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Van de Redactie

Iedereen ontvangt dit Virke momenteel onder
unieke omstandigheden. Begin maart besloten
we tijdens de bestuursvergadering dat we onze

Beste badmintonners en andere lezers,

leden zouden vragen geen handen te schudden
en bij verkoudheid thuis te blijven. Vervolgens

Voor jullie ligt het 4 Virke van seizoen 2019-

besloten we uit voorzorg één speelweek te sta-

2020. Ook in deze bijzondere tijden zonder bad-

ken. Amper een paar dagen later kregen we de

minton in de sporthal willen we toch een club-

oproep van Badminton Nederland om onze acti-

blad maken om jullie te informeren en hopelijk

viteiten af te gelasten tot en met eind maart. En

te vermaken. En we steunen hiermee als club

nu, tijdens het schrijven van dit stukje, is het

ook onze sponsor drukkerij Lankhorst.

maar de vraag in hoeverre onze clubactiviteiten

e

nog door kunnen gaan de rest van het seizoen.
Qua inhoud is het wel een vrij gewoon Virke met

In ieder geval liggen alle activiteiten van onze

de gebruikelijke rubrieken, hoewel we in deze

club stil tot en met 28 april. De coronacrisis heeft

editie normaal gesproken een verslag van de

ons dagelijks leven ontzettend verstoord en

Clubkampioenschappen zouden hebben gehad.

voorlopig is het enige wat we kunnen doen af-

Voor de rubriek ‘De antwoorden van…’ heeft dit

wachten hoelang deze situatie blijft aanhouden

keer Tim Wirken antwoord gegeven op dezelfde

en de maatregelen goed opvolgen.

vragen als in 2003 en in de Awkward! rubriek vertelt Eva over haar leven als Harry Potter fan.

We vinden het daarom extra belangrijk om dit
Virke ‘gewoon’ uit te brengen. Iedereen kan vast

Ook vinden jullie in deze editie de nieuwe team-

wel wat leesvoer gebruiken en ondanks dat we

indeling voor de senioren competitie 2020-2021

weinig kunnen vertellen over clubactiviteiten vin-

in het stukje van de TC op pagina 6 en is, als het

den we het vooral nu belangrijk om goed met jul-

goed is, de teamindeling voor de junioren com-

lie te blijven communiceren.

petitie later nog toegevoegd via een los A4tje. Op
enkele plaatsen in dit Virke en op pagina 26 zien
we hoe leden thuis toch sportief bezig zijn via de
Stay at Home challenges.

Als jullie dit Virke ontvangen zal er net zijn besloten of de huidige maatregelen die eind maart zijn
afgekondigd worden verlengd of versoepeld. We
zullen de komende weken op basis hiervan met

Wij wensen jullie veel leesplezier!

het bestuur bepalen welke activiteiten we door

Koen en Michel.

kunnen laten gaan en welke we moeten afgelasten of verzetten. We baseren onze besluiten op

Verschijningsdata en uiterste inleverdata voor ko-

de adviezen van RIVM, Badminton Nederland en

pij

het NOC*NSF die tot nu toe duidelijke oproepen

Virke 5

Kopij

Uitgave

en richtlijnen hebben gegeven. We zullen met jul-

3 juni

17 juni

lie blijven communiceren over de loop van de

Van de Voorzitter
Beste leden,
Allereerst hoop ik dat het allemaal goed met jullie gaat en dat iedereen gezond is.

rest van het seizoen via de mail. Korte berichten
posten we ook op onze Facebookpagina en daarnaast kun je altijd de website raadplegen, die we
zo goed mogelijk up-to-date proberen te houden. Houd deze kanalen dus goed in de gaten.
Inmiddels is bekend gemaakt dat de competities
en toernooien vanuit Badminton Nederland zijn
afgelast, wat betekent dat de bravocompetitie,
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midweekcompetitie en bekerwedstrijden van dit
seizoen niet meer gespeeld gaan worden. We

Technische Commissie

wachten op basis van nieuwe adviezen af in hoeverre we de overige activiteiten die we nog op de

Vooropgesteld hoop ik namens de hele TC dat

planning hebben staan, zoals de clubkampioen-

jullie allemaal nog gezond zijn. Dat jullie je verve-

schappen, de vrijwilligersbarbecue en het jeugd-

len kunnen wij ons niet voorstellen; wij gaan er

kamp, door kunnen laten gaan.

namelijk vanuit dat jullie in de tuin druk bezig zijn
met de conditie-opbouw voor volgend seizoen.

We hebben ook wat vragen binnen gekregen

Lunges, burpies, jumping-jacks… Wie inspiratie

over de contributiebetalingen van deze periode,

nodig heeft laat het maar weten, ik heb nog wel

aangezien we niet kunnen badmintonnen. Als

wat oefeningen liggen uit de tijd dat ik (drill)trai-

bestuur vinden we dat we onze leden hierin zo

ner was. Alle gekheid op een stokje: ook voor de

goed mogelijk tegemoet moeten komen. Beslui-

TC hebben de maatregelen rondom het Corona-

ten hierover zijn echter een verantwoordelijkheid

virus behoorlijke impact. Niet alleen op onder-

van de Algemene Ledenvergadering, dus als be-

staande evenementen, maar ook in onze voorbe-

stuur mogen wij hier geen beslissingen over ne-

reidingen op volgend seizoen (die inmiddels

men. We gaan daarom, als de omstandigheden

volop in gang zijn). Zo hebben er inmiddels al 2

dit toelaten, in september tijdens de ALV met jul-

TC vergaderingen via een videocall plaatsgevon-

lie in gesprek om een beslissing te nemen en

den. Jep, ook wij gaan met onze tijd mee. Hope-

met terugwerkende kracht een oplossing te zoe-

lijk laat de situatie het snel toe dat we weer kun-

ken. Mochten leden door de crisis financiële pro-

nen gaan badmintonnen en dat we samen met

blemen krijgen, dan denken we graag mee voor

jullie kunnen toewerken naar het volgende sei-

een oplossing op de korte termijn. Neem dan

zoen!

vooral contact op met ons.

