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Mario van Mierlo
Sandra Klaassen
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Remy van Mierlo
Maaike de Jong
John Graafmans
Tim Wirken
Joost Roovers

Voorzitter
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0161 - 45 49
Competitieleider senioren
0161 - 45 53
JTP-coördinator/Competitieleider jun. 06 - 535 337
Hoofdtrainster jeugd
06 - 429 617
Competitiebegeleider
0161 - 45 59
Competitiebegeleider
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Tim Braspenning
Jacqueline de Jong
Marry van Mierlo
Richard Schrauwen
Femke van Riel
Tim Wirken
Maaike de Jong
Marieke v.d. Ouweland

Voorzitter
Jeugdsecretariaat
Rackets
Coördinator deeldiploma
Contactpersoon minicompetitie
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid

06 - 119 222 88
0161 - 45 24 40
0161 - 45 23 67
076 - 51 42 469
06 - 209 019 72
0161 - 45 11 27
06 - 429 617 77
0161 - 45 26 19

Recreatie commissie
Jacqueline de Jong
Els Graafmans
Ilse van den Braak
Ruud van Heijst
Dennis Vermetten
Maaike de Jong
Fred van Eck

Voorzitter /opvang nieuw leden
Competitie leider recreanten
Opvang nieuwe leden
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid
Clubkamp. + gemeentetoernooi
Evenementen senioren

0161 - 45 24 40
0161 - 45 59 91
06 – 463 806 36
0161 - 45 10 76
0161 - 45 59 79
0161 - 45 24 40
0162 - 45 13 23

P.R. commissie
Michel van Dongen
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Van de Redactie
Beste badmintonners en andere lezers.
Alweer het vijfde Virke van dit seizoen.
Dit keer doen Chantal van Beijsterveldt
en Ferenc Schara hun verhaal. De clubkampioenschappen zijn weer geweest. In
dit Virke de volledige uitslag en een fotoimpressie. Ook de foto’s van het deeldiploma zijn in dit Virke te zien.
Zoals gebruikelijk wensen wij jullie weer
veel leesplezier met het nieuwe Virke
maar mocht iemand nog ideeën, suggesties, tips, “Wist u datjes” enz.. hebben,
laat het ons horen. En als jullie tevreden
zijn, prima natuurlijk.
Namens de redactie iedereen weer bedankt voor hun bijdrage!
Groeten,
Ed en Jos

Van de Voorzitter
Beste leden,
Op 21 maart is de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden, waarbij het
bestuur de plannen voor het komend
jaar besproken heeft. De opkomst onder
de leden was niet zo heel hoog, maar dat
betekent volgens mij dat het goed gaat
met de club. Als het denksportzaaltje te
klein zou worden, zou ik me pas écht
zorgen gaan maken.
Bij het maken van de begroting voor
2013 bleek dat we er niet onder uit
kwamen om de competitiebijdrage voor
de regio- en jeugdcompetitie te verhogen, hiervan zijn jullie reeds op de hoogte gebracht door de technische commis`t Virke seizoen 21 nummer 5

sie. Daarnaast is de jeugdcontributie
verhoogd met € 2,00 per kwartaal. Met
het goedkeuren van de begroting voor
2013 tijdens de ALV is deze contributieverhoging per 1 april 2013 ingegaan.
Aan jullie het verzoek je (automatische)
overschrijving ook aan te passen.
De clubkampioenschappen werden op 23
en 24 maart gehouden in onze sporthal.
Bijna 100 leden deden aan dit toernooi
mee, een zeer goede opkomst dus! Het
was een gezellig toernooi met heel veel
spannende wedstrijden. Daarnaast was
er een clinic met Eefje Muskens en Lisa
Malaihollo, twee top badmintonsters die
in de eredivisie spelen. Alle jeugdleden
deden heel erg goed hun best bij de
training die door deze twee dames werd
gegeven. Om te laten zien hoe goed ze
wel niet zijn, speelden ze een potje tegen Tim en Remy en lieten deze mannen
alle hoeken van het veld zien. Het was
ook voor de toeschouwers erg vermakelijk om te zien.
Tot slot wil ik de jeugdleden wijzen op
het jeugdkamp dat van 21 tot en met 23
juni wordt gehouden. Waar we heen
gaan is nog een verrassing, maar dat het
weer een onvergetelijk weekend wordt,
staat vast! Hou dit weekend dus vrij!

