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Van de Redactie

andere binnensportverenigingen hebben we
tijdens verschillende sessies wensen opgesteld,
waar in onze ogen de sporthal aan zou moeten

Beste badmintonners en andere lezers,

voldoen. De gemeenteraad heeft gestemd voor
een voorstel dat op basis van deze wensen is

e

Voor jullie ligt het 2 Virke van seizoen 2019-

opgesteld. Dit betreft een renovatie van het hui-

2020. Het najaar is vooral de periode waarin de

dige pand en een vervangende nieuwbouw. Dit

bonds- en midweekcompetitie draaien en waarin

houdt kort gezegd in dat de laagbouw (kleedka-

het Gemeentetoernooi wordt gespeeld, dus voor

mers, horeca en gangen) wordt gesloopt en op-

al deze evenementen is aandacht in dit Virke.

nieuw wordt gebouwd en de hal wordt gerenoveerd.

Voor de rubriek ‘De antwoorden van…’ heeft dit
keer Mathijs van Engelen antwoord gegeven. In

Binnenkort zullen we deelnemen aan een nieuwe

de Awkward! rubriek laat Els Graafmans horen

bijeenkomst waarin we onze input mogen geven

wat Kerst voor haar betekent en ook de jeugdre-

voor de eisen van de renovatie. In het voorjaar

dactie is al met het hoofd bij de feestdagen. Ver-

van 2020 moet er vervolgens een definitief ont-

der geven alle commissie voorzitters weer een

werp komen. Al met al gaat het nog even duren

update van wat er in hun aandachtsgebied is

voordat er gestart kan gaan worden met de ver-

gebeurd of gaat gebeuren.

bouwing, maar wij zijn in ieder geval blij om te
horen dat de eerste stappen gemaakt zijn. Als we

En er is iemand die een groot applaus vraagt

meer nieuws hebben, dan laten we dat uiteraard

voor Tim Braspenning. Wie? Waarom? Lees ‘t

weten.

Virke goed en je vindt het antwoord!
Verder vindt op zaterdag 7 december de Dag van
Wij wensen jullie veel leesplezier!

de Vrijwilliger plaats, het moment dat de ge-

Koen en Michel.

meente alle vrijwilligers die actief zijn in onze

Verschijningsdata en uiterste inleverdata voor
kopij

gemeente in het zonnetje zet. Dit is voor mij natuurlijk ook een goed moment om even stil te
staan bij alle mensen die zich inzetten voor onze

Kopij

Uitgave

Virke 3

29 januari

12 februari

commissies die allemaal een steentje bijdragen

Virke 4

8 april

22 april

om onze club draaiende te houden en daar zijn

Virke 5

3 juni

17 juni

we als bestuur natuurlijk erg blij mee! Natuurlijk

Van de Voorzitter
Beste leden,
Met het schrijven van dit stukje hebben we net
het goede nieuws gekregen dat er een besluit is
genomen over de toekomst van Sporthal Achter
de Tuintjes. Twee jaar geleden werden wij vanuit
de gemeente benaderd om mee te denken over
de toekomst van de sporthal, aangezien deze na
40 jaar toe is aan een verbouwing. Samen met
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vereniging. Momenteel hebben we goed bezette

maken veel handen licht werk, dus alle hulp is
altijd welkom. Niet alleen help je onze club, maar
het is ook een erg gezellige manier om meer
leden te leren kennen en om je betrokkenheid bij
onze vereniging te vergroten. Spreek vooral een
bestuurslid aan als je interesse hebt.
Ik wens jullie bij deze alvast prettige feestdagen
en een voorspoedig (en natuurlijk sportief) 2020!
Groeten,
Sofie Oprins
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Technische Commissie

volop mee voor het kampioenschap. Succes al-

De afgelopen periode heeft op competitief ge-

Ook hebben halverwege het seizoen de trainers-

bied in het teken gestaan van het Gemeente-

evaluaties plaatsgevonden. Hierbij hebben we

toernooi en de start van de competitie. Een mooi

jullie opmerkingen en feedback die we vooraf-

moment dus om beide te evalueren!

gaand aan het seizoen (bij de teambesprekingen)

lemaal in de 2e seizoenshelft!

