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Van de Redactie
 
Beste badmintonners en andere lezers.

 

Hier het tweede Virke van dit sei

gevuld met de gebruikelijke kopij vanuit 

de verschillende commissiesen 

vuld met o.a. een teamverhaal

van Gilze R5, de jeugd- en doorgeefpen 

én een fotocollage van het net afgeronde 

gemeentetoernooi. Zoals verwacht.. 

heeft Gilze ook dit jaar  “de Rijen

met ruime cijfers verslagen. Sportief én 

qua gezelligheid wederom een zeer g

slaagd toernooi met dit jaar, 

knap, een mooie hoofdprijs voor Maaike 

de Jong! Proficiat Maaike en natuurlijk 

ook alle andere prijswinnaars en dee

nemers. 

Voor nu: veel leesplezier met dit Virke.

 

Groetjes van de redactie ;-) 

Sofie en Ed. 

 

Van de Voorzitter
 

Beste leden, 

bij het schrijven van dit stuk is het g

meentetoernooi net achter de rug. Dit 

jaar georganiseerd door onze vereniging. 

We kunnen terugkijken op een zeer g

slaagd toernooi! Vanuit BC Gilze deden 

veel leden mee, van mini’s, beginnende 

recreanten, tot aan de landelijke comp

titiespelers. Onze vrienden van BC Bever 

waren helaas in iets minder grote getale 

gekomen, maar samen met de Bevers 

die er waren hebben we er een heel g

zellig weekend van gemaakt. De to

schouwer op de tribune werd verwend 

met mooie spannende wedstrijden die 

erg gelijk opgingen.  
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Door de nodige driesetters liepen we h

laas op zaterdag wat uit. Dit hebben de 

leden van de wedstrijdtafel op zondag 

weer goed kunnen maken, waardoor ik 

mooi op tijd om 18.15 uur de prijzen kon 

uitreiken aan de gelukkige winnaars. 

Bij deze wil ik de toernooiorganisatie, 

Maaike de Jong, Kimberley van Zon en 

Bart van Gurp, de wedstrijdtafel, Ilse 

van den Braak, John Graafmans, de i

vallers aan de wedstrijdtafel Sandra en 

Claud Klaassen en onze bondsscheid

rechter Joost Roovers hartelijk dank

voor hun inzet voor dit geweldige wee

end! 

In het vorige Virke hebben jullie kunnen 

lezen over de zoektocht naar twee nie

we gecombineerde hoofdsponsoren van 

de seniorencompetitie. Namelijk Q

Promotions en Administratiekantoor 

Meeuwesen. Dit kwam doorda

van den Ouweland, beter bekend als Jim, 

Huub en Leny, geen beheerder meer is 

van de sporthal en ze daardoor ook niet 

meer de middelen had om hoofdsponsor 

te blijven van de seniorencompetitie. Dat 

ze de clubs, die hun thuis hebben g

vonden aan hun bar en restaurant, een 

warm hart toedragen, blijkt wel uit de 

nieuwe spaaractie die ze in het leven 

hebben geroepen. Alle klanten krijgen 

een stempelkaart en bij elke be

van € 5,- krijg je één stempel. Als je 24 
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stempels hebt krijg je € 5,- korting op je 

volgende rekening en krijgt de club naar 

je keuze ook € 5,- te besteden bij re

taurant Achter de Tuintjes. Een erg 

mooie actie dus voor BC Gilze! 

Tot slot wil ik jullie erop attenderen dat 

we nog genoeg ruimte hebben voor 

nieuwe jeugdleden, vooral voor jeugdl

den die nog op de basisschool zitten. 

Elke woensdag staan onze enthousiaste 

JTP-trainers en –begeleiders, of de 

jeugdcommissie klaar om de kinderen 

weer een uur lekker te laten sporten. 

De jeugdcommissie is al weer bezig om 

een nieuwe wervingsactie op te zetten, 

speciaal gericht op basisschoolkinderen. 

Ken je kinderen die misschien wel zo

den willen badmintonnen? Alle kinderen 

die eens een keer willen komen kij

kunnen zich elke woensdag om 18.00 

uur in de sporthal melden bij één van de 

trainers of begeleiders. 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

“Live as if you were to die tomorrow.

Learn as if you were to live forever.”

“Leef alsof je morgen zal sterven

Leer alsof je voor eeuwig zal leven.”

~ Mahatma Gandhi ~ 

 

Technische Co

missie 
 

Van de Technische Commissie 

De competitie is in volle gang. Als je dit 

Virke leest, zijn we alweer bijna halve

wege het competitieseizoen... Het is 

voor de meeste teams een zwaar jaar, 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Technische Com-

De competitie is in volle gang. Als je dit 

Virke leest, zijn we alweer bijna halver-

wege het competitieseizoen... Het is 

waar jaar, 

qua prestaties. Al met al voldoende r

den om extra hard te trainen.

De junioren worden elke vrijdag afgemat 

door de trainers Maaike en Ben, met hun 

assistenten Colette, Dio, Sofie en Eva. 

Maar gelukkig zien we dat de meeste 

jeugdcompetitiespelers ook progressie 

maken. Bij BC Gilze beschikken we n

melijk niet alleen over de beste trainers, 

maar ook over een heel goed doordacht 

trainingsbeleid. Op de woensdagavonden 

dat het JTP (JeugdTrainingsPlan) is g

bruiken we het nieuwe JTP

daarin de beste trainingsoefeningen die 

er zijn. Dit jaar helemaal vernieuwd door 

Hoofdtrainster Maaike en optimaal afg

stemd op de behoeften voor onze jeug

spelers. Speciaal voor de vrijdagavon

trainingen schrijven Maaike en Ben apa

te trainingsoefeningen. 

