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Bestuurs- en Commissieleden 
 

Het dagelijkse bestuur 
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Anoek Haarbosch   Secretaris     06 - 25126337 

Ben van der Veer Jr.   Penningmeester    06 - 42076417 

 

Technische commissie 

Maaike van der Veer   Voorzitter/Clubkampioenschap &   06 - 42961777 

     Gemeentetoernooi 

Richard Schrauwen   Competitie-contactpersoon   06 - 19005816 

Evelien Stokkermans   Competitieleider Senioren   06 - 48677096 

Eva Oprins    Competitieleider Junioren   06 - 10445408 

John Graafmans   Competitiebegeleider    06 - 22144298 

Tim Wirken    Competitiebegeleider    0161 - 451127 

William Aarts    Competitiebegeleider    0161 - 729285 

Joost Roovers    Officiële Bondsscheidsrechter   0161 - 850650 

Kimberley van Zon   EHBO      06 - 26469508 
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Eva Oprins    Voorzitter      06 - 10445408 

Monique Willemse - Ophof  Jeugdsecretariaat    06 - 18225176 

Marry van Mierlo   Rackets     0161 - 452367 

Marieke v.d. Ouweland  Coördinator mini-competitie & Deeldiploma 06 - 44741446 

Evelien Stokkermans   Coördinator mini-competitie   06 - 48677096 

Christa Hooft    Begeleidend commissie lid   06 - 12384998 

Sofie Oprins    Begeleidend commissie lid   06 - 29434084 

Jannes Oprins     Begeleidend commissie lid   06 - 12925781 

 

Recreatie commissie 

Jacqueline de Jong   Voorzitter / opvang nieuw leden  0161 - 452440 

Joost Roovers    Competitieleider midweekcompetitie  0161 - 850650 

Ingrid Faes    Opvang nieuwe leden    06 - 25461353 

Maartje van Nistelrooy   Begeleidend commissie lid   06 - 15894177 

Frank van Oosterwijck   Begeleidend commissie lid   0161 - 451181 

 

P.R. commissie 

Mario van Mierlo   Voorzitter/sponsoring en ledenwerving 0161 - 419050 

Michel van Dongen   Externe Communicatie    06 - 14151614 

Sofie Oprins    Redactie ’t Virke    06 - 29434084 

Koen Timmermans   Redactie ’t Virke    06 - 12553340 

Michel van Galen   Redactie ’t Virke    06 - 42000741 

Maud Faes    Clubkleding coördinator   06 - 13869444 

Dio van Gils    Webmaster     06 - 22785373 

Remy van Mierlo   Sponsoring     06 - 53533777 

 

Secretariaat & Ledenadministratie Badmintonclub Gilze 

Anoek Haarbosch 

Aalstraat 47    5126 CR Gilze     06 - 25126337 
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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt het 4
e
 Virke van seizoen 2017-

2018. Naast de gebruikelijke rubrieken wordt er  

in ruime mate teruggeblikt op de afgelopen club-

kampioenschappen in verscheidene artikelen en 

via een foto pagina.  

 

Verder is er weer een leuke column, laat de 

jeugdredactie zich weer van hun creatiefste kant 

zien en geeft Joost Roovers aan hoe gaaf het is 

om Nationaal scheidsrechter te zijn.  

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

Koen en Michel. 

 

Verschijningsdata en uiterste inleverdata voor 

kopij 

  Kopij  Uitgave 

Nummer 5 23 mei  6 juni 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Het seizoen loopt langzaamaan ten einde. Toch 

betekent dit niet dat de commissies stil zitten. 

We kunnen namelijk terugkijken op geslaagde 

activiteiten die zijn georganiseerd en onze agen-

da erbij pakken voor degene die nog op de plan-

ning staan. 

 

Wanneer dit Virke uitkomt ben ik net weer terug 

uit Engeland en zal ik hopelijk weer mijn eerste 

potje hebben gespeeld. Ik heb hier gelukkig wel 

een paar keer Brits kunnen badmintonnen. Toch 

was dit vrij lastig, aangezien met links spelen 

voor mij best wel een opgave was. Het is daarom 

erg fijn om weer terug te zijn op de woensdag-

avond.  

 

All the craziness on a little stick, ik heb me in de 

tussentijd wel laten informeren over het doen en 

laten op de club. Zo heb ik me laten vertellen dat 

de clubkampioenschappen wederom erg gezellig 

waren. Dankzij Jürgen Klaassen, die een ontzet-

tend mooi filmpje heeft gemaakt, kunnen we 

letterlijk terugkijken op een geslaagd weekend. 

Voor het filmpje kun je terecht op onze Face-

bookpagina.  

 

Op het moment van schrijven moet de 3e editie 

van de BC Gilze Pubquiz nog beginnen. Ik ben in 

ieder geval erg benieuwd wie dit jaar de eerste 

prijs gaat winnen. Mochten de clubkampioen-

schappen niet zo succesvol zijn geweest, dan is 

de prestigieuze titel ‘BC Gilze Pubkampioen,’ ook 

erg mooi. 

 

Verder vindt op vrijdagavond 22 juni het jaarlijk-

se clubuitje plaats. Zet deze datum daarom al-

vast in je agenda. Dit is een leuke manier om 

elkaar buiten de baan iets beter te leren kennen. 

Meld je daarom vooral aan. Wat we precies gaan 

doen is nog niet bekend, wel belooft het een 

gezellige avond te worden.  

 

Ook zijn de uitnodigingen voor de vrijwilligers-

barbecue verstuurd. Deze zal plaatsvinden op 

zaterdag 7 juli. Dit als bedankje voor iedereen die 

zich dit seizoen heeft ingezet voor de club. We 

doen altijd ons best om onze vrijwilligerslijst zo 

goed mogelijk bij te houden. Ken je nog iemand 

die niet op onze vrijwilligerslijst staat, maar daar 

wel bij hoort? Laat het ons dan eventjes weten.  

De jeugdleden kunnen het weekend van 29 juni 

tot 1 juli alvast noteren. Dit weekend zal het 

jeugdkamp plaatsvinden. De jeugdcommissie is 

inmiddels al druk bezig met de voorbereidingen. 

Het thema is ‘Hollywood’, dus er is tijd genoeg 

om je voor te bereiden om geheel in stijl mee te 

gaan. Wij zorgen voor de rode loper.  

 

Groeten, 

Sofie 
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Technische Commissie 
 

Nadat de sporthal een paar fantastische Carna-

valsdagen heeft gevierd en weer terug omgeto-

verd was naar ‘gewone sporthal’ heeft Eva de 

sportiviteitsprijs voor de jeugdcompetitie bekend 

gemaakt. Dit jaar heeft het U11-1 team de spor-

tiviteitsprijs gewonnen! Alle tegenstanders waren 

erg positief over de mate van sportiviteit waar-

mee dit team de competitie speelde. Altijd netjes 

naar de tegenstander, handjes geven na de wed-

strijd, verontschuldigen als je iemand raakslaat 

en veel plezier in het spel. Een voorbeeld voor 

iedereen, nogmaals gefeliciteerd! 

