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Van de Redactie
Beste badmintonners en andere lezers.
Voor jullie ligt het 5e Virke van dit seizoen. Normaal een wat dunner exemplaar, maar dit jaar met 28 pagina’s toch
lekker vol.
Naast de reguliere rubrieken ook een
interview met John Graafmans, Ben
heeft een Cruijffiaanse spreuk gevonden
die ook voor het badminton geldt en er
zijn foto’s van topsport, topgezelligheid
en mannen met snor.
Veel lees- en kijkplezier!
Sofie en Michel.

Van de Voorzitter
Beste leden,
We zijn druk bezig om nieuwe leden
kennis te laten maken met onze vereniging. In januari hebben we een wervingsactie gehouden voor zowel jeugdals seniorleden. Hierdoor is er weer een
aantal jeugdleden bijgekomen, waar we
erg blij mee zijn! Helaas valt de aanwas
bij de senioren wat tegen, waardoor we
hier onze aandacht nog meer op gaan
richten. In september 2016 gaan we een
grote wervingsactie houden, waarbij we
ons gaan richten op drie doelgroepen:
•
Jongeren van 12 tot en met 18
jaar;
•
Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd;
•
Inwoners van 45 jaar en ouder.
Dit zijn drie doelgroepen die de gemeente Gilze-Rijen aan het sporten wil krijgen. Het bestuur heeft dan ook voor de`t Virke seizoen 24 nummer 5

ze wervingsactie subsidie aangevraagd
bij de gemeente. Deze subsidie zal worden verhoogd als we er samen voor zorgen dat deze nieuwe leden, die door deze wervingsactie lid worden, minimaal
één jaar lid blijven.
We zien in deze doelgroepen ook kansen
om ons ledenaantal te laten groeien,
omdat we voor de werving van deze
doelgroepen niet hoeven te concurreren
met andere verenigingen of sporten.
Mensen die tot deze doelgroepen behoren zijn relatief gezien weinig aan het
sporten, waardoor we ze ‘alleen maar’
hoeven te overtuigen om te gaan sporten. Dat is eenvoudiger dan mensen te
overtuigen om over te stappen van hun
huidige sport naar de badmintonsport.
De ouders van onze nieuwe jeugdleden
behoren ook tot de doelgroep, misschien
zijn er wel ouders die twijfelen of badminton iets voor hen is. Ik zou zeggen,
probeer het een keer, je mag drie keer
gratis en vrijblijvend meedoen op
woensdagavonden vanaf 20.00 uur.
Hartstikke leuk om dezelfde sport te beoefenen als je eigen kinderen! En je
hoeft echt nog niet te kunnen badmintonnen. Dat leer je vanzelf als je eenmaal begint.
Om meer mensen kennis te laten maken
met badmintonnen bij onze vereniging
heeft het bestuur iets nieuws verzonnen.
Elke eerste woensdag van de maanden
april tot en met juli zijn er ‘meespeelavonden’ voor alle senioren. Elk senior
lid mag een introducee meenemen die
dan vanaf 20.00 uur een paar gezellige
wedstrijdjes kan komen meespelen. Om
19.45 uur staat Jacqueline de Jong en
haar recreatiecommissie klaar om hen
een ‘wildcard’ te geven voor het inhangbord. Nodig dus gerust iemand uit die
het leuk vindt om eens kennis te maken
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met de badmintonsport bij onze vereniging.
Tot slot wil ik de jeugdleden wijzen op
het jeugdkamp dat van 15 tot en met 17
juli wordt gehouden. Waar we heen gaan
is nog een verrassing, maar dat het weer
een onvergetelijk weekend wordt, staat
vast! Hou dit weekend dus vrij!
Hartelijke groeten,
Ben van der Veer jr.
“Er is maar één moment dat je op tijd
kunt komen.
Ben je er niet, dan ben je óf te vroeg, óf
te laat.”

De trainingen op dinsdagavond (senioren) en vrijdagavond (jeugd) zijn inmiddels voorbij met de Clubkampioenschappen weer als afsluiting. Nu wordt er alleen nog op woensdagavond gebadmintond en nog een keertje op zondag. Ook
worden er in deze periode nog diverse
externe toernooien gespeeld, zoals het
Eind-Best toernooi en het reeds gehouden BC Shot toernooi. Tijdens dit laatste
toernooi was er een grote delegatie van
BC Gilze te zien. De TC vindt het goed
om te zien dat er zoveel (competitie)spelers deel hebben genomen. Ook
het resultaat was erg positief!

~ Johan Cruijff ~

Technische Commissie
We zijn eruit! Inmiddels hebben alle
competitiespelers die zich hebben aangemeld via het inschrijfformulier hun
nieuwe team voor competitieseizoen
2016-2017 ontvangen van de Competitieleiders Remy en Eva.
De Technische Commissie heeft de beste
en sterkste teams samengesteld waarbij
de kans op succes het grootste is. Ook
dit jaar was het echter weer puzzelen om
evenwichtige teams te maken. Dit heeft
dan ook geresulteerd in het feit dat de
teamindeling één week later dan in eerste instantie was aangegeven is uitgedeeld. Mocht je vragen hebben over de
teamindeling, dan zijn Eva en Remy natuurlijk bereid om met spelers en ouders
van gedachten te wisselen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.
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Naast het spelen van externe toernooien
is dit ook de tijd van het jaar voor de
verschillende Kampioenschappen. Gilze 1
heeft het in de Carlton GT Cup geschopt
tot de 3e ronde. Op woensdag 6 april
speelden zij de wedstrijd tegen BV Van
Zijderveld 1 (eredivisie Amstelveen).
Vele supporters waren gekomen om aan
te moedigen. De wedstrijden waren erg
close, maar helaas trok Gilze aan het
kortste eind en verloren zij met 1-4. Ook
Gilze 2 is gestart aan hun kampioenschap in de Regiobeker. Tijdens dit kampioenschap bestaat Gilze 2 uit Ben van
der Veer, Tim Braspenning, Maartje van
Nistelrooij, Marieke van den Ouweland
en Kimberley van Zon. Hoe ver zullen zij
komen? Gaan ze het finaleweekend haKopij: virke@bcgilze.nl

