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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers. 
 

Voor jullie ligt het laatste Virke van dit 

seizoen. We hebben weer een mooie edi-

tie voor jullie samen kunnen stellen met 

wederom dank aan alle leden die de tijd 

nemen om een bijdrage te leveren aan 

ons mooie clubblad. 

 

Naast de reguliere rubrieken is er deze 

keer de (her)introductie van de column 

en een verkiezing van het leukste wist-

u-datje van dit seizoen waarmee zelfs 

een mooie fles goede champagne te 

winnen valt! 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier en een 

fijne vakantie! 

 

Sofie en Michel. 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Bij het schrijven van dit stuk is de vrij-

willigersbarbecue net achter de rug. Het 

jaarlijkse bedankje voor alle vrijwilligers 

die in het afgelopen jaar iets voor de 

club hebben gedaan. Het was een erg 

gezellige avond en het was erg positief 

om te zien dat er een nieuw groepje jon-

ge vrijwilligers voor de eerste keer ook 

aanwezig was. Door deze jonge vrijwil-

ligers blijven we van onderaf aan ver-

nieuwen en kunnen we met vertrouwen 

de toekomst tegemoet zien! 

 

Als ik met bestuursleden van andere 

verenigingen spreek, noem ik dit ook 

altijd de grootste kracht van onze ver-

eniging. Door onze jeugdleden te vragen 

iets voor de vereniging te doen, zorgen 

we er voor dat zij nog meer binding krij-

gen met de vereniging, waardoor de 

overstap naar de senioren makkelijker 

zal zijn. Daarnaast krijgen we hierdoor 

nieuwe enthousiaste vrijwilligers en 

wordt vrijwilligerswerk een vanzelfspre-

kend onderdeel van het lid zijn van een 

vereniging. 

 

Vorig jaar hebben we in de zomervakan-

tieperiode gewoon door kunnen spelen. 

We hadden toen een geïmproviseerde 

kantine gemaakt in het beheerdershok, 

wat voor een unieke sfeer zorgde. Of dat 

dit jaar ook mogelijk is, is maar de 

vraag. In de zomer zal er namelijk een 

nieuwe vloer worden gelegd, wat enkele 

weken in beslag zal nemen. Ook zullen 

de lampen vervangen worden, waardoor 

de zaal mogelijk ook niet te gebruiken is. 

Op dit moment is het dus nog een beetje 

onzeker en ik hoop dat we snel iets defi-

nitiefs kunnen melden. We hopen dat we 

net als vorig jaar toch enkele avonden 

kunnen doorspelen. 

 

Het nieuwe seizoen zal beginnen met 

een wervingsactie gericht op seniorle-

den. Hiervoor zal in Gilze huis-aan-huis 

worden geflyerd. En in verschillende me-

dia zullen we erg actief zijn, zoals in het 

weekblad en op Facebook. Houd dit dus 

in de gaten en nodig andere mensen uit 

om ook eens een kijkje te komen nemen 

bij onze vereniging! 

 

Tot slot wil ik iedereen een hele fijne va-

kantie toewensen! 

 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

 

“Coming together is a beginning; 

keeping together is progress; 

working together is success.” 
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“Samenkomen is een begin, 

samenblijven is vooruitgang, 

samenwerken is succes.” 

 

Technische  
Commissie 
 

Wat gaat de tijd toch snel. Weer een sei-

zoen voorbij! Voordat ik iedereen een 

fijne vakantie ga wensen zijn er nog een 

aantal zaken waar ik jullie van op de 

hoogte wil stellen. 

 

In het vorige Virke stond vermeld dat er 

2 jeugdteams deel gingen nemen aan de 

Slotwedstrijden. Deze dag was erg span-

nend, sportief en gezellig. De coaches 

Eva en Sofie waren tijdens deze dag ook 

aanwezig om de teams te coachen waar 

nodig. Voor het U15-1 team was dit de 

eerste keer dat ze deelnamen aan de 

Slotwedstrijden. Ze deden het erg goed, 

moedigde elkaar goed aan en hebben 

uiteindelijk een mooie 5e plaats van Bra-

bant behaald; Gefeliciteerd Koen, Jort, 

Anouk, Daphne en Kim. Voor het U17-1 

team was dit de tweede keer dat ze 

meededen en ook deze keer werden ze 

eerste van Brabant. Dit betekende we-

derom een plaats op het NK in Zutphen. 

Er is al meerdere malen aandacht aan dit 

NK besteed, dus voor nu houd ik het wat 

korter. Het is natuurlijk een unieke pres-

tatie om als team voor de 2e keer op rij 

naar het NK te mogen. Vorig jaar 4e, dit 

jaar 3e van Nederland. Ook voor Simone, 

Fenne, Robine, Rick en Joey; Gefelici-

teerd met deze knappe prestatie!! 

 

Dan hadden we dit jaar ook een senio-

renteam wat extra goed bezig was, na-

melijk tijdens de Regiokampioenschap-

pen Brabant-Limburg. Het team be-

staande uit Ben van der Veer, Tim   

Braspenning,  Kimberley van Zon,      

Marieke van den Ouweland, en Maartje 

van Nistelrooij wisten zich na een paar 

spannende poulewedstrijden te kwalifice-

ren voor de finaledag. Met een kleine 

delegatie BC Gilze fans (lees Maaike met 

wat jeugdleden) en het team zijn we za-

terdag 25 juni afgereisd naar Weert. He-

laas was Tim Braspenning verhinderd, 

waardoor invaller Tim Wirken was inge-

schakeld om het team naar de winst te 

helpen. De finaledag bestond uit 3 pou-

lewedstrijden en al snel was het duidelijk 

dat het geen gemakkelijke dag zou wor-

den. Het was voor veel spelers even 

wennen aan de zaal, de kantine was niet 

open, de tribune was leeg, maar op de 

BC Gilze bank was het enorm gezellig. Er 

werden veel spannende wedstrijden ge-

speeld, veel 3-setters net wel/net niet 

gewonnen, de jeugd moedigde volop aan 

en dit resulteerde in een mooie 3e plaats 

van Brabant-Limburg. Gefeliciteerd Ben, 

Tim, Maartje, Kimberley en Marieke!! 

