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Bestuurs- en Commissieleden
Het dagelijkse bestuur
Ben van der Veer jr.
Anoek Haarbosch
Patrick Strengman

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

06 - 42076417
06 - 25126337
06 - 39443639

Technische commissie
Mario van Mierlo
Sandra Klaassen
Remy van Mierlo
Maaike de Jong
John Graafmans
Tim Wirken
Joost Roovers
Kimberley van Zon

Voorzitter
Competitie-contactpersoon
Competitieleider senioren
Competitieleider junioren
Competitiebegeleider
Competitiebegeleider
Officiële Bondsscheidsrechter
EHBO

0161 - 419050
0161 - 454947
06 - 53533777
06 - 42961777
0161 - 455991
0161 - 451127
0161 - 850650
06 - 26469508

Jeugd commissie
Evelien Stokkermans
Voorzitter
Monique Willemse - Ophof
Jeugdsecretariaat
Marry van Mierlo
Rackets
Richard Schrauwen
Coördinator deeldiploma
Ilse Ballemans – van den Braak Coördinator mini-competitie
Tim Wirken
Begeleidend commissie lid
Maaike de Jong
Begeleidend commissie lid
Marieke v.d. Ouweland
Begeleidend commissie lid
Eva Oprins
Begeleidend commissie lid
Kimberley van Zon
Begeleidend commissie lid

06 - 48677095
0161 - 456300
0161 - 452367
076 - 5142469
06 - 46380636
0161 - 451127
06 - 42961777
0161 - 452619
06 - 10445408
06 - 26469508

Recreatie commissie
Jacqueline de Jong
Els Graafmans
Joost Roovers
Ingrid Faes
Maartje van Nistelrooy
Frank van Oosterwijck
Maaike de Jong

Voorzitter /opvang nieuw leden
Competitieleider recreanten
Competitieleider recreanten
Opvang nieuwe leden
Begeleidend commissie lid
Begeleidend commissie lid
Clubkamp. + gemeentetoernooi

0161 - 452440
06 - 13095945
0161 - 850650
06 - 25461353
06 - 15894177
0161 - 451181
0161 - 452440

P.R. commissie
Jos Vermeulen
Michel van Dongen
Kimberley van Zon
Mario van Mierlo
Remy van Mierlo
Peter de Leeuw
Sofie Oprins
Michel van Galen

Voorzitter
Promotie artikelen
Externe Communicatie
Sponsorcommissie
Sponsorcommissie
Webmaster / Designer
Redactie ’t Virke
Redactie ’t Virke

06 - 28558473
06 - 14151614
06 - 26469508
0161 - 419050
06 - 53533777
013 - 5700484
06 - 29434084
06 - 42000741

Secretariaat & Ledenadministratie Badmintonclub Gilze
Anoek Haarbosch
Aalstraat 47
5126 CR Gilze
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06 - 25126337

Kopij: virke@bcgilze.nl

Van de Redactie
Beste badmintonners en andere lezers.
Een nieuwe (meteorologische) lente, een
nieuw Virke! Voor jullie ligt het 4e Virke
van dit seizoen. Er wordt teruggekeken
op de competitie, verslag gedaan van de
recreantencompetitie (die gaan gewoon
door), Eva Oprins en Michel van Dongen
vertellen wat meer over zichzelf en verder de gebruikelijke rubrieken.
Vanuit de redactie wensen wij jullie veel
leesplezier.
Sofie en Michel.

Van de Voorzitter
Beste leden,
Op donderdag 12 februari is de algemene ledenvergadering gehouden. Hierbij is
Patrick Strengman gekozen als nieuwe
penningmeester en Evelien Stokkermans
is gekozen als nieuwe voorzitter van de
jeugdcommissie. Evelien en Patrick hebben zich met veel enthousiasme in hun
nieuwe functies gestort. Ik wil hen hierbij veel succes wensen! Ook wil ik Christian van Zon en Ilse van den Braak hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen jaren in het bestuur.
Met de komst van een nieuwe penningmeester willen we ook de financiële verslaggeving van BC Gilze naar een hoger
plan tillen. We willen overstappen van
het kasstelsel naar het stelsel van baten
en lasten. Dit zorgt voor een beter beeld
van hoe het onze vereniging in financieel
opzicht is vergaan in een jaar. Wil je hier
meer over weten? Dan kun je hier altijd
naar vragen bij Patrick of mij.
`t Virke seizoen 23 nummer 4

Omdat we een seizoen hebben dat loopt
van augustus tot en met juli is het logischer om ook onze financiële administratie daarop aan te passen. Dan loopt de
begroting parallel aan het seizoen, dit in
tegenstelling tot de huidige administratie
op basis van een kalenderjaar. Het bestuur kan dan zijn plannen ook per seizoen bepalen in plaats van per kalenderjaar. Dit houdt ook in dat de Algemene
Ledenvergadering voortaan aan het begin van het seizoen zal worden gehouden. Voor het eerst in augustusseptember 2015.
Deze wijzigingen wil het bestuur ook laten vastleggen in de statuten. Het blijkt
dat de statuten op enkele punten wat
verouderd zijn en we willen gelijk van de
mogelijkheid gebruik maken om deze
ook weer te actualiseren. Voor deze statutenwijziging zal ook een extra ledenvergadering worden gehouden in het
voorjaar van 2015. Alle leden zullen
hiervoor nog een uitnodiging ontvangen.
Tot slot wil ik jullie nog herinneren aan
de clubkampioenschappen die worden
gehouden op 28 en 29 maart. Alle leden
kunnen hieraan meedoen en strijden
voor het kampioenschap op hun eigen
niveau. Woensdag 18 maart is de laatste
dag dat je je op kan geven. Je kunt je
opgeven bij Maaike de Jong of Kimberley
van Zon. Zoek dus, als je dat nog niet
hebt gedaan, nog snel (een) partner(s)
en geef je op!

