven om mee te doen aan de midweek 

competitie. 

 

Na de zomervakantie start op vrijdag 23 augus-

tus 2019 de recreanten-training weer. De training 

loopt tot en met 27 maart 2020 en zal plaats 

vinden op de vrijdagavond van 18:30 tot 20:00u. 

Eric Graafmans gaat deze trainingen weer ver-

zorgen. De kosten voor de recreanten-training  

zijn € 90.  Er zijn op dit moment negen aanmel-

dingen en er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus als 

je zin hebt om wat bij te leren op badminton 

gebied meld je dan alsnog aan bij ondergeteken-

de. Of maak andere leden enthousiast om ook 

deel te nemen aan deze trainingen! 

 

Activiteiten kalender 2019 

Rectificatie: het gezelligheid toernooi is op 

woensdag 26 juni en dus niet op 17 juli zoals in 

het vorige Virke stond! Excuses voor het onge-

mak! Verder is de activiteiten kalender leeg voor 

de rest van dit geweldige jubileum seizoen. In de 

zomer worden weer plannen gesmeed voor het 

komende seizoen, meer daarover het eerste 

Virke na de zomer. 

 

Fijne zomer! 

 

Groeten namen de RC,  

Michel van Dongen 
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PR commissie 
 

Hopelijk hebben jullie extra veel leesplezier ge-

had van het dubbeldikke jubileum-Virke van 

april? 

 

Ook richting het einde van dit seizoen zijn we bij 

de PR-commissie nog druk bezig met van alles en 

nog wat.  

 

Zo hebben we onder andere uitgebreid de uit-

slagen van de PR-enquête doorgenomen en zo 

mogelijk al jullie opmerkingen ter harte geno-

men. Nu weten we tenminste wat we nog verder 

kunnen verbeteren aan ’t Virke, onze website en 

social media-kanalen.  

 

Op onze vraag over nieuwe merchandise-ideeën 

kregen we meerdere keren dezelfde suggestie: 

een trainingsbroek, passend bij de BC Gilze-

hoodie. Dus…..gaat onze eigen styliste Maud nu 

meteen aan de slag met het zoeken naar een 

betaalbare mooie BC Gilze-trainingsbroek. Alle 

leden zullen wederom de kans krijgen om aan 

deze (eenmalige) actie deel te nemen. Meer info 

volgt nog via de mail. 

 

Nogmaals dank voor jullie input en grote deel-

name aan de PR-enquête!! Uitsluitend met feed-

back kunnen we ervan leren en verder verbete-

ren. Ook erg fijn om te zien dat onze inspannin-

gen worden gewaardeerd en dat ons clubblad ’t 

Virke veel wordt gelezen. 

 

Omdat we dit jaar ons 40-jarig jubileum vieren (is 

jullie waarschijnlijk niet ontgaan…), dachten we 

dat het wel leuk zou zijn om weer eens een 

nieuwe, frisse Virke-kaft te hebben. Dus hebben 

we Miriam Runge gevraagd om hier als professi-

onele designer eens naar te kijken. Zij heeft aan-

geboden om een nieuwe ‘creatie’ te bedenken 

waar we de komende jaren weer vooruit mee 

kunnen. Hopelijk kunnen we allemaal het prach-

tige resultaat zien vanaf het eerste Virke na de 

zomervakantie. 

 

Omdat we vanuit het jubileum-Virke zulke leuke 

reacties hebben gekregen op de ‘toen en nu’-

interviews met Maaike en Bente, willen we dit 

vanaf komend seizoen als nieuwe, vaste rubriek 

terug laten komen. Ons redactielid Michel van 

Galen is momenteel al bezig om door alle oude 

Virkes te bladeren, op zoek naar leden die zowel 

nu als lang geleden lid waren. Gelukkig hebben 

we de foto’s nog….;) 

 

Verder loopt de sponsorcommissie op volle toe-

ren om de benodigde financiële middelen bin-

nen te krijgen. Remy en ikzelf kunnen gelukkig 

rekenen op een mooie groep van trouwe spon-

sors, dus we hopen ook voor komend seizoen 

voldoende op te halen om het competitiespelen 

voor iedereen betaalbaar te houden. De club-

shirts zijn inmiddels besteld voor degenen die er 

nog geen hadden; gelukkig hebben we voor ko-

mend seizoen nog geen wisselende shirtspon-

sor(s), dus blijven de kosten voor de huidige 

competitiespelers nihil. 