Jeffrey Volkert is de ‘schuldige’ trainer 

die de senioren regelmatig spierpijn, 

zweet en tranen bezorgt op de dinsda

avonden. In een goed gevulde sporthal 

(met dank aan de aanwezige recreati

competitiespelers) wordt er veel g

vraagd van de senioren die BC Gilze in

de diverse competitieklassen vertege

woordigen. Elkaar oppeppend als de ve

zuring in de benen en armen toeslaat, 

zorgt ook hier nog altijd voor progressie 

bij onze spelers. Jeffrey heeft het se

zoen ingedeeld in 3 blokken: conditie en 

slagvastheid, tactiek en dubbelspel en 

tenslotte techniek en snelheid. 

Op het Gemeentetoernooi deed BC Gilze 

goede zaken. Met een enorme ove

macht wisten ‘we’ nagenoeg alle prijzen 

in Gilze te houden. Mede door de kwal

teit én inzet van onze competitiespelers, 

waar de TC uiteraard trots op is. Elk 

competitiejaar is anders; zeker in dit se

zoen 2014-2015 waar we simpelweg te 

maken hebben met een andere selectie 
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dan in de jaren daarvóór. Gelukkig zien 

we dat alle ‘nieuwkomers’ heel gemakk

lijk zijn geïntegreerd en goed zijn opg

vangen door alle leden van de club. 

Daarmee werden ze heel snel ‘gewoon 

lid’, net als ieder ander. Iedereen b

dankt daarvoor; zo hoort het!! 

Tussenstanden teams: 

Op de volgende webpagina van bcgilze.nl 

kun je in 1 oogopslag alle actuele sta

den van alle competitieteams volgen, 

zowel jeugd als senioren: 

http://www.bcgilze.nl/competitie2.html

Halverwege de competitie, na 7 we

strijden, zullen onze Competitieleiders 

Maaike en Remy met elk team weer om 

de tafel gaan zitten om alle prestaties 

door te spreken van elk teamlid. Gez

menlijk zal dan bepaald worden of, en zo 

ja welke, teamopstelling-wijzigingen n

dig zijn. Met als doel om zo hoog mog

lijk te eindigen met alle BC Gilze

Iedereen, heel veel succes met de aa

komende competitiewedstrijden!

Namens de Technische Commissie,

Mario. 

Recreatie  

Commissie 
 

In het Virke van de vorige keer heb ik 

geschreven dat er weer 5 recreatieteams 

zijn dit seizoen. Ik wil ze nu graag even 

aan jullie voorstellen: 

Gilze 1: Anoek Haarbosch, Esther de 

Greeuw, Hans Wey en Izaak Kluit.

Gilze 2: Mardy Klaassen, Melanie den 

Ridder, Peter de Leeuw, Erwin Oprins en 

Tony Huijskens. 
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Gilze 3: Mariëlla Theeuwes, Els Graa

mans, Hein van der Lee, Frank van Gils 

en Jos Dubois. 

Gilze 4: Jacqueline de Jong, Ingrid Faes, 

Frans Oprins en André de Vette.

Gilze 5: Naomi van de Staak, Monique 

Willemse, Bart van de Staak en Joost 

Roovers. 

Wij wensen ieder recreatieteam veel pl

zier en succes het komend seizoen. De 

eerste thuiswedstrijd is al wee

en het ene team heeft gewonnen en het 

andere team helaas verloren. 

Wij als recreatiecommissie vinden het 

leuk als ieder recreatieteam 1x per se

zoen een wedstrijdverslag schrijft. Dit 

verslag mag je naar Jacqueline de Jong 

sturen, zij zorgt er dan voor dat het in 

het eerst volgende Virke komt. Gilze 5 

heeft dit als eerste gedaan, zie elders in 

het Virke. Ook zochten we nog nieuwe 

actieve leden voor versterking in de r

creatiecommissie. Frank van Oosterwij

heeft zich aanmeld om ons te komen 

helpen. 

Omdat er veel nieuwe leden bij de club 

zijn gekomen, hebben we weer een b

ginnerstraining gestart. Deze training is 

gewoon op de woensdagavond van 

20.00 tot 21.00, en is 4 keer. Kees van 

der Heijden geeft de beginnerstraining. 

In deze training leer je de basis slagen 

van de badmintonspel. 

Tijdens het gemeentetoernooi deden er 

weer veel leden mee van BC

mer dat er maar weinig leden meededen 

vanuit BC-Bever. Het werd eigenlijk 

meer een onderlinge strijd van BC

leden in de recreatieklasse. 

zelf verrassende uitslagen. 

Dit was het weer namens de rc

commissie. 
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Jeugdcommissie
 

Hallo allemaal, 

Het seizoen is nog maar net begonnen of 

hier is alweer het 2e Virke van het se

zoen. Toch is de competitie alweer volop 

bezig. Onze jeugdteams zijn erg goed 

van start gegaan, hopelijk kunnen ze dit 

 

de rest van het seizoen volhouden. 

Op 18 en 19 oktober heeft weer een 

groot gedeelte van onze jeugdleden 

meegedaan aan het gemeentetoernooi, 

georganiseerd door BC Gilze.  

Alle prijzen in je E-categorie en bij de 

Mini’s zijn naar Gilze gegaan! Dit kon 

ook niet anders omdat er alleen jeugdl

den van BC Gilze meededen.  
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de rest van het seizoen volhouden.  
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Op zaterdag 13 december a.s. vindt de 

herfst / winteractiviteit plaats. We gaan 

zwemmen en/of naar de bioscoop. D

schrijf deze datum alvast op de kalender 

zodat jullie zeker weten dat jullie mee 

kunnen. De inschrijfbrief hiervoor volgt 

nog.  

 

Daarnaast blijven we op 

zoek gaan naar nieuwe e

thousiaste jeugdleden. Dus 

jullie broertjes, zusjes, nee

jes, nichtjes, vrie

vriendinnetjes zijn van harte 

welkom om eens bij ons te 

komen kijken en wellicht ook 

lid te worden van onze ver

niging. Dus ken je iemand 

die wil komen badminto

nen, breng hem of haar dan 

op woensdagavond mee! 

 

 

Agenda komende periode:

5 november = dubbelcup 

26 november = Sinterklaastoernooi (g

woon om 18.00u) 

13 december = Zwemmen en/of bi

scoop 

24 en 31 december is het 

ton!  