 

Met deze behaalde 3e plaats is ook gelijk 

het laatste kampioenschap van dit sei-

zoen afgerond. Er zijn weinig tot geen 

toernooien meer en veel spelers nemen 

een ‘zomerstop’. Natuurlijk is daar niets 

mis mee, maar vergis je niet. Het is zo 

weer september en de competitie is dan 

ook weer dichterbij dan je denkt. Een 

tiental spelers heeft er dit jaar dan ook 

voor gekozen om door te trainen op 

dinsdag, op eigen kosten, zodat ze een 

minder lange stop hebben dan de mees-

te spelers. Je kan natuurlijk ook altijd 

thuis aan de slag; hardlopen, krachtoe-

feningen, intervaltraining en noem maar 

op. Doordat er in de zomervakantie een 

nieuwe vloer in de sporthal komt is het 

helaas niet mogelijk om zoals eerdere 

jaren in de laatste weken van de zomer-

vakantie alvast te trainen. Dit betekent 

dat de eerste competitietraining (jeugd 
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en senioren) in de eerste schoolweek (5-

11 sept.) zal zijn.  

 

Inmiddels heeft iedereen alvast de eer-

ste speeldata voor volgend seizoen van 

Richard ontvangen. Gedurende de va-

kantie zullen jullie updates ontvangen 

per mail, zodat je de data tijdig in je 

agenda kan zetten. Zijn er vragen over 

de speeldata, dan kan je hiervoor altijd 

bij Richard terecht. 

 

Als laatste punt wil ik nog even aanhalen 

dat we enorm druk bezig zijn met het 

zoeken van een trainer voor de senioren-

training op dinsdag en voor de jeugd-

training op vrijdag. Dinsdagavond geeft 

Jeffrey natuurlijk ook nog training ko-

mend seizoen, maar de groep wordt te 

groot om een goede passende training te 

verzorgen voor iedereen. Op vrijdag 

hebben Maaike en Ben aangegeven te 

stoppen in verband met werk en omdat 

het tijd werd om de jeugd eens kennis te 

laten maken met een andere trainer. 

Mocht je nog iemand kennen die tijd en 

interesse heeft om een van deze groe-

pen training te geven dan hoor ik het 

graag. Je mag ze altijd contact op laten 

nemen of geef het bij mij aan, zodat ik 

zelf contact op kan nemen! 

 

Dan wil ik alleen nog maar zeggen, fijne 

vakantie en tot volgend seizoen! 

 

Groetjes, Maaike 

 

Recreatie 
Commissie 
 

Alweer het laatste Virke van dit seizoen. 

Als laatste activiteit is het introdu-

cétoermooi op 13 juli. Dit toernooi is al-

tijd heel gezellig en leuk als afsluiting 

van het badmintonseizoen. Ook dit jaar 

was de opkomst weer goed en na een 

paar uurtjes badmintonnen hebben we 

nog afgesloten met een kleine versnape-

ring. 

 

De midweekcompetitie zit erop en hier is 

de uitslag van de recreatieteams. Gilze 1 

is op de 4de plaats geëindigd, Gilze 2 is 

op de 4de plaats geëindigd, Gilze 3 is op 

de 5de plaats geëindigd, Gilze 4 is op de 

6de plaats geëindigd en Gilze 5 is op de 

5de plaats geëindigd. Deze uitslag kun je 

ook nalezen op de website van bc-gilze. 

Voor het komende seizoen hebben we 

weer 4 recreatieteams. De thuiswedstrij-

den zijn altijd op dinsdagavond van 

20.30 tot 23.00. Onze eerste thuiswed-

strijd is op 11 oktober. 

 

Ook het komende seizoen gaat Eric 

Graafmans weer training geven. De tijd 

is hetzelfde gebleven, namelijk van 

20:30 tot 22:00. Degene die zich hebben 

opgeven voor de training en/of competi-

tie hebben inmiddels alle informatie 

hierover gehad. 

 

Heb je nog leuke ideeën voor ons, laat 

het dan weten. Vind je het leuk om mee 

te helpen in de recreatiecommissie, 

spreek dan een van de commissieleden 

aan. 

 

Dit was het weer het laatste stukje van 

dit seizoen van de rc-commissie. Wij 

wensen jullie een leuke vakantie en tot 

ziens in het nieuwe seizoen. 

 

Groetjes van de rc-commissie. 
 

Jeugdcommissie 
 

Hallo allemaal, 
 

Het seizoen zit er alweer bijna op…! Maar 

gelukkig hebben we als Jeugdcommissie 
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niet stil gezeten, want we hebben weer 

een aantal leuke activiteiten gehad en 

onze leukste activiteit nog voor de boeg: 

het Jeugdkamp! 

 

Minicompetitie: Dit jaar hebben we, net 

als voorheen, weer meegedaan aan de 

Minicompetitie. Het team bestond uit 

Dirk, Jelle, Sem, Nora en Nynke. Zij 

hebben uiteindelijk de 2e plek gehaald in 

hun poule. Erg knap gedaan, gefelici-

teerd met dit mooie resultaat. 

