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Van de Redactie

ring nu in oktober werd gehouden in plaats van
februari. Of misschien wel doordat er geen contributieverhogingen waren voorgesteld. We heb-

Beste badmintonners en andere lezers,

ben het afgelopen half jaar beschouwd en hebe

Voor jullie ligt het tweede Virke van de 25 jaargang van ons mooie clubblad. Een paar weken

ben vooruit gekeken naar seizoen 2016-2017. De
begroting voor seizoen 2016-2017 is ook besproken en omdat we financieel zeer gezond zijn wil-

terug is het Univé Gemeente toernooi gespeeld

len we als test een aantal dinsdagavonden gaan

en dat is altijd goed voor een hoop kopij en vele

vrijspelen als aanvulling op de woensdagavond.

mooie foto’s. Net als in de vorige editie hebben
we ook deze keer weer een aantal Dingbats geplaatst.
Verder weer de gebruikelijke rubrieken, een
scherpe column, raadsels en veel wist-u-datjes.

Dit zal tijdig worden aangekondigd. Ook zal de
deelname aan de clubkampioenschappen gratis
zijn voor alle leden. Dit zal in principe eenmalig
zijn, maar als er financiële ruimte is en het bevalt
goed, dan zal het worden herhaald.
Onze club bestaat inmiddels al ruim 37 jaar. Dat

Wij wensen jullie veel leesplezier!
Sofie en Michel.

Van de Voorzitter
Beste leden,

betekent dat er ook steeds meer leden 25 jaar of
langer lid zijn van de vereniging. Afgelopen tijd
hebben we weer twee jubilarissen bijgekregen.
Michel van Dongen was 1 mei 25 jaar lid van de
vereniging. Mandy Dirckx vierde op 1 september
haar zilveren jubileum. Gefeliciteerd, op naar de
50!

Het gemeentetoernooi is weer achter de rug en
wederom is de gemeentebeker gewonnen door
onze vereniging! Al voor het negende jaar op rij.
Het was een zeer geslaagd toernooi met veel
deelnemers. Meer dan honderd deelnemers
hebben in totaal meer dan driehonderd wedstrijden gespeeld. Een propvol programma, dus
de mensen aan de wedstrijdtafel hadden hun
handen vol om te zorgen dat de wedstrijden volgens programma gespeeld konden worden. Helaas liep het op zaterdag wat uit, maar dat kwam
vooral door de vele spannende wedstrijden die
pas na drie sets beslist werden. De zondag liep
beter op schema. We werden verwend met
prachtige, spannende wedstrijden van een heel
hoog niveau, zowel bij de jeugd, de recreanten
als in de A-klasse.
Op 13 oktober werd de algemene ledenvergadering gehouden. De opkomst was wat lager dan
we gewend waren, wellicht doordat de vergade-
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Jeugdkamp juli 1996
v.l.n.r. Michel van Dongen, Bennie van der Veer,
Mandy Wouters (nu bekend als Mandy Dirckx).
Naam

Aantal jaren lid

Kees van der Heijden

33

Jos Dubois

33

Hein van der Lee

32

Peter Geerts

31

Mario van Mierlo

30

3

Remy van Mierlo

28

Hans Weij

28

Sandra Klaassen

27

Els Graafmans

26

Mandy Dirckx

25

Michel van Dongen

25

Gilze 4: 1e klasse – 6e van de 7
Gilze 5: 3e klasse – 7e van de 8
Gilze 6: 3e klasse – 2e van de 7

Tot zover het nieuws vanuit het bestuur.
Hartelijke groeten,
Ben van der Veer jr.

“Wil je snel gaan, ga alleen.
Wil je ver komen, ga samen.”

~ Keniaans gezegde ~

Technische Commissie
Deze tijd van het jaar is een rustige periode voor
de TC. De competitie loopt en de teams doen
hun uiterste best om zo hoog mogelijk in de poule te eindigen. Alle standen, wedstrijden en tegenstanders zijn te vinden op badmintonnederland.toernooi.nl of je kijkt op onze website onder
het kopje ‘competitie’. Op moment van schrijven
is er 2 weken geen competitie, dus een mooie
tijd om de eerste tussenstand per team te bekijken:

U17-1: 3e van de 6
U17-2: 5e van de 7
U15-1: 2e van de 7
U15-2: 6e van de 7
U13: 4e van de 8
Onlangs was ook het Univé Gemeentelijk toernooi, wat dit jaar in Gilze werd gehouden. Voor
de TC een extra moment om te kijken hoe spelers inmiddels spelen en hoe ze het opnemen
tegen sterke tegenstanders. Het was goed om te
zien dat vooral de jeugd onder ons een enorme
stap heeft gemaakt en dit zag je dan ook terug in
veel finales die bestonden uit enkel Gilze spelers.
Het eindresultaat is ook niet mis, 31 prijzen voor
Gilze en 16 voor Rijen. Wederom is Gilze de beste
badmintonclub uit de gemeente! Gefeliciteerd
allemaal!
De komende tijd staan er ook weer een aantal
toernooien op het programma. De competitieleiders Remy en Eva zullen jullie hierover tijdig
informeren, zodat er ook een delegatie spelers
uit Gilze mee kan doen met deze toernooien.

