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Van de Redactie

Van de Voorzitter

Beste badmintonners en andere lezers.

Beste leden,

Hier alweer het laatste Virke van het seizoen 2011-2012. Een seizoen waar maar
liefst vier competitieteams kampioen
werden.
In dit Virke is wederom de laatste informatie van alle commissies te lezen. De
PR-commissie heeft een artikel bijgevoegd met alle BC Gilze Promotieartikelen. De Technische commissie kijkt alvast vooruit naar het nieuwe seizoen. De
belangrijke data, zoals de clubkampioenschappen en competitie speelweekenden, zijn dan ook in het artikel bijgevoegd.
Verderop in dit Virke wederom een interessant artikel van onze officiële bondsscheidsrechter Joost Roovers. Dit maal
over gedrag op de baan en wat de gevolgen zijn van wangedrag.
Bij de doorgeefpagina’s vertellen Britt
van Hoek en TC-voorzitterMario van
Mierlo hun verhaal.

Het badmintonseizoen is ten einde, het
einde van een erg mooi en succesvol
seizoen van BC Gilze. We mochten maar
liefst zeven teams als kampioen huldigen! Van vier teams was dit al lange tijd
bekend en dit heeft ook al in de vorige
Virkes gestaan. Het gaat om de volgende
kampioenen. Ons landelijke team is
kampioen geworden in de vierde divisie
en mag volgend jaar gaan strijden in de
derde divisie. Het hoogste regiocompetitieteam, Gilze 2, is kampioen geworden
en is gepromoveerd naar de landelijke
competitie. Het herenteam is kampioen
geworden in de heren-2 klasse en gaat
volgend jaar met veren shuttles in de
hoogste herenklasse van de regio spelen. Het oudste jeugdteam is kampioen
geworden in de onder-15 klasse.
In de afgelopen maanden zijn echter nog
een aantal teams kampioen geworden.
Het gaat om twee teams in de midweekcompetitie. Gilze 1 is in klasse X kampioen geworden en Gilze 3 is in klasse Y
kampioen geworden. Deze teams zullen
aan het begin van het volgende seizoen
door de recreatiecommissie gehuldigd
worden. Tot slot hebben we een kampioenschapteam in de mini-competitie van
de jeugd. Joey, Thibo, Chantal, Jasmijn
en Robine, van harte gefeliciteerd!
Zo’n seizoen als dit zal niet snel geëvenaard, laat staan verbeterd worden.
Toch streven wij daar natuurlijk wel
naar. Daarom zijn onze technische- en
recreatiecommissie druk bezig met de
voorbereidingen op het nieuwe seizoen.
Voor de woensdagavond trainingen (JTP
trainingen) hebben we een trainer aangetrokken, de voor velen bekende Huib
Tokaya. Huib zal Tim Braspenning opvolgen die vele jaren elke woensdagavond

Namens de redactie alvast een hele fijne
vakantie.
En natuurlijk veel leesplezier.
Groeten, Ed en Jos.

PS. Vergeet je badmintonracket niet,
wanneer je op vakantie gaat.
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vanaf 18.00 uur voor onze jeugdleden
klaarstond. Hier wil ik hem hartelijk voor
danken! Voor de vrijdagtrainingen blijft
Maaike de Jong als trainer en Tim Wirken
als begeleider aan, maar ze zullen worden aangevuld met ondergetekende als
trainer. Dit omdat we voor volgend jaar
nog meer jeugdspelers hebben die competitie gaan spelen.
Voor de jeugd hebben we met ingang
van volgend seizoen een nieuwe hoofdsponsor aangetrokken. De hoofdsponsor
jeugd is voor de komende drie seizoenen
Ingrid Veroude Fysiotherapie. De
jeugdleden zullen ook in het nieuwe BC
Gilze tenue gaan spelen, zoals de senioren dat al een jaar hebben gedaan. De
hoofdsponsor van de senioren, Restaurant-sporthal Achter de Tuintjes blijft
ook het komend seizoen prominent
zichtbaar op de shirts van de senioren.
Het nieuwe seizoen zal voor de regio- en
bondscompetitie starten met de dinsdagtraining op 14 augustus vanaf 19.00 uur.
De eerste badmintonwoensdag is op 15
augustus. Ik hoop jullie allemaal weer in
de sporthal te zien.
Tot slot wil ik jullie allemaal een hele
fijne vakantie toewensen!
Met hartelijke groet,
Ben van der Veer jr.
“It takes a long time to grow an old
friend.”
~ John Leonard ~

