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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt het 5
e
 en laatste Virke van seizoen 

2017-2018. Op 25 mei is de nieuwe privacy wet 

van kracht geworden en aangezien deze ook van 

toepassing is op BC Gilze wordt er ook in ’t Virke 

aandacht aan besteed. 

 

Verder zijn er naast de gebruikelijke rubrieken  

een Awkward verhaal over quizzen, een bijdrage 

van de jeugdredactie en een verslag van de 

Avond4daagse.  

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

Koen en Michel. 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Met het verschijnen van dit laatste Virke komt 

het einde van dit seizoen langzaam in zicht. Stie-

kem kunnen we ons al verheugen op het ko-

mende, bijzondere seizoen. In april 1979 is BC 

Gilze namelijk opgericht. Destijds was ik zelf nog 

niet in de maak en het gros van onze huidige 

leden niet groot genoeg om een racket vast te 

houden. Deze mijlpaal houdt in dat BC Gilze ko-

mend seizoen zijn 40e verjaardag mag vieren. 

We kunnen daarom uitkijken naar  een jubileum-

seizoen met leuke activiteiten en natuurlijk een 

jubileumfeest. Om dit extra speciaal te maken is 

er op het moment al een feestcommissie bezig 

om dit te organiseren. Wanneer we meer nieuws 

hebben omtrent het jubileumjaar, zullen we dit 

natuurlijk laten weten.  

 

Ik wil jullie nog op het volgende wijzen: Op zater-

dag 7 juli wordt de jaarlijkse vrijwilligersbarbecue 

gehouden. Hiervoor hebben onze vrijwilligers al 

een uitnodiging ontvangen. Mocht je nog iemand 

weten die dit seizoen ook een steentje heeft bij-

gedragen, maar hiervoor nog niet is uitgenodigd, 

laat het ons dan vooral weten.  

 

Over vrijwilligers gesproken: Als ik kijk naar deze 

groep, dan zie ik een leuke mix van senioren, 

oudere jeugdleden en ook enkele ouders. Ze 

dragen allemaal met veel enthousiasme een 

steentje bij voor de club, waar wij natuurlijk heel 

erg blij mee zijn. De taken die zij uitvoeren, zijn 

niet altijd beperkt tot een keer meehelpen, maar 

vergen soms best wat tijd en moeite. Op het 

moment zijn er een paar vrijwilligers die veel 

ballen in de lucht moeten houden om het doen 

en laten binnen de club draaiende te houden.  

De taken die binnen de club worden gedaan 

(denk bijvoorbeeld aan de organisatie van de 

(midweek-) competitie, het uitkomen van het 

clubblad of het bijhouden van de zaaldiensten) 

zijn dus niet vanzelfsprekend. Wanneer er han-

den tekort zijn, kunnen bepaalde activiteiten 

simpelweg niet door gaan.  

 

Als club zijn we daarom afhankelijk van elkaar en 

de moeite die we allemaal in de vereniging ste-

ken. Dit betekent niet dat iedereen verplicht een 

aantal uren aan vrijwilligerswerk moet doen, het 

is immers op vrijwillige basis. Wel kun je het altijd 

aan iemand van het bestuur laten weten als je 

geïnteresseerd bent om een (kleine) taak op te 

pakken of nagaan of je een keer mee kunt hel-

pen wanneer er vanuit de vereniging een op-

roepje wordt gedaan. Het zijn vooral deze kleine 

dingen die ontzettend helpen, vele handen ma-

ken immers licht werk.  

   

Om af te sluiten met een vrolijke noot: Naast dat 

de vereniging komend seizoen een jubileum te 

vieren heeft, zijn er ook een aantal leden die 

meer dan 25 jaar lid zijn. Niemand van onze le-

den is al sinds het begin lid, maar het aantal dat 

al meer dan 25 jaar lid is, is groeiende. Dit zijn de 

volgende leden:  

 

- Joseph Wirken, 36 jaar lid, sinds 1 februari 1982; 

- Kees van der Heijden, 35 jaar lid, sinds 1  

februari 1983; 

- Jos Dubois, 34 jaar lid, sinds 1 augustus 1983; 

- Hein van der Lee, 34 jaar lid, sinds 1 november 

1983; 

- Eric Graafmans, 34 jaar lid, sinds 1 maart 1984; 

- Mario van Mierlo, 31 jaar lid, sinds 1 september 

1986; 

- Remy van Mierlo, 30 jaar lid, sinds 1 juni 1988; 

- Hans Weij, 28 jaar lid, sinds 1 oktober 1988; 
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- Sandra Klaassen, 29 jaar lid, sinds 1 januari 

1989 

- Els Graafmans, 27 jaar lid, sinds 1 september 

1990; 

- Michel van Dongen, 27 jaar lid, sinds 1 mei 

1991; 

- Mandy Dirckx, 26 jaar lid, sinds 1 september 

1991; 

- Claud Klaassen, 26 jaar lid, sinds 1 februari 

1992; 

- Marry van Mierlo, 26 jaar lid, sinds 1 februari 

1992 

- Richard Schrauwen, 25 jaar lid, sinds 1 mei 1993 

 

Als laatste wil ik jullie er nog op wijzen dat er van 

de zomer weer op de woensdagavond gebad-

mintond kan worden voor de senioren.  

