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Van de Redactie
 

Beste badmintonners en andere lezers.

  

Alweer het derde Virke van dit seizoen

en tevens het laatste van. Hopelijk leuk 

leesvoer voor u tijdens deze lange do

kere dagen. 

Uiteraard is dit Virke weer gevuld met de 

vaste rubrieken. In het begin van dit se

zoen hebben we een paar nieuwe rubri

ken ingevoerd, we proberen af en toe 

wat maar misschien vinden jullie ook het 

leuk om met ons mee te denken?? Dus.. 

hebben jullie leuke, bijzondere of minder 

bijzondere ideeën of suggesties…

het ons weten. Mail gerust naar vi

ke@bcgilze.nl of spreek ons aan en wie 

weet zie je jou inbreng terug in het vo

gend Virke. 

 

Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen 

en een gelukkig en sportief Nieuwjaar.

  

Veel leesplezier. 

  

Namens de redactie, 

 

Ed en Jos 

 

Van de Voorzitter
 
Beste leden, 

 

Op het moment van het schrijven van dit 

stuk is het belangrijkste nieuws van de 

dag dat alle voetbalwedstrijden zijn a

gelast, zodat wordt stilgestaan bij het 

overlijden van grensrechter 

Nieuwenhuizen als gevolg van mishand

ling door een aantal spelers. E

trieste gebeurtenis, die volgens mij m

de het gevolg is van de verharding van 

de maatschappij. 

 

 

 

Van de Redactie 

andere lezers. 

Virke van dit seizoen 

. Hopelijk leuk 

leesvoer voor u tijdens deze lange don-

Uiteraard is dit Virke weer gevuld met de 

vaste rubrieken. In het begin van dit sei-

euwe rubrie-

ken ingevoerd, we proberen af en toe 

wat maar misschien vinden jullie ook het 

leuk om met ons mee te denken?? Dus.. 

hebben jullie leuke, bijzondere of minder 

of suggesties… laat 

het ons weten. Mail gerust naar vir-

of spreek ons aan en wie 

weet zie je jou inbreng terug in het vol-

wensen jullie alvast fijne feestdagen 

en een gelukkig en sportief Nieuwjaar. 

an de Voorzitter 

moment van het schrijven van dit 

stuk is het belangrijkste nieuws van de 
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last, zodat wordt stilgestaan bij het 

overlijden van grensrechter Richard 

als gevolg van mishande-

ling door een aantal spelers. Een erg 

trieste gebeurtenis, die volgens mij me-

de het gevolg is van de verharding van 

Het blijkt dat in het voetbal agressie r

gelmatig voor komt, gelukkig is dat in de 

badmintonsport nog lang niet het geval. 

Ik heb nog nooit meegemaakt, n

hoord dat er enige vorm van agressie 

heeft plaatsgevonden bij badmintonwe

strijden, toch wil ik er wel aandacht aan 

besteden. Ik merk dat de mentaliteit wel 

aan het veranderen is, steeds vaker zie 

ik ouders bij jeugdcompetitiewedstrijden 

die erg fanatiek zijn en waarvoor ‘het 

winnen’ op de eerste plaats staat. Soms 

tot gevolg dat tussen ouders discussies 

ontstaan over beslissingen van de te

ler/scheidsrechter.  

 

Bij de badmintonsport is sportiviteit heel 

erg belangrijk, dit blijkt onder andere uit 

de tellers/scheidsrechters die door de 

(thuis)spelende vereniging verzorgd 

moeten worden, er is geen onafhankeli

ke scheidsrechter aanwezig. Daar waar 

de teller/scheidsrechter tijdens een we

strijd geen beslissing kan nemen omdat 

hij niet heeft kunnen constat

shuttles in of uit was, wordt een ‘let’ g

speeld, tenzij de twee spelende partijen 

het eens zijn of de shuttle in of uit was. 

Bij een ‘let’ wordt het punt over g

speeld.  

 

Gelukkig zijn de ouders van onze jeug

leden niet té fanatiek volgens mij

ook hen is enige fanatisme niet vreemd. 

Met fanatisme is niets mis, maar dat 

mag niet ten koste gaan van het plezier 

in het badmintonspel. Daarom wil ik de 

ouders erop wijzen dat ze een voo

beeldfunctie hebben voor hun kinderen. 

Deze voorbeeldfunctie geldt ook voor de 

spelers uit de seniorencompetitie, de 

jeugdleden zien ook hun wedstrijden. 

Voor onze vereniging staat plezier boven 

prestatie. Presteren is belangrijk

het plezier in het spel en tussen de 
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teamleden onderling is het allerbelan

rijkste. 

 

Binnen BC Gilze heerst een sportieve en 

sociale cultuur, gekenmerkt door een 

grote onderlinge betrokkenheid met 

ruimte voor persoonlijk contact. Om d

ze positieve sportsfeer vast te houden is 

een gedragscode ontwikkeld. De alg

mene gedragscode geldt voor iedereen 

die BC Gilze bezoekt en/of vertege

woordigt. Daarnaast zijn meer specifieke 

gedragscodes voor spelers, tra

ners/coaches en ouders opgesteld om 

ons sportklimaat binnen de vereniging te 

ondersteunen. De gedragscode is te vi

den op onze website 

(http://www.bcgilze.nl/gedragscode.html

). Lees de gedragscode eens door en 

houd je er aan, spreek daarnaast and

ren aan op hun gedrag als dit niet in 

overeenstemming is met de gedragsc

de. Samen moeten we ervoor zorgen dat 

de badmintonsport en in het bijzonder 

bij onze vereniging de sportieve en g

zellige sport blijft die het al jaren is.

 

Tot slot wil ik iedereen hele fijne Kers

dagen toewensen en uitnodigen voor de 

nieuwjaarsreceptie van BC Gilze die tr

ditioneel zal worden gehouden op 1 j

nuari om 11.00 uur aan het Water aan 

de Warande. Ook voor jeugdleden met 

hun ouders staat warme Chocomel, 

snert, koffie of thee klaar! 

 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

 

“De pessimist klaagt over de wind,

de optimist verwacht dat die draait,

en de realist stelt de zeilen bij.”

 
~William Arthur Ward ~
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Technische    

Commissie 
 

Het lopende competitieseizoen loopt op 

zijn einde. Nog 2 wedstrijden voor de 

meeste teams en de eindstanden kunnen 

worden opgemaakt. Hieronder de stand 

van zaken per 7 december j.l.

Even een tussenstandje per team (je 

kunt altijd de meest actuele uitsl

gen/standen vinden via de competitielink 

op www.bcgilze.nl): 

 

Gilze U11-3: dit jeugdteam staat netjes 

3e van de 8 teams. Nog een paar extra 

puntjes dan kunnen ze misschien zelfs 

nog 2e worden. 

Gilze U11-2: staan mooi in de 

moot, op een 4e plaats. 

Gilze U11-1: dit team, bestaande uit 

Sterre, Rosalie, Thijs en Thibo staan o

bedreigd aan kop en het moet gek lopen 

als zij geen KAMPIOEN gaan worden!! 

Succes met de laatste loodjes.

Gilze U13-2: net onder het midden, op 

de 5e plaats. 

Gilze U13-1: Anna, Imke, Maud, Joey 

en Michael hebben alleen nog concurre

tie van Veldhoven en van TFS’57. Maar 

voorlopig staan ze nog bovenaan en dus 

op KAMPIOENS-KOERS!! Hou vol!

Gilze U-17: deze oudste jeugdspelers 

staan helaas stijf onderaan. 

strijden wisten ze niet meer dan 11 pu

ten te halen. Dus nóg harder trainen op 

de woensdag en vrijdagavond.