en tijdens het seizoen (uit één op één gesprekOp 19 en 20 oktober heeft het Gemeentetoer-

ken met jullie) meegegeven aan Eli Mambwe en

nooi weer plaatsgevonden; ditmaal voor de eer-

Fabian Pang en zij hebben aangegeven de ko-

ste keer in Sporthal Den Butter in Rijen. Een fa-

mende periode tijdens de trainingen hier reke-

natieke afvaardiging van BC Gilze is de strijd om

ning mee te gaan houden.

de Gemeentebokaal aangegaan met onze bevriende concullega’s van BV Bever. Met in totaal

Tot zover de berichtgeving vanuit de TC commis-

125 spelers (iets minder dan vorig jaar) was de

sie. Mocht je tussentijds vragen of opmerkingen

concurrentiestrijd dan ook enorm. Er waren veel

hebben, spreek me dan gerust aan!

spannende wedstrijden te zien met toch een
paar verrassende finaleplaatsen en prijzen. Na-

Sportieve groet,

dat op zondag de laatste wedstrijden waren ge-

Tim Braspenning

speeld (redelijk conform planning) en de balans
van een weekend bloed, zweet en tranen werd
opgemaakt, was er echter maar één conclusie

Recreatie Commissie

mogelijk: de Gemeentebokaal ging wederom
weer mee naar BC GILZE! Iedereen bedankt voor

Midweekcompetitie

zijn of haar inzet en ook zeker de supporters

De Midweek competitie is van start. Team 3, met

bedankt die in grote getalen aanwezig waren!

grotendeels spelers die voor het eerst competitie

Dankzij jullie staat deze beker (al)weer een jaartje

spelen, is goed van start gegaan. Dikke overwin-

in Gilze!

ningen worden er nog niet behaald, maar er
worden al de nodige punten bij elkaar gesprok-

Naast het Gemeentetoernooi is ook de competi-

keld en nog veel belangrijker, het is gezellig! Ge-

tie inmiddels alweer halverwege. Ben jij be-

zellig was het zeker niet (😉) bij de eerste compe-

nieuwd hoe jouw (favoriete) team er voor staat?

titie wedstrijd van team 1, want dat was tegen

Kijk dan even op:

team 2 van onze club. Alles werd uit de kast ge-

https://www.bcgilze.com/competitie. Hier staan

haald: aanpassen van de opstelling na invullen

de competitiestanden en het wedstrijdpro-

door de tegenstander. Eveneens onreglementair

gramma van zowel de Bondscompetitie, Jeugd-

wisselen van type shuttle tijdens de wedstrijd en

competitie en de Midweekcompetitie. Al met al

ga zo nog maar even door. En het had effect,

kennen veel teams een moeilijk seizoen (niet gek

want er werd gewonnen door team 1!!! Gefelici-

na al de promoties van vorig jaar). Met name

teerd hoor! Alleen onze Mandy hebben ze er niet

Gilze 1, Gilze 3 en Gilze J1 zullen nog flink aan de

onder gekregen. Zij wist dapper haar single te

bak moeten om handhaving veilig te stellen. De

winnen en zo de eer voor team 2 te redden. Zo-

andere teams staan er beter voor, maar zijn van-

als je leest is de Midweek nog maar net van start,

zelfsprekend halverwege het seizoen ook nog

hieronder vind je een overzicht van de resteren-

niet veilig. Gilze J2 staat bovenaan en ook Gilze J3

de thuiswedstrijden:

doet met een 2e plaats in de tussenstand nog

4
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-

Dinsdag 10 december 2019 – 20.30u:
team 1, 2 en 3

PR commissie

-

Dinsdag 14 januari 2020 – 20.30u:
team 1, 2 en 3

We beginnen deze keer met goed nieuws! Loewy
Hermans is nu officieel lid bij onze PR-commissie.
Welkom Loewy! Nog preciezer: hij gaat samen