Competitieafsluiting
We hopen natuurlijk dat we snel ons verenigings-

Zondag 9 februari hebben we met een grote

leven weer op kunnen pakken. Wel laten de

groep competitiespelers, invallers, zaalwachten

nieuwsberichten zien dat we er rekening mee

en trainers het competitieseizoen afgesloten met

moeten houden dat de crisis nog een flinke tijd

een heerlijk en gezellig diner bij De Hof van Gilze.

zal duren. Andere zaken hebben dan natuurlijk

En maar goed dat het seizoen afgelopen was: de

een hogere prioriteit om weer te starten. We vin-

toch al geblesseerde Christa viel letterlijk met de

den het daarom erg leuk om te zien dat er flink

deur binnen en ook Jort had krukken nodig om

in de tuin wordt gebadmintond en gesport om

zijn biefstukje van die avond richting huis te

toch een beetje fit te blijven. De ‘BC Gilze Stay At

brengen. Al met al een gezellige afsluiter. Op

Home Challenge’ heeft flink wat inzendingen ge-

naar volgend seizoen!

had, dus het is goed om te zien dat iedereen er
thuis toch het beste van probeert te maken.

Clubkampioenschappen

We hopen jullie snel weer te zien! Ik wil bij deze

En dan misschien wel het grootste gemis in ons

iedereen veel succes en sterkte wensen de ko-

voorseizoen. Vanwege de maatregelen rondom

mende periode.

het Corona-virus hebben wij als BC Gilze helaas
de Clubkampioenschappen moeten uitstellen. Of

Vriendelijke groeten,

dit uitstel of afstel wordt, moet de komende periode blijken. Als het nog enigszins lukt zoeken we
naar een alternatief weekend om het in te halen.

Sofie

Anders gaat de unieke situatie in de clubgeschiedenis optreden dat er een jaar geen
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clubkampioenschappen gespeeld gaan worden.

Competitieseizoen 2020-2021

Enorme teleurstelling, ook voor de Toernooicom-

Met het verschijnen van dit Virke hebben we in-

missie die al veel voorbereidend werk daarvoor

middels ook de teamindeling voor het nieuwe

verzet had. Kimberley, Bente, Lieke: alvast be-

competitieseizoen bekend gemaakt bij de com-

dankt, hopelijk kunnen we jullie inspanningen

petitiespelers. Net als afgelopen jaren beschik-

alsnog belonen met een mooi toernooi dit sei-

ken we over meer dames dan heren, wat er voor

zoen. We houden jullie zo goed mogelijk op de

heeft gezorgd dat we voor een “creatieve”, maar

hoogte van de ontwikkelingen.

in onze ogen daardoor niet mindere, teamindeling hebben gekozen. Uiteraard zijn wij als TC be-

Bekertoernooien

reid onze keuzes en motivaties hiervoor aan jul-

Ook de bekertoernooien – de Van der Kolk Cup

lie toe te lichten. Jullie kunnen je hiervoor wen-

voor de divisieteams en de Regiobeker voor de

den tot Evelien, Maaike en/of Tim Braspenning.

regioteams – zijn beide afgelast en worden dit

De jeugdindeling treffen jullie (vanwege het later

seizoen niet (uit)gespeeld. De spelers zijn hiervan

bekend worden) op een los ingevoegd papier

inmiddels op de hoogte gesteld.

aan.

Trainers

Senioren

Zowel Eli als Fabian hebben we een jaar langer
aan ons weten te binden voor de dinsdagavond-

Gilze 1 – 3e divisie

training. Zowel spelers als trainers zien nog vol-

Maaike van der Veer

doende ontwikkel- en leermogelijkheden samen

Sandy van Trier

en ook de persoonlijke klik is goed. Daarom zijn

Bente Willemse

we blij dat zowel Eli als Fabian volgend seizoen

Ben van der Veer

onze spelers weer een stap verder willen bren-

Thibo van Gils

gen in hun ontwikkeling.
Gilze 2 – 4e divisie

Wijzigingen samenstelling TC

Kimberley van Zon

Zoals inmiddels velen weten, gaat Evelien ons na

Fenne Kreeft

dit seizoen als competitiespeelster verlaten en

Robine Hooft

gaat zij “hogerop” spelen bij Shot uit Dongen. Zij

Rick van Baal

blijft wel lid van onze vereniging en met ons

* wisselheer

meetrainen op dinsdagavond, zodat onze jongere spelers een goede sparringpartner hebben.

Gilze 3 – 5e divisie

Wel heeft zij aangegeven haar taak als competi-

Sofie Oprins

tieleider senioren na dit seizoen neer te leggen.

Simone Kreeft

Maaike zal – na dit seizoen deze taak samen met

Christian van Zon

Evelien te hebben opgepakt – vanaf volgend sei-

Patrick Strengman

zoen alleen verder gaan als competitieleider senioren. We zijn Evelien natuurlijk erg dankbaar

Gilze 4 – 5e divisie

voor haar inzet binnen de TC de afgelopen jaren

Eva Oprins

en zullen op een later moment (wanneer er weer

Lizzy van Gils

gekust mag worden natuurlijk!) nog op een meer

Marieke van den Ouweland

gepaste wijze bedanken voor haar inspanningen.

Tim Wirken

Toch bij deze ook al: Evelien, namens de TC en

Dio van Gils

alle competitiespelers: bedankt!
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Binnenkort zal het inschrijfformulier voor de
Gilze 5 – 7e divisie

Midweek competitie voor komend seizoen ge-

Lieke van Oosterwijck

maild worden.

Danya Tuijtelaars
Anouk Kroot

Helaas zijn door de Corona-maatregelen ook de

Jort Willemse

laatste 3 RC trainingen van dit seizoen vervallen.

Koen Timmermans

Binnenkort zal ook het inschrijfformulier voor de

Jannes Oprins

RC training voor het komend seizoen worden gemaild .