Gilze 1: 3e divisie – 2e van de 8
Gilze 2: 4e divisie – 7e van de 8
Gilze 3: Hoofdklasse – 6e van de 8

Voor nu veel succes met de komende wedstrijden!
Groetjes Maaike
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Hoofdsponsoren seniorencompetitie:

Het gemeentetoernooi werd dit jaar door bc-

Administratiekantoor Meeuwesen

gilze georganiseerd. Met meer dan honderd
deelnemers was het flink aanpoten voor de wedstrijdtafel. Helaas konden alle wedstrijden op
zaterdag niet worden afgespeeld, maar op zon-

Q-Promotions

dag was dit weer zo ingehaald. Met mooie en
leuke wedstrijden waren tegen het einde van de
middag toch alle winnaars bekend. Zeker in de Cklasse deden er weer veel leden mee, zowel van

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Fysio Therapie Gilze

onze eigen club als van BC Bever. Na de prijsuitreiking konden we onbeperkt friet en snacks
eten als afsluiting van het gemeentetoernooi. Dit
werd dan ook door veel leden van de club gedaan.

Recreatie Commissie
In het Virke van de vorige keer heb ik geschreven
dat er weer 4 recreatieteams zijn dit seizoen. Ik

Op donderdag 13 oktober was er weer een ALV
voor de leden. Hier hebben wij als commissie
onze plannen en ideeën bekend gemaakt. Ook
dit jaar weer 2 introducétoerooien, recreatietoernooi, clubkampioenschappenontbijt, dart-

wil ze nu graag even aan jullie voorstellen:

toernooi, nieuwjaarsreceptie, pub quiz en na-

Gilze 1: Anoek Haarbosch, Mandy Dirkx, Michel

ook op de site van bc-gilze zodat je er rekening

tuurlijk het clubuitje. Al deze activiteiten staan

van Dongen en Loewy Hermans.

mee kunt houden. Natuurlijk wordt er op tijd

Gilze 2: Els Graafmans, Esther de Greeuw, Frank

georganiseerd.

van Gils en Peter de Leeuw.

aangeven aan de leden wanneer er iets wordt

Dit was het weer namens de rc-commissie.

Gilze 3: Ingrid Faes, Jolanda van den Broek,
Jacqueline de Jong, Frans Oprins en André de
Vette.
Gilze 4: Helen van Raak, Monique Willemse, Joost
Roovers en David Bogaerts.
Onze thuiswedstrijden zijn 1x in de maand op
dinsdagavond van 20:30 tot 23:00. Je kunt ze
vinden op de jaarkalender. Wij als recreatieteams vinden het leuk als je komt kijken naar
onze prestaties. Als jullie dit Virke lezen is de
eerste thuiswedstrijd al geweest. Maar eerst zijn
nog de recreatieteams op de foto gezet door
Michel van Dongen. Deze kun je terug vinden op
de bc-gilze site.
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Jeugdcommissie

Afscheid Maaike: Helaas heeft de JC afscheid
genomen van Maaike. Na een flink aantal georganiseerde jeugdkampen en andere activiteiten

Hallo allemaal,
De jeugdcommissie heeft niet stilgezeten en is
alweer aan het nadenken over leuke activiteiten

heeft Maaike besloten te stoppen met de jeugdcommissie.
Maaike, enorm bedankt voor al je inzet die je de
afgelopen jaren voor de JC hebt laten zien!

die voor jullie georganiseerd gaan worden.

Komende periode:
Gemeentetoernooi: Tijdens het gemeentetoernooi, dat in het weekend van 15 en 16 oktober
werd georganiseerd, hebben weer een groot
aantal jeugdleden meegedaan. Ook was er een
minicategorie, waarin verschillende kinderen
hebben meegedaan. Zij lieten zien dat zij al een
aardig potje kunnen badmintonnen. Ook in de
categorieën E en F zijn er weer mooie wedstrijden gespeeld. Jullie laten zien erg vooruit te gaan
na het hard werken op de trainingen. Complimenten voor alle prestaties die de jeugd weer
heeft behaald!