Hartelijke groeten,
Ben van der Veer jr.
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“Vrede kan niet bewaard worden door
middel van strijdkracht.

nodige foto’s gemaakt. Die kun je allemaal bekijken op www.bcgilze.nl.

Het kan alleen bereikt worden door middel van verstand.”
~ Albert Einstein

Technische Commissie
Van de Technische Commissie
Het seizoen 2014-2015 zit er voor de
competitieteams weer op. Nu resteren
alleen nog de laatste trainingen van het
seizoen, gevolgd door de Clubkampioenschappen. Ook zijn de bekertoernooien
voor de senioren weer begonnen en is er
volop gelegenheid voor zowel jeugd als
senioren om in de verschillende externe
toernooien extra wedstrijden te spelen.
Maar voor Robine, Simone, Fenne, Joey
en Rick ziet het programma er anders
uit. Zij zijn namelijk KAMPIOEN geworden met hun team U15-1!!! In het
weekend van 14+15 maart zullen zij de
Slotwedstrijden mogen spelen met als
inzet de titel ‘Brabants kampioen voor
clubteams’. Als ze hun kampioensvorm
nog even kunnen aanhouden hebben we
hoge verwachtingen van dit weekend.
Een paar weken geleden is dit kampioensteam door Maaike al in het zonnetje
gezet bij hun beslissende uit-wedstrijd
door met speciale kinder-champagne te
proosten op de titel. Twee weken later
werd op de woensdagavond, in een volle
sporthal, het team nogmaals gehuldigd.
Naast de kampioensschaal kreeg iedere
speler ook nog het ‘BC Gilzezweethanddoekje-voor-kampioenen’ uitgereikt. En werden natuurlijk weer de
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Bij U17-1 was het tot de laatste thuiswedstrijd spannend of men nog 1e kon
worden. Lang lag dit team op kampioenskoers, tot er in één van de laatste
uit-wedstrijden een complete off-day
was waardoor geheel onverwacht werd
verloren. Achteraf bekeken heeft dit de
titel gekost. Awkward!!.... Maar hoe
spannend was het en hoe goed hebben
zij het gedaan!! Zie de eindstand hieronder:

U15-2 eindigde in hun poule als 5e, een
mooie plaats in de middenmoot!
U15-3 speelde helaas maar weinig wedstrijden doordat ze in een poule waren
ingedeeld met maar 6 teams. Ook zij
wisten een keurige plaats in het midden
te behalen.
Tenslotte ons jongste competitieteam
U13-1. Met maar liefst 38 punten uit 14
wedstrijden zijn zij op de 6e plaats geeindigd. Supergoed van deze talenten!
Maaike heeft een paar weken geleden
weer de TC-Nieuwsbrief voor junioren
verspreid waarin de laatste informatie
Kopij: virke@bcgilze.nl

vermeld stond. Ook zijn alweer de nieuwe inschrijfformulieren voor de competitie van volgend seizoen uitgedeeld. De
TC gaat nu puzzelen om de nieuwe
teams samen te stellen. Na de clubkampioenschappen worden de nieuwe teams
bekendgemaakt, op woensdag 1 april.
Nu nog even flink doortrainen op de vrijdagavond tot de clubkampioenschappen,
zodat iedereen weer topfit is voor dit
leuke en gezellige toernooi.
Bij de senioren hebben we helaas te maken gekregen met een degradatie-team.
Gilze 2 speelt volgend seizoen in de
Hoofdklasse, nadat er –ondanks een
goede 2e seizoenshelft- te weinig punten
gesprokkeld werden. Vlaggenschip Gilze
1 sloot het seizoen met een fantastische
8-0 thuisoverwinning af waardoor men
eindigde op de 5e plaats. Ook Gilze 3 is
5e geworden in hun poule, een prima
prestatie gezien de mix van leeftijd en
ervaring in dit team. Gilze 4 bewees ook
de 1e klasse Regio aan te kunnen door 6e
te worden: een mooie verdienste voor
alle spelers.
Op dinsdagavond 10 februari kregen de
senioren-competitiespelers een gasttraining van Jurgen van Dijk. Deze exeredivisiespeler zag zijn kans schoon en
onderwierp alle aanwezigen (inclusief de
jeugdspelers van U17) aan een Spartaanse explosie van fysieke marteling.
Na deze intensieve warming-up was het
leuk om te zien (horen☺) dat er geheel
vernieuwde shuttle-oefeningen werden
gedaan. Al met al was iedereen enthousiast over deze gast-training. Omdat ook
Jurgen het leuk vond sluiten we niet uit
dat hij nog eens langskomt, zodra Jeffrey verhinderd is.
Ook voor de senioren geldt dat op
woensdag 1 april de nieuwe teamindeling
`t Virke seizoen 23 nummer 4

2015-2016 bekendgemaakt zal worden
door Remy. De TC probeert de sterkst
mogelijke teams samen te stellen. Omdat het aanbod van competitiespelers
waarschijnlijk niet veel groter zal worden
dan afgelopen seizoen, zullen er zeer
beperkte mogelijkheden zijn om voorkeuren van spelers mee te nemen. We
rekenen op jullie begrip.
Namens de TC,
Mario.

