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Van de Redactie 
 
Beste badmintonners en andere lezers, 
 

Hier alweer het vijfde Virke van dit sei-

zoen. Dit Virke zal vooral in het teken 

staan van het 35 jarig jubileum van 

Badmintonclub Gilze. 

De Feestcommissie geeft in een uitge-

breid verslag weer hoe het thema voor 

de feestavond tot stand gekomen is en 

wat er al die maanden aan voorbereiding 

is gedaan. 

Vanuit de jeugdcommissie en enkele 

jeugdleden is een terugblik te lezen op 

een geweldige dag naar Toverland.  

Ook is een speciale editie van De ant-

woorden van… te lezen. Hierin worden 

dezelfde vragen van oude interviews op-

nieuw voorgelegd aan een drietal leden, 

Colette Graafmans, Marieke van den 

Ouweland en Frans Oprins. Dit geeft 

soms verrassende verschillen weer. 

In deze speciale editie zijn een hoop ou-

de Wist u datjes… te zien. Weet jij nog 

waar het over gaat. 

 

En zoals gebruikelijk in het Virke het 

laatste nieuws van de verschillende 

commissies. De doorgeefpagina is deze 

editie voor Jolanda van den Broek, dus 

wil je alles van haar te weten komen 

lees snel verder. Een dankwoord voor 

onze vereniging komt vanuit trainer Kees 

Kerkhof. Ook zijn de Wist u datjes niet 

meer weg te denken in het Virke. 

 

Namens de redactie veel leesplezier! 

 

Groeten van Sofie, Jos en Ed 

 

 

 

 

 

Van de Voorzitter 
 

Een drukke maar feestelijke periode ligt 

achter ons. Het 35-jarig jubileum is voor 

de jeugd gevierd met een uitstapje naar 

Toverland. We hebben ons de hele dag 

vermaakt in de Booster Bikes, Djengu 

River, Dwervelwind en de grootste hou-

ten achtbaan van de Benelux: Troy. Dat 

we hele stoere jeugdleden hebben bleek 

wel, alle kinderen die lang genoeg waren 

overwonnen hun angst en stapten in 

voor een ritje in Troy. En daarna… Nog 

een keer! Al met al heeft de jeugdcom-

missie er een onvergetelijke dag van 

gemaakt. 

 

Ook de senioren hebben het jubileum 

gevierd, zij deden dat met een beach 

party op Jimmy’s Beach. Het restaurant 

van de sporthal was omgetoverd tot een 

echte strandtent, met strand! De feest-

commissie had, met enkele potige smur-

fen, 6 ‘kuub’ zand het restaurant ingere-

den. Verder was de strandtent aange-

kleed met rubberboten, een surfplank, 

Hawaï-kransen, rieten matjes, parasols, 

en tot slot de weggevlogen plastic zee-

meeuwen van Eva. 

Bij binnenkomst werden de gasten ont-

vangen met een BC Gilze welkomstcock-

tail met of zonder alcohol, aangeboden 

door Jim, Huub & Leny. Verder was Jim 

een echte cocktail barman en had hij de 

lekkerste cocktails op de kaart staan zo-

als de ‘Blue Lagoon’, ‘Hawaiian Punch’ en 

‘Sex on the Beach’. Voor de noodgeval-

len was Frans ‘Baywatch’ van Hoek aan-

wezig, die zonder enige moeite met volle 

bladen over het zandstrand door de dan-

sende menigte heen manoeuvreerde om 

het nodige drinken naar de dorstige 

feestgangers te brengen. 

In het midden van de avond werd Kim-

berley van Zon door de feestcommissie 

verkozen tot meest origineel verkleedde 
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aanwezige en werd er een limbodans 

wedstrijd gehouden. Deze is uiteindelijk 

gewonnen door Colette Graafmans. Het 

feest ging door tot in de kleine uurtjes, 

afgesloten met mannen in blote basten 

aan de bar die de ‘Tiritomba’ deden. 

Kortom, ook weer een onvergetelijk 

feest dat een passend vervolg was op 

het vijf jaar eerder gevierde jubileum-

feest in ‘casino’ thema. De feestcommis-

sie over vijf jaar zal moeite hebben om 

dit te overtreffen! 

 

Voor het feesten hebben we ook het 

sportieve hoogtepunt van het jaar ge-

had, de Clubkampioenschappen. De op-

komst was weliswaar iets lager in verge-

lijking met het topjaar 2013, maar dat 

mocht de pret niet drukken, er was 

daardoor ruimte voor grotere poules, en 

dus meer wedstrijden. De toeschouwers 

hebben veel spannende wedstrijden ge-

zien in de verschillende klassen, van de 

mini’s, tot de veteranen, van de begin-

nende recreanten tot de A-

competitiespelers. Uiteindelijk wist San-

dy Graafmans zich wederom te kronen 

tot clubkampioene van BC Gilze, maar 

bij de heren hebben we een nieuwe ‘ko-

ning’, namelijk Niels Oomen. Maaike de 

Jong en Kimberley van Zon, bedankt 

voor de organisatie! 

 

De Algemene Ledenvergadering is ook in 

maart gehouden. De notulen heeft ieder-

een per mail ontvangen als het goed is. 

Heb je deze nog niet ontvangen, dan kun 

je deze  opvragen bij Anoek Haarbosch. 

Er was een belangrijk punt dat uit de 

ledenvergadering kwam, en dat was het 

inhangen op de woensdagavonden. Ik 

heb het al heel vaak in mijn voorwoord 

aangehaald, maar het is belangrijk dat 

elk lid daar zijn verantwoordelijkheid in 

neemt. Iedereen krijgt het inhangregle-

ment per mail als hij zaaldienst heeft, 

dus iedereen zou op de hoogte moeten 

zijn van de regels, handel hier ook naar. 

We gaan als bestuur niet als politieagent 

optreden, het is een gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid van alle leden. Jos 

Dubois zei het precies goed: “Iedereen 

moet gewoon ‘met verstand’ inhangen 

én spelen. Dat maakt alles veel gezelli-

ger.” 

 

Nu loopt het badmintonseizoen langzaam 

ten einde met her en der wat externe 

toernooien voor de liefhebbers. Voor 

jeugdleden die hier ook interesse in heb-

ben, maar niet weten hoe ze hieraan 

mee kunnen doen, of welke toernooien 

georganiseerd worden, kun je terecht bij 

Maaike de Jong. Zij kan je hierin wegwijs 

maken. 

 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

 

 

“Nothing is more fairly distributed than 

common sense: 

no one thinks he needs more of it than 

he already has.” 

 

“Niets is eerlijker verdeeld dan het ge-

zond verstand:  

niemand denkt hij er meer van moet 

hebben dan hij al heeft.” 

 

~ Rene Descartes ~ 
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Technische Com-
missie 
 

Alhoewel de zomerstop bij BC Gilze pas 

over 2 maanden begint, is het nieuwe 

competitieseizoen voor de TC alweer be-

gonnen. 

 

Traditioneel zijn we vanaf februari 2014 

alweer hiermee bezig, te beginnen met 

de teamindelingen (ter inzage op de BC 

Gilze-muur in de sporthal). De meest 

lastige klus voor ons van het jaar omdat 

we het voor iedereen goed willen doen. 

Dat dat niet meevalt, bleek ook wel dit 

jaar. Met name bij onze jeugdleden (en 

hun ouders) ligt de teamsamenstelling 

nogal eens gevoelig. Uiteraard zijn ook 

wij allemaal jong geweest en hebben 

sommigen van ons zelf ook kinderen. 

Dus weten we waar jonge kinderen te-

genaan lopen, al is natuurlijk ook elk 

kind weer anders. We proberen dan ook 

naar zowel spelniveau van het kind te 

kijken, trainingsinzet en vooral potentie 

cq talent. Dan hebben we ook nog te 

maken met de diverse leeftijdsbeperkin-

gen én willen we rekening proberen te 

houden met de voorkeur die de spelers 

zelf opgeven (met wie ze samen willen 

spelen). Wellicht kun je je enigszins een 

beeld vormen van de complexiteit dit 

deze teamsamenstelling met zich mee 

brengt…? 