 

Avondvierdaagse: Van 16 tot en met 19 

mei was het weer Avondvierdaagse in 

Gilze. Dit jaar hebben we vanuit BC Gilze 

met twee afstanden meegelopen, name-

lijk met 3 kinderen de 5km en met 4 

kinderen de 10 km. Alle kinderen hebben 

zonder problemen de afstanden erg goed 

uitgelopen. Op het einde heeft iedereen 

zijn nieuwe medaille in ontvangst mogen 

nemen en ze kregen van BC Gilze ook 

nog een kleine beloning en een mooie 

gouden shuttle. Alle kinderen en bege-

leiders worden bedankt voor de gezellige 

wandelingen! Voor de sfeerimpressie zijn 

hieronder een aantal foto’s van de 

Avondvierdaagse toegevoegd. 

 

 

 

Dubbelcup: Woensdag 13 juli is de laat-

ste ronde van de Dubbelcup. Zorg dat je 

er bij bent, want dit is je laatste kans om 

punten te scoren! Wie van de kinderen 

zal er de meeste punten hebben ge-

haald!? 

 

 

 

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 broer-

tjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes 

en vriendinnetjes zijn van harte welkom 

om eens bij ons te komen kijken en wel-

licht ook lid te worden van onze vereni-

ging. Dus ken je iemand die wil komen 

badmintonnen, breng hem of haar dan 

op woensdagavond mee!  

 

Agenda komende periode: 

13 juli = Dubbelcup Ronde 2 

15, 16, 17 juli = Jeugdkamp! 

20 juli = Ouder/kind-toernooi 

 
Namens de jeugdcommissie, 

Evelien Stokkermans 
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PR Commissie 
 

Bij het schrijven van dit artikel zitten wij 

als PR-commissie in de afrondende fase 

van ons nieuwe sponsorjaar 2016-2017. 

Met nog een paar contracten te verlen-

gen stevenen we af op een zeer mooie 

opbrengst van financiële middelen voor 

komend seizoen. Hiermee stellen we al 

onze (jeugd- en senioren) competitie-

spelers in staat om tegen een redelijke 

eigen bijdrage mee te doen aan de 

Bonds- en Regiocompetitie. 

 

Mocht je toch nog een partij kennen 

(misschien wel je eigen werkgever…) die 

mogelijk geïnteresseerd is in enige vorm 

van sponsoring, laat dat Remy of mij dan 

even weten. Er zijn heel veel mogelijk-

heden waar ieder beschikbaar budget 

passend op gemaakt kan worden. Klein 

of groot, iedere bijdrage is welkom! Ons 

mailadres hiervoor 

is: sponsoring@bcgilze.nl. 

 

Alhoewel Kimberley nu geen officieel PR-

lid meer is, ondersteunt ze Michel van 

Dongen nog wel in het plaatsen van BC 

Gilze-items in het Weekblad. We probe-

ren er zo voor te zorgen dat er iedere 

week wel een artikel over onze actieve 

club in komt te staan. Zoals jullie zelf 

kunnen checken, staat de afgelopen we-

ken met name de Midweek- 

competitie centraal. 

 

Sinds de oprichting van onze vereniging 

in 1979 hebben wij de luxe om over een 

fysiek clubblad te beschikken waarin we 

alle relevante informatie met onze leden 

willen delen. In eerste instantie was dit 

clubblad (A5-formaat) naamloos, maar 

in september 1993 verscheen het eerste 

clubblad op A4-formaat onder de naam 

“’t Virke”. Nu zijn we dus bijna 25 jaar 

verder. En wie jarig is, trakteert. Van-

daar dat de PR-commissie in het  

seizoen 2016-2017 veel aandacht zal 

geven aan de terugblik op 25 jaar ’t   

Virke. Te beginnen met de eenmalige 

herintroductie van de allereerste groene 

kaft die we 25 jaar geleden voor het 

eerst gebruikten. Dit collectors item zal 

uiteraard gratis onder al onze leden ver-

spreid worden. Mochten jullie je, op Vir-

ke-gebied, nog leuke achtergrondverha-

len of anekdotes herinneren, laat het de 

redactie dan vooral weten:  

virke@bcgilze.nl 

 

Volgen jullie op Facebook trouwens ook 

alle belevenissen die onze clubmascotte 

Gil meemaakt tijdens zijn logeerweek bij 

onze jeugdleden? Hij heeft het in ieder 

geval heel erg naar zijn zin, aan de vele 

foto’s te zien. Kijk maar eens op: 

facebook.com/bcgilze. 

 

We hebben de clubkleding-bestelronde 

inmiddels weer achter de rug. Daarmee 

kan iedereen komend badmintonseizoen 

weer de blits maken in ons officiële 

blauw-gele clubtenue. Zorg ervoor dat je 

je clubshirts netjes houdt want dan gaan 

ze het langste mee. 

 

Na twee wervingsacties voor de jeugd, 

waardoor we hier met z’n allen het le-

denaantal flink van hebben opge-

schroefd, is het nu zaak om maar liefst 

ongeveer 10 nieuwe senioren te werven 

als nieuw BC Gilze-lid. Het is eenieders 

belang om ons ledenaantal op peil te 

brengen, ter voorkoming van een contri-

butieverhoging in de toekomst.  

 

Hiervoor gaan wij opnieuw een huis-aan-

huis flyer-actie opstarten aan het einde 

van de zomerperiode. Maar natuurlijk 

hopen we jullie, onze leden, als ‘ambas-

sadeur’ in te mogen zetten. Het zou de 

mailto:sponsoring@bcgilze.nl
mailto:virke@bcgilze.nl
http://www.facebook.com/bcgilze
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beste reclame zijn als jullie namelijk in 

je directe omgeving (werk, schoolplein, 

klas, vriendenclubje, verjaardagen etc.) 

