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Van de Redactie
 
Beste badmintonners en andere lezers.
 

Voor jullie ligt alweer het 3eVirke van dit 

seizoen. Ditmaal van een gewijzigde r

dactie, want Ed van den Broek heeft na 

4 jaar besloten dat het tijd was voor 

nieuw bloed en heeft het stokje inmi

dels aan mij (Michel van Galen) overg

dragen. We willen Ed hierbij van harte 

danken voor zijn bijdrage aan het Virke. 

De redactie bestaat dus nu uit S

Oprins en mijzelf, maar dat bete

dat deze nu vol is. Dus als iemand zin 

heeft om ook zijn of haar steentje bij te 

dragen aan een mooi Virke meld je dan 

bij Sofie, Jos of mij. 

In dit Virke vooral de gebruikelijke r

brieken met updates over de competitie 

teams, de extra support actie voor de 

teams die hard tegen degradatie vec

ten,  een wedstrijdverslag van recreati

team Gilze 4, alles wat je nog niet wist 

over Colette en Evelien en een mooie 

foto-overzicht van jubileumjaar 2014. 

 

Vanuit de redactie wensen wij jullie veel 

leesplezier, fijne feestdagen en een g

zond, sportief en gelukkig 2015.

 

Sofie, Jos en Michel. 

 

Van de Voorzitter
 
Beste leden, 

 

Graag breng ik jullie op de hoogte van 

de aankomende algemene ledenvergad

ring die op donderdag 12 februari vanaf 

20.00 uur in het denksportzaaltje van de 

sporthal zal worden gehouden. Zet dit 

alvast in je agenda. Bij deze ledenverg

dering zal Christian van Zon aftredend 

en niet herverkiesbaar zijn als pennin
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an de Voorzitter 

Graag breng ik jullie op de hoogte van 

de aankomende algemene ledenvergade-

ring die op donderdag 12 februari vanaf 

sportzaaltje van de 

sporthal zal worden gehouden. Zet dit 

alvast in je agenda. Bij deze ledenverga-

dering zal Christian van Zon aftredend 

en niet herverkiesbaar zijn als penning-

meester, nadat hij drie jaar pennin

meester is geweest van onze vereniging. 

Na een korte zoektocht hebben we een 

goede opvolger gevonden. H

wil Patrick Strengman voordragen als de 

nieuwe penningmeester. Naast Christian 

heeft ook Ilse aangegeven te willen 

stoppen als voorzitter van de jeug

commissie. We hebben helaas nog geen

opvolger voor haar gevonden. Als je i

teresse hebt, geef dit dan 

Anoek of mij. 

 

Het jaar 2015 zal traditiegetrouw begi

nen met de nieuwjaarsreceptie. Graag 

wil ik alle leden uitnodigen voor de 

nieuwjaarsreceptie die op 1 januari van 

het nieuwe jaar van 11.00 tot 12.30 uur 

gehouden zal worden bij het Water aan 

de Warande. Een mooie gelegenheid om 

andere leden een gelukkig nieuwjaar te 

wensen, onder het genot van warme 

Chocomel, snert, koffie of thee. Ook 

jeugdleden met hun ouders zijn van 

te welkom. 

 

Een paar dagen later, op 3 januari 2015, 

wordt het inmiddels ook traditionele 

dartstoernooi “Huub’sEmbassy” geho

den. Of is het inmiddels “Ji

my’sEmbassy”? Het dartstoernooi wordt 

dus gehouden op 3 januari

zal nog een mail gestuurd worden 

hoe je je hiervoor kunt opgeven.

 

Tot slot wil ik iedereen hele fijne Fees

dagen toewensen!  

 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

 

“You can't build a reputation on what you are 

going to do.” 

 

~ Henry Ford ~
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Technische Co

missie 
 

Het einde van 2014 is alweer in zicht. Dit 

competitie-seizoen is daarmee ook a

weer in het laatste stadium terechtg

komen. De junioren-teams doen het b

vengemiddeld goed. Er liggen (bij schri

ven begin december) momenteel zelfs 2 

teams op ramkoers richting het kamp

oenschap: U17-1 en U15-1. De overige 3 

teams zitten allemaal rond de midde

moot: een keurige prestatie. 

De positieve prestaties van de jeug

teams geeft ons vertrouwen voor de to

komst. Bij de senioren was het vooraf al 

de verwachting dat alle teams het zwaar 

zouden krijgen. Dat blijkt ook zo uit te 

pakken. Helaas ziet de einduitslag voor 

Gilze 2 en Gilze 4 er niet goed uit: het 

degradatie-spook nadert…. Gilze 1 scoort 

volgens verwachting rond plaats nu

mer 4-5 en Gilze 3 scoort hoger dan 

verwacht. Zeker dat laatste is een prima 

zaak aangezien hier de mix van ervaren 

spelers en jongere spelers optimaal blijkt 

te werken. 

Overigens kun je alle actuele tusse

standen, per BC Gilze-team, heel ove

zichtelijk bekijken via de ‘competitiep

gina’ op www.bcgilze.nl. 

De trainers zullen de duimschroeven nog 

even aanhalen om in de resterende 

competitiewedstrijden het maximale uit 

de spelers te halen. Iedereen is dus g

waarschuwd…. ☺ 

Er zal door iedereen worden doorg

traind tot de clubkampioenschappen, 

eind maart. Voor die tijd zal de TC a

weer hebben gewerkt aan de nieuwe 

teamindeling 2015-2016. Hopelijk ku

nen we eind januari (minimaal 2 ??) 

teams huldigen als KAMPIOENEN.

Daarnaast zal BC Gilze ook weer

ker-team inschrijven om namens onze 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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team, heel over-
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De trainers zullen de duimschroeven nog 

even aanhalen om in de resterende 

competitiewedstrijden het maximale uit 

de spelers te halen. Iedereen is dus ge-

worden doorge-

traind tot de clubkampioenschappen, 

eind maart. Voor die tijd zal de TC al-

weer hebben gewerkt aan de nieuwe 

2016. Hopelijk kun-

nen we eind januari (minimaal 2 ??) 

teams huldigen als KAMPIOENEN. 