 

Sommige ouders hebben hier blijkbaar 

toch moeite mee gehad omdat wij hun 

kind in een team of leeftijdsklasse had-

den geplaatst waarbij hun kind niet op 

zijn of haar plaats stond. Onze Competi-

tieleiders staan graag alle spelers en/of 

ouders te woord als men vragen of op-

merkingen hebben. Aangezien de team-

indeling door 5 volwassen TC-leden 

vooraf bestudeerd wordt en een proces 

is van bijna 2 maanden, is dit een lang-

durig traject. Een traject waar we dus de 

grootste zorg en aandacht aan geven. 

Maar ook een hele toer om elke speler 

zijn plaats af te wegen, ten opzichte van 

andere spelers. En dan ook nog al die 

criteria waar we rekening mee (moeten) 

houden. Zonder de alwetendheid te wil-

len claimen denken wij als TC wel terde-

ge dat onze 5 commissieleden het beste 

beeld hebben van alle spelers, waarbij 

de Competitieleiders altijd het laatste 

woord hebben. Niet alleen worden alle 

resultaten geanalyseerd, ook de vorde-

ringen per speler gedurende het jaar 

heen worden uitvoerig besproken in de 

TC-vergaderingen. Dat alle competitie-

spelers 2x per week trainen wordt het 

gehele jaar door gevolgd door onze 2 

vrijdag-jeugdtrainers en JTP-trainers. 

 
Al met al willen we zoals gezegd dus op 

verzoek graag tijd maken om onze be-

slissing omtrent de teamindeling te be-

argumenteren voor eenieder. MITS dit 

op een fatsoenlijke manier gaat!! Het is 

namelijk de toon die de muziek maakt… 

Vergeet niet dat wij allemaal vrijwilligers 

zijn die zeer veel uren met BC Gilze be-

zig zijn uit clubliefde. Dan is het op zijn 
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zachtst gezegd niet leuk als je op een 

manier wordt aangesproken in de sport-

hal die direct in een aanvallende en ver-

wijtende intonatie gegeven wordt. Dat er 

soms ongelukkige argumenten gebruikt 

worden door ouders/spelers is meestal 

te weerleggen, maar kom niet aan met 

dat BC Gilze/de TC het eigen spandoek 

“BC Gilze staat voor sportiviteit, jij ook?” 

geen recht aandoet met de teamindeling. 

Want met zulke argumenten ben ik per-

soonlijk snel klaar… Heb dus respect 

voor al onze vrijwilligers! Er is altijd 

ruimte voor nieuwe commissieleden, dus 

mocht je denken een positieve inbreng 

te kunnen geven aan onze vereniging; 

spreek dan één van onze bestuursleden 

aan. 

 

Goed, alles is inmiddels besproken met 

de betrokkenen, daar waar er vragen 

waren. Helaas heeft een speler zich ook 

teruggetrokken naar aanleiding van de 

teamindeling. Dat vinden wij jammer, 

maar vinden ook dat IEDEREEN voor zijn 

of haar PLEZIER moet badmintonnen. 

Dus respecteren wij ieders keuze hierbij. 

Overigens hebben we als TC recentelijk 

een 3-jaren beleidsplan opgesteld wat 

ook in het Bestuur is besproken. Dit be-

leidsplan beschrijft voor zowel de junio-

ren als seniorencompetitie de gestelde 

doelen voor de komende jaren en op 

welke wijze we deze ingevuld willen 

hebben met onze spelers. 

 

Inmiddels hebben we afscheid genomen 

van onze seniorentrainers Henk de Lan-

ge en Kees Kerkhof. Na 3 jaren met volle 

inzet, ervaring en hun badmintoninzich-

ten hebben we in goed overleg besloten 

dat het weer tijd is voor ‘nieuw vers 

bloed’ voor de seniorengroepen. Wij 

zouden BC Gilze niet zijn als we hen niet 

op een passende manier hebben bedankt 

voor hun inzet waardoor spelers weer 

een hoger niveau hebben bereikt. Nog-

maals: Henk en Kees, BEDANKT!! Zoals 

bekend zal Jeffrey Volkert de komende 3 

jaar de nieuwe Hoofdtrainer Senioren 

zijn. 

 
In de periode april-mei-juni-juli is de TC 

verder druk bezig met de zaalhuur-

planning, speelsleutelaanvraag van 

Badminton Nederland en de Regio 

Noord-Brabant, uitnodigingen van en 

naar tegenstanders en het speelschema 

samenstellen. Op verzoek van ouders en 

spelers zullen wij iedereen zo snel als 

mogelijk informeren over de exacte 

speeldatums van de competitie. Met na-

me onze thuiswedstrijden kunnen we al 

begin juli met jullie delen, zodat je dan 

alvast van 7 weekenden weet hoe laat je 

op welke datum moet spelen. 

 

Tot zover. 

 

Met sportieve groeten, 

Mario. 
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Recreatie Com-
missie 
 

Zo eens in de zoveel tijd organiseert de 

recreatiecommissie en toernooitje, zo 

maar voor de afwisseling. We hebben in 

de afgelopen jaren zo menige inventieve 

vorm voorbij zien komen; het sterkte 

toernooi, het Glow in the Dark toernooi, 

diverse thema toernooien, het introducé 

toernooi, het ouder kind toernooi en zo-

als laatst het Paralympics toernooi. 

 

Nu zijn er mensen die altijd al met een 

handicap spelen, maar deze toernooi-

vorm is echt iets aparts. Omdat het aan-

tal inschrijvingen niet zo hoog was kon 

iedereen in elke ronde meedoen. Dat is 

al een opgave op zich. Het spelen met 

een handicap komt dan dubbel hard aan. 

Welke handicaps waren er dan zul je je-

zelf afvragen. Nou stel je voor je zit aan 

je partner vastgebonden met elk een 

pols en probeer dan maar eens een clear 

op te vangen en vervolgens de korte 

drop aan de andere zijde. Je weet niet 

waar je blijft! Of, en dat lijkt alleen maar 

simpeler, de spelregel is dat iedere partij  

om de beurt de shuttle terug slaat. Je 

vangt de shuttle op en speelt  hem op 

smash hoogte op de zelfde persoon te-

rug……. punt verzekerd! 

 

Het spelen met twee bekertjes zonder 

bodem op je ogen! Na zo’n partij loop je 

de rest van de avond als een zombie 

rond, kan ik je verzekeren. Je kunt dan 

voortdurend eigenlijk maar met 1 oog 

kijken, zodat je geen afstand in kunt 

schatten. Probeer dan maar eens een 

shuttle te raken. 

 

Baan 4, een perfecte baan voor een 

shuttle run test, maar dan wel met z’n 

vieren, 20 minuten lang, enne zonder 

afvallers. Hoewel je valt er wel van af, 

hoor! Gelukkig daarna weer een ronde 

uitrusten achter het hoge blinde net, 

waarbij het natuurlijk de kunst om het 

shuttle bovenop de springmat te leggen 

zodat hij er net overheen rolt. 

 

Dan nog even een ronde met het racket 

in de verkeerde hand en dan is de avond 

wel compleet. Als je daarna nog gewoon 

kunt badmintonnen dan ben je echt een 

wonderkind. En jawel hoor het laatste 

rondje, gewoon badmintonnen, nou ik 

kon er echt geen hout meer van. 

 

Al met al een vermoeiende business die 

Paralympics. Als afsluiting een gewoon 

potje badminton voor de liefhebbers en 

we zijn weer een avond goed bezig ge-

weest. Volgende  hoop ik toch op iets 

meer belangstelling voor zo’n toernooi, 

dan heb ik ook een rondje rust tussen-

door!! 
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Jeugdcommissie 
 

Hallo allemaal, 

 

Sinds het laatste Virke is er veel ge-

beurd. 

 

Op 26 februari 2014 

was het carnavalstoer-

nooi. Bijna iedereen 

kwam verkleed bad-

mintonnen, dit alles 

leverde een kleurrijk 

geheel op.  

Op 29 en 30 maart jl. waren weer de 

jaarlijkse clubkampioenschappen. Geluk-

kig deden er veel jeugdleden mee en 

werden er spannende wedstrijden ge-

speeld. Op zondag werd er gespeeld in 

de minipoule. In totaal deden er 9 kinde-

ren mee, welke na afloop allemaal iets 

lekkers mee kregen.  