-

Dinsdag 11 februari 2020 – 20.30u:
team 2 tegen team 1 !!! en team 3

-

Dinsdag 10 maart 2020 – 20.30u: team 3

-

Dinsdag 14 april 2020 – 20.30u: team 3

RC (recreanten) training
Op vrijdag 23 augustus 2019 is de recreantentraining weer gestart. De training loopt tot en
met 27 maart 2020 en vindt plaats op de vrijdagavond van 18:30 tot 20:00u. Eric Graafmans verzorgt deze training. De kosten voor de recreanten-training zijn € 90. Er zijn op dit moment tien
deelnemers en er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Dus als je zin hebt om wat bij te leren op badminton gebied meld je dan alsnog aan bij ondergetekende. Of maak andere leden enthousiast

met mij de sponsorcommissie van BC Gilze vormen. Dus…, mocht je thuis nog een oude sok
hebben liggen, een klein erfenisje op de plank of
gewoon een bedrijf weten wat onze badmintonclub best wel een financieel steuntje in de rug wil
geven…., laat het Loewy of mij dan even weten!
Intussen hebben wij, dankzij jullie vele uitgebrachte digitale stemmen, via de actie Rabo
Clubsupport een cheque ter waarde van maar
liefst € 641,26 mogen ontvangen in oktober. Tijdens een feestelijke uitreiking eindigde BC Gilze
zelfs in de Top 10 van de vele deelnemende verenigingen en clubs van de regio Rabobank De
Zuidelijke Baronie. Met het geld kunnen wij extra
activiteiten gaan organiseren. Dank jullie wel
voor jullie stemmen en support!!

om ook deel te nemen aan deze trainingen!
Activiteitenkalender 2019-2020
Ook dit jaar hebben we weer de nodige activiteiten gepland staan voor onze seniorleden. Dit is
wat er op dit moment vastligt, wie weet volgt er
nog meer…:
- Gezelligheidstoernooi woensdag 8 januari 2020
- Dartstoernooi

vrijdag 17 januari 2020

- BC Gilze Pubquiz

vrijdag 6 maart 2020

- Clubkamp. Ontbijt

zaterdag 28 maart 2020

- Clubuitje

nog te bepalen

- Gezelligheidstoernooi woensdag 1 juli 2020
Groeten namen de RC,
Michel van Dongen
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Voor al het onderhoud aan uw auto
Aircoservice
Schadeherstel
In- en verkoop van gebruikte en nieuwe auto’s
RDW Erkend
APK II



Bovag lid

U kunt ons bereiken op tel.nr. 0161-452623, via email sportief.gilze@hetnet.nl of via onze website
www.autobedrijfsportief.nl
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Maud heeft inmiddels ca. 20 leden blij kunnen

Met jullie medewerking houden we ons leden-

maken met de nieuwe BC Gilze-trainingsbroek,

aantal op peil, alvast bedankt!

als complementaire aanvulling op de eerder geintroduceerde BC Gilze-hoodie. Zwarte broek op

Groeten namens de PR-commissie,

een donkerblauwe hoodie; het schijnt echt mode

Mario

te zijn…. Nog in november zou iedereen die heeft
besteld zijn trainingsbroek, inclusief clublogo,
ontvangen moeten hebben. Graag zelf vooraf

Jeugdcommissie

even de afgesproken betaling voldoen via het
rekeningnummer van BC Gilze.

Sinterklaas
Op woensdag 4 december hadden we een bij-

Tijdens het Gemeentetoernooi in Rijen heeft de

zondere aanmelding bij de jeugd. Een Piet had

PR-commissie ook nog geprobeerd om een beet-

zich namelijk opgegeven om een keer te komen

je ‘Gilze-sfeer’ in Den Butter te krijgen. Via een

kijken bij BC Gilze. De trainers en kinderen beslo-

zelfgecreëerd VIP-BC Gilze-only hoekje was er

ten van deze gelegenheid gebruik te maken om

toch een ruimte waar gezellig gesocialized kon

van Piet te leren hoe je over daken kunt lopen,

worden met de Kanaries onderling. De nieuwe

hoe je een pakje goed door de schoorsteen gooit

gele BC Gilze-hangtafels en de gele loper maakte

en wat je nu allemaal moet weten om een goede

de ludieke actie compleet. Gelukkig konden de

Piet te kunnen zijn. De Piet was zo tevreden over

Bevers er wel om glimlachen (in ieder geval tot-

de hulp van onze jeugd, dat iedereen een zakje

dat Sofie tijdens de prijsuitreiking de wisselbeker

pepernoten mee naar huis kreeg.