7 januari 2015 = Nieuwjaarstoernooi

Namens de jeugdcommissie,

Ilse Ballemans - van den Braak 
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7 januari 2015 = Nieuwjaarstoernooi 

Namens de jeugdcommissie, 

van den Braak  



`t Virke seizoen 23 nummer 2 

PR Commissie 
 

In het begin van het seizoen is de PR 

Commissie erin geslaagd twee nieuwe 

hoofdsponsoren te contracteren voor de 

senioren bonds- en regiocompetitie, te 

weten Administratiekantoor Meeuwesen 

en Q-Promotions. Deze twee sponsoren 

zijn nu ook te bezichtigen op de

BC-Gilze clubshirts. Dit shirt zal de k

mende drie seizoen het clubtenue van 

BC Gilze worden voor de senioren bonds

en regiocompetitie. 

De PR Commissie is dit seizoen ook g

start met een nieuwe bezetting. Tim 

Braspenning heeft aangegeven zijn fun

tie als contactpersoon van Wilkin en het 

binnenhalen van grote sponsors neer te 

leggen. De lopende zaken betreffende de 

clubkleding worden nog door hem afg

werkt.  

Ook Ed van den Broek heeft, in zijn 4

seizoen als redactielid, aangegeven te 

willen stoppen met de redactie van 

Virke. Hij heeft inmiddels zo goed als 

zeker voor vervanging gezorgd 

bij het komende Virke nog ondersteuning 

bieden. 

Ik wil Tim en Ed hierbij hartelijk danken 

voor de inzet die zij in de PR Commissie 

hebben gestoken.   

Een andere wijziging is dat Michel van 

Dongen vanaf heden zich bezig gaat 

houden met de merchandising. Dus wil 

je nog een uniek BC Gilze artikel aa

schaffen of heb je leuke ludieke ideeën, 

dan kun je bij Michel terecht.  

 

Een nieuw aspect in de PR Commissie 

de sponsorcommissie. Dit is een co

missie buiten de PR Commissie, die zich 

alleen gaat bezighouden met het co

tracteren van grote sponsoren. Mome

teel bestaat deze commissie uit Mario en 

Remy van Mierlo en mijzelf.  
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Vorig seizoen is een poging gedaa

een nieuw trainingspak voor de leden 

van BC Gilze te regelen.  

Echter na een prijsverhoging is besloten 

om de gehele bestelling te annuleren. Op 

dit moment is de commissie bezig om dit 

weer op te pakken en de mogelijkheden 

te bekijken voor een nieuw t

Zodra hier meer over bekend is zal 

iedereen hiervan op de hoogte worden 

gesteld. 

 

Dit was het weer tot zover.

 

Groeten namens de PR Commissie,

 

Jos Vermeulen 
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Haarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la belleza

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 
 

Kopij: virke@bcgilze.nl

 

Haarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la belleza    

U kapster en nagelstyliste.    

& leuke workshop of cadeaubon. 
51217219 

www.haarmodelabelleza.nl     

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting 

C1000 Hapers
Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze

Tel: 0161 451206

Kopij: virke@bcgilze.nl 

C1000 Hapers 
Nieuwstraat 109 
5126 CC Gilze 

Tel: 0161 451206 
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Jarige jeugdleden
 

Dio van Gils    

Miki Pan    

Lars Vermeeren   

Bente Willemse   

Hugo Dilweg    

Remco van Gestel   
 

Jarige seniorleden
 

Jos Vermeulen   

Jurgen Rommen   

Frank van Oosterwijck  

Ben van der Veer Sr  

Jacqueline de Jong   

Tim Braspenning   

Kees van Dongen   

Richard Schrauwen  
 

Zaaldiensten 
 

5 november:   
Winfried de Kock – Frank van  
Oosterwijck 
 
12 november:   
Hein van der Lee – Fabi van Oosterwijck
 
19 november:   
Peter de Leeuw – Kitty van Noort

26 november:  
Freddy Lent – Niels Oomen 

3 december 

Remy van Mierlo – Maaike de Jong

 

10 december 

Marry van Mierlo – Joris van Mourik

 

17 december: 

Introducee toernooi: Ingrid Faes

Maartjevan Nistelrooij 

 

 

 

Jarige jeugdleden 

07 nov 

09 nov 

12 nov 

12 nov 

14 nov 

15 nov 

Jarige seniorleden 

07 nov 

14 nov 

14 nov 

18 nov 

28 nov 

04 dec 

06 dec 

11 dec 

Fabi van Oosterwijck 

Kitty van Noort 

Maaike de Jong 

Joris van Mourik 

Faes–  

Af & Bij 
 

Af: 

 

- Mijke de Jonge 
 

 

Bij: 

 

-  Tessa Koks 
-  Ernest Waanders 
-  Raymond Bras 
-  Loewy Hermans 
-  Judith Veen 
  

 

Van de Pennin

meester 
 
Hallo clubleden, 

 

met ingang van februari 2014 gaat N

derland gebruik maken van IBAN rek

ning nummers. Dit is een langere versie 

van het huidige rekeningnummer. Als 

het gaat om automatische overschrijvi

gen, verandert de bank als goed is het 

rekeningnummer automatisch. Dit kan 

fout gaan, dus let goed op! Ook BC 

gaat gebruik maken van een IBAN. Let 

goed op dat dit nummer gebruikt wordt!

 

IBAN  - NL78 RABO 0116 6924 64

 

Heb je nog vragen, dan kan je altijd co

tact met me opnemen. 

 

Groetjes, 

Christian van Zon 
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Van de Penning-
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gaat gebruik maken van een IBAN. Let 

goed op dat dit nummer gebruikt wordt! 

NL78 RABO 0116 6924 64 

Heb je nog vragen, dan kan je altijd con-
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Doorgeefpagina 

Jeugd 
 
 

Hallo allemaal, veel van jullie kennen mij 

waarschijnlijk ondertussen al maar aa

gezien ik de doorgeefpagina heb gekr

gen zal ik toch nog even het een en a

der over mezelf vertellen, wellicht dat 

jullie nog wat nieuws over mij leren.

