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Van de Redactie

drinken te koop is tegen schappelijke
prijzen.

Beste badmintonners en andere lezers.

Voor de jeugdleden zal er wel een z
zomerstop zijn van zes weken. Ten eerste
omdat we uit ervaring
ing weten dat de o
opkomst erg laag is tijdens schoolvakanties
en ten tweede omdat onze jeugdbegele
jeugdbegeleiders graag zes weken vakantie willen
hebben.

Voor jullie ligt alweer het 6een laatste
Virke van dit seizoen. Naast de gebruikegebruik
lijke rubrieken is err is een verslag vanuit
alle commissies en vertellen Remco van
Gestel en Susanne van de Vegte – van
den Nieuwelaarwat
wat meer over zichzelf.
zichzelf
Ook is er ruime aandacht voor de fantasfanta
tische prestatie van het U15-1
1 jeug
jeugdteam op net Nederlands Kampioenschap
voor regio teams.
Verder vragen we speciale aandacht van
de jeugdleden voor een ingezonden brief
van de Sultan van KalifaHaroen ar Ra
Rashid op pagina 16.
Vanuit de redactie wensen wij jullie veel
leesplezier en een hele fijne vakantie!
Sofie en Michel.

Van de Voorzitter
Beste leden,
Het seizoen zit er zo goed als op, maar
voor de seniorleden zal er, in tegensteltegenste
ling tot wat we gewend waren, geen zes
weken zomerstop zijn. We hebben n
namelijk besloten na een inventarisatie ono
der de seniorleden om in de zomer de
zaal gewoon door te huren. Op 22 en 29
juli, 5, 12 en 19 augustus kan er van
20.00 tot 22.00 uur vrij gespeeld worwo
den. Alleen op 26 augustus kunnen we
dus niet terecht in de sporthal, want dan
vindt
indt de grote schoonmaak plaats. De
kantine is in de zomervakantieweken wel
gesloten, maar we zullen zorgen dat er
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Normaal is de zomervakantie een rustige
periode voor de bestuurs- en commissieleden, maar dat is dit jaar wel anders.
an
Er
lopen verschillende zaken waar we druk
mee bezig zijn, of onze aandacht op
moeten vestigen. Ten eerste het vertrek
van Jim, Huub en Leny als uitbaters van
het restaurant. Na 36 jaar, precies de
leeftijd van onze vereniging, sluiten zij
dit hoofdstuk
uk af. We hebben samen met
hen, vele mooie momenten meeg
meegemaakt. We
e hebben kampioenschappen
gevierd, feesten gegeven en gezellig aan
de bar gehangen. Sommige van ons k
komen er al 36 jaar over de vloer. De
Huub’s en later Jim’sEmbassy is inmidinmi
dels een jaarlijks
ks terugkerend hoogtehoogt
punt. Maar ook de vele feesten zoals het
laatste grote feest, de beach party, zal in
onze herinnering blijven. Langs deze
weg wil ik Jim, Huub en Leny, maar zez
ker ook Karin, hartelijk danken voor ded
ze mooie tijd en hen
n alle goeds toewentoewe
sen voor de toekomst!
Voor de vereniging is dit een onzekere
tijd, omdat we tot op dit moment nog
helemaal niets hebben gehoord van de
gemeente over hoe het nu verder zal
gaan. Geen nieuws, is goed nieuws zulzu
len we maar denken en ik ga er van uit
dat we aan het begin van het nieuwe
seizoen ontvangen zullen worden door
een nieuwe gastheer of gastvrouw. Het
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zal wennen zijn, maar uiteindelijk zal dat
ook allemaal goedkomen.
Dit is niet het enige waar we mee bezig
zijn. Bij de afgelopen ledenvergadering
in februari
ebruari hebben we al aangekondigd
dat we de statuten willen wijzigen en
moderniseren. Het belangrijkste punt is
het aanpassen van het boekjaar,
boekjaar zodat
deze synchroon loopt met het badmi
badmintonseizoen. Het boekjaar zal voortaan
van 1 augustus tot en met 31 juli lopen.
De concept statuten liggen inmiddels bij
de notaris en we zullen jullie deze zo
spoedig mogelijk voorleggen tijdens een
extra ledenvergadering. De uitnodiging
komt ook zo snel mogelijk. Als de stat
statuten zijn aangepast zal er voortaan in de
maand september
tember een algemene ledenlede
vergadering worden gehouden in plaats
van in februari of maart. Wordt dus ve
vervolgd.
Volgend seizoen zal onze jeugd ook weer
in nieuwe clubshirts gaan spelen, omdat
we een nieuwe hoofdsponsor voor de
jeugdcompetitie hebben: Fysioth
Fysiotherapie
Gilze. Helemaal nieuw is deze sponsor
niet, want het is de opvolger van Ingrid
Veroude Fysiotherapie. Deze overgang
naar nieuwe shirts pakken we gelijk aan
om ook over te stappen naar een nieuwe
clubkledingleverancier. Voorheen was dit
WilkinSports, maar we vinden dat het
tijd is om eens verder te gaan kijken.
Met Akaza Sport te Waalwijk denken we
een geschikte partner te hebben gevongevo
den voor de toekomst. Hierbij waren de
service en prijs-kwaliteit
kwaliteit verhouding van
doorslaggevende invloed.
De afgelopen
n tijd zijn we ook druk bezig
om de naamsbekendheid en uitstraling
van onze vereniging in Gilze te verbet
verbeteren en te versterken. De jeugdcommissie
heeft meegedaan met de avondvie
avondvier-
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daagse, we hebben op de braderie g
gestaan met gratis slushpuppies voor de
kinderen
ren en een prijsvraag en we he
hebben de garderobe van de braderie ve
verzorgd. Het is belangrijk dat we hier extra
aandacht aan besteden, omdat we weer
nieuwe leden kunnen gebruiken, zowel
bij de jeugd als bij de senioren. Het
nieuwe seizoen zal daarom met een grote wervingsactie worden geopend. Hie
Hierbij zal huis aan huis worden geflyerd en
ook vragen we de hulp van jullie als lid
van de vereniging. Promoot de badminbadmi
tonsport en onze vereniging in het bijbi
zonder onder je familie, vrienden en
kennissen. Maak ze enthousiast
ousiast om ook
eens te komen kijken bij onze vereniging
of badminton misschien iets voor hen is.
Als ze eenmaal komen kijken, ben ik er
van overtuigd dat ze zo goed als zeker
ook lid worden!
Dan ben ik er nog niet met zaken die
deze vakantie geregeld moeten
moet
worden.
Jos Vermeulen heeft aangegeven dat hij
wil stoppen als voorzitter van de PR
commissie. Dat is bijzonder jammer,
maar ik begrijp en respecteer zijn b
besluit. We zijn dus op zoek naar verste
versterking voor het bestuur. Tot die tijd coö
coördineert Mario de sponsoring en clubkl
clubkleding en zal ik de ledenwervingsactie c
coordineren,
rdineren, natuurlijk met medewerking
van de leden van de PR commissie.
Ook de jeugdcommissie zit niet stil, want
het jeugdkamp komt er namelijk aan op
10, 11 en 12 juli. Er gaan maar liefst 29
kinderen
inderen mee met het jeugdkamp in
1001-nacht
nacht thema. Ze zijn namelijk g
gevraagd door Sultan van KalifaHaroen ar
Rashid om hem te helpen met een groot
probleem wat hij heeft. Verderop in dit
Virke is de brief opgenomen die hij naar
onze vereniging heeft gestuu
gestuurd voor alle
jeugdleden.
Kopij: virke@bcgilze.nl