Hartelijke groeten,
Ben van der Veer jr.

“I do not know anyone who has gotten
to the top without hard work.
That is the recipe.
It will not always get you to the top, but
it will get you pretty near.”
~ Margaret Thatcher ~
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Technische
Commissie
We zijn eruit! Inmiddels hebben alle
competitiespelers die zich hebben aangemeld via het inschrijfformulier hun
nieuwe team voor competitieseizoen
2013-2014 ontvangen van de Competitieleiders Corné en Remy.
Zij hebben naar eer en geweten de beste
en sterkste teams samengesteld waarbij
de kans op succes het grootste is. Ook is
er geprobeerd zoveel als mogelijk rekening te houden met ieders wensen, waar
men via het inschrijfformulier ook de
opmerkingen kwijt kon.
Ook dit jaar was het echter weer puzzelen om evenwichtige teams te maken,
met de spelers die zich hebben ingeschreven. Natuurlijk zijn Remy en Corné
altijd bereid om van gedachten te wisselen met spelers en ouders en uitleg te
geven waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Maar het mag duidelijk zijn dat
alleen onze Competitieleiders uiteindelijk
bepalen hoe de teams geformeerd worden, en níet de ouders of de spelers! Helaas bleek dat niet voor iedereen vanzelfsprekend…
De trainingen op dinsdagavond (senioren) en vrijdagavond (jeugd) zijn inmiddels voorbij met de Clubkampioenschappen weer als afsluiting. Nu word er alleen nog op woensdagavond gebadmintond en nog een keertje op zondag. Ook
worden er in deze periode nog diverse
externe toernooien gespeeld, zoals de
Open Roosendaalse en het Cooling
Down-toernooi.

uur, hun Slotwedstrijden gaan spelen in
Tilburg. Dit is eigenlijk hetzelfde als de
Brabantse
Kampioenschappen
voor
teams. Als Imke op tijd is hersteld van
haar blessure kan ze met haar teamgenoten Maud, Anna, Michael en Joey proberen het beste jeugdteam van Brabant
te worden in hun leeftijdsklasse. Succes
allemaal!
Het JTP-team geeft tot de zomervakantie
nog wel de nodige trainingen. Zodoende
kunnen alle jeugdleden toch nog lekker
blijven trainen om zodoende richting de
vakantie te gaan. Ná de vakantie zullen
de trainers weer iedereen laten afzien en
de conditie weer op peil brengen. Gelukkig kunnen we ook komend seizoen gebruik maken van de expertise van onze
trainers Henk, Kees, Maaike, Ben, Huib
en het JTP-team!
Binnenkort zal elke competitiespeler alvast een overzicht gemaild krijgen van
de datums waarop de speelweekenden
zullen zijn. Zodoende kan iedereen deze
(zon)dagen alvast vrijhouden in zijn of
haar agenda.
De Technische Commissie zal tenslotte
de komende maanden gaan gebruiken
om samen met Badminton Nederland
weer het competitieprogramma compleet
te maken. Dat is altijd een kwestie van
vroeg beginnen, uitnodigingen versturen
naar alle tegenstanders en samen met
Anoek de juiste zaalhuur reserveren. Een
flinke klus, maar uiteindelijk lukt het altijd weer net op tijd voordat we straks in
september gaan starten.
Namens de Technische Commissie,
Mario.

Bijzonder is dat ons kampioensteam
JMU13-1 op zaterdag 27 april, om 08.30
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Jeugdcommissie

liezen. Ook speelden de jeugd, inclusief
de mini’s, weer mooie wedstrijden.

De afgelopen periode hebben voor de
jeugd onder andere de clubkampioenschappen en het deeldiploma plaatsgevonden. Hierover lees je hieronder meer,
maar eerst nog de uitslag naar aanleiding van de vraag vanuit de jeugdcommissie met betrekking tot de jeugdactie.