 

Groeten, Sofie Oprins 

 

 

 

Technische Commissie 
 

We gaan terug naar zondag 8 april. De dag dat 

Gilze 4 meedeed aan de Slotwedstrijden. Het was 

een lastige poule, maar met volle moed begon-

nen ze aan de dag. Ze startten om 09:00 uur te-

gen BV Hoeven, dit was gelijk een thriller met 

een winst van 3-2. Om 10:30 uur stond BC Gel-

drop op het programma, een pittige tegenstan-

der die net een maatje te groot was. Deze wed-

strijd werd verloren met 1-4. Als laatste werd er 

gestreden tegen BC ’67 Veghel, ook deze tegen-

stander was pittig, deze wedstrijd werd ook ver-

loren met 1-4. De resultaten eindigde dus in een 

3e plek van Brabant. Zeker een knappe prestatie! 

 

Na de competitie zijn ook altijd de Bekerwed-

strijden. Dit jaar hebben Gilze 3 en Gilze 4 deel-

genomen. Dit hebben jullie vast allemaal gezien, 

want er waren ook een aantal thuiswedstrijden 

op de woensdagavond. Daar waar Gilze 4 in de 

competitie aan het langste eind trok is het deze 

keer Gilze 3 die de poule wist te winnen. Gilze 4 

wint van BC de Zwaluwen, maar verliest van BC 

Shot en BCH en zijn dan ook uitgeschakeld. Gilze 

3 wint van BC de Zwaluwen, maar ook van BC 

Geldrop en BC Shot. Doordat ze nu poulewin-

naar zijn gaan ze op zaterdag 16 juni meedoen 

aan de finaledag. De locatie van deze finaledag is 

nog onbekend, maar houdt onze Facebookpagi-

na in de gaten zodat je op tijd weet waar je heen 

moet om aan te moedigen. 

 

Ook kan ik met ‘trots’ zeggen dat de trainers voor 

volgend seizoen geregeld zijn. Afgelopen seizoen 

hebben we Eli Mambwe aangetrokken als trainer 

van de hoogste teams. Ook komend seizoen zal 

hij de hoogste teams (3e en 5e divisie) training 

gaan geven. Voor de andere teams (6e en 7e 

divisie) zijn we een nieuwe weg in geslagen en 

ook voor hen hebben we een externe trainer 

gezocht. Deze hebben we gevonden in Fabian 

Pang (inderdaad, vader van!).  

 

Hiermee nemen we afscheid van Eric Graafmans 

die de competitiespelers een aantal jaren heeft 

getraind. Ik wil hem via deze weg nogmaals be-

danken voor al zijn trainingen. Eric zal niet hele-

maal verdwijnen van onze club, want hij gaat wel 

training geven aan de recreatiespelers op dins-

dagavond (p.s. daar kan je jezelf nog voor opge-

ven bij de RC-commissie). De TC is er van over-

tuigd dat het nieuwe tijdperk met veel jonge ei-

gen spelers die gemotiveerd zijn in combinatie 

met ervaren spelers en nieuwe trainers de ko-

mende jaren zal leiden tot verrassende resulta-

ten (lees kampioenschappen). Daarbij zien we 
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in deze combinatie ook de gezellige, sportieve 

sfeer terug waar onze club om bekend staat. 

 

Voor nu heeft de TC niet veel meer te melden. De 

uitnodigingen van de volledige bondscompetitie 

(dus alle seniorenteams) komen op badminton-

nederland.toernooi.nl te staan. Je kan dus zelf 

ook in de gaten houden wanneer de wedstrijden 

zijn. De uitnodigingen van de jeugdcompetitie 

komen ook online, maar omdat ze dit voor het 

1ste jaar bij de jeugdcompetitie gaan doen zou ik 

voorzichtig zijn met het definitief vrijhouden van 

de getoonde data. Richard zal voor elk team, 

jeugd en senioren, een mooi schema maken, 

welke leidend is. Hier alvast de weken waarin de 

thuiswedstrijden zijn. 

10 t/m 16 september 

24 t/m 30 september 

1 t/m 7 oktober  

12 t/m 18 november  

3 t/m 9 december  

14 t/m 20 januari 2019  

4 t/m 10 februari 

 

Reserveweken, ook hier kan een wedstrijd inge-

pland worden: 

27 augustus t/m 3 september (voorafgaand aan 

de competitie)  

3 t/m 10 september (voorafgaand aan de compe-

titie)  

15 t/m 21 oktober 

22 t/m 28 oktober 

17 t/m 23 december  

05/06/07 januari 2018  

09/10/11 februari (alléén in uitzonderlijke geval-

len)  

23/24/25 februari (alléén in uitzonderlijke geval-

len) 

 

We proberen natuurlijk altijd op zondag te spe-

len, maar wellicht dat een enkele week ook op 

zaterdag gepland zal worden. De schema`s vol-

gen zo snel mogelijk. 

 

Alvast een fijne vakantie allemaal en tot snel! 

Groetjes Maaike 

Recreatie Commissie 
 

Alweer het laatste Virke van dit seizoen. Sommi-

ge zijn alweer toe aan vakantie en andere willen 

nog de laatste weken badmintonnen. Vanuit de 

rc-commissie zijn er nog een paar belangrijke 

activiteiten die georganiseerd worden. 

 

Zoals altijd aan het einde van het seizoen wordt 

er weer een gezelligheidstoernooi georganiseerd 

op woensdag 20 juni. Dit toernooi is altijd heel 

gezellig en leuk als afsluiting van het badminton-

seizoen. Als jullie dit lezen zijn de uitnodigingen 

al uit gedeeld. Dit jaar wordt er geen bijdrage 

gevraagd voor de introducé.   