len? De eerste wedstijd hebben ze in ieder geval gewonnen met 0-5 en we komen er in het volgende Virke op terug
hoe het ze voor de rest is vergaan.
Het JTP-team geeft tot de zomervakantie
nog wel de nodige trainingen. Zodoende
kunnen alle jeugdleden toch nog lekker
blijven trainen om zodoende richting de
vakantie te gaan. Ná de vakantie zullen
de trainers weer iedereen laten afzien en
de conditie op peil brengen. Op vrijdag
zal de jeugd training krijgen van een externe trainer. Op de woensdagavonden
kunnen we komend seizoen gelukkig
weer gebruik maken van het JTP-team.
Op zondag 10 april hebben onze jeugdkampioensteams U15-1 en U17-1 deelgenomen aan de Slotwedstrijden. Tijdens het schrijven van dit stuk moeten
de Slotwedstrijden nog gehouden worden, dus een verslag volgt in het volgende Virke. Zet hem op Anouk,
Daphne, Kim, Koen, Jort, Fenne, Robine,
Simone, Joey en Rick!

Recreatie
Commissie
Direct na de jaarvergadering was er voor
de 1ste keer de BC Gilze pub quiz. Er zijn
30 leden die zich hebben opgeven. Iets
later dan gepland gaan we starten met
de eerste ronde. Tussendoor moeten er
ook nog verschillende vragen/puzzels
worden opgelost. Na een aantal rondes
wordt de winnaar bekend gemaakt. En
de 1ste BC Gilze pubquiz is een feit. Iedereen is enthousiast, dus dit gaan we
zeker nog een keer doen. Deze pubquiz
is mede mogelijk gemaakt door Maartje
en Michel van Galen, die hem ook gepresenteerd hebben. Bedankt Maartje en
Michel. Natuurlijk mogen we Kevin niet
vergeten voor het sponseren van de
hapjes.

Binnenkort zal elke competitiespeler alvast een overzicht gemaild krijgen van
de datums waarop de speelweekenden
zullen zijn. Zodoende kan iedereen deze
(zon)dagen alvast vrijhouden in zijn of
haar agenda.
De Technische Commissie zal tenslotte
de komende maanden gaan gebruiken
om samen met Badminton Nederland
weer het competitieprogramma compleet
te maken. Dat is altijd een kwestie van
vroeg beginnen, uitnodigingen versturen
naar alle tegenstanders en samen met
Anoek de juiste zaalhuur reserveren. Een
flinke klus, maar uiteindelijk lukt het altijd weer net op tijd voordat we straks in
september gaan starten.
Groetjes Maaike
`t Virke seizoen 24 nummer 5

En dan beginnen de clubkampioenschappen in het weekend van 2 en 3 april.
Maar eerst is er weer een ontbijtje voor
degene die zich hebben opgegeven. Omdat het vorig jaar zo goed is bevallen,
hebben we dit ontbijt weer georganiseerd. Met ongeveer 15 leden die zich
hadden opgeven was er om 8.00 een
ontbijt met verschillend brood, eierkoek,
koffie/thee, melk, sinaasappelsap,
vleeswaren, kaas en natuurlijk een gekookt eitje. Het was weer gezellig en
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leuk om zo de clubkampioenschappen te
beginnen, waarna om half 10 de eerste
wedstrijden zijn begonnen. Tijdens de
clubkampioenschappen zijn er weer leuke en spannende wedstrijden gespeeld
met verrassende uitslagen.
Op 20 april was er een recreatietoernooi
gepland, maar door omstandigheden is
deze verzet naar woensdag 11 mei. Als
jullie dit lezen zijn de uitnodigingen hiervoor al rond gedeeld. Dus geef jezelf op
voor dit toernooi. Met als thema Olympische Spelen hebben wij als rc-commissie
hier weer leuke alternatieven voor bedacht met in de hoofdrol natuurlijk badmintonnen.
Ook de laatste trainingen zijn geweest
voor de recreanten. De opkomst dit seizoen was weer goed. Voor volgend seizoen is Eric Graafmans weer gevraagd
om training te komen geven aan de recreanten.
De midweekcompetitie loopt ook op z’n
einde. Dinsdag 10 mei is de laatste wedstrijd waarop er thuis wordt gespeeld.
Binnenkort ontvangen alle recreanten
een uitnodiging voor het komende seizoen voor de training en midweekcompetitie.

Mini-competitie: De afgelopen periode
heeft ons mini-competitieteam alweer 3
wedstrijden gespeeld. Het team van
Nora, Nynke, Jelle, Sem en Dirk laten
leuke wedstrijdjes zien en hebben het
onderling erg gezellig. Het resterende
wedstrijdprogramma vind je hieronder.
Mocht je willen komen kijken en aanmoedigen, kom dan gerust langs.
Wk Datum
4
Woensdag
20 april
5
Zaterdag
21 mei
6
Zaterdag
4 juni

Tijd
Wedstrijd
18:00 Gilze 1 Mash 5
9:30
Shot 2 Gilze 1
9:00
Reeshof 9
- Gilze 1

Deeldiploma-examen: Op zondag 6
maart heeft het jaarlijkse deeldiplomaexamen plaatsgevonden. De jeugdleden
begonnen om 10:00 aan de shuttle-run
test, het eerste onderdeel van het examen. Vervolgens werden er verschillende
badmintonvragen beantwoord en daarna
was het tijd voor het praktijkexamen.
Alle jeugdleden die deelnamen aan het
examen hebben hun diploma behaald.
Gefeliciteerd allemaal! Het was leuk om
te zien hoe fanatiek iedereen was.

Tot zover het verslag van de rccommissie.