 

Inmiddels is de jubileum activiteit van-

wege het 35-jarig bestaan van BC Gilze 

ook achter de rug. Op 12 april jl. gingen 

zo’n 30 kinderen samen met een aantal 

begeleiders met de bus naar Toverland! 

Het was een gezellige en zonnige dag. 

Mede dankzij onze sponsoren Stichting 

Oud Papier Actie Gilze en Van Eerd werd 

deze dag mogelijk gemaakt.  In de spe-

ciale jubileumuitgave van ’t Virke zal hier 

uitgebreid aandacht aan besteed wor-

den. 

 

Daarnaast heeft ook het deeldiploma 

examen plaatsgevonden. Het deeldiplo-

ma bestaat uit 3 onderde-

len, we starten met de 

shuttlerun test, gevolgd 

door een theoretisch ge-

deelte waarin 6 vragen 

beantwoord moeten wor-

den en als laatste werden 

er praktijkoefeningen ge-

daan. In totaal deden er 

26 kinderen mee en ze zijn allemaal ge-

slaagd!!! 

 

Tenslotte zijn we ook nog steeds op 

zoek naar nieuwe jeugdleden. Dus 

jullie broertjes, zusjes, neefjes, nicht-

jes, 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 badminton-

nen, breng hem of haar dan op 

woensdagavond mee!  

 

Namens de jeugdcommissie, 

Ilse van den Braak 
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PR Commissie 
 

Hallo allemaal, 

 

Na een aantal jaar in de PR Commissie 

deel genoten te hebben werd het voor 

mij tijd om te voorzitterschap van Michel 

van Dongen over te nemen. Michel gaf in 

het begin van het seizoen aan dat hij 

wilde stoppen als voorzitter van de PR 

Commissie. Een aantal leden zijn bena-

derd om zijn rol over te nemen, waaron-

der ook ikzelf. De reden dat ik deze be-

stuursfunctie overnam was omdat ik 

meer uitdaging zocht en mezelf verder 

wil ontwikkelen als bestuurslid.  

 

Genoeg over mezelf, want de commissie 

bestaat natuurlijk uit nog meer mensen. 

Zo houdt Femke van Riel zich bezig met 

de clubkleding en externe communicatie. 

Tim Braspenning ondersteunt Femke 

hierin en zal zich bezig houden met de 

grotere sponsoren. Ed van den Broek en 

Sofie Oprins zitten, net als ikzelf, in de 

redactie van ’t Virke. Peter de Leeuw is 

onze webmaster en Michel van Dongen 

blijft nog als begeleidend commissielid 

actief in de PR Commissie. 

 

We zijn nu mee bezig om de sponsoring 

voor het volgende seizoen binnen te ha-

len. De prijzen van deelname aan de 

bonds- en regiocompetitie zijn voor ko-

mend seizoen weer gestegen en met de 

sponsorinkomsten proberen we de kos-

ten voor zowel jeugd als senioren com-

petitiespelers dragelijk te houden. Het 

belangrijkste is om het contract van on-

ze Hoofdsponsor senioren Sporthel ‘Ach-

ter de Tuintjes’ te verlengen, voor weer 

drie seizoenen.  

 

Ook zijn we druk met de voorbereidingen 

om een nieuw trainingspak te introduce-

ren. Het is alweer drie seizoenen geleden 

en bij de meeste leden begint het huidi-

ge pak al aardig te slijten. Eind mei/ be-

gin juni zullen er pasavonden gehouden 

worden. Ook voor diegene die nog een 

shirt of broek nodig heeft voor volgend 

seizoen zullen voor de zomervakantie 

nog pasavonden gehouden worden. 

 

Verder is er vanaf vandaag een nieuw 

clubartikel op de markt namelijk een 

heuse BC Gilze balpen. Deze pen is licht-

blauw en voorzien van het BC Gilze logo 

en de opdruk: 

 

Badmintonclub Gilze 

since 1979 

 

Deze pen is voor slecht €1,50 te bestel-

len bij mij. En omdat BC Gilze 35 jaar 

bestaat is in 2014 een speciale aanbie-

ding van kracht: 4 pennen voor €5,- 

Deze pennen zijn vanaf 7 mei verkrijg-

baar, OP=OP. 

 

Mocht je zelf nog leuke ideeën hebben 

voor een nieuw clubartikelen mail deze 

dan naar virke@bcgilze.nl 

 

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 € 2,- korting 
  

C1000 Hapers 
Nieuwstraat 109 
5126 CC Gilze 

Tel: 0161 451206 
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Jarige jeugdleden 
 

Anouk Baart    11 mei 

Lizzy van Gils   25 juni 

Mike van Rosmeulen  4 juli 
 

Jarige seniorleden 
 

André de Vette   7 mei 

Hans Weij    10 mei 

Chrissy van den Hurk  11 mei 

Jolanda van den Broek   12 mei 

Jeroen Albers   14 mei 

Christian van Zon   14 mei 

Rene van Bezouw   15 mei 

Ed van den Broek   18 mei 

Mandy Dirckx   23 mei 

Marry van Mierlo   23 mei 

Marieke van den Ouweland 2 juni 

Irma Sprangers   5 juni 

Eric Graafmans   11 juni 

Mardy Klaassen   13 juni 

Joris de Valk    17 juni 

Bart van Elderen   25 juni 

Sandra Klaassen   26 juni 

Corné Pijpers   30 juni 

Bas van den Boer   2 juli 

Frans Oprins    8 juli 
 

Zaaldiensten 
 

14 mei:   

Bart van Elderen – Ben vd Veer Sr 

21 mei:   

Ingrid Faes – Naomi vd Staak 

28 mei:   

Michel van Galen – Jeroen Swaans 

04 juni:   

Michel Faes – Bart vd Staak 

11 juni:   

Niels Geerts – Irma Sprangers 

18 juni:   

Peter Geerts – Richard Schrauwen 

25 juni:   

Toon van Gestel – Claudia Schoenma-

kers 

02 juli:   

Introducee toernooi: Ruud – Dennis 

09 juli:   

Frank van Gils – Jac van Rosmeulen 

 

Af & Bij 
 

Af: 

- Thijs van den Broek  

- Rens van Gils  

- Jasmijn Mutsaers  

- Nikki van Laerhoven  

- Sydney Gruijs 

- Rowan Schara  

- Arno Willemen  

- José Oprins  

 

Bij: 

- Ivana Huijskens 

- Levi Olde Scheper 
 

Van de Penning-
meester 
 

Hallo clubleden, 

Met ingang van februari 2014 gaat Ne-

derland gebruik maken van IBAN reke-

ning 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! 

 

IBAN  - NL78 RABO 0116 6924 64 

 

Heb je nog vragen, dan kan je altijd con-

tact met me opnemen. 

 

Groetjes, 

Christian van Zon 
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Doorgeefpagina 
senioren 
 

Hallo, 

ook voor mij is het dan zo-

ver en mag ik, dankzij de 

gouden tip van Ed aan Mi-

chel.., een stukje schrijven 

voor in ’t Virke. 

Als eerste zal ik mij even 

voorstellen, mijn naam is 

Jolanda van den Broek. Af-

komstig uit Chaam en sinds 

1993 getrouwd met Ed. Na-

dat wij eerst een aantal ja-

ren in Chaam te hebben ge-

woond wonen wij nu inmid-

dels alweer 17 jaar met veel 

plezier aan de Hoevenaarsstraat te Gilze. 

Wij hebben twee kinderen Thijs (bijna 

13) en Marjolein(15). Thijs is inmiddels 

gestopt met badmintonnen en heeft zich 

volledig op het mountainbiken gestort. 

Hij is samen met Ed en Michel Faes ook 

lid geworden van wielervereniging Breda. 

Binnen ons gezin hebben we nog wel 

drie gezinsleden die nog steeds actief lid 

zijn van BC Gilze.Marjolein heeft het 

nogal druk en heeft even getwijfeld maar 

blijft toch lid..;-)Ikzelf probeer zeker el-

ke woensdag naar de club te komen en 

natuurlijk hoort daar ook een drankje in 

de kantine bij zo na het spelen.Erg ge-

zellig altijd. 

