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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt het 5e en laatste Virke van het bij-

zondere seizoen 2019-2020. Normaal valt er in alle 

Virkes genoeg te vertellen over wat er allemaal op 

en rond de club gebeurt, maar de meesten van ons 

hebben sinds maart geen racket of shuttle meer 

aangeraakt (hooguit om ze te verhuizen, zoals ik) 

en alle activiteiten zijn afgelast. Dan is er helaas 

voor sommige schrijvers ook minder te melden over 

de leuke dingen die normaal worden georgani-

seerd. 

 

Maar uiteraard geven alle (commissie) voorzitters 

toch een update van wat er bij hen speelt, zijn er 

weer leuke doorgeefpagina’s geschreven en heeft 

Kimberley een mooie Awkward! geschreven over 

haar andere hobby, namelijk planten. Onze 

Awkward!-ideeën beginnen een beetje op te raken, 

dus als je nog een mede lid (mag ook jeugdlid) 

weet met een Awkward-waardige hobby, geef de 

redactie dan gerust een seintje. 

 

Aan alles komt een einde, dus ook aan mijn redac-

tie lidmaatschap van ’t Virke. Ik vind het na ruim 5 

jaar en blijkbaar 31 Virkes (Mario heeft ze geteld) 

mooi geweest en ik heb het maken van ’t Virke 

overgedragen aan Koen Timmermans. Een redactie 

hoort eigenlijk minimaal uit 2 personen te bestaan, 

dus ik hoop dat er, naast de jeugdredactie, iemand 

gaat zijn die Koen wil gaan helpen. Ik wil iedereen 

danken voor zijn of haar bijdrage aan ’t Virke en ik 

hoop in de toekomst nog vele mooie edities te mo-

gen blijven lezen. 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Koen en Michel 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden,  

 

Alweer het laatste Virke van toch wel een uniek sei-

zoen. Ik schrijf dit stukje ongeveer een week voor-

dat we definitief te horen zullen krijgen of we ein-

delijk weer aan de slag mogen. Zoals het ernaar uit 

ziet kunnen we per 1 juli weer badmintonnen, dus 

misschien dat we met het uitkomen van ’t Virke 

zelfs al op de baan hebben gestaan! Als ik kijk naar 

mijn sportieve prestaties van de afgelopen maan-

den die zich vooral kenmerken door mislukte pogin-

gen om te fitnessen, bootcampen en hardlopen, 

ben ik erg blij dat we straks, met gepaste afstand, 

het verenigingsleven stukje bij beetje weer op kun-

nen gaan pakken.  

 

We wachten vanuit het NOC*NSF momenteel een 

binnensportprotocol af en een daarop afgestemd 

badmintonprotocol vanuit Badminton Nederland. 

Het is nog even spannend hoe dit eruit gaat zien, 

maar we hopen jullie hier snel over te kunnen in-

formeren. Ook hoop ik op jullie begrip voor de 

maatregelen die we zullen moeten nemen om het 

badmintonnen weer mogelijk te maken. 

 

Vanuit het bestuur is het van onze kant enigszins 

stil geweest. Dat betekent natuurlijk niet dat we stil 

hebben gezeten. De afgelopen weken zijn we druk 

bezig geweest met de voorbereidingen voor het 

nieuwe seizoen. Zo zijn we aan de slag gegaan met 

het opstellen van de zaalplanning en het organise-

ren van buitentrainingen voor de jeugd. Ook zijn de 

voorbereidingen voor de midweek- en bondscom-

petitie van start gegaan.  

 

Verder kregen we nieuws vanuit Sportcafé Gilze. De 

afgelopen weken zijn we met hun in contact geble-

ven over de zaalhuur die stil is komen te liggen 

door de coronacrisis. We kregen het bericht dat 

verenigingen ondersteund gaan worden vanuit de 

gemeente en dat we hoogstwaarschijnlijk compen-

satie krijgen voor de gehuurde periode tussen 

maart en juni. Ontzettend goed nieuws!  

 

Ook hebben we een heus testpanel in werking ge-

steld om de nieuwe ‘airshuttles’ uit te proberen. 

Misschien dat jullie via de NOS en Badminton Ne-

derland de promotiefilmpjes voor Airbadminton 

voorbij hebben zien komen. Een nieuw initiatief 

waarbij het makkelijker wordt om badminton buiten 

te organiseren. Door een speciaal ontwerp van de 

airshuttles zou het namelijk makkelijker zijn om 

buiten te badmintonnen. Als bestuur hadden we 

daarom even de goede hoop om onze activiteiten 

buiten voort te kunnen zetten. We hebben daarom 

een aantal kokers besteld en stonden te springen 

om ze uit te testen. Na een half uurtje te hebben 

gespeeld en een heus testpanel aan jeugdleden, 
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waren we flink teleurgesteld. De shuttles gaan snel 

kapot en daarnaast vliegen ze ook nog alle kanten 

op bij een zuchtje wind. We hebben besloten om 

het bij een eenmalig experiment te laten en de airs-

huttles voorlopig te laten voor wat ze zijn.  
 

Helaas hebben we ook wat activiteiten moeten af-

gelasten. Na flink wikken en wegen hebben we 

moeten besluiten om de clubkampioenschappen af 

te gelasten, omdat het niet reëel was dit nog in de 

zomermaanden te plannen. Ook zal het jeugdkamp 

niet doorgaan, maar wordt er een alternatieve acti-

viteit voor de jeugd georganiseerd. We hopen dit 

volgend jaar natuurlijk allemaal in te halen!   
 

Dit is voorlopig het laatste Virke van het seizoen. 