Jeugdcommissie
Hallo allemaal,
De afgelopen periode zijn er weer verschillende activiteiten vanuit de Jeugdcommissie georganiseerd:
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Kopij: virke@bcgilze.nl

Clubkampioenschappen: In het weekend
van 2 en 3 april heeft de jeugd in verschillende klassen meegedaan. In de Fklasse speelde op zaterdag en zondag de
jongere jeugdleden en in de E-klassen de
oudere jeugd. Er werden leuke en spannende partijen gespeeld.
Op zondag 3 april mochten ook de mini’s
meedoen in de mini-poule. Zij speelden
onderling wedstrijdjes. Het was leuk om
te zien dat na het vele oefenen van de
spelregels op woensdag er al “echte”
wedstrijden gespeeld konden worden.
Fabian mocht aan het einde van de ochtend de mini-bokaal mee naar huis nemen, gefeliciteerd!
Nieuwe jeugdleden: Tot slot blijven we
altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste
jeugdleden. In het begin van volgend
seizoen zullen we daarom wederom een
jeugdwervingsactie houden! Jullie broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes
en vriendinnetjes 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!

Let op: Woensdag 27 april is het Koningsdag en is er dus GEEN badminton!
Agenda aankomende periode:
4 mei: Meivakantie (Alleen van 19:0020:00 badminton)
18 mei: Avondvierdaagse (Alleen van
19:00-20:00 badminton)
Namens de jeugdcommissie,
Evelien Stokkermans & Eva Oprins

Van de Penningmeester
Hallo Clubgenoten,
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.
06-39443639, pstrengman@hotmail.com

`t Virke seizoen 24 nummer 5
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PR Commissie
Tijdens de meest recente ALV van februari heb ik al beschreven dat we binnen
de PR-commissie de zaken weer wat
prominenter op de kaart proberen te zetten. Na inmiddels 2 succesvolle flyeracties te hebben gedaan voor de werving, met name gericht op nieuwe
jeugdleden, worden er nu tot juli ook
‘meespeel-avonden’ georganiseerd voor
senioren. Op elke 1e woensdag van de
maand mogen senior-leden vanaf 20.00
uur –kosteloos– andere mensen meenemen: de buurvrouw, collega, familielid, een vriend of zelfs een oud-BC Gilze
lid. De recreatiecommissie zal deze
nieuwe mensen opvangen en voorzien
van een kaartje voor het inhangsysteem.
De PR-commissie heeft inmiddels ook
een fraaie algemene BC Gilze-brochure
gemaakt die we kunnen inzetten om alle
afdelingen en sportieve mogelijkheden
van onze club inzichtelijk te brengen
voor potentiële nieuwe leden. Helaas
wordt er in 2016 geen braderie gehouden, maar anders was dit een mooie gelegenheid geweest voor de PR-commissie
om onze club te promoten onder de Gilzer bevolking. Je kunt deze brochures
zelf bekijken, want deze vind je op onze
BC Gilze-muur in de sporthal.
Sofie geeft periodiek een soort van badminton-workshop tijdens de buitenschoolse opvang, door de gemeente Gilze-Rijen bedacht onder de naam ‘Sport’s
Cool’. Zij verzorgt samen met een gemeentelijke sportcoach deze extra sportlessen na schooltijd, uiteraard uitsluitend
de racketsporten waar badminton onder
valt. Hierdoor proberen wij BC Gilze natuurlijk enthousiast en positief onder de
aandacht te brengen, omdat we ook nog
`t Virke seizoen 24 nummer 5

een aantal nieuwe jeugdleden kunnen
gebruiken.
Begin april heeft iedereen een mail gekregen met daarin de mogelijkheid om
clubkleding te bestellen. Verplicht voor
alle (recreatie)competitiespelers, zowel
jeugd als senioren, zullen zij ook komend seizoen 2016-2017 weer in clubkleding dienen te spelen. Via het verspreide bestelformulier kan iedereen
zijn/haar keuze aangeven welke items er
in welke maatvoering gewenst zijn. Het
shirt is naar eigen keuze te voorzien van
een naambedrukking. Je moet zelf even
passen welke maat jij nodig hebt; hiervoor kun je terecht bij een clubgenoot.
Mario heeft elke woensdag een lijst bij
zich wie nu al een bepaalde maat in bezit
heeft. Wij zorgen er dan voor dat je je
nieuwe clubkleding ruimschoots vóór de
start van de nieuwe competitie binnen
hebt.
In de komende weken gaan alle PRcommissieleden Gilze en omstreken door
om de aflopende sponsorcontracten te
proberen te verlengen. Om de competitiebijdrage voor onze spelers betaalbaar
te houden is er heel veel geld nodig.
Hiervan worden extra zaalhuur, begeleiders en shuttles bekostigd. Dus mocht je
nog als sponsor willen fungeren of een
bedrijf kennen dat BC Gilze wil supporten laat het mij dan vooral weten. Alle
beetjes helpen!
Helaas heeft Kimberley aangegeven te
willen stoppen als vast PR-commissielid.
Dit betekent dat er weer ruimte is voor
een enthousiaste opvolger (m/v). Omdat
we beschikken over een heel duidelijk en
uitgebreid ‘Handboek voor bestuurs- en
commissieleden’ kunnen we je precies
inzicht geven in hetgeen er van je verlangd wordt. Natuurlijk moet deze in-

9

houd bij je passen en moet je het vooral
erg leuk vinden om ‘iets’ bij de PRcommissie te doen. Mocht je bijvoorbeeld verstand hebben van Wordpress
dan zijn we altijd blij met je hulp aangezien we onze nieuwe website hierin willen ombouwen. Maar 1x per jaar moet er
een clubkleding-bestelronde worden gedaan bij onze leverancier en ook dit is
een taak voor de PR-commissie die we
nog bij iemand willen onderbrengen. Op
deze manier maken vele schouders licht
werk. En het is ook nog eens altijd heel
gezellig tijdens de 4 vergaderingen die
we per jaar hebben… Dus als je nieuwsgierig bent of om eens van gedachten te
wisselen spreek me dan gerust eens aan
op woensdag.

het is altijd heel gezellig en we doen leuke activiteiten. Ook ga ik graag naar de
vrijdagavondtrainingen, want daar kun
je veel bij leren.