Recreatie
Commissie
De tweede helft van het badmintonseizoen is weer begonnen. We kijken nog
even terug op de activiteiten die geweest
zijn. Allereerst het nieuwjaarwensen bij
de Warande op 1 januari. Veel leden waren hier om elkaar de beste wensen te
geven voor het nieuwe jaar. Met een
kopje chocomel en/of erwtensoep was
het weer gezellig. Dan op zaterdag 3 januari weer het darttoernooi, deze keer
met een nieuwe naam: Jim’s Embassy.
Hier werd ook de BC-Gilze bierpul geïntroduceerd. Met zo’n 30 leden van de
club werd er in een onderlinge strijd gestreden wie dit jaar de felbegeerde beker
mee naar huis mocht nemen. De winnaar
bij de mannen was Mario MC Hammer.
Ook was er een speciale roze beker voor
de vrouwen, die gewonnen werd door
Maaike Walk Over Girl.
Wat gaan wij als commissie nog meer
doen dit seizoen? Natuurlijk zijn er op 28
en 29 maart de clubkampioenschappen.
Zoek een dubbel/mix partner en doe
mee. Je krijgt hierdoor meer wedstrijdervaring en het is altijd een gezellig
weekend. Ook organiseren we weer een
clubkampioenschappenontbijt. Je kunt
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jezelf hiervoor opgeven als je jezelf inschrijft voor de clubkampioenschappen.
Natuurlijk mag je ook komen ontbijten
als je niet meedoet, geef je dan op bij
Maartje of Jacqueline.
Dan is er op 8 april een recreatietoernooi
met als thema Vlaamse kermis. Binnenkort krijgen alle leden hiervoor een uitnodiging.
Ook wordt er dit jaar een clubuitje georganiseerd, dus zet 20 juni alvast maar
op de kalender. Wat we precies gaan
doen hoort iedereen nog. Wij als commissie zijn hier druk mee bezig.

opgegeven. Als jullie dit lezen zijn we al
weer een aantal weken bezig. Ook deze
training wordt gegeven door Eric Graafmans.
In de vorige Virke’s stond een wedstrijdverslag van Gilze 5 en 4, nu heeft Gilze 3
een verslag gemaakt over hun wedstrijden die ze tot nu toe hebben gespeeld.
Zie elders in het Virke.
Dit was weer namens de rc-commissie.

Ook is er dit jaar weer de mogelijkheid
om door te trainen voor de recreanten.
Vele recreanten hebben zich hiervoor
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Kopij: virke@bcgilze.nl

Nieuw Clubartikel BC Gilze:

De BC Gilze Bierpul !!!
Hét souvenir van het BC Gilze Darts Toernooi “Jim’s
Embassy 2015”.
Nog enkele stuks voorradig. OP=OP.
Te koop voor € 6 ,- per stuk.
Meer info: Michel van Dongen

Inhoud: 0.5 liter
Ook goed te gebruiken voor andere (gele) dranken.
`t Virke seizoen 23 nummer 4
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Kopij: virke@bcgilze.nl

Jeugdcommissie
Hallo allemaal,
De herfst / winteractiviteit was een groot
succes! Een gedeelte van de jeugd is
gaan zwemmen bij Stappegoor. Het andere gedeelte van de jeugd is naar de
bioscoop geweest, waar ze konden kiezen uit drie films Dummie de Mummie,
Pinguins of Madagascar en Wiplala.
Het vriendjes en vriendinnetjes nieuwjaarstoernooi werd druk bezocht.
Op 11 februari was het vriendjes en
vriendinnetjes toernooi in carnavalsstijl.
Iedereen mocht verkleed komen en er
waren prijsjes voor diegene die het
leukst verkleed waren. Het eerste uur
waren dit Danya Tuijtelaars en Lars
Vermeeren, het tweede uur waren dit
Bjorn Paulissen en Lieke van Oosterwijck!
Op 12 februari was de Algemene Leden
Vergadering. Tijdens deze vergadering is
Ilse afgetreden als voorzitter van de
jeugdcommissie. Wel blijft Ilse lid van de
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jeugdcommissie. Evelien Stokkermans is
in deze vergadering gekozen als voorzitter! Wil je meer weten over Evelien, lees
dan de ‘doorgeefpagina senioren’ van ’t
Virke (seizoen 23, nr 3, 17-dec-2014).
Op zondag 15 maart a.s. is het deeldiploma examen, dus geef je allemaal op
en neem je ouders, broertjes, zusjes,
opa’s en oma’s mee als supporter!
Daarnaast blijven we op zoek gaan naar
nieuwe enthousiaste jeugdleden. Dus
jullie broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes,
vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom om eens bij ons te komen
kijken en wellicht ook lid te worden van
onze vereniging. Dus ken je iemand die
wil komen badmintonnen, breng hem of
haar dan op woensdagavond mee!
Agenda komende periode:
15 maart = Deeldiploma examen
8 april = Lente activiteit
10, 11 en 12 juli = Jeugdkamp
Namens de jeugdcommissie,
Evelien Stokkermans & Ilse Ballemans van den Braak
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Vanaf nu te koop
(beperkte oplage!):
de nieuwe BC Gilze-mascotte
“Gil”!!