Groeten namens de TC,
Tim Braspenning

Recreatie Commissie

Activiteiten kalender 2020
Uiteraard onder voorbehoud van eventuele
maatregelen omtrent Corona:
-

Gezelligheidstoernooi (OVB)
Woensdag 1 juli 2020

Waarbij in 't vorig Virke dit stukje nog vol stond
met plannen voor rest van het seizoen, moeten

Inspiratie voor de lente en de zomer

we nu, op moment van schrijven althans, een

Niemand weet hoe lang de huidige maatregelen

grote MISSCHIEN opschrijven. Want misschien

nog gaan duren, daarom hierbij alvast wat sug-

kunnen we ergens na 28 april weer samen ko-

gesties om toch lekker bezig te blijven met racket

men om onze geliefde sport te bedrijven, mis-

en shuttle in de tuin of op een plein:

schien duurt het nog tot na de zomervakantie.

-

Span een net en sla lekker over!

We wachten af…

-

Speedminton, speciaal materiaal om buiten
mee te spelen: www.speedminton.nl

Midweek competitie & RC trainingen

-

http://airbadminton.nl/

Door de maatregelen omtrent de Corona crisis is
de Midweek competitie helaas afgelopen voordat

Een nieuw initiatief, Airbadminton:

-

Voor mensen die behoefte hebben aan spel-

alle wedstrijden gespeeld zijn. Team 1 en 2 had-

regels voor het buiten badmintonnen, kijk

den ieder nog één duel gepland staan. Met het

eens op:

voortijdig einde zijn deze teams respectievelijk

https://badmintonline.nl/kennisbank/spelre-

op de 2e en 3e plaats in de poule geëindigd.

gels/spelregels-outdoor-badminton

Team 3 moet helaas 4 duels missen door het

-

Heb je geen speciale outdoor shuttle? Door

voortijdig einde van de competitie. Zij zijn, na een

een klein schroefje aan de binnenkant in de

verdienstelijk seizoen met maar liefst 4 debutan-

dop van een gewone shuttle te draaien wordt

ten in de competitie, op de achtste en laatste

deze iets zwaarder en daardoor veel minder

plaats geëindigd. Hopelijk smaakt het toch naar

wind gevoelig. Maar let op! De shuttle wordt

meer voor volgend seizoen.

ook veel sneller!
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•
•
•
•
•
•

Voor al het onderhoud aan uw auto
Aircoservice
Schadeherstel
In- en verkoop van gebruikte en nieuwe auto’s
RDW Erkend
APK II

•

Bovag lid

U kunt ons bereiken op tel.nr. 0161-452623, via email sportief.gilze@hetnet.nl of via onze website
www.autobedrijfsportief.nl
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Veel sterkte, gezondheid en wijsheid in deze

plezier en ga lekker badmintonnen in de tuin

aparte tijd! Hopelijk komen we allemaal goed uit

(Voor inspiratie: Zie onze #StayAtHomeChal-

deze periode!

lenge)

Groeten namen de Recreatie Commissie,

Namens de jeugdcommissie,
Eva Oprins

Michel van Dongen

Jeugdcommissie
Normaal gesproken zouden er voor de rest van
het seizoen nog leuke activiteiten gepland staan
voor de jeugdcommissie. Helaas kunnen we nu
met zekerheid zeggen dat deze voor het grootste
gedeelte niet door zullen gaan. Over het jeugdkamp is er op het moment van schrijven nog
geen duidelijkheid. Wanneer we uitsluitsel heb-

Hoi Allemaal,
Wat een rare woensdagen zijn het nu. Geen gehaast met eten om op tijd in de sporthal te zijn.
Geen gezellige praatjes met ouders, kinderen of
trainers.
Blijf vooral allemaal lekker bewegen, zodat we
straks allemaal fit blijven en zijn als we weer mogen gaan trainen.
Hopelijk allemaal tot snel.
Groetjes Monique

ben of dit doorgaat, zullen we dit per mail laten
weten.
In deze tijd zijn het vooral ook de dagelijkse dingen die we missen, zoals het badmintonnen op
de woensdagavond van 18:00 tot 20:00. Als trainers en JC-begeleiders missen we deze avonden
en dan met name de gezelligheid met onze
jeugdleden. Het is nu ook al even geleden dat we
elkaar hebben gezien en waarschijnlijk zal dat
ook nog even duren.

Geen trainingen, geen activiteiten, geen wedstrijden. Wat moeten we dan?
Natuurlijk braaf jullie school opdrachten maken.
Nog belangrijker, papa en mama helpen in en
rond het huis. Nog belangrijker, lekker buiten
spelen en sporten. Nog belangrijker, vaker (viWe missen jullie dus enorm, daarom hebben
hieronder alle trainers en JC-begeleiders een berichtje geschreven voor onze jeugdleden.
We hopen jullie zo snel als dat kan weer te zien.

deo)bellen met familie!
Dan zie ik jullie weer zo snel mogelijk! Allemaal
gezond en blij natuurlijk!
Groetjes Rick

Tot die tijd: Pas goed op jezelf, maak thuis veel
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Hopelijk komen jullie de tijd allemaal goed door!

Wat is het jammer dat we de sporthal niet meer

Dan wel niet badmintonnen in de sporthal, maar

in mogen voor onze favoriete sport... Ik mis de

misschien wel lekker in de tuin! Hopelijk kunnen

gezelligheid en jullie vermoeide koppies na de

we elkaar weer gezond en vol enthousiasme,

warming-up. Wees niet getreurd, we halen alle

snel terug zien op het badmintonveld!

gemiste warming-ups na de crisis weer in!

Groetjes Maud

Geintje natuurlijk.
Probeer fit te blijven en Badminton lekker in je

Dag allemaal,

tuin of buiten!

Ik hoop jullie allemaal weer snel te zien en dat

P.S. eet genoeg fruit

we weer flink kunnen gaan trainen!