Er is besloten om geen herfstactiviteit te plannen
in verband met de drukte rondom de feestdagen
en de competitie. We zullen dit met jullie goedmaken door een uitgebreide lenteactiviteit te
organiseren. Tijdens deze drukke periode zal er
wel weer bezoek zijn van elke Pieten, die de Sint
ieder jaar ook even langs stuurt bij BC Gilze.
Agenda komende periode:
26 oktober: Herfstvakantie (alleen badmintonnen
van 19:00 tot 20:00)
30 november: Sinterklaastoernooi
28 december: Kerstvakantie (alleen badmintonnen van 19:00 tot 20:00)
4 januari: Kerstvakantie (alleen badmintonnen
van 19:00 tot 20:00)
Namens de jeugdcommissie,
Eva Oprins
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PR Commissie

werving is een taak van ons allen, dus ook van

Het Univé gemeentelijk badmintontoernooi Gil-

Vooruitkijkend is het belangrijkste punt voor de

ze-Rijen 2016 zit er weer op. We kunnen terugkij-

PR-commissie het verlengen of vervanging zoe-

ken op een heel geslaagd en gezellig toernooi
waarbij ‘de Goddelijke Kanaries’ weer werden

jullie!

ken van de beide huidige hoofdsponsors seniorencompetitie. Mochten beide partijen ook weer

gekroond als beste badmintonclub van de ge-

de komende 3 jaar blijven als shirtsponsor zou-

meente. Dit is nu al zo sinds 2008! Wat je nu leest

den we theoretisch alle huidige shirts kunnen

heet een spookzin, als je nu een mailtje stuurt
naar de redactie win je een prijs. Goed om te

blijven gebruiken (mits de sponsoropdruk gelijk
blijft). Zodra we de kalenders gaan rondbrengen

zien dat er steeds meer aansluiting komt vanuit

naar alle telbord- en shirtsponsors gaan Remy en

onze jeugdspelers, dus ook voor de toekomst

ik met hen rond de tafel. Het streven is om al-

zien onze sportieve prestaties er voorspoedig uit.
Univé was voor het eerst toernooisponsor waar-

weer in mei 2017 alle sponsors voor het daaropvolgende seizoen rond te hebben.

bij zij meer zichtbaar willen zijn in Gilze en Rijen.
Dit is gelukt en waarschijnlijk wordt de sponsoring ook volgend jaar in Rijen voortgezet. Omdat
Univé sponsoring 2.0 nastreeft zal ook elders in
dit Virke nogmaals de aandacht worden gevestigd op dit verzekeringsbedrijf. Mede dankzij
deze extra sponsoring heeft het bestuur op de
ALV kunnen besluiten om de eerstvolgende

Met sportieve groet,
Mario

Doorgeefpagina
senioren

Kreeft Clubkampioenschappen in 2017 gratis
toegankelijk te maken voor alle leden!

Nou dankjewel Peter voor het doorgeven van de
pen….

Op het vorige Jubileum-Virke is positief gereageerd. Met de eenmalig teruggekeerde originele

6 jaar geleden ontmoette ik Koen in Zwitserland

groene kaft hebben we het 25-jarig bestaan ge-

tijdens een vakantie…al hoewel mijn moeder mij

vierd. Ook in de resterende vijf edities van ’t Virke

waarschuwde niet met mannen te praten die

in dit seizoen zullen we de oude doos nog eens

met een zachte “G” spraken (omdat ze zover weg

opentrekken.

wonen), was het leed toch geschiet…en zo na een
jaar lang heen en weer gependeld te hebben

Op het einde van de zomervakantie hebben we

kwam ik hier in Gilze wonen…1,5 uur weg van

nog een nieuwe ledenwervingsactie voor recrea-

waar ik 40 jaar geleden geboren en getogen

tieve senioren gedaan. Dit was nodig omdat we

was…..

toch op zoek zijn naar ca. 10 nieuwe senioren.
Met de speciaal gedrukte flyers, huis-aan-huis

Zoals een kind hier uit Gilze een keer aan mij

verspreid door ons wervingsteam, en de posters

vroeg; ‘uit welk land kom jij” ‘kom ik oorspronke-

bij de Gilzer winkeliers, en alle promo-stukjes in

lijk uit Noord Holland. Obdam ligt tussen Alk-

het Weekblad denken we er vanuit de PR-

maar en Hoorn…..

commissie alles aan gedaan te hebben om meer
nieuwe geïnteresseerden naar de sporthal te

Obdam 4 september 1972….werd ik geboren,

lokken. In De Leijbode hebben we zelfs een hele

2,5 jaar later kwam daar Mark mijn broer ’tje’ bij.

krantenpagina mogen vullen, misschien hebben

Dochter van de ‘warme’ bakker Dekker in Ob-

jullie het gezien? Nogmaals: ledenbehoud- en

dam. Mijn vader werkte daar voor zijn oom (die
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had het overgenomen van mijn vaders opa) wat

gynaecologen gewerkt. Maar na 19 jaar afscheid

uiteindelijk wel ruim 100 jaar heeft bestaan!