Ik ben Giancarlo Oprins, ik ben 16 jaar 

en wordt op 9 februari 17. Veel van jullie 

kennen mij denk ik als een behoorlijk 

fanatieke badminton speler die meestal 

wel redelijk aardig en gezellig is, maar 

wat de meeste niet weten is dat er ac

ter die speler een behoorlijk verlegen, 

onzekere, stille jongen schuilt. Ik zal er 

niet diep over inwijden, maar ik heb b

hoorlijk last van sociale fobie en heb wat 

meer van dat soort dingen, al weet ik 

dat volgens mij wel redelijk goed te ve

bergen, en heb ik moeite met nieuwe 

contacten leggen. Mocht je daar vragen 

over hebben mag je die gerust een keer 

stellen.  

Mijn hobby’s naast badminton zijn g

men, lezen, tv (series) kijken (zoals The 

Walking Dead), naar muziek luisteren en 

online met mensen chatten (de meeste 

zijn buitenlanders en ik praat en type 

dus veel Engels). Wat betreft muziek 

vind ik de meeste stijlen wel goed, op 

een aantal stijlen zoals Trance, Metal 

enzovoort, maar ik hou in het bijzonder 

van 80s en 90s muziek. Ik heb zelf een 

aantal jaar met veel plezier keyboard 

gespeeld, maar vanwege de drukte door 

de middelbare school ben ik daarmee 

gestopt. Sinds de zomervakantie kun je 

me ook tegenkomen bij de Em-Te waar 

ik een bijbaantje als kassier heb. 
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Te waar 

ik een bijbaantje als kassier heb.  

Ik zit op dit moment in de vijfde klas van 

Tweetalig Gymnasium op de Nassau in 

Breda, waar ik elke dag naarto

waardoor mijn conditie een aardige basis 

heeft.  

Ik heb voordat ik naar de Nassau ging 

acht jaar op OBS de wildschut in Gilze

gezeten. Natuurlijk waren er ups en 

downs, maar ik kan erop terug kijken als 

een leuke tijd. Als ik straks mijn VWO 

diploma en mijn International Baccala

reate (IB) A, Language and Literature on 

a Higher level (Een speciaal internati

naal diploma voor Engels op het hoogste 

niveau, dat van een native speaker, 

waar ik een speciaal examen voor moet 

maken omdat ik een Tweetalige

ding doe) diploma heb zou ik graag in 

het buitenland Computer Science (info

matica)  willen studeren, het liefst op de 

University of Toronto in Canada. Helaas 

 

zal dit dus ook het einde van mijn ba

minton tijd bij deze leuke club betek

nen. Daarna zou ik graag een progra

meur bij een internationaal bedrijf zoals 

Valve of Google willen worden. 
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Voordat ik ben gaan badmintonnen heb 

ik vier jaar lang Basketbal in Rijen g

speeld. Tja, er is nou eenmaal geen ba

ketbal vereniging in Gilze.  

Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan, 

maar uiteindelijk ben ik gestopt toen ik 

in een team kwam dat ik niet zo leuk 

vond. Toen heb ik een tijdje getwijfeld 

welke sport ik dan wilde gaan doen en 

heb toen besloten om te gaan badmi

tonnen, een keuze waar ik tot nu to

geen spijt van heb gehad.  

Na een jaar lang volop trainen heb ik 

besloten om ook eens competitie te gaan 

spelen. Dat jaar ben ik meteen kampioen 

geworden met mijn U11 team.  

Het competitie spelen beviel me toen zo 

goed dat ik sindsdien nog elk jaar c

petitie heb gespeeld. Over het algemeen 

mag ik best tevreden zijn over mijn 

badminton resultaten tot nu toe, met als 

klein hoogtepunt om op mijn veertiende 

al senioren competitie te spelen. 

Op dit moment speel ik in Gilze 4, een 

erg leuk en gezellig team, eerste klasse, 

een tandje moeilijker dan afgelopen 

twee jaren maar wel erg leuk en uitd

gend. 

Dit was het wel zo’n beetje, hopelijk zijn 

jullie nog wat nieuws te weten gekomen 

door dit stukje.  

Graag geef ik de pen door aan Eva 

Oprins, succes XD  

Tussenstanden 

jeugd 

De eerste blokken vrijdagtrainingen zi

ten erop en de eerste competitiewe

strijden zijn al door onze jeugdteams 
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. Over het algemeen 
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Op dit moment speel ik in Gilze 4, een 
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een tandje moeilijker dan afgelopen 

twee jaren maar wel erg leuk en uitda-

Dit was het wel zo’n beetje, hopelijk zijn 

jullie nog wat nieuws te weten gekomen 

Graag geef ik de pen door aan Eva 

standen 

De eerste blokken vrijdagtrainingen zit-

ten erop en de eerste competitiewed-

strijden zijn al door onze jeugdteams 

gespeeld. Tijd om eens naar de tusse

stand te kijken! 

Het U13-team, bestaande uit Bente, 

Lizzy, Sanne, Lars, Levi, Andy, Joey, R

ben en Hugo staat momenteel 7

door de heren die voor het eerst comp

titie spelen, wordt veel geleerd en kri

gen steeds meer de kans om punten te 

pakken.  

U15-1 staat momenteel dik bovenaan. 

Met 22 punten, staan ze zo’n 7 punten 

boven de nummer twee. Vooral in de 

enkel wordt er volop gestraald  en  als ze 

dit vasthouden zit er wel degelijk een 

kampioenschap in. Goed bezig, Rick, 

Joey, Robine, Fenne en Simone! 

U15-2 staat net als U13 ook 7

Sterre, Daphne, Jannes en Koen begi

nen steeds meer op elkaar ingespeeld te 

raken. Er worden veel driesetters g

speeld en als deze stijgende lijn door 

wordt gezet, zullen deze de volgende 

keer hun kant op vallen.  