Daarnaast zal BC Gilze ook weer een be-

team inschrijven om namens onze 

club deel te nemen aan de Carlton GT1

cup. Hopelijk kunnen we weer mooie 

wedstrijden zien en verrassende result

ten boeken. 

Succes met de laatste loodjes en alvast 

Fijne Feestdagen gewenst!

 

Namens de TC, 

Mario. 
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Recreatie  

Commissie 
 

Dit is al weer het derde Virke van dit se

zoen. Vanuit de rc-commissie is

veel nieuws te melden. Maar een paar 

opvallende activiteiten natuurlijk wel.

Als eerste activiteit natuurlijk het intr

ducétoernooi op 17 december 2014. I

middels heeft iedereen een uitnodiging 

ontvangen. Zoals  in de uitnodiging staat 

komen de donkere dagen weer dichtbij 

en wat is er nu gezelliger dan samen te 

badmintonnen op deze avond. Vele leden 

hebben zich weer opgegeven, met/of 

zonder introducé. Na dit gezellige toe

nooi was het nog lang gezellig in de ka

tine van de sporthal met een hapje en 

drankje voor iedereen. 

 

Als tweede activiteit natuurlijk het enige 

en echte BC-Gilze darttoernooi op zate

dag 3 januari 2015. Dit toernooi word

een aantal jaren georganiseerd, net na 
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s er niet 

veel nieuws te melden. Maar een paar 

opvallende activiteiten natuurlijk wel. 

Als eerste activiteit natuurlijk het intro-
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middels heeft iedereen een uitnodiging 

ontvangen. Zoals  in de uitnodiging staat 

komen de donkere dagen weer dichtbij 

en wat is er nu gezelliger dan samen te 

badmintonnen op deze avond. Vele leden 

hebben zich weer opgegeven, met/of 

ducé. Na dit gezellige toer-

nooi was het nog lang gezellig in de kan-

tine van de sporthal met een hapje en 

Als tweede activiteit natuurlijk het enige 

Gilze darttoernooi op zater-

dag 3 januari 2015. Dit toernooi wordt al 

aantal jaren georganiseerd, net na 

het WK darten op televisie. Daardoor 

wordt het aantal leden dat meedoet 

steeds groter. Dus geef je op en doe 

mee met dit darttoernooi en heb een 

gezellige avond met andere leden van de 

club. 

 

Ik heb het in het vorige Vir

de beginnerstraining, die inmiddels 

is geweest. Degene die hier aan mee 

hebben gedaan ervaren deze training als 

positief. Dus dit is zeker een reden om 

dit nog een keer te doen als er weer vo

doende nieuwe leden zich hebben aa

gemeld. 

 

In het Virke van de vorige keer stond 

een wedstrijdverslag van Gilze 5

keer elders in het blad een wedstrijdve

slag van Gilze 4. 

 

Als laatste willen wij van de rc

commissie jullie nog een gezond en 

sportief 2015 toewensen. 
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Vanaf nu te koop 

(beperkte oplage!):

de nieuwe BC Gilze

 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Vanaf nu te koop  

(beperkte oplage!): 

de nieuwe BC Gilze-mascotte 

“Gil”!! 

 

€ 19,95 per stuk

 

 

PS: alle competitieteams (juni

ren en senioren) krijgen vanaf 

volgend competitieseizoen een

‘team-mascotte’ gratis in brui

leen van de TC. 

 

 

 

 

Info/betalen bij Mario 

Kopij: virke@bcgilze.nl 

mascotte 

 stuk         

PS: alle competitieteams (junio-

ren en senioren) krijgen vanaf 

volgend competitieseizoen een 

mascotte’ gratis in bruik-
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Jeugdcommissie
 

Hallo allemaal, 

 

Op zaterdag 13 december a.s. vindt de herfst / winteractiviteit plaats. We gaan zwe

men en/of naar de bioscoop. Dus geef je zo snel mogelijk 

bent! 

 

Op 26 november kwamen er het eerste uur 2 Pieten mee badmintonnen. Het werd een 

gezellige boel.

 

 
Het tweede uur had iedereen een 

belspelletje verdeeld werden. 
 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Jeugdcommissie 

Op zaterdag 13 december a.s. vindt de herfst / winteractiviteit plaats. We gaan zwe

men en/of naar de bioscoop. Dus geef je zo snel mogelijk op, zodat je er zeker bij 

Op 26 november kwamen er het eerste uur 2 Pieten mee badmintonnen. Het werd een 

 

Het tweede uur had iedereen een cadeautje gekocht, welke door middel van een do

Kopij: virke@bcgilze.nl 

Op zaterdag 13 december a.s. vindt de herfst / winteractiviteit plaats. We gaan zwem-

op, zodat je er zeker bij 

Op 26 november kwamen er het eerste uur 2 Pieten mee badmintonnen. Het werd een 

 

 

cadeautje gekocht, welke door middel van een dob-
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Daarnaast blijven we op zoek gaan naar 

nieuwe enthousiaste jeugdleden. Dus 

jullie broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, 

vriendjes en vriendinnetjes zijn van ha

te 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! 

 

 

PR Commissie 
 

Het seizoen is weer halverwege 

een aantal competitieteams is het nog 

vechten tegen degradatie. Ook de kers

dagen staan weer voor de deur, dat wil 

zeggen de dagen van lekker eten. Het 

zal voor de getrainde competitiespeler 

een beproeving worden om in januari de 

laatste competitiewedstrijden fit te vo

brengen.  Enkele jaren geleden zijn de 

BC Gilze kerstballen geïntroduceerd, dus 

je kunt tijdens de winterstop toch nog 

genieten van de BC Gilze sfeer in je e

gen huiskamer. Er zijn nog enkele kers

ballen beschikbaar. 