Technische
Commissie
Deze keer heeft zelfs de TC niet zoveel
te melden. Als voorbereiding op het
nieuwe seizoen zijn alle competitieteams
weer bekend gemaakt. We hebben bij de
jeugdcompetitie zelfs een extra, 6e team
nog kunnen toevoegen! De speelsleutels
zijn inmiddels bekend en dus gaat vooral
Sandra in juli weer hard aan het werk
om alle competitie-uitnodigingen naar
alle tegenstanders te sturen. Dat is altijd
weer een heel gepuzzel, om de juiste
speeldatums binnen de toegewezen
speelsleutel met het bijbehorende tijdstip, naar de juiste tegenstander gemaild
te krijgen. Al met al zijn het ruim 80
verschillende uitnodigingen die de TC
moet maken. Helaas voor ons en onze
competitiespelers zijn al onze tegenstanders niet zo snel met het sturen van hun
uitnodigingen naar BC Gilze. Zelfs in de
laatste week voordat de competitie
daadwerkelijk begint krijgen we nog de
laatste uitnodigingen binnen. Pas als alles compleet is, kunnen wij jullie het definitieve wedstrijdprogramma overhandigen. Dat het competitie-speelprogramma
dus soms zo laat bij jullie arriveert, komt
dus niet door ons.
Hieronder nogmaals het overzicht van de
weekenden die elke speler dient vrij te
houden omdat er dan competitie gespeeld zal gaan worden (nog onder enig
voorbehoud van toewijzing van de juiste
speelsleutel):
14/15/16 september 2012
21/22/23 september
28/29/30 september
5/6/7 oktober
26/27/28 oktober
2/3/4 november
16/17/18 november
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23/24/25 november
30 november/1/2 december
7/8/9 december
14/15/16 december
11/12/13 januari 2013
18/19/20 januari
25/26/27 januari
Reserveweekenden (ook gelieve vrij te
houden voor mogelijke inhaalwedstrijden):
19/20/21 oktober 2012
8/9/10 februari 2013
Gemeentelijk
Badmintontoernooi:
20&21 oktober 2012 in Gilze.
Vrije weekenden:
9/10/11 november 2012
28/29/30 december 2012
4/5/6 januari 2013
1/2/3 februari 2013
Aangezien we nauwelijks over invallers
beschikken hierbij het dringende verzoek
om alle aangegeven weekenden vrij te
houden en weekendjes-weg in de ‘vrije
weekenden’ te plannen. Zodoende kunnen alle teams in de oorspronkelijke samenstelling de gehele competitie uitspelen en dit zal ook de resultaten ten goede komen als de vaste team-koppels
kunnen blijven samenspelen.
Verder is er weinig nieuws te melden.
Houd jezelf fit in de zomerperiode zodat
we aan het begin van het nieuwe competitieseizoen weer fris en fruitig vanuit de
startblokken kunnen schieten.
Voor actuele zaken aangaande de competitie: houd onze website regelmatig in
de gaten (www.bcgilze.nl) voor nieuwtjes!