Tot zover het nieuws vanuit het bestuur.
Ik wil jullie allemaal alvast een hele fijne
vakantie toewensen!
Hartelijke groeten,
Ben van der Veer jr.

“De geschiedenis is het heden, gezien
door de toekomst.”
~ Godfried Bomans ~

Technische Co
Commissie
BREAKING NEWS!!!Het
Het BC Gilze jeug
jeugdteam U15-1
1 heeft een fantastische 4e
plaats behaald op het Nederlands KamKa
pioenschap voor regioteams!
Simone en Fenne
Kreeft, Robine
Hooft, Joey van
Gils en Rick van
Baal werden eind
januari kampioen
in hun competitiepoule. Daarna
mochten zij in Tilburg de Brabantse
kampioenschappen
spelen. En wonnen
daar! Vervolgens
mochten onze talenten naar Zutphen
waar op 20&21 juni alle districtskamp
districtskampioenen uit Nederland bij elkaar kwamen.
Gesteund door een groepje
e BC GilzeGilze
supporters, ouders, familie en coach
Maaike werd dit weekend uiteindelijk een
hele happening. De ‘harde kern’ supporsuppo
tersgroep had een groot spandoek voo
voorbereid en natuurlijk moest ook de BC
Gilze-vlag
vlag bij de banen hangen. Dat gaf
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de spelers alweer
er een extra boost om
goed te presteren.
Er werd gestart met 4-1
1 verlies tegen
BAN. Rick wist in zijn HE nog wel de 2e
set te winnen, maar kwam daarna te
kort. De laatste wedstrijd, de dame
damesdubbel van de Kreeft-zusjes
zusjes werd echter
gewonnen! Het eerste punt voor een BC
Gilze-jeugdteam
jeugdteam ooit op een NK was bi
binnen.
Volgende poulewedstrijd was tegen De
Vliegende Shuttle. De mix van
Joey/Robine ging een stuk beter dan in
hun eerste wedstrijd, maar ook nu werd
uiteindelijk verloren. Rick en Simone
wonnen allebei hun single--wedstrijd!
Daarna ging de HD van Joey en Rick
weer verloren. Tussenstand: 2-2.
2
De
laatste wedstrijd, damesdubbel, zou b
bepalen of het Gilze-team
team de volgende dag
nog om de prijzen mocht gaan strijden
of niet. Het werd
een ware thriller:
met samenge
samengeknepen billen werd er
fanatiek aang
aangemoedigd met als
resultaat ook nog
eens een allesbeallesb
slissende 3e set.
Fenne en Simone
wonnen deze set
gelukkig nipt met
21-16.
16. Ze bleven in
het toernooi, nadat
ook de zwakste tegenstander TAB Fly
Over overtuigend met 4-1
1 werd
w
verslagen.
Ouders en spelers bleven gezellig ove
overnachten in Zutphen zodat ze ’s ochtends
fris en fruitig aan de finaledag konden
beginnen. In de halve finale moest Gilze
het opnemen tegen het Limburgse
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Olympia’56. De start was super: Robine
en Joey wonnen
onnen hun mixwedstrijd in 2
sets. Nu hadden alle Gilze-spelers
spelers minimin
maal 1 wedstrijd gewonnen op een NK!
In de wedstrijden daarna bleken de Li
Limburgse tegenstanders gewoon beter. Met
dank aan hun zeer sterk spelende 1e
dame gingen de overige 4 wedstrijden
allen
len in 2 sets verloren. De droom viel in
duigen en Maaike heeft even positieve
energie moeten brengen om de lichte
teleurstelling weg te poetsen. In de we
wedstrijd om de 3e/4e plaats werd ’s middags
nog gespeeld tegen BC GO! uit district
Noord-Nederland. Ook hier werd met 4-1
4
verloren; Rick wist nog wel zijn single
knap te winnen.
Al met al een hele knappe prestatie voor
deze jonge Gilzenaren door het op 3 na
beste U15-team
team van Nederland te zijn.
Temeer daar de meeste spelers pas 13
jaar zijn en dus eigenlijk
jk nog jonger zijn
dan de maximale leeftijdscategorie van
14 jaar… Natuurlijk werden zij ook voor
deze uitzonderlijke prestatie in het zonzo
netje gezet door trainer/coach Maaike.
Op de terugweg nog gezellig Mac’cen en
het was zeker een super geslaagd en
gezellig weekend.
De zomerperiode is van origine altijd een
relatief rustige tijd voor de Technische
Commissie. Behalve deel te nemen aan
de supportersclub om U15 tijdens het NK
aan te moedigen is het vooral wachten
op de definitieve poule indelingen van de
competitieteams, zodat we het compet
competitieprogramma voor elk team kunnen
maken. We zullen jullie tussentijds iinformeren als we concreet de speeldagen
weten zodat jullie hier alvast rekening
mee kunnen houden.
Ter voorbereiding op het nieuwe compecomp
titieseizoen zal de TC nog 2 extra din
dins-
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dagavonden faciliteren zodat alle spelers
dit kunnen gebruiken om hun conditie
snel op niveau te krijgen. We zullen dan
ook die beide avonden vooral conditioconditi
neel aan de slag gaan. Drie weken later
begint de 1e speelronde namelijk alweer.
Voor de jeugd-competitiespelers
competitiespelers en hun
ouders zullen Maaike en Ben direct na de
zomervakantie opnieuw een ‘start
‘start-avond’
organiseren. Hierin zullen zaken aan bod
komen zoals het online invullen van de
uitslagen, wat wij van spelers en ouders
verwachten
chten en iedereen kan vragen aan
de TC stellen. Natuurlijk zullen ook de
‘Gil’-mascottes
mascottes weer worden uitgereikt.
Omdat alle jeugdteams vanaf komend
seizoen voor minimaal 3 seizoenen zu
zullen worden gesponsord door de hoofdhoof
sponsor “Fysiotherapie Gilze”
(www.fysiotherapiegilze.nl
www.fysiotherapiegilze.nl), zullen alle
competitiespelers nieuwe clubshirts mo
moeten bestellen. Per email/brief is iedereen
eind juni geïnformeerd over het beste
bestelproces. De shirts kun je ook bestellen
met je eigen naam achterop; hoe vet is
dat! Als je je naam er niet op wil, kun je
het shirt ook kopen. Of lenen. Op 8 & 15
juli zijn de pas-avonden, dus zorg dat je
dan zeker aanwezig bent!
Overigens zullen alle leden, dus ook de
senioren-recreanten
recreanten en senioren-comp.
senioren
spelers op deze pas-avonden
avonden hun clu
clubkledingbestelling kunnen plaatsen. Let
erop dat iedereen ook op hun blauwe
broekje of rokje het gele clublogo heeft
staan. Dit is namelijk verplicht vanuit het
clubkleding-reglement.
reglement. Tijdens de paspas
avonden zullen er ook rokjes en korte
broeken worden besteld, inclusief ons BC
Gilze-logo.
Mede dankzij de financiële steun van o
onze Hoofdsponsor Jeugdcompetitie, FysioFysi
therapie Gilze, hoeven we slechts een
Kopij: virke@bcgilze.nl