 

Grootste uitdaging zit ook deze zomervakantie in 

de nieuwe ledenwervingsactie. Er is weer volop 

ruimte voor nieuwe badmintonners, zeker bij de 

jeugdafdeling. Dus gaan we hen proberen te 

bereiken via Facebook-campagnes en andere 

‘socials’. Uiteraard gaan we ook weer huis-aan-

huis flyeren en reclame maken op de basisscho-

len. Hopelijk kunnen we daar een clinic / demon-

stratie verzorgen. Natuurlijk zijn jullie, onze eigen 

leden, de beste ambassadeurs voor BC Gilze! 

Dus ken je iemand die eens kennis wil komen 

maken met de gaafste sport ter wereld? Neem 

die dan gerust eens mee naar de sporthal. Graag 

even vooraf een berichtje aan onze secretaris 

Sandy. 

 

Ik wens iedereen alvast een hele fijne zomerva-

kantie! 

 

Mario.  
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Jeugdcommissie 
 

Jeugdkamp: 

Terwijl het seizoen langzaam afloopt, staat voor 

onze jeugdleden het hoogtepunt van het jaar 

nog op het programma: Het BC Gilze jeugdkamp 

op 28, 29 en 30 juni. Het thema is Expeditie  

Robinson, we gaan dus Back2Basic. Laat de ma-

ke-up, haarföhnen en playstation dus maar thuis, 

want het weekend staat in het teken van survi-

vallen. De expeditieleiding is bij het schrijven van 

dit stukje, nog op zoek naar onze basiskamp. Het 

kamp vindt uiteraard plaats op een onbewoond 

eiland 😊.   

 

 

 

Bravocompetitie: BC GILZE KAMPIOEN! 

BC Gilze heeft ook aan het einde van het seizoen 

nog een kampioensteam mogen huldigen. Ons 

Bravo-competitieteam is namelijk kampioen ge-

worden in de E-poule! Super knap! Daarnaast zijn 

ze als tweede geëindigd op de finaledag die op 

15 juni werd gespeeld. Stijn, Tess, Lara & Maud, 

van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. 

Invallers Gijs en Michael, hartstikke bedankt voor 

jullie mooie bijdrage aan dit kampioenschap. 

Naast de knappe sportieve prestatie, ook grote 

complimenten voor het leuke en goede spel dat 

jullie hebben laten zien. Jullie zijn erg veel vooruit 

gegaan en hebben erg veel plezier tijdens de 

wedstrijdjes, wat natuurlijk het allerbelangrijkste 

is! Ga zo door en geniet van het kampioenschap! 

 

 

Avondvierdaagse: 

Ook dit jaar hebben we weer meegelopen met 

de Avondvierdaagse. De meeste regen hebben 

we gelukkig kunnen ontwijken en er zijn weer 

genoeg appels/ranja/appelflappen/ worsten-

broodjes naar binnen gewerkt. Het was een erg 

gezellige week, waarna iedereen op vrijdag een 

welverdiende medaille in ontvangst mocht ne-

men. 

 

Bij de 5 KM liepen Bo, Lynn, Stijn, Fabian, Mandy 

& Diede mee en de 10 KM werd gelopen door 

Ruben, Levi, Jelle & Lars. Allemaal erg knap ge-

daan en hopelijk tot volgend jaar! 

 

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 komende periode: 

28, 29 & 30 juni Jeugdkamp 

3 juli   Slottoernooi 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Eva Oprins  
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Column 
 

Als trouwe lezers hebben jullie vast gemerkt dat 

er in het vorige Virke geen column terug te vin-

den was. Niet dat er niets te vermelden was, 

maar ik heb aan den lijve mogen ondervinden 

dat het leven van een nieuwbakken vader zich 

minder goed laat plannen dan voorheen (de ech-

te reden is natuurlijk dat ik van Pikkie van Baal 

verloren had op de clubkampioenschappen en 

daar gewoon van moest bijkomen, maar dat ge-

heel ter zijde). 

 

Drie weken na de clubkampioenschappen stond 

de volgende grootse gebeurtenis alweer op de 

agenda: het vooraf al als legendarisch bestem-

pelde clubfeest ter ere van ons 40-jarig bestaan. 