PR Commissie
Sponsoring/clubkleding
Zoals in het vorige Virke vermeld was de
PR commissie de afgelopen tijd druk bezig met het vinden van sponsoren. Het
belangrijkste hierin was het vinden van
een nieuwe hoofdsponsor voor de jeugdteams. Dit is gelukt.
In Fysiotherapie Ingrid Veroude hebben
we een goede sponsor gevonden voor de
komende drie jaar. Ook voor de jeugdteams zullen nu de nieuwe shirts aangeschaft gaan worden net als afgelopen
seizoen bij de senioren het geval was. Bij
de jeugd zal echter het logo van Fysiotherapie Ingrid Veroude op de voorzijde
te zien zijn in plaats van het logo van
Sporthal Achter de Tuintjes.
De afgelopen weken is Femke dan ook
erg druk geweest met het laten passen
van de shirtjes. Deze zullen in de zomer
door Wilkin Sports gemaakt worden. Hopelijk groeien onze jeugdspelers in de
zomer niet te veel, zodat de shirts na de
vakantie nog perfect passen.
Clubartikelen
Al vele jaren heeft BC Gilze clubartikelen. Grappig dingetjes met een BC Gilze
logo, om het BC Gilze gevoel uit te dragen. Bijna ieder jaar verschijnt er wel
iets nieuws en van vele van die artikelen
zijn ook nog enkele stuks voorradig.
Voor alle artikelen geldt: OP=OP. Als er
iets voor je bij zit, dan kun je het bij Ed
van
den
Broek
(e.vanden.broek@home.nl)
en Michel
van
Dongen
(micheldongen@hotmail.com).

Namens de Technische Commissie,
Mario van Mierlo
`t Virke seizoen 20 nummer 6
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Nerhovensestraat 11
Postbus 23
5126 ZG Gilze
Tel: 0161 - 45 17 20
Fax: 0161 - 45 10 09

JP

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

Mary Zeldenrustlaan 52 Tel.

0161-225278

5122 CE Rijen

0161-220535

Fax.

Autotel. 06-53259174
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Jeugdcommissie
Wanneer dit Virke verschijnt, is de laatste woensdag van het seizoen of nog net
bezig of al afgelopen. Voor de jeugdleden van BC Gilze was de laatste periode
een relatief rustige. Vanaf de meivakantie is er hard getraind. Wel stonden er
nog een aantal leuke activiteiten op het
programma op het einde van het seizoen:
Finale Dubbelcup 2012:
Dit seizoen heeft er weer een intern
toernooi plaats gevonden bij de jeugd,
namelijk de Dubbelcup. Hierbij spelen de
kinderen met een steeds wisselende
partner wedstrijden tegen elkaar. Diegene die aan het einde van het seizoen met
de verschillende partners de meeste
punten heeft weten te vergaren, mag
zich een jaar lang “Dubbelcup-winnaar
2012” noemen. Prijzen vallen er in verschillende categorieën, verdeeld over de
twee uur. Wie de Dubbelcup 2012 heeft
gewonnen, is ten tijde van het schrijven
nog niet bekend.

ste Virke van het nieuwe seizoen. Nu
kunnen we wel mededelen dat het een
erg leuk weekend was, waarin veel gebeurd is. De foto’s zullen zo snel mogelijk op de website van BC Gilze gezet
worden.
Dan is nu toch echt moment aangebroken dat we mogen gaan genieten van
een welverdiende zomervakantie. Een
keer lekker badmintonnen op de vakantie! De eerste keer trainen op woensdag
van het nieuwe seizoen is op 15 augustus 2012. Tegen die tijd zal de seizoensplanner van de jeugd op de website verschijnen, zodat jullie weten wat er wanneer gepland staat.
Namens de jeugdcommissie een hele
fijne zomervakantie en tot volgend seizoen!

Vriendjes- / vriendinnetjestoernooi:
Als seizoensafsluiting mochten de jeugdleden weer een vriendje of vriendinnetje,
broertje of zusje, of ieder ander meenemen om eens te laten zien waar ze nu
een heel jaar hard voor trainen, en hoe
ze vooruit gaan. Dit is traditioneel een
erg drukke, maar ook erg gezellige
avond.
Zomerkamp:
In het weekend van 15, 16 en 17 juni
2012 zijn we met 32 jeugdleden op zomerkamp geweest naar Rijsbergen. Het
kampverhaal zal verschijnen in het eer`t Virke seizoen 20 nummer 6
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BC Gilze Promotieartikelen
Om het “BC Gilze gevoel” te benadrukken heeft de PR commissie al enkele jaren de BC
Gilze promotieartikelen. Van die artikelen zijn nog enkele stuks voorradig. Heb je interesse in één van de artikelen bestel deze dan bij de PR commissie. Voor alle artikelen
geldt: OP=OP.
Muts
€ 7,50
Bier viltjes
€ 2,50 per
20 stuks