zeer geringe extra competitiebijdrage te
vragen aan onze jeugdspelers. Voor
slechts € 30,00 krijgen alle competiti
competitiespelers de mogelijkheid om ruim 30 vri
vrijdagavonden 1,5 uur kwalitatief goede
trainingen verzorgd te krijgen. DaarDaa
naast betalen we van de sponsoropsponsoro
brengsten ook de inschrijfgelden voor
alle competitieteams en bekostigen
stigen we
de extra zaalhuur en shuttleverbruik van
de vrijdagtrainingen. Als tegenprestatie
voor deze geldelijke steun spelen al onze
jeugdspelers in BC Gilze-clubkleding
clubkleding met
daarop de bedrijfslogo’s van Fysiother
Fysiotherapie Gilze. Voor de komende 3 jaren blijft
deze opdruk onveranderd.
Verder wenst de TC jullie allen een hele
fijne vakantie. Gelukkig voor de senioren
kunnen zij bijna alle woensdagavonden
lekker blijven badmintonnen zodat ze
straks op de camping de show kunnen
stelen met alle coole badminton
badminton-tricks.
Houd de email-box
box in de gaten want
Remy en Maaike zullen jullie zeker nog
verder informeren via de TC Nieuwsbrief.
Met sportieve groeten,
Namens de TC
Mario.

Recreatie
Commissie
Alweer het laatste Virke van dit seizoen.
De vorige keer heb ik het gehad over het
clubuitje van 20 juni. We hadden iets
leuks bedacht, maar helaas was de o
opkomst niet zo groot, zodat we voor dit
jaar het clubuitje hebben afgezegd. Wij
als commissie hopen dat er volgend jaar
wel meer animo is voor het clubuitje.
Als laatste
te activiteit is het introduc
introducétoermooi op 8 juli. Dit toernooi is altijd
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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 barbecue.
De
e midweekcompetitie zit erop en hier is
de uitslag van de recreatieteams. Gilze 1
is op de 3de plaats geëindigd, Gilze 2 is
op de 3de plaats geëindigd, Gilze 3 is op
de 6de plaats geëindigd, Gilze 4 is op de
4de plaats geëindigd en Gilze 5 is op de
4de plaats
ats geëindigd. Deze uitslagen
uitslag
kun
je ook nalezen op de site van bc-gilze.
bc
Voor het komende seizoen hebben we
weer 5 recreatieteams. De thuiswedstrijthuiswedstri
den zijn altijd op dinsdagavond van
20.30 tot 23.00 uur.. Onze eerste thuisthui
wedstrijd is op 13 oktober.
Ook het komende seizoen gaat Eric
Graafmans weer training geven. Echter
de tijd van de training is veranderd. Dit
komt omdat er dit jaar veel competitiecompetiti
spelers zijn en daarom is er geen plaats
voor de recreanten om te gaan trainen
van 19.00 tot 20.30 uur.. Nu is
i de training van 20.30 tot 22.00 uur.
uur Degene
die zich hebben opgeven hebben hier
inmiddels al een mailtje over gehad.
Ook hebben we dit seizoen afscheid g
genomen van Els Graafmans.. Zij
Z heeft jarenlang de midweekcompetitie geregeld.
Joost Roovers gaat dit van
an haar overneovern
men, Joost succes hiermee. Vind je het
leuk om ook iets voor de club te doen en
wil je graag meehelpen in de recreatierecreati
commissie, spreek dan een van onze
commissieleden aan.
Dit was weer het laatste stukje van dit
seizoen van de rc-commissie.
commissie. Wij wensen jullie een leuke vakantie en tot ziens
in het nieuwe seizoen.
Groetjes van de rc-commissie.
commissie.
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Kopij: virke@bcgilze.nl