We zullen met jullie blijven communiceren via de 

mail. Korte berichten posten we ook op onze Face-

bookpagina en daarnaast kun je altijd de website 

raadplegen, die we zo goed mogelijk up-to-date 

proberen te houden. Houd deze kanalen dus goed 

in de gaten. 
 

Hopelijk tot snel op de baan!  
 

Vriendelijke groeten, 

Sofie Oprins 
 

Technische Commissie 
 

Alweer het laatste Virke van het seizoen; een sei-

zoen dat de boeken in gaat als één van de meest 

memorabele seizoenen in de geschiedenis van BC 

Gilze. Helaas niet door de sportieve hoogtepunten, 

maar door de situatie rondom het Corona-virus. 

Uiteindelijk heeft dit grote impact gehad op met 

name de 2e seizoenshelft. Zo hebben we dit jaar 

geen Clubkampioenschappen kunnen organiseren, 

zijn de bekertoernooien komen te vervallen en heb-

ben we een groot gedeelte van het voorjaar niet 

kunnen badmintonnen. Maar… er is licht aan het 

eind van de tunnel! Zoals het er nu naar uitziet 

kunnen we (in ieder geval ten tijde van het schrij-

ven van dit stukje) vanaf 1 juli voorzichtig weer op-

starten met badmintonnen. De precieze vorm is 

nog niet duidelijk; dit hangt af van het Binnensport-

protocol en het al dan niet doorgaan van de ver-

soepelingen vanuit de overheid. 

 

Desalniettemin ga ik er van uit dat jullie zelf actief 

bezig zijn geweest met het bijhouden van je condi-

tie. In de zomervakantie kunnen we alle weken 

door badmintonnen en dus kunnen we beginnen 

met het toewerken naar de seizoenstart. Badminton 

Nederland gaat er van uit dat deze op een “nor-

male” manier in september kan plaatsvinden; maar 

ook hiervoor zijn we natuurlijk afhankelijk van de 

situatie rondom het Corona-virus op dat moment. 

Inmiddels zijn de poule-indelingen voor zowel de 

senioren- als de juniorencompetitie bekend en is Ri-

chard (als Competitie Contactpersoon) druk bezig 

met het inplannen en organiseren van de wedstrij-

den. Zodra de speelschema’s definitief zijn, stellen 

we jullie daarvan op de hoogte natuurlijk. 
 

Vanuit Badminton Nederland is er op dit moment 

een werkgroep bezig met een aantal wijzigingen 

voor wat betreft de competitie. Er wordt nagedacht 

over het aanpassen van een aantal regels (o.a. 

spelen op doordeweekse avonden en de competitie 

langer laten doorlopen) en over een aantal alterna-

tieve competitievormen (dubbel- en duo-competitie 

en een beginnerscompetitie). Vanuit BC Gilze hou-

den wij deze ontwikkelingen nauwlettend in de ga-

ten en nemen we regelmatig deel aan overleggen. 

Zodra er meer duidelijk is over welke wijzigingen of 

nieuwe vormen doorgaan, houden we jullie daarvan 

op de hoogte. 
 

Rest mij niets anders dan jullie een fijne zomerva-

kantie te wensen; ik ga ervan uit dat ik veel compe-

titiespelers deze zomer in de sporthal ga zien om 

flink te trainen. Doelstelling is natuurlijk om vol-

gend seizoen weer een aantal kampioenteams te 

kunnen huldigen. 
 

Recreatie Commissie 
 

Ik zit met trillende handen dit stukje te schrijven. 

Mijn vrouw wordt er helemaal gek van dat ik iedere 

mug die ons huis durft te betreden met een ware 

backhand smash een enkeltje naar de hemel be-

zorg. Ze ligt wakker door kreten die ik maak als 

“jij!”, “los!” en “UIT!!!”. Als ik dan vervolgens naar 

de koelkast ren voor een AA drink, deze in mijn BC 

Gilze pul giet en aanvul met water, dan slaakt ze 

een diepe zucht. Nee, ze hoeft nog niet naar de 

GGZ te bellen, het gaat hier simpelweg om een 

badmintonner met ontwenningsverschijnselen. In 

het begin ging het nog wel, lekker buiten overslaan 

met mijn zoontje, maar tegenwoordig ram ik de 

shuttles over de schutting naar de achterburen.  
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Nu merk ik pas dat ik het toch wel mis, lekker bad-

mintonnen en slap ouwehoeren aan de bar. Geluk-

kig gloort er hoop, op moment van schrijven wordt 

er druk overlegd hoe en wat. Op het moment dat 

dit Virke uitkomt weten we het waarschijnlijk. Mis-

schien staan we al wel in de sporthal! 

 

Nu nog even ter zake: 

 

Midweek 

Tot eind mei heeft de inschrijving van de Midweek 

competitie gelopen. We hebben, net zoals afgelo-

pen seizoen, drie teams kunnen vormen. Afhanke-

lijk van de mate van versoepeling van de Corona 

maatregelen zal deze competitie starten in oktober 

2020. 

 

Team 1: 

Maud Faes 

Mieke Laan 

Tim Braspenning 

Ruud van Heijst 

Mario van Mierlo 

 

Team 2: 

Mandy Dirkx 

Anoek Haarbosch 

Michel van Dongen 

Loewy Hermans 

 

Team 3: 

Els Graafmans 

Jacqueline de Jong 

Monique van de Loo 

William Aarts 

Jurgen Klaassen 

Frans Oprins 

 

RC training 

Ook voor de RC trainingen op vrijdag avond heeft 

de inschrijving gelopen. Hier hebben we helaas 

maar vier inschrijvingen voor ontvangen. Dit is he-

laas te weinig om de training door te kunnen laten 

gaan. We zijn aan het kijken of we een alternatief 

kunnen vinden om deze vier leden toch een training 

aan te kunnen bieden. 