genomen om naar Gilze te verhuizen. Wat mij

Op zaterdag heb ik daar wat jaren in de winkel

makkelijker af ging dan ik had bedacht! Ik heb

gewerkt, super leuk en een ‘ lekker’ bijbaantje!!!

voordat ik hier kwam wonen eerst een baan gezocht en gevonden. Het ziekenhuis heet tegen-

Ik heb een heerlijke jeugd gehad! Genoot van de

woordig ETZ locatie tweesteden. Ik werk voor de

vriendschappen die ik maakte op de lagere

chirurgen op de polikliniek waar ik hele afwisse-

school. Als sport beoefende ik handbal bij de

lende werkzaamheden heb. Ik neem de telefoon

vereniging Victoria O. Samen met mijn vriendin-

aan, begeleid spreekuren, mag wonden verzor-

nen heb ik daar van mijn 8ste tot mijn 23ste ge-

gen, hechtingen verwijderen en assisteren bij

handbald. Gaf daar in de laatste jaren training

kleine ingrepen. Werk samen met een heel warm

aan een jeugdteam en ik was coach van datzelf-

team waar ik lekker mijn klets bij kwijt kan!

de team. Ik ben gestopt met handbal omdat ik
langdurig geblesseerd was.

In mijn vrije tijd sport ik graag bij van der Valk en
ben ik graag om huis bezig. Mijn trots is mijn
moestuin en tuin, waar ik vele uurtjes aan spendeer. Wij hebben 2 ezels Josko en Bobo, 4 schapen en een ram. Op dit moment ook een lammetje, op 1 oktober geboren?!!!! Ja de natuur is
op de Veldstraat een beetje van slag! Maar o zo
schattig!

Daardoor ben ik, nadat ik een cursus aerobic
instructrice had gevolgd, in de wereld van fitness
en aerobic terecht gekomen. Gaf 14 jaar in de
avonduren les bij een sportschool in de buurt.

Door mijn vriendschap met Heidi ben ik in aan-

Verschillende lessen zoals; aerobic, steps, body-

raking gekomen met de badminton. Ik vond het

pump, streetdance en spinning enz.

erg leuk om naar haar te kijken. Die actie en de

Ontzettend leuk! Ennn natuurlijk een lekkere

snelle reactie, geweldig!! Ik heb uren doorge-

stok achter de deur om sportief bezig te zijn ge-

bracht in de sporthal tijdens de toernooien. Tot-

durende de week!

dat Heidi zei; ‘doe eens met mij mee met het
introductie toernooi’. Ik dacht in eerste instantie

Overdag werkte ik als doktersassistente in het

dat dit niets voor mij zou zijn. Ik had nog nooit

ziekenhuis MCA te Alkmaar. Ik heb voor de or-

een racket in mijn hand gehad. Maar ik vond het

thopeden, internisten en uiteindelijk voor de

die avond toch erg leuk. Ik had zin om meer
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mensen uit het dorp te ontmoeten en mee om te

ze. Ik zit nu in het eerste jaar van het Frencken

gaan. Dus vond ik het leuk om een nieuwe uitda-

college in Oosterhout. Mijn favoriete muziek is

ging bij jullie aan te gaan!

de top 40 die je op radio luistert zoals Closer. Ik
heb het heel erg leuk met mijn team in de com-

Ennnn ik vind het een leuke sport! Ik heb veel

petitie en ik heb het heel erg naar mijn zin gehad

plezier, blink niet zo erg uit tussen al die gewel-

tijdens het gemeentelijk toernooi.

dige spelers, maar de sfeer is goed! Ik vind het
leuk dat er naast de speelavonden op woensdag

Dit is mijn voorstel verhaaltje. Ik geef de pagina

nog andere activiteiten worden georganiseerd.

door aan Christa Hooft .

Daardoor al verschillende gezellige avondjes
gehad! Ik hoop dat er nog vele gaan komen!!!...
Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar Freddie
…hierbij geef ik de pen aan jou door!!!

Doorgeefpagina jeugd
Hallo allemaal,
ik ben Julia Sundermeijer. Ik ben 12 jaar oud en
ik woon in Rijen samen met mijn vader, moeder,
broer en zus. Sinds 1 april van dit jaar ben ik lid
geworden van BC Gilze. Badminton is niet nieuw
voor mij, want ik speel al sinds mijn 6e badminton. Ik heb hiervoor bij Rijen gespeeld.