 

Na een aantal jaren gaat het clubuitje weer door. 

Op vrijdag 22 juni verwachten wij jullie om 19:00 

bij De Banner. Daar gaan we een moord oplos-

sen en tussendoor krijgen we een walking diner.  

  

De uitnodiging voor de training en midweek-

competitie zijn weer gemaild naar iedereen van 

de club.  

Eric Graafmans gaat de recreanten training ge-

ven. Dus wil je graag trainen geef je dan snel op. 

De training gaat door bij minimaal 10 leden. 

Natuurlijk kan je ook meedoen met de midweek-

competitie. Je speelt dan minimaal 1 keer per 

maand op een doordeweekse dag in de avond  

wedstrijden. Bij ons is dit op dinsdagavond vanaf 

20:30 uur. Vind je het leuk om mee te doen, 

vraag dan aan recreanten die mee hebben ge-

daan het afgelopen jaar hoe zij het vonden. Een 

team bestaat minimaal uit 2 heren en 2 dames, 

meer mag natuurlijk ook.  

 

Dit was het weer het laatste stukje van dit sei-

zoen van de rc-commissie. Wij wensen jullie een 

leuke vakantie en tot ziens in het nieuwe seizoen. 

 

Groetjes van de rc-commissie. 
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Jeugd commissie 
 

Jeugdcommissie: 

In de afgelopen periode heeft de JC weer een 

aantal geslaagde activiteiten georganiseerd. Ook 

staat in het weekend van 29, 30 juni en 1 juli het 

hoogtepunt van het seizoen gepland, namelijk 

het jeugdkamp. De voorbereidingen zijn in volle 

gang en de inschrijfformulieren zijn uitgedeeld.  

Wil je graag mee op kamp? Lever dan je formu-

lier uiterlijk op woensdag 13 juni in.  

 

Lenteactiviteit: 

Op woensdag 16 mei stonden er geen badmin-

tonnetten klaar en had geen enkel jeugdlid of 

trainer zijn of haar badmintonracket meegeno-

men. De lenteactiviteit stond namelijk op het 

programma en dit jaar werd er een ouderwets 

potje apenkooi gespeeld in combinatie met het 

spel Crazy 88. 

 

 

 

Tijdens het apenkooien werd er over banken 

gesprongen, in rekken en touwen geklommen, 

van trapezes afgesprongen en vooral veel ge-

rend. De tikkers moesten er iedere keer achter-

komen wie of wat de ‘bevrijder’ was, wat soms 

best lastig bleek te zijn.  

 

Tijdens Crazy 88 moesten er door de groepjes 

zoveel mogelijk ludieke opdrachten worden uit-

gevoerd. Zo werd Moniques auto tot drie keer 

toe gewassen, gingen verschillende groepen met 

Kevin de barman op de foto en werden er rede-

lijk wat rollen WC-papier over de vloer uitgerold 

om ieder velletje te nummeren of om de jongere 

jeugdleden mee in te pakken. 

Het was een leuke en gezellige activiteit!  

 

Minicompetitie: 

Ons BC Gilze minicompetitie-team heeft alle 

wedstrijden ondertussen gespeeld.  

Lara, Maud, Mandy, Diede, Fabian, Gijs en Teun 

hebben erg spannende en leuke wedstrijden 

gespeeld en ook laten zien erg sportief te zijn en 

goed met alle spelregels overweg te kunnen. Ook 

zijn ze erg veel vooruitgegaan en daar mogen 

jullie erg trots op zijn, complimenten! 

 

 

 

Tot slot blijven nieuwe jeugdleden altijd welkom! 

Jullie broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes 

en vriendinnetjes (maar ook papa’s en mama’s) 

zijn van harte welkom om eens bij ons te komen 

kijken en wellicht ook lid te worden van onze 

vereniging. Dus ken je iemand die wil komen 

badmintonnen, breng hem of haar dan op 

woensdagavond mee! 

 

Agenda komende periode: 

13 juni   Dubbelcup ronde 2 

27 juni   Dubbelcup ronde 3 

29, 30 juni en 1 juli Jeugdkamp 

4 juli   Slottoernooi 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Eva Oprins
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PR commissie 
 

Nog één PR-vergadering en we gaan alweer rich-

ting het einde van dit seizoen. Een seizoen waar-

bij wederom veel is gebeurd aan leuke activitei-

ten bij jong en oud. Ook onze commissie is ver-

nieuwd en heeft uitbreiding van talenten gekre-

gen: Maud, Dio en Koen zijn erbij gekomen om 

de PR te versterken. Gelukkig kunnen we ons ook 

nog beroepen op de good old guys Michel &  

Michel. In de vorm van senior-Ben-senior hebben 

we ook een nieuwe postbezorger gevonden die ’t 

Virke bij onze leden en sponsors in de brieven-

bus stopt zodat eenieder tijdig het laatste nieuws 

van BC Gilze kan lezen. Tenslotte is Remy degene 

die langs alle ondernemers gaat om de nodige 

financiële bijdragen los te weken. Zonder deze 

sponsoring wordt competitiespelen voor onze 

leden onbetaalbaar. 