Sleutelhanger
€ 5,Mini shirtje
€ 4,-

Juich sticks
€2,- per
twee

Kerst ballen

Bidon
€ 7,50

€ 5,- per
5 stuks

opblaaskussen
€ 2,-

Je kunt de promotieartikelen bestellen bij Ed van den Broek
(e.vanden.broek@home.nl) en Michel van Dongen (micheldongen@hotmail.com).
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C1000 Hapers
Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze
Tel: 0161 451206
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Jarige jeugdleden

Af & Bij

Noa van Boxtel
Mike van Rosmeulen
Luuke Faes
Pleun van Leijsen
Eva Oprins
Sofie Oprins
Joey Pan
Andy Pan
Koen Timmermans
Sterre Blom
Paul de Vette
Christa Hooft
Bjorn Paulissen
Britt van Hoek
Lisa Gijsbrechts
Michael Miao
Robine Hooft
Daphne van Strien

Af:
- Noa van Boxtel
- Luuke Faes
- Britt van Hoek
- Loewy Hermans

1 juli
4 juli
6 juli
8 juli
14 juli
14 juli
16 juli
16 juli
23 juli
12 aug
14 aug
23 aug
3 sep
3 sep
3 sep
8 sep
11 sep
19 sep

Jarige seniorleden
Corné Pijpers
Frans Oprins
Claud Klaassen
Erwin Oprins
Toine van Baal
Izaak Kluit
John Graafmans
Jeroen Willemen
Michel van Dongen
Mariska van Eck
Heidi Vermeulen
Esther de Greeuw
Kim Weij
Jill Weij
Arno Willemen
Adrienne Blom - van Hoek
Sunny van den Ouweland
Angela Smekens
Sandy Graafmans
José Oprins
Monique Willemse – Ophof

30 juni
8 juli
11 juli
27 juli
7 aug
9 aug
10 aug
22 aug
24 aug
27 aug
27 aug
5 sep
11 sep
11 sep
13 sep
14 sep
14 sep
15 sep
16 sep
18 sep
20 sep

Zaaldiensten
15 augustus:
Kitty van Noort + Mariëlla Theeuwes
22 augustus:
Wilma Baart + André de Vette
29 augustus:
Adriënne Blom + Jac van Rosmeulen
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Bij:
-

Van de Penningmeester
Hallo BC Gilze!
Voor diegene die mij nog niet kennen,
mijn naam is Christian van Zon. Ik ben
18 jaar oud en ik speel van kleins af aan
al badminton bij BC Gilze. Ik ben benaderd door de club om het penningmeesterschap van Sander Coppens over te
nemen. Vereerd heb ik het aanbod aangenomen en ben op 22 maart tijdens de
Algemene Ledenvergadering gekozen tot
nieuwe penningmeester.
Mijn doel als penningmeester is het zo
nauwkeurig mogelijk bijhouden van de
boekhouding. Daarnaast ga ik vooral
goed op de contributie-inningen letten
en mensen er aan herinneren als ze de
contributie vergeten zijn.
Wij raden jullie daarom ook aan om de
contributie per kwartaal automatisch te
laten betalen door uw bank. Zo ben je
nooit te laat met betalen. Mochten er
vragen zijn over de financiën dan kan je
ze altijd aan mij stellen.
Christian van Zon
Penningmeester
Email: christianvanzon@hotmail.com
Tel.: 06-19775025

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Doorgeefpagina
senioren
Omdat Jos Vermeulen vast vond dat ik
nog niet genoeg schreef voor het Virke,
heb ik van hem de Doorgeefpagina toegewezen gekregen. Bedankt!
Ik denk dat sommige leden mij wel kennen van de sporthal en van BC Gilze.
Vanaf mijn 8e ben ik al lid van BC Gilze;
nu dus zo’n 28 jaar. Vanaf het allereerste begin direct begonnen bij de jongste
jeugd met competitiespelen. Tot 4 jaar
terug heb ik een jaar of 8 in Gilze 1 gespeeld. Meestal elk seizoen in een andere samenstelling, maar de laatste jaren
veel met mijn kleine broertje Remy. Wisten jullie trouwens dat Remy en ik ooit
een eigen website hadden als ‘de Van
Mierlo-brothers’?
(http://vanmierlobrothers.weblog.nl).
Mijn sportieve hoogtepunt was in 2006,
toen ik samen met Remy, Ben, Bernadette en Bianca kampioen in de toenmalige Topklasse werd.