Van de Penningmeester
Hallo allemaal,
Ik ben Patrick Strengman en ik ben de penningmeester van BC Gilze. Ik draag zorg voor een
goede administratie van de financiën. Mocht je
hierover vragen hebben, schroom dan niet om
contact met mij op te nemen.
De betaling van de contributie en competitiebijdrage zijn de verantwoordelijkheid van leden
zelf. Daarom herinner ik jullie graag aan uiterste
betaaldata:
Kwartaalcontributie: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1
oktober.
Senioren € 41,00
Junioren 5 t/m 12 jaar € 32,00
Junioren 13 t/m 17 jaar € 35,00
Overschrijven op NL78 RABO 0116 6924 64 t.n.v.
Badmintonver. B.C. Gilze o.v.v. het kwartaal en je
naam.
Met vriendelijke groet,
Jullie penningmeester,
Patrick Strengman.
06-39443639,

Dit is voor mij de 3e competitie waar ik aan mee

pstrengman@hotmail.com

doe. Ik speel samen met Lizzy, Hugo en Lars in
BC Gilze U15-1. De resultaten tot nu toe vallen
niet tegen. Ik vind het leuk en gezellig bij BC Gil-
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Raadsels
Met dank aan Ruud van Heijst hebben we een paar raadsels samengesteld. Wat hebben de twee foto’s
met elkaar gemeen? Antwoorden op pagina 16.

1.

&
2.

&
3.

E=U
12

-S

I=A
Kopij: kopijvirke@outlook.com
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Zaaldiensten

Jarige seniorleden

9 november: Toon van Gestel – Frans Oprins

Ruud van Heijst

3 nov

Jos Vermeulen

7 nov

Dio van Gils

7 nov

16 november: Frans van Gils – Eva Oprins
23 november: Dio van Gils – Marieke van den
Ouweland
30 november: Esther de Greeuw – Sofie Oprins

Jurgen Rommen

14 nov

Ben van der Veer Sr.

18 nov

Jacqueline de Jong

28 nov

Tim Braspenning

4 dec

Kees van Dongen

6 dec

7 december: Colette Graafmans – Niels Oomen

Richard Schrauwen

11 dec

Frank van Oosterwijck

14 dec

14 december: Els Graafmans – Erwin Oprins

Ingrid Faes

18 dec

21 december: Kees van der Heijden – Fabi van
Oosterwijck

Dingbats
Dingbats zijn uitdrukkingen, gezegdes etc. weergegeven in een kader. De stand van de letters
bepaalt de uitleg. Lukt het om ze allemaal op te
lossen?

Af & Bij
Bij:
+ Noortje van de Broek
+ Fabiënne Mangelaars
+ Stephan van Schaik
Af:
- Dirk Bastiaansen

Jarige jeugdleden
Thibo van Gils

5 nov

Lars Vermeeren

12 nov

Bente Willemse

12 nov

Hugo Dilweg

14 nov

Remco van Gestel

15 nov

Sanne Paulissen

12 dec

Mathijs van Engelen

19 dec

Op pagina 16 staan de antwoorden.
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Column:
Geen winstoogmerk…
Dit jaar werden de Gemeentekampioenschappen
gesponsord door Univé Verzekeringen. Een goede zaak: dit stelt onze verenigingen in staat om
deze toernooien te blijven organiseren. Univé is
als sponsor nadrukkelijk betrokken, gezien het
aantal vreemde gezichten afgelopen weekeinde.
Ook dat is leuk: kunnen wij meteen laten zien
hoe flitsend onze sport is! Maar of Univé dit ook
zo heeft ervaren…? De slogan van Univé is namelijk: “de verzekeraar zonder winstoogmerk”. Bij
binnenkomst moet de walm van tijgerbalsem al
een vaag vermoeden hebben doen rijzen. Vervolgens om te zien dat er een gratis sportspreekuur verzorgd werd door onze andere
sponsor Fysiotherapie Gilze, die normaal voor de
behandelingen van patiënten heel wat meer euro’s in rekening brengt bij Univé. Vervolgens zien
ze een finalepartij in de herensingel, waarbij de
ene heer nog sneller door zijn hoeven zakt, dan
de opblaasbare reclamekoe van Univé zelf. Ze
zien sporttassen die gevulder met medicijnen
zijn, dan de gemiddelde apotheker voorradig
heeft en spelers die ingetaped rondlopen als
ware kunstwerken…
Persoonlijk denk ik dat Univé binnenkort de kosten van de verzekeringspolissen gaat herzien,
gezien de consequenties die deze sport voor een
zorgverzekeraar heeft.
Nu we het toch over de reclame voor onze sport
hebben, wil ik nog wel even iets aanhangig maken waar ik mezelf ook schuldig aan maak. Enthousiasme in een sport is goed. Passie en plezier ook. De wil om te winnen is tussen de blauwe lijnen volstrekt normaal. Waar ik me afgelopen weekend echter een paar keer aan heb gestoord is het theatrale gekrijs en gegil van sommige badmintonspelers. Om nog maar niet te
spreken van het luidruchtige vloeken wat sommige badmintonspelers zich eigen hebben gemaakt. Wat wij als senioren goed moeten beseffen, is dat op zo’n weekend de sporthal gevuld is
met kinderen en jeugdleden. En tot mijn grote
verbazing hoorde ik bij een aantal jeugdpartijen
ook al het gegil, gekrijs en gevloek terug. Wij als
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senioren moeten hier het goede voorbeeld stellen. Vanuit je enthousiasme af en toe roepen is
niet erg, maar laten we de lading van de boodschap in ieder geval positief houden. Gewoon
een keer keihard “Hoppa” schreeuwen als je uitslaat; brengt de tegenstander ook meteen van
diens stuk. Ik neem dit mee voor mijzelf als verbeterpunt de komende periode. Spreek me er
gerust op aan als ik me niet aan deze afspraak
houd.
Zo. Ik ga mezelf insmeren met tijgerbalsem, paracetamol als Skittles slikken en weer een potje
stil badmintonnen!