Groetjes Jannes

Doen jullie allemaal de BC Gilze stayathome challenges?
Blijf fit en denk aan je gezondheid
Groet, Jort
Hee allemaal,
Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat alles goed
hopelijk met jullie ook? Ik mis de trainingen en
jullie gezelligheid. Maar deze quarantaine hoeft
natuurlijk niet te betekenen dat we niet kunnen
badmintonnen. Vergeet niet leuk mee te doen
met de stayathome challenges en dit door te sturen naar ons. Nieuwe challenges zijn natuurlijk
ook altijd welkom.
Ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven en we
elkaar weer snel kunnen zien. Dat we weer hard
kunnen trainen en er volgend seizoen weer vol
tegenaan kunnen gaan!
Groetjes Bente
Hoi allemaal,
Lieve kinderen, hopelijk gaat alles goed met jullie! Probeer in deze bijzondere tijd toch lekker

Hopelijk zijn jullie allemaal nog in goede gezond-

thuis te bewegen en eventueel badminton oefe-

heid en zien we elkaar snel weer!

ningen te doen. Ik hoop jullie snel weer in de
sporthal te zien! Liefs Marieke

Maar voorlopig zijn jullie in deze gekke periode
op jezelf aangewezen om fit te blijven. Wij kun-

Om de tijd sneller door te komen is het heel fijn

nen natuurlijk wel altijd wat tips meegeven! Doen

(en goed voor je!!) om lekker actief te blijven! Dus

jullie bijvoorbeeld al mee met de BC Gilze Stay-

pak je skeelers, hardloopschoenen, voetbal of

AtHome Challenge? En hebben jullie al eens be-

springtouw erbij. Actief bezig zijn kan namelijk op

dacht dat je ook prima een circuitje kan doen op

heel veel verschillende manieren. Als je nu goed

de speeltoestellen in jouw wijk!?

fit blijft, gaan we straks weer volle bak aan de
slag! Ik hoop jullie snel weer gezond op de baan

Blijf fit en gezond! En we zien elkaar gauw weer.

te zien
Groetjes Christa
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Groetjes Evelien

11

PR commissie
De Corona-crisis zorgt ervoor dat we social distancing moeten betrachten. En gelukkig doen we
dat ook massaal ter voorkoming van verdere vergroting van de ellende. Helaas ontregelt deze crisis niet alleen ons dagelijks leven waarbij schoolgaande kinderen thuis online les krijgen; dat ouders zoveel als mogelijk ook thuis moeten werken en dat we opa en oma, familie en vrienden
nu niet kunnen zien. Uit eigen ervaring kan ik
melden dat dit een grote opgave is en veel hectiek met zich meebrengt. Laat staan hoe het in
de zorg-beroepen eraan toe gaat, chapeau voor
hun indrukwekkende inzet ‘aan het bed’!
Juist in deze hele bijzondere en ongewone tijd
hebben mensen behoefte aan een gezonde balans door ook de ontspanning te zoeken. Badmintonnen is uiteraard voor ons allen het ideale
sportieve vertier wat tenminste op de woensdagavond voor alle leden ‘de mooiste break van de
week’ is. Naast het elkaar uitdagen op sportief niveau en heerlijk te zweten is ook de 3e helft van
belang. Nu meer dan ooit missen we elkaars aanwezigheid in de hal en in het Sportcafé. Hieruit
blijkt maar weer eens de sociale functie die wij
als badmintonclub hebben in de maatschappij.
Op dit moment van schrijven (7 april) kijk ik reikhalzend uit naar de eerste keer weer lekker ‘naar
de badminton’. Waarschijnlijk zoals zovelen van
jullie.
Binnen de PR commissie maken we er het beste
van, maar zijn ook deels ‘onthand’. Er valt niets
leuks te schrijven voor het Weekblad Gilze-Rijen,
want er zijn geen activiteiten. Zo is het momenteel ook niet echt een gepaste periode om achter
aflopende sponsorcontracten aan te jagen. Dat is
voor een later moment. Het MKB en, meer specifiek, de middenstanders in Gilze zien omzetten
teruglopen. De horeca zelfs tot 0, op een enkele
bezorgmaaltijd na. Hopelijk voor eenieder worden binnenkort de strenge maatregelen weer

12

wat versoepeld zodat iedereen weer back in business is. Tot die tijd zou ik jullie allen graag willen oproepen om de middenstanders uit Gilze en
omstreken, en zeker onze sponsors, juist nu te
steunen door bijvoorbeeld een cadeaubon aan
te schaffen, die bezorgmaaltijd een keer te bestellen of juist een keer een extra lekker broodje
bij de ambachtelijke bakker te kopen. Of als je nu
toch tijd over hebt, is Veldsink-Roelands wellicht
een interessante(re) partij om jouw verzekeringspakket eens aan voor te leggen? Op deze manier
kunnen we er samen aan werken dat we het levendige karakter van ons dorp in stand houden.
En bewijzen we tegelijkertijd onze trouwe clubsponsoren een hele fijne dienst. Alvast bedankt
voor ieders bijdrage aan onze sponsors!
Samenhangend met aflopende sponsorcontracten weten we momenteel nog niet of we alle
clubshirts voor de competitiespelers moeten
gaan vervangen of niet. Natuurlijk hopen we dat
de huidige hoofdsponsors hun support aan BC
Gilze weer willen verlengen, want alleen met hun
financiële steun is het mogelijk voor onze spelers
om uitsluitend tegen een beperkte competitiebijdrage van alle faciliteiten gebruik te maken die
hiermee te maken hebben (extra zaalhuur, extra
(veren) shuttles, trainers, team-inschrijvingskosten etc.). Maud zal jullie t.z.t. benaderen op het
moment dat we toe zijn aan de nieuwe jaarlijkse
clubkleding-bestelling.
We hebben ook goed nieuws te melden! Het
nieuwe BC Gilze-merchandising artikel is besteld
en onderweg naar Gilze. Ik wil nog niet al teveel
verklappen maar het is een artikel wat je (bijna)
overal kunt gebruiken om fit te blijven. Zeker in
de #stayathome challenges in deze periode is
het een welkom ‘gebruiksvoorwerp’. Zodra we
het item binnen hebben zullen we dit wereldkundig maken via onze socials.
Blijf gezond, stay safe!
Mario.

Kopij: kopijvirke@outlook.com
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Doorgeefpagina
senioren
Beste badmintonleden,
Ik neem de schrijfveer op om een stukje in ’t
Virke te schrijven. Even in de inkt dopen en dan
beginnen.

zoveel flauwe grappen en gezeur aan mijn hoofd.
Dus ssst, niet verder vertellen. Ik houd me in de
regio zuid bezig met boekonderzoeken voor de
omzetbelasting bij grote ondernemingen.
Ik ben pas op mijn 30ste gestart met badminton.
Daarvoor waren mijn sporten voornamelijk tennis, squash en tafeltennis. Daarnaast houd ik ook
van duurloop. Dat doe ik nog regelmatig. Wat jaren terug noemde ik dat nog gewoon hardlopen,
maar inmiddels gaat het helaas iets langzamer.
Het is alweer 15 jaar en 15 kg geleden dat ik in
mijn geboortestad de marathon heb gelopen.
Om eerlijk te zijn heb ik twee jaar achtereen de
halve marathon gelopen, maar een kniesoor die
daar op let.

