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Van de Redactie 
Beste Leden en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt de vierde editie van dit bijzondere 

seizoen. Helaas kan ook deze editie niet in de 

sporthal aan iedereen overhandigd worden. De vo-

rige editie werd door een aantal van onze vrijwil-

ligers door Gilze en omstreken rondgebracht. Deze 

hulp wordt erg gewaardeerd, bedankt daarvoor. 

 
1: bezorgadressen in Gilze (Leden en sponsoren) 

Verder in deze editie 

Omdat een hoop activiteiten stilliggen wordt het 

ook lastig om onze leden van voldoende content te 

blijven voorzien. Alle schrijvers van de stukken heb-

ben ook deze keer weer hun uiterste best gedaan. 

Verder is een oude rubriek opnieuw in het leven ge-

roepen, namelijk: Wie is dit?  

Helaas moet deze editie het zonder bijzondere 

hobby’s van een van onze leden doen. Mocht je zelf 

nog een leuke hobby of een bijzondere baan heb-

ben, of ken je een lid die dit heeft. Laat me dit dan 

vooral weten.  

Om het Virke zo leuk mogelijk te maken voor als 

onze leden zijn we ook op zoek naar nieuwe rubrie-

ken. Mocht je nu een leuk idee hebben voor een 

nieuwe rubriek, chroom niet om met een berichtje 

te sturen      . 

Veel leesplezier en hopelijk tot snel in de sporthal! 

 

Koen Timmermans 

Kopijdata en datum van uitgifte: 

Virke 4: 7 april   21 april  

Virke 5: 2 juni   16 juni 

Van de Voorzitter 
Beste leden, 

 

We zitten inmiddels weer een paar maanden thuis, 

maar de situatie lijkt te gaan kantelen; enkele van 

onze leden hebben al een prik mogen halen en 

proefevenementen en sneltesten gaan ons leven 

hopelijk snel weer wat leuker maken. Nu zie ik nog 

niet helemaal voor me dat we straks met vaccinatie-

bewijzen of thuistestpakketten onze woensdag-

avond moeten gaan organiseren, maar ik ben in-

middels wel op het punt dat ik met alle liefde en 

plezier een wattenstaafje in mijn neusvleugel laat 

boren als ik daarna lekker een potje kan badmin-

tonnen en aan de bar een drankje kan bestellen in 

het Sportcafé. 

 

Voor de jeugdleden en twintigers onder ons is er 

gelukkig weer iets meer mogelijk. Zo zijn onze 

jeugdleden weer op het veld bij de familie Willemse 

(Fam. Willemse, bedankt!) aan de slag gegaan met 

buitenspellen en oefeningen en zijn alle 15 tot 26-

jarigen op woensdagavond in de Hofstad te vinden 

om op een trainingsmatje al klagend burpees, lun-

ges, buikspieroefeningen en squats te doen. Afge-

lopen week was het gelukkig windstil en werd er 

zelfs gebadmintond, al was het niveau nog ver te 

zoeken. We merken dat iedereen van deze trai-

ningsgroepen er al flink van opknapt om wekelijks 

elkaar even te zien en op afstand te sporten en te 

kletsen. We zijn blij dat we eindelijk weer wat activi-

teiten kunnen organiseren, al is het maar voor een 

beperkte groep.  

 

Gelukkig zijn we binnen het bestuur niet bij de pak-

ken neer gaan zitten en werd er een paar weken te-

rug een online pubquiz georganiseerd door Ben en 

Eva. Ondanks enkele technische problemen bij 

sommige teams en wat misverstanden over de spel-

ling van sommige antwoorden (de jury was daarin 

vrij meedogenloos) was het een erg geslaagde 

avond. We hopen dat de paaseieren voor de win-

naars lekker hebben gesmaakt, Team Hooft/Kreeft 

sr. (aka Head-Lobster senior), gefeliciteerd! 
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Daarnaast zijn de inschrijvingen voor de bondscom-

petitie voorbij gekomen en starten binnenkort de 

inschrijvingen voor de midweekcompetitie en de re-

creatietrainingen. Ondanks dat we ons nog moeilijk 

voor kunnen stellen dat we volgend seizoen weer 

op de baan staan, zou ik zeker aanraden om hier 

eens naar te kijken. De trainingen en competitie zijn 

een erg leuke manier om een avondje extra te spor-

ten en zijn een uitgelezen kans om je badminton 

skills te verbeteren, wat natuurlijk ook helpt voor de 

woensdagavond. 

