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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt de jubileumeditie van ’t Virke voor 

40 jaar BC Gilze! Het is een superdik nummer 

geworden dat we graag met precies 40 pagina’s 

wilden laten verschijnen, maar dat is helaas niet 

gelukt. Er was gewoon teveel kopij  ! 

 

Er wordt op allerlei manieren teruggekeken op 

de mooie en lange geschiedenis van onze club 

en verslag gedaan van alle feestactiviteiten van 

zowel junioren als senioren. Ook is er een inter-

view met Kees van der Heijden aangezien hij het 

langste lid is van onze vereniging.  

 

Verder hebben we nog een smoelenboek in el-

kaar gedraaid zodat we voor altijd kunnen terug-

zien wie er lid waren tijdens ons 40 jarig jubile-

um.  

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Koen en Michel. 

 

Verschijningsdata en uiterste inleverdata voor 

kopij 

  Kopij  Uitgave 

Nummer 5 19 juni  3 juli 

De data van Virke 5 zijn onder voorbehoud. 

 

Van de Voorzitter 
 

Tijdens het schrijven van dit stukje zit het feest-

weekend er op en hebben we met zijn allen een 

toost uitgebracht op de 40ste verjaardag van 

onze vereniging. We kunnen terugkijken op een 

geslaagd jubileum. Zo zijn onze jeugdleden een 

dagje naar Toverland geweest. Met de bus ver-

trokken zij op 9 april richting Sevenum waar ze 

een hele dag in het park hebben kunnen vertoe-

ven. De jongste jeugdleden lieten zich van hun 

stoerste kant zien op de Blitzbaan en in de Troy 

en de oudere jeugdleden hebben zich ook flink 

vermaakt op de achterbank van de bus en in de 

Feniks. De jeugdcommissie heeft een overzicht 

gemaakt met alle wist-u-datjes, dus neem vooral 

een kijkje.  

 

Het jubileumfeest mag ook weer als legendarisch 

bestempeld worden. Vijf jaar geleden hadden we 

een heuse beachparty. Nu was de feestcommis-

sie al vroeg aan het werk om de enige-echte BC 

Gilze Camping klaar te zetten. De zaal herkende 

je bijna niet meer terug door het volkswagenbus-

je, de tentjes, het terras en de 80 houten platen 

die voor een prettig carnavalesk-aroma in de zaal 

zorgden. Daarnaast stond er een museumtent 

met allemaal krantenartikelen, posters en foto’s 

uit de oude doos. De tent zelf mag ook als een 

museumstuk gezien worden, bleek al bij het op-

zetten. ’s Middags deed er een leuk aantal kin-

deren mee aan het animatieprogramma dat 

door Lara van Gils, Anouk Baart, Maaike van der 

Veer, Eva Oprins en Daphne van Strien was op-

gezet. Op een paar valse bingo’s na verliep dit 

ook vlekkeloos. Ook zorgde de slushpuppy-

automaat voor menig jeugdkamp-sentiment on-

der de bezoekers. Nadat iedereen door recepti-

oniste Ingrid werd ingecheckt, kon het avond-

programma beginnen. Alle seniorleden konden 

genieten van een barbecue. Daarna barstte het 

feest los in de zaal. Beer pong, limbodansen, 

verzoekjes, roeien en de Tiritumba: Alles werd uit 

de kast gehaald om een leuk feestje te bouwen. 

Om 02:00 kregen de campinggasten nog een 

gebakken eitje van Kimberley, waarna iedereen 

richting zijn tentje ging. Na een overnachting op 

de camping en een goed verzorgd ontbijt van het 

Sportcafé, konden alle gasten om 11:00 weer 

uitchecken. Dit was uiteraard nadat iedereen 

flink had gesjouwd om de camping af te breken.   

 

Naast deze gezellige avond is ook de nieuwe BC 

Gilze-wand onthuld. Michel van Dongen en Ben 

van der Veer hebben 2000 foto’s uitgezocht die 

vervolgens door Peter de Leeuw in een mooi 

logo zijn geplaatst. Deze is nu te bewonderen in 

de kantine. Neem vooral een kijkje of je er zelf 

tussen staat.  
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Voor alle festiviteiten hebben we ook ons spor-

tieve hoogtepunt weer gehad, namelijk de club-

kampioenschappen. De opkomst was redelijk 

laag, zeker in de B-klasse en de C-klasse. We ho-

pen dat dit volgend jaar beter wordt. We hebben 

een erg leuke groep potentiële C- en B-spelers 

momenteel, dus wellicht dat we komend jaar 

meer mensen kunnen motiveren. Mocht je zelf 

nog suggesties hebben om een deelname aan-

trekkelijker te maken, spreek dan vooral een 

bestuurslid of een lid van de toernooicommissie 

aan. Om het beste van de situatie te maken werd 

er van de middelbaan een terras gemaakt, tot 

grote vreugde van de spelers die de wedstrijden 

op de voet konden volgen. Evelien Stokkermans 

en Rodney Spruit zijn clubkampioen geworden in 

het enkelspel van de A, gefeliciteerd! En ik wil bij 

deze ook nog de toernooicommissie bedanken 

voor de organisatie. Dit zijn Kimberley van Zon, 

Bente Willemse en Lieke van Oosterwijck. 

 

Ik wil jullie ook nog wijzen op de volgende pun-

ten: Een paar weken geleden heeft Sandy van 

Trier officieel het secretariaat overgenomen. Hier 

hebben jullie een mail over ontvangen. Wanneer 

je wijzigingen door wil geven aan de ledenadmi-

nistratie of een mail stuurt naar ons of iets der-

gelijks, dan zullen deze vanaf heden bij haar te-

recht komen. Zij zorgt er dan voor dat het bericht 

bij de juiste persoon terecht komt. Ik wil haar bij 

deze veel succes wensen bij deze taak.  

 

Ook hoorden wij van verschillende leden dat vele 

niet bekend zijn met de blessurelijst. Mocht je 

geblesseerd zijn of ken je iemand die kampt met 

een blessure, laat dit dan eventjes weten aan een 

bestuurslid. Wij doen dan graag een kaartje op 

de bus. Mocht je er langer dan 3 maanden uit 

liggen, dan kun je op de blessurelijst komen, 

zodat je geen onnodige contributie hoeft te beta-

len. Je moet dit wel zelf aan ons secretariaat la-

ten weten. Mocht je hier vragen over hebben, 

stel ze gerust aan mij of een ander bestuurslid.  

Daarnaast hebben we een enquête gehouden 

onder de leden over onder andere het inhangen 

op de enkelbanen. Over het algemeen was ie-

dereen erg positief hierover. Wel vonden enkele 

leden het jammer dat er minder gesingled kan 

worden op de woensdagavond. Doordat het 

overgrote deel positief was en we het hele sei-

zoen al een goede opkomst hebben op de 

woensdagavond, hebben we besloten om het 

inhangen op de enkelbanen dit seizoen te be-

houden. Ook is dit de manier om zoveel mogelijk 

mensen te laten spelen, dus willen we de ruimte 

blijven benutten. Mocht je toch willen single-en, 

dan kan dit na 21:20 uur. Tijdens de ALV zullen 

we dit evalueren en hier opnieuw over discussi-

eren en stemmen. Wel wil ik erop wijzen dat 

wanneer je zaaldienst hebt, je dus goed in de 

gaten moet houden wie er al op de enkelbanen 

heeft gespeeld. 

 

Groeten, 

Sofie 

 

Technische Commissie 
 

Wat gebeurde er ook al weer… In het vorige Virke 

heb ik de resultaten van de competitieteams 

benoemd. Daarbij was het nog extra spannend 

omtrent de eindstand van BC Gilze 1. Op de laat-

ste competitiedag speelde ons vlaggenschip 5-3 

tegen Bavel dus was het afwachten wat de direc-

te concurrent Zwaluwen zou doen…ook zij verlo-

ren een aantal wedstrijden! Maar uiteindelijk 

kwam Gilze 1 op een gelijke competitiestand met 

Zwaluwen. Onderling resultaat was gelijk, dus 

dan wordt er naar het aantal sets gekeken. He-

laas voor Gilze 1 heeft Zwaluwen meer positieve 

sets en wordt kampioen, waardoor Gilze 1 als 2e 

in de poule eindigt. Mooi weetje: Gilze 1 heeft 

meer punten dan alle andere kampioenen in de 

andere poules (voor wat het waard is).  

 

Maaarrrr…met deze grote hoeveelheid punten is 

Gilze 1 wel eerste op de reserve promotielijst. 

Hiervoor hoeft er in de hogere divisies maar 1 

team uit te vallen of terug worden getrokken, 

zodat er ruimte komt om door te schuiven. He-

laas valt de uitslag hiervan pas na het schrijven   
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van mijn stukje, daar eerst de competitie in-

schrijving moet sluiten en dat is op onze jubile-

um-feestdag woensdag 17 april (zou het geluk 

brengen?!) Wordt dus wederom vervolgt… 

 

Dan hebben we op de laatste competitiedag, 

zondag 10 februari,  ook BC Gilze 2 en 3 gehul-

digd en afgesloten met de competitie-afsluiting. 

De opkomst was wederom groot met veel geïn-

teresseerden die onze kampioenen in het zonne-

tje kwamen zetten. Het was weer een zeer fees-

telijke, sportieve en gezellige dag! 

 

Ondertussen zijn Gilze 2-3-4 ook samengevoegd 

in 2 teams voor de regiobeker. Team 1 is goed op 

weg om de finaledag te halen, maar moeten nog 

wachten op de tegenstanders die tegen elkaar 

moeten spelen. Team 2 heeft een mooie 2e plek 

behaald en is daarom niet door naar de finale-

dag. Gilze 1 heeft deelgenomen aan de  

Vandekolkhypothekencup, maar strandde helaas 

in de 2e ronde. 

 

Inmiddels heeft de TC alle inschrijvingen voor de 

junioren en senioren verwerkt in een voorlopige 

teamindeling. Er zijn nog een aantal discussie-

punten die zowel intern met de TC als met de 

trainers wordt besproken en daarna zal de team-

indeling definitief worden. Ik hoop dat met het 

uitbrengen van dit Virke iedereen de indeling 

heeft gehad en anders volgt deze echt heeeel 

snel! Beloofd! 

 

Met het uitbrengen van de teamindeling sluiten 

we seizoen 2018-2019 af en starten we met sei-

zoen 2019-2020. In de maanden mei t/m sep-

tember is er geen competitie, maar wel ruimte 

om deel te nemen aan verschillende toernooien. 

Zeker goed voor je ontwikkeling en bovendien 

vaak ook heel gezellig! 