 

In januari wordt het jaarlijkse darttoe

nooi georganiseerd door de recreatie 

commissie. Tijdens dit evenement zal 

een nieuw BC Gilze merchandise artikel 

geïntroduceerd worden. Ben je benieuwd 

wat het zal zijn, geef je dan snel op voor 

het darttoernooi om er op 3 januari 

achter te komen. 

 

Zoals al eerder aangekondigd is de PR 

commissie de afgelopen maand bezig 

geweest met het regelen van nieuwe 

 

 

Daarnaast blijven we op zoek gaan naar 

eugdleden. Dus 

jullie broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, 

vriendinnetjes zijn van har-

te 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:

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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geïntroduceerd worden. Ben je benieuwd 

wat het zal zijn, geef je dan snel op voor 

het darttoernooi om er op 3 januari zelf 

Zoals al eerder aangekondigd is de PR 

commissie de afgelopen maand bezig 

geweest met het regelen van nieuwe 

trainingspakken. Hier is vorige maand 

een mail naar alle leden over verstuurd. 

De afgelopen weken was de gelegenheid 

tot het passen van de nieuwe pakken en 

een groot aantal leden hebben een 

nieuw trainingspak besteld. Komende 

weken worden deze pakken voorzien van 

de nodige bedrukkingen. 

 

Ook de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

staat weer voor de deur. Zoals gebruik

lijk zal deze gehouden worden op 1 j

nuari om 11.00 uur bij de Warande. Alle 

BC Gilze leden zijn uitgenodigd om bij 

deze nieuwjaarsreceptie aanwezig te 

zijn. 

 

Dit was het weer wat mij betreft. Ik 

wens namens de PR Commissie iedereen 

fijne kerstdagen en een gezond en g

lukkig Nieuwjaar. 

 

Groeten, 

 

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 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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Jarige jeugdleden
 

Sanne Paulissen   

Kim van Beek   

Lara van Gils   

Sem van Engelen   

Levi OldeScheper   

Fee Blom    

Giancarlo Oprins   

Rick van Baal   

Aylis Oomen    
 

Jarige seniorleden
 

Ingrid Faes    

AnoekHaarbosch   

Tim Wirken    

Mario van Mierlo   

IvanaHuijskens   

Melanie den Ridder – Scholte  

Peter de Leeuw   

Tony Huijskens   

Joost Roovers   

Leonie de Vries   

Michel van Galen   

Jac van Rosmeulen   

Femke van Riel   

JannickIckenroth   

Winfried de Kock   

Niels Oomen    

William Aarts   

Kimberley van Zon   

Ilse Ballemans – van den Braak

Harm de Vette   

Maaike de Jong   
 

Zaaldiensten 
7januari:Ruud van Heijst – Kimberley 
van Zon 
 

14januari: William Aarts – Tim Wirken
 

21 januari:Jeroen Albers – Monique Wi
lemse 
 

28januari: Toine van Baal – Jill Weij
 

 

 

Jarige jeugdleden 

12dec 

24jan 

28jan 

29jan 

31jan 

02feb 

09feb 

11 feb 

22feb 

Jarige seniorleden 

18dec 

23dec 

29 dec 

02jan 

04jan 

 04jan 

04 jan 

08 jan 

16 jan 

25 jan 

25 jan 

05 feb 

12 feb 

16 feb 

16 feb 

17 feb 

17 feb 

19 feb 

van den Braak 22 feb 

26 feb 

27 feb 

Kimberley 

Tim Wirken 

Monique Wil-

Jill Weij 

4 februari: Bas den Boer –
 

11 februari: David Bogaarts

Vette 
 

18februari: Tim Braspenning

Vermeulen 
 

25 februari: Jolanda van den Broek 

Vicky Vermeulen 
 

4 maart: 

Ed van den Broek – Ben van der Veer Sr.
 

Af & Bij 
Af: 
 

- Marjolein van de Broek 
- Michel Faes 
 
Bij: 
 

-  Wendy Dekker 
-  Leonie de Vries 
  

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 Gilze 

gaat gebruik maken van een IBAN

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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– Hans Weij 

David Bogaarts – André de 

Tim Braspenning – Heidi 

Jolanda van den Broek – 

Ben van der Veer Sr. 

Van de Penning-

et ingang van februari 2014 gaat Ne-

derland gebruik maken van IBAN reke-

nummers. Dit is een langere versie 

van het huidige rekeningnummer. Als 

het gaat om automatische overschrijvin-

gen, verandert de bank als goed is het 

rekeningnummer automatisch. Dit kan 

fout gaan, dus let goed op! Ook BC Gilze 

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 
 
 

Dankjewel Eva dat ik jouw doorgeefpag

na mag overnemen. Volgende keer ben 

jij dus aan de beurt. Ik zal mij even 

voorstellen al hoewel jullie mij waa

schijnlijk wel kennen, maar misschien 

niet goed weten wat ik nu precies doe 

buiten badmintonnen en langs de baan. 

 

Nou mijn naam is Colette Graafmans en 

ik ben 17 jaar. Nu sinds bijna een jaar 

wonen wij in Tilburg (in de Vierhoute

straat), wij hebben hiervoor in Gilze g

woond, lekker vlakbij de sporthal. Nu 

toch maar vervoer regelen richting het 

dorpje Gilze. Tilburg bevalt ons wel, al is 

het echter wel apart om nu in een

te wonen i.p.v in een dorp. Dit blijf ik 

herhalen, hier loop je rond en begroet 

niemand je (behalve als je met je hond 

rondloopt) en loop je in Gilze dan b

groet iedereen elkaar wel ook al ken je 

elkaar niet.  Je kent hier dan ook weinig 

mensen en moet ver reizen om overal te 

komen. Verder wonen we leuk in ons 

nieuwe huis en zijn we nog steeds bezig 

om er kleine toepassingen aan te geven 

om er een leuk, gezellig huis van te m

ken. Zoals bijvoorbeeld een barretje of 

schilderijen en bloempotten kopen. W

wonen hier met zijn vijven: met mijn 

ouders Wim en Claudia en met mijn 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Ik zal mij even 

voorstellen al hoewel jullie mij waar-

schijnlijk wel kennen, maar misschien 

niet goed weten wat ik nu precies doe 

buiten badmintonnen en langs de baan.  