 

Na de competitie is het vaak wat rustiger op de 

trainingen, maar zodra eind maart in zicht komt 

zijn er vaak verdacht veel mensen aanwezig. 

Zouden ze nog even willen oefenen met hun 

partner voor de komende Kreeft Assurantiën 

Clubkampioenschappen? Verderop in dit Virke 

een verslag van onze nieuwe toernooicommissie-

leden Bente en Lieke. Checken jullie ook even 

onze Facebookpagina voor een videoverslag van 

dit weekend, met grote dank aan Jurgen  

Klaassen! 

 

De woensdag na de Kreeft Assurantiën Club-

kampioenschappen BC Gilze 2018 werd traditio-

neel de teamindeling van de senioren- en junio-

rencompetitie voor seizoen 2018-2019 bekend 

gemaakt. Toch voor velen een spannend mo-

ment wat wij, uit eigen ervaring, begrijpen. Ech-

ter is het niet altijd even makkelijk voor de TC om 

voor iedereen de perfecte teamindeling te ma-

ken. Je hebt immers te maken met verschillende 

individuen ieder met hun eigen wensen en ambi-

ties, verschillende niveaus, regels vanuit de 

bond/regio en een TC-beleid wat aansluit op ons 

club-beleid. Met al deze zaken gaan we aan de 

slag en daar rolt dan, na soms veel wikken en 

wegen, een teamindeling uit die in onze ogen 

voor komend seizoen het beste is op het gebied 

van alle aspecten. 

 

Voor de seniorencompetitie gaat het er allemaal 

wat anders uit zien vanaf komend seizoen, dit in 

verband met het nieuwe ‘competitiehuis’ van 

BadmintonNederland (BNL). Vanaf dit seizoen 

worden de Bondscompetitie en de Regiocompe-

titie samengevoegd in een competitie, van Eredi-

visie doorlopend tot en met de negende divisie. 

De jeugdcompetitie blijft ongewijzigd. De wijzi-

gingen in de nieuwe Bondscompetitie ten opzich-

te van voorgaande jaren zijn als volgt: 

 

Indeling oude klasse regio in de nieuwe 

competitie 

 

Divisie Noord-Brabant 

5 Hoofdklasse 

1e klasse 

6 2e klasse 

7 3e klasse 

8 4e klasse 

 

 

 

Mocht je hier nog vragen over hebben dan kan je 

hiervoor terecht bij Maaike of Evelien. 
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Zodra Richard, onze CompetitieContactPersoon 

(CCP), meer informatie voor de teams heeft wat 

betreft seizoen 2018-2019 zal hij dit naar de, 

nader te bepalen, teamleiders sturen. 

 

Voordat ik het vergeet; Gilze 4 is afgelopen sei-

zoen natuurlijk kampioen geworden en gaat 

daarom op zondag 8 april deelnemen aan de 

slotwedstrijden. Met het schrijven van dit stuk 

staat dit nog op de planning, met het uitbrengen 

van dit Virke hebben ze reeds gespeeld….ik ben 

benieuwd hoe ver ze het gaan schoppen! Wordt 

vervolgd…. 

 

Groetjes Maaike 

 

Teamindeling Senioren competitie 2018-2019 

 

3e divisie: 

Niels Oomen 

Rodney Spruijt 

Evelien Stokkermans – Strengman 

Sandy van Trier – Graafmans 

Maaike van der Veer – de Jong 

 

5e divisie: 

Ben van der Veer 

Dio van Gils 

Christian van Zon 

Kimberley van Zon 

Bente Willemse 

Fenne Kreeft 

 

5e divisie: 

Jeroen Albers 

Tim Wirken 

Rick van Baal 

Marieke van den Ouweland 

Eva Oprins 

Robine Hooft 

 

5e divisie: 

Patrick Strengman 

Thibo van Gils 

Simone Kreeft 

Sofie Oprins 

Christa Hooft 

 

6e divisie: 

Joey van Gils 

Jannes Oprins 

Maud Faes 

Chantal van Beijsterveldt 

Miriam Runge 

 

7e divisie: 

Koen Timmermans 

Jort Willemse 

Lizzy van Gils 

Lieke van Oosterwijck 

Anouk Baart 

 

Teamindeling Junioren competitie 2018-2019 

Meisjes U17-1 

Kim van Beek 

Lara van Gils 

Daphne van Strien 

Julia Sundermeijer 

 

U17-1 

Nynke Timmermans 

Danya Tuijtelaars 

Hugo Dilweg 

Ruben Klaassen 

Lars Vermeeren 

 

U17/U15 

Nora Schnuck 

Judith van Veen 

Sem van Engelen 

Levi Olde Scheper 

Jelle Staal 

 

U13-1 

Mandy van Baal 

Sofie Liebregts 

Diede Willemse 

Fabian Gielen 

Gijs Klaassen 

Teun Klaassen 
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Recreatie Commissie 
 

De volgende activiteit die wij als commissie on-

der de aandacht willen brengen is het clubuitje. 

Dit staat gepland op vrijdagavond 22 juni. Wat 

gaan we doen? We gaan een moord oplossen en 

tussendoor krijgen we een walking diner.  Loca-

tie: De Banner. Tijdstip: 19.00. Voor verdere info, 

zie de uitnodiging op het inhangbord.  

 

Verder met de midweekcompetitie. Helaas heeft 

Gilze 2 zich moeten terugtrekken uit de competi-

tie. Met 2 geblesseerde spelers was het moeilijk 

om voor iedere wedstrijd invallers te vinden.  

Dan nog iets over de andere teams. Gilze 1 en 

Gilze 3 moeten nog allebei 2 wedstrijden spelen. 

Succes allemaal. De stand tot nu toe van deze 

teams. Gilze 1 staat op de 6de plaats en Gilze 3 

staat op de 4de plaats. In het volgende Virke de 

definitieve eindstand van deze teams. 

 

We zijn ook al weer druk bezig met de uitnodi-

ging voor het komende seizoen om te trainen en 

mee te doen met de midweekcompetitie. Als je 

het leuk vindt om extra te trainen op dinsdag-

avond en het ook leuk vindt om midweekcompe-

titie te spelen houd dan je mailbox in de gaten.  

 

Dan nog even een terugblik over de activiteiten 

die geweest zijn. Op zaterdag 24 maart was het 

clubkampioenschappenontbijt. Voor slechts €5 

kon je hier van genieten. Vraag eens aan leden 

die geweest zijn hoe die het vonden en kom vol-

gend jaar ook mee ontbijten. Het is super leuk 

om zo  te beginnen aan de clubkampioenschap-

pen. Natuurlijk waren er ook de wedstrijden. 

Jammer dat er maar heel weinig recreanten 

meededen. Maar desondanks zijn er leuke wed-

strijden gespeeld met  veel plezier. 