Sportieve groet namens de PRcommissie,
Mario

Doorgeefpagina
Jeugd
Hallo, ik ben Lara van Gils. Ik ben 14
jaar oud en ik woon in Gilze samen met
mijn ouders, broer Bram en broertje
Stef.
Ik zit op De Rooi Pannen in het 2de leerjaar op het niveau mavo. De leukste
vakken vind ik tekenen en vormgeving,
want ik vind het leuk om dingen met
mijn handen te doen. Het stomste vak
vind ik wiskunde, want ik vind er niks
aan en ik kan het niet zo goed.
Mijn hobby’s zijn badminton, afspreken
met vriendinnen en muziek luisteren. Ik
badminton ongeveer 5 jaar en ik vind
het super gezellig en leuk. Het leukst
aan badminton vind ik het kamp, want
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Later zou ik graag binnenhuisarchitect
willen worden of woonstyliste, want het
lijkt mij leuk om een huis heel anders in
te richten of te pimpen.
Je kunt mij ‘s nachts wakker maken voor
snoepjes, want die vind ik erg lekker.
Waar ik me echt aan kan ergeren zijn
mensen die altijd gelijk willen hebben en
aan spruitjes, want die vind ik echt heel
vies. Wat ik een leuk tv programma vind
is Alles Mag op Zaterdag, daar moet ik
altijd om lachen.
Ik geef de doorgeefpagina aan Lizzy van
Gils.

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Zaaldiensten

Jarige jeugdleden

27 april: Claud Klaassen – Remy van
Mierlo

Mandy van Baal
Joey van Gils
Luca Duffhues
Liz Aerts
Ruben Klaassen
Anouk Baart
Joyce van Gestel
Lizzy van Gils
Diede Willemse
Nick van Engelen

4 mei: Mardy Klaassen – Freddy Lent
11 mei: Izaak Kluit – Peter de Leeuw
18 mei: Hein van der Lee – Kimberley
van Zon
25 mei: William Aarts – Christian van
Zon
1 juni: Jeroen Albers – Tim Wirken
8 juni: Toine van Baal – Monique Willemse – Ophof
15 juni: Jill Weij – Ilse Ballemans – van
den Braak
22 juni: Mark van Berkel – Hans Weij
29 juni: René van Bezouw
6 juli: Bas van den Boer – André de
Vette
13 juli: Introducee Toernooi
20 juli: David Bogaars – Ben van der
Veer Sr.

Af & Bij
Bij:
+ Julia Sundermeijer
+ Luca Duffhues
+ Sanne Duffhues
+ Fabian Gielen

22 apr
22 apr
24 apr
26 apr
2 mei
11 mei
18 mei
25 jun
30 jun
18 jul

Jarige seniorleden
Maartje van Nistelrooij
20 apr
Mariëlla Theeuwes
21 apr
André de Vette
7 mei
Hans Weij
10 mei
Chrissy van den Hurk
11 mei
Jolanda van den Broek
12 mei
Jeroen Albers
14 mei
Christian van Zon
14 mei
René van Bezouw
15 mei
Marry van Mierlo
23 mei
Mandy Dirkx
23 mei
Mark van Berkel
26 mei
Marieke van den Ouweland
2 jun
Els Graafmans
11 jun
Mardy Klaassen
13 jun
Bart van Elderen
25 jun
Sandra Klaassen
26 jun
Bas van den Boer
2 jul
Susanne van de Vegte – van de
Nieuwelaar
6 jul
Frans Oprins
8 jul
Claud Klaassen
11 jul
Sofie Oprins
14 jul
Eva Oprins
14 jul

Af:
- Sterre Blom
- Simone Helmstrijd
- Vicky Vermeulen
- Lieke Mutsaers-Trommelen
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Doorgeefpagina
Senioren
Ik was blij verrast dat Loewy mij deze
pagina doorgaf. Dat geeft mij de gelegenheid om eens wat ouwe koeien uit de
sloot te halen, Loewy bedankt hiervoor!
Voor degene die mij niet kennen, ik ben
Kees van der Heijden. Ik ben op 1 november 1962 geboren in Gilze. Sommige
van jullie kennen mij misschien als beginners trainer. De basis voor mijn badminton verleden is omstreeks mijn 10e
jaar gelegd bij BC de Meppers. Die
speelden in de Schakel. Daar hadden we
een groot-(normaal) en een klein veld.
We hadden destijds zo’n 20 á 25 junior
leden. Mijn eerste trainer was Mauritz
van Vlist (ik hoop dat ik zijn naam goed
schrijf). Hij badmintonde destijds al bij
BCO. Kort daarna droeg hij het trainerschap over aan Martijn van Doormalen
(voormalig bondscoach en technisch directeur van de Nederlandse Badminton
Bond). Dus daar kan het niet aan hebben gelegen.
Bij de Meppers waren we geen lid van de
Nederlandse Badminton Bond. Dat kon
niet, omdat de accommodatie van de
schakel niet geschikt was voor officiële
wedstrijden. Dit was voor mij aanleiding
om, toen de sporthal in Gilze gebouwd
werd, mee over te gaan van de Meppers
naar BC Gilze. Kortom ik ben bij de oprichtingsvergaderingen van BC Gilze geweest. Deze vergaderingen staan me
nog, alsof het gisteren was, op mijn
netvlies gebrand. Wat een verandering.
Van een zaaltje met een groot en een
klein veld en voor om te kleden de
kleedruimtes aan de zijkant van het podium naar een, voor die tijd, super de
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luxe sporthal met toen nog 7 banen en
luxe kleedkamers met douches en al!
Laat ik het niet mooier vertellen dan het
is, de sporthal met al zijn facetten is nog
steeds identiek aan hoe het toen was.
Alleen zijn de banen wat verlegd zodat
er nog 2 enkelbanen bij konden en we
de grote toestroom van nieuwe leden
aan konden. Ook toen al hadden we een
wachtlijst en een overvolle ledenlijst.
Meteen is BC Gilze toen lid geworden
van de Nederlandse Badminton Bond en
zijn wij begonnen met het spelen van
competitie wedstrijden. Ik dus eerst als
junioren lid. Bij uitwedstrijden werden
we vergezeld door bestuursleden en ouders.
Wij zijn als club, waarvan ik speler was
en ben, onderaan de ladder begonnen.
Jarenlang promoveerden we met verschillende teams naar een hogere klasse.
Als ik me niet vergis was het hoogste
wat we gespeeld hebben als club 2e klasse landelijk. Dat heet nu 2e divisie, geloof ik. Ik heb veel hoogte en dieptepunten meegemaakt bij BC Gilze. 1 van de
hoogtepunten voor mij is het 2 jaar op
rij behalen van het Nederlands kampioenschap voor districtsteams. Dit veroorzaakte een saamhorigheid in de club
die zijn weerga niet kende.