Gilze M1: ondanks de huidige 5

ontlopen alle teams elkaar nauwelijks. 

‘Wij’ kunnen zelfs nog 1e worden….!

Gilze 5: dit voormalige je

alle BC Gilze-talenten doet het, ondanks 

de laatste plaats, niet onverdienstelijk bij 

de senioren. Regelmatig worden er we

strijdjes gewonnen; het is nu alleen nog 

wachten op de eerste overwinning!

virke@bcgilze.nl 

   

 

Het lopende competitieseizoen loopt op 

zijn einde. Nog 2 wedstrijden voor de 

meeste teams en de eindstanden kunnen 

worden opgemaakt. Hieronder de stand 

van zaken per 7 december j.l. 

Even een tussenstandje per team (je 

kunt altijd de meest actuele uitsla-

/standen vinden via de competitielink 

dit jeugdteam staat netjes 

van de 8 teams. Nog een paar extra 

puntjes dan kunnen ze misschien zelfs 

staan mooi in de midden-

dit team, bestaande uit 

Sterre, Rosalie, Thijs en Thibo staan on-

bedreigd aan kop en het moet gek lopen 

als zij geen KAMPIOEN gaan worden!! 

Succes met de laatste loodjes. 

net onder het midden, op 

Anna, Imke, Maud, Joey 

en Michael hebben alleen nog concurren-

tie van Veldhoven en van TFS’57. Maar 

voorlopig staan ze nog bovenaan en dus 

KOERS!! Hou vol! 

deze oudste jeugdspelers 

staan helaas stijf onderaan. In 7 wed-

strijden wisten ze niet meer dan 11 pun-

ten te halen. Dus nóg harder trainen op 

de woensdag en vrijdagavond. 

ondanks de huidige 5e plaats 

ontlopen alle teams elkaar nauwelijks. 

worden….! 

dit voormalige jeugdteam met 

talenten doet het, ondanks 

de laatste plaats, niet onverdienstelijk bij 

de senioren. Regelmatig worden er wed-

strijdjes gewonnen; het is nu alleen nog 

wachten op de eerste overwinning! 



`t Virke seizoen 21 nummer 3 

Gilze 4: met alle hulp van invaldames 

zit het dit team niet echt mee dit se

zoen, door de structurele afwezigheid 

van de geblesseerde Angela. Nu 6

maar kunnen nog stijgen naar de 5

plaats. 

Gilze 3: hebben in de tweede compet

tiehelft de weg omhoog gevonden. Mo

ten streven om in de middenmoot te 

eindigen. Staan nu nog 6e. 

Gilze 2: na kampioenschap van vorig 

jaar is het nu kwestie van lijfsbehoud in 

de 4e divisie landelijk. Staan nu 6

moeten minimaal 2 teams onder zich 

houden om degradatie te voorkomen.

Gilze 1: het vlaggenschip met de beste 

Gilze-spelers blijft maar super presteren, 

ook na het kampioenschap van vorig 

jaar. Zelfs in de 3e divisie doen ze knap 

mee om de titel, wat een superstunt zou 

zijn!!!! 

 

Verder is er weer een TC-Nieuwsbrief 

onder alle seniorencompetitiespelers g

stuurd met daarin de laatste nieuwtjes 

en wetenswaardigheden. Hierin staat 

onder andere dat alle competitiespelers, 

tegen kostprijs, veren shuttles kunnen 

kopen om bijvoorbeeld op woensda

avonden mee te spelen. Je kunt je hie

voor melden bij Remy of Ben. 

Intussen zal er ook ná afloop van de 

competitie door de meest fanatieke 

competitiespelers doorgetraind gaan 

worden. Dit omdat iedereen natuurlijk fit 

wil blijven en straks in maart 2013 wil 

‘pieken’ tijdens de Clubkampioenscha

pen! De TC heeft tijdens de Clubkamp

oenschappen trouwens nog een verra

sing in petto voor alle leden… 

 

Halverwege de competitie hebben de 

Competitieleiders Remy en Corné tu

sentijdse evaluaties gevoerd met alle 

trainers om te polsen of het allemaal nog 

goed gaat. Over de inzet zijn alle tra

 

 

met alle hulp van invaldames 

dit team niet echt mee dit sei-

zoen, door de structurele afwezigheid 

van de geblesseerde Angela. Nu 6e, 

maar kunnen nog stijgen naar de 5e 

hebben in de tweede competi-

tiehelft de weg omhoog gevonden. Moe-

ten streven om in de middenmoot te 

na kampioenschap van vorig 

jaar is het nu kwestie van lijfsbehoud in 

divisie landelijk. Staan nu 6e en 

moeten minimaal 2 teams onder zich 

houden om degradatie te voorkomen. 

het vlaggenschip met de beste 

spelers blijft maar super presteren, 

ook na het kampioenschap van vorig 

divisie doen ze knap 

mee om de titel, wat een superstunt zou 

Nieuwsbrief 

onder alle seniorencompetitiespelers ge-

in de laatste nieuwtjes 

en wetenswaardigheden. Hierin staat 

onder andere dat alle competitiespelers, 

tegen kostprijs, veren shuttles kunnen 

kopen om bijvoorbeeld op woensdag-

avonden mee te spelen. Je kunt je hier-

ook ná afloop van de 

competitie door de meest fanatieke 

competitiespelers doorgetraind gaan 

worden. Dit omdat iedereen natuurlijk fit 

wil blijven en straks in maart 2013 wil 

‘pieken’ tijdens de Clubkampioenschap-

pen! De TC heeft tijdens de Clubkampi-

pen trouwens nog een verras-

Halverwege de competitie hebben de 

Competitieleiders Remy en Corné tus-

sentijdse evaluaties gevoerd met alle 

trainers om te polsen of het allemaal nog 

goed gaat. Over de inzet zijn alle trai-

ners over het algemeen goed tevreden. 

Als de TC opmerkingen over de traini

gen ontvangt, bespreken wij dit altijd 

met de trainers om zodoende de oef

ningen aan te passen aan de wensen van 

onze competitiespelers. Je kunt natuu

lijk ook zelf direct bij de trainer jo

wensen kenbaar maken! 

Het J.T.P. (JeugdTrainingsPlan) loopt ook 

goed door. Er zijn dit seizoen meer tra

ners beschikbaar waardoor de jeugdl

den nóg meer aandacht krijgen en beg

leid kunnen worden. Uiteraard is het a

tijd aan de spelers zelf om hun best 

blijven doen. Het is leuk om te zien dat 

met name de allerjongsten goede voo

uitgang boeken qua spelniveau.

 

De prestaties in de competities worden 

door zowel trainers als TC nauwlettend 

gevolgd. Natuurlijk kunnen omstandi

heden ervoor zorgen dat afwijk

sultaten worden veroorzaaakt; ook hier 

houdt de TC natuurlijk rekening mee. 

Sommige spelers vallen in positieve zin 

op tijdens trainingen, omdat ze ofwel 

zichzelf positief ontwikkelen in het ba

mintonspel ofwel dat zij altijd aanwezig 

zijn en hun uiterste best doen. De eerste 

schetsen voor de nieuwe teamindelingen 

worden al voorzichtig met potlood gen

teerd. 

 

Wij hebben de prijzen al klaar liggen 

voor eventuele kampioensteams. Met 

name Gilze 1, U-11/1 en U

op koers om binnenkort gehuldigd

worden. Dus kom op zondag naar de 

sporthal en moedig ze aan! Het exacte 

speelprogramma per team vind je op 

www.bcgilze.nl. 

 

Namens de Technische Commissie,

 

Mario. 
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met name de allerjongsten goede voor-

uitgang boeken qua spelniveau. 