 

Als laatste wil ik nog even benoemen dat de contri-

butiebetalingen soms achterblijven, wat natuurlijk 

begrijpelijk is. We mogen niet badmintonnen, dus 

waarom blijven we contributie innen? Als lid van 

een vereniging ben je verplicht om contributie te 

betalen en is de club ook verplicht om contributie 

te innen. Enkel middels de Algemene Ledenverga-

dering (deze vindt plaats in september) mogen we 

hier met terugwerkende kracht uitzonderingen op 

maken. De competitie- en trainingsbijdragen zullen 

binnenkort worden behandeld in de bestuursverga-

deringen, omdat we momenteel nog weinig zicht 

hebben op het hele financiële plaatje met betrek-

king tot de steunpakketten vanuit de gemeente en 

Rijksoverheid. We willen dit eerst afwachten en zul-

len op basis hiervan beslissingen gaan nemen. Trek 

vooral aan de bel als je hier vragen of opmerkingen 

over hebt, dan staan we je graag te woord.  

 

Hopelijk tot snel! 

 

Vriendelijke groet, 

Sofie Oprins 

PR commissie 
Laten we hopen dat dit het laatste artikel is wat de 

PR commissie hoeft te schrijven in deze badminton-

loze periode. Niet in de laatste plaats omdat we het 

helemaal beu zijn om niet onze favoriete sport te 

kunnen en mogen bedrijven. Doordat er momen-

teel volop gevaccineerd wordt heb ik er goed hoop 

op dat we ergens in mei toch misschien weer eens 

een shuttletje mogen gaan slaan in de sporthal. 

Hopelijk hebben jullie genoten van de Awkward-ar-

tikelen in het vorige Virke, die helemaal gewijd wa-

ren aan enkele van onze leden die op een of andere 

manier helemaal in de Covid pandemie zitten qua 

werk. Mooi om te lezen dat zij een belangrijke bij-

drage leveren om deze crisis mee te bestrijden, ie-

der op hun eigen manier. 

 

Voor de PR-commissie is het enige wat we momen-

teel kunnen doen het voorzichtig polsen bij bedrij-

ven om hen weer enthousiast te krijgen om onze 

badmintonclub te (blijven) sponsoren voor komend 

seizoen. Voor de ene sector aan bedrijven is dit ge-

makkelijker dan de andere, daar kun je je vast iets 

bij voorstellen in het kader van Corona. Aangezien 

BC Gilze ook een zeer sociale vereniging is voor en 

van onze eigen leden, willen we dat ook zijn rich-

ting onze trouwe sponsors. Dus ontzien we ook dit 

jaar onze sponsors die het nu zwaar hebben, zoals 

de horecabedrijven. Denken jullie er weleens aan 

om hier een heerlijke afhaal- of bezorgmaaltijd te 

bestellen voor in het weekend? Daarmee steunen 

wij hen dan op de enige manier waar zij op hopen. 

Op deze wijze zullen zij deze pandemie overleven 

en kan BC Gilze volgend jaar hopelijk wederom op 

hun support aan ons rekenen. 

 

Zodra de sporthal weer opengaat zal de PR com-

missie er op een ludieke manier voor zorgen dat 

alle spelers weer veilig op 1,5 meter van elkaar op 

de tribune kunnen plaatsnemen. Hoe dat er precies 

zal gaan uitzien, blijft nog even een verrassing. 

Binnenkort zal Maud weer een bestelbrief sturen 

naar alle leden waarmee zij de clubkleding kunnen 

bestellen. Zoals bekend is het voor alle competitie-

spelers verplicht om ook volgend seizoen in mooi 

uitziende BC Gilze-clubkleding (shirt + broek) hun 

competitiewedstrijden te spelen. 

Verder hebben we deze keer geen nieuws te mel-

den vanuit de PR-commissie. 

 

Hopelijk tot snel!!!! 

Met sportieve groet, 

 

Mario 
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Technische Commissie 
De sporthal staat nog steeds leeg. De eens zo gezel-

lige sportkantine staat nog steeds stof te vergaren. 