Jeugdcommissie
Hallo allemaal,
We zijn al bijna aangekomen bij het einei
de van het seizoen 2014-2015.
2015. We hebhe
ben als Jeugdcommissie een hele hoop
leuke activiteiten achter de rug en we
hebben er ook nog een paar te gaan (zie
Agenda komende
periode).
Avond4daagse Gilze:
Van 26 tot en met
29 mei j.l. is in Gilze weer de
Avond4daagse gehouden. We hebben als Jeugdcommissie samen
met vijf jeugdleden deelgenomen aan de
10 kilometer. Levi, Ruben, Dirk, Nynke
en Judith bedankt voor het meelopen! Ze
hebben allemaal de afstand elke dag
netjes uitgelopen zonder problemen. Met op de laatste dag
een mooie medaille en een
leuk presentje vanuit BC Gilze
was het een geslaagd evenement.
Braderie Gilze:
Op 31 mei 2015 stond BC Gilze met een grote kraam én
badmintonveld op de braderie
in Gilze. De kinderen (en ouders) en andere geïnteresseerden ko
konden onderr het genot van een slushpuppy
zich wijs maken over de gezelligheid en
sportiviteit van Badmintonclub Gilze.
Iedereen kon vrijblijvend meedoen met
onze prijsvraag: Raad jij hoeveel shut
shuttles er in de doos zitten? Maar liefst 172
personen hebben meegedaan aa
aan de
prijsvraag.
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Het aantal shuttles dat in de doos zat
was: 284 shuttles! Helaas heeft niemand
het exacte aantal geraden, maar er zijn
wel een aantal mensen die heel dicht in
de buurt kwamen. Uiteindelijk hebben de
volgende drie deelnemers de beste gok
gewaagd
waagd en de volgende prijzen gewongewo
nen:
In de categorie Junioren is de wi
winnaar: Evi Pijnenburg (5 jaar), die 281
shuttles raadde. Evi
wint een gloednieuw
badmintonracket, g
gesponsord door Marry
van Mierlo!
In de categocateg
rie Senioren is de winnaar: LisetteStoopen,
LisetteStoo
die 285 shuttles raa
raadde. Lisette wint één
kwartaal gratis senioseni
ren lidmaatschap!
In de categorie Clubleden is de winnaar: Ingrid Faes, die tevens 285 heeft
geraden. Ingrid wint de befaamde BC
Gilze slagroomtaart!
Jeugdkamp ‘1001 nacht’
nacht’:
Het jeugdkamp
amp komt er weer
bijna aan, dit jaar met het
thema ‘1001 nacht’! Houd voor
alle informatie ’t Virke en de
mail goed in de gaten. Het
kamp zal in ieder geval plaatsplaat
vinden op 10, 11 en 12 juli,
dus houd deze datum vrij in
jullie agenda!
Nieuwe jeugdleden:
Tot
ot slot blijven we altijd op zoek naar
nieuwe enthousiaste jeugdleden. Dus
jullie broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes,
vriendjes en vriendinnetjes zijn van ha
harte welkom om eens bij ons te komen
kijken en wellicht ook lid te worden van
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onze vereniging. Dus ken je iemand die
wil komen badmintonnen, breng hem of
haar dan op woensdagavond mee!
Agenda komende periode:
8 juli = Dubbelcup
10, 11 en 12 juli = Jeugdkamp
15 juli = Vriendjes/Vriendinnetjes slo
slottoernooi
2, 9, 16 september = Wervingsavonden
Namens de jeugdcommissie,
Evelien Stokkermans

PR Commissie
De zomervakantie nadert,, tijd voor de
PR Commissie om de balans qua spons
sponsoring op te maken. Inmiddels zijn de
sponsoren benaderd en het aantal toeto
zeggingen voor volgend seizoen ziet er
goed uit. Het verlengen van het hoofdhoof
sponsorschap van de jeugdcompetitie
was een belangrijk doel. Op moment van
schrijven zijn de laatste onderhandelinonderhandeli
gen gaande. Door de fusie zal de hoof
hoofdsponsor jeugdcompetitie een nieuwe
naam krijgen. Mett deze nieuwe naam
zullen alle jeugdspelers volgend seizoen
ook in een nieuw shirt spelen. Om de
nieuwe kleding te passen zullen een aanaa
tal pasavonden georganiseerd worden
worden.
Ook voor seniorleden is er natuurlijk de
mogelijkheid om nieuwe clubkleding te
bestellen.
ellen. Aan het begin van volgend
seizoen zal de clubkleding aan de leden
uitgedeeld worden.
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Wie nog niet in het bezit is van een
mooie BC Gilze Bierpul kan deze nog b
bestellen bij Michel van Dongen. Ook voor
BC Gilze Pennen en andere BC Gilze art
artikelen moet je bij Michel zijn.
Verder zijn we nog op zoek naar entho
enthousiaste leden, die de PR commissie willen
komen versterken. We zoeken nog iei
mand die de taak van clubkledingcoördiclubkledingcoörd
nator op zich wil nemen. Heb je intere
interesse of nog vragen hierover, dan kun je
hiermee naar mijzelf of iemand van de
PR Commissie of bestuur.
Alvast een fijne zomervakantie gewenst.
Namens de PR Commissie,
Jos Vermeulen

Kopij: virke@bcgilze.nl

Haarmode la belleza
U kapster en nagelstyliste.
Ook voor sieraden,tassen
& leuke workshop of cadeaubon.
Oranjestraat 39a
5126 BL, Gilze

06 – 51217219
www.haarmodelabelleza.nl

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting

`t Virke seizoen 23 nummer 6
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Jarige jeugdleden
Jill van Zandvliet
Eva Oprins
Sofie Oprins
Nick van Engelen
Koen Timmermans
Sterre Blom
DanyaTuijtelaars
Christa Hooft
Simone Helmstrijd
Bjorn Paulissen
Lieke van Oosterwijck
Michael Miao
Robine Hooft
Daphne van Strien
Dirk Bastiaansen

13juli
14juli
14 juli
18 juli
23 juli
12 aug
15 aug
23 aug
23 aug
3 sep
8 sep
8 sep
11 sep
18 sep
20 sep

Jarige seniorleden
Claud Klaasen
Erwin Oprins
Toine van Baal
Izaak Kluit
John Graafmans
Loewy Hermans
David Bogaarts
Michel van Dongen
Heidi Vermeulen
Wendy Dekker
Esther de Greeuw
Freddy van Lent
Frank van Gils
Jill Weij
SandyGraafmans
Vicky Vermeulen
Monique Willemse – Ophof

11juli
27juli
7 aug
9aug
10aug
20aug
22aug
24aug
27aug
4sep
5sep
6sep
9 sep
11sep
16 sep
19sep
20 sep