De prestaties in de competities worden 

door zowel trainers als TC nauwlettend 

gevolgd. Natuurlijk kunnen omstandig-

heden ervoor zorgen dat afwijkende re-

sultaten worden veroorzaaakt; ook hier 

houdt de TC natuurlijk rekening mee. 

Sommige spelers vallen in positieve zin 

op tijdens trainingen, omdat ze ofwel 

zichzelf positief ontwikkelen in het bad-

mintonspel ofwel dat zij altijd aanwezig 

terste best doen. De eerste 

schetsen voor de nieuwe teamindelingen 

worden al voorzichtig met potlood geno-

Wij hebben de prijzen al klaar liggen 

voor eventuele kampioensteams. Met 

11/1 en U-13/1 liggen 

op koers om binnenkort gehuldigd te 

worden. Dus kom op zondag naar de 

sporthal en moedig ze aan! Het exacte 

speelprogramma per team vind je op 

Namens de Technische Commissie, 
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JP J. v.d. Pol
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Fax. 0161-220535
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 J. v.d. Pol 
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220535 

53259174 

bouwbedrijf b.v. 
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Jeugdcommissie
  

Afgelopen periode 

 

Herfstactiviteit 

Op zaterdag 24 november heeft het jaa

lijkse jeugduitstapje weer plaatsgevo

den. In totaal zijn we met 30 jeugdleden 

en 7 begeleiders naar het Stappegoo

gebied in Tilburg afgereisd, om daar de 

groep in tweeën te delen: 10 jeugdleden 

gingen onder begeleiding van Jacqueline, 

Maaike en Femke naar de bioscoop en de 

andere jeugdleden gingen met Richard, 

Joris, Tim en Tim schaatsen. Zowel de 

reacties van de jeugdleden als van de 

begeleiders waren enthousiast. Het was 

een gezellige middag en we willen dan 

ook alle jeugdleden die zich hadden aa

gemeld én de begeleiders die zich b

schikbaar hadden gesteld enorm beda

ken. 

 

Sinterklaas 

Eerder dan verwacht verschenen er 

woensdagavond 28 november in eens 

twee zwarte pieten in de zaal. Na het 

nodige kattenkwaad en gegiechel werd 

de groep jeugdleden in kleinere groepen 

verdeeld en werden er diverse spelletjes 

gedaan. De Pieten deden zo goed als ze 

konden mee en werden daarbij ijverig 

geholpen door onze jeugdleden. Aan het 

eind van het trainingsuur wilden de Pi

ten nog snoepgoed uitdelen, maar niet 

zomaar: er moest natuurlijk eerst g

zongen worden! Dit kun je aan onze 

jeugdleden wel overlaten en er werd 

door iedereen enthousiast gezongen, 

waardoor alle jeugdleden nog wat le

kers kregen. 

 

Mini Competitie 

Inmiddels is de inschrijvingstermijn voor 

de Mini Competitie voorbij en zijn de 

teams ingedeeld. Er waren maar liefst 17 
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den. In totaal zijn we met 30 jeugdleden 

en 7 begeleiders naar het Stappegoor-
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gingen onder begeleiding van Jacqueline, 

r de bioscoop en de 

andere jeugdleden gingen met Richard, 

Joris, Tim en Tim schaatsen. Zowel de 

reacties van de jeugdleden als van de 

begeleiders waren enthousiast. Het was 

een gezellige middag en we willen dan 

ook alle jeugdleden die zich hadden aan-

én de begeleiders die zich be-

schikbaar hadden gesteld enorm bedan-

Eerder dan verwacht verschenen er 

woensdagavond 28 november in eens 

twee zwarte pieten in de zaal. Na het 

nodige kattenkwaad en gegiechel werd 

re groepen 

verdeeld en werden er diverse spelletjes 

gedaan. De Pieten deden zo goed als ze 

konden mee en werden daarbij ijverig 

geholpen door onze jeugdleden. Aan het 

eind van het trainingsuur wilden de Pie-

ten nog snoepgoed uitdelen, maar niet 

oest natuurlijk eerst ge-

zongen worden! Dit kun je aan onze 

jeugdleden wel overlaten en er werd 

door iedereen enthousiast gezongen, 

waardoor alle jeugdleden nog wat lek-

Inmiddels is de inschrijvingstermijn voor 

e voorbij en zijn de 

teams ingedeeld. Er waren maar liefst 17 

inschrijvingen, en dit vinden wij als ve

eniging een heel mooi aantal. Zodra er 

meer bekend is over de poule

en de wedstrijden, zullen de spelers die 

zich hebben aangemeld voor de Mini 

Competitie hier bericht over ontvangen.

 

De komende periode 

 

Kerstvakantie 

In verband met de kerstvakantie is het 

op woensdag 26 december GEEN BA

MINTONTRAINING en op woensdag 2

2013 badmintonnen van 19.00 

voor alle jeugdleden. 

 

Nieuwjaarstoernooi 

Op woensdag 9 januari 2013 is het trad

tionele nieuwjaarstoernooi voor de jeugd 

van BC Gilze. Dan mag je vader, mo

der, broer, zus, opa of oma meenemen 

om te laten zien wat jij het afgelopen 

jaar allemaal al hebt geleerd. Natuurlijk 

zorgen wij dan voor wat lekkers om het 

nieuwe jaar goed te beginnen!

 

Carnavalstoernooi 

Op woensdag 6 februari 2013 is het weer 

het jeugd-carnavalstoernooi. Je mag dan 

een vriendje of vriendinnetje meenemen 

om met jou mee te spelen en natuurlijk 

worden de mooist/origineelst v

jeugdleden beloont met een prijsje!

 

Recreatie 

Commissie 
 

Nu ons badmintonseizoen voor onze r

creatieteams al weer flink van start 

is,doen we eerst maar eens een rondje 

langs de velden.  

Op baan 1: natuurlijk Gilze ! het team 

van Hans, Izaak, Peter, Anoek en Esther. 

Ik zie 3 uitslagen waarbij opvalt dat het 

3 keer om een close finish gaat, kortom 

7 

inschrijvingen, en dit vinden wij als ver-

eniging een heel mooi aantal. Zodra er 

meer bekend is over de poule-indeling 

en de wedstrijden, zullen de spelers die 

zich hebben aangemeld voor de Mini 

Competitie hier bericht over ontvangen. 

In verband met de kerstvakantie is het 

op woensdag 26 december GEEN BAD-

MINTONTRAINING en op woensdag 2-1-

2013 badmintonnen van 19.00 – 20.00u 

Op woensdag 9 januari 2013 is het tradi-

tionele nieuwjaarstoernooi voor de jeugd 

van BC Gilze. Dan mag je vader, moe-

der, broer, zus, opa of oma meenemen 

om te laten zien wat jij het afgelopen 

jaar allemaal al hebt geleerd. Natuurlijk 

wat lekkers om het 

nieuwe jaar goed te beginnen! 

Op woensdag 6 februari 2013 is het weer 

carnavalstoernooi. Je mag dan 

een vriendje of vriendinnetje meenemen 

om met jou mee te spelen en natuurlijk 

worden de mooist/origineelst verkleedde 

jeugdleden beloont met een prijsje! 

 

Nu ons badmintonseizoen voor onze re-

creatieteams al weer flink van start 

is,doen we eerst maar eens een rondje 

Op baan 1: natuurlijk Gilze ! het team 

, Peter, Anoek en Esther. 

Ik zie 3 uitslagen waarbij opvalt dat het 

3 keer om een close finish gaat, kortom 
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ze moeten er flink tegenaan. Qua resu

taten een score van 50 % geeft mog

lijkheden voor de toekomstige wedstri

den in deze poule. Als ik dit schrijf

de wedstrijden op 6 en 11 december nog 

in het verschiet, dus dames en heren 

succes!! 