 

Zoals ik het vorige Virke al heb vermeld, was er 

op vrijdag 6 april de Bc Gilze pub quiz. Door de 

afwezigheid van Michel van Galen door ziekte 

deed Maartje dit keer alleen de presentatie. Er 

waren verschillende vragen rondes voor ons 

bedacht. Daarnaast zijn er ook nog tussen de 

rondes door verschillende vragen/puzzels die 

opgelost moesten worden. Het was weer een 

leuke avond, met onderlinge strijd tussen de 

verschillende teams. Natuurlijk bedanken we 

Maartje en Michel voor deze leuke avond. 

 

Activiteiten die nog georganiseerd worden de 

rest van het seizoen: 

Clubuitje op 22 juni 

Gezelligheidstoernooi op 20 juni 

 

Dus houd de website en inhangbord in de gaten 

voor verdere info. 

Namens de RC- commissie. 

 

Awkward! 
 

Bedankt Eva voor het doorgeven van de pagina. 

 

Ik ga wat vertellen over mijn sport voetbal, die ik 

naast badminton ook graag doe.  

Ik speel in Mo17 en heel gezellig meiden team. 

Jammer genoeg trainen we maar een keer in een 

week, dit is op een donderdagavond van 18:30 

tot 19:45. Dit is een hele fijne dag, want zo hoef 

ik geen training te missen bij de badminton. Ook 

spelen we op zaterdag bijna altijd een wedstrijd, 

tenzij het geen goed weer is en de wedstrijd 

wordt afgelast (bij de voetbal zijn ze best wel 

watjes, dat is natuurlijk heel anders). Nu de win-

terstop bij de voetbal al ff gestopt is hebben wij 

pas een wedstrijd gespeeld (ik zeg maar niet wat 

daar de uitslag van was) en dat vind ik dan heel 

jammer want dan duurt het heel lang eerdat je 

weer een wedstrijd kan spelen. Gelukkig hebben 

we bij de badminton nooit een winterstop, want 

het is toch binnen. 

 

Ik speel meestal op het middenveld of voorstop-

per (voor de badmintonners, dit betekent dat je 

iets achter het midden staat, maar achter jou 

staat nog een ander vrouwtje). 

 

Simone Kreeft
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Jeugd commissie 
 

De afgelopen tijd hebben we verschillende 

jeugdactiviteiten georganiseerd en er staan ook 

een paar leuke activiteiten op de planning.  

 

Minicompetitie 

Inmiddels is ons team alweer op de helft van de 

minicompetitie. Lara, Maud, Diede, Mandy, Teun, 

Fabian en Gijs hebben tot nu toe goed gespeeld 

en laten zien dat ze erg veel vooruit zijn gegaan. 

Ook zijn er al hoge punten gescoord op het ge-

bied van sportiviteit, waar jullie heel trots op 

mogen zijn. Ga zo door!   

 

 

 

Deeldiploma 

Wanneer dit Virke uitkomt zal het deeldiploma 

examen net wel of net niet hebben plaatsgevon-

den. Zeker is in ieder geval wel dat we veel in-

schrijvingen hebben ontvangen en dat het een 

gezellige ochtend zal gaan worden. We gaan na-

tuurlijk beginnen met de enige echte shuttle run 

test, waarbij iedereen moet proberen om zo lang 

mogelijk te blijven rennen. Daarna mogen onze 

jeugdleden gaan worstelen met verschillende 

theorievragen die variëren van spelregels tot 

handige weetjes als: Hoeveel veren zitten er ei-

genlijk in een veren shuttle? Als laatste pakken 

we natuurlijk ook de rackets erbij en mag ieder-

een laten zien wat ze dit jaar tijdens de trainin-

gen hebben geleerd. 

 

Lenteactiviteit 

Op woensdag 16 mei, in de week na de meiva-

kantie wordt de lenteactiviteit georganiseerd. Dit 

betekent dat we deze avond niet gaan trainen, 

maar met alle jeugdleden van 18:00 tot 20:00 iets 

leuks gaan doen. Natuurlijk blijft het nog even 

een verrassing wat we precies gaan doen, maar 

het belooft een leuke avond te worden waarbij je 

je badmintonspullen een avondje thuis mag la-

ten staan. Je hoeft je niet apart op te geven voor 

deze activiteit, maar mocht je verhinderd zijn, 

laat het dan wel even weten. 

 

Jeugdkamp 

Inmiddels is het thema van het jeugdkamp be-

kendgemaakt en zijn de voorbereidingen in volle 

gang. Het belooft een weekend te worden vol 

spektakel, waarbij natuurlijk al je favoriete films 

en filmsterren de revue zullen passeren met het 

thema Hollywood. Als je mee wilt gaan, houd dan 

het weekend van 29, 30 juni en 1 juli vrij. De uit-

nodigingen zullen in mei worden verstuurd.  

 

Tot slot  

Nieuwe leden zijn altijd welkom! Jullie broertjes, 

zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinne-

tjes (maar ook papa’s en mama’s) zijn van harte 

welkom om eens bij ons te komen kijken en wel-

licht ook lid te worden van onze vereniging. Dus 

ken je iemand die wil komen badmintonnen, 

breng hem of haar dan op woensdagavond mee! 

 

Agenda komende periode: 

Woensdag 11 april Oefenen deeldiploma 

Zondag 15 april Deeldiploma examen 

(10:00 tot 12:00) 

Woensdag 16 mei Lenteactiviteit 

Woensdag 23 mei Avondvierdaagse (Alleen 

badminton van 19:00 tot 

20:00) 

Woensdag 30 mei Dubbelcup ronde 2 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Eva Oprins
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PR commissie 
 

April…., na een lange winter om depressief van te 

worden is het eindelijk weer mooi weer. Het is 

langer licht, de vogeltjes fluiten eindelijk weer en 

je hoeft ’s ochtends geen handschoenen meer 

aan tegen de kou. Ook de PR-commissie heeft 

‘het licht gezien’. Op verzoek van een niet nader 

te noemen, zeer gewaardeerd jeugdlid (Jort), 

heeft onze eigen Maud zijn idee opgepakt om 

een vet-gave, super-chille BC Gilze-hoodie op de 

markt te brengen. Uitsluitend te bestellen door al 

onze leden, van klein tot groot; van dun tot iets 

minder dun. Het is niet zeker dat dit kleding item 

nog vaker bestelbaar wordt, dus pak nu zeker je 

kans en bestel die coole BC Gilze-hoodie! 