 

Groetjes, Maaike 
 

 

 

 

Jeugd commissie 
 

Ook aan onze jeugdleden is het 40-jarige bestaan 

van BC Gilze niet ongemerkt voorbij gegaan. Wij 

zijn namelijk op 6 april met de bus naar Tover-

land geweest. Een uitgebreid verslag van deze 

geweldige dag vinden jullie terug op een andere 

plaats in dit Virke. Daarnaast zijn we ondertussen 

ook druk geweest met andere activiteiten, waar-

over jullie hieronder verder kunnen lezen. 

 

Bravocompetitie 

Lara, Maud, Stijn & Tess zijn inmiddels begonnen 

aan de Bravocompetitie. Zij zijn de eerste wed-

strijden erg goed begonnen en hebben al flink 

wat punten binnengehaald. Iedereen heeft erg 

goed zijn best gedaan en mooi gespeeld. We 

kunnen goed zien dat jullie 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 

Het deeldiploma examen werd op woensdag 17 

april bij onze jeugdleden afgenomen. Traditio-

neel werd er begonnen met de gevreesde ‘piep-

jes-test’, waarbij de conditie van onze jeugd op 

de proef werd gesteld. Er werd erg hard en voor-

al lang doorgelopen. Hierna werd iedereen ge-

toetst op zijn badmintonkennis met wat pittige 

theorievragen. Als laatste werden er nog oefe-

ningen gedaan om de zogenaamde praktijkop-

drachten te volbrengen. Uiteraard heeft iedereen 

zijn diploma gehaald! Gefeliciteerd allemaal!  

 

Recordpoging 

Op zaterdag 4 en zondag 5 mei wordt er door 4 

spelers van BC Gilze geprobeerd het record 

badmintonnen met 17 uur te verbreken. Op 

zondagochtend zal er voor de jeugd ook een 

leuke activiteit worden georganiseerd. Mocht je 

onze spelers aan willen moedigen en zelf even 

willen badmintonnen, dan ben je van harte wel-

kom in de sporthal van 10:00 tot 12:00. 
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Jeugdkamp 

Als laatste zal in het weekend van 28, 29 en 30 

juni het jeugdkamp worden gehouden. Inmiddels 

zijn de eerste voorbereidingen al in volle gang en 

het belooft een weekend vol spektakel te wor-

den. Het thema is dit jaar namelijk Expeditie  

Robinson. De uitnodigingen voor het jeugdkamp 

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: 

Zaterdag 4 & zondag 5 mei Recordpoging  

12 juni Avondvierdaagse 

(Alleen van 19:00 

tot 20:00) 

28, 29 en 30 juni  Jeugdkamp 

3 juli    Slottoernooi 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Eva Oprins 

 

Recreatie Commissie 
 

Op het moment van schrijven is onze jeugd naar 

Toverland geweest en hebben de senior-leden 

net een geweldig jubileumfeest op de BC Gilze 

Camping gehad. Dit alles ter gelegenheid van het 

40-jarig bestaan van onze club dit seizoen. De BC 

Gilze camping was een hele mooie en gezellige 

happening voor de jeugd in de middag, maar 

vooral voor de seniorleden in de nacht. Om te 

feesten en daarna te camperen in onze eigen 

sporthal was een geweldige ervaring!  

Op woensdag 17 april volgt dan het officiële 40 

jarige bestaan van de club, met ook de onthulling 

van de nieuwe BC Gilze foto mozaïek! De vorige 

mozaïek hing er vanaf 2009 en de fotootjes 

mochten dus weer een keer vervangen worden. 

2000 nieuwe foto’s werden geselecteerd en oud-

lid Peter de Leeuw heeft ons, net als in 2009, 

geholpen met het maken en afdrukken van dit 

kunstwerk. Peter nogmaals bedankt! 

 

Activiteiten voor leden 

De feestelijkheden zijn voorlopig nog niet voorbij, 

want op 4 en 5 mei gaan Eva, Maaike, Dio en Rick 

een poging doen het Gils Record badmintonnen 

te verbreken en neer te zetten op 17 uur. Een 

zware uitdaging, waarbij zij alle support kunnen 

gebruiken. Dus komt allen in de nacht van 4 op 5 

mei naar de sporthal om ze te ondersteunen! 

Om deze vier helden te ondersteunen en om 

met z’n allen weer een gezellige én sportieve 

nacht in de Sporthal door te brengen organiseert 

de RC deze nacht ook het “Nachtbrakers-

toernooi” van 22u tot 8u in de morgen. Een 

badminton toernooi afgewisseld met andere 

sporten en gezelligheid. Wie-o-wie zal zich de 

eerste “Nachtkampioen” in de 40 jarige geschie-

denis van BC Gilze mogen noemen? 

 

Midweek competitie & RC (recreanten) training 

De Midweek competitie zit er bijna op. Enkele 

teams hebben nog een inhaal wedstrijd, dus in 

het laatste Virke van dit seizoen kunnen we de 

balans opmaken. 

 

Binnenkort zullen ook alle leden uitgenodigd 

worden om zich op te geven voor de Midweek 

competitie en/of voor de Recreanten training 

voor komend seizoen. Houd uw mailbox in de 

gaten! 

 

BC Gilze Whatsapp 

In het vorige Virke berichtte ik in deze rubriek al 

over de BC Gilze app. Enkele leden hebben zich 

al aangemeld, maar om echt effectief te kunnen 

zijn als app-groep kunnen we nog vele leden 

gebruiken: 
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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 

 

 

mailto:sportief.gilze@hetnet.nl
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Om makkelijk contact te kunnen hebben met 

andere leden om bijvoorbeeld nieuwtjes te delen 

of af te kunnen spreken om te gaan badminton-

nen is er een BC Gilze Whatsapp groep opge-

richt. Om je hier voor aan te melden stuur een 

berichtje naar onderstaand nummer. Vermeld 

hierin: 

- Je naam 

- Dat je wilt worden aangemeld in de BC Gilze 

Whatsapp groep 

- Stuur het bericht naar: Michel van Dongen: tel: 

06-14151614 

- En je zult worden toegevoegd aan de BC Gilze 

Whatsapp groep. 

 

 

 

Let op: Deze Whatsapp groep zal niet de clubmail 

vervangen, maar dient slechts als hulp middel 

voor leden om elkaar snel te kunnen bereiken. 

 

Activiteitenkalender 2019: 

Weekend 4/5 mei: Recordpoging en nacht- 

brakerstoernooi  

Woensdag 17 juli:    Gezelligheidstoernooi 

 

Veel badminton plezier! 

 

Groeten namen de RC,  

Michel van Dongen 

 

PR commissie 
 

BC Gilze viert het 40-jarig jubileum. 40 jaren vol 

badmintonplezier voor heel veel mensen. Van 

jong tot oud, van beginner tot competitiespeler. 

BC Gilze biedt al jarenlang een podium aan een-

ieder die de passie voor de badmintonsport 

deelt. Maar bij BC Gilze gaat het ook om het so-

ciale aspect. Om alle randverschijnselen die niets 

met badminton te maken hebben, maar wel de 

leden met elkaar verbinden. Zoals bijvoorbeeld 

een dart-toernooi. Of een jeugdkamp. Of de so-

cial media-kanalen waar alle ‘posts’ worden geli-

ked. 

Talloze langdurige vriendschappen zijn in de loop 

der jaren ontstaan, bijna altijd vanuit ‘de woens-

dagavond’. Al vanaf de jeugd vond ik die ‘bijza-

ken’ (alles buiten het badmintonnen zelf om) al 

interessant. Dit inclusief al het vrijwilligerswerk 

waar ik me van jongs af aan graag voor inzet. En 

erg fijn om daarom gewaardeerd te worden. 

Want door de vele vrijwilligers die BC Gilze rijk is, 

zijn ‘we’ uitgegroeid tot de bekende, prettige en 

sociale club die we zijn geworden. In de regio kan 

ik werkelijk geen andere vereniging bedenken 

waar de saamhorigheid nog zó groot is. Dit on-

danks de niveauverschillen tussen onze competi-

tie- en recreatiespelers; en ondanks het feit dat 

er weleens gemekkerd word over het huidige 

inhangsysteem, spelen nog altijd ongeveer 150 

leden wekelijks hun potje badminton. Tussen-

door gezellig ouwehoeren op de bank in de zaal, 

of aan de bar bij het Sportcafé. Dát alles maakt 

BC Gilze tot BC Gilze. En daar mogen we alle-

maal, zelfs na 40 jaar, eigenlijk wel heel trots op 

zijn. Met elkaar, voor elkaar! 

 

Binnen BC Gilze vormt de PR-commissie het 

overgrote deel van de clubhistorie een belangrij-

ke plek. ‘Vroeger’ leverde de PR-commissie het 

(toen nog kleine) gestencilde clubblad op A5-

formaat en waren er soms wel 1 of 2 sponsors. 

Inmiddels kennen we de huidige PR-commissie 

als een hele fanatieke groep mensen, die ook 

nog de website en sociale media-kanalen bij-

houdt. En die aan de broodnodige ledenwerving 

doet en zichtbaar en onzichtbaar aan ‘positione-

ring’ binnen het dorp Gilze en omgeving. Maar 

natuurlijk ook van de welbekende BC Gilze-

merchandising. Toegegeven; het is de laatste tijd 

wat stiller op dit gebied (door de extra aandacht 

die het jubileumfeest heeft gevergd), maar wie 

kan zich niet herinneren: de BC Gilze-

pompoenmuts, de BC Gilze-dartflights, de BC 

Gilze-bierpul, de BC Gilze-kerstballen, de BC Gil-

ze-pennen, de BC Gilze-stickers en ballonnen, de 

BC Gilze-autoshirtjes, de BC Gilze-juichsticks, de 

BC Gilze-reiskussentjes en natuurlijk ook de BC 

Gilze-bierviltjes. Fijn om vanuit de recente online 

enquête van jullie te vernemen dat de PR-
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activiteiten in het algemeen goed worden ge-

waardeerd. Fijn dat we al die vrijwilligerstaken 

niet voor niets blijken te doen. En erg fijn dat ’t 

Virke heel goed wordt gelezen! Dank daarvoor. 