Ons tweede team met Tony, Erwin, Ma

dy en Kim heeft het moeilijker. Op het 

scorebord staan tot nu toe 4 verlies 

wedstrijden. Toch zijn er mogelijkheden 

als je in ogenschouw neemt dat bijna 

alle partijen uit werden gespeeld en 3

maal een 5-3 score geeft zeker mog

lijkheden op eigen veld. 

Gilze 3 bestaande uit Ben, Hein, Jos, Els 

en Marriëlla is wat trager in de start, er 

zijn pas twee uitslagen, tweemaal verl

ren dus ze moeten nog even op gang 

komen. Er ligt voor dit team nog een 

hele competitie voor de boeg. 

Van het vierde team André, Frans, Ed, 

Chrissy, Jacqueline, Ilse en Jose hebben 

we slechts 1 uitslag. Toch zijn er volgens 

het schema een aantal wedstrijden g

speeld. Dus teamleider, even de uitsl

gen naar onze webmaster Peter de 

Leeuw zodat ze weer keurig in het 

schema verwerkt worden. 

Dat ligt weer anders bij Gilze 5 (Bart, 

Joost, Naomi, Sunny en Claudia). Daar 

zijn alle uitslagen keurig doorgegeven, 

maar ……. nu de resultaten nog. O

danks de kleine verschillen pakken z

net de broodnodige punten niet. 

die prachtige …. niet te versmaden 

….. glorieuze ….. 3-5!!!!!  winst in 

het hol van de leeuw tegen Bever 2, 

jongens om in te lijsten! We roepen 

30 oktober uit tot nationale feestdag, de 

dag van de overwinning. 
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Chrissy, Jacqueline, Ilse en Jose hebben 

we slechts 1 uitslag. Toch zijn er volgens 

het schema een aantal wedstrijden ge-

eld. Dus teamleider, even de uitsla-

gen naar onze webmaster Peter de 

Leeuw zodat ze weer keurig in het 

Dat ligt weer anders bij Gilze 5 (Bart, 

Joost, Naomi, Sunny en Claudia). Daar 

zijn alle uitslagen keurig doorgegeven, 

de resultaten nog. On-

s de kleine verschillen pakken ze 

net de broodnodige punten niet. Alleen 

die prachtige …. niet te versmaden 

5!!!!!  winst in 

het hol van de leeuw tegen Bever 2, 

We roepen 

tot nationale feestdag, de 

PR Commissie
 

De competitie is halverwege het seizoen 

en de meeste teams kunnen goed me

komen. De kerst is een beproeving die 

voor badmintonners erg zwaar is. Want 

waar de gemiddelde Nederlander zich

helemaal vol eet, moet de badmintonner 

zich inhouden, omdat in januari de b

slissende wedstrijden van de competitie 

worden gespeeld. En dan moet je lich

melijk en mentaal topfit zijn! 

De kerst is een moeilijke tijd dus voor 

een badmintonner, daarom heeft

commissie enkele jaren geleden de BC 

Gilze kerstballen geïntroduceerd, zodat 

wij, de badmintonners van BC Gilze, toch 

een beetje bij elkaar zijn. Heb je er nog 

geen? Ze zijn tijdens de decembermaand 

nog te koop in de sporthal. De dag dat ‘t 

Virke uitkomt is dus de laatste kans op 

kerstballen aan te schaffen voor de 

kerst… 

Nadat wij als badmintonners de zware 

beproeving van kerst hebben doorstaan 

staat de BC Gilze nieuwjaarsreceptie te 

wachten. Op 1 januari zien vele leden 

elkaar weer bij Water aan de

Gilze om elkaar gelukkig Nieuwjaar te 

wensen. Dit jaar zal het spektakel om 

11.00u beginnen en om ongeveer half 

één voorbij zijn. 

In de eerste maand van het volgende 

jaar komt er ook weer een bestelm

ment van de clubkleding. Dus als je toch 

nog een broek, rokje of een shirtje wilt 

bestellen dan is er in januari een mog

lijkheid. De eerstvolgende mogelijkheid 

daarna is net voor de zomerstop.

Dat was het voor deze keer. Aan iede

een alvast de beste wensen voor het 

komende jaar, enne… sterkte tijde

kerstdagen! 
 

Groeten namens de PR commissie,

Michel van Dongen

virke@bcgilze.nl 

PR Commissie 

De competitie is halverwege het seizoen 

en de meeste teams kunnen goed mee-

komen. De kerst is een beproeving die 

voor badmintonners erg zwaar is. Want 

waar de gemiddelde Nederlander zich 

helemaal vol eet, moet de badmintonner 

zich inhouden, omdat in januari de be-

slissende wedstrijden van de competitie 

worden gespeeld. En dan moet je licha-

melijk en mentaal topfit zijn!  

De kerst is een moeilijke tijd dus voor 

een badmintonner, daarom heeft de PR 

commissie enkele jaren geleden de BC 

Gilze kerstballen geïntroduceerd, zodat 

wij, de badmintonners van BC Gilze, toch 

een beetje bij elkaar zijn. Heb je er nog 

geen? Ze zijn tijdens de decembermaand 

nog te koop in de sporthal. De dag dat ‘t 

tkomt is dus de laatste kans op 

kerstballen aan te schaffen voor de 

Nadat wij als badmintonners de zware 

beproeving van kerst hebben doorstaan 

staat de BC Gilze nieuwjaarsreceptie te 

. Op 1 januari zien vele leden 

elkaar weer bij Water aan de Warande in 

Gilze om elkaar gelukkig Nieuwjaar te 

wensen. Dit jaar zal het spektakel om 

11.00u beginnen en om ongeveer half 

In de eerste maand van het volgende 

jaar komt er ook weer een bestelmo-

ment van de clubkleding. Dus als je toch 

een broek, rokje of een shirtje wilt 

bestellen dan is er in januari een moge-

lijkheid. De eerstvolgende mogelijkheid 

daarna is net voor de zomerstop. 

Dat was het voor deze keer. Aan ieder-

een alvast de beste wensen voor het 

komende jaar, enne… sterkte tijdens de 

Groeten namens de PR commissie, 
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U kapster en nagelstyliste.   
Ook voor sieraden,tassen 

& leuke workshop of cadeaubon.
Oranjestraat 39a  06 – 51217219
5126 BL, Gilze              www.haarmodelabelleza.nl    
 

Tegen inlevering van deze bon 
 

 

 

 

Haarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la belleza    

U kapster en nagelstyliste.    

workshop of cadeaubon. 
51217219 

www.haarmodelabelleza.nl     

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting           

C1000 Hapers
Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze

Tel: 0161 451206
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C1000 Hapers 
Nieuwstraat 109 
5126 CC Gilze 

Tel: 0161 451206 



 

 10 

Jarige jeugdleden
 

Marjolein van den Broek  

Imke van den Brand  

Kim van Beek   

Lara van Gils   

Fee Blom    

Giancarlo Oprins   

Rick van Baal   

Kimberly van Zon   
 

Jarige seniorleden
 

Frank van Oosterwijck  

Anoek Haarbosch   

Tim Wirken    

Mario van Mierlo   

Bianca van Disseldorp  

Peter de Leeuw   

Melanie den Ridder- Scholte 

Tony Huijskens   

Joost Roovers   

Michel van Galen   

Jac van Rosmeulen   

Laura van der Pas   

Femke van Riel   

Michel Faes    

Jannick Ickenroth   

Winfried de Kock   

Niels Oomen    
 

Zaaldiensten 
 

02 januari:   