BC Gilze willen promoten. Dit kan mon-

deling, maar je kan natuurlijk ook een 

paar flyers aan ons vragen die je op be-

paalde plekken weg wil leggen. Hoe gro-

ter het bereik is van onze propaganda, 

des te meer kans is er op aanwas van 

nieuwe leden. Dus het delen van onze 

eigen Facebook-ledenwervingsberichten 

valt daar ook onder. Zo zie je maar, je 

kunt met heel weinig moeite toch heel 

veel bijdragen aan ledenwerving. Het 

bestuur en de PR-commissie  

rekenen op jullie! 

 

Sportieve groet namens de PR-

commissie 

Mario. 
 

 
 

Doorgeefpagina 
jeugd 
 

Hallo, ik ben Lizzy van Gils. Ik woon met 

mijn vader, moeder en broer. Mijn vader 

heet Patrick, mijn moeder heet Manuela 

en mijn broer heet Joey (Joey zit ook op 

badminton). Wij hebben 2 parkietjes ze 

heten Gigi en Jacky. Ze zijn nog niet 

tam, maar we zijn er mee bezig.  

 

 

Ik zit al 3,5 jaar op badminton. Ik heb al 

3 jaar competitie gespeeld in de U13 en 

dit jaar mag ik voor het eerst in de U15 

spelen. Komend seizoen ga ik extra trai-

nen in Boxtel, omdat ik het leuk vind om 

nog beter te worden.  

 

Aan BC Gilze vind ik de vrijdagtrainingen 

heel leuk, want je leert daar heel veel 

van. Kamp vind ik ook altijd heel leuk, 

want je doet daar hele leuke spelletjes 

en er zijn altijd opdrachten die je moet 

uitvoeren. 

 

Ik zit nu in groep 8, we hebben school-

kamp gehad, wat ik erg leuk vond. Wij 

zijn nu de musical ‘De DJ draait door’ 

aan het oefenen, want je moet je tekst 

wel kennen. Ik zit nu nog in groep 8, dus 

ik ga volgend schooljaar naar de middel-

bare school. Ik heb gekozen voor het 

Theresia. Het lijkt mij een hele leuke 

school.  

 

Weet je wat ik nou echt fijn vind is va-

kantie . Ik houd erg veel van vakantie en 

zeker van Turkije, want daar is het 

meestal heel lekker warm en je hebt 

daar glijbanen bij de zwembaden. 

 

Ik geef de doorgeefpagina door aan: 

Joey van Gils. 
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Zaaldiensten 
 

7 september: Mandy Dirkx – Mariëlla 
Theeuwes 
 

14 september: Jolanda van den Broek – 
Susanne van de Vegte – Van de      

Nieuwelaar 
 

21 september: Wendy Dekker – Jurgen 

Rommen 
 

28 september: Michel van Dongen –  
Richard Schrauwen 
 

Af & Bij 
Bij: 

+ Scott Arts 
+ Mathijs van Engelen 
 

Af: 

- Jac van Rosmeulen 

- Liz Aerts 

- Isabel van de Vegte 
- Chrissy van den Hurk 

- René van Bezouw 

 

Jarige jeugdleden 
 

Koen Timmermans     23 jul 

Fabian Gielen       7 aug 

Danya Tuijtelaars     15 aug 

Julia Sundermeijer     17 aug 

Christa Hooft        23 aug 

Bjorn Paulissen       3 sep 

Michael Miao         8 sep 

Lieke van Oosterwijck      8 sep 

Robine Hooft     11 sep 

Daphne van Strien     19 sep 

Dirk Bastiaansen     20 sep 

 

Jarige seniorleden 
 

Erwin Oprins         27 jul 

Toine van Baal       7 aug 

Izaak Kluit        9 aug 

John Graafmans     10 aug 

Loewy Hermans     20 aug 

David Bogaarts     22 aug 

Michel van Dongen     24 aug 

Heidi Vermeulen     27 aug 

Wendy Dekker       4 sep 

Esther de Greeuw       5 sep 

Freddy van Lent       6 sep 

Frank van Gils       9 sep 

Jill Weij      11 sep 

Sandy van Trier – Graafmans   16 sep 

Monique Willemse – Ophof   20 sep 

 

Van de Penning-

meester 
 
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 com-

petitiebijdrage zijn de verantwoordelijk-

heid 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 
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Doorgeefpagina 
senioren 

 

En dan krijg je eindelijk, na jarenlang 

uitkijken hiernaar, de gelegenheid van 

vriend Kees de mogelijkheid om ook 

mijn memoires op te tekenen in ’t Virke. 

Niet dat Kees nog iets niet weet van mijn 

levensgangen hoor, maar wellicht voor 

anderen eens leuk om te horen. 

 

Ik schrijf dit stukje, terwijl op de achter-

grond op tv de tennis- finale van Roland 

Garros zich afspeelt. Wat een ballen-

sport! Iedere service 3 ballen aannemen 

om er vervolgens 1 achteloos te negeren 

(kwam uit dezelfde koker en het argu-

ment van wisselende eendenverenkwali-

teit geldt hier echt niet). Bovenhands 

serveren over een laag gespannen net... 

lekker moeilijk, waarna het gewonnen 

punt gevierd wordt met een sierlijk aan-

gereikte handdoek om het vermeende 

zweet van het voorhoofd te wipen. Ook 

het belachelijke op de rug vallen na ieder 

gewonnen partij irriteert mij mateloos 

om nog maar niet te spreken over de 

minimaal 20 ballenjongens / meisjes, 30 

scheids- en lijnrechters en evenzoveel 

overige officials die er blijkbaar nodig 

zijn om een dergelijke finale in goede 

banen te leiden. Maar goed, nu even 

over mijn persoontje. 