 

Tenslotte wil ik nog één keer duidelijk uitleggen 

waarom BC Gilze sponsoring nodig heeft en 

waarom alle competitiespelers desondanks ver-

plicht de gesponsorde clubkleding moeten aan-

schaffen:  

Competitiespelen is erg duur, dus ook bij BC 

Gilze. Voor ieder competitie-team moeten wij 

veel inschrijfgeld betalen aan Badminton Neder-

land. Daarnaast wil BC Gilze wekelijkse goede 

trainingen faciliteren voor onze spelers. Dat be-

tekent dat we ook met goede trainers willen 

werken, veel zaalhuur nodig hebben (dinsdag, 

woensdag, vrijdag, zondag) én ieder seizoen een 

groot bedrag aan nylon en vooral veren shuttles 

kwijt zijn. Al met al resulteert dit in een werkelijke 

kostenpost van ongeveer € 400,00 per competi-

tiespeler. Gelukkig kunnen we de competitiebij-

drage relatief heel laag houden. Maar dit kan 

alleen doordat de PR-commissie voor enorm 

hoge sponsor-inkomsten zorgt. Advertenties, 

telborden maar vooral de shirtsponsors (Fysio-

therapie Gilze, Administratiekantoor Meeuwesen 

en AXIS Fitness) betalen jaarlijks een fors bedrag 

om op onze shirts reclame te maken. Omdat we 

hierbij met meerjarige contracten werken en wij 

de clubshirts met een flinke korting aanbieden 

aan onze spelers, verdienen we pas aan het be-

gin van het 3e contractjaar geld. Al met al komt 

het erop neer dat we iedereen verplichten in 

gesponsorde clubkleding competitie te spelen en 

in ruil daarvoor ‘slechts’ de competitiebijdrage 

hoeven te vragen. Als spelers hier niet aan vol-

doen, zal de TC hier consequenties aan kun-

nen/moeten verbinden. Het alternatief voor ge-

sponsorde clubkleding is dat alle competitiespe-

lers het financiële gat (ca. € 250,00 per seizoen) 

zelf gaan betalen. Volgens mij is dat niet wat we 

willen, toch? Dus: conformeer je aan ons club-

kledingreglement en profiteer ten volle van de 

financiële voordelen die we via onze sponsorbe-

leid realiseren. 

 

Met sportieve groet, 

Mario 

 

Over de jongste jeugd  
 

We blikken in dit Virke terug op het jubileum van 

onze club. Daarbij hebben we het vooral over de 

afgelopen 40 jaar. Als we juist kijken naar de 

toekomst moeten we ons automatisch richten op 

de jeugd, want de jeugd heeft immers de toe-

komst.  

 

Onze jongste groep jeugdleden is momenteel erg 

goed bezet. Enkele jaren geleden hadden we 

maar 3 mini’s en nu zijn dit er maar liefst 12. 

Onder leiding van Eva en Rick krijgen ze training. 

Ik heb de afgelopen weken een paar keer in mo-

gen vallen en het viel me op dat het inderdaad 

een stuk drukker is dan een paar jaar geleden, 

toen ik zelf nog trainingen mee begeleidde. Niet 

alleen omdat alle velden bezet zijn, maar ook 

door het enthousiasme van de kids die alle oefe-

ningen stuk voor stuk allemaal zo goed mogelijk 

uit willen voeren. 

 

 

 

De trainingsgroep bestaat uit Bo, Femm, Fleur, 

Lynn, Milena, Dewi, Jens, Finn, Emily, Emma,  

Sanne en Lieke. Bij de warming-up wordt het 

enthousiasme al duidelijk, 3x op en neer rennen 

is geen probleem en alle oefeningen worden zo 
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snel mogelijk uitgevoerd. Tijdens het rekken 

weet iedereen een goede oefening te verzinnen 

en als we daarna gaan hooghouden is iedereen 

geconcentreerd bezig om meer dan 10 keer de 

shuttle in de lucht te slaan. Daarna wordt het 

hard werken beloond met een potje ‘shuttle-

tikkertje’ wat zeer populair blijkt te zijn. Iedereen 

hoopt aan de beurt te komen als tikker en er 

worden slimme tactieken bedacht om niet getikt 

te worden. 

 

 

 

Na het spelletje wordt er weer serieuzer gewerkt: 

We gaan serveren, want zonder een goede op-

slag kunnen er geen wedstrijdjes gespeeld wor-

den. Dit is iets moeilijker, vandaar dat het iedere 

week wordt geoefend, aldus trainer Rick. Om het 

leuker te maken worden er hoepels neergelegd 

waarop de kinderen kunnen mikken. Daarna 

gaan we wedstrijdjes spelen, want de spelregels 

moeten natuurlijk ook worden aangeleerd. Als ik 

wat vragen stel over de lijnen van het veld, prik-

ken alle vingers in de lucht. Hoe zit het eigenlijk 

met het achterste vak? Wat is een toss? Tot hoe-

veel punten spelen we? Iedereen weet een vraag 

goed te beantwoorden, wat betekent dat ze klaar 

zijn om een wedstrijdje te spelen. Eentje gaat 

tellen en de rest speelt het wedstrijdje. De positie 

van teller blijkt tot mijn verbazing erg populair te 

zijn: iedereen telt liever dan dat ze zelf spelen. 

De teller gooit netjes de shuttle op, waarna ie-

dereen elkaar succes wenst. De service blijkt het 

lastigste puntje te zijn, maar in de rally’s gaat het 

stukken beter. Op het einde geeft iedereen el-

kaar netjes een handje en wordt er nog gezon-

gen voor een jarige. 

Spelenderwijs de technieken en regels van het 

spel leren, staat hoog in het vaandel bij de trai-

ners van deze groep. Het is daarom leuk om te 

zien dat de kinderen alles zo goed oppakken en 

allemaal zo enthousiast meedoen. Over vijf jaar 

kunnen we de balans opmaken hoe we er dan 

weer voor staan met onze nieuwe lichting en 

daarnaast kunnen we ook kijken hoe deze spe-

lers zich hopelijk tot nieuwe badmintontalenten 

ontwikkelen. Het belangrijkst blijft daarbij na-

tuurlijk: plezier maken en zo te zien, zit dat wel 

goed.  

 

Sofie Oprins 

 

Wist je datjes Toverland  
 

- We ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan 

van BC Gilze op zaterdag 6 april met alle jeugd-

leden naar Toverland zijn geweest? 

 

- Anouk, Lara v. G. en Daphne zich namens de 

jeugd hebben ingezet voor het geweldige uitje? 

 

- Wij hun daarvoor erg willen bedanken! 

 

- We op zaterdagochtend al vroeg uit de veren 

moesten, aangezien we om 9:00 al vertrokken 

met de bus? 

 

- Iedereen in de bus al snel een plekje had ge-

vonden? 

  

- ‘We zijn er bijna’ iets te vroeg werd ingezet?  

 

- We in Sevenum bekend staan als Biljartclub 

Gilze? 

 

- Bo al natte kleren had voor ze in de waterspeel-

tuin was geweest met dank aan een lekkende 

beker? 

 

- Waar koffie is, Susanne en Monique te vinden 

zijn? 
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- De meiden over het algemeen stoerder waren 

dan de jongens? 

 

- Joyce en Tess namelijk in de achtbanen wilde 

terwijl de heren van hetzelfde groepje in de (ro-

ze) draaimolen wilden? 

 

 

 

- Jort zonder bril geen idee heeft dat er ook men-

sen tegen hem kunnen praten? 

 

- Sven de sprong over het water nét niet haalde? 

 

- Femm zowel haar angst als haar diadeem kwijt-

raakte in de Troy? 

 

- Eva naast haar zo hard aan het gillen was, dat 

ze dit niet eens doorhad? 

 

- Bij iedere attractie waar Christian heenging 

spontaan een storing ontstond? 

 

 

 

- Diede en hij hierdoor vast kwamen te zitten in 

de motortjesachtbaan? 

 

- En dat Sven hierdoor niet in alle achtbanen is 

geweest? 

 

- Evelien en Christa zich in de speeltuin beter 

vermaakten dan de meeste kinderen? 

 

- Monique dacht dat de ‘spirella’ een attractie 

was? 

 

- Scott haar uitlegde dat het echter ging om een 

gefrituurde aardappel? 

 

- Jannes bijna een hartaanval kreeg in de Feniks? 

 

- Teun het liefst de hele dag in de Blitzbaan had 

gezeten, die was echt favoriet... 

 

- Sieb koste wat kost het record op dezelfde 

Blitzbaan wilde halen? 

 

- Hij helaas ‘slechts’ de tweede tijd van de dag 

had geklokt? 

 

- We misschien op de woensdagavond ook maar 

moeten gaan ‘Blitzen’? 
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`t Virke seizoen 27 nummer 4 (Jubileumnummer!) 15 

 

- Gijs, Teun, Fabian, Michael, Jens en Sieb hierin 

wellicht de grootste talenten van BC Gilze zijn? 

 

- Mandy vindt dat Jort als een papegaai gilt? 

 

- Anouk in een achtbaan durft te filmen? 

 

- Er een hele strenge beveiliger in Toverland 

aanwezig was? 

 

- Sanne en Fleur namelijk niet mochten springen? 

 

- Christa bang is om haar hoofd te stoten en 

hierdoor overal over struikelt? 

 

- Sanne en Emma ook in de Feniks zijn geweest? 

 

- Monique écht alles ziet? 

 

- Ze Hugo, Ruben, Jelle, Judith en Nynke namelijk 

betrapte op de zware illegale praktijk van het 

eten van een ijsje?  

 

- Rick in zijn enthousiasme net één keertje te 

vaak in de Feniks is geweest? 

 

- Stijn een date had met Jannes in de magische 

bootjes? 

 

- Lieke, Milena, Fleur, Femm, Sanne en Emma 

geen genoeg konden krijgen van het schommel-

schip? 

 

- Sofie O. juist heel snel genoeg had van het 

schommelschip? 

 

- Monique en Susanne écht voor het eerst en het 

laatst in de Feniks zijn geweest? 

 

- De waterachtbaan voor Maud F. en Bo net een 

brug te ver was? 

 

- Sofie L. en Sofie O. zich na een paar uur met 

elkaar in een groepje te hebben gezeten in een 

heuse identiteitscrisis bevonden?  

 

- Maud F. en Maud vd. V. hetzelfde probleem 

leken te hebben? 

 

- Het achteraf gezien ook niet een heel slim idee 

was om D. Willemse, J. Willemse, Maud F., Maud 

vd. V., Sofie L., Sofie O., Mandy en Lara D. bij el-

kaar in een groepje te zetten? 

 

 

 

- Gijs en Fabian een fanclub voor Jannes hebben 

opgericht? Mét titelsong? 

 

- Er speciaal voor Lara D. in de bus nog werd 

gezongen? 

 

- Jens per se al zijn eten op wilde eten? 

 

- Hij dan namelijk niets terug hoefde in te leveren 

bij zijn moeder? 

 

- Lara v. G. erg wit zag, maar dat dit niet kwam 

door de ritjes in de achtbanen... 

 

- Lars ondanks dat hij ziek was tóch is meege-

gaan? 

 

- Hij daarbij ook nog 3 keer in de Feniks is ge-

weest?! 

 

- Marieke op illegale wijze de parkeerplaats pro-

beerde te verlaten? 

 

- Danya, Lizzy en Nora nog een lesje klokkijken 

kunnen gebruiken 😉? 
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- Bente wel netjes een appje had gestuurd, maar 

nog wel les plannen kan gebruiken? 

 

- Mathijs, Scott en Lars juist wél heel goed klok 

kunnen kijken? 

 

- Zij zich namelijk een half uur voor de pauze al 

meldden bij de leiding? 