Esther de Greeuw + Bianca van der Veen

09 januari:   

Chrissy vd Hurk + Naomi vd Staak

16 januari:   

Claud Klaassen + Bart vd Staak

23 januari:   

Jannick Ickenroth + Richard Schrauwen

30 januari:   

Mardy Klaassen + Irma Sprangers

06 februari:   

Kopij: virke@bcgilze.nl

Jarige jeugdleden 

22 dec 

9 jan 

24 jan 

28 jan 

2 feb 

9 feb 

11 feb 

19 feb 

Jarige seniorleden 

14 dec 

23 dec 

29 dec 

2 jan 

3 jan 

4 jan 

4 jan 

8 jan 

16 jan 

25 jan 

5 feb 

9 feb 

12 feb 

14 feb 

16 feb 

16 feb 

17 feb 

Esther de Greeuw + Bianca van der Veen 

Chrissy vd Hurk + Naomi vd Staak 

Claud Klaassen + Bart vd Staak 

Ickenroth + Richard Schrauwen 

Mardy Klaassen + Irma Sprangers 

Sandra Klaassen + Claudia Schoenm

kers 

13 februari:   

Izaak Kluit + Joost Roovers

20 februari:   

Bernadette Laarhoven + Jurgen Rommen
 

Af & Bij 
 

Af: 

- Lisa Gijsbrechts 

- Quintus Huijskens 

- Ivana Huijskens 

- Ilona Oprins 

- Esther Tissot 

- Leonie de Vries 
 

Bij: 

- Sieb Willemse 

- Mijke de Jonge 

- Bianca van Disseldorp 

- Laura van der Pas 

- Ferenc Schara 

  

Van de Pennin

meester 
 

Hallo BC Gilze! 
 

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 

virke@bcgilze.nl 

Sandra Klaassen + Claudia Schoenma-

Izaak Kluit + Joost Roovers 

Bernadette Laarhoven + Jurgen Rommen 

Van de Penning-

enningmeester is het zo 

bijhouden van de 

boekhouding. Daarnaast ga ik vooral 

inningen letten 

en mensen er aan herinneren als ze de 

 

daarom ook aan om de 

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 

christianvanzon@hotmail.com 
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Doorgeefpagina 

senioren 
 

Hallo allemaal,  

 

Na er jaren onder uit gekomen te zijn, is 

het nu dan toch zover dat ik een stukje 

mag gaan schrijven over mezelf. Nog 

bedankt Ruud ;).  

 

Ik denk dat velen al genoeg over me

ten, maar ik zal mijn best doen om een 

nieuw kijkje in mijn leven te geven. O

geveer 12 jaar geleden, ik was 10 jaar, 

werd ik lid van BC Gilze nadat ik door 

Jolijn Laurijsen (toen nog lid van de 

club) werd meegenomen naar een 

jeugd-introducé toernooi. Vanaf dat 

moment was badminton dé sport voor 

mij en ben ik niet meer weg gegaan bij 

de club. Al snel stopte ik met turnen wat 

ik toen nog deed bij de KIOS, maar wat 

mij toch minder goed lag dan het ba

mintonnen. Een aantal klasgenootjes van 

de basisschool speelden ook bij de club 

en ik vond het al snel erg gezellig op de 

woensdagavond. Mijn klasgenootjes gi

gen er langzaam af, maar inmiddels had 

ik het zo naar mijn zin dat ik besloot om 

competitie te gaan spelen. Ik ben b

gonnen met de mini-competitie, die o

dit moment nog steeds georganiseerd 

wordt voor de jongste en minst ervaren 

jeugdspelers om zo toch wat wedstrij

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Na er jaren onder uit gekomen te zijn, is 

het nu dan toch zover dat ik een stukje 

mag gaan schrijven over mezelf. Nog 

Ik denk dat velen al genoeg over me we-

ten, maar ik zal mijn best doen om een 

nieuw kijkje in mijn leven te geven. On-

geveer 12 jaar geleden, ik was 10 jaar, 

werd ik lid van BC Gilze nadat ik door 

Jolijn Laurijsen (toen nog lid van de 

club) werd meegenomen naar een 

anaf dat 

moment was badminton dé sport voor 

mij en ben ik niet meer weg gegaan bij 

de club. Al snel stopte ik met turnen wat 

ik toen nog deed bij de KIOS, maar wat 

mij toch minder goed lag dan het bad-

mintonnen. Een aantal klasgenootjes van 

peelden ook bij de club 

en ik vond het al snel erg gezellig op de 

woensdagavond. Mijn klasgenootjes gin-

gen er langzaam af, maar inmiddels had 

ik het zo naar mijn zin dat ik besloot om 

competitie te gaan spelen. Ik ben be-

competitie, die op 

dit moment nog steeds georganiseerd 

wordt voor de jongste en minst ervaren 

jeugdspelers om zo toch wat wedstrijd-

ervaring op te doen. Na de mini

competitie ben ik volgens mij begonnen 

met het spelen in een meisjesteam bij de 

jeugd, samen met Maaike de Jon

Weij, Kim Weij en Angela Smekens. Bij 

Jill heb ik sindsdien jarenlang in een 

team gestaan, samen met Dennis Ve

metten en Jeroen Willemen zijn wij als 

jeugdteam overgegaan naar de senioren. 

Ook hier heb ik nog een aantal jaren met 

Jill in het team gespeeld totdat zij naar 

het tweede werd gezet en het samen 

spelen in de competitie ineens over was. 

Nadat ik met Gilze 3, bestaande uit Jos 

Vermeulen, Richard Schrauwen en Ma

dy Dirckx in de eerste klasse kampioen 

werd, ben ik hoofdklasse gaan spelen in 

het tweede team. Hier speel ik samen 

met Ben van der Veer, Mario van Mierlo, 

Bernadette Laarhoven en sinds de twe

de helft van vorig seizoen ook met Heidi 

Vermeulen. Na ook vorig jaar kampioen 

te zijn geworden in de hoofdklasse, sp

len we dit jaar met hetzel

4e divisie. Als enige van het team had ik 

nog geen ervaring met deze klasse en ik 

merk dat het een hele stap voor mij is. 

Op dit moment staan we 6

de degradatiegrens, en zullen we er alles 

aan moeten doen om in deze klasse te 

blijven. Ik hoop dat dit ons gaat lukken, 

want ik heb het erg naar mijn zin in dit 

team en in deze divisie.  

 

Naast het competitie spelen ben ik ook 

als vrijwilliger betrokken bij de club. Ik 

heb een paar jaar als begeleider op 

woensdagavond training meegegev

aan de mini’s. Helaas kon ik dit niet a

tijd combineren met school en heb ik dit 

moeten opgeven. Wel ben ik nog steeds 

lid van de jeugdcommissie en ben ik op 

de jeugdcommissie-avonden als beg

leidster aanwezig. Daarnaast coördineer 

ik de mini-competitie die eind januari 

weer van start zal gaan. Een andere taak 

virke@bcgilze.nl 

ervaring op te doen. Na de mini-

competitie ben ik volgens mij begonnen 

met het spelen in een meisjesteam bij de 

jeugd, samen met Maaike de Jong, Jill 

Weij, Kim Weij en Angela Smekens. Bij 

Jill heb ik sindsdien jarenlang in een 

team gestaan, samen met Dennis Ver-

metten en Jeroen Willemen zijn wij als 

jeugdteam overgegaan naar de senioren. 

Ook hier heb ik nog een aantal jaren met 

espeeld totdat zij naar 

het tweede werd gezet en het samen 

spelen in de competitie ineens over was. 