 

Remy en ik hebben alweer de sponsors verdeeld 

om het benodigde geld op te halen voor de 

Technische Commissie. De belangrijkste aflo-

pende (hoofd)sponsor is gelukkig alweer ver-

lengd: Fysiotherapie Gilze zal ook de komende 2 

seizoenen de shirtsponsor zijn! We zijn uiteraard 

verheugd over deze steun en samenwerking tot 

dusver. Eind maart hebben we zelfs de eerste 

van de maandelijks terugkerende sport-

spreekuren gehad in de sporthal. Ingrid Veroude 

of haar collega komen dan tussen 19.30 en 20.30 

uur langs in de sporthal om naar eventuele op-

komende pijntjes te kijken van onze leden 

(jeugd+senioren) en een mogelijk plan van aan-

pak met je te maken. Geheel vrijblijvend en ge-

heel kostenloos; dus maak hier vooral gebruik 

van! In de komende maanden gaat de sponsor-

commissie weer proberen om met alle sponsors 

te gaan verlengen; in ieder geval voor één jaar en 

hopelijk voor meerdere jaren. Deze sponsoring 

komt altijd geheel ten goede aan al onze compe-

titiespelers. Door de extra kosten die we maken 

(zeker dit seizoen waar bijna alle seniorenteams 

verplicht met veren shuttles moeten spe-

len/trainen) hebben we ook extra opbrengst 

nodig om alles een beetje betaalbaar te houden 

voor onze competitiespelers. Gelukkig mogen we 

altijd weer rekenen op de financiële support van 

veel bedrijven die op enige wijze verbonden zijn 

met BC Gilze! 

 

Maud heeft het nu sowieso druk omdat zij ook 

de jaarlijkse clubkleding-bestelronde organiseert. 

Omdat we het contract met Fysiotherapie Gilze 

hebben kunnen verlengen, en dat de shirt-

opdruk dus niet verandert, is het niet nodig dat 

al onze jeugdspelers per sé nieuwe shirts moe-

ten kopen. Dus alleen als je eigen shirt sterk is 

verkleurd of versleten moet je een nieuw club-

shirt aanschaffen. Of als je zó bent gegroeid dat 

je shirt komend seizoen niet meer goed past; ook 

dan kun je nu een nieuw shirt kopen. Rokjes en 

broekjes zijn ook weer te koop, dus let op je 

mailbox zodat je kunt zien wanneer Maud de 

pas-avonden organiseert in de sporthal. In het 

geval dat je alleen je zelfgekochte donkerblauwe 

sportbroek of rokje wil laten bedrukken, kun je 

via Maud het gele clublogo aanschaffen en door 

Studio Tielemans er (gratis) op laten zetten. Zorg 

er in ieder geval voor dat je op tijd je clubkleding 

in orde hebt, ruim voordat het nieuwe seizoen 

begint! 

 

Online nieuws: op de website hebben we inmid-

dels alle (ruim 300!) foto’s geplaatst van de Kreeft 

Assurantiën-clubkampioenschappen 2018, check 

ze vooral even.  

 

Heb je trouwens al eens op de BC Gilze-

Instagram gekeken? 

 

Verder is ook de PR-commissie weer goed verte-

genwoordigd in de Feestcommissie voor het 40-

jarig jubileum van BC Gilze om leuke dingen voor 

jullie mee te organiseren. Dit feestjaar gaan we 

heel goed vieren, kan ik je alvast verklappen! 

 

Tot zover. Groeten namens de PR-commissie, 

 

Mario. 
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Column: 
 

Wisseling van de wacht 

 

De clubkampioenschappen zijn inmiddels alweer 

een paar weken achter de rug. En daar waar 

“mijn generatie” lang op heeft moeten wachten, 

lijkt nu eindelijk te gaan gebeuren… Een nieuwe 

generatie jeugdspelers die het van ons gaan 

overnemen. Goed getrainde, gedreven jeugdspe-

lers tegen de meer ervaren en gezettere oude 

rotten. Zelf heb ik het ook in verschillende partij-

en zwaar gehad. En daar kan ik van genieten. 

Vroeger, toen ik nog jong en knap was, heb ik 

lang jeugdtraining gegeven. Ik ken bijvoorbeeld 

zowel de gezusters Hooft als Kreeft vanaf dat ze 

binnen kwamen wandelen en nog lieve, kleine 

meisjes waren die nog luisterden. Nu lachen ze 

me op een doorsnee woensdag gewoon keihard 

uit (hè Robine?!).. Ik heb ooit van Rick, na één van 

mijn vele knie-operaties, een puzzelboekje ge-

kregen als troost. Zoveel medelijden heeft ie op 

de baan nu niet meer met mij! Het is mooi om te 

zien dat die zelfde spelers het mij nu moeilijk 

maken. En met de vooruitgang die zij boeken, de 

achteruitgang in mijn vorm en vooruitgang van 

de teller op de weegschaal, is het een kwestie 

van tijd dat zij mij op een nederlaag gaan trakte-

ren. En die zal ik dan met een glimlach op mijn 

gezicht ontvangen.  

 

Dit in tegenstelling tot de nederlaag afgelopen 

toernooi tegen de Miethovens. Ondanks dat ik 

me er bewust van ben dat dit eens en nooit meer 

was en zij de gehele wedstrijd Vrouwe Fortuna 

aan hun kant hadden (zoals Remy a.k.a. Pluisje 

dat ook met pokeren al enkele weken heeft hè 

Ruudje), blijft een nederlaag tegen de “vrouwen-

dubbel van de herendubbel” strontvervelend. 

Schrale troost is dan ook dat Ben en nieuweling 

Rodney kampioen zijn geworden. En dat de leuk-

ste Van Mierlo (hullie Marry) de prijzen moest 

binnenhalen in plaats van één van zijn dochters. 

Maar de Joop Zoetemelks van het badminton 

kennende, zullen zij deze oneervolle plaats wel 

weer op een shirtje laten drukken.  

 

Al met al was het wederom een gezellig toernooi, 

hebben we mooie foto’s als blijvende herinnering 

door Jürgen Klaassen en zijn we geëindigd met 

terechte kampioenen. Na anderhalve week bij-

komen en meerdere fysio-sessies, kan ook ik 

weer gaan werken aan de (ronde) vorm voor het 

Gemeentetoernooi in oktober. Op naar de ne-

derlagen tegen de jeugd en de vertrouwde over-

winning op de Miethovens! 

 

Verslag Clubkampioen-

schappen 
 

In het weekend van 24-25 maart zijn er bij BC 

Gilze weer de jaarlijkse Kreeft Assurantiën Club-

kampioenschappen gehouden. Het was een su-

per geslaagd toernooi met veel spannende wed-

strijden en verrassende uitslagen! 

  

Het toernooi begon op zaterdagochtend om 

08.00 uur met een heerlijk en goed verzorgd 

ontbijt in de sporthal. Na het ontbijt stonden om 

09:00 de eerste wedstrijden op de baan. Tot on-

geveer 17:00 uur zijn er veel spannende wed-

strijden gespeeld in alle categorieën. Nadat de 

klok een uurtje verzet was, begonnen we zondag 

om 09:30 uur met de finaledag. Om 10:00 be-

gonnen de 10 fanatieke mini’s. Na 16 wedstrijden 

is Kas Haarbosch de uiteindelijke winnaar. Bij de 

jeugd categorie F waren bij de dubbel en enkel 

de jongens en meisjes samengevoegd om meer 

leuke wedstrijden te spelen. Bij de oudere jeugd 

categorie E is het Lizzy van Gils wederom gelukt 

om vrouwen enkel kampioen te worden! Een 

paar van hen vielen meerdere keren in de prij-

zen. Gefeliciteerd, volgend jaar de B onveilig ma-

ken ;-). 