16 september:Mardy
Mardy Klaasen – Remy
van Mierlo
23 september:Ruud
Ruud van Heijst – Peter
de Leeuw

Af & Bij
Af:
- Jannick Ickenroth
- Niels Geerts
- Tessa Koks
- Ernest Waanders
Bij:
- Selina de Laat
- Femke Oerlemans
- Dirk Bastiaansen

Van de PenningPennin
meester
Hallo clubleden,
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 co
competitiebijdrage
titiebijdrage zijn de verantwoordelijkverantwoordelij
heid van leden zelf. Daarom herinner ik
jullie graag aan uiterste betaaldata:

Zaaldiensten

Kwartaalcontributie:
alcontributie: 1 januari, 1 april, 1
juli, 1 oktober.
Senioren € 38,00
Junioren 5 t/m 12 jaar € 28,00
Junioren 13 t/m 17 jaar € 32,00
Tel. : 06 - 39 44 36 39 Email : pstrengman@hotmail.com

2 september:Sandra Klaassen – Kitty
van Noort
9 september:Claud Klaassen– Freddy
F
van Lent

Overschrijven op NL78 RABO 0116 6924
64 tnv Badmintonver. B.C. Gilze ovv het
kwartaal en je naam.
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Kopij: virke@bcgilze.nl

Nieuw Clubartikel BC Gilze:

De BC Gilze Bierpul !!!
Hét souvenir
venir van het BC Gilze Darts Toe
Toernooi
“Jim’sEmbassy 2015”.
Nog enkele stuks voorradig. OP=OP.
Te koop voor € 6 ,- per stuk.
Meer info: Michel van Dongen

Inhoud: 0.5 liter
Ook goed te gebruiken voor andere
a dere (gele) dranken.
`t Virke seizoen 23 nummer 6
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Kopij: virke@bcgilze.nl

Doorgeefpagina
Jeugd

Doorgeefpagina
Senioren

Bedankt Koen, voor het doorgeven van
de doorgeefpagina!

Ik heb de pen doorgegeven gekregen
van Mandy Dirkx, dus ga mijn best doen
iets op papier te krijgen.

Ik ben Remco van Gestel en ik ben 14
jaar oud. Wijzijn met zijn vijven
thuis.Mijn ouders en mijn broertjeStan
en mijn zusje Joyce. Soms is het best
vervelend een broertje en een zusje,
want soms hebben we ruzie, maar
meestal is het wel gezellig.

De school waar ik opzit is het Tessende
Tessenderlandt en dat is een school in Breda. Ik
heb een gezellige klas. Ik ga dit jaar
naar 3 Mavo. Ik zit samen met een paar
vrienden uit Gilze in de klas. Mijn ho
hobby’s zijn natuurlijk badminton en sco
scouting en gamen vind ik ook leuk.
Hierbij geef ik de doorgeefpagina aan
a
Kim van Beek.. ( Veel succes ermee)

`t Virke seizoen 23 nummer 6

Ik ben Susanne van de Vegte – van den
Nieuwelaar en geboren op 06-07-1976
06
te
e
Drunen.Ik heb ongeveer van mijn 8 tot
mijn 26e met erg veel plezier badminton
gespeeld bij BC Gilze. Als ik me niet ve
vergis was mijn laatste competitiejaar 2003
in Gilze 3 met Niels Oomen, Michel van
Dongen, Claud Klaassen, Annet Gosens
en Bianca Wirken.

Ook heb ik een aantal jaar met veel plepl
zier in de jeugdcommissie gezeten en
naast het begeleiden op woensdagavond
de jeugdkampen mee georganiseerd.
Destijds ging in samenwonen in Rijen en
kreeg ik andere prioriteiten. Ik was toen
al werkzaam als fysiotherapeut en s
specialiseerde me daarnaast in kinderfysi
kinderfysio-
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therapie. Sinds 2004 zit ik in een maatmaa
schap en ben ik samen met 3 anderen
eigenaar van OCA Tilburg en Stuiv
Stuivesantfysiotherapie
fysiotherapie & fitness te Tilburg.

meren en zijn ze nu ook al enkele keren
op woensdagavond op het badminto
badmintonveld te vinden.

Verder zijn mijn hobby’s naast badmi
badminton,, wandelen, winkelen en lekker op
vakantie gaan.
Bij deze geef ik de pen door aan AnoekAnoe
Haarbosch.

In september 2006 ben ik getrouwd met
John van de Vegte. We hebben
ben die jaren
rondom het huwelijk uitgebreid van het
leven genoten en o.a. ook een drietal
prachtige reizen naar Java, Sumatra,
Lombok, Bali en Thailand gemaakt.
Samen hebben we twee prachtige dochdoc
ters op de wereld gezet Maud (7 jaar) en
Isabel (5 jaar). Toen de meiden de b
basisschoolleeftijd hadden begon het
steeds meer te kriebelen om weer terug
naar Gilze te verhuizen en augustus
2014 zijn we met zijn viertjes verhuisd
en vonden ons droomhuis in de Pastoor
van Herckstraat 5.
De stap om weer lekker recreatief
atief bij BC
Gilze te gaan badmintonnen was dus erg
klein en zo genomen. Inmiddels heb ik
beide dochters ook kunnen enthousiasenthousia
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Kopij: virke@bcgilze.nl