 

- Er op de terugreis verschillende quizvragen 

werden gespeeld? 

 

- Volgens Stijn de boze tovenaar bij de Smurfen 

vooral karnemelk drinkt? 

 

- We hier achter kwamen dat George Michael de 

eerste man op de maan was? 

 

- De superheld die vermomd gaat als vleermuis 

eigenlijk Spiderman heet? 

 

BC Gilze geschiedenis  
 

Toen we het tijdens de vergadering van de PR-

commissie hadden over wat we allemaal in het 

jubileum Virke wilden hebben, kwam natuurlijk 

ook de geschiedenis van de club aan bod. Veertig 

jaar BC Gilze is natuurlijk niet niks. Zelf ben ik 

ongeveer tien jaar lid van de club; ik heb tot nu 

toe dus slechts één vierde van onze geschiedenis 

mee mogen maken en ik kan me daar eerlijk 

gezegd nog veel minder dan tien jaar van herin-

neren. Ook ben ik met mijn 16 jaar de jongste 

van de PR-commissie, wat het nog onlogischer 

maakt om mij dit stuk te laten schrijven. Maar ja, 

hier zitten we dan.  

 

Vol enthousiasme en goede moed dook ik de 

archieven in; ik was toch erg benieuwd naar het 

verhaal van onze mooie club. Door het lezen van 

oude stukken en verhalen te horen van leden die 

al een flinke tijd bij ons rondlopen, heb ik een 

aantal hoogtepunten op een rijtje kunnen zetten, 

die de geschiedenis van onze club als vanzelf-

sprekend vertellen.  

In 1979 besloten Bert Oomen en Jo van Nunen 

om de Meppers, de badmintonclub die speelde 

in de Schakel, om te vormen tot het huidige BC 

Gilze. Met deze nieuwe club verplaatsten ze naar 

een echte sporthal: “Achter de Tuintjes”, na veer-

tig jaar nog altijd het vertrouwde thuis van onze 

club. Slechts één jaar na oprichting had BC Gilze 

al dertig leden, maar ook in de drie daaropvol-

gende jaren groeide de club enorm: In 1983 be-

stond BC Gilze uit 90 senior- en 52 jeugdleden. 

Even voor het besef: dit is meer dan het huidige 

aantal leden! Vandaag de dag telt de club 84 se-

nior- en 54 jeugdleden.  

 

In 1982 besloot een groep enthousiaste leden 

om een clubblad op te richten, om alle leden op 

de hoogte te houden van alle laatste nieuwtjes 

en roddels. In 1993 werd er echter besloten dat 

het clubblad wel een opknapbeurt verdiend had. 

Zo werd het formaat van het blad aangepast (van 

A5 naar A4), maar ook kreeg het blad de huidige 

naam: ’t Virke”. De naam is bedacht door oud lid 

Will Franken. Hier had hij zo’n geweldige berede-

nering voor dat ik er geen woord aan durfde 

veranderen en daarom maar heb besloten om 

zijn volledige uitleg te citeren:  

 

’t Virke is onze Brabantse spreektaal voor het 

veertje. Als naam voor ons clubblad heeft ’t Virke 

een dubbele betekenis. In de eerste plaats stond 

’t Virke aan de wieg van onze badmintonsport. 

Het is nog steeds, na ongeveer honderd jaar, het 

belangrijkste onderdeeltje van de “echte” shuttle, 

zij het van een iets ander materiaal dan vroeger. 

Toen werden er ganzenveertjes voor gebruikt. En 

dat brengt mij op de tweede betekenis. De gan-

zenveer werd namelijk als eerste of minstens als 

een van de eerste schrijfmiddelen gebruikt. ’t 

Virke in die betekenis kan gezien worden als 

symbool voor “het geschreven woord” binnen 

onze vereniging. Het gebruik van ‘t Virke op de 

voorpagina van ons clubblad moet in die zin 

steeds een oproep zijn voor een optimale com-

municatie tussen leden van onze club”. 
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Door deze, nog altijd aanwezige, optimale com-

municatie binnen onze club, kreeg ik al gauw te 

horen over het volgende hoogtepunt. Tijdens de 

gesprekken die ik voerde met leden, kwam één 

naam heel vaak naar voren: Jürgen Wouters. 

Jürgen is ongetwijfeld het grootste badmintonta-

lent geweest dat BC Gilze heeft grootgebracht. In 

2006 werd hij samen met zijn dubbelpartner 

Ruud Bosch Nederlands kampioen in de heren-

dubbel. Ook behoorde hij tot het Nederlandse 

team dat zilver won op zowel het EK Teams in 

2004 als in 2006. Echter was zijn grootste presta-

tie natuurlijk in 1993, toen hij met Mardy  

Klaassen, toen allebei nog jeugdleden, clubkam-

pioen werd in de mix. 

 

Nog zo’n hoogtepunt van onze club: de clubkam-

pioenschappen. Al vele jaren wordt er binnen 

onze club aan het eind van het jaar gestreden 

om wie er dat jaar de beste van de club is. Toch 

zou BC Gilze BC Gilze niet zijn als deze strijd niet 

gepaard zou zijn met een hoop gezelligheid en 

sportiviteit. Gezelligheid is altijd al een must bin-

nen de club en verder vertelt onze slogan het: 

‘BC Gilze staat voor sportiviteit, jij ook?’  

Naast de clubkampioenschappen organiseert BC 

Gilze ook elk even jaar het Gemeentetoernooi. 

Een belangrijk detail hierbij is dat BC Gilze al vele 

jaren op rij (2017 vergeten we) de wisselbeker, 

ten koste van BC Bever, als beste badmintonclub 

van de gemeente in onze prijzenkast mag zetten.  

 

Het laatste hoogtepunt waar ik nog aandacht aan 

wil schenken heeft dan ook zeker alles te maken 

met onze prijzenkast. Als er over erelid Eric 

Graafmans gesproken wordt, komen er meestal 

twee dingen naar boven: zijn passie voor televi-

siespelletjes en “Wist je dat Eric twee keer Neder-

lands kampioen is geworden?” Samen met Anja 

Prevoost, Winfried de Cock, Ivo Beekmans, Arjan 

Voermans en Kees van der Heijden wist Eric zo-

wel in 1985 als in 1986 Brabants én Nederlands 

kampioen te worden in de toenmalige hoofd-

klassepoule. In 2015 wisten ook Fenne en  

Simone Kreeft, Rick van Baal en Robine Hooft de 

Nederlandse kampioenschappen in de U15 te 

behalen, waar ze uiteindelijk vierde werden. Dit-

zelfde team mocht ook nog een keer terugkeren 

in 2016. Ditmaal speelden ze U17 en eindigden 

ze derden. Twee prestaties en teams om trots op 

te zijn. 

 

Uiteindelijk is het natuurlijk niet zo gek dat we zo 

trots kunnen zijn op dit team, omdat het onder-

deel uitmaakt van een club waar we trots op 

kunnen zijn. Trots op de geschiedenis, op de 

sportiviteit, maar ook zeker de gezelligheid die 

altijd aanwezig is bij onze geweldige club. Trots 

op 40 jaar BC Gilze, op naar de volgende 40! 

 

Groetjes,  

Robine Hooft 

 

De grootste club 

kampioen aller tijden  
 

In het BC Gilze archief worden alle uitslagen van 

de clubkampioenschappen bijgehouden. Wij 

vroegen ons af welke speler en speelster nu de 

beste speler is in de 40 jarige historie van BC 

Gilze. De redactie kreeg de beschikking over een 

tabel met alle 1e en 2e plaatsen in het enkelspel 

in de A (alleen uit de 1e 4 jaren is alleen de win-

naar bekend). Om de beste van de beste te bepa-

len, krijgen alle 1e plaatsen 2 punten en alle 2e 

plaatsen 1 punt. De spelers met de meeste pun-

ten mag zich oprecht de beste clubkampioen van 

BC Gilze aller tijden noemen. De uitslag is als 

volgt: 

 

Heren: 

1. Winfried de Kock – 27 punten 

2. Remy van Mierlo – 25 punten 

3. Corné Pijpers – 13 punten 

 

Dames: 

1. Sandy Graafmans – 29 punten 

2. Bernadette Cleijsen – 16 punten 

3. Marlou van Rijswijk – 10 punten 
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Top 40 Wist-u-datjes 
 

 

1. Leden zich inmiddels afvragen of Hein zijn eeuwige zweethanddoekje wel eens ooit heeft uitge-

wassen? (mei 1999) 

2. Eric Graafmans het een beetje teveel moeite vindt om, naast ’t Virke, ook nog het Weekblad, De 

Stem, Kabelkrant, shirts bestellen en uitdelen en sponsoring bij te houden (gek hè)? (dec. 1999) 

3. De huidige generatie jeugdleden klaarblijkelijk een of andere fobie hebben voor water, aangezien 

zij het al jaren verrekken om even lekker te douchen na het sporten (bah!)? (okt. 2001) 

4. Toine van Baal dit jaar toch mee mag van zijn vrouw op het jeugdkamp? (jun. 2002) 

5. Ik hierbij rectificeer dat Niels Oomen niet 10 cm is gegroeid tijdens de zomervakantie, maar dit 

ZEKER 40 cm moet zijn? (sep. 2002) 

6. Als Mario moet koken, hij een pan met water op het gas zet, en dan maar ziet of het soep of vla 

wordt? (jan. 2002) 

7. John Graafmans een heus Gils record heeft geboekt door maar liefst 4 partijen achter elkaar te 

spelen zonder rustpauze? (apr. 2003) 

8. Joost Roovers de eerste mens op aarde is, die zich voor de clubkampioenschappen maar liefst 

voor alle drie de onderdelen (dubbel, mix EN ENKELSPEL) als ‘wanted’ heeft ingeschreven? (dec. 