 

Bij de C categorie werden ook mannen en vrou-

wen samengevoegd om meer wedstrijden te 

kunnen spelen. Hier zag je ook een heel leuk 
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moeder zoon duo voorbij komen die iedereen 

verrast heeft met de eerste prijs. De B categorie 

werd dit jaar dit jaar vernieuwd door een paar 

jeugdspelers. De jeugd heeft hier veel tegen-

stand kunnen bieden maar de senioren waren 

nog net een stukje sterker. Dus wie weet wat het 

voor volgend jaar gaat beloven. En ook in de A 

categorie kwamen dit jaar een aantal jeugdspe-

lers de senioren moeilijk maken. Maar wederom 

ook hier waren ze nog een stukje sterker voor de 

jeugd, waardoor Evelien Stokkermans dit jaar 

weer lukte om clubkampioen te worden. Bij de 

heren enkel A werd de nieuwe aanwinst van de 

club Rodney Spruijt de nieuwe clubkampioen. Na 

een spannende halve finale in de heren enkel A 

tussen Ben van der Veer Jr en Dio van Gils, is het 

Dio gelukt om in de finale te komen staan tegen 

Rodney.  

 

Het was een zeer geslaagd toernooi met heel 

veel leuke, spannende en verrassende wedstrij-

den. Alle leden, sponsors, sporthal, organisatie 

en tafel leden enorm bedankt voor dit gezellige 

en sportieve weekend. Tot over een half jaar bij 

het gemeentetoernooi waar we het opnemen 

tegen de Rijenaren om de gemeentebokaal terug 

te winnen.  

 

 

 

Winnaars; 

 

Categorie A: 

Heren enkel: 

1e Rodney Spruijt 

2e Dio van Gils 

Dames enkel: 

1e Evelien Stokkermans 

2e Sandy van Trier-Graafmans 

 

Herendubbel: 

1e Rodney Spruit & Ben van de Veer 

2e Mario van Mierlo & Remy van Mierlo 

 

Damesdubbel:  

1e Sandy van Trier-Graafmans & Heidi  

Vermeulen-Timmermans 

2e Evelien Stokkermans & Maaike van der  

Veer- De Jong 

 

Gemengd Dubbel: 

1e Maaike van der Veer-de Jong & Ben van der 

Veer 

2e Heidi Vermeulen-Timmermans & Jeroen  

Albers 

 

 

 

Categorie B 

Heren enkel: 

1e Loewy Hermans 

2e Michel van Dongen 

 

Dames enkel: 

1e Christa Hooft 

2e Maud Faes 

 

Herendubbel: 

1e Michel van Dongen & Claud Klaassen 

2e Michel van Galen & Loewy Hermans 

 

Damesdubbel: 

1e Anoek haarbosch & Christa Hooft 
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2e Maud Faes & Chantal van Beijsterveld 

 

Gemengd dubbel: 

1e Mandy Dirkx-Wouters & Michel van Dongen 

2e Fenne Kreeft & Loewy Hermans 

 

 

 

Categorie C 

Enkel: 

1e Marry van Mierlo 

2e David J F Bogaarts  

 

Dubbel: 

1e Marry van Mierlo & Frans Oprins 

2e William Aarts & Ben Sr. van der Veer 

 

Gemengd dubbel: 

1e Monique Willemse & Jort Willemse 

2e Jacqueline de Jong & Frans Oprins 

 

 

 

categorie E 

Heren enkel: 

1e Lars Vermeeren 

2e Sem van Engelen 

 

Dames enkel: 

1e Lizzy van Gils 

2e Anouk Baart 

 

Dubbel: 

1e Anouk Baart & Lizzy van Gils 

2e Nynke Timmermans & Julia Sundermeijer 

 

Gemengd dubbel: 

1e Julia Sundermeijer & Lars Vermeeren 

2e Judith van Veen & Sem van Engelen 

 

 

 

Categorie F  

Enkel: 

1e Diede Willemse 

2e Mandy van Baal 

 

Dubbel: 

1e Diede Willemse & Mandy van Baal 

2e Teun Klaassen & Mathijs van Engelen 

 

Gemengd dubbel: 

1e Mandy van Baal & Teun Klaassen 

2e Diede Willemse & Fabian Gielen 
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Doorgeefpagina  

senioren 
 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Monique van der Loo. Ik ben 48 jaar gele-

den geboren in Nuenen. Op mijn dertiende ver-

huisde ik met mijn ouders, zusje en broertje naar 

Oirschot. Daar heb ik gewoond tot mijn studie in 

Wageningen. Na mijn studie keerde ik terug naar 

de gemeente Oirschot en ging in Spoordonk wo-

nen. 

 

 

 

Sinds een paar jaren woon ik in Hulten. Samen 

met mijn vriend Hans hebben we een prachtig 

samengesteld gezin. Hans heeft vier zonen,  

Anton (35), Vincent (32), Harrie (21) en Lukas (20). 

Ik heb 2 dochters en een zoon, Lisanne (18),  

Marleen (16) en Hein (14). Anton woont met zijn 

gezin in Sint Willibrord, de andere kinderen zijn 

in wisselende samenstelling bij ons. Dit maakt 

dat we soms met tweeën aan tafel zitten en 

soms met achten. De kinderen kunnen het sa-

men heel goed vinden en dat geeft een gezellige 

sfeer. 

 

Mijn wens was eens om het landbouwonderzoek 

in te gaan. Het werd landbouwonderwijs. Ik be-

gon in 1996 met lesgeven op de middelbare 

Land- en Tuinbouwschool in Breda en stapte na 

enkele jaren over naar Prinsentuin van Cooth, 

een groene VMBO-school in Breda. Tot twee jaar 

terug gaf ik les in de groene vakken en natuur-en 

scheikunde. De laatste jaren combineerde ik dat 

met de taak van ondersteuningscoördinator. Na 

het behalen van de master SEN ben ik fulltime 

ondersteuningscoördinator geworden. In die rol 

coördineer ik de zorg van leerlingen die zijn blij-

ven zitten (om herhaling te voorkomen) tot leer-

lingen met veel verzuim, psychische problemen 

of onprettige thuissituaties. Een dankbare baan 

waarin je veel samenwerkt met leerlingen, ou-

ders, collega’s, scholen, hulpverleners, enz. 

 

Met een druk gezin komen de vele vakanties, die 

horen bij het werken in het onderwijs, goed van 

pas. Samen met Hans, die op dezelfde school 

werkt, proberen we elke vakantie een stedentrip 

te maken. Zo zijn we afgelopen jaar in Praag, 

Florence, Hasselt en Porto geweest. De zomerva-

kantie is een uitzondering, dan trekken we naar 

het zonnige zuiden om heerlijk uit te rusten, te 

snorkelen, te lezen en lekker te eten. 