Hoevenala, 23 juni 2015
Beste jeugdleden van BC Gilze,
Graag doe ik, Sultan
tan van KalifaHaroen ar Rashid,
Rashid een beroep op jullie. Ik nodig jullie uit om in het
weekend van 10, 11 en 12 juli naar mijn paleis te komen. Jullie aanwezigheid, maar vooral de ggezelligheid, uitbundigheid en het plezier dat jullie meenemen is van heel groot belang!
Het zit namelijk zo dat de gemene ttovenaar
ovenaar Yafar mij, en mijn hof, het leven zuur maakt. Hij zorgt
er bijvoorbeeld voor dat mijn koninklijke ezel
ezelinnen
nen zure melk geven, waardoor mijn dochter Ya
Yasmina niet kan badderen in ezelinnenmelk.
innenmelk. Of hij zorgt er voor dat de vliegende tapijten van de Fak
Fakir,
die vaak hier is, hoogtevrees krijgen. De Fakir kan dan niet eens de paleismuren meer overvliegen.
Ook waarzegster Scheherazade wordt niet gespaard, haar kristallenbol twijfelt nu zelfs over de
toekomst… Sinbad de Zeeman heeft bij mijn paleis aangelegd met zijn zeilschip, als hij weer wil
vertrekken
ken met zijn boot draait de wind richting de kust, waardoor zelfs zijn beste stuurlui aan
wal worden geblazen.
Jullie zullen begrijpen dat ik, en heel mijn hof, met onze handen in onze tulband zitten. Willen
jullie
llie me helpen door Yafar voor eens en voor altijd te verdrijven? Dat kan door zo veel mogelijk
plezier en gezelligheid te maken tijdens het weekend dat jullie er zijn. Yafar kan namelijk niet ttegen plezier en gezelligheid. Hij is daar zo allergisch voor ddat
at hij in rook zal opgaan als het hem te
gezellig onder de voeten wordt.
Van de jeugdcommissie hebben jullie allemaal een uitnodiging ontvangen voor het jeugdkamp. De
inschrijftermijn is inmiddels verstreken, ik hoop dat jullie allemaal meega
meegaan!
an! Met hoe m
meer kinderen
we zijn,
n, hoe meer plezier we zullen maken. Dan kunnen we voor eens en voor altijd afrekenen met
die gemene tovenaar Yafar.
Met de meeste hoogachting,
Koninklijke groeten,

Sultan van KalifaHaroen
alifaHaroen ar Rashid

`t Virke seizoen 23 nummer 6
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Gazelle
Sparta
Batavus
Keeway
Peugeot
Kymco
Aprilla
Tomos
Sym
Kerkstraat 51 – 5126 GB Gilze – tel: 0161-452642
0161
www.hapers-tweewielers.nl
Meldt u nu aan voor onze gratis digitale nieuwsbrief en
profiteer van onze acties en aanbiedingen.

Hapers
Bruiloft – Partijen – Themafeesten – Personeelsfeest – Receptie –
Vergaderingen e.d. Zalen voor 25-225 personen
Sportvelden – Schietbanen – Golfpark(ook
(ook voor groepen)
Fam. v.d. Ouweland
Alphenseweg 14a
5126 PN Gilze
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Tel. 0161-451387
Fax. 0161-452682
www.hooikar.nl
E-mail.:
mail.: info@hooikar.nl

Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:
Pasfotoservice, Stomerij service en Klein naaigarnituur
NovyHapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze
Tel: 0161-456633

Kopij: virke@bcgilze.nl

BC Gilze U15-1
1 op
NK Regioteams
2015

junii stonden 3 wedstrijden op de pla
planning. Zowel de spelers als fans waren al
vroeg uit de veren om richting Zutphen
te gaan. De eerste wedstrijd van 10 uur
was tegen BAN, een club uit Amersfoort.

Eind januari loopt het badmintonseizoen
altijd ten einde. Voor het U15-1
1 team
van BC Gilze (Robine Hooft, Simone
Kreeft, Fenne Kreeft, Rick van Baal en
Joey van Gils) was dit een heel goed
einde. Ze werden kampioen in hun poule
en waren gekwalificeerd voor de BraBr
bantse kampioenschappen in Tilburg. Ze
wisten niet wat te verwachten, het was
immers de eerste keer dat ze mee deden
aan deze kampioenschappen.

De zenuwen waren bij iedereen aanw
aanwezig en dat kon je ook wel terugzien in de
eerste punten. Toen deze eerste punten
voorbij waren was iedereen op en top
geconcentreerd en kon de race naar het
kampioenschap beginnen. Er werd beb
gonnen met de mix van Robine en Joey.
In het begin wisten ze even niet goed
hoe ze moesten spelen, maar na de ee
eerste set hadden ze de smaak te pakken.
Echter was dit wel een setje te laat,
waardoor de wedstrijd verloren ging.

Ze begonnen `s ochtends vol goede
moed en wisten al vrij snel de eerste
overwinning binnen te halen. Begin van
de middag was punt 2 ook genoteerd en
was het tijd voor de finalewedstrijd. D
Deze werd overtuigend gewonnen met 5
5-0
waardoor ze beste van Brabant werden!
Als je beste van
n Brabant wordt, dan heb
je een plekje verdiend op het Nederlands
Kampioenschappen voor Regioteams.

In het weekend van 20 en 21 juni was
het eindelijk zo ver. Na een paar extra
trainingen was het team klaar om ric
richting Zutphen te gaan. Op zaterdag 20
`t Virke seizoen 23 nummer 6