2004) 

9. Tim Wirken, alias ‘De Baron’ alias ‘Big T’ alias ‘The Westside’, zelfs door onze eigen webmaster uit 

het drukbezochte BC Gilze-gastenboek is verbannen? (dec. 2005) 

10. Christian van Zon de enige speler ter wereld is die zo hard kan lopen, dat hij in z’n eentje kan 

carrousellen? (nov. 2005) 

11. Jurgen en Mardy een dermate goed stel vormen dat zij er pas thuis achter kwamen dat ze allebei 

tegelijk hun schoenen waren vergeten in de sporthal kleedkamer? (nov. 2006) 

12. Tim “2 Furious” (???) Prutspenning nu alweer naar zijn eerstvolgende kans op eeuwige roem uit-

kijkt: Clubkampioenschapppen in 2013… (“wacht maar…”-motto) (nov. 2006) 

13. Onze veteranen (50-plussers) elkaar in het enkelspel mochten afmatten zodat na 6 gespeelde 

enkelwedstrijden ook al wel werd gesproken over de “Poule des Doods”? (apr. 2006) 

14. De nieuwste BC Gilze-hype het zogenaamde “Clauwd-surfen” is? (nov. 2007) 

15. Michel van Dongen zijn laatste vrije tijd, voordat hij begint met zijn grote mensenbaan, voorna-

melijk heeft ingevuld door een geweldige self-made pneumatische BC Gilze-toeter-fietspomp te 

fabriceren? (jun. 2008) 

16. Kees van de Heijden geen enkele genade kent als hij tegenover Bever-tegenstanders staat te 

spelen en het arme Rijense meisje inmiddels bij de GGZ in psychische behandeling is? (nov. 2008) 

17. André de Vette op een doordeweekse woensdagavond soms wel 6 keer op en neer pendelt tus-

sen Hulten en Gilze? (jun. 2008) 

18. De met plakband aan elkaar hangende Leonie dan toch in elk geval het teambelang van Gilze 2 

zal dienen door het teamuitje te regelen? (feb. 2009) 

19. Richard Schrauwen zo vaak in het Midden-Oosten is dat hij overweegt om de eerste BC Gilze-

moslim uit de geschiedenis te worden? (okt. 2010) 

20. De illustere duo´s: “Zware Jongens”, “Red Devils”, “de Herintreders” en moeder de Jong goed 

hebben gepresteerd op de clubkampioenschappen? (nov. 2010) 
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21. Maaike helaas als 4.357e is geëindigd bij de Andrélon-verkiezing van het mooiste haar? (nov. 

2010) 

22. Nu blijkt dat niet alleen mama Josien, maar ook Sandy zelf actief heeft geflyerd om zieltjes te 

winnen voor de Batswingers!!? (nov. 2010) 

23. Ben van der Veer sr. zijn 2e jeugd heeft gevonden en rookt nu ook (in de Leuttappers-traditie) 

vanille-sigaren? (jun. 2010) 

24. Frans Oprins nu ook weet dat je bij de 11 punten even mag rusten in een set? Hij tegelijk ook op 

de hoogte is gesteld dat hij ook na 15 punten nog steeds niet heeft gewonnen? (apr. 2010) 

25. Erwin Oprins nog steeds leden zoekt voor zijn ‘Hoppa-team’? (apr. 2011) 

26. RuudJE van Heijst de lachers op zijn hand kreeg door zijn allesverpletterende woordgrap dat de 

Europese crisis veroorzaakt is, doordat de Grieken terugbetalen via hun ‘accept-gyros’ (okt. 2011) 

27. Voorzitter Ben jr. graag bij de mensen thuis komt om het clubgevoel uit te dragen? Hij dan ter-

loops even wel bij diezelfde mensen thuis de daar aanwezige BC Gilze-kerstballen tegen het 

raam kapot gooit? (Jan. 2011) 

28. Monique Willemse tot haar eigen verbazing op een ander huisnummer woont dan haar kin-

deren? (nov. 2012) 

29. Het geen toeval kon zijn dat Koen van huis af de sporthal binnenloopt, terwijl Anoek precies tege-

lijkertijd haar ‘woensdag-verjaardags-hapjes’ heeft besteld? (maart 2012) 

30. Jacqueline er op werkdagen op toeziet dat BC Gilze-jeugdleden niet teveel op straat hangen? 

(sept. 2012) 

31. Jeroen Albers de woensdagavond begint met een zware Leffe, om vervolgens te eindigen met 

een liter AA-drank met ijsblokjes? Het rare jongens zijn, die Oosterhouters? (dec. 2012) 

32. Ingrid eigenlijk alles té leuk vindt waar ze (nu ook al bij BC Gilze) in het Feestcomité terecht komt. 

(sept. 2013) 

33. Je bij Jimmy’s Beach deze jubileumavond ook op de bar kon dansen tijdens het liedje ‘Surfing 

USA’ en Maaike, Kimberley, Sofie en Jacqueline dit dan ook deden? Alleen Jacqueline de Jong van 

de bar af werd geroepen door de DJ van dienst, Prike Thunder (“Ma, kom van die bar af!”)? (mei 

2014) 

34. William Aarts nu ook officieel tot de Slimste Mens is gekozen, omdat hij als enige BC Gilze-lid 

maar liefst alle drie de pub-quizzen wist te winnen?! (apr. 2017) 

35. Evelien de film ‘Dummie de Mummie’ maar ingewikkeld vond? (dec. 2017) 

36. Koen Timmermans zijn aller-aller-allereerste vergadering uit zijn leven heeft ondergaan en nog 

wel bij de PR-commissie? (apr. 2018) 

37. Eva blij is dat Sofie nu 3 maanden in Engeland is, zodat ze zich eens als een ‘individu’ kan voelen? 

(feb. 2018) 

38. Maud alleen ’s ochtends last heeft van een ochtendhumeur? (sept. 2018) 

39. Telborden blijkbaar overbodig zijn tijdens de Midweekcompetitie? ‘Dé aangewezen voorzitter’, 

Loewy, heeft gemeld dat het hier gebruikelijk is om ‘uit het vuistje’ te tellen…? (nov. 2018) 

40. Mandy van Baal haar bijdrage voor ’t Virke zonder aansporing van de redactie, ruim 3 weken 

vóór de deadline heeft ingeleverd en dat de redactie blij is met zoveel enthousiasme!?! (nov. 

2018) 
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Zaaldiensten 
 
8 mei: David Bogaarts – Jos Dubois 

 
15 mei: Niels Geerts – Gert-Jan Willemse 

 
22 mei: Anouk Kroot – André de Vette 

 
29 mei: Jolanda van den Broek – Marieke van den 

Ouweland 

 

5 juni: Loewy Hermans – Marno Janssen 

 

12 juni: Rodney Spruijt – Remy van Mierlo 

 

19 juni: Hein van der Lee – Bas van den Boer 

 

26 juni: William Aarts – Fons Broers 

 

3 juli: Michel van Galen – Els Graafmans 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Nicolette van Leijsen 

+ Shalita Mahadeosing 

+ Susanne Pouw 

+ Lynn Verschuuren 

+ Inge van Beijsterveldt 

 

Af: 

- Frank van Oosterwijck 

- Anouk Kroot 

- Sofie Liebregts 

- Lara van Gils 

- Joey van Gils 

- Chantal van Beijsterveldt 

 

Jarige seniorleden 
 

André de Vette           7 mei 

Susanne Pouw           8 mei 

Hans Weij          10 mei 

Jolanda van den Broek        12 mei 

Miriam Runge         12 mei 

Christian van Zon         14 mei 

Jeroen Albers         14 mei 

Marry van Mierlo        23 mei 

Mandy Dirkx         23 mei 

Marieke van den Ouweland         2 juni  

Nicolette van Leijsen        11 juni 

Bart van Elderen        25 juni 

 

Jarige jeugdleden 
 

Ruben Klaassen          2 mei 

Anouk Baart         11 mei 

Joyce van Gestel         18 mei 

Lynn Verschuuren        18 mei 

Shalita Mahadeosing        25 mei 

Jens van Hoek         21 juni 

Scott Arts         22 juni 

Lizzy van Gils         25 juni 

Diede Willemse        30 juni 

 

Jeugd helpt met net op-

zetten… 
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Verslag jubileum  

weekend 
 

In het weekend van 13 en 14 april was het dan 

eindelijk zover, het feestweekend van ons 40-

jarig jubileum stond voor de deur. Na weken 

voorbereiding door de feestcommissie kon za-

terdagochtend alles worden opgebouwd om er 

een spetterend feest van te maken. 

 

Om twee uur ‘s middags kon het feest onder 

leiding van Eva, Maaike, Lara, Daphne en Bente 

beginnen. De middag was voor iedereen open 

om te komen. Naast de eerste campinggasten 

kwamen er ook bezoekers deelnemen aan de 

sportieve middag. De camping was prachtig inge-

richt met allerlei campingartikelen en, naarmate 

de middag vorderde, ook steeds meer tenten. De 

nostalgie van BC Gilze kon nog eens bekeken 

worden in een tent vol met krantenknipsels.  

 

Omdat het feest in het teken van kamperen 

stond mocht er voor een keer campingbadmin-

ton gespeeld worden. Er werd dan ook heerlijk 

met ruime boogjes gespeeld en plezier gemaakt. 

Vanaf drie uur waren er ineens opmerkelijk veel 

jongens op het speelveld te vinden voor een fa-

natiek potje voetbal. 

 

 

 

Na het voetballen mocht de feestcommissie 

weer aan de gang voor de volgende activiteit, 

beachvolleybal. Het net werd klaargezet en er 

kon gevolleybald worden, al had de commissie 

de bal zo ver op weten te pompen dat deze in-

eens een stukje groter bleek te zijn.  

 

 

 

Naast de binnen activiteiten was er nog genoeg 

te beleven op het terras. Zo was er een luchtkus-

sen opgezet en kon je Kuppen en Jeu de Boules 

spelen. Tussen vier en vijf stond een heuse bingo 

op het programma waar vele dicht bij de prijzen 

waren. Als laatste werd de middag afgesloten 

met een minidisco waar iedereen zijn beste 

dansmoves mocht showen op de dansvloer. 

 

 

 

Na de disco waren er barbecues gereserveerd 

voor de aangemelde gasten. Onder het genot 

van een drankje kon iedereen samen gaan genie-

ten van de authentieke bbq-lucht van de cam-

ping. 
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Nadat alle buikjes gevuld waren begaven de 

feestgangers zich langzaamaan naar de dans-

vloer waar het Gilse DJ-duo al klaar stond om de 

voetjes te laten schuifelen. Dit lukte dan ook ze-

ker en naarmate de avond vorderde kwamen er 

vele bekende en minder bekende danstech-

nieken (en fles openen-technieken) tevoorschijn. 

Zo bleek allemaal met een hoopje op elkaar gaan 

liggen of al op de knieën zittend met de handen 

op de grond slaan een nieuwe bezigheid op de 

feestavond te zijn. Natuurlijk kwam de oudhol-

landse poortendans ook nog voorbij en bleken 

niet alle statafels bestand te zijn tegen polonai-

ses. 

 

 

 

Langzaamaan begonnen de eerste gasten al een 

beetje moe te worden en zochten een rustiger 

plekje op om een beetje nachtrust te zoeken. Na 

nog even door te feesten begon de muziek ook 

uit te doven. Hierna bleken sommigen (Dio en 

Jannes) plots toch in slaap te zijn gevallen. Kim-

berley daarentegen was nog aan het bakken 

geslagen. Zo konden alle wakkere gasten nog 

genieten van een heerlijk broodje ei. Langza-

merhand begonnen de overige campinggasten 

dan toch het goede tentje op te zoeken.  