En de eens zo afgetrainde competitiespelers dijen 

nog steeds uit door de Corona-kilo’s (?!). Maar, tijd 

om dat alles te beëindigen: wij zijn volop bezig met 

de voorbereidingen voor volgend seizoen, jullie 

ook?! 

Nieuwe trainer 

Wij zijn Eli en Fabian erg dankbaar voor de afgelopen 

4 jaar dat zij onze competitiespelers training hebben 

gegeven. Helaas hebben we ze door de Corona-

maatregelen nog niet op een gepaste wijze kunnen 

bedanken. Dit willen we bij de start van het nieuwe 

seizoen alsnog doen. Zij hebben immers 4 jaar lang 

zich om onze competitiespelers ontfermd en hen 

niet alleen qua niveau beter gemaakt, maar ook ze-

ker bijgedragen in het spel- en trainingsplezier. Zo-

dra de mogelijkheden er zijn, plannen we met hen 

een gepast bedank- en afscheidsmoment in. 

 

De TC is in de afgelopen periode druk bezig geweest 

met het zoeken van een nieuwe hoofdtrainer. Wij zijn 

blij om te kunnen mededelen dat we die hebben ge-

vonden in de persoon van Albert Verschuren. Albert 

heeft zelf in het verleden op hoog niveau gespeeld 

(kent o.a. Corné Pijpers nog uit de tijd van BCO) en 

heeft op latere leeftijd al meerdere jaren bij verschil-

lende clubs training gegeven. Meest recentelijk was 

hij 5 jaar lang de trainer van BC Shot. Na er even tus-

senuit te zijn geweest, gaat hij graag met onze spe-

lersgroep aan de slag. Wij hebben als TC een aantal 

erg leuke en constructieve gesprekken gehad met 

Albert en hebben er alle vertrouwen in dat we de ko-

mende jaren door kunnen gaan met het werken aan 

het spelniveau en -plezier van onze spelers! 

Teamindeling 2021-2022 

De laatste jaren vormt de teamindeling een steeds 

grotere puzzel door het stoppen van enkele oudge-

dienden, een verminderde doorstroming vanuit de 

jeugd en een algeheel mindere bereidheid voor het 

spelen van competitiewedstrijden. Dit jaar spande 

daarbij – waarschijnlijk door Corona en het niet per-

soonlijk kunnen lobbyen van de TC – de kroon. Dat 

vinden wij als TC, als bestuur en als club natuurlijk 

een erg treurige zaak. Dit geldt voor zowel de senio-

ren als de junioren. 

Juniorencompetitie 

Helaas hebben veel jeugdleden besloten om geen 

competitie meer te spelen (door uiteenlopende re-

denen). Dat betekent – na nog extra lobbyen van 

Monique en Eva (waarvoor dank!) – dat we slechts 2 

jeugdteams hebben in de competitie 2021-2022: 

 

Gilze U17   

Matthijs van Engelen  

Sem van Engelen  

Lars Vermeeren   

Fabian Gielen   

Diede Willemse 

Mandy van Baal 

 

Gilze U11 

Stijn Kreeft 

Theodoras Lajos Magyar 

Bo Kreeft 

Femm Bastiaansen 

Seniorencompetitie 

Ook bij de seniorencompetitie hebben we een aantal 

afmeldingen ontvangen – helaas allemaal van heren. 

Dat zorgde voor een behoorlijk scheve verhouding 

tussen dames en heren: 15 dames hebben zich op-

gegeven, tegenover slechts 7 heren. Dat stelt ons als 

TC natuurlijk voor een uitdaging, want we willen ie-

dereen die zich opgeeft competitie kunnen laten 

spelen op het voor hem of haar juiste niveau. We 

merken aan de e-mails die wij van andere clubs ont-

vangen dat dit probleem zich ook bij andere clubs 

voordoet – of een heren- of een damestekort en een 

algeheel mindere bereidheid tot het spelen van com-

petitie. Met één van die clubs – BC Shot uit Dongen 

– zijn wij in gesprek geraakt over een mogelijke op-

lossing, namelijk het oprichten van een combinatie-

team. BC Shot had 2 heren “over”, wij als BC Gilze 

hadden 3 dames die we niet in een team konden 

plaatsen door het herentekort. Het voordeel van een 

combinatieteam is dat spelers voor de eigen club be-

houden blijven en mee blijven trainen bij de eigen 

club, maar dat zij wel competitie kunnen spelen.  
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We hebben daarover verschillende gesprekken met 