Nadat ik met Gilze 3, bestaande uit Jos 

Vermeulen, Richard Schrauwen en Man-

dy Dirckx in de eerste klasse kampioen 

werd, ben ik hoofdklasse gaan spelen in 

t tweede team. Hier speel ik samen 

met Ben van der Veer, Mario van Mierlo, 

Bernadette Laarhoven en sinds de twee-

de helft van vorig seizoen ook met Heidi 

Vermeulen. Na ook vorig jaar kampioen 

te zijn geworden in de hoofdklasse, spe-

len we dit jaar met hetzelfde team in de 

divisie. Als enige van het team had ik 

nog geen ervaring met deze klasse en ik 

merk dat het een hele stap voor mij is. 

Op dit moment staan we 6e, net boven 

de degradatiegrens, en zullen we er alles 

aan moeten doen om in deze klasse te 

jven. Ik hoop dat dit ons gaat lukken, 

want ik heb het erg naar mijn zin in dit 

Naast het competitie spelen ben ik ook 

als vrijwilliger betrokken bij de club. Ik 

heb een paar jaar als begeleider op 

woensdagavond training meegegeven 

aan de mini’s. Helaas kon ik dit niet al-

tijd combineren met school en heb ik dit 

moeten opgeven. Wel ben ik nog steeds 

lid van de jeugdcommissie en ben ik op 

avonden als bege-

leidster aanwezig. Daarnaast coördineer 

die eind januari 

weer van start zal gaan. Een andere taak 
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die ik op me heb genomen is die van 

clubkledingcoördinator en zit ik in de PR

commissie. Ik vind het belangrijk om bij 

de club betrokken te zijn en ben er trots 

op dat onze club zoveel vrijwilliger

die hun steentje bijdragen. Een hechte 

club waar ik nog wel een aantal jaren 

met plezier mijn sport zal blijven beo

fenen.  

Genoeg over badminton, want ja ook 

buiten de badminton heb ik nog een druk 

leventje. 22 jaar geleden ben ik geboren 

in Gilze in het Hubertusveld. Samen met 

mijn ouders, zusje Evy en broertje 

Tjeerd hebben we hier tot mijn 12

woond. Na een gelukkige basisschoolp

riode op de Wildschut ben ik naar het 

VWO op het Theresialyceum in Tilburg 

gegaan. Rond deze periode zijn ook mij

ouders gescheiden en heb ik een aantal 

verhuizingen meegemaakt. Gelukkig zijn 

zij beiden in Gilze gebleven en heb ik dit 

dorpje nooit hoeven te verlaten. Zoals 

velen ook al weten, ben ik al langere tijd 

samen met Tim Braspenning. In 2006 

toen ik eigenlijk net bij de senioren 

kwam kijken, is tijdens de competitiea

sluiting ‘de vonk overgeslagen’ en sind

dien zijn we samen. Mede door het vele 

verhuizen, wilde ik een plekje voor m

zelf en zijn we in 2010 samen gaan w

nen. Inmiddels wonen we alweer bijna 3 

jaar samen en hebben we het erg naar 

ons zin aan de Nieuwstraat. Lange tijd, 5 
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sluiting ‘de vonk overgeslagen’ en sinds-

dien zijn we samen. Mede door het vele 

verhuizen, wilde ik een plekje voor me-

zelf en zijn we in 2010 samen gaan wo-

nen. Inmiddels wonen we alweer bijna 3 

ar samen en hebben we het erg naar 

ons zin aan de Nieuwstraat. Lange tijd, 5 

jaar, heb ik bij de Emté in Gilze gewerkt 

op de afdeling vleeswaren/kaas, maar 

sinds afgelopen januari werk ik bij Fysi

therapie Ingrid Veroude (nu ook hoof

sponsor van de jeugdcompetitie). Ik ben 

hier begonnen als administratief med

werkster om Ingrid in de praktijk wat te 

helpen. Afgelopen juni ben ik afgest

deerd aan de Avans Hogeschool in Breda 

als fysiotherapeute en sinds juli werk ik 

dan ook als fysiotherapeute bij Ingrid. Ik

heb het hier heel erg naar mijn zin en 

hoop dat ik hier nog voor langere tijd 

aan de slag kan. Helaas heb ik nog geen 

fulltimebaan dus ben ik druk op zoek om 

er iets bij te vinden. Toevallig gehoord 

dat ze ergens een fysiotherapeute zo

ken, dan hoor ik het graag ;). 

 

Naast badmintonnen heb ik ook nog de 

hobby om te gaan hardlopen. Op dit 

moment staat deze bezigheid op een wat 

lager pitje, maar in het voorjaar ben ik 

zeker van plan dit weer op te pakken. In 

het weekend vind ik het heerlijk om een 

avondje thuis te zijn, maar vaak komt 

dit niet voor. Met onze vrienden komen 

we regelmatig bij elkaar, gaan we er op 

uit of is er wel weer een verjaardag te 

vieren. Daarnaast zijn we ook graag bij 

alle badmintonuitjes/activiteiten aanw

zig. Al met al een druk maar 

ventje. 

 

Ik denk dat ik zo genoeg over mezelf 

heb verteld en hoop dat jullie het leuk 

vonden om wat meer over mij te lezen. 

Mijn taak zit er op en ik geef de pen 

graag snel weer door. Volgende keer 

mag Sandy haar verhaal vertellen. Ze is 

al een aantal jaren de beste dame van 

de club en ik ben benieuwd hoe dat a

lemaal is begonnen… 
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Doorgeefpagina J
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Rosalie Leuring en ik ben 11 jaar oud.
lief van Anouk dat zij de doorgeefpagina aan mij 
door gegeven. 
Ik woon in Rijen, met mijn twee zusjes Annemijn en Fr
derique,mijn moeder, mijn vader, hond Senna,
Dopey  en ons konijn Woezel.
school in groep 8b. 
 
Ik zit op badminton omdat ik het een hele leuke sport 
vind en ik zit in het team met: Sterre, Thibo, en Thijs. 
We hebben het heel erg leuk met elkaar en elke we
strijd doen we gewoon ons best.
 
Mijn hobby’s zijn : knutselen, badmintonnen, en afspr
ken met mijn vriendinnen. 
 
Ik geef de doorgeefpagina door aan Thibo
een aardige jongen is. 
 
Liefs: Rosalie ☺ 
 

OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE:

Hoofdsponsor seniorencompetitie:
Sporthal “Achter de Tuintjes”

Hoofdsponsor 
Ingrid Veroude Fysiotherapie

Metaalservice Verhagen

Coppens Schilderwerken

Wilkin Sports

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!
 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Doorgeefpagina Jeugd 

Ik ben Rosalie Leuring en ik ben 11 jaar oud. Ik vind het 
lief van Anouk dat zij de doorgeefpagina aan mij heeft 

Ik woon in Rijen, met mijn twee zusjes Annemijn en Fre-
mijn vader, hond Senna, kat 

Dopey  en ons konijn Woezel. Ik zit op de Sint Jozef 

Ik zit op badminton omdat ik het een hele leuke sport 
en ik zit in het team met: Sterre, Thibo, en Thijs. 

We hebben het heel erg leuk met elkaar en elke wed-
strijd doen we gewoon ons best. 