Nou mijn naam is Colette Graafmans en 

Nu sinds bijna een jaar 

wonen wij in Tilburg (in de Vierhouten-

straat), wij hebben hiervoor in Gilze ge-

woond, lekker vlakbij de sporthal. Nu 

toch maar vervoer regelen richting het 

dorpje Gilze. Tilburg bevalt ons wel, al is 

het echter wel apart om nu in een stad 

te wonen i.p.v in een dorp. Dit blijf ik 

herhalen, hier loop je rond en begroet 

niemand je (behalve als je met je hond 

rondloopt) en loop je in Gilze dan be-

groet iedereen elkaar wel ook al ken je 

elkaar niet.  Je kent hier dan ook weinig 

et ver reizen om overal te 

komen. Verder wonen we leuk in ons 

nieuwe huis en zijn we nog steeds bezig 

om er kleine toepassingen aan te geven 

om er een leuk, gezellig huis van te ma-

ken. Zoals bijvoorbeeld een barretje of 

schilderijen en bloempotten kopen. Wij 

wonen hier met zijn vijven: met mijn 

ouders Wim en Claudia en met mijn 

broers Alex en Wessel en sinds 6 maa

den hebben we er een krullenbol bij g

kregen genaamd Chevy 

(kruising labrador – larbradoodle).

Momenteel zit ik in het tweede jaar van 

mijn opleiding marketing/evenementen 

op de Rooi Pannen. Hiervoor heb ik op 

het Beatrix college gezeten en heb daar 

VMBO-TL afgerond. Wat ik hierna ga 

doen?  Zou ik echt nog niet weten. Ik wil 

wel verder studeren, maar een keuze 

maken blijft echter lastig! 

Badminton, echt een toffe sport om te 

doen! Ik beoefen het nu zo’n 8 jaar en 

nog steeds is het geweldig om te doen. 

Natuurlijk heb je wel eens zo’n moment 

dat het minder gaat, maar dat heeft 

iedereen wel eens. Maar dan koop je 

toch gewoon een nieuwe racket en dan 

gaat het weer goed. Nee grapje, al deed 

ik het wel. Naast trainingen volgen geef 

ik ook training (JTP-training) 

seer ik samen met Ruud, Mario en Michel 

het dart toernooi dat elk jaar plaatsvindt.

Wel allemaal komen hé! H

echt geweldig met nieuwe en toffe 

ideeën! Daarnaast speel ik nu in Gilze 3 

in de eerste klasse, wel een tandje moe

lijker dan de jaren hiervoor, maar we 

hopen om op een mooi plaatsje te ku

nen eindigen met deze gekke teamm

tes.  

Badminton is een van mijn hobby’s, ve

der vind ik het ook tof om te werken in 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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Momenteel zit ik in het tweede jaar van 
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het Beatrix college gezeten en heb daar 

TL afgerond. Wat ik hierna ga 

doen?  Zou ik echt nog niet weten. Ik wil 

wel verder studeren, maar een keuze 

maken blijft echter lastig!  
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Natuurlijk heb je wel eens zo’n moment 
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iedereen wel eens. Maar dan koop je 

toch gewoon een nieuwe racket en dan 

aat het weer goed. Nee grapje, al deed 

ik het wel. Naast trainingen volgen geef 

training) en organi-

seer ik samen met Ruud, Mario en Michel 
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Daarnaast speel ik nu in Gilze 3 

in de eerste klasse, wel een tandje moei-

lijker dan de jaren hiervoor, maar we 

hopen om op een mooi plaatsje te kun-

nen eindigen met deze gekke teamma-

 

Badminton is een van mijn hobby’s, ver-

nd ik het ook tof om te werken in 
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de horeca en om tijd door te brengen 

met mijn vrienden en collega’s. Ik ben 

werkzaam bij 2 baantjes, namelijk op 

camping Heidelust te Molenschot en bij 

Gasterij de Seterse Hoeve te Oosterhout.  

Het mooiste wat er is aan werken in de 

horeca, is om de mensen met een lach 

te zien vertrekken. Dit geeft je gewoon 

een heerlijk en geslaagd gevoel. En n

tuurlijk om altijd gezellig een praatje 

met de gasten te kunnen maken. En een 

andere niet te vergeten hobby is dat ik 

graag naar feesten of festivals ga (of een 

terrasje pak) om met vriendinnen te 

kunnen genieten.   

Na een heel A-4tje te hebben volgepraat 

is het nu de eer aan Eva Oprins om dit te 

kunnen overtreffen. Bedankt voor het 

lezen BC GILZE MATTIES. 
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Kopij: virke@bcgilze.nl

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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Doorgeefpagina 

senioren 
 

Hallo! 

Ik ben Evelien Stokkermans, ik ben 

jaar en woon sinds vorig jaar samen met 

Patrick in het mooie Loon op Zand. 

hebben wij twee lieve katjes rondlopen, 

Cara en Boefje, om ons gezellige huisje 

helemaal af te maken! Patrick en ik

len sinds april dit jaar bij BC Gilze

doen allebei mee met de competitie. Erg 

fijn hoe wij samen binnen deze 

club zijn ontvangen, dank daarvoor!

dra er een leuke functie binnen de club 

beschikbaar is, zou ik graag mijn stee

tje bijdragen. 

Voordat ik hier kwam, heb ik in Wag

ningen gewoond. Ik ben daar (bij BC de 

Kantjils en later bij BECA, Arnhem) 

gonnen met badminton en speel nu een 

dikke tien/vijftien jaar. Ik heb in Wag

ningen het VWO gedaan en ben daarna 

naar de KMA (Breda en Den Helder)

gaan. Daar heb ik in vier jaar de ople

ding Militaire Systemen & Technologie 

gevolgd. Sindsdien ben ik in het dag

lijkse leven werkzaam bij de Koninklijke 

Luchtmacht, op de Vliegbasis Gilze

Ik werk als technisch officier bij he

Squadron, welke opereert met de Cougar 

transporthelikopter en de Aloue

helikopter. Ik ben hier verantwoordelijk 

voor de planningen, opleidingen van het 

technisch personeel (de monteurs) en de 

bedrijfsvoering/procedures van het o

derhoud. Een erg leuke en uitdagende 
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ding Militaire Systemen & Technologie 

n het dage-

bij de Koninklijke 

op de Vliegbasis Gilze-Rijen. 