Ik ben sinds vijf jaar werkzaam bij Ama-

rant en sinds januari  

heb ik doormiddel van 

werken en leren mijn di-

ploma voor assistent bege-

leider gehaald. Was toch 

wel weer even wennen na 

zoveel jaren weer naar 

school te gaan tussen de 

pubers. 

Het werk wat ik doe is ge-

zellig en je krijgt er veel 

waardering voor terug en 

aan een vrolijke lach is 

geen gebrek. 

Verder ga ik naar de fit-

ness en vind ik het leuk 

om creatief bezig te zijn. Op dit moment 

bijvoorbeeld ben ik samen met Monique 

Willemse de mascottes aan het maken 

voor de competitie teams. 

Verder help ik Marjolein af en toe mee 

met het verzorgen van haar paard Nero. 

Dus al met al hoef ik mijzelf niet te ver-

velen. 

Ik vind dat ik al best een eind ben met 

vertellen over mijzelf.  Daarom wil ik 

alleen nog even zeggen dat ik de pen wil 

doorgeven aan Bas van den Boer. Suc-

ces Bas wij zijn benieuwd naar jouw ver-

haal. 

 

Groetjes Jolanda. 
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Jubileum Editie 

Clubblad ‘t Virke 
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Van de Feest-
commissie 
 

 
Bij het schrijven van dit stukje is het 

zand net uit de sporthal geschept, Jim-

my’s Beach Club is weer ‘gewoon’ het 

restaurant en ‘Sporthal achter de Duin-

tjes’ heet weer gewoon ‘Sporthal achter 

de Tuintjes.’ Het was een super feest, 

maar nu is het helaas alweer voorbij. Bij 

zo’n feest hoort natuurlijk een groot aan-

tal voorbereidingen. Daarom is begin van 

dit seizoen een zekere feestcommissie 

opgezet, bestaande uit: Ben van der 

Veer jr, Kees van der Heijden, Maaike de 

Jong, Mario van Mierlo, Ingrid Faes, Jac-

queline de Jong, Ruud van Heijst en Eva 

Oprins. 

 

Toen het brainstormen was begonnen 

kwam het idee van een beachparty al 

snel naar boven. En daarmee kwam ge-

lijk het idee aanwaaien dat het wel erg 

gaaf zou zijn als er dan ook daadwerke-

lijk een strand van de kantine zou kun-

nen worden gemaakt. Uiteindelijk von-

den we iemand bereid om  ons te helpen 

met het omtoveren van de kantine. Ook 

werd de rest van de aankleding al snel 

door de leden van de commissie com-

pleet gemaakt. Roeiboten, schepjes, een 

surfplank, alles werd van zolders afge-

haald om het feest compleet te maken.  

 

Niet alleen het jubileumfeest stond op 
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het programma van de feestcommissie. 

Ook het jubileumlogo, de mascotte en de 

lip-dub waren onderdeel van het jubile-

umprogramma. Tijdens de vergaderin-

gen zijn deze ideeën uitgewerkt en door 

enkele commissieleden uitgewerkt. Het 

jubileumlogo heeft zich al laten zien tij-

dens de clubkampioenschappen, staat op 

het briefpapier, en er is al een vlag te 

zien met het logo erop. Bovendien is de 

mascotte in verdere productie en is hij 

nu ook te bestellen bij Mario van Mierlo 

voor een kleine 20 euro. Ook werd voor 

het feest de naam ‘Gil’ (bedacht door 

Michel van Galen) bekendgemaakt. En 

net voordat de Beach Club werd geopend 

werd de zelfgeproduceerde lip-dub ge-

toond. Deze is erg leuk geworden en aan 

de enthousiaste deelnemers: Bedankt! 

 

 
 

Het feest kwam steeds dichterbij en toen 

het materiaal was verzameld moest al-

leen alles nog de sporthal in. Hiervoor 

werd een sjouwploeg met sterke mannen 

én vrouwen opgetrommeld om het zware 

werk te verrichten. Vrijdagavond werd 

het zand de kantine dus door middel van 

veel schoppen en kruiwagens de kantine 

in gegooid. Zaterdag werden de laatste 

voorbereidingen getroffen en zo kon het 

feest zaterdagavond beginnen. Het is 

een knalfeest geworden, met goede mu-

ziek van JPM Solutions, cocktails, lekkere 

hapjes, een limbodanswedstrijd en de 

beachparty werd afgesloten met de tiri-

tumba! 

 

Alleen… zondag moest helaas alles weer 

terug de containers in. Hiervoor verza-

melden enkele ‘frisse leden’ zich op zon-

dagmiddag en zo werd de sporthal weer 

gewoon zoals het eerst was. Aan alle 

‘potige smurfen’ die hebben meegehol-

pen, bedankt! 

 

Ook was het geen echte beachparty ge-

weest zonder de cocktails die door Jim, 

Huub en Leny werden gemaakt. Zo werd 

iedereen verwelkomd met een echte BC 

-Gilze- cocktail aangeboden door Jim, 

Huub en Leny. 

 

Dank voor deze welkomstcocktail en het 

ter beschikking stellen van de kantine. 

Het feest was een groot succes en heeft 

hopelijk de toon gezet voor de weg naar 

het 40-jarige bestaan. Gelukkig hebben 

we de foto’s nog! 
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Verslag Toverland 
 

Op zaterdag 12 april 2014 zijn we met 

de jeugd voor het 35-jarig bestaan van 

BC Gilze naar Toverland gegaan, mede 

dankzij onze sponsoren; Stichting O.P.A. 

Gilze en Van Eerd die deze dag mogelijk 

hebben gemaakt.  

 

Zaterdagochtend, toen iedereen nog fris 

en fruitig was, stapte we in de bus op 

weg naar Limburg. Aan de geluiden te 

horen had iedereen er zin in. Na onge-

veer een uurtje waren we er, het was 

gelukkig lekker weer.  

 

Binnen in Toverland spraken we een ver-

zamelplek af voor alle spullen, daarna 

mocht iedereen gaan en staan waar ze 

wilden. Ik ben gelijk met Tim en Marieke 

naar de o zo befaamde 'Troy' achtbaan 

gegaan. Dat is de grootste achtbaan van 

Toverland, gemaakt van hout. Omdat 

het zo rustig was in Toverland (de gehe-

le dag eigenlijk) waren er nauwelijks 

wachtrijen. We kwamen erachter dat 

'Troy' toch erg rap ging. Genoeg reden 

om gedurende de dag er meerdere ma-

len in te gaan. In eerste instantie vond 

een aantal kinderen, Lars en Jordan, de 

achtbaan wel heel spannend, maar uit-

eindelijk is toch vrijwel iedereen erin 

geweest. Vervolgens 

gingen we naar de 

boomstammen, die was 

erg leuk, maar we wer-

den in eerste instantie 

niet erg nat. Daar had-

den we net wat meer 

gewicht voorin voor 

nodig, waar we later 

dan ook achterkwamen. 

Er waren erg veel leuke 

attracties, en we zijn 

ook in bijna alles ge-

weest. Omdat iedereen los liep en in ei-

gen groepjes, heb ik niet alles kunnen 

meemaken. Maar we hadden wel een 

gezamelde lunch, waar bijna iedereen 

(kuch...Jort, Joey) zijn boterhammen en 

een ijsje hebben gegeten.  

Er was niemand misselijk voor zover ik 

het weet, maar daarvoor moest je bij de 

achtbaan 'Dwervelwind' nog voor oppas-

sen. Zoals al een beetje uit de naam 

blijkt, draait en gaat die achtbaan alle 

richtingen op, wat nogal misselijkma-

kend kan werken. 

De andere water achtbaan, een soort 

'Piranha' van de Efteling, leek in eerste 

instantie niet zo erg, want we werden 

totaal niet nat. Maar toen ik er voor de 

derde keer of zoiets in ging, bleek dat 

toch niet helemaal waar te zijn... 