Overdag de sporthal verbouwd tot festivalterrein 

met vertier voor alle leeftijden, met zelfs een tent 

voor een “trip down memory lane”, wat feitelijk 

neerkwam op één grote zelfbevlekking van de 

Miethovens, want ra-ra wie had toevallig al die 

oude krantartikelen nog…?!  

 

Afijn, in de avond was het de feestavond voor de 

senioren. Na een daverende speech van onze 

voorzitster konden de voetjes van de vloer. Na 

verluid is het feestje tot diep in de nacht doorge-

gaan en zijn de brandplekken op baan 1 te dan-

ken aan de eierbakkunsten van De Wirk en  

Bimberly (om 4.00 uur ’s nachts met aardig wat 

bier achter zijn inmiddels getrokken kiezen). En 

dat hakt er in, want van horen zeggen hebben de 

Kreeftjes bijvoorbeeld niets meegekregen van de 

zondagmiddag en hebben die het feest “aan de 

binnenkant van hun ogen” nog eens bekeken. 

Maar waarschijnlijk kennen ze die uitdrukking 

niet eens, omdat die niet van Enzo Knol op 

YouTube is, maar van de oldschool Bassie en 

Adriaan op videoband (onze jeugdhelden). 

 

We gaan inmiddels alweer richting het einde van 

het seizoen. Nog een paar woensdagavonden en 

dan begint het zomeravondbadminton weer. En 

volgens mij is dit dus ook het laatste Virke van dit 

seizoen. Iedereen lekker genieten van de zomer 

en de vakantie, en dan zal ik proberen jullie vol-

gend jaar weer te voorzien van de nodige stukjes 

onzinnige proza. 

 

Jeugdredactie 
 

Avond4daagse 2019 
 

 

 

Van 11 t/m 14 juni was het weer de jaarlijkse 

avond4daagse in Gilze. Net als afgelopen jaren 

liepen er ook dit jaar weer jeugdleden van BC 

Gilze mee. Bij de 5 KM liepen de toppers Mandy, 

Fabian, Diede, Stijn en Bo mee. Bij de 10 KM lie-

pen de fanatiekelingen Ruben, Lars, Jelle en Levi 

mee. Iedere avond liepen er verschillende bege-

leiders mee namens de club. De sfeer zat er elke 

dag goed in! Op dinsdag begonnen ze met een 

gezellige dag met mooi weer. Donderdag zat het 

weer wat tegen en hebben ze door de stromen-

de regen gelopen, maar opgeven daar doen we 

niet aan. Op vrijdag liepen ze de laatste dag en 

werden ze goed ontvangen door medeleden die 

wat lekkers bij hadden. Helaas was Jelle de laat-

ste dag ziek en heeft de vierdaagse niet uit kun-

nen lopen. Voor alle andere super gedaan!
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Zaaldiensten 
 
10 juli t/m 31 juli: Zomerbadminton, geen zaal-

diensten 

 
7+14 augustus: geen badminton ivm kinderva-

kantie week 

 
21 augustus: Joris van Mourik – Eduard van 

Broekhoven 

 
28 augustus: Monique Willemse – Bart van  

Elderen 

 
4 september: Mandy Dirkx – Jannick Ickenroth 

 
11 september: Christa Hooft – Frans Oprins 

 
18 september: Mark Geerts – David Bogaarts 

 
25 september: Maud Faes – Suzanne Klaassen 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Davy Neef 

+ Jonathan Bertens 

 

Af: 

- Leonie Verhelst 

- Milena de Pauw 

- Anouk Baart 

 

 

 

Jarige seniorleden 
 

Fons Broers           7 jul 

Frans Oprins           8 jul 

Claud Klaassen          11 jul 

Eva Oprins         14 jul 

Sofie Oprins         14 jul 

Mark Geerts          25 jul 

Erwin Oprins         27 jul 

Toine van Baal           7 aug 

Loewy Hermans        20 aug 

David Bogaarts         22 aug  

Jeroen Willemen        22 aug 

Christa Hooft         23 aug 

Michel van Dongen        24 aug 

Heidi Vermeulen         27 aug 

Mieke Laan           1 sep 

Esther de Greeuw          5 sep 

Sandy van Trier        16 sep 

Monique Willemse        20 sep 

Suzanne Klaassen        28 sep 

 