 

Geboren in Eindhoven, het was net 1961 

geworden, verhuisde ik een dag later al 

naar Veldhoven (waar mijn ouders 

woonden) om daar de komende 26 jaren 

niet meer weg te gaan. Hier groeide ik 

op met vrienden, ging naar school, be-

haalde diploma’s, ging op stap en leerde 

ik de badmintonsport kennen, na pro-

blemen met mijn knieën waardoor ik van 

voetbal bij UNA af moest. Ik was toen 

een jaar of 14 denk ik. Mijn eerste bad-

mintonlessen kreeg ik bij BC Veldhoven 

van oud bondscoach Theo van Voorthui-

zen die mij een goede basis meegaf 

waar ik tot op de dag van vandaag (op 

mijn nivo) mijn voordeel mee doe.  

 

 

 

Militaire dienst kondigde zich aan, en dat 

beviel me zo goed, dat ik na mijn ver-

plichte 14 maanden er nog eens 4 jaren 

aanplakte. Voor het eerst van moeders 

pappot weg, naar het verre Wezep, waar 

ik groepscommandant werd van een NBC 

ontsmettingseenheid. 4 prachtige jaren 

daar doorgebracht, maar in de weeken-

den thuis leerde ik Diane kennen. In 

1987 met haar getrouwd en in 1989 is 

daar onze dochter Lydia geboren. Ik 

speelde toen badminton bij Zoef (ge-

noemd naar het geluid wat onze tegen-

stander hoorde als we weer eens een 

shuttle om hun oren sloegen). Vanaf 

1985 had ik een leuke baan in Tilburg bij 

Fujifilm op een pilot plant. Echt niet al-

leen omdat ik een keer onderweg naar 

huis in mijn gloednieuwe auto in slaap 
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was gevallen, besloten we om naar het 

mooie Tilburg te verhuizen. Daar werd in 

1989 onze zoon Nico geboren en ben ik 

gaan badmintonnen bij BC Tilburg. In die 

tijd een erg gezellige vereniging, waar 

we meer deden dan enkel badminton. Op 

zoek naar een nieuwe uitdaging (bij BC 

Tilburg was voor mij niet veel meer te 

leren) kwam ik bij BC Gilze terecht. Daar 

zag ik pas echt hoe badminton gespeeld 

diende te worden, en al gauw sloot ik me 

aan bij het elitekorps dat competitie 

mocht spelen. Ik werd door gebrek aan 

mooie  voldoende vrouwen ingedeeld in 

het 1e Heren-team. Hans, Kees en  Hein 

waren daarin meestal mijn vaste part-

ners, maar ook andere heren hebben wel 

eens een shuttletje met ons meegesla-

gen in teamverband. Hoogtepunt in onze 

glorie tijd was toch wel de tijd dat we 

zelfs eigen kleedkamers hadden in veel 

Brabantse sporthallen. Deze bordjes zijn 

nog niet overal weggehaald, dus kom je 

ze nog wel eens tegen op de kleedka-

merdeur (HEREN-1)  

 

 
 

Andere hoogtepunten in mijn Gilzer tijd 

zijn: Winst tijdens clubkampioenschap of 

Gemeentetoernooi in de heren-enkel, - 

dubbel en- mix (altijd in de B-klasse), 

kampioenschappen met het Herenteam 

en zelfs een keer met een mix-team, 

maar ook mijn vrijwillige deelname aan 

diverse commissies (Rc, Tc en PR c). 

Momenteel maak ik van deze laatste nog 

steeds deel uit als webmaster van 

www.bcgilze.nl, maar dat ga ik na 12 ½ 

jaar doorgeven aan......??? (liefhebbers 

kunnen zich melden bij Mario). Ook wor-

den mijn diensten vaak benut als er een 

(ludiek) ontwerp gemaakt dient te wor-

den voor een evenement of feest of om 

onze vrienden van de Bever uit Reien 

(jullie herinneren je zeker nog hun vlag 

uit het Gilzer krantje ) op mooie wijze 

weg te zetten tijdens het Gemeente 

toernooi. Ook het printen van deze ont-

werpen (vaak op grootformaat) heb ik 

verzorgd, met dank aan mijn werkgever 

Fujifilm, waar ik het ontwerpen en het 

inregelen van vele soorten printers on-

dertussen als baan had, en nog steeds 

heb gelukkig. 

 

 
 

Naast het badminton, houd ik me nog 

bezig in de zomermaanden met skaten. 

Alleen, of met de plaatselijke Tilburgse 

skate-verenigingen rol ik menig kilome-

tertje per jaar om de uitdijing van mijn 

lichaam enigszins te beheersen.  Temeer 

omdat ik ook liefhebber ben van een (of 

2) glaasjes bier of Schotse whisky. Het 

genoemde ontwerpen en bewerken van 

foto’s vind ik heel leuk om te doen en 

natuurlijk is mijn laatste hobby het OPA-
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schap. Kjeld, 15-6-2015. Wat een leuk 

hobby object !! 

 

Zo, de Roland Garros finale zit erop (een 

buitenlander heeft gewonnen) en daar-

mee ook mijn inspiratie om verder te 

fantaseren over mijn persoontje. Aan wie 

ik de pen doorgeef?.... Ik ben wel be-

nieuwd naar het reilen en zeilen van 

Wendy (nee... niet van Dijk, maar onze 

eigen Wendy).  Ik hoop jullie ook! 

 

 

Column: 

Onkruid vergaat niet… 

 

Met de gedeeltelijke verjonging van de 

redactie (sorry Michel) is er kennelijk 

ook een stuk historisch besef verloren 

gegaan. Daarbij opgeteld dat de archie-

ven van Michel van Dongen, noch de ou-

de ledenlijst van Willie Coppens er op na 

zijn geslagen. Ook is er geen opiniepei-

ling onder de leden gehouden over het 

nut en de noodzaak. Nee, iemand kreeg 

in een moment van verstandsverbijste-

ring het briljante idee om weer een co-

lumn in ’t Virke op te nemen. Want dat 

was vroeger leuk, dus dat is nu leuk. 