U15 – 3 staat momenteel 6

Anouk, Lara en Bente doen goed hun 

best om de achterstand op nummer 5 in 

te halen.  

Aangezien Gilze in verhouding tot de rest 

minder wedstrijden heeft gespeeld, he

ben ze zeker de kans om een paar ple

ken omhoog te klimmen en misschien de 

top 3 te halen.  

U17 staan net als U15-2 1

Maud, Chantal, Michael, Thibo en Christa 

hebben al een paar 8-0 uitslagen te pa

ken en moeten dit vooral volhouden om 

hun eerste plek te behouden. Hou vast 

jongens!

13 

gespeeld. Tijd om eens naar de tussen-
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Vooral in de 

enkel wordt er volop gestraald  en  als ze 

dit vasthouden zit er wel degelijk een 

kampioenschap in. Goed bezig, Rick, 

Joey, Robine, Fenne en Simone!  

2 staat net als U13 ook 7e. Kim, 

Sterre, Daphne, Jannes en Koen begin-

elkaar ingespeeld te 

raken. Er worden veel driesetters ge-

speeld en als deze stijgende lijn door 

wordt gezet, zullen deze de volgende 

 

3 staat momenteel 6e. Bjorn, Jort, 

Anouk, Lara en Bente doen goed hun 

d op nummer 5 in 

Aangezien Gilze in verhouding tot de rest 

minder wedstrijden heeft gespeeld, heb-

ben ze zeker de kans om een paar plek-

ken omhoog te klimmen en misschien de 

2 1e  in de poule. 

Michael, Thibo en Christa 

0 uitslagen te pak-

ken en moeten dit vooral volhouden om 

hun eerste plek te behouden. Hou vast 
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Doorgeefpagina 

senioren 
 

Hoi allemaal, mijn naam is Maartje van 

Nistelrooij en ik heb de eer gekregen om

deze keer in ’t Virke te schrijven!

Voor de meeste ben ik een nieuw en o

bekend lid aangezien ik niet in Gilze 

woon en pas sinds april 2014 lid ben. 

Hopelijk leren jullie mij na het lezen van 

dit stuk al beter kennen. 

Ik ben 26 jaar oud en geboren in Teg

len (voor degene dit het niet kennen dit 

ligt naast Venlo). Op mijn 18e besloot ik 

om de wijde wereld te gaan verkennen 

en op kamers te gaan in Tilburg voor 

mijn studie Personeel & Arbeid. Na mijn 

HBO had ik nog niet genoeg van het st

dentenleven en besloot ik om ook een 

Master HRM te gaan volgen aan de UVT. 

Na zes jaar studie werd het dan toch tijd 

om te gaan werken en ben ik als Corp

rate Recruiter aan de slag gegaan bij 

Alten, een technisch consultancy bedrijf. 

Hier werk ik nu al twee jaar met veel 

plezier waar ik verantwoordelijk ben voor 

de gehele werving en selectie van twee 

afdelingen.  

Wat betreft mijn liefdesleven heb ik mijn 

vriend 1,5 jaar geleden leren kennen bij 

Alten waar ik sinds april mee same

woon. Hij is overigens wel een echte Ti

burger ;). 

Nu dan nog even over het leukste spell

tje wat er is, badminton natuurlijk! 

Vroeger toen ik klein was vond ik ba

minton al erg leuk, daarom ben ik op 

 

 

Doorgeefpagina 

Hoi allemaal, mijn naam is Maartje van 

Nistelrooij en ik heb de eer gekregen om 

deze keer in ’t Virke te schrijven! 

Voor de meeste ben ik een nieuw en on-

bekend lid aangezien ik niet in Gilze 

woon en pas sinds april 2014 lid ben. 

Hopelijk leren jullie mij na het lezen van 

Ik ben 26 jaar oud en geboren in Tege-

len (voor degene dit het niet kennen dit 

besloot ik 

om de wijde wereld te gaan verkennen 

en op kamers te gaan in Tilburg voor 

mijn studie Personeel & Arbeid. Na mijn 

HBO had ik nog niet genoeg van het stu-

t ik om ook een 

Master HRM te gaan volgen aan de UVT. 

Na zes jaar studie werd het dan toch tijd 

om te gaan werken en ben ik als Corpo-

rate Recruiter aan de slag gegaan bij 

Alten, een technisch consultancy bedrijf. 

Hier werk ik nu al twee jaar met veel 

er waar ik verantwoordelijk ben voor 

de gehele werving en selectie van twee 

Wat betreft mijn liefdesleven heb ik mijn 

vriend 1,5 jaar geleden leren kennen bij 

Alten waar ik sinds april mee samen-

woon. Hij is overigens wel een echte Til-

Nu dan nog even over het leukste spelle-

tje wat er is, badminton natuurlijk! 

Vroeger toen ik klein was vond ik bad-

minton al erg leuk, daarom ben ik op 

mijn vijfde al begonnen met spelen. I

middels speel ik al 21 jaar en ik heb mijn 

racket nog nooit aan de kant gelegd. Ik 

heb t/m mijn 19e gespeeld bij BC Oly

pia ’56 in Tegelen. Daarna ben ik lid g

worden van Sauron, de studentenveren

ging van Tilburg.  

Helaas was het niveau dat ik wilde sp

len niet aanwezig bij Sauron en besloot 

ik om lid te worden van BC

heb ik vier jaar met veel plezier g

speeld. Helaas viel de groep van seni

ren uit elkaar na het afgelopen compet

tieseizoen en ben ik op zoek gegaan 

naar een nieuwe club. Tijdens de comp

titie vond ik BC Gilze altijd al erg gezellig 

en daarom besloot ik om lid te worden 

van Gilze. Ik heb het hier erg naar mijn 

zin en hoop hier nog vele jaren lid te 

kunnen blijven! Zo nu heb ik genoeg 

verteld, als jullie nog meer willen weten 

mag je mij gewoon aanspreken. 