Jarige jeugdleden 
 

Koen Timmermans        23 jul 

Davy Neef          1 aug 

Fabian Gielen           7 aug 

Fleur Schellekens         8 aug 

Danya Tuijtelaars       15 aug 

Tess van Riel        20 aug 

Sieb Willemse           6 sep 

Lieke van Oosterwijck          8 sep 

Emma van der Boom        10 sep 

Robine Hooft         11 sep 

Daphne van Strien        19 sep 
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Duurrecord badminton 
 

BC Gilze leden verbreken 

duurrecordbadminton 
 

Al vele jaren heeft BC Gilze het Gils badminton-

duurrecord in handen. In 1994 werd het eerste 

record gezet door Claud Klaassen, Hein van de 

Lee, Jurgen Wouters en Joseph Wirken. 17 jaar 

later was het tijd voor een nieuwe generatie om 

een poging te wagen. Ben van de Veer, Tim  

Wirken, Niels Oomen en Jos Vermeulen hebben 

toentertijd wel 16 uur gebadmintond. Dit jaar 

waren er weer 4 spelers van BC Gilze die de 

uitdaging aandurfden. Maaike van der Veer, Eva 

Oprins, Dio van Gils en Rick van Baal gingen een 

poging doen om 17 uur te badmintonnen.  

 

 

 

Om ze extra aan te moedigen en te ondersteu-

nen werd er een heus nachtbrakerstoernooi 

georganiseerd. Zo waren er ‘s nachts meer 

mensen in de zaal en was er wat afleiding. Van 

10 uur ‘s avonds tot 8 uur ’s ochtends werd er 

trefbal gespeeld, gevoetbald, getennist en ge-

badmintond. Afgewisseld met een hapje en een 

drankje was het een vermoeiende, maar gezelli-

ge nacht. Ook werd tijdens een van de pauzes 

spontaan gedanst naast de baan waar Rick, Dio, 

Eva en Maaike aan het spelen waren, om hen zo 

te motiveren. Zij hadden namelijk nog 8 uur te 

gaan! Zondagmiddag om half 2 was het zo ver. 

Na 17 uur werd het record eindelijk verbroken. 

Tevreden kwamen ze van de baan, en terecht! 

Wij, als BC Gilze, zijn hartstikke trots op deze 

toppers! 

 

 

 

Het was dus een zware- en bijzondere ervaring 

voor Maaike, Eva, Dio en Rick. Daarom zijn wij 

erg dankbaar voor Fysiotherapie Gilze. Zij waren 

namelijk de gehele 17 uur aanwezig om eventu-

ele pijntjes op te lossen. Ook willen we graag 

Sofie Oprins en Ben van der Veer bedanken. Zij 

stonden dag en nacht klaar om bidons te vullen, 

eten te halen en om ze aan te moedigen.  

 

Verder willen we graag de Leuttappers bedan-

ken voor het bijhouden van onze recordpoging 

en natuurlijk de gezelligheid. Bovendien zijn we 

Sportcafé Gilze erg dankbaar voor de goede 

zorgen. Daarbij willen we Kimberley van Zon, 

Ingrid Botermans en Michel van Dongen bedan-

ken voor het organiseren van het nachtbraker-

stoernooi.  

 

Tenslotte willen we iedereen bedanken die 

aanwezig is geweest om Maaike, Dio, Eva en Rick 

aan te moedigen. 
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Awkward! 
 

3d moduleren en printen 
 

Hallo allemaal, ik ben Koen en heb als hobby 3d-

moduleren en printen. Als eerste gaan we een 

klein stukje terug in de tijd. Zo’n 2,5 jaar terug 

toen ik in de 4e klas zat ben ik op school begon-

nen met het volgen van de module direct proto-

typing. Dit was voor mij vrijwel de eerste keer 

dat ik echt in aanraking ben gekomen met zelf 

dingen ontwerpen en printen. In de voorgaande 

jaren had ik al vaker iets uitgeprint met een 3d-

pinter voor het vak techniek, maar dit waren 

altijd modellen van internet.  

 

Tijdens de module heb ik leren werken met een 

softwareprogramma voor 3d moduleren ge-

naamd Rinoceros. Dit is een vrij onbekend pro-

gramma en het wordt in de praktijk ook weinig 

gebruikt door grote bedrijven die voornamelijk 

andere programma’s gebruiken. Natuurlijk be-

gon het met simpele ontwerpen zoals een maan 

of een auto vanaf het zijaanzicht die dan een 

centimeter of wat omhooggehaald wordt om 

het een 3d vorm te laten krijgen. Zo heb ik als 

een van de eerste dingen ooit ook een shuttle 

(zoals hieronder) uitgeprint op school. 