 

Andere bezigheden zijn het aanmoedigen van de 

Spoordonkse Boys, waar Hein voetbalt, en de 

Spoordonkse Girls, waar Lisanne en Marleen 

korfballen. Ook in de tuin ben ik regelmatig te 

vinden, steeds op zoek naar een andere combi-

natie van planten en struiken en voor het plegen 

van het noodzakelijke onderhoud. In de winter-

avonden mag ik graag kaarten/rikken met de 

buren of met collega’s. 

 

Ondanks alle bezigheden was ik op zoek naar 

een manier om in Hulten en omgeving in te bur-

geren. Hiervoor zocht ik naar een sport in ver-

enigingsverband. Ik had al wel eens gedacht aan 

badmintonnen en toen de flyer met gratis proef-
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lessen op de mat viel, heb ik de stap gezet. Het 

badmintonnen zelf vond ik meteen erg leuk, 

door het inhangsysteem maak je contact met 

veel mensen en de sfeer bij BC Gilze is gezellig. 

Na de proefperiode in september ben ik dan ook 

lid geworden. 

 

 

 

 

Nu heb ik nooit eerder gebadmintond, dus de 

beginnerstraining van Kees was erg zinvol. Daar-

na volgde de extra training van Eric, waar ik veel 

heb geleerd. Maaike wist me vervolgens over te 

halen om mee te doen aan de clubkampioen-

schappen. Alhoewel ik zelf vond dat ik daar nog 

niets te zoeken had, heb ik me toch maar opge-

geven voor de dames dubbel en de dames enkel. 

Ik had ook niets te verliezen. Ik stelde als enig 

doel om niet elke game met 21-0 te worden ver-

slagen en dat is gelukt, met dank aan mijn tegen-

spelers die er voor mij toch een wedstrijd van 

probeerden te maken en handige tips gaven. 

Tevens dank aan Wendy, mijn partner bij de da-

mes dubbel. Het was een sportief, leerzaam en 

plezierig evenement. 

 

Kortom, ik heb het prima naar mijn zin bij BC 

Gilze, ik kijk uit naar de woensdagavonden en zal 

dus voorlopig nog wel lid blijven.  

 

Als nieuwkomer weet ik niet wie er allemaal al 

wel en wie er nog niet hebben geschreven voor 

deze rubriek, daarom geef ik de opdracht door 

aan een ander nieuw lid, Susanne Klaassen. 

Doorgeefpagina jeugd 
 

Hi,  

 

ik ben Vera en ik ben 14 jaar. Ik zit op het Bea-

trixcollege in 2HAVOIk zit nu een half jaar op 

badminton. Ik ben op badminton gegaan omdat 

ik op een sport moest en badminton leek me wel 

leuk. 

 

 

 

Ik heb een hond die heet Pim, het is een Jack 

Russell en hij is heel lief. 

 

Voor de rest hou ik van de serie Stranger things 

en de film IT, van IT heb ik ook het boek gelezen. 

Andere hobby’s die ik leuk vind zijn fotograferen 

en editen. 

 

Op school vind ik de vakken biologie en Engels 

leuk. Engels vond ik leuk omdat het een leuke 

taal is en omdat ik vaak met buitenlandse men-

sen praat is het ook handig en biologie vind ik 

gewoon interessant. Buiten badminton zit ik ook 

nog op dansen en dat vind ik ook leuk vooral als 

we een optreden hebben. 

 

De doorgeefpagina geef ik door aan:  Sophie 

Liebregts 
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Zaaldiensten 
 

25 april: Els Graafmans – Frans Oprins 

 

2 mei: Freddy van Lent – Christian van Zon 

 

9 mei: William Aarts – Kimberley van Zon 

 

16 mei: Jeroen Albers – Tim Wirken 

 

23 mei: Toine van Baal – Monique Willemse - 

Ophof 

 

30 mei: Bas van de Boer – Leonie de Vries 

 

6 juni: David Bogaarts – André de Vette 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Miriam Runge 

+ Jens van Hoek 

+ Rodney Spruijt 

 

 

Af: 

- Sam Aarts 

- Peter de Leeuw 

 

Jarige seniorleden 
 

Maartje van Nistelrooij           20 apr 

Mariëlla Theeuwes        21 apr 

Annabelle Graat          2 mei 

André de Vette           7 mei 

Hans Weij         10 mei 

Jolanda van den Broek        12 mei 

Miriam Runge         12 mei 

Jeroen Albers           14 mei 

Christian van Zon        14 mei 

Marry van Mierlo        23 mei  

Mandy Dirkx         23 mei 

Marieke van den Ouweland         2 jun 

 

Jarige jeugdleden 
 

Joey van Gils          22 apr 

Mandy van Baal        22 apr 

Ruben Klaassen           2 mei 

Anouk Baart         11 mei 

Joyce van Gestel        18 mei 

Kas Haarbosch         22 mei 

 

FTG Sportspreekuur 
 

Beter bewegen, mooier leven is de slogan van 

onze hoofdsponsor van de jeugdcompetitie. He-

laas gaat deze slogan niet altijd op voor sommige 

badmintonspelers. Blessures of pijntjes komen 

redelijk vaak voor en dan wil je graag weten hoe 

je hier vanaf kunt komen. Daarvoor heeft Fysio-

therapie Gilze een inloopspreekuur aangeboden 

waar iedere badmintonner van BC Gilze vragen 

kan stellen over zijn of haar lichamelijke 

klacht(en).  

 

Ingrid Veroude is mede-eigenaar van Fysiothera-

pie Gilze en is onder andere gespecialiseerd als 

sportfysiotherapeute en heeft jarenlange erva-

ring met sportblessures. Tijdens dit kort onder-

zoek wat ongeveer 10 minuten per persoon 

duurt kun je aangeven wat je klacht is en zal In-

grid deze klacht nader onderzoeken. Afgelopen 

week is het eerste inloopspreekuur op woensdag 

gehouden waar een aantal spelers gebruik van 

gemaakt hebben. We willen dit inloopspreekuur 

graag een vervolg geven zodat ook andere leden 

hier gebruik van kunnen maken en dit zal plaats-

vinden op woensdag, 25 April. I.v.m. privacy is 

kleedkamer 3 (voorzien van behandelbank) gere-

serveerd van 19:30 tot 20:30u. voor het sport-

spreekuur. Hierdoor kunnen ook de jongere le-

den die bij de jeugd spelen hier gebruik van ma-

ken. Dus, heeft U last van beginnende klachten 

of zijn deze er al, maak dan gebruik van dit 

sportspreekuur zodat U snel weer kunt genieten 

van de mooiste sport die er bestaat! 
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Ingezonden stuk Joost 

Roovers 
 

Een extra scheidsrechter voor de club 

 

Al meer dan 7 jaar ben ik actief als (nationaal) 

scheidsrechter en daarnaast ook als referee in 

de regio. Sinds enige tijd ook als toernooileider 

op de kampioenschappen voor regio Noord-

Brabant en lid van de Regio Commissie Wed-

strijdzaken. Samen met de dingen die ik voor 

onze vereniging verder nog doe (en in evene-

menten buiten het badminton) is het best een 

heleboel. 