Hierbij wil ik de pen doorgeven aan E

lien Stokkermans. 
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mijn vijfde al begonnen met spelen. In-

middels speel ik al 21 jaar en ik heb mijn 

kant gelegd. Ik 

gespeeld bij BC Olym-

pia ’56 in Tegelen. Daarna ben ik lid ge-

worden van Sauron, de studentenvereni-

 

Helaas was het niveau dat ik wilde spe-

len niet aanwezig bij Sauron en besloot 

ik om lid te worden van BC Tilburg. Hier 

heb ik vier jaar met veel plezier ge-

speeld. Helaas viel de groep van senio-

ren uit elkaar na het afgelopen competi-

tieseizoen en ben ik op zoek gegaan 

naar een nieuwe club. Tijdens de compe-

titie vond ik BC Gilze altijd al erg gezellig 

m besloot ik om lid te worden 

van Gilze. Ik heb het hier erg naar mijn 

zin en hoop hier nog vele jaren lid te 

kunnen blijven! Zo nu heb ik genoeg 

teld, als jullie nog meer willen weten 

mag je mij gewoon aanspreken.  

Hierbij wil ik de pen doorgeven aan Eve-
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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

Kopij: virke@bcgilze.nl

 
 

 

 

– 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.

Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:

Pasfotoservice, Stomerij service en Klein naaigarnituur

Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze

Tel: 0161-456633 

Hapers

Kopij: virke@bcgilze.nl 

Gazelle 
Sparta 
Batavus 
Keeway 
Peugeot 
Kymco 
Aprilla 
Tomos 
Sym 

 
tel: 0161-452642 

 
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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Teamverhaal Gilze 

R5 
 

In de Midweek-competitie heeft Gilze 5 

een vliegende start gemaakt in de nie

we teamsamenstelling. Nadat we, na 

vele jaren, afscheid hebben moeten n

men van Claudia en Sunny moesten we 

voor de eerste keer in de nieuwe same

stelling aan de bak. Naomi en Bart van 

de Staak, nieuwkomer Monique Willemse 

en Joost Roovers mochten het opnemen 

tegen Vitesse uit Waspik. 

Het was de eerste thuiswedstrijd van het 

seizoen dus mochten we voor de lens 

van de camera van Michel van Dongen 

ons allereerste kunstje vertonen op de 

teamfoto's. Dit leverde niet echt probl

men op dus konden we vol vertrouwen 

aan de wedstrijd beginnen.  

Onder toeziend oog van trainer Eric 

Graafmans gingen de dames aan 

in het vrouwendubbel. Hoewel Monique 

toch wel een beetje gespannen was voor 

haar eerste competitiewedstrijd in haar 

nieuwe team, schoten Naomi en Monique 

als bliksemschichten uit de startblokken. 

De eerste game werd ruim gewonnen 

maar de tweede game was dan weer 

voor de tegenstander. De beslissende 

derde game was spannend maar werd 

toch een prooi voor onze nieuwe vro

wendubbel-combinatie. Gilze dus meteen 

1-0 voor. Een goed begin!  

In het 1e mannen-enkel trof Bart een 

sterke tegenstander. Na een zee

start en een ruime voorsprong voor Bart, 

kwam zijn tegenstander langzaam terug 

en nam de wedstrijd over. Uiteindelijk 

verloor Bart in twee games maar het 

verschil met de eerste heer van Vitesse 

was niet zo groot. In de uitwedstrijd kan 
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competitie heeft Gilze 5 

een vliegende start gemaakt in de nieu-

we teamsamenstelling. Nadat we, na 

vele jaren, afscheid hebben moeten ne-

moesten we 

voor de eerste keer in de nieuwe samen-

stelling aan de bak. Naomi en Bart van 

de Staak, nieuwkomer Monique Willemse 

en Joost Roovers mochten het opnemen 

Het was de eerste thuiswedstrijd van het 

or de lens 

van de camera van Michel van Dongen 

ons allereerste kunstje vertonen op de 

teamfoto's. Dit leverde niet echt proble-

men op dus konden we vol vertrouwen 

Onder toeziend oog van trainer Eric 

Graafmans gingen de dames aan de slag 

in het vrouwendubbel. Hoewel Monique 

toch wel een beetje gespannen was voor 

haar eerste competitiewedstrijd in haar 

nieuwe team, schoten Naomi en Monique 

als bliksemschichten uit de startblokken. 

De eerste game werd ruim gewonnen 

e was dan weer 

voor de tegenstander. De beslissende 

derde game was spannend maar werd 

toch een prooi voor onze nieuwe vrou-

combinatie. Gilze dus meteen 

enkel trof Bart een 

sterke tegenstander. Na een zeer vlotte 

start en een ruime voorsprong voor Bart, 

kwam zijn tegenstander langzaam terug 

en nam de wedstrijd over. Uiteindelijk 

verloor Bart in twee games maar het 

verschil met de eerste heer van Vitesse 

was niet zo groot. In de uitwedstrijd kan 

het dus zomaar andersom zijn. Intussen 

was het in de wedstrijd 1-1.

Het mannendubbel werd een zeer gelijk 

opgaande partij. De eerste game ging  in 

de verlenging naar  Gilze, de tweede 

ging in de verlenging naar Vitesse. 

Spannend dus…. De beslissende derde 

was gelukkig iets ruimer voor Gilze zodat 

het in de wedstrijd 2-1 werd. Inmiddels 

ging Monique, als 2e dame, in haar 

vrouwen-enkel partij als een wervelwind 

tekeer en won met ruime cijfers. Naar 

haar eigen zeggen hadden de laatste tips 

van trainer Eric prima geholpen

voor Gilze. 

En op Naomi stond in haar enkelspel als 

1e dame geen maat. Zeer geconce

treerd sleepte ook zij de partij met ruime 

cijfers binnen.  

De 2e Mix van Monique en Joost (ook 

een nieuwe combinatie) leverde weinig 

problemen op. Blijkbaar was 

van de vele wedstrijden die ze samen 

speelde op een toernooitje in Goirle, een 

solide basis om de tegenstander weinig 

kansen te geven. Inmiddels was de ee

ste overwinning voor het team dus al 

binnen want de tussenstand was opgel

pen tot 5-1 voor Gilze. 