de TC van BC Shot gevoerd, en uiteindelijk is het ons 

gelukt om met dit pilotproject te gaan starten. We 

hebben inmiddels zowel de heren van Shot als de 

dames van Gilze hierover gesproken, en zij reageren 

allemaal enthousiast. De exacte invulling stellen we 

de komende periode voor, maar het is de bedoeling 

om zoveel mogelijk “sam-sam” te doen: de thuis-

wedstrijden verdelen over Dongen en Gilze en af en 

toe over en weer met elkaar trainen. Met deze op-

lossing is de TC tot de volgende teamindeling voor 

de senioren gekomen: 

 

Gilze 1 – 3e divisie 

Maaike van der Veer – de Jong 

Sandy van Trier – Graafmans 

Bente Willemse  

Thibo van Gils 

Rick van Baal 

 

Gilze 2 – 4e divisie 

Kimberley van Zon 

Fenne Kreeft  

Robine Hooft  

Christian van Zon 

* invalheren 

 

Gilze 3 – 5e divisie 

Eva Oprins 

Lizzy van Gils 

Simone Kreeft 

Dio van Gils 

Tim Wirken 

 

Gilze/Shot combinatie – 5e divisie  

Marieke van den Ouweland   

Sofie Oprins     

Christa Hooft     

Ivo de Beer     

Jorn van Hooijdonk    

 

Gilze 4 – 7e divisie 

Lieke van Oosterwijck 

Danya Tuijtelaars 

Anouk Kroot 

Jannes Oprins 

Koen Timmermans 

De TC is er van overtuigd hiermee iedereen in een 

voor hem/haar passend team en op een passend ni-

veau te hebben ingedeeld. Als je vragen of opmer-

kingen over de teamindeling hebt, kun je deze na-

tuurlijk altijd stellen aan Stephanie van den Hurk 

(jeugdcompetitie), Maaike van der Veer – de Jong 

(seniorencompetitie) of aan mij als voorzitter van de 

TC. 

De komende periode gaan wij verder met het opstel-

len van de speelschema’s (zodra deze bekend zijn 

vanuit de bond), het verder concretiseren van de sa-

menwerking met BC Shot en hopelijk zo snel moge-

lijk de opstart van het nieuwe seizoen. 

 

Namens de TC, 

Tim Braspenning 

 

Recreatie Commissie 
In mijn vorige stukje beschreef ik mijn droom van 

een woensdagavond badminton en daarna kantine 

gezelligheid. Ik dacht toen dat er in dit Virke al wel 

goed nieuws te melden zou zijn, maar nee. We heb-

ben helaas (op moment van schrijven in ieder geval) 

nog geen zicht op heropening van de sporthal. 

 

Midweek competitie: is het afgelopen seizoen niet 

gespeeld, nou ja bijna niet. Team 2 en 3 hebben ieder 

het eerste competitieduel gespeeld, daarna is de 

competitie gestopt. In de maand mei beginnen de 

voorbereidingen op seizoen 2021-2022. Laten we 

hopen op een volledige competitie 

 

RC Trainingen: Ook deze zal voor volgend seizoen 

opnieuw worden georganiseerd. 

 
2:Zo zien onze talenten er uit als zij worden verslagen door hun 

eigen ouders... 
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Activiteiten: Fysieke groepsactiviteiten zijn niet mo-

gelijk. Online activiteiten wel! Op zaterdag 6 maart 

hebben we de BC Gilze Pub quiz online editie mee 

mogen maken. Eva en Ben hadden een mooie quiz 

in elkaar gezet. 

 
3: Quiz masters Ben en Eva 

De deelnemende teams konden via een aparte ver-

binding contact met elkaar maken en de antwoorden 

geven via Kahoot, het bij velen inmiddels bekende 

programma voor een online quiz. Vragen over Gilze, 

Badminton en onze leden aangevuld met een ge-

zonde dosis algemene kennis vragen. Deze editie 

werd (alweer) gewonnen door de ouders van… Team 

HeadLobster1 (Ouders Hooft en Kreeft red.). Zij wis-

ten Maaike, Tim en Kimberley op plaats twee te hou-

den. De Familie Vermeeren eindigde op een verdien-

stelijke derde plaats! Een leuke en gezellige avond! 