van ‘Beste badmintonclub van de gemeente

Vervolgens waren de oudere jeugdleden aan de

Gilze-Rijen’ wederom mocht ophalen…😉!). Al met

beurt om hun zangkunsten aan Piet te tonen.

al kunnen we spreken van een leuk en gezellig
gemeentetoernooi. Goed om te weten dat het
volgend jaar weer in Gilze georganiseerd zal

Anders kregen ze natuurlijk geen pepernoten.
Daarna hebben we het cadeauspel gespeeld met
verschillende andere spelletjes, zoals 30 Seconds

gaan worden.

en Pictionary.

Natuurlijk zijn we ook weer bezig met ledenwer-

Na afloop van de avond ging iedereen met een

ving aangezien we nog altijd een paar nieuwe

mooie voorraad snoepgoed naar huis en met

leden kunnen gebruiken. Door een aantal verve-

een leuke verrassing die de Piet in de kleedka-

lende blessures is er weer ruimte om nieuwe

mer had achtergelaten.

leden te verwelkomen, zowel bij de jeugd als bij
de senioren. We gaan dus weer even wat meer

Kerstvakantie

van ons laten horen via de media. Maar de be-

In de Kerstvakantie is het geen badminton in

langrijkste ambassadeurs zijn nog altijd: JULLIE !

verband met de feestdagen. Na de vakantie gaan

Niemand anders dan jijzelf weet het beste hoe
gezellig onze vereniging is. Dus vertel vooral

we weer fris aan de slag met de jeugdtrainingen.

overal waar je komt waarom mensen eens zou-

Winteractiviteit

den moeten komen meespelen op woensdag-

Zet als laatste zaterdagmiddag 18 januari alvast

avond: op verjaardagen, op school, op je werk of

in je agenda, want dan organiseren we een leuke

bij een eventuele andere, 2e sportvereniging

activiteit voor alle jeugdleden. Je kan kiezen om

waar je lid van bent. Je hoeft je introducee alleen

mee te gaan schaatsen of om naar de bioscoop

maar even voorafgaand aan te melden bij onze

te gaan.

secretaris Sandy via gilze@badminton.nl
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Tot slot
Nieuwe jeugdleden zijn 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!
Namens de jeugdcommissie,
Eva Oprins
Agenda komende periode:
25 december Geen badminton
1 januari

Geen badminton

18 januari

Winteractiviteit

Doorgeefpagina
senioren
Hoi allemaal!
Helaas kom ik er niet onderuit en moet ik toch
echt een stukje over mezelf schrijven in ‘t Virke.
Dus laat ik dan ook maar eens beginnen...
Mijn naam is Anouk Kroot, ben 19 jaar en woon
momenteel in Alphen. Maar dit zal voor velen
geen verrassing meer zijn. :)

Naast het badminton heb ik ook een grote passie
voor voetbal. Een sport die ik al ruim 10 jaar doe.
Met pijn in mijn hart heb ik een jaar geleden besloten te stoppen vanwege blessures. Maar het
gemis werd mij te groot en ik wilde weer terug.
Begin januari heb ik me dus ook uitgeschreven
bij de badminton. Helaas werkt alcohol niet altijd
even goed en ben ik met carnaval en het jubileumfeest overgehaald om te blijven. Nu even een
groot applaus voor Tim Braspenning want het is
je gelukt! En daar ben ik je erg dankbaar voor!
Helaas bestaat het leven niet alleen uit sporten
en moeten er ook nog andere dingen gedaan
worden. Een van mijn grootste passies is werken
met kinderen en dat is wat ik nu eindelijk kan
doen. Afgelopen zomer heb ik mijn diploma gespecialiseerd pedagogische mederwerker behaald en ik werk momenteel fulltime in de kinderopvang.
Naast mijn drukke baan ben ik dit jaar ook gestart aan een deeltijd studie op het hbo. Ik volg
de opleiding AD PEP op het Fontys in Tilburg.
Buiten het feit dat ik ineens een druk leven heb
gekregen maak ik graag nog wat tijd vrij voor
leuke dingen. Zo ga ik regelmatige met mijn
vriendinnen lekker terrassen of nemen we een
alcoholische versnapering.