Mijn hobby’s zijn : knutselen, badmintonnen, en afspre-

Ik geef de doorgeefpagina door aan Thibo omdat hij bij mij in het team zit en omdat hij 

 

OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE: 
 

Hoofdsponsor seniorencompetitie: 
Sporthal “Achter de Tuintjes” 

 

 

 

 

 

 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 
Ingrid Veroude Fysiotherapie 

 
 
 
 
 
 
 

Telbordsponsoren: 
Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor 

Slagerij de Jong | SHC 

Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling 

Wilkin Sports | TSC Gosens 

 

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 

virke@bcgilze.nl 

omdat hij bij mij in het team zit en omdat hij 
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Van de  

Scheidsrechter
 

Af en toe zijn er pittige discussies over 

hoe het allemaal geregeld is bij een pa

tij. Bijvoorbeeld recent nog bij 

petitiewedstrijd van BC Gilze. Ter ve

heldering van die discussie daarom het 

volgende stukje.  
 

Veel leesplezier, 
 

Joost Roovers 

Nationaal Scheidsrechter, Badminton 

Nederland 
 

Wat zijn de rechten van een “teller”?

Een teller heeft de rechten van ee

scheidsrechter, tenzij een teller niet in 

de rechten van de scheidsrechter treed. 

Zodra een teller dus bijvoorbeeld de toss 

verricht en shuttles IN of UIT beoo

deeld, etc. heeft hij/zij formeel alle rec

ten en verantwoordelijkheden die no

maal bij een scheidsrechter horen.

Pas als de teller echt uitsluitend

jes van het scorebord omdraait, moeten 

de scheidsrechterlijke beslissingen door 

de spelers worden genomen (en dat zien 

we eigenlijk alleen maar bij clubkamp

oenschappen en Gemeentetoernooi wa

neer de allerkleinsten bij partijen de 

bordjes omdraaien). 

Ook wanneer er geen teller op de baan 

is, is het aan de spelers zelf om de b

slissingen te nemen. 

Dus als bij een competitiewedstrijd door 

iemand geteld wordt en hij/ zij doet 

meer dan alleen de bordjes omdraaien, 

wordt hij/ zij beschouwd als scheidsrec

ter met alle rechten en verantwoord

lijkheden die daar bij horen. Daarvoor 

hoeven vooraf dus geen afspraken g

maakt te worden.  

Indien iemand uitsluitend de bordjes om 

gaat draaien is het wellicht handig
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Dus als bij een competitiewedstrijd door 

iemand geteld wordt en hij/ zij doet 

jes omdraaien, 

wordt hij/ zij beschouwd als scheidsrech-

ter met alle rechten en verantwoorde-

lijkheden die daar bij horen. Daarvoor 

hoeven vooraf dus geen afspraken ge-

Indien iemand uitsluitend de bordjes om 

handig om 

dit voor aanvang van de partij aan de 

spelers te melden. Zo weten ze dat ze 

zelf in die partij voor de beslissingen 

verantwoordelijk zijn. Zelfs dit melden is 

dus niet verplicht. De handelingen van 

de teller bepalen zijn/haar status. Het 

eventueel melden is alleen een kwestie 

van duidelijkheid voor de spelers.
 

Kortom: 

- De teller is scheidsrechter, tenzij…

 

Mocht een tegenstander soms een ander 

idee hierover hebben… verwijs gerust 

naar de officiële spelregels voor badmi

ton. Hier wordt in hoofdstuk 6 (“Uitspr

ken van de spelregelcommissie”) artikel 

02  (“rechten en plichten van de teller”) 

dit onderwerp beschreven.

Ben je nog andere discussies of “probl

men” tegengekomen? Wil je hierover 

meer uitleg hebben… laat het me weten 

en ik zal in een van de volgende Virkes 

proberen de nodige uitleg te geven.
 

Olympische droom? 

Vind je het leuk om topbadminton van 

heel dichtbij te zien? Als wedstrijdfunct

onaris van Badminton Nederland kun je 

het allemaal meemaken: competitie in 

Eerste- en Eredivisie, Regionale en Nat

onale kampioenschappen, Nationale en 

Internationale toernooien. En wie gaat 

de uitdaging aan om BC Gilze op de 

Olympische Spelen te krijgen? Want ook 

dat is als wedstrijdfunctionaris mogelijk!

Heb je enige ervaring in het badminton 

(dat is wel handig) en heb je niet (meer) 

de wekelijkse speelverplichtingen in de 

regio- of bondscompetitie… denk dan 

eens serieus na over lijnrechter, scheid

rechter en/of referee bij Badminton N

derland. Ook voor (jeugd) begeleiders is 

de scheidsrechter- en/of

opleiding een heel interessante manier 

om alle ins en outs van het badminto

spel onder de knie te krijgen.
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 16 

De antwoorden van …
 

1. Naam: Jannes Oprins  

2. Leeftijd: 12 en een beetje 

3. Mijn school is: De Nassau 
4. Ik badminton vanaf: Mijn 9de

5. Ik speel in team: JMU 13-2 

6. Mijn favoriete spelsoort is: enkel

7. Mijn beste slag is: smash 

8. Andere sporten of hobby’s die ik ook leuk vind: 

9. Ik help mijn moeder met: de was ophangen en de hond 

uitlaten 

10.Ik help mijn vader met: klusjes

11.Mijn beste eigenschap: vriendelijk

12.Mijn slechtste eigenschap: eigenwijs

13.Het stomste wat ik ooit gedaan heb: 

14.Ik zou nooit: stelen 

15.Ik wil heel graag: een dodge challenger r/t

16.Ik eet het liefst: friet 

17.Ik lust echt geen: cherry tomaatjes

18.Leukste film of tv-programma: 

19.Lievelingsdier: mijn kat Appie en mijn hond Storm

20.Lievelingsmuziek: rap, dubstep en hardcore

21.Ik heb een hekel aan: huiswerk

22.Dit is goed bij BC Gilze: de uitleg bij de training

23.BC Gilze moet verbeteren: eigenlijk 

24.Voor mijn verjaardag wil ik: 

25.Over tien jaar ben ik: multi miljardair (hoop ik)

26.Op vakantie ga ik het liefst naar: 

27.Wat zou je doen met 1 miljoen euro: 

28.Wat waren je goede voornemens: 

ten 

29.Heb je nog iets te melden: mag ik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl

De antwoorden van … 

     

  

  
de jaar  

 

enkel en mix  

  

ie ik ook leuk vind: gamen 

de was ophangen en de hond 

klusjes 

vriendelijk 

eigenwijs  

Het stomste wat ik ooit gedaan heb: mijn pincode vergeten 

een dodge challenger r/t 

cherry tomaatjes 

programma: Top Gear 

mijn kat Appie en mijn hond Storm 

rap, dubstep en hardcore 

huiswerk 

de uitleg bij de training 

eigenlijk niks  

Voor mijn verjaardag wil ik: gewoon geld 

multi miljardair (hoop ik) 

Op vakantie ga ik het liefst naar: Aantocht (als er mooi weer in Aantocht is)

Wat zou je doen met 1 miljoen euro: doneren (denk het nie) 

Wat waren je goede voornemens: ben ik vergeten... oh ja, dat ik minder zou verg

mag ik jullie allemaal de groetjes doen?.... De groetjes!!

virke@bcgilze.nl 

als er mooi weer in Aantocht is) 

ben ik vergeten... oh ja, dat ik minder zou verge-

de groetjes doen?.... De groetjes!! 
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Bruiloft – Partijen – Themafeesten – Personeelsfeest –

Vergaderingen e.d. Zalen voor 25-225 personen 
 

Sportvelden – Schietbanen – Golfpark (ook voor groepen)

 
Fam. v.d. Ouweland  Tel. 0161-451387 

Alphenseweg 14a  Fax. 0161-452682 

5126 PN Gilze  www.hooikar.nl 

E-mail.: info@hooikar.nl

Heuvel 2 - 5126 CN Gilze - tel: 0161 451316

 

 

 

 

 

 

A. Hessels tankstation 

Oranjestraat 113 
Tel: 0161 451335 

 
De pomp die voldoet aan de modernste 

eisen 

maar nog met de ouderwetse service!!!
 