Al met al was het echt een top dag, 

weliswaar vermoeiend. Want op de bus-

reis terug waren er een hoop slapende 

mensen, waar veel foto's van zijn ge-

maakt. En niet alleen van de jeugd, want 

er waren ook begeleiders (Ben), die hun 

ogen moeilijk open konden houden. We 

zijn allemaal veilig en wel, eerder dan 

verwacht, thuisgekomen. Een heel leuk 

lustrum, we kijken al uit naar het 40-

jarig bestaan van BC Gilze! 

 

Namens de Jeugdcommissie, 

Joris de Valk 
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Van de jeugd… 
 

Stukjes ingestuurd door enkele jeugdle-

den 

 

Het was heel leuk in Toverland. Ik zat 

naast Lars en Jordan. Op de heenweg 

naast Lars en op de terugweg naast Jor-

dan. Ik ben in veel attracties geweest, 

zoals achtbanen. Soms met begeleiding 

en soms niet, want ik mocht in heel veel 

alleen in. De mini’s gingen vooral met 

Marieke van den Ouweland in de attrac-

ties. De begeleiders lieten ons gewoon 

gaan en we mochten zelf weten wat we 

deden. Iedereen vond het jammer toen 

we weer naar huis te gaan, want we wil-

den nog veel langer blijven in Toverland. 

Ik vond de Troy het leukst van alle at-

tracties. Van Hugo 

 

In de bus zaten Jort en Joey naast el-

kaar. Maud en Marjolein waren constant 

aan het zingen:….where is the pizza. 

Aangekomen gingen ze in veel attracties 

en ze gingen survivallen.We spraken al-

les goed af: eerst gaat Jort en dan Joey. 

Door goed samen te werken waren we 

beide niet gevallen, maar door het survi-

vallen waren we een uur te laat. We 

dachten: we krijgen een grote preek. 

Gelukkig niet. We kregen na een kleine 

preek en ons eigen eten zelfs nog een 

ijsje, gelukkig;-).In de bus hadden ze 

achter ons een rechtszaak over het hu-

welijk van Rick en Christa. Vraag zelf 

maar aan ze waarom. Maar wij waren te 

druk met koek pakken van Fenne en 

Marjolein. Groetjes Jort 

 

In de bus zat ik naast Bente, het was 

heel gezellig.We hadden een lijst ge-

maakt met waar we in wilden. Verder 

liep ik de hele dag met Bente, Sanne, 

Lizzy, Fee en Sieb. Sieb wilde telkens 

met mij in een attractie. Hij zei dat hij 

oorpijn zou krijgen van mij, omdat ik 

zoveel gilde. Ik had op het laatst heel 

veel last van mijn keel. Toen Bente, 

Lizzy en Kimberly gingen survivallen gin-

gen Sanne, Tim, Joris  en ik in de dwer-

velwind daarna in de djenguriver ( een 

soort van Pyrana in de Efteling ). Joris 

en Tim zeiden dat ze de vorige keer niet 

nat werden en daarom wel meewilden 

maar na de eerste golf waren ze al kled-

dernat. Op de terugweg zaten Sanne, 

Lizzy, Sieb, Bente en ik helemaal achter-

in. Het was heel grappig omdat we veel 

selfies gingen maken. Ik heb een hele 

leuke dag gehad. Van Lieke 

 

Hallo iedereen, 

 

‘s Morgens om 9 uur vertrok de bus al 

naar Toverland. In de bus was het al een 

feestje. Na een lange, maar leuke reis 

kwamen we aan in Toverland. Toen 

iedereen was uitgestapt, maakten we 

een groepsfoto. Toen ik, Sieb, Lieke, 

Lizzy en Sanne binnen waren gingen we 

al gelijk in de zweefmolen. De Troy en 

de motors vond ik erg leuk. het survival-

len met Kimberly en Lizzy was ook erg 

leuk, maar ook wel een beetje spannend. 

We zijn gelukkig niet gevallen en we 

stonden weer veilig op de grond. Na het 

survivallengingen we nog in 3 attracties. 

Toen we uit de 3e attractie waren moes-

ten we sprinten om nog op tijd te zijn 

voor de bus. Tijdens de terug reis waren 

we een beetje moe. Toen we weer terug 

waren in Gilze waren, kon iedereen te-

gen zijn ouders vertellen dat het een su-

per dag was. Iedereen super bedankt 

voor deze leuke en gezellige dag! Groet-

jes Bente 
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Vanaf nu te koop (beperkte op-

lage!): 

de nieuwe BC Gilze-mascotte 

“Gil”!! 

 

 

€ 19,95 per stuk         

 

 

PS: alle competitieteams (junio-

ren en senioren) krijgen vanaf 

volgend competitieseizoen een 

‘team-mascotte’ gratis in bruik-

leen van de TC. 

 

 

 

 

Info/betalen bij Mario 
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De antwoorden van… toen en nu 
In deze rubriek worden dezelfde vragen voorgelegd aan leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07-11-2007 07-05-2014 

1. Naam: Colette Graafmans Colette 

2. Geboortedatum: 4 oktober 1997 04-10-97 
3. Woonplaats: Gilze Breda 
4. Hoe lang speel je al 
badminton: 

2 jaar Nu ongeveer 8 jaar 

5. In welk team zit je: Bij Sofie, Eva, Paul, 
Quintus en Pim 

Vorig seizoen Gilze 5 nu komend 
seizoen Gilze 3 

6. Mijn favoriete spel-
soort is: 

Enkel Dubbel 

7. Mijn beste slag is: Gewoon terugslaan Clear 
8. Beste trainer: Tim en Sonja - 
9. Op welke school zit je: OBS De Wildschut De Rooi Pannen 
10. In welke klas:  Groep 7 Opleiding 1e jaar 

11. Wat wil je later wor-

den:  

Bakker Interieur ontwerper 

12. Heb je broertjes of 

zusjes: 

Broer: Wessel en broer-
tje: Alex 

Een broer Wessel en een broertje 
Alex 

13. Je lievelingskleur:  Oranje Rood 

14. Doe je ook nog ande-

re sporten: 

Turnen Nee 

15. Ben je nog op vakan-

tie geweest: 

Ja, Zuid-Frankrijk. Het 

was daar wel 32º C 

vorige zomer (2013) GranCanaria 

16. Je lievelingsdier:  Apen Geen 

17. Heb je huisdieren:  Nee, ons konijn is pas 
dood gegaan. Trou-
wens, we hebben wel 
vissen. 

We krijgen eind mei een blaf-
beest in huis, namelijk een labra-
dor. 
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18. Favoriete muziek: Michael Jackson House, pop muziek. 

19. Favoriete TV pro-

gramma: 

Kim Possible Divorse/moordvrouwen/grey's 
anatomy 

20. Hobby's: 
 

Sport, tekenen, bekers 

winnen met badminton 

en turnen 

Badmintonnen 

21. Beste eigenschap: Vrolijk Sociaal 

22. Slechtste eigenschap: Kan snel boos zijn - 

23. Liever fietsen of met 

de auto: 

Met de fiets Met de fiets 

24. Ik help mijn moeder 

met: 

Koken, stofzuigen, 
dweilen, kamer oprui-
men 

Mijn eigen kamer schoon te ma-
ken haha, soms strijken voor me 
broer, vaatwasser leegruimen. 

25. Ik help mijn vader 

met: 

Koken, als hij een keer-
tje kookt dan 

Af en toe opdracht maken voor 
zijn bedrijf 

26. Ik eet het liefst: Pizza Nasi 

27. Mooiste boek: De Glitterclub (serie) - 

28. Mooiste film: High School Musical Step up 

29. Pindakaas of pasta: Pasta Pasta 

30. Wat vond je van het 

kamp: 

Vond alles heel leuk vorige keer niet mee geweest, 
verder heb ik het altijd wel leuk 
gevonden en goed naar mijn zin 
gehad. 

31. Ik heb een hekel 

aan: 

Mensen die me uit-
schelden. Zal maar niet 
zeggen voor wat. 

Als een auto mij afsnijdt/ geen 
voorrang krijg als ik het heb. 

32. Wat vind je van BC 

Gilze: 

Leuke, gezellige club. Een fijne, gezellige club.  

33. Moet er iets verande-

ren: 

Minder loopoefeningen 
tijdens de training… 

- 

34. Heb je wel eens iets 
uitgehaald wat echt niet 
door de beugel kon: 

Ja, gel op de deurklink 

gesmeerd. Wessel die 

pakte de klink toen 

vast. Oh ja, was wel 

tijdens 1 april. 