(Maar hopelijk hebben we de volgende editie weer 

in ons Sportcafé!). Eva en Ben, bedankt voor de leuke 

avond en jullie mooie uitdossing! 

 

Blijf gezond en hopelijk tot snel! 

 

Namens de RC, 

Michel van Dongen 

 

Jeugdcommissie 
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we voor het 

eerst in de geschiedenis van BC Gilze een badmin-

tontraining om meteorologisch redenen afgelast. 

Weer een primeur in dit rare seizoen. Daarnaast heb-

ben we de afgelopen maanden nog meer primeurs 

gehad, waar jullie in dit stukje meer over lezen. 

 

Sinds enkele weken mogen we weer buiten aan de 

slag met de jeugdleden. Onze jeugd t/m 14 jaar is 

actief op de Bolberg bij de Fam. Willemse, waar we 

verschillende spellen doen en ook met loopladders, 

sprongen en oefeningen aan de slag gaan. Chinese 

Muur, shuttletikkertje, voetbal, van alles komt voor-

bij.  

 

Daarna gaan onze oudere jeugdleden jeugdige seni-

oren tot 27 jaar in de Hofstad aan de bak. Hierbij be-

denkt iedere week iemand anders een training. Hier-

bij is er al flink gebootcamped, gerend en gezweet. 

Niet iedereen is enthousiast over iedere oefening 

(met name de oefeningen op een fitnessmatje), maar 

het is ontzettend leuk om elkaar even te zien en om 

samen te sporten.  

Het meest bijzondere aan de buitentrainingen vind 

ik persoonlijk het weer. Als binnensporters zijn we 

natuurlijk niet gewend om rekening met het weer te 

moeten houden met een training. Nu hebben we de 

bijzondere situatie gehad dat we op een woensdag 

hebben kunnen campingbadmintonnen in korte 

broek, om een week later de training vanwege win-

terse omstandigheden af te gelasten. Ik hoop dan 

ook dat we snel de sporthal weer in kunnen om ge-

woon lekker te badmintonnen, zonder wind      . 

 

In de periode voor de buitentrainingen hebben we 

op de woensdagavonden online meetings met onze 

jeugdleden georganiseerd. Iedere week sloot een 

trainer aan bij deze meeting en hebben we met zo-

wel jongere als oudere jeugdleden even lekker met 

elkaar gekletst en daarna leuke spelletjes gespeeld. 

Online Ren je Rot, 30 Seconds en een quiz: Alles 

kwam voorbij. De creativiteit van de jeugdleden en 

de begeleiders is er in ieder geval niet minder op ge-

worden tijdens deze lockdown.  
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Dat brengt mij tot het laatste punt, namelijk het af-

sluitende jeugdkamp van het seizoen. 

Het jeugdkamp staat op 16, 17 en 18 juli gepland. 

We gaan er voorlopig vanuit dat we dit weekend in 

ieder geval een superleuke activiteit kunnen gaan or-

ganiseren. Wel weten we de precieze invulling hier-

van nog niet, we hopen dat daar de komende weken 

steeds meer duidelijk over wordt. Houd deze data 

dus alvast vrij in je agenda en dan gaan we er een 

superleuk weekend van maken! 

 

Namens de Jeugdcommissie, 

Eva Oprins 

Jeugdredactie 
Pasen 

Om nog even in de paasstemming te blijven hebben 

we deze keer weer een zoek de verschillen gevon-

den, deze keer natuurlijk in het paasthema. Kan je al 

de 6 verschillen vinden?  

 

Door Corona zijn de clubkampioenschappen dit jaar 

helaas afgelast en dit vinden we natuurlijk jammer, 

maar aan de positieve kant mogen we wel weer bui-

ten trainen. 