 

En nu is er de laatste tijd privé en zakelijk een 

hoop veranderd... Sommige van mijn taken ko-

men in de nabije toekomst wellicht even op een 

tweede plan of gaan op een "laag pitje". Hoog 

tijd om binnen de vereniging alvast op zoek te 

gaan naar een (of meer) vrijwilliger(s) die zich wil 

laten opleiden tot Nationaal Scheidsrechter voor 

Badminton Nederland. Op die manier blijft BC 

Gilze, hoe dan ook, voldoen aan de verplichting 

om een scheidsrechter te leveren. Dit is immers 

verplicht voor alle verenigingen die met een of 

meer teams in de Bondscompetitie (landelijk) 

spelen. Voor het niet leveren kan de club een 

flinke boete krijgen. Daarom heb ik de afgelo-

pen jaren ook de functie van Nationaal Scheids-

rechter vervuld. Omdat ik dat vermoedelijk wat 

minder moet gaan doen zoek ik iemand die net 

als ik de club wil helpen en die het leuk vindt om 

van heel dichtbij van top-badminton te genieten. 

 

Als aspirant nationaal Scheidsrechter krijg je 

eerst een gedegen opleiding van Badminton 

Nederland. Je wordt dus niet zomaar de stoel 

opgestuurd. Zodra je het theoriegedeelte met 

succes hebt afgerond krijg je de mogelijkheid 

om onder begeleiding aan de praktijk te proe-

ven. En als je zover bent leg je ook het praktijk-

examen af. Hierna ben je Nationaal Scheids-

rechter en mag je letterlijk op de eerste rij zitten 

van de mooiste badminton-evenementen in 

Nederland. Voor degenen die écht veel ambitie 

(en talent) hebben zijn er zelfs nog Internationa-

le doorgroeimogelijkheden. 

 

De afgelopen jaren heb ik al heel wat moois 

voorbij zien komen. Vele partijen in de 1e- en 

Eredivisie met daarin vele topspelers en -

speelsters uit Nederland en daarbuiten. De hal-

ve finale Play-off van de Eredivisie die ik ooit in 

Den Haag (bij DKC) heb gedaan was bijvoor-

beeld een evenement op zich. Volle tribunes en 

een oorverdovend kabaal van de trommelaars 

van DKC... een topsfeer waarin je als scheids-

rechter maar kalm moet zien te blijven. 

 

Ook de Kick-off van de eredivisie aan het begin 

van het seizoen was bijzonder. Alle teams van 

de Eredivisie die in één sporthal op hetzelfde 

moment hun eerste competitiewedstrijd van het 

seizoen spelen. Groots met een grote G! Gewel-

dig om daar een rol in te spelen. 

 

Maar ook Nationale kampioenschappen zijn 

steeds weer bijzonder.  

- Op het NK zie je al die toppers weer voorbij 

komen die je in de loop van het seizoen al aan 

het werk hebt gezien in de competitie. Heel leuk 

om samen met je collega-scheidsrechters al die 

partijen in goede banen te leiden.  

 

- Ook de verschillen Nederlandse Veteranen 

kampioenschappen (NVK) die ik heb mogen 

doen zijn geweldig. Vele bekende namen uit de 

Nederlandse badmintongeschiedenis staan ge-

woon bij jou op de baan om te strijden voor een 

Nederlandse titel. Het NVK is een wat gemoede-

lijker toernooi maar de deelnemers zijn vaak 

nog bloedfanatiek. De klasse spat er bij velen 

nog vanaf. Je moet hier goed de sfeer aanvoelen 

als je op de stoel zit. Voor mij echt een van de 

leukste toernooien van het jaar. 

 

- Natuurlijk zijn de Nederlandse Jeugd Kampi-

oenschappen (NJK) ook steeds weer geweldig 
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om te doen. Zeker als je ook op de finaledag 

aangesteld bent. Op jouw baan staan de talen-

ten van de toekomst die nationaal (en interna-

tionaal) doorbreken. Van de 13 jarige die je later 

in de hoogste nationale competities weer te-

genkomt tot de wat oudere spelers en speel-

sters die in nationale selecties voor Nederland 

uitkomen in buitenlandse toernooien en kampi-

oenschappen. 

 

- Daarnaast krijg je ook de mogelijkheid om als 

scheidsrechter op te treden op Brabantse kam-

pioenschappen wat natuurlijk altijd gezellig is! 

 

- Tot slot sta ik ook graag een keer mijn "stoel" 

als hoofdscheidsrechter af bij ons clubkampi-

oenschap of bij het gemeentetoernooi (als dat in 

Gilze wordt gehouden). Leuke evenementen 

waar je een net iets ander taak hebt. Maar dat 

leg ik je dan graag uit. 

 

Kortom: Grijp de kans om te genieten van top-

badminton en help daar onze club mee. Tevens 

een verantwoordelijke functie die ook goed 

staat op je CV ;-). 

 

Iedereen die geïnteresseerd is kan zich bij mij of 

bij het bestuur melden. Het is dan ook mogelijk 

om een keertje bij een competitiewedstrijd of 

toernooi te gaan kijken hoe het er in het echt 

uitziet. 

 

Joost Roovers 

Nationaal Scheidsrechter 

 

Training op vrijdag 
 

Sinds afgelopen seizoen, geven wij (senioren 

competitie spelers) assistentie bij de vrijdag-

avond training van de jeugd van Bc Gilze. Een 

nieuw en leuk idee. Ik vond het vroeger namelijk 

heerlijk om te spelen tegen en te leren van spe-

lers die beter waren dan ik. Aan het begin van 

de training heb ik de warming up verzorgd  en 

na wat uitleg van oefeningen mocht ik met de 

jeugd mee trainen. Dit vond ik het leukste on-

derdeel. Ik heb met verschillende jeugdleden 

gespeeld en merkte dat de groep erg enthou-

siast was. Ik vind de combinatie van coachen en 

mee trainen erg krachtig. Normaal gesproken is 

die kans er helemaal niet, omdat jeugdleden, 

seniorleden niet tegenkomen op de baan. De 

groep werd erg enthousiast van een harde 

smash of een backhand clear. Dit vond ik vroe-

ger ook indrukwekkend als ik naar de A spelers 

keek. Training en plezier zijn belangrijk op vrij-

dagavond, maar het is ook belangrijk dat jeugd-

leden geïnspireerd raken.  

 

De competitie speler is niet alleen de assistent 

van de trainer, maar is ook een rolmodel, ie-

mand waar een jeugdlid tegenop kan kijken.  Ik 

denk dat dit soort rolmodellen heel erg belang-

rijk zijn voor de ontwikkeling van jeugdspelers. 

Ze geven net dat zetje in de rug om andere din-

gen te proberen dan je normaal gesproken zou 

doen. Toen ik vroeger aan het trainen was 

beeldde ik me in dat ik kon winnen van Winfried 

of Remy, ik wilde niets liever dan net zo goed 

worden. Dit motiveerde mij om iedere woens-

dag en vrijdag naar de training toe te gaan.  Ik 

denk dat wij (senioren competitie spelers) ook 

deze functie vervullen. 