 

 

Hierna werd het moduleren steeds een beetje 

ingewikkelder. Zo leerde ik bijvoorbeeld ook een 

ring en een vaas te ontwerpen. Dit lijken  nog 

vrij simpele voorwerpen, maar door een grote 

hoeveelheid aan knopjes en opties binnen het 

programma is het vaak nog even zoeken voor je 

de goede hebt. Hieronder heb ik een voorbeeld 

van hoe een 3d-moduleer programma eruitziet. 

Natuurlijk gebruik je vaak dezelfde opties maar 

de mogelijkheden lijken eindeloos. 

 

 

 

Dit was direct mijn eindproject waarmee ik na 

een half jaar de module mee heb afgesloten. 

Voor diegene die het nog niet zien, het is een 

schaakset 😉.  

 

Na zelf nog af en toe dingen te gaan ontwerpen 

thuis, vond ik het ook leuk om deze uit te kun-

nen printen dus eind van de zomer daarna heb 

ik dan uiteindelijk toch een printer gekocht. Dit 

heb ik gedaan via gearbest (een Chinese websi-

te, zoiets als aliexpress). Daar zijn de printers 

lekker goedkoop en als je een DIY-pakket koopt 

heb je nog een prima printer voor een goede 

prijs. 
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Natuurlijk is China niet om de hoek en het duur-

de dan ook tot januari voordat het (enorme) 

pakket aangekomen was. Na mijn geduld even 

op de proef te hebben gesteld vanwege examens 

was het in elkaar zetten van het pakket zo ge-

beurt. 

 

 

 

 

Na toch nog die paar dagen gewacht te hebben 

voordat ik de eerste test ging draaien begin je 

altijd met kalibratie van de printer. Hierbij al 

meteen een klein beginnersfoutje. De hoogte van 

het printbed was net een paar millimeter te hoog 

ingesteld waardoor de printkop door het print-

bed schuurde. Toen bleek mijn printkop dus te 

afgebroken te zijn waardoor er geen goede vor-

men meer uitkomen. Gelukkig heb je voor 84 

cent 6 nieuwe uit China……dus weer een week of 

4 wachten. Uiteindelijk werkt de printer nu goed 

en kan ik geregeld iets leuks printen.  

 

Omdat BC Gilze dit jaar 40 jaar bestaat ben ik zelf 

ook even aan de slag gegaan met het maken van 

het logo van dit jubileum. Natuurlijk kan ik je alle 

ins en outs vertellen over hoe ik dit ontwerp heb 

gemaakt, maar voor de gemiddelde lezer zal ik 

dit iets oppervlakkiger houden. Mocht je dit wel 

willen weten dan vraag er maar eens naar op 

een woensdagavond. 

 

Om te beginnen heb ik een pdf-bestand van het 

jubileum-logo genomen en deze ingeladen als 

achtergrond in Rhino(ceros). Vervolgens ben ik 

simpelweg alle lijnen gaan overtrekken in het 

bovenaanzicht. Al deze lijnen bevinden zich dan 

automatisch op een hoogte van 0. Kortom de 

lijnen hebben wel verschillende x- en y-

coördinaten, maar het z-coördinaat blijft 0. Door 

de lijnen goed in te tekenen worden er vlakken 

zichtbaar. Om er ook werkelijk een 3d model van 

te maken heb ik een functie gebruikt die ‘extrude 

planar curve’ wordt genoemd. Deze functie rekt 

dit vlak uit tot het een dichte 3d-vorm is. Het 

geeft als het ware een begin en eind z-waarde 

aan het object. Dit is voor mij een veel gebruikte 

functie en lijkt om uit te leggen vrij lastig maar 

werkt in de praktijk vrij simpel. Gelukkig is er op 

het internet veel te vinden over 3d-ontwerpen, 

dus valt er altijd wel iets te vinden als je iets wil 

maar niet weet hoe. 

 

Om de vormen van het logo ook echt vorm te 

geven heb ik de achtergrond een lager z-waarde 

gegeven dan de overige vormen (shuttle, naam, 
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enz.). Natuurlijk ken ik ook dit programma niet 

door en door, dus bleek ik bij het uitrekken van 

de jaartallen onderaan problemen te hebben 

met het ophogen. Uiteindelijk dacht ik het voor 

elkaar gekregen te hebben door de eigenschap-

pen (properties) van dit ‘object’ handmatig aan te 

passen. Tijdens het printen bleek dit toch niet 

helemaal de manier te zijn. 