Sommigen beweren dat ik nooit goed zal
kunnen badmintonnen, maar gelukkig
speel ik alleen voor mijn plezier. Geboren in Breda, woonachtig aan de Warande te Gilze (dat ene huis met dat ‘scheve’ dak), getrouwd met (ex-lid) Mieke en
trotse vader van de net 2-jarige Sophie
(toekomstig lid). Hobby’s naast badminton zijn: weekendjes weg, de Mei-markt
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bezoeken, (soms) squashen, (nog minder) fitnessen en winkelen (jawel, door
mijn veelbesproken kledingkeuze zijn
sommige andere clubgenoten deze modieuze trendstatements ook gaan volgen, ha ha!). Waar Jos Vermeulen vorige
keer nog meldde dat hij LEGO spaart,
heb ik die afwijking met het sparen van
schoenen. Momenteel zit ik op 32 paar
die ik regelmatig draag; mijn 8 paar
UGG’s natuurlijk voorop….

Wat zaken die men misschien nog niet
wist van mij. Om de hypotheek te kunnen betalen werk is als Senior Account
Manager voor mijn eerste en al 12 jaar
enige werkgever SHC, een vouwkartonnagebedrijf in het mooie Eerbeek, Gelderland. Daar produceren wij jaarlijks
ongeveer 500 miljoen vouwdoosjes zoals
bijvoorbeeld de verpakkingen voor inktcartridges
(HP),
navigatiesystemen
(TomTom), suikerklontjes, cosmetica,
vis, gebak etc. Mijn functie is het op
maat laten ontwikkelen, produceren en
vermarkten van deze verpakkingen.
Naast karton verkoop ik ook (bedrukte,
gestanste, gevensterde en verlijmde)
kunststof verpakkingen. De klanten waar
ik kom zijn erg divers en daarom leuk
om regelmatig te bezoeken. Het merendeel zit uiteraard in Nederland, maar
naast Engeland en Duitsland heb ik sinds
een tijd ook klantrelaties in Congo, Wladiwostok, Kameroen en Marokko. Helaas
heb ik vliegangst en probeer ik bezoek
Kopij: virke@bcgilze.nl

naar deze landen daarom zoveel als mogelijk te voorkomen.
Ondanks de genoemde vliegangst heb ik
samen met 5 badmintonvrienden een
erg spannend avontuur in Charkov,
Oekraine beleeft in juni van dit jaar.
Daar hebben we de wedstrijd NederlandDenemarken bezocht. Een erg leuke ervaring om de verschillen tussen Nederland en een dergelijk Oostblokland te
zien.

Bij BC Gilze ben ik een actief lid. Ik vind
het belangrijk om mijn vrijwillige steentje bij te dragen aan het organiseren van
BC Gilze-activiteiten. Op mijn 16e werd
ik door de toenmalige voorzitter Jos Dubois gevraagd om al in het Bestuur te
komen als voorzitter van de PRcommissie. Toen maakten we nog het
clubblad wat de helft kleiner was qua
formaat dan nu. Met de redactie hebben
we toen de verandering aangebracht
door naar een A4-formaat te gaan. Tegelijk heb ik ook 7 jaar training aan de
jeugd gegeven op woensdag. Daarna
heb ik een aantal jaren in de Recreatiecommissie gegaan als commissielid.
Toen heb ik weer een paar jaar in de PRcommissie gezeten om de BC Gilzemerchandising mee op te zetten en weer
op zoek te gaan naar nieuwe sponsors.
`t Virke seizoen 20 nummer 6