 

De suggestie die ik mee wil geven aan competi-

tie spelers die komend jaar gaan assisteren bij 

de trainingen is, ga lekker mee spelen, laat af en 

toe zien wat je kunt en maak de jeugdleden en-

thousiast voor deze mooie sport. 

 

Met sportieve groet, 

 

Niels Oomen 

 

 

 

 

 



 

24 Kopij: kopijvirke@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

`t Virke seizoen 26 nummer 4 25 

 

  

  

 

 



 

26 Kopij: kopijvirke@outlook.com 

 

Van de Jeugdredactie 
 

Een terugblik op de clubkampioenschappen, door het oog van de jeugd 
 

“Vroeg opstaan hoort er nou eenmaal bij.” – Simone Kreeft 

Aanvang eerste wedstrijd: 09:00 uur. Aanwezig: 08:45 uur. Tja, dat is vroeg. Midden in de nacht wakker 

worden door de wekker of een van onze ouders, aankleden, eten, tandenpoetsen, tas inpakken en op de 

fiets naar de sporthal.  

 

“Samen met mijn partners op én naast de baan lol maken.” – Koen Timmermans 

Eenmaal in de sporthal aangekomen begroeten we onze vrienden, hangen we onze jas op en wisselen 

we onze schoenen in de kleedkamer om naar de zaal te gaan, waar we onze tas in een nu nog rustig vak 

wegzetten. Eerste keus, we zetten onze tassen naast de bank, dan kunnen we er straks makkelijk bij. 

Samen warmlopen en inslaan en nog even snel onze bidons vullen. 

 

“Veel nieuwe wedstrijden en veel nieuwe winnaars.” – Lizzy van Gils 

Mijn naam wordt omgeroepen, tijd om te spelen. Heb ik alles? Racket? Check. Bidon? Check. Shuttles? 

Check. Klaar om te gaan. Tijdens het inslaan voelen we toch even de spanning, maar dat zullen we niet 

toegeven. “Ben je warm?” “Ja, jij?” “Ja.” De shuttle gaat naar de scheidsrechter, die hem omhoog gooit. Of 

ik wil beginnen? Graag. En nu focussen. De eerste service moet goed zijn. Ik kan dit. Ik kijk over het net. 

“Succes!” “Succes”. 

 

“De snoepjes uit de snoepjesschaal waren lekker.” – Gijs Klaassen 

Wachten. Zal ik een snoepje halen bij de wedstrijdtafel? En wachten. Nog een snoepje? Nog meer wach-

ten. Oké, nog één snoepje. Of twee.  

 

“Pijnlijke voeten, pijnlijke alles. En dan morgen nog een dag.” – Christa Hooft 

Klaar voor vandaag. Eindelijk naar huis, lekker douchen. En als papa en mama denken dat ik nog van de 

bank afkom, dan hebben ze het mis. Liggend op de bank heb ik al last van mijn voeten, rug en ik voel het 

in mijn arm, maar er is één pijn die veel erger is. Mijn billen! Die stomme houten bankjes dan ook.  

 

“De tweede dag is net de eerste dag, alleen dan met hindernissen.” – Robine Hooft 

De wekker gaat. Ik lig in bed, misschien valt de spierpijn wel mee. Ik stap uit bed en voel de pijntjes over-

al. Misschien ook niet. Hetzelfde ritueel als gisteren. Wat gaat dit weekend toch altijd snel!  

 

“Weer wat gewonnen voor mijn bekercollectie.” – Lars Vermeeren 

De prijsuitreiking. Omdat de mini’s vanmiddag al hun prijzen hebben gehad, beginnen ze bij de F. Eén 

voor één worden er mensen naar voren geroepen. Ik klap voor mijn vrienden, vriendinnen, tegenstan-

ders en voor mensen die ik eigenlijk niet ken. Maakt niet uit. Ook zij hebben het heel goed gedaan.  

 

“Speeeech!! Speeech!” – Iedereen  

Eerste in de enkel A. Daar hoop ik ook ooit te staan. Ook hoop ik dat ze tegen die tijd het speechen heb-

ben afgeschaft. De winnaars doen hun woordje, de toernooicommissie wordt bedankt en mensen be-

ginnen weg te gaan. Dan besef ik het. Dat was het weer. Tot volgend jaar , ik ben er zeker weer bij. 
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze 
 

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

Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV 

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

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

Veldsink-Roelands Verzekeringen 

 

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

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

……… Koen Timmermans zijn aller-aller-allereerste vergadering uit zijn leven heeft ondergaan; en nog wel 

bij de PR-commissie? 

 

……… Evelien hele mooie, katachtige ogen heeft? 

 

……… de TC een gigantisch grote wisselbeker voor de nieuwe jeugd-kampioensteams heeft gekocht? 

 

……… er alleen dit seizoen helemaal geen kampioensteams bleken te zijn…? 

 

……… Maaike’s nieuwe stopwoordje ‘Yo’ is? 

 

……… onze Mini-speler Kas Haarbosch de zgn. ‘chimpansee-pas’ heeft geïntroduceerd binnen onze club? 

 

……… Jurgen Rommen de ‘early adopter’ is en blijft van de airfryer? 

 

……… de Hooft-zusjes het nog altijd niet is gelukt om het clublogo op hun sportrokje te laten drukken? 

 

……… het wel erg toevallig was dat de dikkop-vlinderrups juist door Ben jr. is opgegeten? 

 

……… Erwin eindelijk die felbegeerde (2e) prijs had behaald tijdens de Kreeft Assurantiën-

clubkampioenschappen, bleek er helaas (voor hem en partner Jurgen) toch een telfoutje in te zijn 

geslopen waardoor hij maar liefst 12 minuten van zijn prijs mocht genieten? 

 

……… dé sensatie en publiekslieveling van het toernooi toch wel Dio bleek te zijn? 

 

……… de zondagochtend werd gestart met een gezamenlijke warming-up-dans, verzorgd door Milou? 

 

……… het enige positieve aan Tim Braspennings deelname, zijn omzet aan de bar was? 

 

……… als Mario vooraf had geweten dat Maaike na de gewonnen mix-finale zó in zijn armen zou springen 

als nu bij Ben, hij vast en zeker (nog) beter zijn best had gedaan tijdens de vorige toernooien? 

 

……… Gijs Klaassen de jongste vrijwilliger uit de BC Gilze-historie is? 

 

……… Sandy weliswaar voor de 16e achtereenvolgende keer in de dames-enkelfinale stond, maar het nu 

echt niet meer lang duurt op concurrentie van Bente, Robo, Simone of Fenne? 

 

……… de Midweekcompetitie er wellicht voor gaat zorgen dat Colette toch lid blijft? 

 

……… RuudJE van Heijst nu officieel tot de Red Bull-generatie behoort? 

 

……… Joost Roovers zelfs na 4 maanden toch nog zijn vrijwilligers-sinterklaaspresentje heeft gekregen?  