€ 19,95 per stuk

PS: alle competitieteams (junioren en senioren) krijgen vanaf
volgend competitieseizoen een
‘team-mascotte’ gratis in bruikleen van de TC.

Info/betalen bij Mario
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Kopij: virke@bcgilze.nl

PR Commissie
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan
bij het water aan de warande. Twee dagen later is tijdens het darttoernooi het
eerste BC Gilze merchandise artikel van
dit jaar geïntroduceerd, namelijk de BC
Gilze bierpul. Deze zijn nog altijd te verkrijgen bij Michel van Dongen.

ben we van Femke van Riel afscheid genomen. Zij heeft jarenlang gezorgd voor
het bestellen van onze clubkleding. De
laatste twee seizoenen heeft ze ook de
externe communicatie erbij gedaan.
Ed, Tim en Femke, bedankt voor jullie
inzet in de PR Commissie.

De ALV is inmiddels achter de rug en de
begroting is door de aanwezige leden
goedgekeurd. Nu is het zaak aan de PR
Commissie om het begrootte sponsorgeld op te gaan halen. Aan het einde van
dit seizoen loopt het contract af met
Veroude Fysiotherapie als hoofdsponsor
van de jeugdcompetitie. Hier zijn de eerste gesprekken voor het verlengen van
het contract al geweest.

Gelukkig hebben we naast een nieuw
redactielid ook versterking in de commissie. Kimberley van Zon gaat de externe communicatie op zich nemen en
zich profileren als verenigingscorrespondent. Daarnaast zijn we nog op zoek
naar een vrijwilliger die de taak van de
clubkleding op zich neemt. Mocht je geinteresseerd zijn, vraag gerust meer informatie.
Dit was het weer voor deze keer.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een aantal leden. Ed van den
Broek heeft een aantal jaar in de redactie van ‘t Virke gezeten. Zijn plaats in de
redactie zal opgevuld worden door Michel
van Galen. Ook Tim Braspenning heeft
besloten de commissie te verlaten. Tim
heeft zich het afgelopen jaar ingezet met
het zoeken van sponsors en hij was contactpersoon van Wilkin. Als laatste heb-
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Groeten namens de PR Commissie
Jos Vermeulen
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Haarmode la belleza
U kapster en nagelstyliste.
Ook voor sieraden,tassen
& leuke workshop of cadeaubon.
Oranjestraat 39a
5126 BL, Gilze

06 – 51217219
www.haarmodelabelleza.nl

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting
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Kopij: virke@bcgilze.nl

Jarige jeugdleden

6 mei:
Jac van Rosmeulen – Michel van Galen

Jort Willemse
Jannes Oprins
Nora Schnuck
Joey van Gils
Ruben Klaassen
Tessa Koks

Af & Bij

10 mrt
7 apr
8 apr
22 apr
2 mei
4 mei

Jarige seniorleden
Toon van Gestel
Joris van Mourik
Fabi van Oosterwijck
Joseph Wirken
Bart van de Staak
Hein van der Lee
Raymond Bras
Niels Geerts
Remy van Mierlo
Patrick Strengman
Maartje van Nistelrooij
Mariëlla Theeuwes

5 mrt
6 mrt
9 mrt
10 mrt
14 mrt
17 mrt
23 mrt
25 mrt
3 apr
14 apr
20 apr
21 apr

Zaaldiensten
11 maart: Michel van Dongen – Patrick
Strengman
18 maart: Jos Dubois – Evelien Stokkermans
25 maart: Bart van Elderen – Mariëlla
Theeuwes
1 april: Rene van Bezouw – Irma Sprangers

Af:

-

Kim Weij
Ed van den Broek
Just Goedhart
Wessel Goedhart
Harm de Vette
Rosalie Leuring
Ivana Huijskens

Bij:

-

Mark van Berkel
Nick van Engelen
Gijs Klaassen
Danya Tuijtelaars
Diede Willemse
Jill van Zandvliet
Lieke Mutsaers - Trommelen

Van de Penningmeester
Hallo clubleden,
Met ingang van 12 februari heb ik officieel het stokje overgenomen van Christian als penningmeester van BC Gilze. Ik
ga mijn uiterste best doen om zorg te
dragen voor een goede en tijdige financiële administratie. Mocht je op dit vlak
vragen hebben, schroom dan niet om
contact met mij op te nemen.

8 april: Recreatie toernooi Joost - Frank
Vriendelijke groeten,
15 april: Mandy Dirkx – Bart van de
Staak
22 april: Kees van Dongen – Richard
Schrauwen

Patrick Strengman
Penningmeester BC Gilze
Tel.
: 06 - 39 44 36 39
Email
: pstrengman@hotmail.com

29 april: Els Graafmans – Naomi van de
Staak
`t Virke seizoen 23 nummer 4
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Kwartaalcontributie
Senioren € 38,00
Junioren 5 t/m 12 jaar € 28,00
Junioren 13 t/m 17 jaar € 32,00
De kwartaalcontributie dient vooraf uiterlijk op de volgende data betaald te
worden:
1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.
Overschrijven op:
NL78 RABO 0116 6924 64 tnv
Badmintonver. B.C. Gilze ovv het
kwartaal en je naam.