 

Trainingen 

De trainingen zijn laatst weer begonnen. Dit vinden 

wij natuurlijk allemaal heel fijn, omdat we dan alle-

maal weer kunnen bewegen, onze conditie weer op 

kunnen bouwen en we elkaar natuurlijk weer eens in 

het echt kunnen zien in plaats van alleen maar van 

achter een schermpje. De trainingen vinden elke 

woensdag plaats voor de jongeren van 18:15 tot 

19:00 op het weiland bij de familie Willemse.  
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze 
 
 

 
T.S.C. Gosens | Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Ipcon | Vermeer Architecten | 

 

Keurslagerij De Jong | Online Badmintonshop | Koningslicht BV |  

 

Veldsink-Roelands Verzekeringen | De Huyskamer 

 

 

 

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness 

 
Hoofdsponsor juniorencompetitie: Fysiotherapie Gilze 

 

Hoofdsponsor shuttles: VSMI 
 

Sponsor Clubkampioenschappen: Buitenhof Tuinmeubelen 
 
 

 
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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Voor de ouderen is de training van 19:15 tot 20:00 

op het veldje in de Hofstad. Bij deze trainingen doen 

we veel leuke spelletjes zoals estafettes, zorgen we 

er natuurlijk ook voor dat onze conditie weer terug 

komt en worden er verschillende looptechnieken ge-

oefend. Vorige week was het lekker weer en windstil 

waardoor we gelukkig weer konden badmintonnen 

na een lange tijd. 

 

Zoals je al hoort is het er heel gezellig en we hopen 

iedereen weer te zien bij de volgende training! Tot 

dan! 

Doorgeefpagina jeugd 
 

Hey iedereen, ik ben Lara Diepstraten.  

 

Ik zal me even voorstellen. Ik woon op de Lange Wa-

genstraat met mijn vader John, Moeder Miriam en 

zus Sita. Ook hebben we een hondje die Guusje heet 

en we hebben 2 konijnen Suus en Saar.  

Op het moment zijn we bezig om de hele beneden 

verdieping te verbouwen. Papa is best handig, dus 

hij doet bijna alles zelf. De bijkeuken, keuken en een 

deel van de kamer zijn al klaar en nu zijn we bezig 

met de rest van de kamer.  

 

 

 

Op 7 april ben ik 13 geworden. Ik zit nu op het The-

resialyceum in Tilburg en doe brugklas havo/vwo. Ik 

heb leuke vriendinnen, maar de lessen zijn niet altijd 

even leuk. Het leukste vak vind ik beeldende vor-

ming, omdat je daar gezellig met iedereen mag klet-

sen. Er staat meestal leuke muziek op en knutselen 

vind ik op zich ook best leuk. Eerst zat ik op basis-

school de Bolster. Ik heb daar een leuke basisschool 

tijd gehad, maar ik vond het ook leuk dat ik na 8 jaar 

naar de middelbare ging.  

Als ik later klaar ben met school weet ik nog niet zo 

goed wat ik wil gaan doen, maar wel iets in de zorg. 

Een van de lekkerste dingen vind ik pizza salami      .  

 

Ik denk dat ik al ongeveer 6 jaar op badminton zit en 

ben er ooit opgekomen omdat Diede mij een keer 

meenam. Naast badminton zit ik ook op dansen bij 

Free Style Dancing. Ook vind ik het leuk om een 

rondje te skeeleren met vrienden/familie en zwem-

men als het lekker weer is. Mijn muzieksmaak is Ne-

derlandstalig. Ik heb niet echt een lievelingsliedje, 

want ik vind heel veel liedjes leuk.  

 

Ik geef de pagina door aan Stijn Kreeft. 
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Doorgeefpagina 

senioren 
Hallo clubgenoten, 

 

Ik ben Richard Schrauwen, inmiddels 47 jaar, waar-

van het grootste deel ook lid van BC Gilze (sinds 

1993 als ik het goed heb). Hoe dat ook alweer kwam 

kom ik straks op terug. Ik woon in Breda samen met 

Eva-Maria en onze zoon Daan.  

Mijn werk bevindt zich normaal in Rijen bij d’n Erics-

son, alleen het afgelopen jaar ben ik slechts een 

handvol dagen op kantoor verschenen. Het is alle-

maal thuiswerken sinds maart vorig jaar. Nu zeker, 

want het pand wordt grondig verbouwd door Andre 

de Vette en collega’s. Het thuiswerken heeft zo zijn 

voordelen, maar ik kijk wel uit naar het einde ervan 

om de collega’s weer eens in het echt te zien en ook 

voor de dagelijkse fietstocht van 12 km enkele reis. 