Kopij: virke@bcgilze.nl

In die tijd deden we ook al aan clubuitjes
die vaak zo uit de hand liepen dat regelmatig café eigenaren aan mij kwamen
vragen van “Kees, is dat een sport vereniging waar dit allemaal deel van uit
maakt”? Ook hadden we in die tijd nog
een extra commissie, de eetcommissie.
We gingen met zijn allen onder die noemer vaak ergens eten. Doordat wij uitstraalden dat wij een gezellige vereniging waren, en nog zijn, kwamen er regelmatig spelers over van diverse verenigingen uit de regio. Ook ben ik jeugdtrainer geweest en zorgde ik in die tijd
voor de nodige sponsors. Flair Plastics,
De Chinese Muur, maar ook vele plaatselijke ondernemers ondersteunden onze
vereniging.

Na de geboorte van mijn eerste zoon,
Michel, ben ik gestopt met actief competitie spelen. De reden was dat ik het vervelend vond om hele zondagen weg van
huis te zijn voor wedstrijden. Wel viel ik
daarna regelmatig in bij teams waar men
`t Virke seizoen 24 nummer 5

iemand te kort kwam. Omdat ik voor die
tijd regelmatig tegen de Technische
Commissie aan liep te schoppen vond ik
dat ik na mijn actieve competitie carrière
zelf maar eens deel moest uit gaan maken van de Technische Commissie. Totdat ik na mijn scheiding weer actief werd
in het Heren team met Hein van der Lee,
Peter de Leeuw, Michel van Galen,
Jurgen Rommen en Hans Weij. Met deze
laatste vorm ik nog steeds het dubbel
duo “de zware jongens”!

Op dit moment speel ik alleen nog maar
op woensdag en dat bevalt prima. Het
punt is, ik vind zoveel dingen leuk om te
doen. Sporten in het algemeen, motorrijden, racefietsen, tennissen, muziek,
films en ja….een dag heeft maar 24 uur
en naast dit alles en werken, vinden ze
het thuis ook wel leuk dat ik daar wat
tijd doorbreng. En eerlijk gezegd is het
braaf thuis met mijn vriendinnetje Joice
en mijn kinderen Michel, Danny, Nill en
mijn jongste aan winst Flo ook heerlijk
toeven!
Ik geef de pagina door aan Peter de
Leeuw.
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Verslag Clubkampioenschappen
In het weekend van 2 en 3 april vonden
de Kreeft Assurantiën Clubkampioenschappen plaats. Ondanks de nieuwe
naam en verschillende debutanten in
verschillende klassen werd het ook een
weekend waarin inmiddels traditionele
derby’s op het programma stonden en
waarin spannende partijen werden gespeeld.
De psychologische oorlogsvoering en
voorpret was de weken ervoor al duidelijk te merken. Dit was overigens niet
aan de opkomst op de woensdagavond
te zien, maar met name op Facebook, de
aanschaf van toch ietwat originele tshirts en aftel-apps werd menig lid al
vroeg herinnerd aan de wedstrijden die
eraan zaten te komen. Ook mochten de
senioren rekenen op de concurrentie van
verschillende jeugdleden die hun debuut
maakten in de B en de C.
Op zaterdagochtend 8:00 waren verschillende leden al aanwezig voor het
ontbijt. Na de nodige kop koffie en wat
boterhammetjes naar binnen te hebben
gewerkt, werd de zaal klaargezet en begonnen de eerste spelers aan de warming-up. Rond half 10 konden de eerste
wedstrijden worden omgeroepen door de
bekende gezichten aan de wedstrijdtafel.
De vertrouwde stemmen van John, Ilse,
Sandra en het algemeen toezicht van
Joost Rovers zorgden er dit weekend
wederom voor dat iedere speler wist
waar hij moest zijn en dat alle partijen
op tijd werden gespeeld. Ook werd er
zelfs bijna het hele weekend voor op het
schema gelopen, waardoor de laatste
wedstrijd zondag om 18:00 was afgewerkt.
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De vele wedstrijden die per speler gespeeld moesten worden zorgden voor de
nodige spierpijn. Fysiotherapie Gilze
stond daarom op zowel zaterdag als
zondag paraat om blessures te voorkomen en de nodige massages uit te delen.
Ook kon Patrick met een gerust hart wat
spulletjes vergeten, aangezien Jürgen
Wouters op zondag met een standje voor
de nodige badmintonspullen zorgde.
In de B was het erg spannend aangezien
de gezusters Kreeft en besties Maud en
Chantal het tegen elkaar op moesten
nemen. Lange rallies en mooi badmintonspel werd getoond en de dames hebben laten zien dat ze zeker in de B
thuishoren. Els en Mariëlla lieten ook
zien tactisch erg sterk te zijn en werden
tweede. Fenne en Simone wonnen de
dubbel en beslisten samen over de eerste plaats in de damesenkel B. Simone
werd eerste en Fenne tweede na een
spannende driesetter. Ook werden
Michael Miao en Rick van Baal geduchte
tegenstanders voor de mannelijke Bspelers. Michel van Dongen stak echter
een stokje voor een overwinning van
deze jeugdige spelers en won van Rick,
die tweede werd, in een spannende driesetter.
De mini’s waren natuurlijk ook weer van
de partij op zondagochtend. Van 9:00 tot
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13:00 speelden ze continu wedstrijden,
waar ze het vele oefenen van serveren
en andere slagen toepasten in echte
wedstrijdjes. Ook mochten ze bij elkaar
tellen om met de spelregels te oefenen.
Fabian mocht uiteindelijk de beker mee
naar huis nemen.
In de F-klasse was Julia Sundermeijer de
grote winnaar. Ze won in de enkel van
Lars Vermeeren en samen mochten ze
de prijs voor de dubbel meenemen.
Jannes en Koen namen het tegen elkaar
op in de finale in de E. Hier bleek Koen
net iets scherper te spelen, waardoor
ook hij een spannende driesetter in de
finale won. Jannes en Joey mochten de
dubbelprijs mee naar huis nemen, nadat
ze van Jort en Koen wonnen.
In de C- en de V-klasse had dit jaar een
fusie plaatsgevonden die de gemiddelde
leeftijd ietsje hoger maakte. Dit werd
echter gecompenseerd door Bente en
Thibo die eerste werden in de mix. Frans
Oprins en André de Vette wonnen in een
spannende wedstrijd van Joost Rovers
en Ben van der Veer Sr. de dubbel. Bij
André wordt binnenkort ook de eerste
prijs in de enkel afgeleverd.
Ingrid en Jacqueline waren voor deelname aan het toernooi al verzekerd van
twee prijzen. Na twee enkelwedstrijden
met zowel een overwinning voor Ingrid
als voor Jacqueline telden de dames netjes de punten op en kwamen tot de conclusie dat Ingrid de eerste prijs mee naar
huis mocht nemen. In de dubbel wonnen
Ingrid en Jolanda van Jacqueline en
Wendy.
In de A-klasse was het dit jaar erg spannend met enkel verrassingen. Na ver-
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schillende overwinningen in de mix
mochten de toch enigszins (roze) underdogs Maaike en Mario het opnemen tegen smashkanonnen Evelien en Niels,
die toch net iets sterker waren. In de
dubbel stonden Maaike en Evelien tegenover Heidi en Sandy in de finale. Na
het spelen van verschillende toernooien
wisten Evelien en Maaike deze wedstrijd
te winnen. Verder werden verschillende
klassiekers gespeeld. Zo mochten
Maaike en Sandy het dit weekend 2 (!)
keer tegen elkaar opnemen. Sandy wist
in deze partijen telkens net iets sterker
te zijn en mag zich daarom, na een onderbreking van een jaar, wederom clubkampioene noemen. ‘Recreanten’ Mario
en Remy mogen op hun shirts nog een
extra keer ‘winnaar’ laten drukken. Ze
wisten hun geduchte tegenstanders Tim
Braspenning en Jeroen Albers te verslaan en mochten de Van Mierlo
Brothers-cup mee naar huis nemen.