 

De volgende ochtend was het sportcafé alweer 

open voor alle Formule 1 liefhebbers. Ondertus-

sen werd de zelfbediening voor het ontbijt al 

klaargezet en kon iedereen op het gemak wakker 

worden onder het genot van een paar broodjes 

en een heerlijk bakje koffie. Daarnaast ging  

Patrick nog rond met heerlijke cup cakes voor 

zijn verjaardag. 

 

 

 

Met de nog duffe gezichten van de campinggas-

ten was het dan toch de bedoeling dat iedereen 

op tijd zijn tent afgebroken had om zich te kun-

nen uitchecken. Gelukkig waren vrijwel alle gas-

ten goedgezind en hielpen de commissieleden 

nog met het netjes opruimen van de zaal.  

 

…En zo kwam er dan toch echt een einde aan 

een supergezellig feestweekend. 
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Het grote interview 

Kees van der Heijden 

(langste lidmaatschap 

BC Gilze) 
 

In deze speciale jubileum-editie van ’t Virke heb-

ben wij Kees van der Heijden geïnterviewd op 20 

maart 2019. Officieus is hij namelijk het langste 

lid van onze club. Zelf denkt hij daar overigens 

anders over, maar dat kun je hieronder lezen. 

 

Welkom Kees, bij dit nu al grootse en meesle-

pende interview! 

Bedankt, maar dit is niet de eerste keer dat ’t 

Virke mij aan de tand wil voelen. In september 

2008 heeft de toenmalige Virke-redactie (Michel 

v. D en Ben jr) mij ook al eens prominent aan de 

nodige vragen onderworpen. En ook nog een 

paar jaar geleden mocht ik nog wat kopij over 

mezelf aanleveren. 

 

Kortom, jij bent een zeer gewild interview-

object… Maar deze keer zullen de vragen zeker 

scherper zijn dan ruim 10 jaar geleden, wees 

dus gewaarschuwd! 

Ha ha, dat mag! Sindsdien overigens slechts 2 

kilo aangekomen qua lichaamsgewicht zit ik nu 

(94 vs 96 kg). Kwestie van geen alcohol meer 

drinken, goed bewegen en gezond eten. 

Laten we het heikele punt maar direct aanstip-

pen; ben jij nu wel of niet het langste lid van BC 

Gilze en hoe lang is dat dan precies? 

Volgens de info van de officiële ledenlijst ben ik 

lid sinds 1 februari 1983. Maar ik ben al lid vanaf 

de officiële oprichtingsdatum van de club op 17 

april 1979. Ik was zelfs bij de oprichtingsverga-

dering aanwezig. Dit was bij café ’t Centrum van 

uitbater Henk Faes samen met o.a. Jo van  

Nunen. Dus waar dat verschil in jaren nu precies 

door is veroorzaakt is niet helemaal duidelijk. 

Meteen in 1980 ben ik namelijk begonnen met 

competitie spelen. Eind ’81 ging ik in dienst om 

in ’82 in Harderwijk gestationeerd te worden. 

Toen heb ik mezelf wel op de wachtlijst laten 

zetten. Daarmee ben je nog geen lid-af. Overi-

gens zat ik slechts 2 weken in Harderwijk, dus 

feitelijk ben ik altijd in Gilze blijven badminton-

nen. Ook Marry van Mierlo zou volgens mij het 

enige andere lid zijn die vanaf de oprichting van 

de club lid is. Wij hebben zelfs samen nog in een 

competitieteam gespeeld in die beginperiode. 

Ook bij Marry is er administratiefs destijds iets 

niet goed gegaan waardoor hij ook -op papier 

dus- pas enkele jaren na 1979 formeel clublid 

van BC Gilze is geworden. 

 

 

 

In 2008 stond jij overigens op het punt om te 

stoppen met badmintonnen. Waarom? 

Omdat ik toen ook nog meer aan sport deed, 

lang geleden. Naast fitness zat ik ook bij de ten-

nisclub in Gilze. Met een grote vriendenploeg 

zijn we daar toen samen gestart op de dinsdag 

en donderdag, maar na verloop van tijd zijn er 

velen ook weer mee gestopt. Door die aanhou-

dende uitloop van de voor mij bekende tennis-

sers werd het voor mij ook minder leuk. En 

daarbij moet je bij TC Gilze altijd zelf met een 

groepje leden afspreken om überhaupt te kun-

nen tennissen. Daar kennen ze dus niet het so-

ciale inhangsysteem waardoor, zoals bij de 

badminton, iedereen met iedereen speelt in een 

bepaald tijdsbestek. Die mindere periode bij BC 

Gilze kwam eigenlijk ook doordat mijn maten 

Peter de Leeuw en Hans Weij minder vaak 

kwamen badmintonnen. Uiteindelijk ben ik wel 
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blij dat ik altijd lid ben gebleven omdat de bad-

mintonsport mij altijd veel heeft gebracht. 

 

Wat heeft BC Gilze jou dan precies gebracht in al 

die jaren? 

Ten eerste een goede gezondheid! Maar ook 

door het competitieve element van het badmin-

tonnen heb ik geleerd om te vechten voor de 

kansen die je krijgt. Dat je er iedere dag vol voor 

moet gaan in het leven. Doordat badminton 

voornamelijk op jezelf is gericht (ook al speel je 

vaak in teamverband, je moet het toch zelf 

doen) draagt dit bij aan zaken individueel op te 

kunnen lossen. 

 

 

 

Vertel eens iets over ‘de mens’ Kees? 

Nou, ik ben vooral een open boek en door al die 

interviews en jarenlang lidmaatschap kennen de 

meeste senioren mij inmiddels wel. Maar voor-

uit dan: samen met mijn partner Joyce hebben 

we een mooi gezin en wonen in de Van Heins-

bergstraat. Vanuit een eerdere relatie heb ik 2 

zonen (Michel, 25 jaar en Danny, 23 jaar) die 

allebei al (samen) op zichzelf wonen. Daarna 

hebben Joyce en ik nog Nill (9 jaar) en Flo gekre-

gen die nu 3 jaar is. De laatstgenoemde, Flo, 

kwam toch enigszins onverwacht, maar natuur-

lijk zijn we uiteindelijk hartstikke blij. Maar een 

eerste dochter zoals zij is toch sowieso in alle 

opzichten anders dan jongens. Op dinsdagen 

ben ik altijd vrij van mijn werk, dus ik heb dan 

alle quality time met haar, en Nill natuurlijk als 

hij uit school komt. Dan gaan we vaak samen 

leuke dingen doen. 

 

Naast badminton en mijn gezin vind ik het leuk 

om motor te rijden. Via MC de Tip (niet gelieerd 

aan Satudarah…!) maken we in ‘het seizoen’ één 

keer per maand een leuke toertocht, in afstand 

variërend van 150 tot 250 km. Met ongeveer 60 

motorrijders genieten we dan van de omgeving. 

Eén keer per jaar gaan we met z’n allen een lang 

weekend naar de Eifel. Ik noem het daarom ook 

wel een ‘culinair clubke die met de motor van A 

naar B rijdt’. 

 

Qua werk zit ik alweer 10 jaar bij Ordito Gilze als 

Office-manager. Daarbij moet je qua werk-

zaamheden denken aan de complete boekhou-

ding, salarissen, fiscale aangiften, maar ook het 

bestellen van de koffie en ik neem zelfs wel eens 

de stofzuiger ter hand op kantoor. Kortom, een 

heel divers pakket wat ik 4 dagen per week doe. 

 

Beschrijf je carrière bij BC Gilze eens? 

In mijn jeugdjaren speelde ik dus al badminton, 

toen nog in de Schakel. Na de overstap naar de 

sporthal, toen BC Gilze eenmaal was opgericht, 

kreeg ik in de beginjaren zelfs training van de 

latere bondscoach van het Nederlands team, 

Martijn van Dooremalen! Misschien heeft hij het 

juist wel zover geschopt omdát hij trainer is ge-

weest bij BC Gilze…? 

 

 

 

Daarna was Elly van Heeswijk jarenlang de 

trainster voor de seniorenteams van onze club. 

Onder haar ‘leiding’ hebben we in 1985 zelfs het 

Nederlands kampioenschap gewonnen. Met een 
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hele bus supporters vanuit Gilze gingen we naar 

Nieuwegein, toen nog dé badmintontempel van 

Nederland. Teamgenoten van toen waren o.a. 

Winfried de Kock, Eric Graafmans, Ivo  

Beekmans, Arjan Voermans, Christel van de 

Laan, Anja Prevoost, Christel van der Laan en 

Ilse Verheyen. 

 

Nog een leuke anekdote daarover: Leny van den 

Ouweland wist vooraf zeker dat wij geen schijn 

van kans zouden maken in Nieuwegein tijdens 

dat Nederlands Kampioenschap. Want wat 

moesten wij van dat kleine dorp nou toch 

klaarmaken tegen al die ‘grote’ teams? Dus werd 

het een weddenschap waarbij Leny en Huub 

ons op een echt goed, uitgebreid etentje zouden 

trakteren als het toch zou lukken. Op zaterdag-

avond gingen we tussentijds langs om te mel-

den dat we die eerste dag alles hadden gewon-

nen. En dus op zondag terug moesten voor de 

finaleronden! En ja hoor, op die zondag wonnen 

we ook alle wedstrijden en was BC Gilze gewoon 

kampioen van Nederland. We waren de beste 

van alle districten!!! Dus hebben we die zondag-

avond héérlijk uitgebreid genoten van het ge-

wonnen etentje bij Leny en Huub. 

 

Ook nog vrijwilligerswerk gedaan binnen BC 

Gilze? 

Jazeker! En nog altijd door de beginnerstraining 

te verzorgen als de RC weer een groepje nieuwe 

leden bij elkaar heeft verzameld. Sowieso heb ik 

ongeveer 4 jaar jeugdtraining gegeven. Ik vind 

het gewoon superleuk om met kinderen bezig te 

zijn en ze iets van kennis bij te brengen. Ik stond 

rond 1995 zelfs op het punt om een opleiding 

tot leraar te gaan doen. Ik was zelfs al getoetst! 

Voor hetzelfde geld stond ik nu dus voor de klas 

les te geven. 

Daarnaast heb ik ook een paar jaar in het be-

stuur gezeten toen ik lid van de TC was. Samen 

met o.a. Frank Pelkmans en Jos Dubois heb ik dit 

toen opgepakt, omdat ik als ex-competitiespeler 

vond dat het anders kon en moest. Dus als je 

zoiets roept, moet je ook de daad bij het woord 

voegen.  

Ook heb ik in de sponsorcommissie gezeten. 

Vanuit mijn toenmalige werkgever wist ik Flair 

Plastics als shirtsponsor te werven. Daarna 

hebben we ook nog de Chinese Muur uit Rijen 

als shirtsponsor binnen kunnen halen. 