- 

35. Voor mijn verjaardag 

wil ik: 

Ben net jarig geweest, 
dus weet het niet echt. 

Opslag 

36. Je stopwoordje Kappen Nee grapje 

37. Je mag 1 ding mee-
nemen naar een onbe-
woond eiland, wat: 

uhhh, medicijnen/eten Mijn vriend 

38. Wat zou je doen met 

1 miljoen: 

250.000 euro voor goe-
de doelen gebruiken en 
natuurlijk een auto ko-
pen 

het gezin mee naar Amerika ne-
men. 

39. Heb je nog iets te 

melden:  

Nee - 
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 31-01-2007 07-04-2014 

1. Naam: Marieke van den Ouweland Marieke van den Ouweland 

2. Adres: Ridderstraat 36 Ridderstraat 36 

3. Geboortedatum: 2 juni 1989 02-06-1989 

4. Beroep: Zit op school Invaljuf/van der Valk 

5. Lijfspreuk: Een dag niet gelachen, is 

een dag niet geleefd 

Een dag niet gelachen, is 

een dag niet geleefd 

6. Hobby's: BADMINTONNEN Sporten, lezen, winkelen, 

bioscoop 

7. Badmintont sinds: 9 jaar ofzo September 1998 

8. Status bij de club: een sportieve speler lid en vrijwilligster 

9. Sportief hoogtepunt: Vandaag kampioen gewor-

den…!!! 

volgend jaar Gilze 2! 

10. Mijn idool: iedereen van wie ik hou… Dat zal vast een voetballer 

zijn 

11. Roken: nee / 

12. Drinken: zo af en toe soms 

13. Stamcafé: ik kom overal wel eens Achter de tuintjes 

14. Moet lachen als: er iets grappigs gebeurt Tim Wirken in vorm is tij-

dens de derde helft 
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15. Dan is het maar lastig: als ik niet kan badminton-

nen 

Geblesseerd zijn 

16. Winst betekent voor 

mij: 

heel veel… een goed gevoel en een 

drankje 

17. Verlies betekent voor 

mij: 

jammer, volgende keer be-

ter 

een slecht gevoel, maar 

ook een drankje 

18. Favoriete muziek: van alles Nederlandstalig 

19. Politieke partij: houd ik me nog niet zo mee 

bezig 

/ 

20. Een meevaller: verlies Verliezer 

21. Een tegenvaller: winst Winnen 

22. Lievelingskost: spaghetti spaghetti 

23. Beste eigenschap: rustig blijven Spontaan 

24. Slechtste eigenschap: soms een beetje ongeduldig Eerst praten, dan denken 

25. Sportkwaliteiten: rustig blijven, de rest moet 

je maar aan iemand anders 

vragen (harde slag, red.) 

inzicht 

26. Enkel, dubbel of mix: dubbel dubbel/mix 

27. Slechte smaak: nee / 

28. TV programma: kijk niet zo veel TV, dus 

niet echt een favoriet pro-

gramma 

CSI 

29. BC Gilze moet verbete-

ren: 

niet zo veel hoor Niks! 

30. Dit is goed bij BC Gilze: de sfeer De gezelligheid!! 

31. Op mijn verjaardag 

geen: 

chagrijnen chagrijnige mensen 

32. Geloven in: BC Gilze jezelf 

33. Hartenwens: trouwen en kinderen oud, gezond en gelukkig! 

34. Romantiek: zo af en toe eens ja 

35. Ochtendhumeur: soms nee 

36. Laatste boek: kleine blonde dood (voor 

school) 

De verbouwing 

37. Dat is fantastisch: KAMPIOEN zijn Het leven! 

38. Vakantieoord: Spanje Portugal 

39. Bewondering voor: mensen van wie ik houd alle vrijwilligers van de 

club 

40. Wat doe je met 1 mil-

joen: 

heeeel veel Sparen 

41. Heb je nog iets te mel-

den: 

Ik vind BC Gilze een hele 

leuke en gezellige club 

Ben benieuwd naar de ver-

gelijking van een paar jaar 

geleden met dit interview 
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 06-11-2002 07-04-2014 

1. Naam: Frans Oprins Frans Oprins 

2. Adres: v. Heinsbergstraat 113 Nieuwstraat 17a 

3. Geboortedatum: 8 juli 1953 8 juli 1953 

4. Lijfspreuk: leven en laten leven bezint eer ge begint 

5. Hobby's: bergwandelen, badminton, 

lezen 

badminton, bergwandelen 

6. Badmintont sinds: +/- 5 jaar geleden 1996 

7. Status bij de club: recreatiespeler recreatiespeler 

8. Beste trainer: Winfried de Kock Winfried de Kock 

9. Roken: Zware van Nelle, 3 pakjes 

per week al 30 jaar 

niet meer 

10. Drinken: matig niet meer 

11. Stamcafé: Sporthal Kantine 

12. Moet lachen als: er iets grappigs gebeurt dat 

niet zo bedoeld is 

als iets onbedoeld grappig 

is 

13. Dan is het maar lastig: als je ziek bent als je een ander huis koopt 

en je vrouw kan niet wen-

nen 

14. Winst betekent voor 

mij: 

tjakka!! (gebeurt alleen 

niet vaak) 

niet verliezen 

15. Verlies betekent voor 

mij: 

mwaa (gewend) niet winnen 

16. Favoriete muziek: EnroMorricone, Celine Dion van alles, behalve jazz 

17. Politieke partij: CDA CDA 
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18. Een meevaller: de Lotto of een andere lo-

terij winnen 

de Lotto winnen, als ik 

maar kan stoppen met 

werken 

19. Een tegenvaller: als je de Lotto niet wint ziek worden 

20. Lievelingskost: eigen gebakken friet patattekes 

21. Beste eigenschap: heb ik wel goeie, tja… rustig 

22. Slechtste eigenschap: moet je aan een ander vra-

gen 

eigenwijs (maar dat is ook 

wijs!) 

23. Sportkwaliteiten: middelmatig niks bijzonders, plezier 

hebben 

24. Slechte smaak: onbeschoft gedrag ruzie 

25. TV programma: documentaires op Disco-

very 

Law& Order 

26. BC Gilze moet verbete-

ren: 

financieel, zodat we weer 

op zondag kunnen spelen 

niks 

27. Dit is goed bij BC Gilze: sfeer en opkomst mentaliteit en leuke men-

sen, een mengeling van 

jong en oud 

28. 5 sets van 7 of 3 van 

15:  3 sets van 21 of 3 van 

15: 

3 van 15 3 van 15 

29. Op mijn verjaardag 

geen: 

gezeur slecht weer 

30. Geloven in: vroeger in God, maar nu 

niet meer 

mezelf 

31. Hartenwens: loterij winnen loterij winnen 

32. Romantiek: samen een boswandeling 

maken 

samen een bergwandeling 

maken en picknicken 

33. Ochtendhumeur: ja, ontzettend JA! 

34. Laatste boek: van Dick Francis misdaadroman 

35. Vakantieoord: Alpen Oostenrijk 

36. Bewondering voor: gewone mensen hulpverleners 

37. Wat doe je met 1 mil-

joen: 

pensionneke in Oostenrijk 

kopen 

stoppen met werken 

38. Heb je nog iets te mel-

den: 

ge het zat zo! nee, ik moet competitie 

gaan spelen 
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Bijzondere leden 
 

 

Winfried de Kock, is ons aller-aller-

aller-oudste lid. Zijn inschrijving da-

teert van 1 november 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

Maartje van Nistelrooij is één van onze nieuw-

ste leden. Sinds april 2014 is ze bij onze club 

actief. Volgend seizoen gaat ze Gilze 2 verster-

ken.  

 

 

Hein van der Lee 

heeft met 71 jaar 

de meeste erva-

ring en is ons 

oudste lid in leef-

tijd. Dit is natuur-

lijk op de baan 

niet te merken…;) 

 

 

En onze allerjongste leden zijn natuurlijk onze Mini’s! Be-

staande uit Maaike, Miki, Nora en Stefan, zijn ze iedere 

woensdag om 18:00 op de baan te vinden. 
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Wist u deze nog…?? 
Zomaar wat Wist u datjes… uit de oude doos 

 

………  BC Gilze opgericht is op 17 april 1979 door Jo van Nunen, Bert Oomen en 

Adrie Klaassen? 