Ik werk als technisch officier bij het 300 

Squadron, welke opereert met de Cougar 

transporthelikopter en de Alouette III 

verantwoordelijk 

voor de planningen, opleidingen van het 

technisch personeel (de monteurs) en de 

bedrijfsvoering/procedures van het on-

rg leuke en uitdagende 

baan, waar ik het erg naar mijn zin heb. 

Voor deze functie ben ik pas g

weken op oefening geweest naar Amer

ka. Tijdens deze oefening stond de Co

gar helikopter achter op het helidek van 

een schip van de Koninklijke Marin

Zr Ms Johan de Witt. Dit is 

portschip dat wordt ingezet voor amfib

sche operatiën. De Cougar heliko

werd hierbij ingezet om on

Nederland-

se/Engelse/Canadese/Australische mar

niers/snipers en goederen te vervoeren 

van zee naar land, search and rescue 

taken, oefenen van deklandingen etc. 

Tijdens de oefening was ik eindveran

woordelijk voor alle materieellogistieke 

zaken.  

Naast badminton vind ik het erg leuk om

in mijn vrije tijd door (winkel)

wandelen en langs (bruin)cafeetjes te 

gaan. Maar ik blijf net zo lief lekker op 

de bank genieten van een filmpje onder 

het genot van een drankje. En ik houd 

natuurlijk ook van lekker eten ;

noemt mij dan ook vaak een heuse 

Bourgondiër! Verder vind ik het 

om te sporten, naast badminton vooral 

hardlopen, bergwandelen, 

zelfs fitness/cardio. Tot slot houd ik erg 

van reizen! 

De volgende doorgeefpagina is voor M

chel van Dongen. Michel, veel succes 

met de geboorte van jullie kleine! Tegen 

de tijd van ‘t volgende Virke zal 

(b)engeltje onder ons zijn. 

benieuwd naar de naam en hoor erg 

graag over in ’t volgende Virke!
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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

NovyHapers, 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 

 
Meldt u nu aan voor  onze  gratis digitale nieuwsbrief en 

profiteer van onze acties en aanbiedingen. 

Maar ook voor uw: 

Klein naaigarnituur 

NovyHapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze 

Hapers 
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Wedstrijdverslag 

Recreatieteam 

Gilze 4 
 

Op woensdag 26 november ging Gilze 4 
richting Budel voor onze eerste uitwe
strijd. Na eerst nog een bakje koffie/thee 
gedronken te hebben in de kantine van 
onze eigen sporthal gingen we op weg. 
Toen we daar aankwamen eerst nog 
maar een koffie/thee gedronken voordat 
we aan moesten treden in de sporthal 
van Budel. Tenslotte hadden we alweer 
een tijdje in de auto gezeten. 
 
Als eerste begonnen we met de dubbels. 
De damesdubbel begon in de eerste set 
goed, deze werd gewonnen met 17
In de tweede set kwamen de dames van 
Budel goed terug. Maar doordat Ingrid 
en Jacqueline de dag ervoor nog goed 
het dubbelsysteem hadden geleerd van 
de trainer werd de tweede set uiteind
lijk gewonnen door Gilze met 20
eerste punt was binnen. 
 
De herendubbel begon niet zo goed, de 
eerste set verloren de heren met 21
De tweede set werd goed gespeeld door 
Frans en André en die eindigde in winst 
met 14-21. Op naar de derde set die 
moest gaan beslissen wie er de 
werd van deze wedstrijd. De scores gi
gen lang gelijk op en de set werd g
wonnen met 19-21. Dus het was in de 
wedstrijd al 0-2 voor ons. 
 
Daarna begonnen de mixen. De 1
zijn Frans en Jacqueline, zij spelen al 
jaren samen, maar er zat in de eerste 
set geen winst in. Zij verloren met 21
19. Op naar de tweede set, alles geg
ven maar vandaag ging het niet lukken. 
Ook deze set verloren met 21-14.
 
De 2e mix zijn André en Ingrid, zij spelen 
dit jaar voor het eerst samen en dit gaat 
zeer goed. De eerste set gewonnen met 
7-21. De tweede set zo verder gegaan 
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mix zijn André en Ingrid, zij spelen 
aar voor het eerst samen en dit gaat 

zeer goed. De eerste set gewonnen met 
21. De tweede set zo verder gegaan 

als in de eerste set en de tegenstander 
verslagen met 15-21. Tussenstand we
strijd was 1-3. 
 
Na even uitgerust te hebben zijn we b
gonnen aan de enkels. Als eerste moc
ten de damesenkels gespeeld worden. 
Jacqueline begon aan de eerste set
ze ging lang gelijk op maar werd uitei
delijk gewonnen met een eindspurt door 
Jacqueline met 16-21. In de tweede set 
ging het niet zo goed, want 
stander kwam met 11-0 voor. Toen 
dacht Jacqueline, wat ben ik aan het 
doen en begon met badmintonnen. Ze 
heeft de tweede set uiteindelijk gewo
nen met 20-22. 
 
Ingrid begon aan haar enkel partij
eerste set begon goed en deze won ze 
gemakkelijk met 12-21. In 
set werd de partij wat pittiger en moest 
Ingrid iets meer van links naar rechts 
lopen op de baan. Uiteindelijk de tweede 
set toch gewonnen met 13
 
Het was tijd voor de herenenkels. Als 
eerste ging André aan de slag
genstander was iets te sterk voor hem
en de eerste set verloor hij met 21
Na goede adviezen van zijn teamgenoten 
begon hij aan de tweede set. Helaas 
heeft André deze ook verloren met 21
11. Frans begon ook aan zijn enkelpartij
De eerste set verloor hij met 21
de tweede set kreeg Frans meer grip op 
de tegenstander en won hij de set met 
11-21. De derde set moest de beslissing 
geven. De tegenstander ging voortv
rend van start maar Frans bleef rustig en 
de tegenstander vergat te spelen op de 
backhand van Frans. Dus we
de set gewonnen met 12-21.
 