Doorgeefpagina
Jeugd
Bedankt Colette voor de doorgeefpagina!
Ik ben Eva Oprins en ik ben 17 jaar oud,
de doorgeefpagina jeugd komt dus nog
net op tijd voor mij.
Ik woon in de Nerhovensestraat in Gilze
en daar woon ik met mijn ouders, broertje Jannes en zus(je) Sofie, die jullie beide misschien wel kennen vanuit de vereniging.
We hebben ook een hond, Storm en we
hadden tot de herfstvakantie nog een
kat, maar Appie keek niet altijd even
goed uit met oversteken, wat hem helaas fataal geworden is…
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Ik zit nu in 6 VWO op de Nassau in Breda en ik hoop dit jaar mijn eindexamen
te halen. Het is dus veel stress en hard
werken, maar gelukkig haal ik wel goede
cijfers. Mijn favoriete vakken zijn Geschiedenis en Nederlands. Nederlands is
helaas niet het meest prettige vak om
goed in te zijn als je uit Brabant komt.
Zo moet ik mijn vader helaas vaak corrigeren als hij zich “irriteert” aan iets. Je
ergert je namelijk aan iets en iets kan
jou irriteren. Aan het foutief gebruik van
ergeren en irriteren kan ik mij dus behoorlijk ergeren. ;)

Na dit jaar wil ik de opleiding SPECO
Sport en Media in Tilburg gaan volgen en
ergens in de sportmarketing of sportjournalistiek terecht komen, maar in mei
staan de eindexamens eerst op het programma.
Verder werk ik bij Café-Restaurant ’T
Vliegveld in de keuken. Ik maak de vooren nagerechten en doe de afwas. Af en
toe sta ik ook weleens in de bediening,
maar de keuken vind ik qua werk leuker.
Verder vind ik het kijken van films en
series erg leuk. Series als Homeland,
Divorce en Game of Thrones vind ik erg
leuk om te volgen.
Dit jaar heb ik tijdens de competitie in
Gilze 4 (1e klasse regio) gespeeld met
Kopij: virke@bcgilze.nl

Sofie, Irma, Michel, Patrick en Giancarlo.
We hebben degradatie af weten te wenden en dat vind ik erg knap van ons
team, omdat veel van onze spelers vorig
jaar op een lager niveau hebben gespeeld. Gelukkig was het ondanks dat we
veel wedstrijden hebben verloren echt
heel erg gezellig met ons team. Dit heeft
ons denk ik ook wel erg geholpen om de
laatste benodigde punten te pakken.
Dat was het dan. Ik geef de pen door
aan Koen Timmermans. Succes!

`t Virke seizoen 23 nummer 4
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Kopij: virke@bcgilze.nl

Doorgeefpagina
senioren

Maar wie ben jij dan? Mijn naam is Michel van Dongen, ik ben 33 jaar en sinds
vorig jaar getrouwd met Ellen. Ik woon
al mijn hele leven in Gilze en inmiddels
ook heel wat jaren samen met Ellen.

Evelien, bedankt voor de doorgeefpagina. Ik zal in deze editie iets over mezelf
vertellen. Zoals al aangekondigd in de
vorige doorgeefpagina was er bij ons een
kleine op komst. Het bengeltje is inmiddels geboren, Luuk is zijn naam! Een
prachtig ventje en we genieten volop van
hem. Het is ons eerste kindje en zoals
velen mij al gewaarschuwd hebben
draait mijn leven nu vooral om hem. Het
leek me dus toepasselijk deze doorgeefpagina in het heden, bij Luuk, te beginnen en zo langzaam aan terug in de tijd
te gaan.

Naast badmintonnen ben ik enkele jaren
geleden begonnen met schaatsen op noren bij IJsclub Tilburg. Een hele mooie
en zowaar nog technischere sport dan
badminton. Iets waar ik nog veel in te
leren heb en dus nog jaren op kan trainen. De winters zijn met schaatsen en
badminton sportief goed gevuld en in de
zomermaanden probeer ik zoveel mogelijk te fietsen en ieder jaar enkele lange
tochten te rijden.
Naast zelf sporten vind ik het leuk om
autosport te volgen en kijk zo ook de
meeste Formule 1 races op TV. Ik vind
het ook heel mooi om zelf bekende circuits te bezoeken. Omdat we dit jaar
met Max Verstappen weer een nieuwe
nationale held in de hoogste klasse van
de autosport hebben is de tijd rijp om dit
jaar weer eens een race op een mooi
circuit te gaan bezoeken. Daarnaast
houd ik er van om motor te rijden en
foto’s te maken (voornamelijk bij de
clubkampioenschappen en het gemeen`t Virke seizoen 23 nummer 4
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tetoernooi). Dat leventje moet natuurlijk
ook bekostigd worden, daarom ook nog
wat over mijn dagelijkse tijdbesteding.
Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd
en werk in het dagelijks leven als product ontwikkelaar van duwbanden bij
Bosch in Tilburg (het voormalige “Van
Doorne’s Transmissie”). Een duwband is
een uit vele onderdelen bestaande metalen band die in een auto met automatische CVT versnellingsbak de verbinding
vormt tussen de motor en de wielen van
de auto. Mijn werk bestaat voornamelijk
uit het goedkoper, sterker, stiller en efficiënter maken van dit onderdeel. Verdere details zal ik jullie besparen, mocht je
geïnteresseerd zijn, spreek me gerust
een keer aan. Ik zal de techniek weer
verlaten en weer terugkeren naar het
vertrouwde onderwerp in ’t Virke, badminton!