Als uitsmijter waren er nog de 1e mix 

van Naomi en Bart en het 2e mannene

kelspel van Joost. In de mix werden door 

Naomi en Bart verwoede pogingen g

daan om de tegenstander uit te spelen 

maar vrijwel alle shuttles kwamen terug. 

Dat gaf de tegenstander de gelegenheid 

om in deze partij de winst te pakken. 

Dus puntje bij voor Vitesse. Het laatste 

enkelspel ging leuk gelijk op maar bij 

een voorsprong van 9-6 voor Joost kon 

zijn tegenstander niet meer verder va

wege een (dreigende) spierblessure.
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aar andersom zijn. Intussen 

1. 

Het mannendubbel werd een zeer gelijk 

opgaande partij. De eerste game ging  in 

de verlenging naar  Gilze, de tweede 

ging in de verlenging naar Vitesse. 

Spannend dus…. De beslissende derde 

g iets ruimer voor Gilze zodat 

1 werd. Inmiddels 

ging Monique, als 2e dame, in haar 

enkel partij als een wervelwind 

tekeer en won met ruime cijfers. Naar 

haar eigen zeggen hadden de laatste tips 

van trainer Eric prima geholpen. Dus 3-1 

En op Naomi stond in haar enkelspel als 

1e dame geen maat. Zeer geconcen-

treerd sleepte ook zij de partij met ruime 

De 2e Mix van Monique en Joost (ook 

een nieuwe combinatie) leverde weinig 

problemen op. Blijkbaar was de ervaring 

van de vele wedstrijden die ze samen 

speelde op een toernooitje in Goirle, een 

solide basis om de tegenstander weinig 

kansen te geven. Inmiddels was de eer-

ste overwinning voor het team dus al 

binnen want de tussenstand was opgelo-

Als uitsmijter waren er nog de 1e mix 

van Naomi en Bart en het 2e mannenen-

kelspel van Joost. In de mix werden door 

Naomi en Bart verwoede pogingen ge-

daan om de tegenstander uit te spelen 

maar vrijwel alle shuttles kwamen terug. 

nder de gelegenheid 

om in deze partij de winst te pakken. 

Dus puntje bij voor Vitesse. Het laatste 

enkelspel ging leuk gelijk op maar bij 

6 voor Joost kon 

zijn tegenstander niet meer verder van-

wege een (dreigende) spierblessure. 
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Kortom een mooie start voor Gilze 5 met 

een 6-2 overwinning.  

Het debuut van Monique met een 100% 

score en de (vooralsnog succesvolle) 

nieuwe combinaties in vrouwendubbel en 

mix geven goede hoop op een mooi (en 

gezellig) vervolg van de competitie.

Zoek de  

verschillen… 

Bij sommige leden is het niet nodig om 

te fotoshoppen. Een look-a-like of du

belganger is soms harstikke leuk, maar 

met aanmoedigen kan het soms redelijk 

wat problemen opleveren.  

“Mooie bal Fenne! Ooh wacht! Sorry S

mone…” Neem lekker even de tij

deze foto’s goed te bestuderen en e

cuusjes zoals “Tja, dan moeten julli

zo veel op elkaar lijken”, te vermijden. 

Nog steeds moeite? Misschien is het ve

standig om dan eventjes naar de achte

kant van de clubshirts te kijken…

Wie is nu Fenne en wie Simone??

 

 

Antwoorden checken bij de twins zelf ;-) 

Kopij: virke@bcgilze.nl

m een mooie start voor Gilze 5 met 

Het debuut van Monique met een 100% 

score en de (vooralsnog succesvolle) 

nieuwe combinaties in vrouwendubbel en 

mix geven goede hoop op een mooi (en 

gezellig) vervolg van de competitie. 

Bij sommige leden is het niet nodig om 

like of dub-

belganger is soms harstikke leuk, maar 

met aanmoedigen kan het soms redelijk 

“Mooie bal Fenne! Ooh wacht! Sorry Si-

mone…” Neem lekker even de tijd om 

deze foto’s goed te bestuderen en ex-

cuusjes zoals “Tja, dan moeten jullie niet 

, te vermijden. 

Nog steeds moeite? Misschien is het ver-

standig om dan eventjes naar de achter-

kant van de clubshirts te kijken… 

 

wie Simone?? 

Andy of Joey?? 

Wie is Sofie en wie Eva?!

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 

 

 

 

Wie is Sofie en wie Eva?! 
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Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze
Telefoon: 0161-451347

www.bakkerijwaegemakers.nl

Plaza 't Centrum 
Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE
Tel.: 0161-456212 Fax: 0161-456213
 

OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSOREN VAN BADMINTONCLUB GILZE:

Hoofdsponsoren seniorencompetitie:
Administratiekantoor Meeuwesen

 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Ingrid Veroude Fysiotherapie

Slagerij de Jong | Van Eerd BV | Eethuis Figo

Wilkin Sports | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling

Forga metaalvervorming BV | TSC Gosens

Van Schijndel Metaal | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!

 

Kapittelstraat 15 

5126 HA Gilze 

Tel: 0161 – 455000 
 

Email: jim@achterdetuintjes.nl 

www.achterdetuintjes.nl 

 

 

 

 

Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze 
451347 

www.bakkerijwaegemakers.nl 

Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE 
456213 

Zuivelhandel

V.O.F. van Hoek

Aalstraat 32 Gilze

Tel. 0161-

OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSOREN VAN BADMINTONCLUB GILZE: 
 

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: 
kantoor Meeuwesen   Q-Promotions 

 

 

 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 
Ingrid Veroude Fysiotherapie 

 
 
 
 
 

Telbordsponsoren: 
Slagerij de Jong | Van Eerd BV | Eethuis Figo 

Wilkin Sports | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling 

Forga metaalvervorming BV | TSC Gosens 

n Schijndel Metaal | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV 

 

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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Zuivelhandel 

V.O.F. van Hoek 

Aalstraat 32 Gilze 

-451908 
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Wist u dat… 
 

………. begin oktober ‘De Week van de Scheidsrechter’ was, en alle competitiespelers 

 onze  eigen scheids Joost Roovers ee

……….  het nieuwe spaarkaart-systeem van de sporthal ervoor zorgt dat de échte spaa

ders boven komen drijven?