 

Activiteiten kalender 

Het gezelligheidstoernooi dat gepland stond op 1 

juli, de verschijningsdatum van dit Virke, is niet 

doorgegaan. Op het moment van schrijven is nog 

onbekend of, en hoe we weer gaan badmintonnen. 

Laten we eerst eens gaan spelen. Als dat weer 

loopt en kan, dan gaan we weer extra activiteiten 

organiseren. 

 

Hopelijk zien we elkaar snel weer in de sporthal. In 

ieder geval een fijne zomer gewenst! 

 

Namens de RC, 

 

Michel van Dongen 

 

Jeugdcommissie 
 

Normaal zou dit de drukste en leukste periode zijn 

geweest voor de jeugdcommissie. 

Het Deeldiploma, de Avondvierdaagse en de Dub-

belcup, we hebben helaas alles moeten cancellen.  

 

De keuze om het jeugdkamp wel of niet door te la-

ten gaan was het meest lastig.  

De voorbereidingstijd werd steeds korter en ook 

vanuit onze accommodatie kregen we weinig duide-

lijkheid. Zij wisten immers ook niet of de groepsac-

commodaties weer open zouden mogen.  

 

Daarbij zagen we ook veel praktische problemen 

met het naleven van de maatregelen, zoals hygi-

enemaatregelen en het houden van de onderlinge 

afstand tussen begeleiders. Daarom hebben we er 

helaas voor moeten kiezen om het kamp dit jaar 

niet door te laten gaan. 
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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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Er was ook een lichtpunt in deze laatste weken! We 

mochten namelijk weer buiten trainen met onze 

jeugd! (En hopelijk binnenkort weer in de sporthal)  

Vanaf woensdag 13 mei zijn we begonnen met de 

buitentrainingen onder leiding van onze spelleider 

Jannes en met de hulp van onze fantastische 

jeugdbegeleiders. Ook grote dank aan de fam. 

Willemse, waar we deze weken terecht konden.  

 

Voor de jeugdcommissie zal het lastig zijn om het 

komende seizoen bepaalde activiteiten ‘normaal’ in 

te kunnen vullen. We gaan wel proberen om in het 

najaar met de jeugd een leuke activiteit te organi-

seren en om zoveel mogelijk activiteiten door te 

kunnen laten gaan.  

 

  
 

We starten hiermee met een alternatieve activiteit 

voor het jeugdkamp op zaterdag 4 juli. We gaan 

deze middag allerlei (water)spelletjes spelen met 

onze jeugdleden. We gaan er een gezellige middag 

van maken! 

 

Iedereen een fijne vakantie alvast! 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Eva Oprins 

 

PR commissie 
 

Deze keer logischerwijs niet heel veel nieuws te 

melden ten opzichte van de vorige editie van ’t 

Virke. Er is namelijk niet gebadmintond in de tus-

sentijd. Echter gebeurt er achter de schermen nog 

het nodige, ter voorbereiding op komend seizoen. 

 

Zo is Maud bezig geweest met het organiseren van 

de pas-avonden voor de clubkleding-bestelling. Alle 

leden hebben de mogelijkheid gehad om weer een 

nieuw clubshirt, broekje of rokje te bestellen. Ge-

lukkig voor alle competitiespelers hebben wij we-

derom de aflopende contracten met Fysiotherapie 

Gilze en Administratiekantoor Meeuwesen / Axis  

Fitness kunnen verlengen. Hierdoor kunnen zij de 

huidige shirts (mits ze er nog mooi uitzien en goed 

passen      ) ook nog komend seizoen blijven ge-

bruiken. Fijn dat er, zeker in deze toch onzekere 

Corona-periode, nog bedrijven zijn die hun financi-

ele steun blijven geven aan een lokale sportvereni-

ging als BC Gilze!! Dus hierbij nogmaals de oproep 

om eens goed naar onze adverteerders in ’t Virke te 

kijken als je op zoek bent naar een dienst of pro-

duct. Koop lokaal! 

 

Daarnaast is Loewy gestart om samen met mij ook 

de overige sponsors te benaderen voor het nieuwe 

seizoen. Tot dusver gaat dit eigenlijk heel goed en 

verwachten we toch weer op begroting uit te kun-

nen komen dankzij de steun van onze trouwe spon-

sors. We merken met name dat de horeca nog wat 

terughoudend is, aangezien zij zelf maar heel be-

perkt open kunnen. Dus ga vooral weer eens een 

hapje eten bij De Hof van Gilze, Eetcafé Den Brooy, 

Pumucki, De Huyskamer of De Hooikar. Bestellen 

en laten bezorgen kan ook nog vaak. 

 

Michel van Galen heeft bijna 6 seizoenen lang voor 

ons de Virke’s gemaakt/samengesteld. Reeds vorig 

jaar heeft hij bij mij aangegeven het stokje hiervan 

over te willen dragen, omdat de uitdaging voor 

hem elders ligt. Voor de RC-commissie gaat Michel 

nu de Midweek-competitie regelen; ook een schone 

taak. Uiteraard zullen we Michel binnen de PR gaan 

missen. Met zijn grote zorgvuldigheid en oog voor 

punctualiteit heeft hij ruim 30 Virke’s samengesteld 

voor ons aller leesplezier. Michel, nogmaals erg be-

dankt voor jouw inzet in de afgelopen jaren!! Ge-

lukkig neemt Koen Timmermans deze taak nu op 

zich, gesteund door zus Nynke en Judith die de 

jeugdredactie vormen. Koen; succes! 
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Blijft tenslotte over de merchandise. We hebben in-

middels veel leden blij kunnen maken met de 

nieuwe BC Gilze-beach ball sets. Voor slechts € 

7,00 te koop bij Mario, dus als je nog in de zomer-

vakantie fit wil blijven; kom dan even langs bij Wa-

rande 12 te Gilze. 