Einduitslag van deze uitwedstrijd is 2
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als in de eerste set en de tegenstander 
21. Tussenstand wed-

Na even uitgerust te hebben zijn we be-
enkels. Als eerste moch-

ten de damesenkels gespeeld worden. 
Jacqueline begon aan de eerste set. De-
ze ging lang gelijk op maar werd uitein-
delijk gewonnen met een eindspurt door 

21. In de tweede set 
want de tegen-
0 voor. Toen 

dacht Jacqueline, wat ben ik aan het 
doen en begon met badmintonnen. Ze 
heeft de tweede set uiteindelijk gewon-

Ingrid begon aan haar enkel partij. De 
eerste set begon goed en deze won ze 

21. In de tweede 
set werd de partij wat pittiger en moest 
Ingrid iets meer van links naar rechts 
lopen op de baan. Uiteindelijk de tweede 
set toch gewonnen met 13-21. 

Het was tijd voor de herenenkels. Als 
eerste ging André aan de slag. Zijn te-

te sterk voor hem 
de eerste set verloor hij met 21-11. 

Na goede adviezen van zijn teamgenoten 
begon hij aan de tweede set. Helaas 
heeft André deze ook verloren met 21-
11. Frans begon ook aan zijn enkelpartij. 

e eerste set verloor hij met 21-19. In 
tweede set kreeg Frans meer grip op 

de tegenstander en won hij de set met 
21. De derde set moest de beslissing 

geven. De tegenstander ging voortva-
rend van start maar Frans bleef rustig en 
de tegenstander vergat te spelen op de 
backhand van Frans. Dus werd deze der-

21. 

Einduitslag van deze uitwedstrijd is 2-6. 
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Extra support voor 
Gilze 2 en Gilze 4 
met succes! 
 

Gilze 4 speelt dit seizoen eerste klasse in 

de regionale competitie. Het team staat 

bij de onderste en zijn kei hard aan

vechten om degraderen te voorkomen. 

Tevens vecht Gilze 2 tegen degradatie in 

de vierde divisie van de landelijke co

petitie. Om de teams extra te steunen 

hebben enkele leden van de club een 

geheime actie opgezet. Alle (oud)leden 

hebben een mail ontvangen om massaal 

naar de Sporthal Achter de Tuintjes te 

komen om Gilze 2 en Gilze 4 aan te k

men moedigen. De opkomst was hoog, 

zelfs enkele oud-trainers kwamen uit de 

wijde omgeving om een steuntje in de 

rug te zijn. In de zaal werden verschi

lende spandoeken opgehangen e

Gilze juichsticks en ballonen mochten 

zeker niet ontbreken.  

 

Gilze 4 mocht deze competitiedag begi

nen. Helaas waren de gezusters Oprins 

verhinderd, dus kwam Kimberley, a

komstig van Gilze 3, invallen om het 

team compleet te maken. De tegensta

ders van Smash uit Vught staan mome

teel vijfde in de competitie en hadden de 

uitwedstrijd gewonnen. Een goede gel

genheid om de punten terug te pakken, 

thuis in de opgevrolijkte hal. Iedereen 

begon met volle moed en deze moed 

bleef hoog dankzij de goede aanmoed

ging. Helaas werd niet iedere wedstrijd 

gewonnen, maar er is wel beter gepre

teerd! Enkele spannende driesetters, die 

beide kanten opvielen. Speciaal om op te 

merken zijn de dames. Samen hebben 

ze de dubbel in een spannende wedstrijd 

gewonnen en individueel werden de si

gles in twee sets gewonnen. De heren 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Extra support voor 
Gilze 2 en Gilze 4 

Gilze 4 speelt dit seizoen eerste klasse in 

de regionale competitie. Het team staat 

bij de onderste en zijn kei hard aan het 

vechten om degraderen te voorkomen. 

Tevens vecht Gilze 2 tegen degradatie in 

de vierde divisie van de landelijke com-

petitie. Om de teams extra te steunen 

hebben enkele leden van de club een 

geheime actie opgezet. Alle (oud)leden 

gen om massaal 

naar de Sporthal Achter de Tuintjes te 

komen om Gilze 2 en Gilze 4 aan te ko-

men moedigen. De opkomst was hoog, 

trainers kwamen uit de 

wijde omgeving om een steuntje in de 

rug te zijn. In de zaal werden verschil-

en opgehangen en de BC 

sticks en ballonen mochten 

Gilze 4 mocht deze competitiedag begin-

nen. Helaas waren de gezusters Oprins 

verhinderd, dus kwam Kimberley, af-

komstig van Gilze 3, invallen om het 

De tegenstan-

ders van Smash uit Vught staan momen-

teel vijfde in de competitie en hadden de 

uitwedstrijd gewonnen. Een goede gele-

genheid om de punten terug te pakken, 

thuis in de opgevrolijkte hal. Iedereen 

begon met volle moed en deze moed 

j de goede aanmoedi-

ging. Helaas werd niet iedere wedstrijd 

gewonnen, maar er is wel beter gepres-

teerd! Enkele spannende driesetters, die 

beide kanten opvielen. Speciaal om op te 

amen hebben 

dubbel in een spannende wedstrijd 

onnen en individueel werden de sin-

gles in twee sets gewonnen. De heren 

hadden het wat pittiger. De dubbel was 

erg close en Patrick heeft een goede 

wedstrijd gespeeld, maar helaas gingen 

de punten naar Smash. Michel bleef erg 

gefocust en bleef vechten om de

ter in zijn zak te steken, maar 

de tegenstander constant en mocht 

Smash deze single incasseren. De mixen 

gingen tevens gelijk op. Irma en Gia

carlo hebben goed gestreden maar nipt 

verloren. Michel en Kimberley kwam

er maar moeilijk in en moesten zich h

laas erbij neerleggen dat Smash weer 

een punt binnen had. De uitslag is 3

ondanks het verlies, mag het team trots 

zijn! 