 

Al met al een hele mooie commissie waar ik erg 

trots op ben; samen mét elkaar, vóór elkaar! En 

zo hoort het volgens mij. De enige vacature die 

wij hebben open staan is die van contactpersoon 

voor het Weekblad Gilze-Rijen. Michel van  

Dongen heeft aangegeven te willen stoppen met 

het wekelijks aanleveren van relevante kopij. Een 

prima klusje als je iets voor BC Gilze wil beteke-

nen en dit vanuit thuis wil doen. Heb je interesse 

om deze taak op te pakken? Vraag dan Michel 

even naar de precieze invulling. 

 

Alle leden hebben in mei tijdens twee pas-

avonden de gelegenheid gekregen om nieuwe 

clubkleding te bestellen. Dus zal Maud er nu voor 

zorgen dat iedereen de bestelde shirts, broeken 

en/of rokjes op tijd in huis heeft. Daarnaast zijn 

er ook ruim 30 hoodies besteld (die mooi blauwe 

truien met capuchon en het gele clublogo erop), 

dus lopen we er volgend jaar weer hip bij in de 

sporthal. Let op: als je zelf een donkerblauw 

broekje of rokje aanschaft, kun je bij Maud een 

geel clublogo kopen voor € 7,50 en dat er gratis 

op laten drukken door Studio Tielemans op de 

Lijndonk (klaar terwijl u wacht). 

 

Social media is booming! Naast Facebook zit BC 

Gilze nu ook op Instagram. Hebben jullie al ge-

connect? Tijdens een Flagship-bijeenkomst heb-

ben we meer geleerd van social media en de 

Privacy wetgeving. Het is leuk om foto’s van onze 

vele activiteiten te posten en te delen, alleen 

moeten we hier verantwoord mee omgaan om-

dat we te maken hebben met de privacy van 

onze leden. Hetzelfde geldt voor de persoonsge-

gevens van onze leden. Vandaar dat wij als be-

stuur hiervoor ook onze maatregelen hebben 

genomen. Een en ander kun je teruglezen op de 

website, onder het kopje ‘algemene informatie’. 

 

Tenslotte is onze sponsorcommissie weer druk 

bezig om alvast voor komend seizoen de brood-

nodige financiële support bij elkaar te sprokke-

len. Gelukkig mogen wij altijd rekenen op ‘de 

gunfactor’ van de middenstanders en overige 

ondernemers waardoor de TC ook komend jaar 

de competitie weer kan organiseren inclusief de 

vele trainingsavonden. 

 

Volgend seizoen vieren we bij BC Gilze het 8e 

lustrum: BC Gilze bestaat dan dus 40 jaar. De 

Feestcommissie is al in volle gang om dit jubile-

umjaar vol te plannen met spectaculaire evene-

menten, voor jong en oud. Dus houd je mailbox 

in de gaten want je mag dit niet missen!  

 

Voor nu wens ik jullie allen een hele fijne en zon-

nige zomer! 

 

Met sportieve groet, 

 

Namens de PR-commissie 

 

Mario. 
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Column 
 

Geschreven door: “da zeg’k nie!” 

 

Wat een heisa in Nederland de afgelopen weken. 

Mensen in paniek, niemand weet hoe het nu 

eigenlijk zit, niemand is er klaar voor en als het 

eenmaal zo ver is zijn er altijd mensen boos of 

teleurgesteld. Ja, ik zou het nu kunnen hebben 

over de teamindeling van Gilze. Daarbij geldt 

hetzelfde: iedereen vindt er iets van, iedereen 

denkt dat zij het zelf beter kunnen en uiteindelijk 

valt het allemaal wel mee. Ondanks vele aanbie-

dingen – met name van één bepaald nog nader 

op te richten recreatieteam – staat Sandy ge-

woon in het eerste, het tweede heeft eindelijk 

een verjongingsslag gekregen met ervaren rot 

Ben als mentor en ook het derde is voorzien van 

het nodige extra gewicht….…: uhhh niveau  

(#sorryAlbers). 

 

Nee, ik heb het over de heisa die de AVG heet, 

ofwel de Algemene Verordening Gegevensbe-

scherming. Nu geniet ik zelf als auteur natuurlijk 

van totale anonimiteit bij deze column, dus mij 

persoonlijk treft het niet. Waar het op neerkomt: 

we mogen niks meer van elkaar weten en de 

gegevens die we krijgen mogen we zeker niet 

zonder toestemming publiceren of doorgeven. 

Dat heeft ook voor onze vereniging gevolgen én 

voor mij als columnist ook. Ik verlies een stuk 

journalistieke vrijheid. 

 

En wat een schijnzekerheid: theoretisch gezien 

mogen de persoonlijke contactgegevens van 

leden bijvoorbeeld niet meer in ’t Virke staan. 

Terwijl als je googelt op Mario van Mierlo je zijn 

complete selfie-repertoire op Facebook, Insta-

gram, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Hyves en CU2 

tegenkomt. Die laatste twee, voor de jongere 

lezers onder ons, zijn van vroegah… Dat wordt 

ook een interessante prijsuitreiking bij de club-

kampioenschappen volgend jaar: “de eerste prijs 

is gewonnen door een meisje met bruin haar en 

een jongen met grijze ogen!”. 

 

Persoonlijk vind ik het allemaal wat ver gaan: 

jullie mogen alles van mij weten, geen probleem. 

Kijk maar in ‘t Virke voor mijn contactgegevens. 

Oh, wacht… 

 

Awkward! 
 

Zoals jullie vermoedelijk wel weten wil ik in mijn 

vrije tijd nog wel eens een pubquiz gaan spelen. 