 

Hopelijk tot snel! 

 

Namens de PR-commissie, 

Mario 

 

 
 

 

Doorgeefpagina  
senioren 
 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Fabi van Oosterwijck. Sommige kennen mij 

ook wel als Fabi van Bezouw. 

Ik ben 56 jaar geleden geboren in Gilze en er altijd 

blijven wonen. 

In 1984 ben ik getrouwd met Frank van  

Oosterwijck en samen hebben wij 2 dochters. 

Onze oudste dochter heet Sanne (22 jaar) en onze 

jongste dochter heet Lieke (18 jaar). Misschien dat 

een aantal leden haar wel kent ☺. 

 

Ik ben 30 jaar werkzaam geweest bij de ABN AMRO 

Bank op de afdeling effecten. In 2018 was er de 

zoveelste reorganisatie en tevens een verschuiving 

van de werkzaamheden naar Amsterdam. Aange-

zien ik geen trek had om 3 dagen in de week naar 

Amsterdam te moeten gaan om te werken ben ik 

op zoek gegaan naar ander werk. Dit was wel een 

spannende periode want als je tussen de 20 en 40 

bent is het niet zo moeilijk om ander werk te vin-

den, maar als je boven de 50 bent wordt dat toch 

een iets ander verhaal. Gelukkig had ik binnen een 

half jaar een andere baan gevonden in Etten-Leur 

waar ik als telefoniste/administratief medewerkster 

aan de slag ben gegaan bij de Belastingsamenwer-

king West-Brabant.   

 

Hier heb ik mijn draai inmiddels wel gevonden. Al-

leen is het nu een hele rare tijd. We zitten sinds 

half maart allemaal thuis te werken en voorlopig is 

dit nog zeker de bedoeling. Sommige mensen vin-

den het heerlijk om thuis te werken, maar ik ga 

veel liever naar kantoor.  

 

In mijn vrije tijd ga ik graag wat wandelen of fiet-

sen. Tevens ga ik al een aantal jaren met een aan-

tal dames (oud-collega’s) gezellig een dagje op stap 

naar wat steden in Nederland of naar de Libelle-

beurs in Almere en de Margriet’s winterfair in Den 

Bosch. Ook het theater wordt door ons dames al 

meer dan 10 jaar bezocht. 
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Hoe ben ik bij BC Gilze terechtgekomen: 

Frank was als eerste van ons gezin bij de badmin-

ton gegaan. Daarna is ons Lieke hem in 2012 ge-

volgd en ben ik vanaf mei 2014 lid geworden. 

In het begin was het wel heel erg wennen. Net zo-

als zoveel mensen had ook ik op de camping wel-

eens gebadmintond, maar hier was het toch wel 

hele andere koek. 

  

 
 

Het is een hele leuke sport om te beoefenen.  

Ik weet dat ik nooit een toptalent zal worden en 

dat hoeft ook niet. Het belangrijkste vind ik dat je 

plezier moet hebben in je sport. Dat is, jammer ge-

noeg, niet altijd het geval op woensdagavond. Uit 

ervaring weet ik dat niet iedereen rekening houdt 

met het niveau van zijn/haar mede/tegenstanders. 

Dit vind ik een kwalijke zaak, want we komen alle-

maal voor hetzelfde nl. een gezellig potje bad-

mintonnen.  

 

Voor nu zeg ik blijf allemaal gezond en hopelijk zien 

we elkaar snel weer in de sporthal. 

 

De pagina wordt doorgegeven aan Fons Broers. 

 

Doorgeefpagina jeugd 
 

Ik ben Teun Klaassen. Ik ben 

14 jaar oud en woon in de 

Pastoor van Herckstraat sa-

men met mijn ouders en 

broertje Gijs. Ik zit op het 

Reeshof College in Tilburg, 

daar doe ik MAVO en ik zit in 

het tweede leerjaar. Mijn fa-

voriete vakken zijn Engels en 

gym. Later wil ik graag in de 

Efteling gaan werken als monteur aan attracties 

werken en onderhoud verrichten achter de scher-

men. 

 

In mijn vrije tijd game ik graag, vooral GTA V en 

Formule 1 2019 met racestuur en pedalen. In het 

weekend kijk ik ook graag naar de Formule 1 wed-

strijden op TV. Ik zou graag een keer naar een 

echte race willen gaan.  

In de vakantie ga ik graag naar het buitenland. 

Oostenrijk vind ik heel mooi en ik vind het leuk om 

daar in de bergen te wandelen.  

 

 

 

Ik zit bij de badmintonclub sinds 1 december 2015. 

Ik vind het gezellig bij de club met de trainingen, 

competitie en toernooien. Afgelopen competitiesei-

zoen zijn we met ons team in de U15 kampioen ge-

worden. 

 

Ik geef deze pagina door aan Sem van Engelen. 

 

Awkward! 
 