Momenteel zit ik weer in het Bestuur als
voorzitter van de Technische Commissie.
Dit seizoen was alweer het 3e seizoen
dat wij met de TC de jeugd- en seniorencompetitie organiseren. Als opvolger
van Eric Graafmans heb ik in totaal 10
jaar de Clubkampioenschappen en het
Gemeentetoernooi georganiseerd in de
Toernooicommissie, samen met Peter
Geerts. Inmiddels heeft Maaike de organisatie overgenomen. Voor het Virke
schrijf ik sinds jaar en dag de Wist u
datjes. De ene keer heb ik meer inspiratie als de andere keer. Gelukkig hebben
andere leden dikwijls goede tips of oneliners voor me om te vermelden.
Ik ben altijd erg fanatiek in het gezamenlijk aanpakken van leuke dingen
voor BC Gilze. Daarom ben ik ook erg
blij met de fanatieke harde kern waar
onze gehele vereniging profijt van heeft.
Door de vele vrijwilligers kunnen we uitermate genieten van onze geliefde
badmintonsport. We hebben echter altijd
weer nieuwe vrijwilligers nodig. Je hoeft
niet veel te doen; elke bijdrage van elk
lid is welkom! Meld je dan aan bij één
van de Bestuursleden. Ook zijn alle ideeën per definitie goed; laat jouw ideeën
dus horen!
Ik hoop jullie allemaal in het nieuwe seizoen weer veel te zien in de sporthal en
dat we samen weer veel leuke dingen
mogen gaan beleven bij BC Gilze. Graag
zou ik jullie willen voorstellen aan mijn
nieuwe teamgenoot voor komend seizoen, daarom geef ik de Doorgeefpagina
door aan ons nieuwe clublid Jeroen Albers.
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Doorgeefpagina
Jeugd

Van de
Scheidsrechter

Hoi,

Hoe moet je je gedragen? Het meeste
spreekt voor zich als je je gezonde verstand maar gebruikt. En als je dat niet
doet…. Wat dan???
Veel leesplezier,

Ik ben Britt van hoek en ben 9 jaar. Ik
zit in groep 6b van de Bolster. Ik heb 2
jongere broers: Simon en Rob. We hebben thuis een huisdier, dat is onze hond
Beau.

Het leukste aan badminton vind ik de
wedstrijden maar helaas ga ik eraf. Mijn
hobby’s zijn scouting, tekenen, voetbal
en badminton.
Ik geef de doorgeefpagina aan Pleun van
Leijsen een hele goede vriendin.
Groetjes Britt
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Joost Roovers
Nationaal Scheidsrechter,
Nederland

Badminton

Wat hebben ze allemaal voor regels
bedacht?
Bij onze club:
Onze club heeft een gedragscode (“Gedragscode BC Gilze”). Veel leden zullen
dat al wel weten. Op de
site
(www.bcgilze.nl) vindt u deze gedragscode onder de “Algemene info”. Hierin
wordt aangegeven wat van de spelers en
van de begeleiders mag worden verwacht. Allemaal heel logisch wat er in
staat, maar het kan geen kwaad het
(nog) een keertje door te lezen.
Bij de bond:
Bij de spelregels van badminton zijn een
tweetal gedragscodes vastgelegd. De
Gedragscode voor coaches en teamofficials en de Gedragscode voor spelers.
Deze gedragsregels kunt u vinden op de
regelementen-pagina van de site van
Badminton
Nederland
(www.badminton.nl). Ze zijn opgenomen
als hoofdstuk 8 van de “Officiële Spelregels”. Wat mij betreft: verplicht leesvoer
voor
alle
spelers
die
competitie/toernooien spelen en vooral ook voor
iedereen die ooit als coach een speler of
een team begeleid. En natuurlijk aanbevolen voor alle anderen.

Kopij: virke@bcgilze.nl

Wilt u adverteren in dit clubblad?
Neem dan contact op met de PR Commissie.