Ondertussen was Rick begonnen aan zijn
single. De zenuwen overheerste in de
eerste set, maar in de tweede set werd
hij ze de baas. Hierdoor wist Rick knap
de tweede set te winnen en was hij klaar
voor de derde set. Jammer genoeg
kwam hij wat punten te kort om ook d
deze set te winnen en werd het 0-2
0 voor
BAN.
Toen mochten de dames aan de bak.
Eerst was het de beurt aan S
Simone. Ze
begon haar enkel wat onzeker waardoor
ze de eerste set verloor, maar gelukkig
zagen we de ‘echte’ Simone tevoorschijn
komen in de tweede set. Nipt verloor ze
deze, maar hierdoor was ze extra geg
brand om de dubbel te gaan winnen. De
stand was ondertussen 0-3
3 voor BAN,
maar het team bleef knokken. Zowel de
heren- als damesdubbel werd op dezel
dezelfde tijd begonnen. Helaas trokken de h
heren aan het kortste eind, maar de dames
wisten overtuigend in 2 sets te winnen.
BC Gilze U15 is los, maar verloor helaas
met 1-4 totaal.
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Na een uurtje of 2 pauze, een paar po
potjes kaarten later, werd het tijd voor de
tweede wedstrijd. Deze was tegen De
Vliegende Shuttle uit Hoofddorp. Ook de
fans, die speciaal naar Zutphen zijn geg
komen om aan te moedigen, zochten
hun plekje op
p de tribune weer op.
Wederom werd er begonnen met de mix.
Robine en Joey hadden er enorm veel zin
in, maar door een paar missers kwamen
ze al snel achter te staan. Helaas bleven
ze de gehele wedstrijd een aantal punten
achter staan en verloren ze de wedstrijd.
wed
Rick was ondertussen goed op weg naar
de eerste single-overwinning
overwinning van de dag.
Set 1 werd net aan binnen gesleept,
maar set 2 won hij overtuigend. De
stand is 1-1.
Simone mocht weer aan de bak met
haar single. Ze was erg gebrand om ded
ze te winnen en dat was goed te zien.
Vanaf het begin zat ze lekker in de we
wedstrijd. Af en toe kwam de tegenstanders
wat punten terug, wat tot nagelbijtende
situaties leidde op de tribune, maar ze
wist op het juiste moment de juiste ba
ballen te slaan. Dankzij deze overw
overwinning
werd de stand 2-1
1 in het voordeel van
Gilze.
De mannen waren inmiddels met de
dubbel begonnen, maar kwamen er niet
lekker in. De stand werd al vrij snel 2-2.
2
Nu kwam het aan op de damesdubbel.
Deze moesten ze winnen om in de race
te blijven voor het
et Nederlands Kamp
Kampioenschap. De eerste set waren de dames
wat zenuwachtig en verloren ze net aan.
Na wat aanmoedigende woorden van de
coach en oppeppende tips van hun
teamgenoten stond de badmintonstand
weer op ‘aanvallen en geen genade’. Ze
wisten de tweede
de set knap binnen te h
ha-
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len tot grote vreugde van de medespemedesp
lers en fans.
Dat badminton ook spannend kan zijn
naast de baan werd al snel duidelijk ti
tijdens de derde set. Fans zaten met hun
handen gevouwen in spanning toe te
kijken, ouders en coach hadden een
hartslag van minimaal 180. Gelukkig
bewaarde de dames wel hun rust en
konden ze een paar puntjes uitlopen ha
halverwege de set. Na de laatste paar
spannende punten was de opluchting
voel- en hoorbaar bij iedereen. Ze wonwo
nen de dubbel en daarmee ook de wedwe
strijd met 3-2.

Het was weer tijd om even te ontspa
ontspannen. Na wat lekkere frietjes en een hoop
plezier tijdens deze pauze was het om
zes uur weer tijd om te gaan knallen. De
laatste wedstrijd was tegen BC TAB fly
over, een club uit Bleiswijk. Van te voren
wisten we dat 3 punten genoeg zou zijn
voor een plek in de halve finale.
Dit keer mocht Rick de wedstrijd aftrapaftra
pen met de enkel. Hij had een goede
warming-up
up gedaan en goed ingeslagen,
waardoor hij gelijk goed in de wedstrijd
zat. De tegenstander wist vanaf het begin af aan niet goed hoe hij moest sp
spelen en dit was natuurlijk erg fijn voor
Kopij: virke@bcgilze.nl

Rick. Rick bleef zijn spelletje volhouden
en behaalde het eerste punt voor Gilze.
Joey en Robine waren de volgende om
de baan op te gaan met de mix. Ze waw
ren vastbesloten
oten om deze te gaan wi
winnen. In het begin speelde ze nog wat
haastig, maar al snel hadden ze de
smaak te pakken. De eerste set werd in
de verlenging gewonnen, dus dat haalde
de druk er wel een beetje af. In de
tweede set hebben ze netjes gespeeld en
de overwinning
rwinning binnen gehaald. Tusse
Tussenstand 2-0 voor BC Gilze.
Simone was al een beetje moe aan het
worden van de lange dag, maar raapte
haar krachten bij elkaar voor de single.
De eerste set was ze wat voorzichtig
waardoor de tegenstander goed druk kon
zetten.. Helaas verloor Simone dan ook
deze eerste set. Na wat tips van de
coach en medespelers ging Simone er
weer volle bak tegen aan en won ze vrij
gemakkelijk de tweede set. De derde set
zette ze deze lijn voort en won ze ook
vrij gemakkelijk.
Nu stonden er nog 2 dubbels op het pr
programma. De heren hadden een goed
plan van te voren en toonde geen medemed
lijden met de tegenstander. Dit resulresu
teerde vrij gemakkelijk in een overwi
overwinning in 2 sets. De dames wisten onde
ondertussen dat de heren gewonnen hadden
en wilden niett achter blijven. De zusjes
Kreeft speelden als een team samen en
wisten na 2 sets het vijfde punt binnen
te halen. Dankzij deze overwinnen van
5-0
0 wisten we dat we zondag 21 juni
terug moesten komen voor de halve ffinale.
De ouders en kids hadden voor de zekerheid slaapspullen meegenomen om in
Zutphen te blijven slapen. Na deze lange
dag was het nog heel even tijd voor wat
`t Virke seizoen 23 nummer 6

ontspanning, maar al snel lag iedereen
op één oor.
Zondagochtend 21 juni was aangebr
aangebroken. De dag van de halve finale. Het
team, de ouders, fans en de coach w
waren weer mooi op tijd in de sporthal. Ook
de nodige spandoeken, vlaggen en masma
cottes waren weer van de partij. Om 10
uur moesten ze de halve finale spelen
tegen BC Olympia ’56 uit Tegelen.

Op dezelfde baan als zaterdag werd er
begonnen met de mix. Joey en Robine
waren goed wakker en hadden gelijk de
smaak te pakken. De eerste set werd net
aan gewonnen en dat gaf extra motivatie
om ook de tweede set te winnen. De tet
genstander kreeg het steeds lastiger en
hierdoor wisten Robine en
n Joey de overove
winning binnen te halen. Toen was het
tijd voor de enkels. Zowel Rick als SimoSim
ne vochten voor elk punt, maar de tet
genstanders bleken net een maatje te
groot. Al vrij snel werden de enkels verve
loren en was het 1-2
2 in het nadeel van
Gilze.
Nog geen reden voor paniek, want de
dubbels moesten nog gespeeld worden.
Zowel de heren als dames begonnen aan
de wedstrijd. De heren speelden wisse
wisselvallig, maar bleven er in geloven. Ja
Jam-
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mer genoeg hadden we de netrand niet
in ons voordeel. Bij de tegenstande
tegenstander viel
de shuttle er telkens precies overheen en
bij de spelers van Gilze viel de shuttle
telkens terug. Deze paar ‘gelukspunten’
waren net te veel en zorgden er voor dat
de heren de wedstrijd verloren.
Ondertussen waren de dames nog aan
het strijden voorr de winst. Ze wisten ini
middels dat ze niet meer door gingen
voor de finale en dat speelde toch wel
iets anders. Ze speelde de wedstrijd ru
rustig uit, maar wisten deze niet te winnen.
Eindstand 1-4
4 in het nadeel van Gilze.
Maar goed, de dag was nog niet voorbij.
vo
Om half 2 moest er nog gestreden wo
wore
e
den voor een 3 en 4 plek. Na een hapje
eten en oppeppende woorden van o
ouders en coach waren ze weer klaar voor
de wedstrijd. Het was al een lange dag
aan het worden, de temperatuur in de
zaal werd steeds hoger en
n de spanni
spanningen liepen bij elk team hoog op.
Joey en Robine begonnen met de mix en
waren in het begin wat zenuwachtig. GeG
lukkig herpakten ze zichzelf in de tweede
set, maar verloren ze net in de verle
verlenging de wedstrijd. Toen was het de beurt
aan Rick. Hij
ij had ontzettend veel zin in
zijn single en had al snel in de gaten dat
zijn tegenstander links was. Hij gebruikgebrui
te dit gegeven goed en wist na veel lanla
ge rally`s en goed badminton de winst
binnen te halen. Tussenstand 1--1.