Beste lezers, 

 

Iedereen heeft wel een (neppe) plant in huis. En ie-

dereen kent wel een persoon die geen planten in 

leven kan houden. Dankzij Eva, die de redactie 

heeft getipt, heb ik een leuke toevoeging aan het 

thema “iedereen kent wel iemand die…”: Ik ben 

Kimberley van Zon en ik ben helemaal weg van 

planten. Let op, daarbij doel ik niet op de groene 

planten waarvan de toppen (illegaal) verkocht wor-

den ;-)   

 

Ongeveer 1,5 jaar geleden zocht ik een nieuwe 

hobby, een afleiding voor naast mijn studie. Ik had 

ooit iets gezien op social media over de Pilea Pe-

peromioides, oftewel de pannenkoekenplant. 
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Deze plant is erg makkelijk te stekken, dus dit leek 

mij wel leuk om te proberen. Dit resulteerde in een 

gouden business en heb ik naar schatting zeker 50 

poffertjesplantjes (zo noem ik baby pannenkoek-

plantjes) gestekt en grootgebracht zodat ze gea-

dopteerd konden worden door een nieuw huishou-

den. 

 

 

 

Helaas zijn de vader en moeder pannenkoekplanten 

inmiddels overleden, maar de stamboom groeit nog 

steeds en er zijn inmiddels kleinkinderen geboren. 

 

 

 
 

Omdat het stekken een groot succes was, ben ik 

me gaan verdiepen in het stekken van andere plan-

ten. Zo heb ik vorig jaar ook de Bromelia ananas 

'Pacifico', oftewel een niet-eetbare ananasplant, ge-

stekt. Naast het stekken ben ik dit voorjaar begon-

nen met het kweken van verschillende 

plantenzaadjes. Zo heb ik (met trots) 6 zonnebloe-

men van ongeveer 1,20 meter opgekweekt. 

 

Ook heb ik meer 

dan 20 basilicum-

planten gekweekt 

en uitgedeeld tij-

dens het begin van  

de corona-crisis om 

de liefde voor 

plantjes te ver-

spreiden.  

 

Inmiddels heb ik 46 planten in huis staan, inclusief 

3 logees van mijn kamer uit Nijmegen, waarvan ik 

20 planten zelf heb gestekt of gekweekt. Tevens 

heb ik 21 succulent blaadjes, oftewel vetplant 

blaadjes, in een schaal met potgrond liggen om uit 

te laten groeien tot nieuwe individuen. Maar hier is 

het niet bij gebleven… Half maart is mijn studie 

stopgezet in verband met de COVID-19 uitbraak. 

Samen met mijn vader heb ik een plateau met 

daarop een vierkante meter moestuin in elkaar ge-

zet en geschilderd. 

 

Dit plateau met de plantenbak staat inmiddels 2 

maanden op het dak van de onderbuurvrouw, want 

Tim en ik hebben helaas (nog) geen balkon. Dus 

naast alle plantenliefde in huis, verspreid ik nog 

meer liefde over mijn moestuintje vanuit het raam 

en ben ik iedere avond even bezig om mijn moes-

tuintje te onderhouden. 

 

 

 
 

Tim en ik hebben al kunnen genieten van de fram-

bozen, aardbeien, komkommertjes en tomaatjes. 

De kroppen sla en de muntplant doen het ook ont-

zettend goed. De wortels, broccoli’s, paprika’s en 

courgettes zijn nog flink aan het groeien en kunnen 

over een tijdje ook geoogst worden. 

 

 

Mijn grootste trots: Bananenplant Musa Tropicana 

Gekweekte zonnebloemen Pilea Peperomioides #1 

Net aangelegde moestuin    
(11 april 2020) 

Moestuin na 2 maanden 
(18 juni 2020) 

Basilicumstekjes 
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Tevens heb ik een speciale plant, de framberry 

plant (kruising tussen framboos en aardbei). Helaas 

heeft deze plant nog geen vruchten geproduceerd, 

maar deze heeft wel flinke uitschieters laten 

groeien waardoor ik al 6 framberry stekjes heb.  

 

Ik zou nog veel meer kunnen vertellen over al mijn 

planten, maar die verhalen bewaar ik voor aan de 

bar. Wat ik wel nog kwijt wil, is dat ik sinds kort 

ben begonnen om een avocadoboom te kweken uit 

een avocadopit. Zelf eten Tim en ik geen avo-

cado’s, dus als je een avocadopit over hebt: ik 

houd me aanbevolen om de avocadopit te adopte-

ren! Of ik kan je tips geven om zelf een avocado-

boom te kweken.  

 

 

 

Conclusie: Ik denk dat het nu wel duidelijk is dat 

mijn liefde voor planten is uitgegroeid tot een iets 

uit de hand gelopen hobby… 

 

Liefs Kimberley 

 

Verslag buitentraining 

Jeugd 
 

Op 13 mei was het zover! Na ruim twee maanden 

zonder badmintontraining, mochten onze jeugdle-

den weer buiten gaan trainen.  

 

Op korte termijn moest er flink wat worden gere-

geld. Gelukkig stelde de familie Willemse een groot 

speelveld beschikbaar waarop we de afgelopen we-

ken hebben kunnen trainen. Monique en Marcel, 

enorm bedankt dat jullie dit voor ons mogelijk heb-

ben gemaakt! 

 

Voorafgaand aan de training wordt er op tijd een 

sopje klaargezet om alles na afloop van de training 

goed schoon te maken, alle spelmaterialen zijn on-

dertussen van zolder gehaald, het gras wordt tijdig 

gemaaid en er worden natuurlijk leuke spelletjes 

bedacht.  