Zoals een deel van de naam al doet vermoeden 

is het fenomeen ontstaan in Engeland in de ze-

ventiger jaren van de vorige eeuw. Het idee er-

achter was om met zo’n evenement mensen 

naar de pub te lokken op dagen dat het normaal 

niet druk is om zo extra omzet te genereren. De 

deelnemers doen mee in groepjes van 2-5 per-

sonen. Een quiz bestaat normaal gesproken uit 6 

ronden met 10 vragen, een fotoronde en een 

muziekronde en wie aan het einde van de avond 

de meeste punten heeft verzameld wint een 

klein prijsje. De pubquiz is op een gegeven mo-

ment ook overgewaaid naar het vasteland waar 

deze vaak gehouden wordt in de lokale Ierse 

pub. 

 

Bij mij is de interesse in de (pub)quiz gewekt 

door een aantal Belgische collega’s die zelf re-

gelmatig aan een quiz meedoen of deze zelf or-

ganiseren. In België is het heel normaal dat ver-

enigingen hun jaarlijkse quiz organiseren om 

geld op te halen voor de clubkas. Waar wij bij BC 

Gilze sponsoren hebben en bv met de garderobe 

op het feest in het Mollebos (nou ja, Molleparkje 

zou een betere benaming zijn) geld ophalen voor 

onze vereniging is voor verenigingen daar de 

quiz vaak de grootste bron van inkomsten naast 

de contributie. Deelnemers betalen dan een paar 

Euro per persoon. De quiz wordt dan niet ge-

houden in een café op maandag, maar in de gro-

te zaal van een gemeenschapshuis op zaterdag-

avond. Vooral in de koude helft van het jaar is er 

ieder weekend wel een vereniging die zijn jaar-

lijkse quiz organiseert. En de zaal kan dan gerust 
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helemaal vol zitten met 50 teams of zo, dus dat is 

nog best een organisatie. 

 

Voor zover ik me kan herinneren was de soep-

groentenquiz in het Belgische Kapellen (net bo-

ven Antwerpen) mijn 1e quiz. De collega met wie 

ik mee ging komt daar vandaan. Iedere deelne-

mer krijgt aan het einde van de avond in ieder 

geval een zak soepgroenten mee naar huis, ge-

sponsord door de plaatselijke groenteboer. Het 

komt op mij altijd een beetje kneuterig over, 

maar allez. En aangezien ik nooit soep maak, 

geef ik de zak ook maar gelijk aan iemand anders 

of ‘vergeet’ ik hem mee te nemen. Het nadeel 

van een Belgische quiz is natuurlijk dat er ook 

regelmatig vragen worden gesteld over specifiek 

Belgische dingen, dus daar kun je dan niks aan 

bijdragen. Maar er zitten ook altijd wel een aan-

tal vragen over Nederlandse onderwerpen bij en 

die zijn voor Nederlanders dan weer een makkie.  

 

 

 

Aangezien ik het quizzen een leuke bezigheid 

bleek te vinden, ben ik ook hier naar een quiz op 

zoek gegaan en toen zijn we uitgekomen bij de 

(inmiddels voormalige) Ierse pub aan de Korte 

Heuvel. Daar zaten dan meestal iets van 10-12 

teams en de moeilijkheid van de vragen was 

meestal dusdanig hoog, dat ons doel altijd maar 

was om niet laatste te worden. Dat klinkt mis-

schien als een gebrek aan ambitie, maar dat was 

het niet, want het niveau daar was erg hoog. Een 

paar jaar geleden is onze Ierse vriend gestopt 

met zijn pub en is de quiz de straat overgestoken 

naar Polly Magoo en overgenomen door een 

kerel uit Eindhoven die van quizzen geven zijn 

werk heeft gemaakt. Bij Polly is de zaak ook veel 

groter en ze hebben blijkbaar hun promotie be-

ter op orde, want daar zitten meestal ongeveer 

30 teams. Ons doel daar is de top 10 halen en 

dat lukt vaak net. 

 

 

 

En toen bedacht ik me dat het misschien wel leuk 

zou zijn om zelf eens een quiz bij BC Gilze te or-

ganiseren. Is toch een compleet ander soort acti-

viteit dan degene die er tot dan toe waren. De 

recreatie commissie was enthousiast en Maartje 

kwam zich spontaan aanmelden als mede orga-

nisator, dus we hebben nu al 3 keer een eigen 

quiz gemaakt en gegeven (behalve de laatste 

keer dan toen ik te ziek was om zelf te presente-

ren en Maartje het in haar eentje gedaan heeft. 

Nogmaals bedankt!). Het aantal teams dat in 

Gilze deelneemt is beperkt tot meestal 5, maar 

de feedback die ik krijg is dat de deelnemers het 

tot toe erg leuk vinden, dus dat is genoeg moti-

vatie om ermee door te gaan. En als het aantal 

teams 2 keer zo groot zou zijn, dan zou het voor 

ons misschien teveel gestress worden en daar 

heb ik ook geen zin in, dus het is goed zo. Er 

worden in de buurt genoeg quizzen georgani-

seerd, dus ik kan het iedereen aanraden om daar 

eens aan deel te nemen.
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Doorgeefpagina  

senioren 
 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Susanne Klaassen en ik mag me via deze 

doorgeefpagina aan jullie voorstellen door wat 

over mijzelf te vertellen. 