Deeldiploma
Het deeldiploma op zondag 14 april was
weer druk bezocht, zowel in deelnemers
als in publiek. Er werd begonnen met de
‘shuttle-run test’. Hierin laten de jeugdleden zien hoe het er met hun conditie
voorstaat. Per niveau deeldiploma dienen de jeugdleden een bepaalde ‘trap’ te
halen, om een ster op hun deeldiploma
te verdienen. Vervolgens wordt er een
theorie-examen afgenomen. Deze bestaat uit een vijftal vragen, afgestemd
op het niveau van het deeldiploma,
waarbij de jeugdleden maar één foutje
mogen maken. lukt ze dit, dan verdienen
ze weer een ster op hun deeldiploma.
Ten slotte wordt er nog een praktijkexamen afgenomen, bestaande uit oefeningen op het niveau van het deeldiploma. Deze worden beoordeeld door de
trainers. Hier kan ook nog een ster worden verdiend op het deeldiploma. Uiteindelijk is iedereen geslaagd, wel ieder
met een verschillend aantal sterren op
hun diploma. Na de uitreiking is er nog
een groepsfoto gemaakt en kregen de
jeugdleden (en ook de broertjes en zusjes op de tribune) nog wat lekkers mee
naar huis.

Uitslag enquête jeugdactie
Hierover viel weinig te twisten. Helaas
hebben we slechts 12 reacties mogen
ontvangen, wat betekent dat het veel
jeugdleden of ouders weinig uitmaakt of
er wel of geen jeugdactie wordt gehouden en of er wel of geen korting kan
worden verdiend op de eigen bijdrage
voor het kamp. Van de reacties die we
wel hebben mogen ontvangen, gaven er
10 aan de voorkeur te hebben voor
GEEN actie, 1 wilde wel graag een actie
en 1 gaf aan dat het voor hem/haar
geen verschil maakte. Hieruit maken wij
op dat ons vermoeden juist was en dat
de actie dus niet gewenst is. Dit betekent dat we vanaf dit jaar in ieder geval
voor het komende jaar GEEN jeugdactie
hebben en dat de kampbijdrage van
€35,- geheel door de ouders/verzorgers
betaald dient te worden. Mochten hier
nog vragen en/of opmerkingen over bestaan, dan kunnen jullie deze stellen aan
Tim Braspenning (op woensdagavond of
per email: tpa.braspenning@gmail.com).
Clubkampioenschappen
Gelukkig deden er ook dit jaar weer veel
jeugdleden mee en kwamen er veel enthousiaste reacties op het toernooi. Met
name ook de demonstratie die verzorgd
werd door twee topbadmintonners was
leuk en leerzaam. En natuurlijk helemaal
mooi om Tim Braspenning en Remy van
Mierlo een keer van meisjes te zien ver`t Virke seizoen 21 nummer 5

Komende periode
Met het verschijnen van dit Virke staat
de voorjaarsvakantie voor de deur. Hierna is er nog één trainingsblok en op de
laatste woensdagavonden vindt de finale
van de DubbelCup en op de laatste
avond een introduceetoernooi plaats.
Natuurlijk is ook het zomerkamp in
voorbereiding (21, 22 en 23 juni). Hier
horen jullie later meer over!
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JP

J. v.d. Pol
bouwbedrijf b.v.

Mary Zeldenrustlaan 52 Tel.

0161-225278

5122 CE Rijen

0161-220535

Fax.

Autotel. 06-53259174
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PR Commissie
‘t vijfde Virke van dit seizoen, tijd voor
de stand van zaken van de PR commissie. De sportieve hoogtepunten zitten er
weer grotendeels op: de competitie is
voorbij, de clubkampioenschappen zijn
geweest en zelfs het clubuitje kende dit
seizoen wederom een sportief tintje. Helemaal voorbij is het echter nog niet. Het
regiobeker team mag nog aan de slag
tegen zowel onze aartsrivaal als onze
goede vriend: “De Bever”. Het seizoen is
dus nog niet voorbij, wie weet moet het
hoogtepunt nog wel komen!
De PR commissie is daarentegen al met
het volgende seizoen bezig. Zo wordt er
hard gewerkt aan het rond krijgen van
alle sponsorcontracten voor komend seizoen, zodat onze uitdagend begrootte
sponsorinkomsten gehaald worden. De
prijzen van deelname aan de bonds- en
regiocompetitie zijn voor komend seizoen flink gestegen en met de sponsorinkomsten proberen we de kosten voor
zowel jeugd als senioren competitiespelers dragelijk te houden.
Na een seizoen waarin ook de jeugdspelers in het “nieuwe”clubshirt speelden