 

Onze jongste jeugdleden tot 12 jaar komen rond 

18:00 aan op de aangegeven plaats. Alle ouders 

zetten de kinderen netjes af en gaan daarna weer 

gelijk naar huis. De oudste jeugd start een kwar-

tiertje later dan normaal en trainen van 19:15 tot 

20:15. 

 

Onze spelleider Jannes is de afgelopen weken flink 

bezig om iedere week een leuk programma op te 

stellen. Spelletjes als fruitmandje, zakdoekje leg-

gen, moordenaartje, van alles komt voorbij.  

Helaas is badmintonnen toch lastig buiten. Het 

waait vaak net te hard en helaas zijn ook de 

nieuwe Airshuttles geen succes.  

 

 
 

Dan maar spelletjes, dat bevalt de meeste kinderen 

goed. Zo goed dat sommige al voorstellen om ook 

als we straks weer in de sporthal mogen, gewoon 

spelletjes te doen, dan laten we het badmintonnen 

wel achterwege. Daar denken we uiteraard nog 

even over na       

 

Ook blijft de toestroom van nieuwe jeugdleden ko-

men, zelfs in deze moeilijke tijd.  

Een varken uit de stallen werd namelijk jaloers toen 

hij onze jeugdleden zoveel plezier zag beleven en 

besloot aan te sluiten bij de training. 

 

Voor de begeleiders wordt er af en toe een kopje 

koffie gebracht door Bente, Diede of onze Sibbald. 

Ook dit is wel een goed punt om ook mee te ne-

men naar de sporthal.  

 

Kortom: Het is allemaal even wennen, maar dat 

maakt het zeker niet minder leuk. 

We vinden het ontzettend leuk om onze jeugdleden 

weer wekelijks te zien en hopen snel ook weer een 

shuttletje te kunnen slaan. 

 

Groetjes Eva 
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Zaaldiensten 
 

15 juli:  zomerbadminton 

22 juli:  zomerbadminton 

29 juli:         zomerbadminton 

  

5 augustus:    zomerbadminton 

12 augustus:    geen badminton 

19 augustus:     geen badminton 

26 augustus: Anouk Kroot    

Claud Klaassen 

  

2 september:    Mieke Laan       

Ben van der Veer SR 

9 september:    Monique van der Loo        

Erwin Oprins          

16 september:  Gert-Jan Willemse          

Esther de Greeuw 

23 september:  Lieke van Oosterwijck     

Jurgen Rommen 

30 september:  Jannes Oprins    

Richard Schrauwen 

  

7 oktober:      Fabi van Oosterwijck       

Evelien Stokkermans 

14 oktober: Miriam Runge   

Loewy Hermans 

21 oktober:      William Aarts      

Monique Willemse – Ophof 

28 oktober:   Fenne Kreeft                  

Eduard van Broekhoven 

 

 

 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+  

 

Af: 

- Lisanne Swolfs 

- Fleur Schellekens 

- Sven Schellekens 

 

 

Jarige seniorleden 
 

Bart van Elderen  25 juni 

Fons Broers   7 juli 

Frans Oprins   8 juli 

Claud Klaassen   11 juli 

Eva Oprins   14 juli 

Sofie Oprins   14 juli 

Koen Timmermans  23 juli 

Mark Geerts   25 juli 

Erwin Oprins   27 juli 

Loewy Hermans   20 augustus 

David Bogaarts   22 augustus 

Jeroen Willemen  22 augustus 

Christa Hooft   23 augustus 

Michel van Dongen  24 augustus 

Heidi Vermeulen  27 augustus 

Mieke Laan   1 september 

Esther de Greeuw  5 september 

Lieke van Oosterwijck  8 september 

Sandy van Trier   16 september 

Monique Willemse  20 september 

Suzanne Klaassen  28 september 

 

Jarige jeugdleden 
 

Lynn Verschuuren  18 juni 

Jens van Hoek   21 juni 

Scott Arts   22 juni 

Lizzy van Gils   25 juni 

Diede Willemse   30 juni 

Fabian Gielen   7 augustus 

Fleur Schellekens  8 augustus 

Danya Tuijtelaars  15 augustus 

Sindy Deliën   16 augustus 

Tess van Riel   20 augustus 

Sid Boemaars   29 augustus 

Sieb Willemse   6 september 

Emma van der Boom  10 september 

Robine Hooft   11 september 

Lize Bongartz   16 september 
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Jeugdredactie 
 
Normaal gesproken zou iedereen natuurlijk lekker 

op vakantie gaan dit jaar. Wegens omstandigheden 
kan dit helaas niet, maar om iedereen toch een 

leuk zomers gevoel te geven en het toch een beetje 

op vakantie te laten lijken hebben wij voor jullie 
een paar leuke zomerse ideeën bedacht die je sa-

men met je familie kunt gaan doen. We hebben 
verschillende dingen bedacht, van water spellen tot 

en met spellen die eigenlijk oer Hollands leuk blij-
ven. Wij hopen dat jullie natuurlijk wat aan onze 

ideeën hebben en er veel plezier mee gaan heb-

ben! 
 

1. Waterballonnen gevecht: Iedereen kent 
het bekende waterballonnen gevecht wel. Je 

vult hierbij een paar waterballonnen en gaat 

die dan naar elkaar gooien. Ondertussen pro-
beer je om niet nat te worden. 

 
2. Spijkerpoepen: Hierbij bind je een touw om 

je middel met daaraan een spijker en zet je 
een leeg bierflesje op de grond. De spijker 

hangt aan de achterkant van je lichaam op on-

geveer de hoogte van je bovenbenen of 
knieën. De bedoeling is dat je de spijker zo 

snel mogelijk in het flesje krijgt zonder je han-
den daarbij te gebruiken. 