Mijn naam is Marno Janssen. Ik ben 58 jaar en
geboren en getogen in Eindhoven.
Vanaf mijn 25ste woon ik in Best. Velen van jullie
denken dat ik uit Tilburg kom omdat ik in juni
2018 samen met John, Fons en Jan vanuit een Tilburgse recreantenvereniging richting Gilze ben
gekomen en deze drie heren wél uit Tilburg komen. Maar ik dus niet. Jammer genoeg heeft Jan
inmiddels noodgedwongen het racket aan de wilgen moeten hangen.
Ik ben getrouwd met Anja. We hebben twee
dochters en de jongste dochter heeft samen met
haar man ook weer twee dochters. Helaas zien
we ze niet zo vaak als we eigenlijk zouden willen
omdat ze behoorlijk ver weg wonen (bij Den Helder).

Net als bij Martin is duiken ook een liefhebberij
van mij. Dat doe ik eigenlijk alleen in het buitenland. In Nederland duik ik ook wel eens, maar
dan alleen in bed. We zouden afgelopen week
vertrekken naar Egypte maar helaas is deze vakantie geannuleerd. In de Rode Zee heb je soms
het gevoel dat je in een aquarium zwemt, gewoonweg prachtig. Enkele jaren geleden hebben
we de kinderen en kleinkinderen meegenomen
naar Egypte. Dat was een bijzondere ervaring.

Na een groot aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de accountancy en bij het UWV, ben ik
sinds 2006 in dienst bij het Ministerie van Financiën. Ik werk eigenlijk gewoon bij de Belastingdienst in Eindhoven, maar dat wil ik geheimhou-

Voor kleindochter Leah was het heel speciaal,
omdat alle andere kinderen geen Nederlands
spraken en voor opa en oma was het heel bijzonder dat hun ligbed bij het pierenbadje stond in
plaats van aan de pool van het adult only hotel.

den binnen deze vereniging, anders krijg ik
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Meestal gaan we, wel met een beetje CO2
schaamte, met het vliegtuig op vakantie. Wat

Doorgeefpagina jeugd

vliegen betreft heb ik nog een raadsel voor jullie.
De eerste 8 keer dat ik met een vliegtuig heb ge-

Ik woon in de Haviksnest samen met mijn vader,

vlogen ben ik niet met dat datzelfde vliegtuig ge-

mijn moeder en mijn broertje Wes. Ook hebben

land. Hoe kan dat? De eerste die zich bij de re-

wij een hond. Hij heet Santos en hij is een Bor-

dactie van ‘t Virke meldt met de juiste oplossing,

deauxdog. Santos is 4,5 jaar oud en weegt ruim

krijgt een leuke verrassing bij de eerstvolgende

75 kilo, maar is erg lief.

speeldag.
Terug naar badminton. De overgang van de vereniging in Tilburg naar BC Gilze was geen gemakkelijke. Ik heb daar bijna 25 jaar gespeeld en dus
net het bosje jubileumbloemen gemist.
Maar de club werd elk jaar kleiner, er was geen
aansluiting tussen de jeugd en de senioren en
het bestuur wilde al jaren stoppen, zodat er vanuit hen niets meer werd georganiseerd. Hoe anders is dat in Gilze. Ik wil daarom via deze doorgeefpagina het bestuur (en de commissieleden)
mijn complimenten geven. Wat wordt hier veel
georganiseerd. Wat een inzet, geweldig. De
pubquiz in maart bijvoorbeeld was ook weer
hartstikke leuk. Daarbij heb ik het warme onthaal
door de ontvangstcommissie in 2018 als zeer
plezierig ervaren en de meeste leden geven je
ook direct het gevoel dat je welkom bent. In de
bar heerst bijna altijd een fijne sfeer. Helaas worden er geen sportkantine prijzen gehanteerd,
maar daar staat wel een ruim assortiment tegenover en natuurlijk gezellig barpersoneel. Door de
gezelligheid aan de bar doet het me wel wekelijks pijn dat ik daarna weer zo ver naar huis
moet rijden. Gelukkig krijg ik van het bestuur een
zeer riante reiskostenvergoeding anders zou het
wel een hele dure hobby voor me zijn :-)

Ik zit op de Christoffel in Breda. Ik zit in het derde
leerjaar. Ik volg de richting horeca, brood en recreatie. Voorheen zat ik op de Bolster. Dat was
een leuke school. Mijn favoriete vakken op
school zijn de praktijkvakken. Ik volg de praktijklessen op Tessenderlandt. Als ik klaar ben met
school wil ik bakker worden.
Waar je me ’s nacht wakker voor kan maken is

Tot ziens op de baan of in de bar.

voor als we op vakantie gaan. We gaan meestal

Groetjes Marno

Door de huidige omstandigheden is het nu niet

De redactie geeft de pagina door aan Fabi van

maar wel te begrijpen.

Oosterwijck

in de meivakantie en in de zomervakantie weg.
mogelijk om op vakantie te gaan. Dat is jammer

Thuis zit ik graag achter mijn laptop om te gamen. Ik heb daar diverse spellen op staan. Mijn
hobby’s zijn beeldhouwen, gamen en voetbal. Ik
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voetbal bij VV Gilze. Daar zit ik in de JO16-1 wat

assortiment Harry Potter-sokken, waar iedereen

een leuk team is. Ook doe ik aan beeldhouwen.

in de kleedkamer overigens wel van op de

Ik krijg les van Tineke van Laarhoven. Ik heb al

hoogte is. Maar ik snap dat dit de vraag oproept:

meerdere beeldhouwwerken gemaakt. Deze

Waar komt dit allemaal vandaan?

staan allemaal thuis. Ik ben nu ook bezig met een
beeldhouwwerk. Wat dat gaat worden weet ik

Laat ik voor die vraag beginnen bij het begin:

nog niet.