Ik ben 41 jaar oud en bijna 15 jaar getrouwd met 

Jurgen. Samen hebben we twee jongens, Teun is 

12 jaar en Gijs is 10 jaar, zij zijn allebei ook lid van 

de badmintonclub.  We wonen in Gilze, maar 

toen Jurgen en ik gingen samenwonen hebben 

we vijf jaar in Rijen gewoond. Drie weken voor de 

geboorte van Teun zijn we weer in het vertrouw-

de Gilze komen wonen. Eerst 10 jaar in de druk-

ke Nieuwstraat, nu sinds twee jaar in de Pastoor 

van Herckstraat, waar het heerlijk rustig wonen 

is.  

 

 

 

Ik ben opgegroeid in Gilze, we woonden met 

mijn ouders en oudere broer Martijn op een 

boerderij achteraf. Ik ben hier naar de basis-

school en naar de MAVO gegaan. Daarna heb ik 

in Tilburg nog twee jaar de HAVO er achteraan 

gedaan. Hierna ben ik verpleegkunde gaan stu-

deren aan de HBO-V in Breda. Ik riep als kind al 

dat ik later in het ziekenhuis wilde gaan werken 

en dat doe ik nu al weer bijna 20 jaar. Na twee 

jaar op een volwassenenafdeling binnen het zie-

kenhuis te hebben gewerkt ben ik de specialisti-

sche vervolgopleiding voor kinderverpleegkunde 

gaan doen en nu werk ik dus al 18 jaar op de 

kinderafdeling van het Amphia in Breda. Het is 

erg afwisselend werk, zowel qua werktijden, met 

avond-, nacht- en weekenddiensten als qua 

werkzaamheden. Op onze afdeling liggen kin-

deren van 0 tot en met 18 jaar met veel verschil-

lende ziektebeelden, zoals bijvoorbeeld kinderen 

met een blinde darm ontsteking, luchtweginfec-

ties, huilbaby’s, tieners met alcoholintoxicatie (de 

comazuipers) en ook kinderen met oncologische 

aandoeningen worden bijvoorbeeld bij ons be-

handeld. Daarnaast hebben we op onze afdeling 

de spoedeisende hulp voor de kindergenees-

kunde, waar kinderen worden opgevangen die 

door de huisarts worden doorgestuurd of met de 

ambulance worden binnengebracht. Het is werk 

wat ik met veel plezier doe, samen met veel ge-

zellige collega’s de beste zorg voor kind en ou-

ders leveren. 

 

 

 

Ik ben sinds oktober vorig jaar lid van de bad-

mintonclub. Ik kende de badmintonclub via Teun 

en Gijs, omdat zij al ongeveer 3 jaar er bij zijn. Ik 

heb nooit eerder aan badminton gedaan, maar 

het leek me een leuke sport (aangestoken door 

Teun en Gijs) en een gezellige club. Aangezien ik 

verder niets deed aan sport heb ik de stap gezet 

om zelf ook lid te worden van de club. Het bevalt 

me erg goed, alhoewel ik het spelletje soms nog 

moeilijk vind met dubbelen en mixen. Het was 

prettig om wat extra trainingen te kunnen volgen 
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en aldoende leert men zeggen ze he?! Binnen-

kort ga ik mee als begeleider op het jeugdkamp 

van de club, een leuke manier om anderen te 

leren kennen en betrokken te zijn bij de vereni-

ging. 

 

In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn 

gezin en vrienden. We gaan graag kamperen. Zo 

zijn we afgelopen meivakantie (met Hemelvaart) 

met de hele vriendengroep en kids (28 personen) 

gaan kamperen in Eersel op de camping en ik kijk 

al uit naar de zomervakantie om naar Frankrijk te 

gaan. Daarnaast lees ik graag, kijk naar Netflix en 

ben ik bezig met creatieve dingen zoals haken en 

tekenen. Heel af en toe lopen we een rondje op 

de golfbaan, maar dit kost eigenlijk te veel tijd en 

komt er dus maar zelden van. Ook vind ik het 

leuk om te koken en nieuwe recepten uit te pro-

beren, wat Teun en Gijs niet altijd kunnen waar-

deren…. 

 

Nou, volgens mij weten jullie zo het een en ander 

over mij. Tot ziens op de woensdagavonden! De 

volgende die deze opdracht mag vervullen is: 

Mark Geerts. 

 

Doorgeefpagina jeugd 
 

Hihahoi, 

 

Ik heb Sofie Liebregts, ik ben 11 jaar oud. En ik zit 

op basis school De Bolster.  

 

Ik vind daar het leukste:  spelen met mijn 

vriendinnen in de pauze! 

 

Ik heb 1 zus zij heet: Evie, ik heb ook nog 1 hond 

hij heet: Luca. 

 

Later wil ik of vrachtwagenchauffeur worden of 

kapper of fotograaf.  

 

 

Na een schooldag ga ik even trampoline springen 

en daarna lekker op de bank zitten met mijn  

telefoon om spelletjes te doen. 

 

Mijn hobby’s zijn trampoline springen en met 

Luca spelen en natuurlijk chocolade eten. 

 

Naast badminton doe ik geen andere sport op 

dit moment. 

 

Ik badminton al bijna 3 jaar ik ben er gelijk op 

gegaan met Mandy.  