 

3. Waterballonnen overgooien: dit is een spel 
die je kan doen met z’n tweeën of met een 

grotere groep. Hierbij vul je dan een waterbal-
lon met water en ga je die overgooien, bij wie 

de ballon dan ontploft heeft dat spel verloren. 

 
4. Peperkoek happen: dit bekende spel kent 

iedereen denk ik ook wel, want dit is een van 
de beroemdere spellen in Nederland. Je hangt 

dan twee stukken peperkoek (dit elk aan een 
apart draadje) aan een waslijn, op een hoogte 

dat je er niet te gemakkelijk bij kan, maar dat 

het ook niet te hoog hangt. Dan ga je elk bij 
een apart stukje peperkoek staan, doe je je 

handen achter je rug en dan ga je proberen 
om met je mond de koek helemaal op te eten. 

Wie als eerste de peperkoek op heeft, heeft 

gewonnen. 
 

5. Zwembad opzetten: Zie de handleiding van 
je zwembad. Schuif paaltjes eronder en gooi 

er water in :) 
 

 

 
 

 

6. Waterflessen voetbal: Elke speler heeft een 
fles gevuld met water. Je gaat gezellig voet-

ballen en probeert elkaars fles te raken, zodat 

deze omvalt. Als je fles is omgetrapt met de 
bal dan mag je deze zo snel mogelijk weer 

recht zetten. Als je fles leeg is, ben je af. Na-
tuurlijk kan het voorkomen dat er een emmer-

tje langs de zijlijn staat die ineens over iemand 

heen wordt gegooid ;) 
 

7. Waterpistool gevecht: dit spel kent ieder-
een denk ik ook wel, dit is alleen wel een spel 

die je alleen kan doen als je ook daadwerkelijk 

een waterpistool in huis hebt. Hierbij vul je 
dan gewoon je waterpistool en ga je op de an-

der schieten. Wie dan het minst nat is gewor-
den die wint dan. 

 
 

8. Zwembad trefbal: Dit spel kan je met een 

groot zwembad of twee kleinere zwembadjes 
spelen. Als je het in een zwembad speelt, 

maak dan een duidelijke scheiding van veldjes. 
Als je met twee zwembadjes speelt, is elk 

zwembadje een apart veld.  

 

9. Maak zelf je eigen ijsje in de kleuren van 

BC Gilze:  

Disclaimer! We hebben deze recepten zelf niet ge-
test, dus we weten niet zeker of ze werken.  

 
Geel: (waterijs) 

Ingrediënten: 
1 Cantaloupe meloen 

10 tot 15 Lychees (optioneel) (Ingeblikt of vers) 

1 lepel honing  
80 milliliter water, kokoswater of lychee siroop 

Citroensap van een halve citroen 
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Blend alle ingrediënten op een laag tempo totdat 
het een gladde mix is.  

Giet de mix rustig in de vormpjes. Zorg dat tijdens 

het gieten de mix goed geroerd blijft. Steek dan de 
ijsstokjes in de vormpjes en zet ze recht in de diep-

vries. 
 

 
 

Blauw: (roomijs) 
Ingrediënten:  

2 keer het eigeel van het ei 
 1 theelepel suiker 

 2 lepels heavy cream 

 1 lepel volle melk 
 1 lepel vanilla pudding mix 

 1 theelepel framboos aroma 
 1 theelepel citroen olie l 

 1/2 theelepel vanilla extract 
 1/8 theelepel blauwe food coloring (ongeveer 

2 druppels) 

 Custard 
  

Instructies:  
1. Klopt in een bak het eigeel en 1/4 suiker sa-

men en zet deze even apart. 

 
2. Doe de heavy cream, de melk en de overge-

bleven suiker in een pan. Warm dit daarna op 
totdat je bubbeltjes ziet verschijnen aan de 

randen van de pan. Haal de pan dan van het 
vuur en giet 1 lepel van de warme cream per 

keer bij de geklopte mix die je eerder al ge-

maakt had, terwijl je de geklopte mix met het 
eigeel en de suiker blijft roeren. 

 

3. Wanneer de cream en de eieren zijn samenge-

voegd zet je de pan met de mix terug op het 

fornuis en warm de mix op totdat je met een 

lepel er een lijn in kan tekenen en dat hij niet 

zo snel meer vervaagd. De mix moet dan on-

geveer tussen de 76,7 graden celsius en de 

79,4 graden celsius liggen. De mix mag abso-

luut niet te warm worden. 

 

4. Doe custard in een kom en klop de vanille 

pudding mix erbij totdat het geen klontjes 

meer bevat. Klop daarna de frambozen aroma, 

de citroenolie en het vanille extract erbij totdat 

het een mooi geheel wordt. Zet de bak nu bo-

ven een bak vol met ijs. Laat het daarna even 

afkoelen op kamertemperatuur (1 uur) af en 

toe moet je nog gaan kloppen. Nadat je dit al-

lemaal gedaan hebt dek je de bak af en zet je 

de bak met ijs in de koelkast, deze laat je 

staan tot de volgende dag. 

 

Als je dit gedaan hebt haal je de bak met ijs uit 

de koelkast, doe je dit in een andere bak 

(waar ongeveer 1 liter in kan), deze bedek je 

ook en zet je dan in de vriezer voor minimaal 3 

uur, dan ga je kijken of hij goed is en kun je 

het ijs gaan eten!  

 

 
 

Veel plezier met het maken van de ijsjes en met 

het spelen van de spellen natuurlijk! 

alvast een fijne vakantie! 