Ondertussen waren er wat banen leeg en
konden beide dubbels tegelijk beginnen.
Beide dubbels moesten gewonnen wo
wore
den om de 3 plek te bemachtigen. Er
werd door alle 4 tot het laatste punt g
gestreden, de aanmoediging werd steeds
harder, maar helaas werd er bij beide
dubbels door Gilze aan het kortste eind
getrokken. Eindstand van de wedstrijd
was dus 1-4.
4. BC Gilze wist dus niet te
winnen op deze zondag 21 juni, maar
zijn wel 4e van NEDERLAND!
Deze prestatie hebben we nog niet eeree
der gehad in de geschiedenis
enis van BC GilGi
ze. Rick, Joey, Robine, Fenne en Simone
mogen dan ook ontzettend trots zijn op
deze prestatie. Hopelijk gaan ze hier nog
lang van genieten en kijken we er over
10 jaar weer met een glimlach op terug.
Op naar U17 in het komende competitiecompetiti
seizoen.
Namens de ouders willen we Coach
Maaike de Jong bedanken voor de extra
trainingen en de goede begeleiding van
onze kinderen gedurende de Nederlan
Nederlandse Kampioenschappen Regioteams 2015!

Simone begon vol goede moed aa
aan haar
single. De vermoeidheid van het weekwee
end kwam af en toe even langs en zor
zorgde er voor dat Simone niet goed in haar
spel kon komen. Ze probeerde van alles,
maar het wilde niet lukken. Helaas verloverl
ren en dus een tussenstand van 1-2
1 in
het nadeel van Gilze.
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Zuivelhandel
V.O.F. van Hoek
Aalstraat 32 Gilze
Tel. 0161--451908
Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze
Telefoon: 0161-451347
451347
www.bakkerijwaegemakers.nl

Plaza 't Centrum
Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE
Tel.: 0161-456212 Fax: 0161-456213
456213

Kapittelstraat 15
5126 HA Gilze
Tel: 0161 – 455000
Email: jim@achterdetuintjes.nl
www.achterdetuintjes.nl
OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSOREN VAN BADMINTONCLUB GILZE:
Hoofdsponsoren seniorencompetitie:
Administratiekantoor Meeuwesen
Q-Promotions

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Ingrid Veroude Fysiotherapie

Telbordsponsoren:
Slagerij de Jong | Van Eerd BV | Eethuis Figo
WilkinSports | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling
Forga metaalvervorming BV | TSC Gosens
Van Schijndel Metaal | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!
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Wist u dat…
……… het jeugd-kampioensteam
kampioensteam U15 tijdens de NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
KAMPIOEN
e
in Zutphen een fantastische 4 plaats heeft behaald!!!?
……… wij nu nóg trotser zijn op onze kanjers: Rick, Joey, Fenne, Simone en Robine?
……… BC Gilze in mei voor het eerst meeliep met de Avond
Avond-4daagse
4daagse en dit groepje
kinderen er geweldig opvallend uitzag in hun gele BC Gilze
Gilze-shirts?
……… onze actieve club daarnaas
daarnaastt ook prominent aanwezig was op de braderie in juni?
……… alle vrijwilligers dus weer heel goed bezig zijn!?
……… dit een mooi bruggetje is naar het volgende Wist u datje?
……… het Bestuur alle vrijwilligers van het afgelopen jaar opnieuw in het zonnetje
heeft gezet door iedereen te bedanken met een overheerlijke (maar stormachtistormacht
ge) barbecue bij Anoek thuis?
……… Jim, Leny & Huub per 1-8
8-2015
2015 na 36 jaar officieel stoppen met hun horeca
horecaactiviteiten in Sporthal Achter de Tuintjes?
……… wij nu in contact zijn met de Gemeente op welke wijze BC Gilze gebruik kan
gaan maken van horeca-activiteiten?
activiteiten?
……… de senioren dit jaar voor het eerst gewoon kunnen blijven badmintonnen in de
zomervakantie?
……… Tim Braspenning op het toilet naar zijn ‘Helden’ kijkt?
……… Ben en Mario BC Gilze zullen gaan vertegenwoordigen in de ‘Flagship Brabant’?
……… deze ‘flagship’ uit meerdere actieve Brabantse verenigingen bestaat, die spec
specifieke kennis zullen gaan delen met andere clubs
clubs, waardoor er uiteindelijk door
meer mensen gebadmintond
admintond moet gaat worden?
……… Colette in haar vrije tijd optreedt als ‘Wielerronde
‘Wielerronde-miss’?
……… onze seniorentrainer Jeffrey hard aan het trainen is om eind 2015 mee te doen
met een bodybuild-wedstrijd?
wedstrijd?
……… Ingrid de winnares werd van de braderie
braderie-wedstrijd
ijd en daarmee een heerlijke BC
Gilze-taart
taart overhandigd kreeg door Jeugdcommissie
Jeugdcommissie-voorzitter
voorzitter Evelien?
……… Maaike de dames-single
single heeft opgegeven voor een ‘box
‘box-game’
game’ tegen 3 mini’s?
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