Niels Oomen won de enkel van Remy,
die niet was opgewassen tegen zijn harde smashes en scherpe spel.
Na op tijd klaar te zijn op zondagavond,
werd het weekend afgesloten met de
prijsuitreiking en een buffet bij de sporthal.

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Van de Jeugdredactie
Zoals jullie weten was het een paar
weken geleden weer zover: De Clubkampioenschappen. Wij hebben een
aantal mensen ondervraagd wat ze
het leukste vinden aan de clubkampioenschappen en hebben die hier
voor jullie op een rijtje gezet.
Ook willen wij namens de jeugdredactie iedereen die tijdens de clubkampioenschappen geblesseerd geraakt is, veel beterschap wensen, en
hopelijk tot snel weer in de sporthal!

Jannes Oprins:
1. De grote hoeveelheid
AA-drink.
2. De fanatieke support
van Tim Wirken tijdens de prijsuitreiking.
3. Naar buiten lopen en
beseffen dat het binnen in de sporthal eigenlijk ontzettend
stinkt.

Maartje van Nistelrooy:
1. Verrassende wedstrijdresultaten
2. Samen ontbijten
3. De gezelligheid
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Mario van Mierlo:
1. Alle verliespartijen van
Tim Braspenning.
2. Eten naderhand
3. 2 dagen in de sporthal
hangen.

Koen Timmermans:
1. Een spannende uitdagende wedstrijd.
2. Winnen (zegt hij met
een grijns).
3. De enkel-wedstrijden

Lars Vermeeren:
1. De enkel tegen Hugo
2. Mooie wedstijden
3. De prijsuitreiking

Tot slot willen wij Ben, Maaike en
Sofie erg bedanken voor de vrijdagtrainingen van de afgelopen jaren.
Ze gaan er namelijk tot onze spijt
mee stoppen. We krijgen volgend
seizoen een externe trainer en dat
zal wel even wennen worden. Ben,
Maaike en Sofie, bedankt!

Kopij: virke@bcgilze.nl

Interview John
Graafmans
Als zaalwacht bij thuiswedstrijden van de competitie, vast lid
aan de wedstrijdtafel tijdens de
clubkampioenschappen en vaste
supporter is hij een bekend gezicht binnen onze vereniging;
Voor ons een goede reden om
John te vragen naar zijn passie
voor badminton en voetbal. In
2002 is John al een keer geïnterviewd, maar wij vonden dat dit
interview wel een update kon
gebruiken.
Personalia:
Naam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Woonplaats:
Lengte:
Gewicht:
Burgerlijke stand:
Kinderen:

John Graafmans
10 augustus 1955
Breda
Gilze
1.76m
80 kg
Getrouwd met Els
2 zonen, Mark en
Dave
Hobby’s:
Voetbal en badminton kijken
Lievelingsmuziek: Queen en Nederlandstalig, maar
geen Frans Bauer.
Lievelingsdrank: Bier
Lievelingseten:
Snert, maar dat
krijg ik (nog
steeds) niet.

in de week mee bezig te zijn geweest, ben ik daarmee gestopt. Bij
de badminton kwam ik Gilze 1 vaak
aanmoedigen, waar menig tegenstander zich aan stoorde. Ook hielp
ik daar af en toe met tellen. Toen ik
bij de voetbal was gestopt, ben ik
gevraagd om in de Technische commissie mee te gaan helpen en zodoende.
Naast de Technische Commissie, heb
ik destijds bij Archie van Genderen
een trainingscursus gedaan en ben
training gaan geven. Ook ben ik jarenlang meegegaan met het jeugdkamp, eerst met Toine en Jacqueline,
later ook met Els. Met het 25-jarige
bestaan van de badminton ben ik tot
vrijwilliger van het jaar uitgeroepen,
wat ik erg leuk vond. Ondertussen
kan ik de tijd niet meer bijhouden.