Iets meer dan een jaar geleden kwam ik als een
stil verlegen meisje een keertje meedoen. Ik
moest namelijk een nieuwe sport zoeken. Al snel
bleek ik het leuker te vinden dan verwacht en
heb ik me aangemeld. Nu ruim een jaar later zit
BC Gilze al in mijn hart.

Jaa... en dan nu heel erg jammer ik weet het…
Maar zijn we dan toch echt aan het einde van
mijn stukje gekomen… :(
Groetjes Anouk :)
De redactie geeft de pagina door aan Martin
Frijters.
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Doorgeefpagina jeugd

Mijn favoriete series zijn: Wie is de Mol?, Hunted

Hoi, mijn naam is Michael Aarts. Ik ben 12 jaar en

Natuurlijk vind ik het ook leuk om te badminton-

woon samen met mijn ouders, broertje Tim en

nen. Ik doe dit al bijna 3 jaar. Ik ben gaan bad-

onze twee hondjes Milo en Jerry in Gilze.

mintonnen, omdat het me leuk leek en omdat

en De Buit.

mijn vriend Gijs er ook op zit. Het leukste aan
badmintonnen vind ik toch wel de wedstrijden.
Ik geef de pagina door aan Jens van der Avoort

De Klassieker
De Klassieker. Der Klassiker. El Clasico. The old
firm. De derby van het Zuiden.

BC Gilze 1 versus BC Gilze 2
Op dinsdagavond 12 november stond de sinds
vorig seizoen legendarische wedstrijd “Gilze 1 –
Gilze 2” weer op het programma in de midweekcompetitie. Daar waar de vorige editie getekend
Ik zit op de Bolster in groep 8 samen met Gijs,
Jens, Fabian, Diede en Lara.
Mijn lievelingsvakken op school zijn Engels en
gym.
Als ik klaar ben met school wil ik graag rechercheur worden.
Ik kan me echt ergeren aan kinderen die expres
irritant doen.
Je mag me wakker maken als er familie of vrienden voor de deur staan.
Als ik thuis ben speel ik het liefst op de
Playstation.
Naast gamen speel ik ook graag op mijn trompet.
De muziek die ik op mijn trompet moet spelen zit
altijd in mijn hoofd, zo mooi vind ik het.

12

werd door de vele hoogtepunten (o.a. de herensingel tussen Patrick en Ruud, waar Ruud door
menigeen vermakelijk aan wordt herinnerd),
beloofde ook de afgelopen editie weer een rollercoaster van emotionele escapades en rivaliserende clubgenoten te worden.
Door de onophoudelijke stroom van media- en
persberichten in zowel de landelijke media en als
de digitale kanalen ter promotie van dit heroïsch
epistel op sportgebied, zat de tribune afgeladen
vol met drie toeschouwers. Bij aanvang van de
wedstrijd nog slechts twee, omdat Hein in de
veronderstelling was dat het “echte” Gilze 1 en
Gilze 2 tegen elkaar zouden spelen en hij wel zin
had in een goede pot badminton. In dat klootjesvolk van de midweekcompetitie had hij geen
trek. Van de andere twee toeschouwers (de vader en vriend van Maud, red.) werd vermoed dat
zij enkel aanwezig waren om Ruud a.k.a. “De
Magneet” in de smiezen te houden rondom hun
dochter dan wel “liefje”.

Kopij: kopijvirke@outlook.com
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Afijn, er werd ook nog gebadmintond. In een

ken dat hij doelde op een gevecht op de badmin-

vermakelijke pot wisten “Buurman & Buurman”

tonbaan. Daar ontaardde dit gevecht in een illus-

Mario en Tim ten faveure van het evenzoveel

tere partij badminton, waarbij Mario een voor-

beroemde als beruchte midweek-koppel Michel

sprong pakte, maar Loewy deze weer wist in te

en Loewy de winst voor Gilze 1 te pakken. Ook bij

lopen. Mario pakte op ervaring toch de winst in

de dames een mooie gelijk opgaande wedstrijd

de eerste set. De tweede set vertoonde een gelijk

tussen “Good Old” Mandy en de immer positieve

beeld, waarop het einde de vermoeidheid bij

Anoek van Gilze 2, en de altijd fitte Mieke en mo-

Loewy hem parten ging spelen. Het zesde winst-

debewuste Maud van Gilze 1. Helaas voor Gilze 2

punt voor Gilze 1 dus. Ruud “De Magneet” mocht

werd ook deze wedstrijd in het voordeel van

vervolgens aantreden tegen Michel “The Body”.