 

Ik geef de pagina door aan… 

Shana Huang!!! 
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Zaaldiensten 
 
13 juni: Tim Braspenning – Heidi Vermeulen 

 
20 juni: Introducee toernooi Ingrid en Joost 

 
27 juni: Jolanda van den Broek – Jos Vermeulen 

 
4 juli: Eduard van Broekhoven – Ben van der Veer 

Sr. 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Veerle Muller 

+ Jurgen Klaassen 

+ Mieke Laan 

+ Marlou Mandos 

+ Ruud van de Werf 

 

Af: 

- Colette Graafmans 

- Veerle Pijpers 

 

Jarige seniorleden 
 

Bart van Elderen        25 jun 

Cynthia Pijnenburg          1 jul 

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 

Mark Geerts         25 jul 

Erwin Oprins         27 jul  

Toine van Baal           7 aug 

Loewy Hermans        20 aug 

David Bogaarts         22 aug 

Michel van Dongen        24 aug 

Heidi Vermeulen        27 aug 

Mieke Laan           1 sep 

Wendy Dekker           4 sep 

Esther de Greeuw          5 sep 

Freddy van Lent          6 sep 

Frank van Gils           9 sep 

Sandy van Trier – Graafmans       16 sep 

Monique Willemse – Ophof       20 sep 

Susanne Klaassen        28 sep 

 

Jarige jeugdleden 
 

Sophie van Mierlo        15 jun 

Jens van Hoek         21 jun 

Scott Arts          22 jun 

Lizzy van Gils         25 jun 

Diede Willemse        30 jun 

Marlou Mandos          8 jul 

Koen Timmermans        23 jul 

Fabian Gielen           7 aug 

Danya Tuijtelaars        15 aug 

Julia Sundermeijer        17 aug 

Tess van Riel         20 aug 

Christa Hooft         23 aug 

Lieke van Oosterwijck          8 sep 

Emma van der Boom        10 sep 

Robine Hooft         11 sep 

Daphne van Strien        19 sep 
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Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 
 

Beste leden, 

 

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de 

Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf 

die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de 

hele Europese Unie. De Wet bescherming per-

soonsgegevens geldt niet meer. De AVG is ook 

wel bekend onder de Engelse naam: General 

Data Protection Regulation (GDPR). BC Gilze 

moest zich voorheen al aan de Wet bescher-

ming persoonsgegevens houden en ook de 

nieuwe AVG is van toepassing voor BC Gilze. 

Dus eigenlijk verandert er niet zo veel voor onze 

vereniging. 

 

 
 

BC Gilze verwerkt persoonsgegevens voor de 

ledenadministratie. In de ledenadministratie zijn 

de volgende persoonsgegevens vastgelegd: 

Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, 

adres, telefoonnummer, e-mailadres, lidnum-

mer en het lidnummer van Badminton Neder-

land. Al deze gegevens zijn nodig om het lid-

maatschap en alle activiteiten in de vereniging 

te kunnen organiseren en uitvoeren. Zoals het 

indelen van competitieteams met jongens en 

meisjes, het verspreiden van het Virke of het 

mailen van uitnodigingen voor activiteiten. De 

persoonsgegevens die BC Gilze heeft zullen 

nooit worden overgedragen aan andere partij-

en. 

 

Op de website, social media en het Virke treedt 

BC Gilze naar buiten toe om te laten zien welke 

leuke, gezellige en actieve activiteiten we alle-

maal organiseren. Natuurlijk van de competitie 

en de clubkampioenschappen, maar bijvoor-

beeld ook het jeugdkamp, de vrijwilligersbarbe-

cue of de Avondvierdaagse. We doen dit met 

verslagen, maar ook met foto’s, want een foto 

zegt meer dan 1.000 woorden. Foto’s worden 

altijd met respect voor de mensen die op de 

foto staan geplaatst, dit deden we al en dit blij-

ven we doen. We hebben hier gelukkig nog 

nooit klachten over gehad, maar als iemand 

toch, om wat voor reden dan ook, niet gelukkig 

is met een geplaatste foto, dan zullen we deze 

direct verwijderen. Voorheen konden leden op 

het inschrijfformulier aangeven dat foto’s waar-

op ze staan niet gepubliceerd mogen worden. 

We gaan nu toestemming vragen of we foto’s 

waarop die persoon staat mogen publiceren. In 

plaats van een actief bezwaar, moet een lid nu 

actief toestemming verlenen. 

 

Deze nieuwe wet, of eigenlijk verordening, zorgt 

er voor dat we als bestuur kritisch hebben geke-

ken naar het gebruik van persoonsgegevens. 

Gelukkig gingen we er al heel goed mee om en 

zal er niet veel hoeven te veranderen. We heb-

ben een privacyverklaring opgesteld en op de 

website geplaatst, we passen het inschrijfformu-

lier wat aan en we hebben voor de bestuursle-

den die de ledenlijst kunnen inzien een geheim-

houdingsverklaring laten tekenen. Mocht ie-

mand vragen hebben of ideeën hoe we het be-

ter kunnen doen, laat het dan vooral weten! Dit 

kan door één van de bestuursleden aan te spre-

ken, of door een email te sturen naar  

gilze@badminton.nl.  