gradatie in de eerste klasse. Voor een
groot deel van mijn teamgenoten was dit
niveau en de veren shuttle nieuw en ik
vind dat we ons er ijzersterk doorheen
hebben geslagen met een zesde plaats in
de einduitslag.
Als je acht seizoenen uitkomt in team
vier ben je dus geen hoogvlieger op
badminton gebied en heb ik de grote
successen dus ook niet aan elkaar geregen. Toch kan ik op een klein succesje
terugvallen, de Brabantse dubbeltitel in
2008 samen met Tim Wirken (misschien
wel de beste dubbelaar van Gilze, omdat
hij dit samen met mij gepresteerd
heeft!). Naast presteren betekent badminton voor mij nog veel meer, namelijk
voornamelijk de gezelligheid bij BC Gilze,
een hele mooie club mensen die er iedere woensdagavond, iedere zondag en
ieder toernooi met z’n allen weer een
sfeervolle boel van maken.
Vóór de lange periode in Gilze 4 heb ik
er een aantal jaren uit gelegen door een
vervelende schouder blessure. Daarvoor
heb ik ook enkele jaren seniorencompetitie gespeeld en natuurlijk jeugdcompetitie.

De afgelopen negen jaren ben ik, met
uitzondering van één seizoen herencompetitie, elk jaar in competitieteam Gilze 4
uitgekomen. Een team dat elk jaar wel
van samenstelling wisselde en waarbij ik
met vele toppers in wording een seizoentje heb mogen spelen. Het afgelopen
seizoen heb ik het geluk gehad om met
een leuk en enthousiast jong team bestaande uit Irma, Sofie, Eva, Giancarlo
en Patrick te mogen strijden tegen de-
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Inmiddels zijn we in de reis terug in tijd
aangekomen op een leeftijd van negen
jaar. Ik zat toen in groep zes en kwam
voor het eerst op woensdagavond een
kijkje nemen bij BC Gilze. Eén van de
eerste personen die ik daar tegenkwam
was Mandy Wouters, die net op de haar
toen bekende wijze een racket in de vernieling had geholpen. Mandy, tegenwoordig Mandy Dirkx, je bent heel wat
rustiger geworden de afgelopen 24 jaar.
Aan jou de eer om in het volgende Virke
iets over jezelf te vertellen. Succes!

Kopij: virke@bcgilze.nl

Gazelle
Sparta
Batavus
Keeway
Peugeot
Kymco
Aprilla
Tomos
Sym
Kerkstraat 51 – 5126 GB Gilze – tel: 0161-452642
www.hapers-tweewielers.nl
Meldt u nu aan voor onze gratis digitale nieuwsbrief en
profiteer van onze acties en aanbiedingen.