Niet beseffende dat die columns met een 

reden zijn gestopt… Maar goed; wijsheid 

komt met de jaren (en de grijze haren) 

en daar zal ik me proberen naar te ge-

dragen. Ik zal in deze columns me van 

mijn beste kant laten zien, althans een 

poging hiertoe doen. Hoewel menigeen 

de mening is toegedaan dat mijn betere 

wederhelft mijn enige goede kant is. 

 

Er is dus weer gevraagd of ik oren heb 

naar het schrijven van een column. 

Vooruit, na enkele jaren als vrijwilliger-

veteraan (en ook een beetje vet-er-aan), 

pak ik de draad voorzichtig weer op. 

 

En wat ga je in zo’n eerste column aan 

de kaak stellen, zonder daarbij meteen 

de knuppel in het kanariehok te gooien? 

 

Laat ik als les voor mezelf eens beginnen 

bij wat een column nu eigenlijk is. “Ge-

woon een duur woord voor slap ouwe-

hoeren op papier” zou de Gilse uitleg 

kunnen zijn. Maar omdat dit Virke in-

middels verder reikt dan de dorpsgren-

zen van onze kleine nederzetting, is het 

misschien nuttig te kijken hoe de rest 

van inferieur Nederland hier tegen aan 

kijkt. Van Dale rept van een “regelmati-

ge, min of meer kritische bijdrage aan 

een krant of weekblad”. Oké, dus ik mag 

“min of meer” kritisch zijn. Lekker con-

creet. Dan zal ik de mate van kritiek af 

laten hangen van mijn “waan van de 

dag”. En gezien mijn feilloze gevoel voor 

het missen van deadlines en mijn 90-

urige werkweek als taxichauffeur, zal die 

vaak niet best zijn. 

 

Maar goed, jullie zijn dus geïnteresseerd 

in mijn “min of meer” kritische mening. 

Oké, waar willen jullie dat ik die over 

geef? Volgens het zeer waarheidsge-

trouwe medium Wikipedia, waar menig 

student tegenwoordig zijn studiepunten 

mee binnensleept, geldt voor het onder-

werp van een column het volgende: “er 

gelden nauwelijks beperkingen voor wat 

het onderwerp van een column kan zijn; 

het gamma reikt van huiselijke voorval-

len tot de wereldpolitiek”.  

 

Nu wordt ie helemaal mooi: ik mag dus 

een “min of meer” kritische bijdrage le-

veren, waar “nauwelijks beperkingen” 

voor gelden. Tsja, dan vraag je er ook 

wel een beetje om hè?! 
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Maar zoals al eerder aangegeven heb ik 

inmiddels meer grijze haren dan leef-

tijdsjaren. Tel daar mijn zeer serieuze 

aandoening PHPD bij op (Pijntje Hier 

Pijntje Daar) en ik mag zowaar gaan 

reppen over “ouder worden” en “levens-

ervaring”.  

 

Dus om aan verwachtingenmanagement 

te doen, hierbij de samenvatting wat 

jullie van mij de komende Virkes tege-

moet kunnen zien: 

 

- Mijn “min of meer” kritische me-

ning over; 

- Van alles en nog wat, “van huise-

lijke gevallen tot aan de wereldpo-

litiek”, waarbij; 

- Ik mezelf netjes en ordelijk zal 

proberen te gedragen. 

 

Nogmaals, sla de oude Virkes en leden-

lijst er op na en je ziet dat ik hieraan een 

serieuze uitdaging heb! 

Sneak preview nieuwe website: 
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U17 3e op NK voor 
regioteams 
 

Op 18 en 19 juni werden in Zutphen de 

Nationale Kampioenschappen voor Re-

gioteams gehouden. BC Gilze U17-1 had 

zich hier in april voor geplaatst door 

Brabants kampioen te worden en mocht 

dus aantreden tegen de beste teams van 

Nederland in  de onder 17-klasse.  

Rick van Baal, Joey van Gils, Fenne & 

Simone Kreeft en Robine Hooft ver-

trokken zaterdag in alle vroegte richting 

Zutphen. 

 

Om 10:00 werd er met de eerste wed-

strijd gestart tegen BC Meershuttle. In 

deze partij werden de single van Simone 

en de damesdubbel gewonnen , waar-

door het uiteindelijk 3-2 werd in het na-

deel van Gilze. Een prima resultaat, aan-

gezien er ’s middags nog een kans zou 

zijn om de finaledag te bereiken.  

 

De kaarten werden vervolgens uit de 

tassen gehaald en er werd nog wat aan 

de reactiesnelheid gewerkt door een pot-

je ezelen tussen de wedstrijden door. Als 

de reactiesnelheid nog niet genoeg ge-

test was, dan was de tegenstander in 

ieder geval geïrriteerd genoeg door het 

‘EEN, TWEE, DRIE’ dat zeker een half uur 

door de kantine te horen was. 

 

Daarna was het tijd voor de wedstrijd 

van 14:00 tegen BC Shuttle Up. Deze 

partij begon goed, doordat zowel de mix 

in een spannende wedstrijd werd ge-

wonnen als Simone’s single. Door een 2-

0 voorsprong stond Gilze er dus gunstig 

voor. Daarna won ook Rick zijn single en 

werden de  heren- en de damesdubbel 

gewonnen. De stand was dus 5-0 voor 

Gilze, waardoor plaatsing voor de halve 

finale zeker was. 