`t Virke seizoen 20 nummer 6
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Wangedrag…
Uiteraard gaan we er vanuit dat eenieder
zich naar behoren gedraagt. Helaas zijn
er toch mensen bij die zich op dit punt
niet altijd onder controle hebben. Zoals
ook in andere sporten, wordt wangedrag
niet geaccepteerd. Een scheidsrechter
zal in geval van wangedrag passend
moeten optreden.
Wat verstaan we nu onder wangedrag en
hoe treed men daartegen op?
Wangedrag van spelers wordt opgesplitst
in: Naderend wangedrag, Wangedrag en
Ernstig wangedrag.
Naderend wangedrag wordt bestraft met
een vermaning van de betreffende speler. Denk aan het omhoog gooien van
het racket, tikje tegen het net, het spel
licht vertragen en ongevraagd de baan
verlaten om bijvoorbeeld wat te drinken.
Wangedrag
wordt bestraft met een
“Waarschuwing
wangedrag”
(gele
kaart). Gooien/slaan met racket, op het
net slaan, schuttingtaal, beledigingen,
tijd rekken en shuttle testen na uitdrukkelijk verbod zijn voorbeelden van wangedrag.
Ernstig wangedrag (waaronder ook herhaald wangedrag) wordt bestraft met
“Fout wangedrag” (rode kaart). Een
speler die zijn racket stukslaat, shuttle
kapot maakt, discriminerende of bedreigende taal uitslaat, lichamelijk contact
heeft met een wedstrijdfunctionaris, directe aanwijzingen van de scheidsrechter
negeert of na een pauze niet gereed is
om verder te spelen zijn voorbeelden
van ernstig wangedrag. Afhankelijk van
de ernst kan de speler via de referee de
zwarte kaart krijgen waarmee de speler gediskwalificeerd wordt.
Bij wangedrag door de coach of teamofficial kan hij/zij uit de onmiddellijke omgeving van de baan verwijderd worden.
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Bij ernstige overtreding kan hij/zij ook
van de speelvloer worden verwijderd of
zelfs voor (on) bepaalde tijd de toegang
tot de hal worden ontzegd!
Kaarten die een speler krijgt hebben
mogelijk daarbovenop ook een financiële
consequentie. De Bond kan namelijk ook
nog een geldboete opleggen. De tip van
de dag is dus: op tijd even tot tien tellen
en je gewoon netjes gedragen.
Als er liefhebbers zijn om zich verder te
verdiepen in de wondere wereld van lijnrechter, scheidsrechter of referee….
Badminton Nederland biedt mogelijkheden op al deze gebieden. Verrijk uw
kennis van het badmintonspel en maak
kennis met badminton op het allerhoogste niveau. Meldt u gerust aan en help
hiermee spelers en clubs om op een optimale manier onze mooie sport te beoefenen.

Bron: www.renelagerwaard.nl

Kopij: virke@bcgilze.nl

A. Hessels tankstation
Oranjestraat 113
Tel: 0161 451335
De pomp die voldoet aan de modernste
eisen
maar nog met de ouderwetse service!!!

Gazelle
Sparta
Batavus
Keeway
Peugeot
Kymco
Aprilla
Tomos
Sym

Heuvel 2 - 5126 CN Gilze - tel: 0161 451316

Kerkstraat 51 – 5126 GB Gilze – tel: 0161-452642
www.hapers-tweewielers.nl
Meldt u nu aan voor onze gratis digitale nieuwsbrief en
profiteer van onze acties en aanbiedingen.

Bruiloft – Partijen – Themafeesten – Personeelsfeest – Receptie –
Vergaderingen e.d. Zalen voor 25-225 personen
Sportvelden – Schietbanen – Golfpark (ook voor groepen)
Fam. v.d. Ouweland
Alphenseweg 14a
5126 PN Gilze