 

………  Jos Dubois meent een voorkeursbehandeling te verdienen door slechts monde-

ling door te geven mee te willen doen aan het Gemeentelijk badmintontoernooi? 

 

………  Mandy Wouters haar inmiddels beroemde (of was het nu ‘beruchte’) broer ach-

terna gaat door ook al in Gilze 1 te hebben gespeeld? 

 

……… wij Corné bij deze feliciteren met zijn pasgeboren 2e zoontje onder het motto 

van: “Rick en Roel zorgen voor een dolle boel” (=citaat van vader)? 

 

……… Peter ‘the Lion’ blijkbaar de Gilzer gezelligheid niet kon missen en de Kruikenzei-

kers inmiddels heeft verruild voor een retour-lidmaatschap bij onze BC? 

 

……… Ben van der Veer jr. schijnbaar in het bezit is van een semafoon (zo’n telefoon 

waarmee je alleen maar gebeld mee kunt wórden)? 

 

……… de braderie-lotenactie van BC Gilze ruim €600,- heeft opgeleverd voor het 25-

jarig jubileum? 

 

……… Michel “Stevie W.” van Dongen 200 toeschouwers op de baan maar liefst twee 

uur lang in zijn eentje moest en kon ‘vermaken’? 

 

……… Eric (bekend van o.a. ‘Kobus Kraant’ en televisie) Graafmans beter kan sauwelen 

dan badmintonnen, tennissen en werken bij elkaar opgeteld? 

 

……… Joost Roovers de eerste mens op aarde is die zich voor de clubkampioenschap-

pen maar liefst voor alle drie de onderdelen (dubbel, mix EN ENKELspel) als 

‘wanted’ heeft ingeschreven? 

 

………  twee spelers van BC Gilze nu zelfs hun eigen, professionele clubvlaggen heeft 

laten maken? 

 

………  Jos Dubois er een beetje jaloers op is dat niet HIJ degene is die een heuse BC 

Gilzevlag in bezit heeft? 

 

……… Erwin Oprins continue van alles update op zijn badminton-website, behalve de 

actuele competitiestanden? 

 

……… Tim Braspenning volgend jaar elke training komt opdagen, mits hij in een hoger 

team mag spelen? 
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……… Chrissy Maas zelf vindt dat ze een wipkont heeft en daarom geen rokje draagt 

tijdens het badmintonnen? 

 

……… Remy zijn bakkebaarden laat staan omdat hij een heuse Elvis-look a like wenst 

te worden? 

 

……… Jesse Klaassen (baby Claud & Sandra) over ‘een tijdje’ HET nieuwe talent van de 

BC gaat worden (al 1 dag na geboorte heeft hij zijn eerste badmin(i)ton-racket 

ontvangen) en is daarmee min of meer verplicht om op zijn 5e levensjaar lid te 

worden? 

 

……… Jos Dubois altijd van elk BC Gilze-lid wil weten hoe het op hun werk is? 

 

……… de mannelijke BC Gilze-leden tijdens het ‘gratis douchen’ zich tegenwoordig 

kunnen vermaken met ringsteken en kleurplaten inkleuren…..? 

 

………  ‘Opa’ Van der Lee (alias: The Godfather) meegenomen werd naar De Chinese 

Muur zodat hij de overige 21 BC Gilzenaren kon trakteren op een heerlijk afslui-

tetentje? 

 

……… Tim Wirken, alias ‘De Baron’ alias ‘Big T.’ alias ‘The Westside’, zelfs door onze 

eigen webmaster uit het drukbezochte BC Gilze-gastenboek is verbannen? 

 

……… Jurgen Rommen pasgeleden zijn hamster bevrucht heeft? 

 

……… de vriendin van Jos Vermeulen ‘aparte’ ogen heeft? 

 

……… RuudJE van Heijst vanaf nu echt niet meer met RuudJE wil worden aangespro-

ken? 

 

………  Claud tijdens het douchen elke woensdag voor 1 euro aan douchegel verbruikt? 

 

………  de primeur van de BC Gilze-Nieuwjaarsduik een zeer geslaagd evenement bleek 

waarbij zowel de leden als de lokale persdiensten in grote getale acte de presen-

ce gaven? 

 

……… er helaas bij de enige echte BC Gilze-club-cavia een teentje is geamputeerd door 

toedoen van een agressieve en enigszins hardhandige quizmaster? 

 

………  Kim Weij –sinds het clubuitje naar de Biesbosch- nu wél over oude kleren be-

schikt? 

 

………  Mario de PR-commissie op nieuwe merchandise-ideeen heeft gebracht voor heu-

se BC Gilze-pleisters? 

 

………  Frans Oprins nu ook weet dat je bij de 11 punten even mag rusten in een set? 
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……… Jurgen Rommen een briefje van EUR. 5,- ter plekke kan transformeren tot 60 % 

van de oorspronkelijke waarde? 

 

……… Richard Schrauwen zo vaak in het Midden-Oosten is dat hij overweegt om de 

eerste BC Gilze-moslim uit de geschiedenis te worden? 

 

……… Maaike helaas als 4.357e is geëindigd bij de Andrélon-verkiezing van het mooiste 

haar? 

 

……… Jill graag als teamuitje met Gilze 2 wil gaan koeknuffelen? 

 

……… Joost Roovers, als onze eigen Hoofdscheidsrechter, terecht de Pechprijs van 

Maaike kreeg uitgereikt tijdens de clubkampioenschappen omdat hij door een 

blessure niet in staat was om de Heren-enkel finale te tellen? 

 

……… Claud een eigen manier heeft om een hardgekookt paasei open te maken? 

 

……… Tim B, na de eerste competitiewedstrijd, behoorlijk (Leffe) Dubbel zag? 

 

……… Naomi Mario’s roze badmintonshirt als ‘bijzonder’ typeert? 

 

………  “Count Ed Hankey” naar verluidt nog steeds rondloopt in zijn dart-cape? 

 

……… Hein van der Lee dacht mee te doen aan het ‘Dark Room-toernooi’ in plaats van 

het ‘Glow in the dark-toernooi’ van de Recreatiecommissie? 

 

……… Michel van Dongen uitermate goed is in ‘planken’? 
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A. Hessels tankstation 

Oranjestraat 113 
Tel: 0161 451335 

 
De pomp die voldoet aan de modernste 

eisen 
maar nog met de ouderwetse service!!! 

 

Bruiloft – Partijen – Themafeesten – Personeelsfeest – Receptie – 

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 

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. 

Heuvel 2 - 5126 CN Gilze - tel: 0161 451316 

Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw: 

Pasfotoservice, Stomerij service en Klein naaigarnituur 

Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze 

Tel: 0161-456633 

Hapers 
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Ingekomen stuk 
 

Hallo BC Gilze!! 

 

Na drie seizoenen trainingen in Gilze is 

het tijd dat er een andere trainer zich 

gaat ontfermen over mijn trainingsgroep 

en ik hoop hierbij ook dat de recreanten 

die extra aandacht krijgen. 

 

Allereerst wil ik alle spelers bedanken 

voor een gezellige tijd die ik bij BC Gilze 

heb meegemaakt tijdens de trainingen 

op dinsdagavond.  Ik hoop dat er bij veel 

spelers iets in hun spel is verbeterd waar 

ik aan heb bij mogen dragen. Ook wan-

neer dit niet zo is en ze mijn opmerkin-

gen herinneren, gaat het de komende 

tijd goed komen.  

 

Zeker niet onbelangrijk is jullie Bestuur 

en vooral de Technische Commissie. Ze 

hebben best een moeilijke taak en zover 

ik met hun heb mogen samenwerken, 

krijgen ze een dikke pluim. Blijf als lid 

van BC Gilze altijd openstaan voor een 

vrijwilligerstaak, dit geeft juist de char-

me aan een toffe vereniging zoals nu. 