Het zal wel veranderen en een mix worden van thuis 

en kantoorwerk. Ook het reizen naar klanten wereld-

wijd ligt nu helemaal stil en zal een stuk minder wor-

den nu het online samenwerken en vergaderen zo 

normaal is geworden. Prima voor het milieu en ge-

zinsleven, maar het heeft me ook wel hele mooie er-

varingen opgeleverd zoals Zuid-Afrika, Hongkong, 

Saudi-Arabië, Oman, India enz. 

 

Genoeg over het werk want er is meer in het leven. 

Natuurlijk badminton waar ik ooit in Bavel mee ben 

begonnen. Niet zo lang, want ik wilde natuurlijk 

voetballen net als al mijn vriendjes. Na wat jaren in 

teams als D4 en C3 te hebben geschitterd ben ik 

gaan badmintonnen, bij Bever in Rijen waar ik  

woonde met ouders en zussen. Mijn zus Wendy  

speelde daar al en ik ging af en toe mee als intro-

ducé. Dat beviel goed en toen kon mijn badminton 

carrière echt van start. Jeugdcompetitie spelen en 

mee op kamp, ook daar een jaarlijks hoogtepunt. 

Toen ik ging studeren ben ik meteen in Eindhoven 

op kamers gegaan en gestopt bij Bever. Eenmaal lid 

van de studentenvereniging Panache bleek echter 

dat er geen plek meer was in de competitieteams. De 

befaamde biermixtoernooien (meer bier dan mixen 

overigens) waren leuk, maar het badmintonniveau 

was soms vergelijkbaar met dat op de campings en 

soms wat minder. Mijn zus (weer zij) had inmiddels 

een transfer naar BC Gilze gemaakt en zo kwam ik 

ook al snel hier terecht voor de competitie en goede 

sfeer. Elke dinsdagavond kwam ik met de trein uit 

Eindhoven op en neer voor de trainingen. Volgens 

mij ben ik in Gilze 8 (!) begonnen en heb heel wat 

jaren met plezier competitie gespeeld met heel veel 

verschillende mensen. Dat vind ik zelf wel een leuk 

aspect aan de altijd weer wisselende teams dat je zo 

veel clubleden goed leert kennen. En niet alleen 

competitie, maar zeker het geheel van de club beviel 

me – nog steeds – zo goed dat ik sindsdien niet meer 

heb gewisseld van club. Als andere sporten doe ik 

wielrennen en MTB al zo’n 20 jaar ernaast en dat 

komt goed uit in deze coronatijd.  

Ook hier geldt dat ik graag wat fietsuren zou inwis-

selen om weer eens een shuttle te kunnen slaan.  

 

Hopelijk tot snel weer! 
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Kleurplaat 
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Af & Bij 
Bij 

+ 

Af 

- Jort Willemse 

- Mieke Laan 

- Tess van Riel 

Jarige senioren 
Daan van Hoek    29 april 

Suzanne Pouw    8 mei 

Miriam Runge    12 mei 

Jolanda van den Broek   12 mei 

Christian van Zon   14 mei 

Jeroen Albers    14 mei 

Mandy Dirkx    23 mei 

Marry van Mierlo   23 mei 

Marieke van den Ouweland   2 juli 

 

Jarige Junioren 
Mandy van Baal    22 april 

Liz Aerts    26 april 

Ruben Klaassen    2 mei 

Jens van der Avoort   12 mei 

 

 

 
4: Buitentrainen in de hofstad 
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Wie is dit? 
Misschien kennen de wat oudere leden deze rubriek nog wel. Kan jij raden wie deze drie vervaagde leden zijn? 

De antwoorden zijn terug te vinden onderaan pagina 1 
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Antwoorden van… 
1. Naam:       Lieke van Oosterwijck 