Antwoorden Dingbats +
raadsels
89. Motel
90. In de ban van de ring
91. De vinger op de lippen leggen
92. Tijd is geld
93. Stapelrijm
94. Het volste vertrouwen
95. Aftrekpost
96. Een trouwe bondgenoot
1. Ben Sa(u)nders
2. (D)Rob Michielse
3. Churandy Martina (‘Ze was zo blij’)

Kopij: kopijvirke@outlook.com
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Univé Gemeente
toernooi 2016
Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober vond het
Univé Gemeentetoernooi plaats. Dit jaar werd
het toernooi georganiseerd in Sporthal Achter de
Tuintjes, wat betekende dat BC Gilze een thuiswedstrijd speelde. Univé trad op als hoofdsponsor van het toernooi. De zaal was daarom versierd met groene vlaggen en spandoeken. Een
opblaaskoe teisterde zelfs bijna twee uur lang de
zaal, maar nadat al snel bleek dat deze lek was,
werd deze eind van de ochtend uit de zaal gehaald. Ook buiten kon worden gesport middels
een panna (voetbal) arena. Echter, de meeste
spelers bleven binnen, omdat er rond de 300
wedstrijden gepland stonden en er dus volop
gespeeld, gecoacht en aangemoedigd moest
worden.

plaats binnen. In de gemengd dubbel werden
Sem en Judith eerste en Jelle en Nora tweede.
In de E-klasse was de concurrentie erg hoog. Kim
van Beek werd knap tweede in de single, na een
spannende wedstrijd tegen Amber van der Hoff.
In de damesdubbel moesten de punten uiteindelijk worden opgeteld om de winnaar te bepalen,
aangezien alleen driesetters werden gespeeld.
Kim en Anouk Baart werden tweede en Amber
van der Hoff en Ilya van Opstal werden eerste. In
de herendubbel deden twee koppels mee. Beide
wedstrijden die werden gespeeld, werden gewonnen door Tygo Naafs en Michael Spaan. Lars
Vermeeren en Hugo Dilweg maakten hun debuut
in de E en gaven de winst aan de (iets langere en
oudere) tegenstanders, niet zomaar cadeau.
Christa Hooft en Jannes Oprins wonnen de mix
overtuigend van Amber van der Hoff en Michael
Spaan.
Op zondag mochten de mini’s laten zien wat ze
de afgelopen weken op de trainingen hadden
geleerd. Zij speelden verschillende sets in verschillende combinaties van dubbels en mixen.
Ook mochten ze bij elkaar tellen om de spelregels te oefenen. Stef Vermeulen had de meeste
wedstrijdjes gewonnen en mocht zich kampioen
noemen. Ondanks dat hij zelf geen lid is van de
badmintonclub is hij bij deze van harte welkom
op de woensdagavond!

In de F-klasse speelden verschillende jeugdleden
mee uit zowel Gilze als Rijen. De jeugd van BC
Gilze liet zien net iets sterker te zijn dan de Rijense jeugd. Jelle Staal nam het in de finale op tegen
Sem van Engelen. Jelle won de uitputtende eerste set nipt met 25-23. Hij bleek ook net iets sterker in de tweede en werd daarmee eerste in de
single. In de dubbel mocht Jelle ook de eerste
prijs mee naar huis nemen samen met Sem. Zij
wonnen de meeste wedstrijden in de poule. Nora Schnuck en Judith van Veen maakten het de
jongens niet makkelijk en sleepten de tweede
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Of het in huize Faes gezellig was na de prijsuit-

belduo Rick en Thibo te verslaan. In de dames-

reiking valt te betwijfelen. Vader Michel en doch-

dubbel werden Jill Weij en Els Graafmans tweede

ter Maud Faes mixten in de C samen en nadat ze

en Fenne en Robine Hooft eerste.