 

Na nog wat geskelterd, ge-ezeld, en nog 

heel hard gerend te hebben met twintig 

tellen in de rimboe bij de overnachtings-

plaats, ging het team op zondagochtend 

weer richting de Hanzehal te Zutphen. 

Om 10:00 stond de halve finale op het 

programma, dus er werd goed warmge-

lopen en warm gespeeld.  

 

Daarna was het tijd voor de wedstrijd 

tegen BC Asterix uit Rotterdam. Er werd 

weer begonnen met de mix. Ondanks 

zichtbare verbeteringen in het spel van 

Joey en Robine, konden zij helaas niet 

genoeg tegenstand bieden aan het goed 

op elkaar ingespeeld mixkoppel van de 

Rotterdammers. De wedstrijd werd ver-

loren met 7-21 en 15-21. Daarna werd 

er begonnen aan Simone’s single.      

Simone won de eerste set nipt met 21-

19, maar verloor de volgende twee sets 

met 13-21 en 15-21, ondanks erg goed 

spel. 

 

Gilze stond dus 0-2 achter, met nog drie 

wedstrijden te gaan. De spanning nam 

toe, aangezien alle wedstrijden nu ge-

wonnen moesten worden om plaatsing 

voor de finale te realiseren. Rick hield in 

zijn single zijn zenuwen gelukkig in be-

dwang en won deze met 21-11 en 21-18 

door geconcentreerd en goed spel. De 

stand was dus 2-1 met de dubbels als 

laatste twee wedstrijden op het pro-

gramma. 

 

De dames- en herendubbel werden tege-

lijkertijd gespeeld. De spanning was op 

en naast de baan vrij hoog, aangezien 

allebei de wedstrijden gewonnen moes-

ten worden om door te gaan naar de fi-

nale. De damesdubbel van Fenne en  

Simone was een ware thriller, waarbij de 

eerste set met 24-22 naar Gilze ging en 

de tweede set naar Asterix met 20-22. 
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Een derde set was dus nodig om de 

stand naar 2-2 te brengen. 

 

Ondertussen stonden Rick en Joey  de 

eerste set voor een lange tijd voor, maar 

door wat fouten aan de kant van Gilze 

werd deze toch verloren met 18-21. 

Daarna werd de tweede set gespeeld, 

waarbij Gilze beter ging spelen door wat 

afwachtender en meer op safe te gaan 

spelen. Helaas slopen de zenuwen toch 

weer in het spel van Gilze waardoor deze 

set verloren ging met 21-18. De stand 

was dus 3-1 en aan de kant van Asterix 

kon dus feest worden gevierd, aangezien 

zij de finale hadden gehaald. De dames-

dubbel was echter (nog steeds) bezig, 

omdat de rally’s op hoog niveau en dus 

ook erg lang waren. Deze laatste set 

werd uiteindelijk nog vrij overtuigend 

gewonnen door Fenne en Simone met 

21-16. 

 

Daarna was het even balen, aangezien 

Gilze nog dicht bij de finale was geko-

men. Maar na een verdiende pauze in de 

kantine werd het vizier weer op scherp 

gezet met het oog op de wedstrijd om de 

derde plaats.  

 

 
 

De mix van Joey en Robine was zoals 

inmiddels bekend, de eerste partij. Er 

werd erg goed gespeeld en de eerste set 

ging dus ook naar Gilze met 21-17. 

Daarna ging de partij echter steeds meer 

richting de kant van de tegenstanders, 

van BC Doorn. De tweede set ging verlo-

ren met 21-12. Joey en Robine speelden 

goed, en bleven knokken voor de winst, 

maar helaas ging door het aanvallende 

spel van de tegenstanders de derde set 

naar Doorn met 21-13. 

 

Vervolgens was Simone aan de beurt 

met haar single. Simone speelde erg 

goed en geconcentreerd, waardoor ze de 

eerste set won met 21-13. In de tweede 

set kwam haar tegenstander iets beter in 

de wedstrijd, waardoor het toch nog 

spannend werd, maar uiteindelijk trok 

Simone aan het langste eind met 21-17. 

De stand was 1-1. 

 

Rick begon daarna aan zijn single en hij 

won de eerste set met 21-14. De tweede 

set ging echter wat minder, omdat de 

tegenstander beter in zijn spel en Rick af 

en toe wat fouten maakte, waardoor hij 

deze met 16-21 verloor. De derde set 

was weer ruim in Ricks voordeel met 21-

16. 

 

Daarna was het tijd voor de dubbels, die 

de beslissing bij deze 2-1 stand moesten 

brengen. 

De damesdubbel van Fenne en Simone 

liep weer gesmeerd en deze werd vrij 

simpel gewonnen met 21-13 en 21-15. 

De derde plaats was dus binnen! De he-

ren wilden echter toch ook gewoon graag 

winnen, dus daar werd nog vol voor ge-

streden. 

 

De dag was nog niet spannend genoeg 

geweest, dus verloren de heren de eer-

ste set met 27-25 om vervolgens de 

twee laatste sets met 21-16 en 21-17 te 

winnen. De laatste wedstrijd werd dus 

afgesloten met een 4-1 overwinning en 

de derde plaats was een feit. 
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Van de Jeugdredactie 
 

Hallo allemaal! 

 

De vakantie is alweer in aantocht en 

dat betekent ook dat het jeugdkamp 

eraan zit te komen. Hebben jullie er 

al zin in? En liggen jullie al nachten 

wakker van de spanning? Wij in ieder 

geval wel! Omdat het thema dit jaar 

‘Superhelden’ is hebben we onze su-

perleden even wat supervragen ge-

steld over hun superleven als super-

held, waar natuurlijk super-

antwoorden uitkwamen. We hebben 

de volgende vragen gesteld: 

 

1. Wie is je favoriete super-

held? 