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

Tel. 0161-451387
Fax. 0161-452682
www.hooikar.nl
E-mail.: info@hooikar.nl
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Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:
Pasfotoservice, Stomerij service en Klein naaigarnituur
NovyHapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze
Tel: 0161-456633
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Teamverhaal
Gilze R3
Laat ik eerst even ons team aan jullie
voorstellen en deze samenstelling is niet
voor het eerste jaar, dus de facto trouwe
badmintonhonden. In niet geheel willekeurige volgorde, want de dames zijn
nummeriek in de minderheid en genieten
daarom voorrang; Els Graafmans, Mariella Theeuwes, Frank van Gils, Jos Dubois en Hein van der Lee. Waarbij de
laatste, ondanks een zee aan vrije tijd,
te laat was met inschrijven, maar na inspanningen van de overige teamleden
toch nog mee mocht spelen. De dank
van Hein aan de overige leden is natuurlijk van enorme omvang. In deze midweekcompetitie moeten wij aantreden
tegen BCO 1,Bavel 1, Alouette4, FST 3
en Shot 2, volgens goed gebruik zowel
uit als thuis. Na deze intro, bedoeld om
de lezers even wakker te schudden nu
een verslag van de tot nu toe gespeelde
wedstrijden.
Dinsdag 14 oktober 2014 ontvingen wij
in Gilze, BCO 1 uit Oosterhout. De 3 heren lieten helaas de punten liggen en
verloren alle partijen in 2 sets, waarbij
de dames de eer hebben gered, doordat
Els haar enkel en met Mariëlla de dames-dubbel redelijk eenvoudig wonnen.
Toch ook nog een beetje extra eer voor
Mariëlla, die haar enkel, weliswaar verliezend, afsloot in 3 sets. Einduitslag dus
2-6 en dat moet toch wel beter kunnen.
Als afsluiting met onze tegenstanders
aan een napraat-tafel nog wat vloeibare
en vaste versnaperingen genuttigd,
waarna we allen weer huiswaarts zijn
gegaan, tenminste dat neem ik aan.
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Dinsdag 11 november 2014 ontvingen
wij in Gilze, BC Bavel 1 uit het gelijknamige dorp.Het eindresultaat op deze
carnavaleske avond was een terecht gelijkspel, dus 4-4. De zeges gingen in de
enkels naar Els en Frank, terwijl Mariëlla
en Hein hun enkel verloren. Els en
Frank, alsook Els en Mariëlla wonnen hun
dubbel, waarbij die van Els en Mariëlla
uitzonderlijk spannend was met een verlenging in de derde set (23-21). Mariëlla
en Jos, alsook Jos en Hein verloren hun
dubbel. Ook de mix-dubbel van Mariëlla
en Jos was zeer spannend en werd in de
derde set verloren in de verlenging (2022). Voor de afsluiting van deze avond,
verwijs ik naar de laatste alinea van de
vorige wedstrijd.
Dinsdag 9 december 2014 kregen wij in
Gilze, BC Alouette uit Best op bezoek. De
pepernoten van het Sinterklaasfeest zaten volgens mij nog in al onze benen,
want wij gingen redelijk kansloos onderuit met 0-8. Ik wil natuurlijk bij de lezers
niet de indruk wekken, dat wij het er
maar bij hebben laten zitten, want er is
gewoon moedig gestreden tegen een
sterkere tegenstander, met als minst
slechte resultaat twee drie-setters voor
Mariëlla in de enkel en voor Els en Mariella in de dubbel. Met wederom een verwijzing naar de laatste alinea van het
verslag van de eerste wedstrijd, doe ik
de negende partij tekort. Onze tegenstanders hebben net als wij natuurlijk de
gebruikelijke versnaperingen naar binnen gewerkt, maar wel onder het genot
van een enorme score aan grappen en
grollen, zoals ik zelden heb meegemaakt. Dus ook van onze kant geen
“hard feelings” naar onze overwinnaars.
Dinsdag 13 januari 2015, de jaarwisseling niet zonder kleerscheuren doorgekomen, moesten wij thuis aantreden tegen FST uit Waalwijk. Wij moesten het
Kopij: virke@bcgilze.nl

doen zonder Hein, want die had griepachtige verschijnselen, maar daar kun je
op wachten als je in je overhemd door
de regen gaat lopen. Daarom de 8 partijen maar met de 4 overblijvende strijders de arena in oftewel de velden op.
Zoals gebruikelijk werd weer alles uit de
kast gehaald, maar dat was niet genoeg
voor een eindoverwinning. Wij moesten
onze meerderen erkennen, na een 3-5
nederlaag. Om toch nog over overwinningen te kunnen spreken, moet gezegd
worden, dat Els zowel haar single, als
dames-dubbel als de mix-dubbel won.
Els gefeliciteerd zover, want aan jou ligt
het niet. Of de aanwezigheid van Hein
nog van enige positieve invloed had
kunnen zijn, gaat als een groot mysterie
de badmintongeschiedenisboeken in. Wel
vermeldingswaardig is, dat de negende
partij is uitgekomen op een close 4-4
eindstand. Aan de gezeligheid achteraf
ligt het dus niet. Omdat de verbale en
redactionele inbreng van Hein bij het
totstandkomen van dit relaas ontbreekt,
is het verslag van deze avond summier,
onze welgemeende excuses voor deze
gemiste kans.
Inmiddels zitten we al weer in februari
en is het einde van de competitie, ja van
de grote heren en dames, al gevierd.
Maar de recreanten gaan gewoon door,
dus nu een verslag van onze wedstrijd
uit tegen BCO, natuurlijk nog steeds uit
en in Oosterhout. Ook bij deze wedstrijd
hadden we weer last van de ziekenboeg,
want deze keer was Frank van Gils geveld door de bekende griep tegenstander. Gelukkig ging hij wel door met het
organiseren van de chauffeur, met als
gevolg dat dit dus bijna mis ging. Hein
zou rijden, Els werd benaderd en uiteindelijk was Jos de l.l, sorry de Bob. Lekker op tijd in Oosterhout, zodat we ons
rustig kantinueel konden voorbereiden.
`t Virke seizoen 23 nummer 4

Dat dit niet geheel gelukt is, zal later
blijken. Wel leuk om daar enige bekenden tegen te komen, zoals Huib en Lotte,
Kees Kerkhof en Gerard uit het zeer oude herenteam. Maar ook deze opkikkers
hebben niet mogen baten en ons team
ging na enige spannende en andere leuke partijen met 7-1 naar de kleedkamers. En ja hoor, wie was verantwoordelijk voor dat ene puntje, ons Els, na een
drie-setter die zij in de derde set afsloot
met 21-19 in haar voordeel, hieperdepiep. Dit was onze eerste uitwedstrijd en
dan heb je de negende partij natuurlijk
niet zelf in de hand, maar hulde voor
BCO, met zelfs 2 schalen snacks en de
nodige vloeibare versnaperingen. Dus
ook dit was weer geen verspilde avond
of bezigheidstherapie, maar gewoon
weer erg sportief, onderhoudend en gezellig.
Samengevat kunnen wij terugzien op 5
sportieve avonden, met een erg hoog
gezelligheidskarakter. We zijn nu precies
op helft en kunnen dus vooruitzien op
nog 5 wedstrijden.