Hoe ben je bij BC Gilze terechtgekomen?
Ik was zelf altijd erg veel bezig met
voetbal bij VV Gilze, waar ik onder
andere in de Technische commissie
zat, teams coachte en het jeugdkamp daar mede heb opgericht. Na
ongeveer 20 jaar hier 6 tot 7 dagen
`t Virke seizoen 24 nummer 5
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Heb je zelf gebadmintond?
Ik maakte mijn debuut tijdens het
gemeentetoernooi met Hans Weij.
Zelf heb verder 4 tot 5 jaar recreatiecompetitie gespeeld. Doordat ik
last van mijn heup kreeg, ben ik uiteindelijk gestopt. Na verschillende
operaties en kunstheupen, weet ik al
dat dit niet meer beter wordt.
Wat is jouw badmintonhoogtepunt?
Doordat de partner van Jos uitviel
tijdens het gemeentetoernooi, zochten ze een invaller. Ik heb toen samen met Jos in de A mogen spelen,
onder andere tegen Mario en Remy.
Wat vind je zelf zo leuk aan coachen?
Ik vind het leuk om kleine dingen
mee te geven, met name aan de
jeugd aangezien zij dit iets makkelijker aannemen en pakken dit vaak
positief op. Als een ‘leek’ kan ik toch
maar kleine aanwijzingen geven,
maar ik kan ze bijvoorbeeld altijd op
hun service wijzen. Wel heb ik 35
jaar ‘kijk-ervaring’. Ooit heb ik een
keer bij Mardy Klaassen de tip gegeven om iets dieper te serveren, nadat ze de eerste set had verloren.
Uiteindelijk won ze de wedstrijd, mede door deze tip. Ik heb een paar
jaar terug Gilze 5 gecoacht, wat erg
leuk was. Dit was een jeugdteam dat
toen was overgezet naar de senioren. Ik vond het erg leuk om ze een
paar tactische tips te geven en ze af
en toe op de service te wijzen. Je
merkt toch dat het fijn is om ze een
tip te geven of er even naartoe te
gaan. Al is het maar mentaal. Na een
strategische omwisseling in de opstelling gingen we ineens wedstrijden
winnen in plaats van verliezen en
eindigden we uiteindelijk in de top 3.
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Wat zijn jouw tips op het gebied van
coachen?
Als coach moet je accepteren wanneer iemand wel of geen tips wil. Het
is iedere spelers goed recht om een
coach af te wijzen en als coach moet
je dit ook kunnen accepteren. Daarom is ook erg belangrijk om te overleggen wat een speler wel of niet wil
horen en wanneer bepaalde tips tactisch zijn om te geven. Timing is
daarom ook erg belangrijk. Weten
wanneer je wel of geen tip moet geven is erg belangrijk.
Wat vind jij, als zaalwacht, een reden
om een speler op gedrag aan te
spreken of ze uit de zaal te zetten?
Ik vind het erg irritant als er wordt
gevloekt. Zeker als er jeugd aanwezig is, moeten spelers op hun taalgebruik letten. Sport is emotie en ik
snap dat het soms nodig is om je af
te reageren, maar je hoeft daarom
niet te vloeken of met rackets of
vleeswaren te gooien. Houd het
daarom binnen de perken. Ik geef
vaak wel waarschuwingen, voordat ik
echt maatregelingen neem. Gelukkig
weten de meeste spelers wel genoeg
als ik een keertje roep.

Je coacht het dames(zaalvoetbal)
team ook al een lange tijd. Doe je dit
nog steeds?

Kopij: virke@bcgilze.nl

Dit doe ik ook nog steeds. Ze hebben
ook een tijdje ‘De Johnies’ geheten,
toen we tijdelijk geen sponsor hadden. Later zijn we gefuseerd met Van
Eijk. Dit doe ik al zo’n 30 jaar.
Je vormt al jaren samen met Ilse en
Sandra een dreamteam aan de wedstrijdtafel bij de clubkampioenschappen, wat vind je hier zo leuk aan?
Ik vind de clubkampioenschappen
erg leuk. Zo ben ik lekker bezig met
badminton en ben ik betrokken bij de
club. Samen met Sandra en Ilse,
werkt het nu al jaren erg goed. Eerst
speelden we altijd zelf, waardoor de
wedstrijdtafel niet altijd bemand was,
maar nu kunnen we alles goed in de
gaten houden.