 

Gilze 2 heeft tot nu toe een spannend 

seizoen achter de rug. Het team knokt 

zich hard er doorheen, maar 

het resultaat niet mee zitten. Afgelopen 

weekend mocht Gilze 2 het opnemen 

tegen Shot uit Dongen. Dit team staat 

enkele punten onder de Gilzenaren, dus 

een overwinning zou het gat groter ku

nen maken. Het team was vastberaden 

om de eerste overwinning te kunnen i

nen, vooral door het extra steun van de 

vele supporters. De dubbels verliepen 

redelijk vlot. De heren konden met de 

combinatie van kracht en techniek de 

wedstrijd netjes in de zak steken. De 

dames speelden een spannende driese

ter en kregen door het uithoudingsve

mogen het tweede punt te pakken. De 

singles blijven altijd spannend, de sne

heid en de tactiek spelen hier een grote 

rol. Mario en Marieke hadden goed de 

regie over de wedstrijd en sleepten s

men 2 singles binnen. Maart

hebben twee spannende wedstrijden l

ten zien, beide kwamen ze heel dicht bij 

de eindstreep, maar helaas hadden de 

spelers van Shot net wat meer geluk om 

de punten weg te kapen in Gilze. De 

mixen verliepen vlot en het spel werd 

Kopij: virke@bcgilze.nl 

hadden het wat pittiger. De dubbel was 

erg close en Patrick heeft een goede 

helaas gingen 

de punten naar Smash. Michel bleef erg 

gefocust en bleef vechten om de drieset-

maar toch bleef 

de tegenstander constant en mocht 

mash deze single incasseren. De mixen 

gingen tevens gelijk op. Irma en Gian-

lo hebben goed gestreden maar nipt 

verloren. Michel en Kimberley kwamen 

er maar moeilijk in en moesten zich he-

laas erbij neerleggen dat Smash weer 

een punt binnen had. De uitslag is 3-5, 

ondanks het verlies, mag het team trots 

Gilze 2 heeft tot nu toe een spannend 

seizoen achter de rug. Het team knokt 

maar helaas wil 

het resultaat niet mee zitten. Afgelopen 

weekend mocht Gilze 2 het opnemen 

tegen Shot uit Dongen. Dit team staat 

enkele punten onder de Gilzenaren, dus 

een overwinning zou het gat groter kun-

nen maken. Het team was vastberaden 

rste overwinning te kunnen in-

nen, vooral door het extra steun van de 

vele supporters. De dubbels verliepen 

redelijk vlot. De heren konden met de 

combinatie van kracht en techniek de 

wedstrijd netjes in de zak steken. De 

dames speelden een spannende drieset-

ter en kregen door het uithoudingsver-

mogen het tweede punt te pakken. De 

singles blijven altijd spannend, de snel-

heid en de tactiek spelen hier een grote 

rol. Mario en Marieke hadden goed de 

regie over de wedstrijd en sleepten sa-

men 2 singles binnen. Maartje en Jos 

hebben twee spannende wedstrijden la-

ten zien, beide kwamen ze heel dicht bij 

helaas hadden de 

spelers van Shot net wat meer geluk om 

de punten weg te kapen in Gilze. De 

mixen verliepen vlot en het spel werd 
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gedomineerd door de koppels van Gilze. 

Vooral de mix van Marieke en Tim ve

liep erg soepel. Samen speelden ze erg 

scherp en hun reactievermogen was erg 

goed. Met de winst van de mixen werd 

de uitslag 6-2 voor Gilze. De eerste 

overwinning is een feit! De strijd is nog 

niet gestreden! 
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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 

Hoofdsponsoren seniorencompetitie:
Administratiekantoor Meeuwesen

 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Ingrid Veroude Fysiotherapie

Slagerij de Jong | Van Eerd BV | Eethuis Figo

WilkinSports | Nol Vermeulen Bouw &

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 

Kopij: virke@bcgilze.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: 
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! 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 

 

Zuivelhandel 

V.O.F. van Hoek 

Aalstraat 32 Gilze 

-451908 
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Het Jubileumjaar 2014
 
Aangezien dit het laatste Virke van 2014 is en de feestdagen om de hoek staan, 
hier een klein overzicht van wat er allemaal dit jaar op ons clubje te beleven viel.
 

 
 
Ook werd er weer fanatiek gedart bij  
weer een succesvolle editie van 
Huub’sEmbassy. Dankjewel Ruud!
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Het Jubileumjaar 2014 

Aangezien dit het laatste Virke van 2014 is en de feestdagen om de hoek staan, 
hier een klein overzicht van wat er allemaal dit jaar op ons clubje te beleven viel.

 
Traditioneel werd 2014 ingeluid 
nieuwjaarsreceptie en werd onze geliefde 
mascotte, omdat hij zo goed in de spor
tassen past, “Gil” geboren.
 
 
Bij de seniorenteams werd helaas niemand 
kampioen. U13-2 kon gehuldigd worden als 
kampioen. Het einde van het vorige seizoen 
betekende ook het afscheid van een paar 
competitiespelers. Heidi, Bernadette, Remy 
en Tim, die voor verschillende punten in 
Gilze 1 en 2 hebben gezorgd, stopten na 
vele zondagen en vroege ochtenden met  
de seniorencompetitie. 

Ook werd er weer fanatiek gedart bij  
r een succesvolle editie van 

Huub’sEmbassy. Dankjewel Ruud! 
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Aangezien dit het laatste Virke van 2014 is en de feestdagen om de hoek staan, 
hier een klein overzicht van wat er allemaal dit jaar op ons clubje te beleven viel.