 

Voor sommigen onder jullie zal ik onbe-

kend zijn, anderen zullen me misschien 

herinneren als de trainer waarbij de 

warming-up ’n belangrijk deel van de 

training is. Dit laatste moet eigenlijk niet 

nodig zijn, zeker niet voor de competitie 

en toernooispelers. Van deze spelers 

wordt verwacht dat ze buiten de badmin-

tontraining  wat extra bij trainen ( lo-

pen,fietsen of fitness ).  Iemand die dit 

doet zal altijd een betere balans hebben 

bij het slaan van de shuttle of fitter zijn 

dan zijn tegenstander, wat dan dikwijls 

resulteert in winst.  

 

 

 

Toch vond ik het goed om dit wel te 

doen en dan na de warming-up voor 

iedereen het verplaatsen op de baan en 

de slagentechniek verbeteren.  De tac-

tiek is een ondergeschoven kindje geble-

ven.  Buiten opstelling, positie, houding 

en simpel rouleren zijn er nog veel  tac-

tische aspecten onderbelicht.  Hierin ligt 

de schone taak voor jullie nieuwe trai-

ner.  Van iedere trainer leer je weer iets 

nieuws en ga je weer anders naar het 

spelletje kijken,  doch de basis zal het-

zelfde blijven . 

 

Zelf zal ik het missen, maar er is iemand 

die alle avonden van huis zijn iets teveel 

van het goede vindt. Ongetwijfeld zal ik 

jullie ergens tegenkomen en ik ga ervan 

uit dat dit tijdens een badminton evene-

ment  is. 

 

Allemaal bedankt en tot ziens, 

 

Kees Kerkhof 
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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 SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE: 
 
 

Hoofdsponsor seniorencompetitie: 
Sporthal “Achter de Tuintjes” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 
Ingrid Veroude Fysiotherapie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Telbordsponsoren: 
Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor 

Slagerij de Jong | Schut Hoes Cartons 

Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling 

Wilkin Sports | TSC Gosens 

Van Schijndel Metaal | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV 

Van Eerd BV | Forga metaalvervorming BV 

 
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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Wist u dat… 
 
………  het Jubileum-uitje bij de junioren een supergezellig dagje naar Toverland bete-

kende? 

 

………  de meeste jeugdleden hun grootste angsten (hoogte en snelheid bij de achtba-

nen) wisten om te zetten in een heuse ‘adrenaline-verslaving’ (“nog een keer; 

nog een keer!!”)? 

 

………  het feestje van de senioren zich niet in 1 woord samen te laat vatten: HISTO-

RISCH, ONOVERTROFFEN, ONVERWACHT, NOOIT EERDER VERTOOND, HILA-

RISCH en SUPERGESLAAGD!! 

 

………  ook de grote mensen weer kind worden als je ze 5 kuub zand geeft, een strand-

bal en een emmertje met schepje? 

 

………  de jubileum-wensballon met grote snelheid uit het zicht raakte nadat Kees en 

William (langste en kortste aanwezige leden), waarbij we na afloop geen bericht 

van het lokale brandweerkorps dat er iets in de hens gezet was? 

 

………  het speciaal voor BC Gilze ontwikkelde cocktail-assortiment, sangria en tequila- 

shotjes gretiger aftrek vonden naarmate het feest vorderde? 

 

……….  onze eigen vrouwelijke schoonheden elkaar bijna overliepen om met Mitch 

Buchannon op de foto te mogen? 

 

………  de avond in stijl werd afgesloten met de 2e BC Gilze-tiritomba uit de 35-jarige 

clubgeschiedenis? 

 

………  nog even over de speech van RuudJE: wat kan hij badmintonnen he…. ☺? 

 

………  Colette de gelukkige winnares werd van de prestigieuze ‘limbodans-contest’? 

 

………  mede door de vele vrijwilligers het zand er weer in een klein uurtje uitgeschept 

was? 

 

………  de 250 historische clubfoto’s die de gehele avond rouleerden voor velen voer wa-

ren om leuke herinneringen op te halen? 

 

………  hele grote brillen toentertijd echt wel mode waren hoor!...? 

 

………  Winfried de Kock nog altijd het (letterlijk en figuurlijk) langste lid is van BC Gil-

ze? 

 

………  de Feestcommissie formeel op 20 april weer is opgeheven? 
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………  je bij Jimmy’s Beach deze jubileumavond ook op de bar kon dansen tijdens het 

liedje ‘Surfing USA’, en Maaike, Kimberly, Sofie en Jacqueline dit dan ook deden? 

 

………  alleen Jacqueline de Jong van de bar af werd geroepen door de DJ van dienst, 

Pirke Thunder (“Ma, kom van die bar af!!”)? 

 

………  Jac van Rosmeulen tijdens het feest de meest gefotografeerde man van de 

avond werd? 

 

………  ‘Tequila Tim’ de volgende ochtend om 09.00 uur als een zombie op de Dongense 

badmintonbaan shuttles stond te rapen (hahaha)!? 

 

………  Enkele Feestcommissieleden nog een aantal alternatieve LinkedIn-profielfoto’s 

voor hem ter beschikking hebben? 

 

………  het Oud-Gilsche spel ‘rubberboot-gooien’ glansrijk gewonnen werd door Michel 

Faes? 

 

………  er ook nog schatkisten in het zand verstopt waren die gevonden konden worden 

met de schatkaarten in de flessenpost…?? 

 

………  Jos Vermeulen ná dit feest in quarantaine gaat zodat hij dag en nacht nuchter 

paraat staat voor de bevalling van zijn lieve vrouw Vicky? 

 

………  Corné de badminton-gezelligheid nu al mist bij de tennisclub? 

 

………  ‘potloodventer’ Hein zijn verrekijker was vergeten?  
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………  Bimberley Van Zon uitgekozen was tot de ‘leukst verklede persoon’ (Kapitein 

Iglo?)? 

 

………  Kees van der Heijden deze avond het eerste officieuze Oliver-clubtrainingspak 

showde (dit museumstuk was 20 jaar oud en nog als nieuw)? 

 

………  Anoek gewoon in de zaal haar shirt verwisselt en ook nog eens geen bh aan 

had…?? 

 

………  ons kampioensteam Gilze JMU13-2 alweer een hele mooie prijs in de wacht wist 

te slepen: namelijk de 3e plaats tijdens de Brabantse Kampioenschappen voor  

Kampioensteams!? 

 

………  de Algemene LedenVergadering zeer matig bezocht werd door de leden; wat het 

Bestuur dan maar beschouwt als een compliment omdat alle niet-gekomen leden 

tevreden zouden zijn? 

 

………  alle leden elkaar altijd op afwijkend gedrag mogen aanspreken, ook bijvoorbeeld 

bij het inhangbord (alhoewel de inhangregels ernaast hangen)? 

 

………  de nieuwe naam van onze clubmascotte is bedacht door Michel van Galen: “Gil”? 

 

………  Marjolein van den Broek tóch lid is gebleven omdat ze het mixen met papa Ed 

tijdens de clubkampioenschappen zo leuk vond? 

 

………  Eric Graafmans en Jeffrey Volkert de nieuwe senioren-trainers zijn? 

 

………  Eva bij nader inzien moeilijk voor haar ‘dooie vogels’ kon zorgen? 

 

………  de BC Gilze-bestaat-35-jaar-libdup er superleuk uitzag (en ook een hele leuke 

middag was om te doen voor de fanatieke junioren en senioren), onder de en-

thousiaste regie van Femke en Maaike? 

 

………  de clubkampioenschappen ook weer uitmondde in een zeer geslaagd weekend, 

waarbij iedereen tot het uiterste ging om de wedstrijden te winnen? 

 

………  Maaike nu officieel tot de ‘Joop Zoetemelk’ en ‘Eric Graafmans’ van BC Gilze is 

met alle 2e plaatsen in de DA-A? 

 

………  de herendubbel net als vorig jaar nu weer door 2 broers werd gewonnen, al wa-

ren het nu wel échte BC Gilze-clubspelers….? 

 

………  Colette door al haar B-titels nu klaar lijkt te zijn om te stap naar de A-klasse te 

maken? 

 

………  Michel van Dongen intussen ook nog in het huwelijksbootje is gestapt? 