 

Groeten, 

Namens het bestuur, 

Ben van der Veer jr. 
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Avond4daagse BC Gilze 
 

Het was weer tijd voor de kinderen en begelei-

ders van BC Gilze om de loopschoenen uit de 

kast te halen, want de Avond4daagse ging weer 

van start! Ook dit jaar waren we weer erg actief 

bij deze jaarlijkse bezigheid, want we hadden 

maar liefst 11 kinderen die meeliepen met onze 

club. Zo hadden we 7 kinderen die met de 5 km 

meeliepen en 4 kinderen die aan de 10 km deel-

namen. Alle kinderen hebben hun medaille be-

haald en een hele hoop calorieën verbrand (on-

danks alle snoepjes onderweg). Ook hadden we 

op een paar dagen een beetje pech met het 

weer. Het was erg warm afgelopen week wat dus 

ook veel onweer en regen betekende. Gelukkig 

was iedereen op dinsdag goed ingepakt, want de 

wandeling ging gewoon door! 

 

 
 

Naast het behalen van de medaille was het na-

tuurlijk ook erg gezellig. Zo heeft Nora haar 

zangvaardigheden laten horen en samen met 

Eva, Danya en Nynke een gezellige wandelsfeer 

neergezet. Ook kwam Jannes er achter dat Nynke 

bijzonder goed is in topografie, maar ze zijn er 

nog steeds niet over uit of de hoofdstad van 

Schotland Edinburgh of Glasgow is…. Ook heb-

ben Stein en Bo hun 1e medaille gehaald en 

heeft Jelle laten zien dat hij toch best hard kan 

rennen als het moet. Kortom we hebben de vier-

daagse met een medaille, een leuk presentje van 

Monique  en een hoop gezellige dagen kunnen 

afsluiten! 

Van de Jeugdredactie 
 

De lenteactiviteiten 

 

De lenteactiviteiten zijn weer geweest. Dit keer 

gingen we niet naar buiten, maar dat kon de pret 

niet bederven. We gingen namelijk apenkooien 

en een spel doen waarbij je opdrachten moest 

uitvoeren. Tot groot plezier van de mini’s, maar 

ook van de oudere jeugd gingen we dus apen-

kooien. Dit bracht veel herinneren naar boven 

voor de wat oudere jeugd. Iedereen was heel 

fanatiek en ook de leiding deed graag mee. Na 

het apenkooien waren alle kinderen goed be-

zweet en je zag dat ze hard hadden gewerkt. Zo 

erg is het bij de normale trainingen niet eens . 

 

Als de ene groep bezig was met apenkooien ging 

de andere groep opdrachten uitvoeren. Dit tot 

grote ergernis van Kevin, want er was namelijk 

een opdracht dat je met de barman op de foto 

moest. 

 

In totaal waren er ongeveer 50 vragen en één 

groepje heeft ze op eentje na allemaal kunnen 

uitvoeren. 

 

Ook hadden we een opdracht dat we met zijn 

allen op de foto moeten en dan mag niemand op 

de grond staan. En dat ziet er dan als volgt uit: 
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze 
 

Van Schijndel Metaal BV | T.S.C. Gosens | Bouwbedrijf Vermeulen 

Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV 

Forga metaalvervorming B.V. | Vermeer Architecten | Oomen Hoveniers 

Keurslagerij De Jong | Wouters Sports | Koningslicht BV | Van Eerd BV 

Veldsink-Roelands Verzekeringen 

 

Hoofdsponsoren: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness, Fysiotherapie Gilze 
Sponsor Clubkampioenschappen: Kreeft Assurantiën 
 

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

……… Patrick over professionele poolbiljart-skills blijkt te beschikken? 

 

……… Tim Braspenning dit aan den lijve heeft ondervonden en hem dit een frikadel speciaal kostte? 

 

……… Robine eigenlijk Robina heet? 

 

……… er vanaf komend seizoen heel veel BC Gilze-hoodies te bewonderen zullen zijn in de sporthal? 

 

……… ze in Rijen nu een nieuwe sporthal (Den Butter) in gebruik hebben genomen? 

 

……… BC Gilze weer met een paar groepjes mee heeft gelopen tijdens de Avond4Daagse? 

 

……… het thema van het aanstaande jeugdkamp ‘Hollywood’ is? 

 

……… de grote BC Gilze-vlag vanaf nu het hele jaar door in de sporthal zal blijven hangen? 

 

……… de grote BC Gilze-vlag vanaf nu het hele jaar door in de sporthal zal blijven hangen? 

 

……… enkele vrijwilligers een mooi centje hebben verdiend voor de club door tijdens het Mollebosfist de 

garderobe te verzorgen? 

 

……… we toch nog altijd op zoek zijn naar nieuwe leden en daarom aan het begin van het nieuwe seizoen 

weer actief zullen gaan werven? 

 

……… het een kwalijke zaak is als leden niet komen opdagen voor hun zaaldienst-beurt en dan ook geen 

invaller hebben geregeld? 

 

……… de Feestcommissie, ten behoeve van het 40-jarig jubileum, nu al volop bezig is met het bedenken 

van supergave ideeën? 

 

……… dit alles onder de bezielende leiding van onze enige echte eigen onvolprezen lid Loewy? 

 

……… we altijd op zoek zijn naar uniek foto- en beeldmateriaal vanuit onze clubgeschiedenis? 

 

……… het bestuur op 7 juli de jaarlijkse barbecue organiseert om alle vrijwilligers te bedanken voor hun 

inzet voor BC Gilze? 

 

……… Dio en Rodney bij navraag géén broers blijken te zijn? 

 

……… de BC Gilze-frisbees binnenkort van pas zullen komen? 

 

……… we onze favoriete barman in het kader van de nieuwe privacy-wetgeving vanaf heden noodge-

dwongen ‘Kevin B.’ zullen moeten noemen?  