Eén van mijn persoonlijke hoogtepunten, ook 

als vrijwilliger, binnen de club was toch zeker 

ook wel het allereerste jeugdkamp. In 1993 zat 

ik in de organisatie van dit grandioze feest-

weekend voor de jeugd, wat zich toen afspeelde 

bij het Riels Hoefke. Samen met Winfried, Albert 

Aarts, Jos Dubois, Frank Pelkmans en Pietje van 

Engelen vierden we toen het 15-jarig bestaan 

van BC Gilze. Ik zal nooit meer de anekdote ver-

geten van die kleine Janneke Teeuwen, die toen 

-geheel onbewust- het winnende voetbaldoel-

punt maakte tussen al die aanstormende jeugd-

leden (waarvan je op onderstaande foto mis-

schien nog de huidige leden kunt herkennen: Jos 

Dubois, Kees, Heidi, Claud, Mario, Mandy en 

Remy). 

 

 

 

Het tweede kamp was pas vele jaren later, 

waarna de latere jeugdcommissie heeft beslo-

ten om het uiteindelijk ieder jaar te willen orga-

niseren. 

 

BC Gilze bestaat nu 40 jaar. Wat zijn voor jou de 

hoogte- en dieptepunten geweest uit de clubhis-

torie? 

Absoluut sportief hoogtepunt voor mijzelf was 

toch wel de finaleplaats in de HE-A van het Ge-

meentetoernooi. Helaas verloor ik toen van  
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Arjan Voermans maar ik was dan ook meer een 

dubbelspeler. Daar ben ik regelmatig clubkam-

pioen geworden, samen met mijn partners  

Winfried, Eric, Hans en Corné Pijpers. 

 

Naast het behaalde Nederlands kampioenschap 

in zowel 1985 als in 1986(!), was het vooral ook 

de gezelligheid bij de club. In een andere tijd, in 

een andere sfeer dan nu. Na de clubkampioen-

schappen gingen we bijvoorbeeld, nadat Leny & 

Huub het welletjes vonden in het restaurant van 

de sporthal, met z’n allen door naar café De Tip. 

Tot in de late uurtjes werd er dan gezellig ge-

feest, waarbij bijv. Kees Ermes half-strippend op 

de bar stond. 

 

We speelden met een paar spelers ook altijd 

heel veel toernooien waarbij je dan altijd weer 

nieuwe mensen leert kennen. Of we gingen met 

een hele groep badmintonners jarenlang naar 

het jazz-festival. 

 

Op een gegeven moment, alweer jaren geleden, 

waren er nog maar relatief weinig leden. Daar-

door kwam eigenlijk het voortbestaan van de 

club in het geding. Dat ogenblik kan ik wel aan-

wijzen als het dieptepunt in al die jaren. Geluk-

kig is dat ledenaantal in de jaren erna weer fors 

aangetrokken en door veel inzet van de bestu-

ren uitgegroeid tot de gezonde en gezellige ver-

eniging die we nu zijn. 

 

Een ander dieptepunt voor mijzelf was toch wel 

het missen van de feestavond ter ere van het 

25-jarig jubileum van de club. Maandenlang had 

ik meegeholpen met de organisatie en voorbe-

reiding ervan (samen met o.a. Bob Legius en 

Ron van der Veen), maar uiteindelijk kon ik door 

omstandigheden er zelf die avond niet bij zijn. 

Wat dan weer wel leuk was dat we die avond 

konden bekostigen door voorafgaand aan de 

feestavond een Amerikaanse veiling te houden. 

Allerlei spullen werden dan in de veiling gedaan 

en de leden konden in de kantine dan tegen 

elkaar opbieden. Als jij bijv. 1 gulden bood en 

iemand anders 1,50 dan moest hij/zij het ver-

schil (hier dus 50 cent) in de collectebus doen. Al 

met al bracht dit hierdoor veel meer op dan die 

spullen eigenlijk waard waren maar op het ein-

de van de avond hadden we ongeveer 200 gul-

den opgehaald! 

 

Blessureleed is in al die jaren beperkt gebleven 

tot 2 keer een zweepslag (toen ik 30 jaar en 50 

jaar oud was) en aan het einde van ieder com-

petitieseizoen overbelasting aan mijn schouder. 

Mede daarom heb ik in 1986 met injectienaal-

den tegen de pijn het NK moeten spelen. Huis-

arts Peter Valkenburg heeft me hier toen mee 

geholpen, alhoewel deze spuiten slechts alleen 

dat weekend werkten. 

 

Tenslotte, wil je verder nog iets kwijt? 

Ik vind zowel het badmintonnen als de club nog 

steeds heel erg leuk. Er is weer veel frisse nieu-

we aanwas bijgekomen qua leden en de sfeer is 

goed. Het sociale aspect is voor mij hier heel 

belangrijk. Ik hoop dan ook dat alle spelers tole-

rant naar elkaar zijn en elkaars spelniveau ac-

cepteren en respecteren. Dat geldt niet alleen 

voor de competitiespelers, maar even goed voor 

de recreanten. We hebben allemaal die verant-

woordelijkheid om gezellig met elkaar te genie-

ten van de badmintonsport! 

 

 

 

Beste eigenschap: sociaal 

 

Hekel aan: niet-sociale mensen 

 

BC Gilze in de jaren ’80 of BC Gilze nu: sorry, 

toch de jaren ‘80 
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Winfried of Eric: Eric 

 

Oud of jong: jong 

 

Favoriete vakantie: warm land, motor mee, ge-

zin mee en leuke actieve dingen ondernemen 

 

Leukste speler van BC Bever: Michel Slink en 

Bart van Gurp 

 

Wie wordt er in 2019 clubkampioen: ik hoop 

Niels (red. Niels deed achteraf niet mee in HE-A) 

 

Toekomstdroom: 94 jaar worden 

 

Ik heb iets met horloges omdat: ik graag bij de 

tijd blijf 

 

Dit wens ik BC Gilze toe: een heel lang bestaan 

met heel veel gezellige leden 

 

Bedankt Kees! 

 

Mario 

 

Doorgeefpagina jeugd 
 

Hallo, 

 

Ik ben Fabian Gielen, ik ben 11 jaar oud en zit op 

De Bolster in groep 7. Ik zit sinds begin 2016 op 

badminton en ga er nooit meer vanaf. Ik speel in 

de U13 en dubbel met Gijs en mix met Diede. 

 

Eerst deed ik aan tennis maar nou niet meer. 

 

Ik vind gamen en skiën ook geweldig en trek-

haak ook. 

 

Het liefst ben ik elke seconde vrij om te spelen. 

 

Ik speel al 2 jaar mee in de competitie en doe als 

het kan altijd mee met toernooien. 

 

Het leukste aan badminton vind ik de dagjes 

weg en de toernooien omdat het dan altijd su-

per gezellig is. 

Ik hou ook van Pokémon en andere spellen zo-

als UNO. 

 

 

 

Ik woon in de Versterstraat 9 samen met mijn 

vader en moeder en mijn broer. 

 

Ik heb ook huisdieren, 1 konijn die Pippi heet en 

heel veel vissen maar die zitten in de vijver. 

 

 

 

Ik ga ook graag naar Oostenrijk om te skiën. 

 

Ik geef deze pagina door aan mijn trek-

haak/Pokémon vriend Gijs! 

 

Laterrrrr...... 
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De antwoorden van toen en nu: 
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1. Naam: Bente Willemse     

2. Geboortedatum: 12 november 2003 

3. Woonplaats: Gilze 

4. Hoe lang speel je al badminton: Ongeveer 8 jaar 

5. In welk team zit je: Gilze 2 (bij het schrijven van dit stukje is de teamindeling nog niet bekend) 

6. Mijn favoriete spelsoort is: Enkel 

7. Mijn beste slag is: Drop/netdrop 

8. Beste trainer: Eli Mambwe   

9. Op welke school zit je: Odulphus Lyceum 

10. In welke klas: 4 VWO 

11. Wat wil je later worden: Kinderarts of iets in die richting 

12. Heb je broertjes of zusjes: Ja, Jort, Sieb en Diede 

13. Je lievelingskleur: Roze en lichtblauw 

14. Doe je ook nog andere sporten: Nee. 

15. Ben je nog op vakantie geweest: Ja, naar Zeeland (zomervakantie) 

16. Je lievelingsdier: Een leeuw vind ik wel tof. 

17. Heb je huisdieren:  Ja, drie katten en om en nabij 7 kippen (en varkens van papa). 

18. Favoriete muziek: Top 40, zoals Skyward van Davina Michelle 

19. Favoriete tv-programma: Expeditie Robinson 

20. Hobby’s: Shoppen, Netflixen, schaatsen, afspreken met vriendinnen, leuke dingen doen zoals 

naar de bioscoop, lunchen, karten, naar een pretpark, zwemmen, bowlen (tips voor een teamuit-

je of iets dergelijks). 

21. Beste eigenschap: Altijd aardig 

22. Slechtste eigenschap: Mezelf af en toe vergeten. 

23. Liever fietsen of met de auto: Fietsen of de auto, maakt mij niet zoveel uit. Als het maar niet te 

ver is.  

24. Ik help mijn moeder met: Koken en opruimen 

25. Ik help mijn vader met: Voetballen 

26. Ik eet het liefst: Pizza, spaghetti, wraps en ovenschotels. 

27. Mooiste boek: Ik haaat lezen.  

28. Mooiste film: To All the Boys I’ve Loved Before  

29. Pindakaas of pasta: Pasta 

30. Wat vond je van het kamp van afgelopen jaar: Super, heel erg vet, tof. 

31. Ik heb een hekel aan: Ruzie 

32. Wat vind je van BC Gilze: Leuk, amazing, gaaf 

33. Moet er iets aan BC Gilze veranderen: Nee.  

34. Heb je wel eens iets uitgehaald wat echt niet door de beugel kon: Nee.   

35. Voor mijn verjaardag wil ik: Heel veel, bijvoorbeeld een nieuwe telefoon of geld.  

36. Je mag 1 ding meenemen naar een onbewoond eiland, wat: Mama 

37. Wat zou je doen met 1 miljoen euro: Stoppen met school en een grote villa met een zwembad 

kopen MET waterglijbaan. Iedereen mag dan naar mijn feest komen, ook onder de 16 😊. 

38. Heb je nog iets te melden of te vragen: Nee. 
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1. Naam: Maaike van der Veer – de Jong  

2. Geboortedatum: 27-02-1990 

3. Woonplaats: Gilze  

4. Hoe lang speel je al badminton:  Vanaf mijn 6e 

5. In welk team zit je: Gilze 1 

6. Mijn favoriete spelsoort is: Lastig…dubbel 

7. Mijn beste slag is: Smash 

8. Beste trainer: Eli Mambwe 

9. Op welke school zit je: Ik zit niet meer op school. Ik ben tegenwoordig assistent bedrijfsmanager 

bij Smaak Lokaal/Sportcafé Gilze/Lunchroom de Katterug 

10. In welke klas: Zie bovenstaand antwoord 

11. Wat wil je later worden: Tsja.. toch nog steeds wel juffrouw 

12. Heb je broertjes of zusjes: Een broertje, Peter 

13. Je lievelingskleur: Paars 

14. Doe je ook nog andere sporten: Nee 

15. Ben je nog op vakantie geweest: De laatste was een weekendje naar Weerterbergen met vrien-

den. In juni gaan we met ons gezinnetje naar Italië.  