Gilze 1 beslecht.

Een duel op de baan waar menig vrouwenhart
sneller van gaat kloppen. Jammer voor Michel,
maar de aantrekkingskracht van Ruud bleek ook
voor de shuttle te gelden en hij wist dan ook zijn
singel te winnen.
Om voor Gilze 2 de eer te redden moest Mandy
zien op te boksen tegen de jongere Maud. Iedereen die Mandy kent weet dat haar badmintonspel onnavolgbaar, onkopieerbaar en vooral
onvoorspelbaar is. Zij wist Maud dan ook te verrassen en zodoende een punt voor Gilze 2 te
redden. Daarmee eindigde deze topper in de
hoogste klasse van de midweekcompetitie in een

In het gemengd dubbel legden Michel en Mandy

klinkende 7-1 overwinning voor Gilze 1. Maar

het vuur aan de schenen van Tim en Maud. To-

goed, zij hadden dan ook het thuisvoordeel…

taal “flabbergasted” door het powerspel van dit
gerenommeerde koppel ging de eerste set naar
Michel en Mandy. In de tweede set wisten Maud
en Tim zich te herpakken, waardoor een derde
set de beslissing moest brengen. Maud en Tim
wisten hierin een voorsprong te pakken, die ze in
het vervolg niet meer uit handen gaven. Ook het
andere gemengd dubbel tussen het gelegenheidskoppel Ruud en Mieke tegen Loewy en
Anoek werd omgezet in puntwinst voor Gilze 1.
Met een comfortabele 4-0 voorsprong werd er
begonnen aan de singels. Mieke deed haar naam
als trouwe puntenpakker eer aan en sleepte het
vijfde punt voor Gilze 1 binnen. Mario had op
voorhand op de voor Loewy zo vertrouwde
plaats (de bar, red.) aangedrongen op een “mano
i mano” gevecht. Waar Loewy al klaar stond om

Tegelijkertijd speelde BC Gilze 3 (William, Jurgen,
Els, Monique en Anouk) thuis tegen BC Alouette
5. Uitslag 2-6.

uit te halen, haastte Mario zich om te benadruk-
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Zaaldiensten

Jarige seniorleden

11 december: Inge van Beijsterveldt – Heidi
Vermeulen

Tim Braspenning

4 dec

Kees van Dongen

6 dec

Eduard van Broekhoven

6 dec

John van Pelt

7 dec

18 december: Jos Vermeulen – Anoek Haarbosch
25 december: Geen badminton
1 januari: Geen badminton
8 januari: Gezelligheidstoernooi
15 januari: Jeroen Albers – Jolanda van den Broek
22 januari: Bas van den Boer – Kimberley van
Zon
29 januari: Fons Broers – Jos Dubois
5 februari: Koen Timmermans – Michel van Galen
12 februari: Martin Frijters – Dio van Gils

Af & Bij

Richard Schrauwen

11 dec

Ingrid Botermans

18 dec

Anoek Haarbosch

23 dec

Tim Wirken

29 dec

Mario van Mierlo

2 jan

Joost Roovers

16 jan

Michel van Galen

25 jan

Martin Frijters

29 jan

Bas van den Boer

7 feb

Jarige jeugdleden
Mathijs van Engelen

19 dec

Jelle Staal

22 dec

Britt Vermeeren

25 dec

Gijs Klaassen

7 jan

Sem van Engelen

29 jan

Levi Olde Scheper

31 jan

Bij:

Sven Schellekens

8 feb

+ Jens van der Avoort

Rick van Baal

11 feb

+ Britt Vermeeren
+ Lize Bongartz
+ Lucio Mambwe
+ Mathis Tang
+ Alice Tang
+ Teodoras Magyar
Af:
- Andre de Vette
- Maud van de Vegte
- Remco van Gestel
- Joyce van Gestel
- Vera Diezi
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De antwoorden van:
Mathijs van Engelen
1.