`t Virke seizoen 21 nummer 5

zag de zaal elke zondag lekker fel geel.
Komend seizoen zal dat niet anders zijn.
Voor diegenen die nog een shirt nodig
hebben voor komend seizoen zullen nog
voor de zomervakantie pasavonden georganiseerd worden. Femke en Marieke
zullen dit regelen.
Op het gebied van communicatie zullen
de leden via onder andere onze BC Gilze
website , ’t Virke en publicaties in het
weekblad op de hoogte gehouden worden. Voor zowel Virke, weekblad als
website geldt ook hier weer dat jullie
inbreng altijd welkom is. Heb je leuke
foto’s, stukjes of ideeën laat het ons weten!
Dan nog de clubartikelen. Er zijn al enkele reacties binnen gekomen op de oproep in ‘t vorige Virke. Mocht je nog een
leuk idee hebben voor een nieuw clubartikel. Mail het naar de redactie van ’t
Virke: virke@bcgilze.nl.
Iedereen nog een fijn vervolg van het
seizoen!
Groeten namens de PR commissie,
Michel van Dongen
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C1000 Hapers
Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze
Tel: 0161 451206

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
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Jarige jeugdleden

05 juni:
Maaike de Jong + Mandy Dirkx

Rens van Herwaarden
Merel Verwijmeren
Anouk Baart
Thijs van den Broek
Anna Belterman
Joris de Valk
Merel Blom

12 juni:
Harm de Vette + Bart van Elderen

24 apr
3 mei
11 mei
20 mei
4 jun
17 jun
18 jun

Jarige seniorleden
Ron van der Veen
André de Vette
Hans Weij
Chrissy van den Hurk
Jolanda van den Broek
Jeroen Albers
Christian van Zon
Rene van Bezouw
Ed van den Broek
Mandy Dirkx
Marry van Mierlo
Marieke van den Ouweland
Irma Sprangers
Eric Graafmans
Mardy Klaassen

28 apr
7 mei
10 mei
11 mei
12 mei
14 mei
14 mei
15 mei
18 mei
23 mei
23 mei
2 jun
5 jun
11 jun
13 jun

Zaaldiensten
01 mei:
Monique Willemse + Toine van Baal
08 mei:
Arno Willemen + Jos Dubois
15 mei:
Esther de Greeuw + Wilma Baart
22 mei:
Jill Weij + Ed vd Broek
29 mei:
Hans Weij + Jolanda vd Broek
`t Virke seizoen 21 nummer 5

19 juni: Introducé toernooi:
Dennis Vermetten + Ruud van Heijst

Af & Bij
Af:
- Kim Weij
- Jolanda van Gils
Bij:
- Lizzy van Gils
- Wessel Goedhart
- Rowan Schara
- Michel van Boxtel
- Erika Renne