Traditioneel werd 2014 ingeluid met de 
nieuwjaarsreceptie en werd onze geliefde 

cotte, omdat hij zo goed in de sport-

Bij de seniorenteams werd helaas niemand 
2 kon gehuldigd worden als 

kampioen. Het einde van het vorige seizoen 
het afscheid van een paar 

competitiespelers. Heidi, Bernadette, Remy 
en Tim, die voor verschillende punten in 
Gilze 1 en 2 hebben gezorgd, stopten na 
vele zondagen en vroege ochtenden met  
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Ook werd op de dinsdag en vrijdagavond 
de middenbaan bezet door Lisa Malahollo. 
Zij trainde een paar weken bij ons voor de 
Nederlandse kampioenschappen. Verder 
verzorgde ze ook een paar trainingen voor 
de jeugd. 
 
Natuurlijk kan het 35-jarig jubileum niet 
worden vergeten.  De feestcommissie heeft voor een feestje gezorgd waar we nog wel 
vijf jaartjes mee vooruit kunnen. Een heuse beachparty werd georganiseerd, waarbij 
fanatiek gelimbo-danst werd, gesurft en menig zandkasteeltje gebouwd. Niet alleen 
werden verschillende feestganger de volgende dag achterna gezeten door wat cocktail
katers, het nodige zand moest ook uit de kantine worden geschept. Een uitje naar T
verland voor de jeugd, een lipdub en onze nieuwe mascotte “Gil”, zorgde voor een o
vergetelijk jubileum. 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Ook mag het jeugdkamp niet vergeten 
worden…King Richard, Prinses Maaike, 
Kampgek Tim….tja, de Middeleeuwen.

 

 

 

Ook mag het jeugdkamp niet vergeten 
worden…King Richard, Prinses Maaike, 
Kampgek Tim….tja, de Middeleeuwen. 

 
 
 
 

Na een welverdiende vakantie 

we er toch aan geloven. Wat deed die 

eerste training pijn… 

Het vertrek van een paar spelers houdt 
ook het verwelkomen van 
leden in. Evelien Stokkermans, Patrick 
Strengman en Maartje van Nistelrooy 
zijn al veel geziene gezichten op de 
dinsdag- en woensdagavond. En vullen 
de nieuwe competitieteams goed aan.
In de zomervakantie werd druk naar 
sponsors gezocht. Met succes!
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Na een welverdiende vakantie moesten 

we er toch aan geloven. Wat deed die 

Het vertrek van een paar spelers houdt 
ook het verwelkomen van wat nieuwe 
leden in. Evelien Stokkermans, Patrick 
Strengman en Maartje van Nistelrooy 
zijn al veel geziene gezichten op de 

en woensdagavond. En vullen 
de nieuwe competitieteams goed aan. 
In de zomervakantie werd druk naar 
sponsors gezocht. Met succes! 
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Wist u dat… 
 

………. tijdens de spaarkas-feestavond aan Jos Vermeulen een gratis, “noodgedwongen” 

privé taxi-rit werd aangeboden door ‘tante Leny’?

………. we altijd nog mogelijkheden beschikbaar hebben voor spontane sponsoren die 

BC Gilze willen steunen? 

………. Dio en Christian weliswaar een weddenschap t.w.v.  5,00 wisten te winnen, maar 

daarvoor wél twee competitiewedstrijden moesten missen?

………. het misschien ook niet zo heel verstandig was om je hand een halve minuut in 

een brandende kaars te houden?

………. de BC Gilze-Facebookpagina steeds beter bekeken wordt?

………. het Bestuur nog op zoek is naar een nieuwe voorzitter van de Jeugdcommissie?

………. Evelien laatst 5 weken lang ‘undercover’ op “bootje varen” was met de luch

macht? 

………. Patrick daardoor 35 avonden aan

………. er bij BC Gilze gelukkig nog 2 échte ZWARTE Pieten langskwamen bij onze 

jeugdafdeling!? 

………. er veel senioren gebruik hebben gemaakt van de eenmalige actie om het nieuwe 

BC Gilze-clubtrainingspak aan te schaffen?

………. ik het bedrag van € 35,00 hiervoor ook opmerkelijk laag vind 

………. superinvaller Colette (vorig seizoen nog 3

divisie landelijk opleukte met direct een persoonlijke overwinning in de dame

dubbel!? 

………. RuudJE nu zelfs een compleet organisatieteam om zich heen heeft geformeerd 

om de 1e editie van Jim’sEmbassy een nog grotere status te geven?

………. dit jaarlijks terugkerende succesvolle dart

zal worden georganiseerd?

………. de spaar-stempelactie van restaurant ‘Achter de Tuintjes’ erg positief verloopt en 

ons allen hopelijk veel gaat opleveren?

………. zelfs Niels al een keer de zaal heeft geveegd na afloop van een dinsdagtraining?

Kopij: virke@bcgilze.nl
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rit werd aangeboden door ‘tante Leny’? 

………. we altijd nog mogelijkheden beschikbaar hebben voor spontane sponsoren die 

 

io en Christian weliswaar een weddenschap t.w.v.  5,00 wisten te winnen, maar 
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………. er veel senioren gebruik hebben gemaakt van de eenmalige actie om het nieuwe 

clubtrainingspak aan te schaffen? 

€ 35,00 hiervoor ook opmerkelijk laag vind ☺? 

………. superinvaller Colette (vorig seizoen nog 3e klasse Regio) haar debuut in de 3

divisie landelijk opleukte met direct een persoonlijke overwinning in de dame

zelfs een compleet organisatieteam om zich heen heeft geformeerd 

editie van Jim’sEmbassy een nog grotere status te geven?

………. dit jaarlijks terugkerende succesvolle dart-toernooi op zaterdag 3 januari 2015 

zal worden georganiseerd? 

stempelactie van restaurant ‘Achter de Tuintjes’ erg positief verloopt en 

ons allen hopelijk veel gaat opleveren? 

………. zelfs Niels al een keer de zaal heeft geveegd na afloop van een dinsdagtraining?
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