Naam:

Mathijs van Engelen

2.

Geboortedatum:

19 december 2004

3.

Ik badminton al sinds:

3 jaar ongeveer

4.

Mijn favoriete spelsoort is:

Dubbel

5.

Mijn beste slag is:

Drop

6.

Ik speel in team:

U15-1

7.

Mijn school/werk is:

Odulphus (lyceum in Tilburg)

8.

Later word ik:

Dat weet ik nog niet

9.

Heb je broers en zussen:

Eén broertje, Lucas

10. Beste trainer:

Jannes

11. Mijn idool:

Heb ik niet

12. Favoriete muziek:

Maakt niet echt uit, ik luister alles wat ik kan vinden

13. Hobby’s:

Naast badminton, films kijken

14. Ik heb er een hekel aan:

Huiswerk

15. Ik zou heel graag:

Een mooi leven willen opbouwen

16. Ik blijf altijd:

Positief

17. Beste eigenschap:

Grappig (zegt Lars die ernaast zit)

18. Slechtste eigenschap

Vervelend doen tegen mensen en Lars uitlachten als hij m
mist

19. Andere sporten die ik ook leuk vind:

Heb ik niet echt

20. Ik help mijn moeder met:

De hond uitlaten

21. Ik help mijn vader met:

Ook de hond uitlaten

22. Ik eet het liefst:

Biefstuk

23. Ik lust echt geen:

Zuurkool

24. Tv-programma:

Chateau Meiland

25. Lievelingsdier:

Hond

26. Mooiste boek:

Ik lees niet

27. Mooiste film:

Fast & Furious 5

28. Dit is goed bij BC Gilze:

Alles

29. Ik heb veel plezier als:

Tijdens het badmintonnnen en buiten school

30. Ik kan wel janken als:

Ik een toetsweek heb

31. In mijn dromen:

Droom en slaap ik, maar weet niet meer wat ik droom

32. Voor mijn verjaardag wil ik:

Een TV

33. Over 10 jaar ben ik:

24 en waarschijnlijk aan het studeren

34. Heb bewondering voor:

Mezelf

35. Op vakantie naar:

Zuid-Frankrijk

36. Op mijn verlanglijstje staan GEEN:

Sokken

37. Wat doe je met 1 miljoen:

Groot deel sparen, hond kopen en een TV

38. Wat zijn je goede voornemens:

Hogere cijfers op school halen

39. Heb je nog iets te melden:

Nee
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Awkward!
Kerst
Wat betekent Kerst voor mij:
Kerst betekent voor mij, liefde, warmte en gezelligheid.
Warmte creëer je met kaarsjes, maar ook door
aanwezigheid van je familie.
Wij zijn daarom ook 1 dag met kerst met zijn
allen samen.
We drinken, kletsen en eten samen.
Warmte betekent voor mij ook de versiering van
je huis.

Naast al die huisjes heeft John ook een aantal
dingen van hout gemaakt.

Van het een kwam het ander. Als we naar een
tuincentrum gingen zagen we iedere keer leuke
dingen, zo ook de huisjes van Luville. Ieder jaar
kwam er wel 1 bij. Ik kocht ze daarom een dag na
kerst met korting om ze het jaar daarop neer te
kunnen zetten.

Dit is uitgegroeid tot aardig wat huisjes. Wat
poppetjes en bomen erbij en je creëerde al een
aardig dorpje. Voorlopig houd ik het bij hetgeen
we hebben, je moet er immers ook plaats voor
hebben.