in de poulefase van moeder Ingrid Faes en Ben
van der Veer Sr. hadden gewonnen, bleken Ingrid en Ben toch net iets sterker in de finale.
Maud en Monique Willemse vormden een goed
damesdubbelduo en mochten de eerste prijs in
de C-klasse meenemen. Joost Rovers en Ben van
der Veer Sr. wonnen in de herendubbel. Ingrid
Faes bleek net niet opgewassen tegen Benthe
van Orsouw en verloor de wedstrijd nipt met een
eindstand van 20-22. Gijs Wirken werd tweede in
de single, tot grote vreugde van broer Tim, die
door afwezigheid van Gijs bij de prijsuitreiking
toch een prijs in ontvangst mocht nemen.
In de A-klasse was het dit jaar erg spannend
doordat beide clubs erg aan elkaar gewaagd
waren. In de damesenkelfinale nam Sandy van
Trier-Graafmans het op tegen Romy Claassen.
Sandy heeft op zijn zachtst gezegd, veel ervaring
met het spelen en winnen van finales, maar
moest het deze keer wel opnemen tegen een
groot opkomend talent. De eerste set wist Sandy
redelijk makkelijk naar zich toe te trekken, maar
de tweede set wist Romy beter in haar spel te
In de B-klasse speelden veel jeugdleden mee die
dit jaar seniorencompetitie zijn gaan spelen. Zij
lieten zien een goede partij te zijn tegen de ervaren B-spelers, die zich niet zomaar gewonnen
gaven. In de damessingle werden spannende
partijen gespeeld. Na spannende halve finales,
mochten de gezusters Simone Kreeft en Fenne
Kreeft het traditiegetrouw tegen elkaar opnemen
in de finale. Simone bleek net iets sterker te zijn
dan Fenne en wist de lange rally’s beter naar zich
toe te trekken.
Rick van Baal werd kampioen in de single na van
zowel Thibo van Gils als Michael Miao te hebben
gewonnen in twee sets. In de mix wisten Rick van
Baal en Fenne Kreeft van doorgewinterd koppel
Mandy Dirkx en Michel van Dongen te winnen.
Michel van Dongen en Claud Klaassen wisten
middels spelinzicht en tactisch spel toch dub-
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komen en trok in de lange rally’s aan het langste
eind. In de derde set zag het ernaar uit dat Sandy
niet meer terug zou kunnen komen van een opgelopen achterstand van 13-8. Echter, na een
reeks goede punten en het winnen van een paar
belangrijke lange rally’s wist Sandy met 17-18 op
voorsprong te komen. Uiteindelijk won ze de
finale met 21-18 en behoudt daarmee haar titel
als gemeentekampioen.
Remy van Mierlo nam het wederom op tegen
Rob Michielse. Na winst van Remy in de eerste
set en winst van Rob in de tweede werd de titel
gemeentekampioen beslist in een derde set.
Remy begon deze set sterk en stond voor met
11-4. De vele wedstrijden eisten echter zijn tol.
Rob begon de rally’s steeds verder naar zich toe
te trekken, omdat Remy het moeilijk meer kon
belopen. Uiteindelijk won Rob met 21-18.
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De herendubbel werd gewonnen door Jeroen
Albers en Tim Braspenning, die een stapje beter
bleken dan Ben van der Veer Jr. en Sander Visser.
Maaike van der Veer en Miranda van Loon mogen zich na een spannende finale in drie sets
kampioen noemen in de damesdubbel na deze
te hebben gewonnen van Kristel Stoopen en
Mechteld Laarhoven. De mix was een Rijense
finale tussen Romy Claasen en Sander de Visser
tegen Coby Broodman en Rob Michielse. Na een
grote achterstand wisten Rob en Coby deze wedstrijd in drie sets te winnen.
Na de prijsuitreiking hoefde er niet echt gere-

Univé Het Zuiden is werkzaam in de regio zuidwest Nederland, met 8 verzekeringswinkels in
het werkgebied. Dit betekent dat er altijd wel
een winkel in de buurt is, waar je nog gewoon
kunt binnenlopen. We leven in een tijd, waarin
we steeds meer zelf kunnen of moeten regelen.
Daarnaast wordt de keuze steeds ook groter.
Daarom is het belangrijk dat we elkaar helpen.
En dat is waar Univé Het Zuiden voor staat! We
zijn een coöperatie en dat betekent, vóór elkaar
en mét elkaar. Daarom hebben we ook adviseurs
in de regio, zodat we dichtbij zijn. En samen zorgen voor de beste oplossing.

kend te worden welke club het beste had gepresteerd. De gemeentebokaal is wederom een jaar
te bewonderen in sporthal Achter de Tuintjes na
een winst van BC Gilze met 27-15.