– Receptie – 

(ook voor groepen) 

mail.: info@hooikar.nl 

Kerkstraat 51 – 5126 GB Gilze – tel: 0161
www.hapers-tweewielers.nl 

Meldt u nu aan voor  onze  gratis digitale nieuwsbrief en 

profiteer van onze acties en aanbiedingen.

tel: 0161 451316 

Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:

Pasfoto service, Stomerij service en Klein naaigarnituur

Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze

Tel: 0161-456633 

Hapers

17 

 

De pomp die voldoet aan de modernste 

maar nog met de ouderwetse service!!! 

Gazelle 
Sparta 
Batavus 
Keeway 
Peugeot 
Kymco 
Aprilla 
Tomos 
Sym 

 
tel: 0161-452642 

 
Meldt u nu aan voor  onze  gratis digitale nieuwsbrief en 

profiteer van onze acties en aanbiedingen. 

Maar ook voor uw:  

Klein naaigarnituur 

Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze 

Hapers 
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Van de jeugd…
 
Ik ben Pleun van Leijsen, en ik ben 10 
jaar oud. Ik ben sinds 2010 verhuisd 
naar molenschot,daar zit ik nu op de 
Sint. Anna. Ik vind de badminton echt 
super leuk. 
Ook zit ik nog op voetbal bij V.V. Mole
schot.Ik hoop dat we kampioen worden 
met ons team !!!!!en het team is KEI 
gezellig en KEI leuk!!!!!! 
 
 
Hallo, Ik ben Daphne van Strien en ik 
ben 10 jaar en ik woon in Gilze.
Mijn hobby’s zijn Badmintonnen en Da
sen ik zit nu 3 jaar bij badminton 
En speel vanaf september competitie in 
het dream-Team JMU-11-3 samen met 
Pleun, Anouk, Lara en Kim dit is echt 
superleuk en we doen het eigenlijk ook 
best wel goed. Het is iedere wedstrijd 
weer leuk, spannend maar vooral heel 
gezellig, ik hoop nog heel lang in het 
dreamteam te mogen spelen. 
 
 
Hoi allemaal, 
 
Ik ben Kim van Beek en 10 jaar.
dit jaar doe ik voor het eerst mee met de 
competitie.ik vind het heel leuk om mee 
te doen. 
en ons groepje is ook heel leuk!
 
Gr. Kim 
 

Hoi ik ben Lara van Gils. Ik ben 10 jaar 
en ik speel voor de eerste keer compet
tie. Ik vind het een leuk en gezellig 
meisjes team. Het leukste aan badmi
ton vind ik het kamp en de vrijdag avond 
training. Met de competitie gaat het 
goed, als we ons best blijven doen wo
den wij misschien 2de .......Na de co
petitie heb ik me opgegeven voor de m
nicompetitie en hopelijk kom ik dan in 
hetzelfde team.  

 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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schot.Ik hoop dat we kampioen worden 
met ons team !!!!!en het team is KEI 

, Ik ben Daphne van Strien en ik 
ben 10 jaar en ik woon in Gilze. 
Mijn hobby’s zijn Badmintonnen en Dan-
sen ik zit nu 3 jaar bij badminton  
En speel vanaf september competitie in 

3 samen met 
Pleun, Anouk, Lara en Kim dit is echt 

leuk en we doen het eigenlijk ook 
best wel goed. Het is iedere wedstrijd 
weer leuk, spannend maar vooral heel 
gezellig, ik hoop nog heel lang in het 

Ik ben Kim van Beek en 10 jaar. 
mee met de 

competitie.ik vind het heel leuk om mee 

en ons groepje is ook heel leuk! 

Hoi ik ben Lara van Gils. Ik ben 10 jaar 
en ik speel voor de eerste keer competi-
tie. Ik vind het een leuk en gezellig 

jes team. Het leukste aan badmin-
ton vind ik het kamp en de vrijdag avond 
training. Met de competitie gaat het 
goed, als we ons best blijven doen wor-
den wij misschien 2de .......Na de com-
petitie heb ik me opgegeven voor de mi-
nicompetitie en hopelijk kom ik dan in 

 

 
Hallo ik ben Anouk Baart en ben 10 jaar
Ik zit met de competitie in het leukste 
team ever!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik zit in JMU-11-3. 
Ik leer ook heel veel van mijn trainers 
vooral de training op vrijdag ik heb daar 
ook leren smashen. 
Ik hoop dat we nog veel leuke en geze
lige wedstrijden gaan spelen.
 
Gr. Anouk  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

virke@bcgilze.nl 

Hallo ik ben Anouk Baart en ben 10 jaar 
Ik zit met de competitie in het leukste 
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Op zoek naar de juiste (bouw) maatvoering, 

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

 

Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze 
451347 

www.bakkerijwaegemakers.nl 

6, 5126 AW GILZE 
456213 

Zuivelhandel

V.O.F. van Hoek

Aalstraat 32 Gilze

Tel. 0161
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naar uw kadastrale perceelsgrenzen?? 

www.bgeo.nl 

Zuivelhandel 
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Aalstraat 32 Gilze 

Tel. 0161-451908 
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Wist u dat… 
 

………. Jos Vermeulen in zijn nieuwe, oude (spook)huis een lugubere nalatenschap van de A

dams Family tegenkwam? 
 

……….  Fred van Eck een heus exemplaar van de NEN

heeft? 
 

……….  Mario door enkele clubgenoten nu aangesproken word als ‘De Kraanvogel’?
 

………. deze (vrouwelijke) clubgenoten veelal kunnen worden herkend als ‘schijtlijs
 

……….  tijdens de afgelopen Teeravond de kantine even letterlijk in vuur en vlam leek te staan?
 

……….  zelfs de brandweer in vol ornaat uitrukte en een kijkje kwam nemen omdat de ingehuu

de DJ het brandalarm af liet gaan door zijn rookmachine?
 

……….  Maaike tot overmaat van ramp ook nog eens een koloniale ronde hanglamp uit het pl

fond bij Huub en Leny ‘kopte’?
 

……….  Sandy mensen lelijk kan verwonden met hete bitterballen?
 

……….  Gilze een paar weken geleden zelfs een Eredivisie

op een woensdagavond? 
 

……….  Tim Braspenning een pure theoreticus is?
 

……….  iedereen zijn spelregel-vraagstukken altijd kan voorleggen aan onze eigen Bondsscheid

rechter Joost Roovers? 
 

……….  er zelfs ‘wijze Bevers’ blijken te bestaan die overstappen naar het goede kamp in  Gilze?
 

……….  alle leden de BC Gilze-Facebookpagina nog steeds kan ‘liken’?
 

……….  wij blij zijn dat Niels weer terug is van weggeweest?
 

……….  ook Corné Pijpers in februari

tonbanen? 
 

……….  Bernadette regelmatig haar badmintonschoenen een ‘aai over de bol’ geeft?
 

……….  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…?
 

……….  RuudJE vanaf 1 januari roken juist zal gaan promoten (vanwege zijn nieuwe baan)?
 

……….  Tim Wirken precies op de door zijn moeder gewenste tijd (3 weken voor zijn 25

dag) op zichzelf gaat wonen?
 

……….  op 1 januari alle BC Gilze-leden elkaar weer de Beste Wensen kunnen aanbieden tijdens 

de BC Gilze-Nieuwjaarsreceptie aan de Warande?

 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Jos Vermeulen in zijn nieuwe, oude (spook)huis een lugubere nalatenschap van de A

Fred van Eck een heus exemplaar van de NEN-norm voor het Sinterklaasfeest gevonden 
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