16. Je lievelingsdier: Stokstaartjes 

17. Heb je huisdieren: Nee 

18. Favoriete muziek: Top 40, Nederlandstalig, feestmuziek 

19. Favoriete tv-programma: Netflix…of telt dat niet 😊. 

20. Hobby’s: Netflix 

21. Beste eigenschap: Doorzettingsvermogen 

22. Slechtste eigenschap: Iets met praten en kletsen 

23. Liever fietsen of met de auto: Auto 

24. Ik help mijn moeder met: Computerzaken 

25. Ik help mijn vader met: Computerzaken 

26. Ik eet het liefst: Salade geitenkaas 

27. Mooiste boek: Blijft toch Harry Potter 

28. Mooiste film: Queen – Bohemian Rapsody 

29. Pindakaas of pasta: Nutella 

30. Wat vond je van het kamp van afgelopen jaar: Oei, toen ging ik niet meer mee. Maar de andere 

jaren waren echt geweldig! 

31. Ik heb een hekel aan: Chagrijnige mensen die niets doen. 

32. Wat vind je van BC Gilze: Topclub! 

33. Moet er iets aan BC Gilze veranderen: Het zou leuk zijn als er op woensdagavond meer leden wat 

zouden drinken in het Sportcafé, gezellig toch?! 

34. Heb je wel eens iets uitgehaald wat echt niet door de beugel kon: Pfoe…uhh.. misschien dat de 

redactie iets weet…ik ben toch altijd heel braaf.. 

35. Voor mijn verjaardag wil ik: Gezellig een dagje ergens heen met Ben. 

36. Je mag 1 ding meenemen naar een onbewoond eiland, wat: Ben die Bennie vasthoudt. 

37. Wat zou je doen met 1 miljoen euro: Huis verbouwen, op vakantie gaan, hypotheek aflossen en 

de rest op de spaarrekening. 

38. Heb je nog iets te melden of te vragen: Leuk om de lijst nog eens in te vullen. 
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Smoelenboek BC Gilze 2019 – Lid vanaf… 
 

         

Kees van der Heijden  Hein van der Lee  Mario van Mierlo  Remy van Mierlo  Hans Weij 

1 februari 1983  1 november 1983  1 september 1986  1 juni 1988  1 oktober 1988 

         

Els Graafmans  Michel van Dongen  Mandy Dirkx  Claud Klaassen  Marry van Mierlo 

1 september 1990  1 mei 1991  1 september 1991  1 februari 1992  1 september 1992 

         

Richard Schrauwen  Ben van der Veer Jr.  Tim Braspenning  Sandy van Trier – 

Graafmans 

 Ben van der Veer Sr. 

1 mei 1993  12 januari 1994  30 augustus 1995  30 augustus 1995  1 mei 1996 

         

Maaike van der Veer  Jos Vermeulen  Toine van Baal  Frans Oprins  Toon van Gestel 

11 september 1996  11 september 1996  25 september 1996  23 december 1996  16 april 1997 
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Joost Roovers  Tim Wirken  Marieke van den 

Ouweland 

 Jurgen Rommen  Femke Braspenning 

1 mei 1998  1 juni 1998  1 september 1998  1 november 1998  1 september 1999 

         

Mariëlla Theeuwes  Anoek Haarbosch  Christian van Zon  Michel van Galen  Ruud van Heijst 

1 april 2000  1 september 2000  1 februari 2001  1 september 2001  1 oktober 2001 

         

Jacqueline de Jong  Kimberley van Zon  Eva Oprins   Sofie Oprins  André de Vette 

1 oktober 2003  1 februari 2004  1 maart 2005  1 maart 2005  1 december 2005 

         

Remco van Gestel  Esther de Greeuw  Bart van Elderen  Niels Oomen  Maud Faes 

1 mei 2006  16 augustus 2006  15 augustus 2007  15 augustus 2007  1 september 2007 
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Chantal van  

Beijsterveldt 

 Anouk Baart  Joey van Gils  Christa Hooft  Robine Hooft 

1 februari 2009  1 oktober 2009  1 oktober 2009  1 oktober 2009  1 oktober 2009 

         

Jort Willemse  Jolanda van den Broek  Bente Willemse  Jannes Oprins  Lara van Gils 

1 oktober 2009  1 januari 2010  1 maart 2010  1 mei 2010  1 juni 2010 

         

Rick van Baal  Dio van Gils  Simone Kreeft  Fenne Kreeft  Daphne van Strien 

1 juli 2010  1 juli 2010  1 september 2010  1 oktober 2010  1 oktober 2010 

         

Erwin Oprins  Thibo van Gils  Joris van Mourik  Koen Timmermans  Lars Vermeeren 

1 februari 2011  1 april 2011  1 april 2011  1 oktober 2011  1 oktober 2011 
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Heidi Vermeulen  Monique Willemse – 

Ophof 

 Jeroen Albers  Hugo Dilweg  Lieke van Oosterwijck 

26 oktober 2011  1 februari 2012  1 april 2012  15 augustus 2012  15 augustus 2012 

         

Ingrid Botermans  Kees van Dongen  David Bogaarts  Lizzy van Gils  Ruben Klaassen 

1 september 2012  16 september 2012  19 september 2012  20 februari 2013  1 september 2013 

         

William Aarts  Nora Schnuck  Bas van den Boer  Levi Olde Scheper  Maartje van Nistelrooij 

13 november 2013  13 november 2013  1 januari 2014  1 februari 2014  1 mei 2014 

         

Fabi van Oosterwijck  Evelien Stokkermans  Patrick Strengman  Sem van Engelen  Loewy Hermans 

1 mei 2014  1 mei 2014  1 mei 2014  1 oktober 2014  1 oktober 2014 
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Judith Veen  Leonie Verhelst  Gijs Klaassen  Danya Tuijtelaars  Diede Willemse 

1 oktober 2014  1 oktober 2014  1 februari 2015  1 februari 2015  1 februari 2015 

         

Nynke Timmermans  Jelle Staal  Maud van de Vegte  Mandy van Baal  Sofie Liebregts 

1 maart 2015  1 april 2015  1 juli 2015  1 oktober 2015  1 oktober 2015 

         

Joyce van Gestel  Teun Klaassen  Lara Diepstraten  Stijn Kreeft  Fabian Gielen 

1 december 2015  1 december 2015  1 februari 2016  1 februari 2016  1 maart 2016 

         

Scott Arts  Mathijs van Engelen  Eduard van  

Broekhoven 

 Tess van Riel  Michael Aarts 

1 juli 2016  1 juli 2016  1 februari 2017  1 maart 2017  1 juli 2017 
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Mark Geerts  Niels Geerts  Bo Kreeft  Monique van der Loo  Sven Schellekens 

1 oktober 2017  1 oktober 2017  1 oktober 2017  1 oktober 2017  1 oktober 2017 

         

Jeroen Willemen  Vera Diezi  Sanne Broeders  Lieke van Hoek  Susanne Klaassen 

1 oktober 2017  11 oktober 2017  18 oktober 2017  1 november 2017  1 november 2017 

         

Emma van der Boom  Shana Huang  Emily Verkooijen  Jens van Hoek  Rodney Spruijt 

1 januari 2018  1 januari 2018  1 januari 2018  1 februari 2018  1 februari 2018 

         

Miriam Runge  Jurgen Klaassen  Mieke Laan  Ruud van de Werf  Fons Broers 

21 maart 2018  1 mei 2018  1 mei 2018  1 mei 2018  1 juli 2018 
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John van Pelt  Gert-Jan Willemse  Marno Janssen  Femm Bastiaansen  Finn Oosterwijk 

1 juli 2018  1 juli 2018  18 juli 2018  22 augustus 2018  5 september 2018 

         

Fleur Schellekens  Milena de Pauw  Martin Frijters  Sieb Willemse  Shalita Mahadeosing 

5 september 2018  3 oktober 2018  31 oktober 2018  28 november 2018  6 februari 2019 

  

                                                  

Nicolette van Leijsen  

30 januari 2019  
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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 | VSMI 

 

Hoofdsponsoren: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness, Fysiotherapie Gilze 
 

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

……… Gilze 2 en Gilze 3 de kampioensteams van dit jaar zijn geworden? 

 

……… BC Gilze vlogt onder de bezielende leiding van Koen? 

 

……… bij het U13-team niet de spelers, maar teller Gijs een pauze wilde bij de 11 punten? 

 

……… Rick waarschijnlijk over de grootste privé-BC Gilze-collectie beschikt? 

 

……… alhoewel Remy, Michel en Mario ook over de nodige ‘historische attributen’ beschikken om weder-

om een heuse museum-tent mee te kunnen vullen? 

 

……… Eva, Dio én Maaike allemaal bij Rick in bed hebben gelegen? 

 

……… en….de poes van Maaike ineens ook in Rick’s bed lag? 

 

……… duo ‘Claud & Maud’ sinds de clubkampioenschappen ook wel door het leven gaat als ‘Goud & Oud’? 

 

……… Mario graag -achteraf- de laatste kaassouflé’s had gedeeld met de Kreeft-sisters? 

 

……… BC Gilze bij Toverland Sevenum bekend staat als BiljartClub Gilze? 

 

……… ook voor Tim Braspenning vanaf nu geldt: “mietjes maken grietjes”? 

 

……… Simone tussen 2 clubkampioenschapswedstrijden ook nog even één speelheft mee ging voetballen 

met haar team? 

 

……… je bij Jorts Kerstbomenverkoop het hele jaar door terecht kan? 

 

……… Kimberley inmiddels zijn concurrent is geworden omdat zij ook kleine plantjes kweekt? 

 

……… Eva de ‘spouw-beker-wisselbokaal’ nog altijd niet is kwijtgeraakt? 

 

……… Thibo ook wel bekend staat als ‘de egg-whisperer’? 

 

……… zelfs Anoek Haarbosch een jaarlijkse off-day blijkt te hebben (direct ná carnaval)? 

 

……… Remy al zijn clubgenoten een oprechte ‘hele goede morgen’ toewenst? 

 

……… Ruud van Heijst glansrijk de broeken-battle van Mario heeft gewonnen tijdens het feest-ontbijt? 

 

……… Lara en Daphne hele goede animatie-meisjes blijken te zijn voor de BC Gilze-kids? 

 

……… Mario maar een paar klanken nodig heeft om ‘Rode rozen’ van Jantje Koopmans te herkennen? 