 

De jeugdredactie 
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De antwoorden van: Lars Vermeeren
 

1. Naam:      Lars Vermeeren   

2. Geboortedatum:    12-11-2005  

3. Ik badminton al sinds:   Ik ben op mijn 6e begonnen,  

dus ongeveer 8 jaar 

4. Mijn favoriete spelsoort is:  Enkel 

5. Mijn beste slag is:   Smash 

6. Ik speel in team:   Afgelopen jaar U15-1 (jongensteam),  

komend jaar U17 

7. Mijn school/werk is:   VSO De Keyzer 

8. Later word ik:    Fietsenmaker 

9. Heb je broers en zussen:  Een zus 

10. Beste trainer:    Jannes 

11. Mijn idool:    Jeffrey Herlings (motorcrosser) 

12. Favoriete muziek:   Martin Garrix 

13. Hobby’s:    Naast badminton, gamen, chillen met vrienden en  

     achtbanen en de werking ervan bekijken 

14. Ik heb er een hekel aan:  Als mensen proberen hun gelijk te halen 

15. Ik zou heel graag:   Nog een keer naar Tomorrowland gaan 

16. Ik blijf altijd:    Positief 

17. Beste eigenschap:   Creativiteit 

18. Slechtste eigenschap   Geduld  

19. Andere sporten die ik ook leuk vind: Motorcross (niet meer doen, alleen nog kijken) en  

     voetbal is leuk om te kijken. 

20. Ik help mijn moeder met:  Klusjes in het huishouden  

21. Ik help mijn vader met:   Afwassen 

22. Ik eet het liefst:   Burritos 

23. Ik lust echt geen:   Spruitjes 

24. Tv-programma:    Ik kijkt eigenlijk nooit tv, maar als ik er een moet  

     kiezen: MXGP (motorcross) 

25. Lievelingsdier:    Hond  

26. Mooiste boek:    Ik lees eigenlijk nooit 

27. Mooiste film:    Bon bini Holland 

28. Leukste game:    Planet coaster     

29. Dit is goed bij BC Gilze:   Gezelligheid 

30. Ik heb veel plezier als:   In bijzijn van gezellige mensen 

31. Ik kan wel janken als:   Als er iemand van mijn familie overlijdt 

32. In mijn dromen:   Gebeuren de gekste dingen 

33. Voor mijn verjaardag wil ik:  Nieuwe spelletjes 

34. Over 10 jaar ben ik:   Nog steeds gelukkig en heb ik een baan 

35. Heb bewondering voor:   Gave dingen 

36. Op vakantie naar:   Dubai  

37. Op mijn verlanglijstje staan GEEN: Kleding 

38. Wat doe je met 1 miljoen:  Pretparkentrip maken en een mooie auto kopen 

39. Wat zijn je goede voornemens:  Nog lang blijven badmintonnen 

40. Heb je nog iets te melden:  Nee eigenlijk niet 
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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! 

 



 

24 Kopij: kopijvirke@outlook.com 

 

Wist u dat… 
 

……… dit het laatste Virke is van ons gewaardeerde redactielid Michel van Galen? 

 

……… wij hem graag willen bedanken voor de in totaal 31 Virke’s die hij voor ons heeft gemaakt? 

 

……… gelukkig neemt Koen Timmermans deze belangrijke PR-taak helemaal over van Michel? 

 

……… Michel hiermee gelukkig ook niet verloren gaat voor het vrijwilligers-leger van onze club want hij    

         gaat nu de organisatie van de Midweek-competitie op zich nemen? 

 

……… Robine en Christa géén tweeling schijnen te zijn? 

 

……… quizmaster Eva wel heel graag al haar quizzende gasten op ‘mute’ zet? 

 

……… het wel heel erg jammer is dat het jeugdkamp dit jaar niet door kan gaan? 

 

……… in plaats hiervan er toch een hele vette activiteit georganiseerd word door de JC op  

         zaterdagmiddag 4 juli? 

 

……… Maud weer een nieuwe ronde clubkleding heeft georganiseerd? 

 

……… naar verwachting rond augustus iedereen er weer op zijn mooist uitziet, zodra de nieuwe kleding  

         binnen is? 

 

……… op 19 april Willem Goeijers helaas is overleden op 74-jarige leeftijd? 

 

……… wij van BC Gilze oud-Bever speler Willem al tientallen jaren kenden als bevlogen  

         badmintonliefhebber waarvan de laatste jaren als actief lid van het Regiobestuur van Badminton  

         Nederland? 

 

……… we nog in afwachting zijn van de Stay@home-challenge filmpjes op Facebook van Tim  

         Braspenning, Ben v.d. Veer jr. en Maud Faes? 

 

……… door deze corona periode ook de BuitenHof-clubkampioenschappen dit jaar niet door zullen gaan? 

 

……… we nog wel op zoek zijn naar een nieuwe datum, waarschijnlijk aan het begin van het nieuwe  

         seizoen, om de traditionele vrijwilligersbarbecue te plannen? 

 

……… we hopelijk op woensdag 1 juli weer mogen gaan badmintonnen in de sporthal? 

 

……… we namelijk badmintonnen in de tuin of in het weiland inmiddels wel beu zijn geraakt? 

 

……… ik wel benieuwd ben hoe het protocol van Badminton Nederland er precies gaat uitzien om met 2  

         of 4 personen tegelijk op de baan te mogen staan? 

 

……… het er uiteindelijk om gaat dat we elkaar weer op korte termijn kunnen ontmoeten in de sporthal  

         en van onze geweldige sport kunnen gaan genieten!? 

 