Paar voorbeelden zijn: Rendier- houten boom die
in elkaar past- houten boom met plankjes om
iets op te zetten- houten boom met touw - slinger van hout (Merry Christmas).
Mvg, Els Graafmans
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Jeugdredactie
Sinterklaas
De feestdagen komen er weer aan en Sinterklaas
is er natuurlijk ook weer.
Hij is nu alweer een aantal weken in het land en
vandaag heeft hij ook ons een bezoekje gebracht. Ze kwamen een keertje gezellig met ons

Oud en Nieuw
Ook met Oud en Nieuw gaan de meesten naar
familie of vrienden en dan maken we er een gezellig avondje van samen met wat spelletjes en
natuurlijk oliebollen en vuurwerk. Wij van de
jeugdredactie hopen natuurlijk dat jullie een paar
leuke feestdagen tegemoet gaan en natuurlijk
wensen wij jullie een gelukkig nieuw jaar!

badmintonnen en hadden weer een grote voorraad pepernoten meegenomen. Dit vinden wij
natuurlijk heel gezellig en wij heten hun van harte welkom. Als eerste hebben we tiktakboem
gespeeld, daarna hebben we samen met piet
schoorsteen geklommen en als laatste hebben
wij een spel gedaan waarbij je cadeaus moest
doorgeven.

Foto’s Gemeente
toernooi

Kerst
Binnenkort is het natuurlijk weer kerst. Dan halen we alle kerstversieringen van de zolder, versieren we de kerstboom, gaan we gezellig naar
vrienden en familie toe en wordt er een hele
hoop gegeten. Kerst duurt altijd 2 dagen en dat
maakt het nog gezelliger. De Kerstman zal tijdens
deze nachten ook weer door de lucht vliegen in
de slee samen met zijn geliefde rendieren en zijn
kerstelfjes.
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze

T.S.C. Gosens | Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | | Vermeer Architecten |
Keurslagerij De Jong | Online Badmintonshop | Koningslicht BV | Van Eerd BV
Veldsink-Roelands Verzekeringen | De Huyskamer

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness
Hoofdsponsor juniorencompetitie: Fysiotherapie Gilze
Hoofdsponsor shuttles: VSMI
Sponsor Clubkampioenschappen: Buitenhof Tuinmeubelen

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!
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Wist u dat…
……… Eva in de damesdubbel A-finale van het gemeentetoernooi na een hele lange rally hét mooiste
punt van het toernooi wist te maken?
……… ze nu beter meteen een punt achter haar ‘carrière’ kan zetten, omdat het zeker te weten niet meer
mooier kan worden?
……… de Bevers dit jaar echt vriendelijke gastheren- en dames waren, in de Rijense sporthal?
……… ze daar alleen echt he-le-maal níets kunnen!? 😉
……… hun ongezellige kantine ook niet heeft bijgedragen aan de fijne sfeer in Den Butter?
……… wij gelukkig ons eigen BC Gilze-VIP only hoekje hadden gecreëerd?
……… toernooiwinnaar/prijzenpikker Niels Oomen alleen van Mario heeft verloren tijdens het toernooi?
……… Patrick graag met Viking-runs meedoet omdat hij dan al zijn teamgenoten ongegeneerd “een
handje” kan helpen om over de obstakels te klimmen?
……… de PR-commissie het kledingassortiment van de BC wederom heeft uitgebreid met de nieuwe trainingsbroeken die perfect passen bij de eerder geïntroduceerde BC Gilze-hoodies.
……… Rick onlangs als deelnemer naar het Europees Kampioenschap in Kroatië is geweest?
……… het hier echter niet om badminton ging, maar hij meedeed aan het EK ‘Barista’ (luxe vorm van koffiezetten) vanuit zijn opleiding De Rooi Pannen.
……… Hein ‘spontaan’ kwam kijken naar de onlangs gespeelde topper tussen Gilze 1 en Gilze 2 maar
direct huiswaarts keerde toen hij er achter kwam dat het hier ‘slechts’ de Midweekcompetitie betrof?
……… de gemeenteraad onlangs heeft ingestemd met het plan om de sporthal groots te gaan verbouwen?
……… de hal zelf (helaas) niet aangepast waardoor we slechts 7 dubbelbanen en 2 singlebanen behouden?
……… de kantine wél zicht op de hal zal gaan krijgen; en boven de tribunes zal komen?
……… verder al het sanitair, douchegebouw en opslagruimtes aangepakt zullen worden?
……… teller Robine medelijden had met de Midweek-competitiespelers, omdat zij nog wel met (zelfs
blauwe) nylon shuttles speelden en niet met ‘veren’?
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