 

Als eerste print heb ik de originele grootte ge-

nomen waarop ik het ontwerp had ingetekend. 

Al bleek al snel dat mijn printer veel details ver-

loor, omdat het ook wel een heel klein ontwerp 

was. 

 

 

 

Na nog een iets grotere print en uiteindelijk nog 

een grotere print te hebben gemaakt, lukte het 

om alle details erin te krijgen. Al is op de onder-

ste foto nog steeds te zien dat het jaartal mist. 

Het is voor mij nog steeds een raadsel hoe ik dit 

op moet lossen. Al heb ik zo wel weer iets om 

aan te werken. Dat is dan ook zeker wat ik het 

leukste vind aan mijn hobby, het juist blijven 

zoeken naar oplossingen voor die zaken die niet 

zo makkelijk op te lossen zijn.  

 

 

Eigenlijk is 3d-printen een manier om eigen idee-

en tastbaar te maken. De mogelijkheden zijn 

eindeloos, op de grootte van je ontwerp na dan 

😉. Zelf ben ik nog bezig om verbeter-onderdelen 

voor mijn eigen printer te maken, om zo de 

nauwkeurigheid bij een bepaalde snelheid te 

verhogen. Later denk ik hem te kunnen gebrui-

ken voor het maken van bijvoorbeeld maquettes.  

 

 

 

Mocht je het moduleren maar niets vinden maar 

vind je 3d-printen wel leuk, dan bestaan er ook 

een hoop sites waar je gratis 3d-ontwerpen kan 

downloaden. Zelf gebruik ik de site ‘thingiver-

se.com’ wel eens voor inspiratie of verbeteron-

derdelen. 

 

Koen Timmermans 
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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 | VSMI 

 

Hoofdsponsoren: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness, Fysiotherapie Gilze 
 

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

……… ons minicompetitie-team heel knap kampioen is geworden in de poule en 2e in de hele     

          competitie? 

 

……… Fons veel ervaring heeft met paaldansen? 

 

……… er vast en zeker nog (heel) veel meer Wist u datjes gaan komen over ‘de Tilburgers’? 

 

……… we om gezondheidsredenen binnenkort helaas afscheid moeten gaan nemen van één van onze  

          club-iconen, Hein van der Lee? 

 

……… we hier vanzelfsprekend een speciaal moment van gaan maken, omdat Hein lid is van het eerste  

          uur (sinds 1 november 1983!)? 

 

……… hijzelf de passende vergelijking maakte tussen hemzelf en meervoudig wereldkampioen Lee Chong  

          Wei? 

 

……… de PR-commissie (eindelijk) weer eens een (heel) leuk idee als BC Gilze-merchandise-artikel heeft  

          weten te vinden? 

 

……… deze voor badmintonners praktische en absolute must-have aan het begin van het nieuwe  

          seizoen met veel bombarie zal worden onthuld? 

 

……… op de achtergrond er nog altijd hard gewerkt wordt door Jurgen aan de inhang-app voor de  

          woensdagavond? 

 

……… er op dit vlak reeds veel progressie is geboekt bij het maken van deze software, maar dat er enorm  

          veel variabelen zijn waar rekening mee moet worden gehouden tijdens het inhang-proces? 

 

……… de ALV (Algemene LedenVergadering) dit jaar plaats zal vinden op vrijdag de 13e (september)? 

 

……… de gemeente Gilze-Rijen wederom een vervolg-bijeenkomst heeft georganiseerd over de toekomst  

           van de sporthal in Gilze? 

 

……… het er nu naar uitziet dat het de voorkeur van de gebruikers/huurders/verenigingen heeft dat er  

          ingrijpend verbouwd zal gaan worden (in dat geval dus geen nieuwbouw)? 

 

……… dit echter pas zeker is als de gemeente dit besluit zal bevestigen en dan ook gedetailleerd zal  

          aangeven in welke mate er verbouwd zal gaan worden? 

 

……… dit jaar maar liefst 2 BC Gilze-teams meeliepen met de Avond4Daagse (5+10 km)? 

 

……… Sandy bij voorkeur sushi eet met mes en vork? 