Wat vind je zelf het mooiste spel aan
badminton?
Toen ik de trainingscursus volgde,
werd er een grote nadruk op de dubbel gelegd. De dubbel vind ik ook het
mooiste spel dat er is. Het mooiste
dubbelkoppel vond ik ook Eric
Graafmans samen met Winfried de
Kock. Dit was technisch gezien niet
echt een dubbel, maar wat ze deden
werkten heel goed. Ook vind ik het
verdedigingswerk van Mario en Remy
erg mooi, maar het ‘sjouwbadminton’ van Tim en Jeroen kan ik
ook erg waarderen.
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Een tijdje terug vroegen we Els hoe
jij haar had versierd. Dus John: Hoe
heb jij Els versierd?
Dit was toen we moesten voetballen
bij de Hooikar. Els en een vriendin
van haar kwamen toen voetbal kijken. Ik had het toen vooral op haar
vriendin gemunt. Toen zij die avond
uiteindelijk niet meeging op stap,
bleek ik ook niet ‘neffen Els te kunnen kijken’. Het was toen meteen
raak en ik kon destijds wel verliefd
op haar worden. We zijn inmiddels
33 jaar getrouwd en kennen elkaar
43 jaar. Ik gun het iedereen.
Wat doe je verder naast de voetbal
en de badminton?
Voetbal kijken bij Mark en Levi. Bij
hen zou ik echter niet kunnen coachen. Zij spelen vooral in een gezelligheidsteam en ik zou daar iets te fel
voor zijn. Verder doe ik op dinsdagavond vrijwilligerswerk bij de
Volkaerd, waar ik kaart met oudjes.
Dit wordt erg gewaardeerd, maar
kan soms ook een beetje lastig zijn
als je bijvoorbeeld te maken hebt
met autisme.
Wat doe jij in vakanties?
Ik ga samen met Els ieder jaar 2 weken op vakantie, altijd in Nederland.
Dit jaar ga ik voor het eerst drie weken, wat ik hoop vol te kunnen houden. We gaan graag in het hoogseizoen, dan is er wat te beleven. We
zijn ook weleens naar Turkije geweest, naar een resort. Ik zou hier
graag nog op een andere manier
naartoe gaan, aangezien ik meer van
drukte en levendigheid om me heen
houd.
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Dit sluit ook een beetje aan bij jouw
taak als zaalwacht. Hou je van drukke en zeurende mensen?
Ik houd inderdaad wel van een beetje tegengas en mensen om me heen.
Wat vind je leuk aan BC Gilze?
De juiste mensen zitten op de juiste
plaats in commissies en qua vrijwilligerswerk, maar je kan natuurlijk altijd meer vrijwilligers en coaches gebruiken.
Dat zou ik ook nog wel willen verbeteren aan BC Gilze, iets meer coaches bij voornamelijk de jeugd met
verstand van zaken. Een goede
coach op de juiste plaats is erg belangrijk. Ook voor jeugdige teams bij
de senioren in bijvoorbeeld Gilze 3, 4
of 5. Het plan om een seniorlid aan
een jeugdteam te koppelen, vind ik
daarom ook erg goed. Wel snap ik
dat dit erg lastig kan zijn qua tijd en
vrijwilligers.

Antwoorden interview 2002 en
nu:
Welke luxe zou je nooit willen missen?
Toen: De televisie
Nu: Mijn auto
Je moet naar een onbewoond eiland,
wat neem je mee?
Toen: Een kratje bier en een slof sigaretten… en een opener en een
aansteker.
Nu: Een televisie
Waarom neem je Els niet mee?
Toen: Die hoef ik niet mee te nemen,
dan zegt ze: “Ga je hier nu ook al
roken!”
Nu: Dat houden we geen 2 dagen
vol.
Wat zou je doen met 1 miljoen?
Toen: Ik zou een cruise gaan maken
en een andere auto kopen, een Ferrari Testarossa.
Nu: Ik zou mijn huis afbetalen en
een andere auto kopen, een grote
Audi of Mercedes. In een Ferrari kan
ik niet meer.
Ik ga nog liever dood dan dat ik:
Toen: Na mijn 60e moet werken. Anders ben je straks te oud om nog te
genieten van het leven.
Nu: Dat gaat misschien lukken. Hopelijk ga ik volgend jaar met prepensioen.
Waar kun je je ’s nachts voor wakker
maken?
Toen: Dat weet ons Els wel.
Nu: Een goede Champions League wedstrijd
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OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSOREN VAN BADMINTONCLUB GILZE:
Hoofdsponsoren seniorencompetitie:
Administratiekantoor Meeuwesen
Q-Promotions

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Fysio Therapie Gilze

Telbordsponsoren:
Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | T.S.C. Gosens
Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV | Van Eerd BV
Van Schijndel Metaal BV | Keurslagerij De Jong
Forga metaalvervorming B.V. | Koningslicht BV
Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling
Sponsor Clubkampioenschappen: Kreeft Assurantiën
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!
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Wist u dat…
……… onze mascotte Gil een week lang bij Jannes thuis heeft gelogeerd?
……… er voor het eerst in de BC Gilze-geschiedenis een eredivisie-team naar Gilze
kwam (in de 3e ronde van het bekertoernooi Carlton GT-cup)?
……… we Claud willen bedanken voor al die jaren waarin hij, tot afgelopen maart, voor
ons allen de Spaarkas van de sporthal mee heeft georganiseerd?
……… tijdens het Deeldiploma-evenement van de jeugd de lat weer hoog gelegd werd
door de ‘jury’, maar dat onze junioren goed aangemoedigd werden door hun
supporters vanaf de tribune?
……… Maartje, na 3 jaar lid te zijn, nog altijd moet wennen aan al die gekke ‘rituelen’
bij BC Gilze (maar het wél heel gezellig vindt)?
……… ‘Team Trekhaak’ niet opgewassen bleek tegen het winnende team tijdens de hele
gezellige eerste editie van de BC Gilze-pubquiz?
……… MudMaster Ben jr. geen enkele voorbereiding nodig had om ‘finisher’ te worden?
……… Hein het oudste, actief spelende lid uit de BC Gilze-historie is met zijn 72 jaar?
……… Maaike Duitse gesprekken altijd vrolijk afrondt met: ‘keine Ahnung’ ?
……… Rick van Baal en Sandy van Trier naar eigen zeggen doping hebben gebruikt
tijdens de laatste clubkampioenschappen?
……… Jeroen geïnteresseerd is in zowel vrijgezelle dames als heren?
……… we met Bas v.d. Boer nu onze eigen Edgar Davids in huis hebben?
……… het weer hele leuke Kreeft Assurantiën-clubkampioenschappen waren met
daarbij een hoofdrol voor de opstomende talentvolle jeugdleden die niet
onverdienstelijk bij de senioren meededen?
……… Christian tijdens het afsluitende etentje nog maar één bal had?
……… er steeds meer nieuwe trotse eigenaren van de nieuwe BC Gilze-minishirts in
Gilze e.o. rondrijden?
……… Evelien en Patrick op vakantie waarschijnlijk gaan trouwen in bijzijn van Elvis?
……… wij Kees v.d. Heijden (Flo) en Jos Vermeulen (nnb) feliciteren met hun recentelijke gezinsuitbreiding?
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Kopij: virke@bcgilze.nl