Van de Penningmeester
Hallo BC Gilze!
Mijn doel als penningmeester is het zo
nauwkeurig mogelijk bijhouden van de
boekhouding. Daarnaast ga ik vooral
goed op de contributie-inningen letten
en mensen er aan herinneren als ze de
contributie vergeten zijn.
Wij raden jullie daarom ook aan om de
contributie per kwartaal automatisch te
laten betalen door uw bank. Zo ben je
nooit te laat met betalen. Mochten er
vragen zijn over de financiën dan kan je
ze altijd aan mij stellen.
Christian van Zon
Penningmeester
Email: christianvanzon@hotmail.com
Tel.: 06-19775025
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Doorgeefpagina
senioren
Hallo, ik zal mezelf even
voorstellen; ik heet Ferenc Schara, getrouwd
met Sandra en papa van
Quinty van 4 jaar en Dean van 3 jaar. Kom uit
een gezin van 1 broer
(Rowan) en 2 zussen
(Rowena en Gail). Moeder en vader allebei van
Indische afkomst. Ben
geboren in Duitsland, met een Hongaarse voornaam en een Oostenrijkse familienaam, maar hartstikke Indisch, dus
erg multicultureel zeg maar!!!
De hele familie deed aan badminton dus
werd ik al vroeg besmet met het badmintonvirus. Mijn
opa Hugo van der
Vlist was mede oprichter in de jaren 60
van de club BCO in Oosterhout. Ik speelde eerst bij BC Flits in Oosterhout voordat ik de overstap zou maken naar BC
Shot in Dongen.
Als kind speelde ik dus bij Shot in Dongen en kreeg daar training van Guus
Maassen aan wie ik hele goede herinneringen heb. Ik werd dan ook snel ontdekt
als talent en naar de districttraining gestuurd waar ik met veel prominente
badmintonners in aanraking zou komen
en mee zou spelen. Mijn trainer daar was
Frans Rademaker en ik zat in de groep
van Gerben Bruijstens, Judith Meulendijks en Lotte Jonathans.
Na enige tijd kwam ik terecht bij BC Pelikaan, omdat ik daar hoger kon gaan
spelen. In die jaren had ik de gelegenheid om een paar keer te gaan trainen in
Indonesië en daar leerden wij (Rowan en
ik) Daryono Budisantoso kennen, die
onze stiefbroer zou worden en mee ging
naar Nederland. Daryono had in Indone`t Virke seizoen 21 nummer 5

sië training gekregen van Icuk Sugiarto,
in die tijd wereldkampioen enkelspel.
Ik speelde tijdens mijn carriére verder
met velen samen tijdens toernooien:
o.a. met Monique
Hoogland,
Jeroen
van Dijk, Dennis
Stjin Asoe en Uun
Santoso.
Bij B.C. Pelikaan
begon ik met Ad
Verhoof en Fred de
Jong aan een opmars via de 4e klas
landelijk
en
zo
doorliep ik daarna
de 3e, 2e, 1e en overgangsklasse om
tenslotte in de eredivisie te belanden.
Daarin speelde ik o.a. tegen Lex Coene.
Maar ook tegen en met Ronnie Michels,
Ruud Kuyten en Dirk Heymans zowel
tijdens toernooien als in de competitie.
Nadat ik werk kreeg en het wat rustiger
aan ging doen, kwam ik weer terug bij
BC Shot en daar haalde ik met Jelle
Maas na 2 seizoenen promotie naar de
4e klas landelijk. Toen Jelle Maas daarna
naar BC Tilburg verhuisde ging ik mee
met hem en daar kwam ik weer te spelen met Twan van Hassel. Ik moest om
goed mee te komen wel weer hard trainen en aangezien ik dat alles al eens
meegemaakt had en er kinderen kwamen wilde ik het toch rustiger aan gaan
doen.
Uiteindelijk heb ik nog een tussen stop
gemaakt in Rijen en als eindstop BC Gilze waar ik nu met erg veel plezier samen
met mijn broer (Rowan) aan het ballen
ben. Nou meer valt er niet meer over mij
te vertellen en als je meer van mij wil
weten, nou dan kletsen we toch lekker
verder in de kantine onder het genot van
een hapje en een drankje, daar ben ik
altijd wel voor in… De doorgeefpagina
gaat door naar Heidi Vermeulen.
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OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE:
Hoofdsponsor seniorencompetitie:
Sporthal “Achter de Tuintjes”

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Ingrid Veroude Fysiotherapie

Telbordsponsoren:
Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor
Slagerij de Jong | SHC
Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling
Wilkin Sports | TSC Gosens
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!

Doorgeefpagina
Jeugd
Hoi, ik ben Chantal van Beijsterveldt, ik
ben 12 jaar en zit nu 4 jaar op badminton bij BC Gilze.
De 2 goudvissen die ik als huisdiertjes
had, hebben de verhuizing vorig jaar
helaas niet overleefd. Ik vind badminton
een super leuke sport. Vooral ook competitiewedstrijden en toernooien vind ik
heel erg leuk. Afgelopen jaar vond ik de
competitie heel gezellig en ik kijk ook uit
naar het volgende competitieseizoen.
Ook voetballen vind ik heel leuk en heb
dit vorig jaar in een meisjes team gedaan. Maar omdat de trainingstijd van
het voetballen werd verzet naar de
woensdagavond ben ik hiermee gestopt.
Dit schooljaar ben ik voor het eerst naar
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de middelbare school gegaan op het Beatrix College in Tilburg. Ik zit hier in de
brugklas havo/atheneum. De bergen
huiswerk was vooral in het begin heel
erg wennen.
Ik geef de doorgeefpagina door aan Imke van den Brand, omdat ik het zielig
vind voor Imke dat ze nu zo lang niet
kan badmintonnen en omdat we eigenlijk
dubbel partners zouden zijn met het gemeentetoernooi en de clubkampioenschappen.
Groetjes, Chantal
Redactie: Omdat Imke de doorgeefpagina al een keer gehad heeft, wordt de
pen doorgegeven aan Colette Graafmans