………. als elk BC Gilze-lid meedoet met het ‘gratis’ stempelkaart sparen, krijgt iedereen 

 zelf én onze club korting op bestedingen?

………. je de hoeveelheid volle spaarkaarten zelf kunt zien in de glazen potten achter de 

 bar? 

………. Michel van Dongen valt op de frikadellen

………. Izaak het clubbeleid m.b.t. sportiviteit met een 

 door halverwege zijn singlewedstrijd te stoppen na verbale uitspattingen van de 

 tegenstander? 

………. we Toon van Gestel opnieuw hebben moeten ‘missen’, als deelnemer aan het 

 Gemeentelijk badmintontoernooi?

………. gelukkig er wel veel andere clubgenoten van BC Gilze waren, evenals de vaste 

 groep sportievelingen van BC Bever?

………. de Wisselbeker ‘Beste club van de gemeente Gilze

 rij naar BC Gilze ging!!!? 

………. Erwin ‘Hoppa’ Oprins weer duidelijk hoor

………. alle foto’s van het Gemeentetoernooi te zien zijn op 

 bookpagina van BC Gilze?

………. er nog slechts 2 veteranen meededen te weten 

 Mierlo? 

………. de mooiste finales altijd finales zijn tussen spelers van Gilze en van Rijen?

………. vermeldenswaardig is dat Sandy Graafmans voor het eerst in 21 toernooien in 

 Gilze én Rijen (clubkampioenschappen+gemeentetoernooi) NIET in de dames

 enkelfinale stond!? 

………. we in het Weekblad soms leuke verhalen van een echte ‘BC Gilze

 kunnen lezen? 

………. Tim ‘Totally Zen’ Prutspenning tot 28 maart 201

 elke woensdagavond zijn ego gaat etaleren in en rondom de sporthal?

………. Marieke wellicht een optie ziet in het werven van jeugdleden via Tinder? 

 je immers maar nooit weet waar je ze kan bereiken!?

Kopij: virke@bcgilze.nl

………. begin oktober ‘De Week van de Scheidsrechter’ was, en alle competitiespelers 

st Roovers een leuk bedank-kaartje hebben gestuurd?

systeem van de sporthal ervoor zorgt dat de échte spaa

boven komen drijven? 

lid meedoet met het ‘gratis’ stempelkaart sparen, krijgt iedereen 

n onze club korting op bestedingen? 

………. je de hoeveelheid volle spaarkaarten zelf kunt zien in de glazen potten achter de 

………. Michel van Dongen valt op de frikadellen-benen van Ruud van Heijst?

………. Izaak het clubbeleid m.b.t. sportiviteit met een stevig statement onderbouwde 

door halverwege zijn singlewedstrijd te stoppen na verbale uitspattingen van de 

………. we Toon van Gestel opnieuw hebben moeten ‘missen’, als deelnemer aan het 

Gemeentelijk badmintontoernooi? 

veel andere clubgenoten van BC Gilze waren, evenals de vaste 

groep sportievelingen van BC Bever? 

………. de Wisselbeker ‘Beste club van de gemeente Gilze-Rijen’ ook voor de 7

 

………. Erwin ‘Hoppa’ Oprins weer duidelijk hoorbaar aanwezig was op het toernooi?

………. alle foto’s van het Gemeentetoernooi te zien zijn op www.bcgilze.nl

pagina van BC Gilze? 

chts 2 veteranen meededen te weten Frans Oprins en Marry van 

………. de mooiste finales altijd finales zijn tussen spelers van Gilze en van Rijen?

………. vermeldenswaardig is dat Sandy Graafmans voor het eerst in 21 toernooien in 

Gilze én Rijen (clubkampioenschappen+gemeentetoernooi) NIET in de dames

………. we in het Weekblad soms leuke verhalen van een echte ‘BC Gilze-ghostwriter’ 

………. Tim ‘Totally Zen’ Prutspenning tot 28 maart 2015 (=clubkampioenschappen…) 

woensdagavond zijn ego gaat etaleren in en rondom de sporthal?

Marieke wellicht een optie ziet in het werven van jeugdleden via Tinder? 

je immers maar nooit weet waar je ze kan bereiken!? 

Kopij: virke@bcgilze.nl 

………. begin oktober ‘De Week van de Scheidsrechter’ was, en alle competitiespelers 

kaartje hebben gestuurd? 

systeem van de sporthal ervoor zorgt dat de échte spaar-

lid meedoet met het ‘gratis’ stempelkaart sparen, krijgt iedereen 

………. je de hoeveelheid volle spaarkaarten zelf kunt zien in de glazen potten achter de 

benen van Ruud van Heijst? 

stevig statement onderbouwde 

door halverwege zijn singlewedstrijd te stoppen na verbale uitspattingen van de 

………. we Toon van Gestel opnieuw hebben moeten ‘missen’, als deelnemer aan het 

veel andere clubgenoten van BC Gilze waren, evenals de vaste 

Rijen’ ook voor de 7e keer op 

baar aanwezig was op het toernooi? 

www.bcgilze.nl en de Face

Frans Oprins en Marry van 

………. de mooiste finales altijd finales zijn tussen spelers van Gilze en van Rijen? 

………. vermeldenswaardig is dat Sandy Graafmans voor het eerst in 21 toernooien in 

Gilze én Rijen (clubkampioenschappen+gemeentetoernooi) NIET in de dames

ghostwriter’ 

5 (=clubkampioenschappen…) 

woensdagavond zijn ego gaat etaleren in en rondom de sporthal? 

Marieke wellicht een optie ziet in het werven van jeugdleden via Tinder?  