U15-1 ongeslagen
KAMPIOEN
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Begin dit seizoen zijn we gestart met een
nieuwe samenstelling. Robine Hooft,
Fenne Kreeft, Simone Kreeft , Joey van
Gils en Rick van Baal. Wat zal dit gaan
worden??
Dat het onderling klikte werd al snel duidelijk. Als we in de auto zaten naar een
wedstrijd toe was het al erg gezellig
(luidruchtig). De eerste wedstrijd tegen
Reeshof werd al met volle overtuiging
gewonnen met 7-1. Daarna 8-0 winst op
BC Shot. De teamspirit werd er ook
steeds beter op. Tijdens de wedstrijden
elkaar onderling coachen en aanmoedigen, wat een hecht team !!!

Rick had nog iets lekkers gebakken en
kregen we een mooie bidon van onze
trouwste fans.
Op de terugweg nog even langs de MAC,
want dat behoort toe aan ongeslagen
kampioenen.
Op woensdag 28 januari werden we bij
de club nog eens in het zonnetje gezet
en kregen we de kampioensschaal met
een mooie Simply The Best- handdoek.
Al met al was het een zeer geslaagd jaar
met een totale teamscore van maar liefst
86,5%.
Iedereen heeft boven de 77% gescoord
met de klapper van Simone van 100%,
waarvan nog niet 1 set verloren. Maar
wat voor dit team het belangrijkste was
de onderlinge gezelligheid en team
spirit. Nu gaan we op 14 maart nog een
keer knallen tijdens de slotwedstrijden in
Tilburg.
Eens kijken hoe we het er daar van af
brengen.
En dan op naar volgend seizoen “U17
HERE WE COME”.
Teamleden U15-1
Rick, Robine, Fenne, Simone en Joey

Slecht 1 wedstrijd werd er met 4-4 gelijk
gespeeld. Op zondag 18 januari allemaal
vroeg uit bed om om 8 uur te vertrekken
richting Boekel voor de kampioenswedstrijd. Wat hadden we er zin in. Ook de
nodige fans reisde af om ons daar aan te
moedigen en na 2 gewonnen wedstrijden
was het kampioenschap binnen. De ontlading was groot, daarna bleek nog eens
wat een kanjers we in het team hadden,
want na het behalen van het kampioenschap wonnen we gewoon nog met 8-0.
Na een woordje van Maaike en lekkere
champagne zijn de dames eerst lekker
gaan douchen.
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Zuivelhandel
V.O.F. van Hoek
Aalstraat 32 Gilze
Tel. 0161-451908
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

Kapittelstraat 15
5126 HA Gilze
Tel: 0161 – 455000
Email: jim@achterdetuintjes.nl
www.achterdetuintjes.nl
OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSOREN VAN BADMINTONCLUB GILZE:
Hoofdsponsoren seniorencompetitie:
Administratiekantoor Meeuwesen
Q-Promotions

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Ingrid Veroude Fysiotherapie

Telbordsponsoren:
Slagerij de Jong | Van Eerd BV | Eethuis Figo
WilkinSports | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling
Forga metaalvervorming BV | TSC Gosens
Van Schijndel Metaal | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!
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Wist u dat…
……… Femke zeer actief is met haar virtuele vrienden op ‘Facebroek’?
……… Jeroen Albers op een woensdagavond in februari maar liefst 5,5 uur in de file
stond tijdens terwijl hij eigenlijk de eerste bekerwedstrijd van het seizoen moest
spelen?
……… Maartje een geweldige culinaire ambassadeur is van de overheerlijke Limburgse
vlaaien!?
……… jullie vast niet vergeten om je volle spaarkaarten bij Leny & Huub in te leveren?
……… Evelien haar oorspronkelijke roots in Gilze heeft en familie blijkt te zijn van de
‘Weij- dynastie’?
……… de gezellige competitie-afsluitingsavond bij Van der Valk tot in de late uurtjes
werd voortgezet in de lokale hotelbar?
……… Ben jr. en Tim Wirken héél graag naar het grootste subtropisch zwemparadijs
van Berlijn willen?
……… onze leden Jannes & Eva Oprins en Winfried de Kock succesvol meededen in de
carnavalsoptocht 2015?
……… Maaike nog niet zo heel lang geleden onze turn-held Yuri van Gelder tegen het
(naakte) lijf liep?
………. de ‘Escape-room-hype’ favoriet blijkt te zijn bij de diverse team-uitjes?
……… er door de meesten alweer intensief wordt geoefend om goed voorbereid aan de
Clubkampioenschappen te beginnen, eind maart?
……… iedereen in spanning afwacht of Toon van Gestel dit jaar nu wél eens mee gaat
doen?
……… het clubkampioenschappen-ontbijt weer terug is van weggeweest?
……… het vrij spelen op de zondagochtenden de meestal heel druk bezocht wordt?
……… het heel wat belooft nu we weten dat onze kersverse penningmeester Patrick
nogal vergeetachtig blijkt te zijn?
……… Mario de volgende TC-vergadering op 23 februari wilde houden en dat dit de verjaardag van Mieke is?
……… Mario hier niks aan kon doen aangezien het niet op de kalender stond?
……… ze bij de jeugd niet alleen zo hoog mogelijk huppelen, maar ook knuffelen?
……… dit komt doordat in het JTP-boek een typfoutje stond?
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