2. Geboortedatum:      8 September 2001 

3. Ik badminton al sinds:    Sinds 2012 

4. Mijn favoriete spelsoort is:    Mix 

5. Mijn beste slag is:     Clear 

6. Ik speel in team:     Gilze 4 

7. Mijn school/werk is:    1e jaar pabo (Fontys) 

8. Later word ik:     Juffrouw op de basisschool 

9. Heb je broers en zussen:    Ja, een zus 

10. Beste trainer:     Fabian pang 

11. Mijn idool:      Billie Eilish 

12. Favoriete muziek:     Popmuziek 

13. Hobby’s:      Diamond painting 

14. Ik kan me ergeren aan:    ‘neppe’ mensen 

15. Ik zou heel graag nog eens:   Bungee jumpen   

16. Ik blijf altijd:     Mezelf 

17. Beste eigenschap:     Vrolijk 

18. Slechtste eigenschap:     Weinig geduld 

19. Andere sporten die ik ook leuk vind:  Voetbal en formule 1 (om te kijken) 

20. Ik help mijn moeder met:     Koken en bakken 

21. Ik help mijn vader met:    Tv kijken 

22. Ik eet het liefst:     ‘rooie’ kool met een gehaktbal 

23. Ik lust echt geen:     Spruiten 

24. Tv-programma:     RuPaul’s Drag Race 

25. Lievelingsdier:      Panda 

26. Mooiste boek:     Billie Eilish het verhaal van een    

       fenomeen (de autobiografie van Billie Eilish) 

27. Mooiste film:     De karatekid (uit 1984)   

28. Leukste spel:     Duizenden (kaartspel)   

29. Dit is goed bij BC Gilze:    Verschillende activiteiten die ze organiseren 

30. Ik heb veel plezier als:    Ik werk met kinderen 

31. Ik kan wel janken als:    Ik huil nooit 

32. In mijn dromen:     Kan ik niet herinneren 

33. Voor mijn verjaardag wil ik:    Hond 

34. Over 10 jaar ben ik:    Het huis uit, woon ik op mezelf en ben ik  

       lekker aan het werk 

35. Heb bewondering voor:    Mensen in de zorg tijdens corona  

36. Op vakantie naar:      Amerika  

37. Op mijn verlanglijstje staan GEEN:   (Zoekt eerst op internet naar stomme   

       cadeaus) uitkomst: Wijn (ik wil liever liefmans, 

       rosé bier of cocktail) 

38. Wat doe je met 1 miljoen:    Een huis kopen  

39. Wat zijn je goede voornemens:   Heb ik niet echt 

40. Heb je nog iets te melden:    Ja, ik hoop dat we weer snel binnen mogen badmin-

tonnen 
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Wist u dat… 
……… Jürgen Klaassen momenteel weer hard werkt aan het vervolmaken van het digitale  

          inhangsysteem voor de woensdagavond? 

……… dit nog onverminderd een hele lastige klus is omdat er met alle mogelijke variabelen rekening  

           moet worden gehouden (zoals speelsterkte, spelers-samenstelling van voorgaande wedstrijden  

           en eventuele wachtronden die spelers tussendoor hebben)? 

……… we hopen dat we vanaf het nieuwe seizoen hier in de praktijk mee aan de slag kunnen? 

……… ik nooit eerder van ‘billen-stickers’ had gehoord      ? 

……… we  hopen dat jullie, ondanks alles, toch nog veel leesplezier aan deze reeks Virke’s hebben  

           gehad? 

………  we Remy feliciteren met de geboorte van zijn dochter Yara? 

………  het fijn is dat we met alle leden tot 27 jaar weer wat activiteiten in de open lucht kunnen doen? 

………  bij afwezigheid van verdere club-roddelpraat we hieronder dan toch maar eens met échte  

            badminton gerelateerde weetjes komen? 

………  de hardste smash ooit gemeten, volgens Yonex, momenteel 493 km/u is? 

………  badminton als sport debuteerde op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992? 

………  de kortste professionele badmintonwedstrijd slechts 6 minuten duurde? 

………  een veren shuttle bestaat uit 16 streng geselecteerde ganzen veertjes, bij voorkeur uit de  

           linkervleugel? 

………  de grootste shuttle ter wereld zich in het Kansas City museum bevindt, 48 keer groter is dan  

           een echte shuttle, maar liefst 5,48 meter hoog is en meer dan 2000 kilo weegt? 

………  het meeste aantal slagen in één minuut 123 bedraagt en dit record op naam staat van Wajid Ali  

           Chaudhri en Mohammad Akiq? 

………  wetenschappelijke studies uitgewezen hebben dat tijdens een badmintonwedstrijd van drie  

            sets, die gemiddeld zo'n 45 minuten duurt, de shuttle niet langer dan 20 minuten in het spel is? 

………  de speler binnen deze tijdspanne ten minste 350 maal van richting verandert en hij de shuttle  

           ongeveer 400 keer slaat, waarvan 150 keer met een volledige armzwaai? 