Advertorial Univé
Een nieuwe naam voor het Gemeentelijk
Badmintontoernooi Gilze-Rijen
De naam van Gemeentelijk Badmintontoernooi
is gewijzigd. Vanaf nu is het Univé Gemeentelijk
Badmintontoernooi Gilze-Rijen. Maar wie is
Univé?
Graag stellen we ons even voor.
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Door een bijdrage te leveren aan het badmintontoernooi, voelen we ons ook lokaal betrokken en
dat schept een band. Dat willen we dan ook verder uit gaan breiden, door meer te organiseren
in de regio Gilze-Rijen. Hoe? Dat gaan we verder
uitwerken.
We houden u op de hoogte.

Kopij: kopijvirke@outlook.com
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Jeugdredactie

 Jannes en Dio veel ‘verborgen’ talenten hebben?

Hallo allemaal, welkom op onze pagina! Deze
keer willen wij graag terugkijken op een wederom superleuk gemeentetoernooi met veel spannende wedstrijdjes. Om een keer iets anders te
doen hebben wij een pagina vol met foto’s en
wistjedatjes gemaakt.
Wist je dat:
 Jannes erg zijn best heeft gedaan om gênante
foto’s te maken?

 Kimberley Dio en Christian aan het lijntje
houdt (nadat ze werden gevraagd lijnrechter
te spelen)?
 Christa Remy aan het aanmoedigen was, omdat ze wilde gaan eten?
 Kimberley in het (van) Zonnetje stond? En
Christian in de schaduw zat?
 Iedereen Monique deze week een compliment moet geven?

 Hij er voornamelijk zelf niet bepaald charmant
op staat?
 Rick en Maud altijd met elkaar in gesprek zijn
via Whatsapp en heel soms in real-life?

 Sandy en Maaike in de douche stonden te
juichen toen Jannes en Christa hun prijs ophaalden?
 Joey en Jort helemaal kind werden in de douche?
 Rick geen knieën meer over heeft.
 Gilze dit jaar weer de gemeentebeker gewonnen heeft?

 Jort hartjes wil hebben van Fenne?
 Dio en Rick een telepathisch vermogen hebben om elkaar tegelijkertijd een luchtkus te
kunnen geven?
 Eva haar persoonlijke hooligans heeft?
 Colette het lekker vindt als er niemand gilt?
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze
Van Schijndel Metaal BV | T.S.C. Gosens | Bouwbedrijf Vermeulen
Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV
Forga metaalvervorming B.V. | Vermeer Architecten | Oomen Hoveniers
Keurslagerij De Jong | Fysiotherapie Gilze | Koningslicht BV | Van Eerd BV
Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling BV | Veldsink-Roelands Verzekeringen
Sponsor Clubkampioenschappen: Kreeft Assurantiën
Sponsor Gemeentetoernooi: Univé Verzekeringen
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!
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Wist u dat…
……… BC GILZE OOK IN 2016 DE BESTE BADMINTONCLUB UIT DE GEMEENTE GILZE-RIJEN BLIJKT!?
……… Evelien ook hele mooie oren heeft?
……… de nieuwe sporthalvloer nu alweer erg vies is?
……… volgens de gemeente het nieuwe LED-licht in de hal binnenkort wordt aangepast zodat er
geen schaduwplekken meer zijn?
……… Hein vijf weken lang 150 oude Virke’s heeft doorgenomen om zijn ongezouten artikel voor
het vorige keer verschenen jubileum-clubblad te schrijven?
……… Niels Oomen niet begrijpt hoe een selectiefoto gemaakt dient te worden?
……… onze voorzitter na slechts zes weken getrouwd te zijn, nu alweer vreemd is gegaan (en nog
wel met een mannelijke Bever)?
……… Femke recentelijk het laatste ‘kwakske’ van Mario heeft ingenomen?
……… Sofie’s bril soms zo vet is dat ze er haar eigen friet op kan bakken?
……… Remy zich op zondag tijdens het Univé gemeentetoernooi net zo voelt als de afgevoerde
Univé-koe?
……… deze koe al na 1,5 uur op zijn rug lag met de poten omhoog, dus wensen wij Remy een
voorspoedig herstel toe?
……… BC Gilze het U17-kampioensteam van vorig seizoen heeft ingeschreven als ‘Regionale Trots’
waardoor zij nu met een foto op de Rabobank-weekkalender 2017 komen te staan?
……… Frank inmiddels een volwaardig vervanger blijkt te zijn van John Graafmans?
……… zijn nieuwe zwarte zaalwacht-tenue (normaal gesproken) mooi afkleedt?
……… levende mascotte Luuk waarschijnlijk nu voor het laatst in zijn BC Gilze-mini-clubshirt paste?
……… er in 2017 gewoon heel veel BC Gilze-huwelijken gesloten dreigen te worden?
……… Romy Claassen unaniem is gekozen tot ‘favoriete Bever 2016’?
……… de rest trouwens ook best aardig blijkt te zijn?
……… zij alleen niet zo goed blijken te kunnen badmintonnen?
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