Waar gaat dat verhaal eigenlijk over?
Nou, het gaat over het sulletje Harry Potter die in

Ik vind BC Gilze een erg leuke vereniging. De trai-

de bezemkast van zijn oom en tante woont (Het

ningen op woensdag zijn leerzaam maar ook erg

verhaal vindt trouwens plaats in de jaren ’90, dus

gezellig. BC Gilze organiseert vele leuke activitei-

vandaar de kekke bril), tot hij een uitnodiging

ten. Het kamp is elk jaar weer supergezellig en

krijgt voor Hogwarts School for Witchcraft and

erg leuk. Ik zit nu 4 jaar bij BC Gilze en hoop nog

Wizardry. Harry blijkt namelijk een tovenaar te

lang lid te blijven. BC Gilze ga zo door waar jullie

zijn.

mee bezig zijn! Ik geef de pen graag door aan
Teun Klaassen.
Groeten,
Scott Arts

Awkward!
Michel kwam pas geleden naar me toe om te vragen of ik een stukje wilde schrijven over mijn leven als Harry Potter-fan voor de Awkward-pagina. Ik voelde me enigszins beledigd, aangezien
het dus blijkbaar heel raar is om Harry Potter
leuk te vinden. Nu kwamen de maatregelen van
het RIVM in die zin goed uit, omdat Jannes en ik

Op deze school komt hij erachter dat zijn ouders

tijdens de avonden thuis van de gelegenheid ge-

zijn vermoord door de kwade tovenaar Volde-

bruik hebben gemaakt en met een Harry Potter-

mort, die toen hij Harry ook probeerde te ver-

marathon zijn gestart, die we (uiteraard) binnen

moorden, zijn macht verloor. Harry heeft hier

de week hadden afgerond, waardoor ik optimaal

een litteken in de vorm van een bliksemschicht

ben voorbereid op het schrijven van dit stukje.

aan overgehouden en is de enige die Voldemort
definitief kan verslaan. Gedurende zijn jaren op

Want wat maakt je een Harry Potter-fan? Ik heb

Hogwarts komt hij steeds meer te weten over

deze vraag ook bij Dio weggelegd en die zei het

Voldemort en de link met hemzelf. Hij beleeft

volgende: Dat je alle boeken 4x gelezen hebt en

daarna verschillende avonturen met zijn beste

de films ook al 20x hebt gezien. Of dat je op fan-

vrienden Ron en Hermelien, die hem helpen in

sites nog altijd nieuwe dingen kunt ontdekken,

zijn queeste om Voldemort te verslaan. Daar-

omdat de schrijfster J.K Rowling verhalen of theo-

naast gebeurt er ook van alles in het magische

rieën van fans goed- of afkeurt.

universum, waar zwerkbal, toverspreuken en
magische wezens een belangrijke rol spelen. De

Als ik naar mezelf kijk, klopt dit inderdaad rede-

rest ga ik natuurlijk niet verklappen…

lijk. Ook beschik ik over een bescheiden
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Het eerste boek kwam uit in het goede jaar 1997

Wat ik ook merk is dat ik geregeld in Facebook-

en de eerste film draaide in 2001 in de biosco-

berichten over Harry Potter word getagd. Hier-

pen. Er zijn in totaal 7 boeken en 8 films. 10 jaar

door krijg ik inmiddels ook vrij veel reclame van

na het verschijnen van de eerste film werd in

Harry Potter producten gespamd. Ik heb het ook

2011 de filmreeks afgesloten met de achtste film,

wel enigszins zelf uitgelokt, omdat ik merk dat de

het boek hiervan kwam in 2007 uit. Wat ik het

jongere of oudere generatie badmintonners

mooie vind aan de boeken en films is dat de per-

soms wat neerbuigend doen over Harry Potter.

sonages als het ware meegroeien met het ver-

En dan heb ik toch weer net de neiging om de

haal. In de films waren de acteurs immers een

discussie aan te gaan. ‘Ja, het is toch allemaal niet

jaar of 10 toen ze werden gecast en begin twintig

echt.’ Ja, dat snap ik natuurlijk ook wel. Soms is

toen de laatste film uitkwam. De films worden

het echter leuk om jezelf compleet in een andere

hierdoor ook steeds spannender en donkerder,

wereld te verliezen, waar andere dingen mogelijk

waardoor je als lezer en kijker ook meegroeit

zijn en waar alles kan. Zeker in de huidige tijd is

met het verhaal. Zo was ikzelf een jaar of 7 toen

het fijn om even aan totaal iets anders te denken

ik de eerste film zag en sindsdien heb ik alle boe-

en alleen maar bezorgd te zijn over wat er gaat

ken gelezen en de films meerdere malen gezien.

gebeuren met Harry, Ron en Hermelien.

Ik zat ook precies in de goede generatie: De toverwereld die wordt geschetst in het verhaal is

Maar goed, om eventuele verveling in de ko-

namelijk gewoon megavet als je op de basis-

mende periode te overleven, roep ik nog een

school zit en omdat je het dan zo gaaf vindt, blijf

#stayathomechallenge in het leven: Verdiep je

je dat nu nog steeds zo vinden.

eens in de wereld van Harry Potter! Dus ga
vooral lekker de boeken lezen en de films kijken.