2. Wie is je favoriete super-

schurk? 

3. Welke superkracht zou jij 

willen hebben? 

4. Waarvoor kunnen wij jou 

wakker maken? 

  

Evelien: 

1. Petman (a.k.a. Patrick 

Strengman) 

2. Mijn baas 

3. Supersterk zijn 

4. Een gebakken eitje 

 

Maaike: 

1. Powerpuff Girls  

2. De Daltons 

3. Vliegen (met Monique) 

4. Euro-Disney 

 

Robine: 

1. Simone 

2. De Joker 

3. Vliegen 

4. Rick ;) 

 

Christa: 

1. Robine  

2. Evelien 

3. Onzichtbaar zijn 

4. Blauwe Doritos 

 

Monique: 

1. Mega Toby 

2. Sieb Willemse 

3. Geld toveren 

4. Alles 

 

Bente: 

1. Mega Mindy 

2. Rob 

3. Gedachten lezen 

4. Jus d’Orange en chocolade 

 

Jannes: 

1. Batman  

2. The evil twins (a.k.a. Eva en 

Sofie) 

3. Ductape schieten 

4. Fristi & döner kebab 

 

Leg je cape en masker alvast klaar 

en wij zien jullie op het kamp! 
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De Wist-u-datje 

van het Jaar-

Verkiezing 
 

Als redactie kregen wij het leuke idee 

binnen om aan het einde van seizoen 

2015-2016 het leukste wist-u-datje 

te kiezen en hier een tegeltje van te 

maken op de prestigieuze BC Gilze-

muur. Wij hebben daarom een selec-

tie samengesteld van de naar ons 

idee, leukste wist-u-datjes die in het 

24ste seizoen van ’t Virke voorbij zijn 

gekomen.  

 

Aan jullie de taak om te stemmen op 

het leukste wist-u-datje (alleen seni-

orleden). Onder de deelnemers wordt 

een fles champagne verloot. De ge-

nomineerden zijn:  

 

Wist u dat:  

1. ……Jannes erachter kwam dat 

hij op Maud had geslapen (op 

een stapelbed welteverstaan)? 

2. ………Hein(z) op de zomerse 

woensdagavonden de meest 

bepalende persoon bleek door 

in het decennium-oude friet-

vet tóch nog heerlijke snacks 

te bakken voor de aanwezige 

badmintonners? 

 

3. ………Sofie en Eva vaak hun 

kleren delen maar dat Eva 

soms kleding kwijt is, omdat 

volgens haar de kast van So-

fie een soort van Bermuda-

driehoek is? 

4. ……… 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)? 

5. ………Maaike Duitse gesprek-

ken altijd vrolijk afrondt met: 

‘keine Ahnung’ ? 

6. ……… Rick van Baal en  Sandy 

van Trier naar eigen zeggen 

doping hebben gebruikt tij-

dens de laatste clubkampi-

oenschappen? 

 

Wanneer het eerste Virke van het 

nieuwe seizoen uitkomt, zullen we 

het winnende wist-u-datje en de 

winnaar bekend maken. 

 

 

Vul het volgende strookje in (alleen seniorleden):  

Naam: ……………………………………………………  

E-mail: …………………………………………………. 

Ik stem voor Wist-u-datje nummer: ……….. . 

 

Dit strookje kan op de woensdagavond worden ingeleverd bij Michel van Galen of Sofie 

Oprins of stuur een mailtje naar virke@bcgilze.nl. 

mailto:virke@bcgilze.nl
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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! 



 

24 Kopij: virke@bcgilze.nl 

 

Wist u dat… 
 

……… op 1 augustus de spik-splinternieuwe website van BC Gilze wordt ‘gelauncht’? 

 

……… de makers ervan in ieder geval heel erg enthousiast zijn over het resultaat  

(hopelijk jullie ook…)? 

 

………  Evelien hele mooie vingers heeft? 

 

………  Kevin blij is dat hij weer wat meer aanwezig kan zijn op de woensdagavond? 

 

……… wij dat ook vinden? 

 

……… in de komende zomerperiode het Sportcafé flink onder handen wordt genomen 

en daarmee een frissere uitstraling zal krijgen? 

 

……… er tegelijkertijd ook een hele nieuwe sporthal-vloer gelegd gaat worden én er 

compleet nieuwe LED-verlichting in de hal komt? 

 

……… het eerstvolgende Virke -dus de 1e editie van het nieuwe seizoen- volledig in het 

teken zal staan van het 25-jarig jubileum van ons clubblad (sinds de naam “’t 

Virke”)? 

 

……… Sandra de app ‘Scary Sounds’ nu als favoriet heeft ingesteld op haar telefoon? 

 

……… het U17-1 jeugdteam hun 3e achtereenvolgende kampioensjaar heeft afgesloten 

met een fantastische 3e plaats op het NK in Zutphen? 

 

……… het senioren-bekerteam een week later óók tot een mooie 3e plaats kwam op de  

bekerfinaledag van de Regio Brabant/Limburg? 

 

……… Tim Braspenning nu ook in de avonduren zijn diensten als taxi-chauffeur aan-

biedt?  

 

……… de vrijwilligersbarbecue weer uitmondde in een héle gezellig avond? 

 

……… we nu hard op zoek gaan naar specifiek nieuwe senioren-recreanten? 

 

……… er eindelijk gelukkig eens écht slecht weer was op het Mollebosfist? 

 

……… de BC Gilze-garderobe dienst hierdoor in twee lange avonden maar liefst ruim  

€ 800,- op hebben gehaald voor onze club? 

 

……… je niet in je agenda moet vergeten te noteren dat het jaarlijkse  

Gemeentetoernooi 2016 nu op 15&16 oktober in Gilze zal plaatsvinden? 