Kopij: virke@bcgilze.nl

Sfeerimpressie Deeldiploma

Komende periode Jeugd
01-05-2013
Voorjaarsvakantie
08-05-2013
Voorjaarsvakantie
15-05-2013
JTP Blok 4.3
22-05-2013
JTP Blok 4.4
29-05-2013
JTP Blok 4.5
05-06-2013
JTP Blok 5.1
12-06-2013
Dubbelcup ronde 4
19-06-2013
Dubbelcup ronde 5
26-06-2013
Vriendjes/ vriendinnetjes toernooi
`t Virke seizoen 21 nummer 5
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Wie is dit?
In de nieuwe rubriek worden foto’s getoond van leden van de BC Gilze. Dit kunnen
jeugdfoto’s zijn, maar ook recente foto’s die bewerkt zijn. Weet jij wie deze twee leden
van BC Gilze zijn? Het antwoord vindt je op pagina 18.
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Foto’s Clubkampioenschappen

`t Virke seizoen 21 nummer 5
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A. Hessels tankstation
Oranjestraat 113
Tel: 0161 451335
De pomp die voldoet aan de modernste
eisen
maar nog met de ouderwetse service!!!

Gazelle
Sparta
Batavus
Keeway
Peugeot
Kymco
Aprilla
Tomos
Sym

Heuvel 2 - 5126 CN Gilze - tel: 0161 451316

Kerkstraat 51 – 5126 GB Gilze – tel: 0161-452642
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 voor groepen)
Fam. v.d. Ouweland
Alphenseweg 14a
5126 PN Gilze

Tel. 0161-451387
Fax. 0161-452682
www.hooikar.nl
E-mail.: info@hooikar.nl

`t Virke seizoen 21 nummer 5

Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:
Pasfoto service, Stomerij service en Klein naaigarnituur
Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze
Tel: 0161-456633
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Uitslag Clubkampioenschappen
A Klasse
HE
1 Rowan Schara
2 Ferenc Schara
DE
1 Sandy Graafmans
2 Maaike de Jong
HD
1 Tim Braspenning en Jeroen
Albers
2 Remy van Mierlo en Mario van
Mierlo
DD
1 Sandy Graafmans en Maaike de
Jong
2 Bernadette Laarhoven en Femke
van Riel
GD
1 Heidi Vermeulen en Jeroen
Albers
2 Sandy Graafmans en Remy van
Mierlo
B Klasse
HE
1 Richard Schrauwen
2 Izaak Kluit
DE
1 Irma Sprangers
2 Sofie Oprins
HD
1 Izaak Kluit en Richard
Schrauwen
2 Michel van Dongen en Claud
Klaassen
DD
1 Anoek Haarbosch en Irma
Sprangers
2 Sandra Klaassen en Mariëlla
Theeuwes
GD
1 Anoek Haarbosch en Izaak Kluit
2 Mandy Dirckx en Michel van
Dongen
C Klasse
HE
1 Bart van de Staak
2 André de Vette
DE
1Jacqueline de Jong
2 Naomi van de Staak
HD
1 Peter Geerts en Marry van Mierlo
2 Frans Oprins en André de Vette
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DD

GD

1 Ilse van den Braak en Jacqueline
de Jong
2 Ingrid Faes en Monique Willemse
1 Chrissy van den Hurk en André
de Vette
2 Mariëlla Theeuwes en Fred van
Eck