Om daar nog een voorbeeld over te schetsen: Ik

Ik ben altijd beschikbaar voor vragen of om

kan me nog goed herinneren dat ik in groep 7 zat

DVD’s/Boeken uit te lenen

toen het laatste boek uitkwam. Met een grote
groep kinderen lazen we dit ongeveer tegelijk.
Nu hadden we alleen een meisje in de klas, die
altijd sneller las en dan ging spoilen over wat er
ging gebeuren en wie er doodging. Dat werd
haar op zijn zachtst gezegd niet in dank afgenomen, laten we maar zeggen dat ze meerdere ke-

Met magische groeten,
Eva
P.S. Jannes wilde er ook wat over zeggen, alleen
denken we dat hier een foto meer zegt dan
woorden.

ren naar huis moest lopen in plaats van fietsen,
nee dat is natuurlijk een grapje.
Wat ik ook gaaf vind aan het verhaal, is dat het
ontzettend goed in elkaar zit. Sommige dingen
zijn in de eerste boeken naar voren gekomen die
in de laatste film weer een ontzettende impact
hebben. Dat maakt het gewoon ontzettend tof.
Nu nog steeds zijn er fanpagina’s waarop de
schrijfster commentaar geeft op wat fans denken
te weten over het universum van Harry Potter.
Daar komt ook ontzettend veel terug, wat in de
boeken dan ook hartstikke goed is onderbouwd.
Dat zie je lang niet bij alle langlopende series en
Harry Potter onderscheidt zich daarin echt.
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Zaaldiensten

Af & Bij

22 april: Jannes Oprins – Richard Schrauwen

Bij:
+ Liz Aerts

29 april: Fabi van Oosterwijck – Evelien Stokkermans

+ Sid Boemaars
+ Sindy Deliën
+ Teodoras Magyar

6 mei: Miriam Runge – Ban van der Veer Sr.
Af:
13 mei: William Aarts – Monique Willemse –
Ophof
20 mei: Fenne Kreeft – Eduard van Broekhoven
27 mei: Joris van Mourik – Maud Faes
3 juni: Bart van Elderen – Ruud van Heijst
10 juni: Jannick Ickenroth – Patrick Strengman
17 juni: Mark Geerts – Frans Oprins
24 juni: David Bogaarts – Marry van Mierlo
1 juli: Gezelligheidstoernooi Recreatiecommissie
(onder voorbehoud)
8 juli: Susanne Klaassen – Christa Hooft

- Jonathan Bertens
- Daphne van Strien
- Femke Braspenning
- Rodney Spruijt

Jarige seniorleden
Susanne Pouw

8 mei

Hans Weij

10 mei

Miriam Runge

12 mei

Jolanda van den Broek

12 mei

Christian van Zon

14 mei

Jeroen Albers

14 mei

Mandy Dirkx

23 mei

Marry van Mierlo

23 mei

Marieke van den Ouweland

3 jun

Jarige jeugdleden
Jonathan Bertens

23 apr

Liz Aerts

26 apr

Ruben Klaassen

20

2 mei

Jens van der Avoort

12 mei

Shalita Mahadeosing

25 mei

Kopij: kopijvirke@outlook.com
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De antwoorden van: Tim Wirken
1.

Naam:

Tim Wirken

2.

Geboortedatum:

29 december 1987

3.

Ik badminton al sinds:

10e

4.

Mijn favoriete spelsoort is:

Herendubbel

5.

Mijn beste slag is:

Backhand verdediging

6.

Ik speel in team:

Gilze 4

7.

Mijn school is:

N.v.t.

8.

Later word ik:

Vader

9.

Beste trainer:

Jeffrey Volkert

10. Mijn idool:

Heb ik niet

11. Favoriete muziek:

Eigenlijk vanalles

12. Hobby’s:

Badmintonnen, spelletjes spelen, Gilse feesten afgaan

13. Ik heb er een hekel aan als ik:

Naar de tandarts moet

14. Ik zou heel graag:

Gezond blijven

15. Ik blijf altijd:

Gezellig

16. Beste eigenschap:

Sociaal

17. Slechtste eigenschap

Dat ik al 15 jaar niet naar de tandarts ben geweest

18. Andere sporten die ik ook leuk vind:

Om te kijken: alles, doen: cruisen, darten, kaarten

19. Ik help mijn moeder met:

Het eten op te eten op donderdag avond

20. Ik help mijn vader met:

Nergens mee

21. Ik eet het liefst:

Kangoeroebiefstuk

22. Ik lust geen:

Zuurkool

23. Tv-programma:

Wie is de Mol?, Flikken Maastricht, How to get away with
murder

24. Lievelingsdier:

Mijn goudvis

25. Mooiste boek:

Ik lees niet

26. Mooiste film:

The Gladiator

27. BC Gilze moet verbeteren:

De teamindeling

28. Dit is goed bij BC Gilze:

De derde helft

29. Hartewens:

Nee

30. Ik zal nooit:

Iemand een klap geven

31. Ik zou het erg vinden als:

De gezelligheid bij BC Gilze weggaat

32. Ik heb veel plezier als:

Ik bij Kimberley ben

33. Ik kan wel janken als:

Kan ik niet meer

34. In mijn dromen:

Heb ik huisje, boompje, beestje

35. Voor mijn verjaardag wil ik:

Een gezellig feestje

36. Over 10 jaar ben ik:

Hopelijk getrouwd, een huis en 2 kinderen

37. Heb bewondering voor:

Ons pap en ons mam

38. Op vakantie naar:

Brazilië

39. Op mijn verlanglijstje staan GEEN:

Kat

40. Wat doe je met 1 miljoen:

Huis kopen (niet meer groot)

41. Wat waren je goede voornemens:

Heb ik niet

42. Heb je nog iets te melden:

Nee
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1.

Naam:

Tim Wirken

2.

Geboortedatum:

29 december 1987

3.

Ik badminton al sinds mijn:

10e

4.

Mijn favoriete spelsoort is:

Mix

5.

Mijn beste slag is:

Smash

6.

Ik speel in team:

B1 jeugdteam

7.

Mijn school is:

Beatrix College

8.

Later word ik:

Kok

9.

Beste trainer:

Jurgen Wouters

10.

Mijn idool:

Heb geen idool

11.

Favoriete muziek:

Alles

12.

Hobby’s:

Badmintonnen, computeren, TV kijken

13.

Ik heb er een hekel aan als ik:

Geblesseerd raak

14.

Ik zou heel graag:

A-kampioen worden

15.

Ik blijf altijd:

Badmintonnen

16.

Beste eigenschap:

Vrolijk

17.

Slechtste eigenschap:

Veel ruzie met m’n broertje

18.

Andere sporten die ik ook leuk vind:

Voetbal en tennis

19.

Ik help mijn moeder met:

Afwassen

20.

Ik help mijn vader met:

Nergens mee

21.

Ik eet het liefst:

Shoarma

22.

Ik lust geen:

Mosterd

23.

TV-programma:

Studio Sport

24.

Lievelingsdier:

Parkiet

25.

Mooiste boek:

Ik lees niet

26.