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

`t Virke seizoen 20 nummer 6

17

Ingekomen stuk
Wij, Pleun, Anouk, Rosalie, Ilona en Kim,
hebben aan de minicompetitie meegedaan.
We hadden hele leuke, gezellige tegenstanders,en ons groepje is ook leuk en
het was kei gezellig.
Ik geef de pen door aan Pleun.
Groetjes Kim
Ik heb met Anoek, Rosalie, Ilona, Kim en
ikzelf minicompetitie gespeeld.
Het was KEI leuk en ook KEI gezellig.
Ook aardige en leuke tegenstanders.
Ik geef de pen door aan: Anouk
-Xxx- Pleun J
Ik heb samen met Kim, Pleun, Anouk,
Ilona aan de minicompetitie meegedaan.
Dat vond ik erg leuk. We zijn en leuk
clubje met meiden bij elkaar en
hebben het elke keer goed naar ons zin
gehad. Soms verloren we en soms
wonnen we. Verliezen vind ik niet zo
leuk. Maar dat hoort er ook bij. Ik
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hoop dat we volgend jaar nog beter zijn.
Ik geef de pen door aan Ilona.
Groetjes Rosalie
Ons groepje: Gilze 4 Rosalie, kim, Pleun,
Ilona en ik zelf.
Wij hadden 12 mei 2012 de laatste wedstrijd van de mini competitie gespeeld
en we hadden gewonnen met : 3-5.
Het waren leuke tegenspelers en ze waren
heel
sportief.
Als
verrassing
gingen we naar de laatste wedstrijd lekker een ijsje eten in Baarle-Nassau
daarna kregen we nog een leuke foto
van ons groepje Gilze 4.
Dikke Kus van Anouk
Hallo ik vond de mini competitie heel erg
leuk en ben blij dat we de laatste
wedstrijd gewonnen hebben bedankt alle
ouders die alles goed hebben verzorgd
ik vond het erg spannend en doe de volgende keer weer mee.
Groetjes Ilona Oprins

Kopij: virke@bcgilze.nl

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

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

06 27 502 651

www.bgeo.nl

www.cafedetip.nl

Plaza 't Centrum
Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE
Tel.: 0161-456212 Fax: 0161-456213
`t Virke seizoen 20 nummer 6

Voor informatie:
06-46158410
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Wist u dat…
………. Gilze 1 helaas, ondanks een 2-0 voorsprong, op een haartje na het finaleweekend van het nationale bekertoernooi miste?
………. badminton voor Maaike meer is dan een hobby?
………. Tim Braspenning nu overigens al wel de beschikking heeft over een type stofzuiger (Red Tornado) met 1800 watt zuigkracht?
………. Michel van Dongen uitermate goed is in ‘planken’?
………. zelfs Bernadette nu op Facebook te vinden is?
………. BC Gilze weer de garderobe tijdens het Mollebosfist 2012 heeft verzorgd en
daarmee een extra zakcentje heeft verdiend voor leuke activiteiten?
………. BC Gilze-leden een exclusieve fitness-aanbieding hebben ontvangen via onze
nieuwste sponsor Fysiotherapie Ingrid Veroude?
………. we in de persoon van Femke van Riel nu ook een eigen, gediplomeerd fysiotherapeut in eigen huis hebben?
………. RuudJE van Heijst en Tim Braspenning dit jaar een leuke EK-voetbal poule bijhouden voor degenen die dachten dat ze misschien wel verstand van voetbal
zouden hebben?
………. de EK-wedstrijd Nederland-Duitsland bij Huub&Leny op groot scherm te zien
was?
………. het aanmoedigen, toezingen en uitschelden van Oranjespelers door onze clubleden helaas niet tot het gewenste resultaat leidde?
………. de fameuze BC Gilze-vlag nu ook zelfs in het voetbalstadion in Charkov (Oekraine) opgehangen werd en daarmee wereldwijd in beeld kwam?
………. we graag van onze Webmaster vernemen of dit tv-shot voor een enorme piek in
het websitebezoek heeft gezorgd?
………. het jaarlijkse clubuitje (‘rondje Cuba’ fietsen) nu voor 1 september gepland is
door de Recreatiecommissie?
………. er ook 2 recreatiecompetitieteams kampioen zijn geworden dit seizoen?
………. het jeugdkamp weer een heel leuk weekend is geworden?
………. er een ware volksverhuizing onder de leden is geweest: zowel Sandy, Michel van
Dongen en Ben & Maaike hebben een nieuwe woning betrokken waarbij het nodige kluswerk kwam kijken?

20

Kopij: virke@bcgilze.nl