Veteranen Klasse
HE
1 Peter Geerts
2 Ben van der Veer sr.
E Klasse
HE
1 Michael Miao
2 Jannes Oprins
DE
1 Marjolein van den Broek
2 Maud Faes
HD
1 Michael Miao en Bjorn Paulissen
2 Remco van Gestel en Jannes
Oprins
DD
1 Marjolein van den Broek en
Maud Faes
2 Christa Hooft en Robine Hooft
GD
1 Marjolein van den Broek en
Michael Miao
2 Chantal van Beijsterveldt en
Joey van Gils
F Klasse
HE
1 Thibo van Gils
2 Joey van Gils
DE
1 Simone Kreeft
2 Fenne Kreeft
HD
1 Joey van Gils enThibo van Gils
2 Thijs van den Broek en Koen
Timmermans
DD
1 Fenne Kreeft en Simone Kreeft
2 Kim van Beek en Sterre Blom
GD
1 Simone Kreeft en Rick van Baal
2 Sterre Blom en Thibo van Gils

Antwoord Wie is dit?: links: Richard Schrauwen,
rechts: Jolanda van den Broek

Kopij: virke@bcgilze.nl

Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze
Telefoon: 0161-451347
www.bakkerijwaegemakers.nl

Op zoek naar de juiste (bouw) maatvoering, een
inmeting of naar uw kadastrale perceelsgrenzen??
BGeO Landmeten & Geo-diensten
Hoevenaarsstraat 21
5126 GN GILZE
Ed van den Broek
Info@bgeo.nl

Plaza 't Centrum

06 27 502 651

www.bgeo.nl

Zuivelhandel
V.O.F. van Hoek
Aalstraat 32 Gilze
Tel. 0161-451908

Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE
Tel.: 0161-456212 Fax: 0161-456213
`t Virke seizoen 21 nummer 5
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Wist u dat…
………. je voor gratis chocolade bij Jeroen Albers moet zijn?
………. de Algemene Ledenvergadering na 3 kwartier alweer voorbij was?
………. dit een goed en positief teken is?
………. de Vrijwilligers-barbecue van BC Gilze koud, maar weer erg gezellig was?
………. op deze barbecue-locatie de club-uitjes op menig fricadel terecht kwamen?
………. de PR-commissie 2 geweldige stunts aan het voorbereiden is namens BC Gilze?
………. ouders bij voorkeur alleen hun eigen kind van aanwijzigingen zouden moeten voorzien
en dan op een positieve manier?
………. het namelijk het allerbelangrijkste is dat kinderen vooral plezier moeten hebben tijdens
het badmintonnen!?
………. we de huidige ledenstop bij de senioren eigenlijk per 1 januari 2013 met terugwerkende
kracht hadden moeten laten ingaan?
………. de finale HE-A dan tussen de 100%-Gilzenaren Niels en Mario was gegaan?
………. de “Schara-brothers” het echter wel verdienden om in hun 1e jaar bij Gilze direct in de
finale te komen!?
………. Tim Wirken de grote winnaar was van de Clubkampioenschappen-poll waarbij hij vooraf
slechts 1 foute winnaar-voorspelling had?
………. Jos Vermeulen van moeilijke woorden houd?
………. de oudste, talentvolle jeugd er nu écht aan gaat komen?
………. Sandy de smaak van het vrijwilligerswerk nu echt te pakken heeft?
………. er bij Maaike en Ben sprake is van tropische temperaturen in hun appartement?
………. John Graafmans, Tim Braspenning en Imke van den Brand langzaam maar zeker weer
uit de ziekenboeg komen?
………. op zaterdag 27 april het Kampioensteam JMU-13 I de Brabantse Kampioenschappen
gaan spelen in Tilburg?
………. de auto van Claud een ‘FROD’ is, in plaats van een ‘FORD’….?
………. Tim Braspenning in de kleedkamer omgedoopt is tot ‘Spartacus’, voorzien van zijn handdoek die hij gebruikt als slingerkogel?
………. de clinic met 2 van Nederlands’ beste dames erg vermoeiend was voor onze jeugdleden,
maar leuk om te zien dat ze makkelijk van Remy en Tim konden winnen!?
………. Esther de Greeuw bevallen is van dochter Lindy en Mario voor de tweede keer vader is
geworden van dochter Milou.
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