Mooiste film:

Lord of the Rings 2

27.

BC Gilze moet verbeteren:

Meer op zondag spelen, meer competitie

28.

Dit is goed bij BC Gilze:

Het kamp

29.

Hartewens:

Heb ik geen

30.

Ik zal nooit:

Liegen

31.

Ik zou het erg vinden als:

De badminton weggaat

32.

Ik heb plezier als:

Ik bij mijn vrienden ben

33.

Ik kan wel janken als:

Er iemand dood gaat

34.

In mijn dromen:

Geen dromen, heb alleen nachtmerries

35.

Voor mijn verjaardag wil ik:

Een scooter

36.

Over tien jaar ben ik:

Chef-kok

37.

Heb bewondering voor:

Ons mam en ons pap

38.

Op vakantie naar:

Spanje

39.

Op mijn verlanglijstje staat GEEN:

Boek

40.

Wat doe je met 1 miljoen euro:

Groot huis kopen

41.

Wat waren je goede voornemens:

Weet ik niet, die had ik niet

42.

Heb je nog iets te melden:

Dat iedereen naar badmintonvrienden.tk moet gaan
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Jeugdredactie
Zoals jullie al gemerkt hebben is het de komende
en de afgelopen weken geen badminton vanwege het Coronavirus. Daarom hebben wij hier
voor jullie een paar leuke tips om deze tijd gezond en wel door te komen.
De beste bingewatch films en series
We hebben een aantal films uitgekozen per leeftijdscategorie, zodat jullie je niet hoeven te vervelen.
van 1 t/m 10 jaar
-

De Smurfen (AL)

-

Frozen 1 en 2 (6+)

-

Buurman en Buurman (AL)

-

Tom en Jerry (AL)

-

Winnie de Poeh (AL)

-

High School Musical (AL)

-

Dummie de Mummie (6+)

-

Hoe tem je een draak (6+)

-

Meester Kikker (AL)

-

Mees Kees (AL)

-

The Crown (9+)

-

Game of Thrones (16+)

-

The Good Place (12+)

-

Harry Potter (9+)

Andere sportieve dingen
Ondanks dat we nu niet mogen badmintonnen,
wat wij natuurlijk heel erg jammer vinden, hebben de trainers een aantal challenges gemaakt
waaraan je mee kan doen. Deze maken ze zodat
we met z’n allen lekker in beweging blijven en
toch met badminton bezig te zijn. Deze challenges zijn te vinden op de instagram pagina van BC
Gilze, dus doe gezellig met ons mee!

Dit waren dan al onze tips. Wij van de badminton
hopen natuurlijk dat jullie allemaal gezond blijven en wij zien jullie graag snel weer.
De jeugdredactie

van 10 t/m 18 jaar
-

Riverdale (15+)

-

Twilight (15+)

-

La Casa de Papel (12+)

-

Broadchurch (12+)

-

Stranger Things (16+)

-

Orange is the New black (12+)

-

13 Reasons Why (16+)

-

Teen Wolf (16+)

-

The Walking Dead (16+)

-

Prison break (16+)

-

Marvel films (12+)
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Stay at Home Challenge
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze

T.S.C. Gosens | Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | | Vermeer Architecten |
Keurslagerij De Jong | Online Badmintonshop | Koningslicht BV | Van Eerd BV
Veldsink-Roelands Verzekeringen | De Huyskamer

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness
Hoofdsponsor juniorencompetitie: Fysiotherapie Gilze
Hoofdsponsor shuttles: VSMI
Sponsor Clubkampioenschappen: Buitenhof Tuinmeubelen

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!
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Wist u dat…
……… je Kimberly feitelijk als Kimberley schrijft?
……… je ook gewoon ‘Van Zon’ kunt zeggen…?
……… je dan wel kans hebt dat Christian ‘du Soleil’ hier dan weer op reageert?
……… je Robo eigenlijk als Robine schrijft?
……… Maaike, naast een grote sporttas, ook nog een rugzakje heeft?
……… Loewy -als aanwezige supporter- tijdens de 1/2e finale wedstrijd van de KNVB-beker FeyenoordNAC precies tegelijk opging (qua stand) met zijn eigen Midweek-team dat op exact hetzelfde
tijdstip speelde: via 5-0 ging het vervolgens naar 7-1?
……… het winnende team van de zeer geslaagde BC Gilze-pubquiz ‘Jezus Kwistus’ is geworden?
……… het ‘sterkste geslacht’ (de dames…) wederom genoegen moesten nemen met de 2e plaats?
……… de 2 jeugd-kampioensteams van BC Gilze -zeer terecht- groots zijn gehuldigd door de TC in een
afgeladen Sportcafé waar veel toeschouwers bij aanwezig waren?
……… onze BRAVO-jeugdteams inmiddels al zo berucht zijn dat laatst het team van Zwaluwen gewoon
(per ongeluk) een hoger/ouder team erop afstuurde?
……… ‘topfans’ Robine en Fenne op jacht zijn naar het vest van Ruud van Heijst?
……… juist in deze ‘awkward’ corona-tijden de meest creatieve ideeën naar boven komen drijven bij de
Jeugdcommissie (check onze Facebook-pagina voor de “BC Gilze-stayathome challenges”)?
……… wij extra trots zijn op Sandy, Susanne en Toon, die zich allemaal momenteel volop
inzetten op (de cohort-afdelingen) van het ziekenhuis en daarmee de zeer welkome hand aan het
bed zijn van de vele corona-patiënten?
……… ondanks de corona-crisis BC Gilze als bestuurlijke vereniging volop doordraait achter de
schermen?
……… we momenteel druk bezig zijn met het mogelijk verzetten van de BuitenHof Tuinmeubelenclubkampioenschappen, bekijken of het BC Gilze-jeugdkamp nog door kan gaan, verplaatsing van
de vrijwilligersbarbecue, dat de Midweekcompetitie voortijdig is afgesloten en hoe we om willen
gaan met de zaalhuur-kosten in relatie tot de contributie van onze leden?
……… we jullie hierbij bedanken voor jullie begrip en geduld tot zover; ook wij kunnen niet wachten tot
we weer mogen gaan badmintonnen met jullie? Stay safe!!!
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