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Van de Redactie 
 
Beste badmintonners en andere lezers. 

 

Hier alweer het vijfde Virke van 2012. In 

dit Virke blikken we nog één keer terug 

op de clubkampioenschappen van eind 

maart. Ook deze keer weer de gebruike-

lijke bijdragen vanuit de verschillende 

commissies. Bij de jeugd o.a. een stukje 

over het deeldiploma. Alle jeugdleden 

zijn weer geslaagd voor hun deeldiploma 

en de meeste zijn herkenbaar op de foto 

gezet..  

Verder in dit Virke opnieuw een interes-

sant artikel van onze eigen officiële 

scheidsrechter Joost Roovers, dit keer 

schrijft hij over “foutjes”. Herkenbaar 

toch?  

Bij de doorgeefpagina’s vertellen Rick 

Van Baal en kersverse echtgenoot Jos 

Vermeulen hun verhaal.  

 

Namens de redactie veel leesplezier! 

 

Groeten, Ed en Jos. 
 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Er is veel gebeurd sinds de vorige editie 

van het Virke. De clubkampioenschap-

pen, de Algemene Ledenvergadering, de 

vrijwilligersbarbecue en de herinvoering 

van het zondag vrijspelen. 

 

Op 10 maart is de vrijwilligersbarbecue 

gehouden, voor zoals de naam al doet 

vermoeden, alle vrijwilligers van de ver-

eniging. Het was een erg gezellige avond 

en volgend jaar willen we weer een bar-

becue aanbieden aan alle vrijwilligers. 

Wil je de volgende keer ook bij deze 

barbecue zijn? Dat kan! Er is altijd wel 

iets wat je voor onze vereniging kan 

doen, het hoeft niet veel te zijn, vele 

handen maken licht werk. Heb je inte-

resse, geef dit dan aan mij door. 

 

De clubkampioenschappen werden op 24 

en 25 maart gehouden in onze sporthal. 

Meer dan 90 leden deden aan dit toer-

nooi mee, een zeer goede opkomst dus! 

Het was een gezellig toernooi met heel 

veel spannende wedstrijden. Een verslag 

heeft in het Weekblad gestaan en waar-

schijnlijk ook verderop in dit Virke. 

 

Op donderdag 22 maart is de Algemene 

Ledenvergadering gehouden. Dit jaar 

was er in tegenstelling tot vorig jaar wat 

minder nieuws te melden, toch zijn er 

een aantal plannen die door de commis-

sies werden gepresenteerd. 

 

De PR commissie zal voor komend com-

petitieseizoen ook voor de jeugd een 

nieuw clubshirt introduceren. Hiervoor is 

de PR commissie op zoek naar een 

hoofdsponsor voor alle jeugdteams. De 

PR commissie zal verderop in dit Virke 

hier meer aandacht aan besteden. 

 

De recreatiecommissie is ook bezig met 

de organisatie van enkele leuke activitei-

ten. De eerste, het glow-in-the-dark 

toernooi, is gehouden op woensdag 11 

april. De hele hal was verduisterd en er 

werd gespeeld met lichtgevende shutt-

les. Een leuke afwisseling op de normale 

woensdagavond. Ook de jeugdleden 

hebben in het donker gespeeld, hierover 

waren de kinderen erg enthousiast. 

Naast het glow-in-the-dark toernooi or-

ganiseert de recreatiecommissie op za-

terdag 2 juni weer een clubuitje voor de 

seniorleden. Wat we precies gaan doen 

is nog een verrassing, maar hier zullen 

jullie zeer binnenkort meer over horen. 

Houd deze datum dus vrij in je agenda! 
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Alsof dat nog niet genoeg is zal de re-

creatiecommissie van woensdagavond 

13 juni een gezellige badminton-

voetbalavond maken. Op een groot 

scherm kan bij Leny en Huub de wed-

strijd Nederland – Duitsland bekeken 

kunnen worden. De echte badmintonfa-

naten kunnen dan natuurlijk wel gewoon 

badmintonnen en na afloop aansluiten 

bij het feestgedruis na de overwinning 

op “Die Mannschaft”. Ook hiervan zullen 

jullie nog op de hoogte worden gebracht.   

 

De activiteiten van de recreatiecommis-

sie kosten natuurlijk ook geld. Voor een 

groot deel wordt dit betaald vanuit de 

contributie-inkomsten en eigen bijdra-

gen, maar om wat extra’s te kunnen 

doen en om de vrijwilligersbarbecue te 

organiseren hebben we meer geld nodig. 

Hiervoor verzorgen we de garderobe tij-

dens het Mollebosfist op 26 en 27 mei. 

We kunnen hier nog wat vrijwilligers 

voor gebruiken. Als je mee zou willen 

helpen, geef dan aan mij door op welke 

dag en welke tijd je zou willen helpen. 

 

Tot slot wil ik jullie nog wijzen op de her-

invoering van het zondagochtendvrijspe-

len. Van 10.00 uur tot 12.00 uur is de 

zaal gehuurd op de volgende data: 15, 

22 en 29 april, 13 mei en 10, 17 en 24 

juni. Alle leden, jeugd en senioren, kun-

nen vrij komen spelen op deze ochten-

den. Bij voldoende animo wordt het vrij-

spelen op de zondagochtend in het voor-

jaar van 2013 voortgezet. Zet deze data 

dus in je agenda!! 

 

Hartelijke groeten, 

 

Ben van der Veer jr. 

 

~ Common sense in an uncommon de-

gree is what the world calls wisdom. ~  

Samuel Taylor Coleridge 

Technische    
Commissie 
 

 

Na een geweldig succesvol competitie-

seizoen is de TC momenteel alweer druk 

bezig met het seizoen 2012-2013. Met 

name Sandra heeft nu de handen vol 

aan het versturen van uitnodigingen, 

verkrijgen van de juiste speelsleutel, in 

overleg met Anoek de juiste zaalhuur te 

reserveren voor thuiswedstrijden en het 

competitieprogramma voor elk team 

compleet te krijgen. 

Voor de jeugdcompetitie heeft Remy op 

28 maart jongstleden de nieuwe teams 

bekend gemaakt waarvan hij en Maaike 

verwachten dat het de sterkst mogelijke 

opstelling is en met de grootste kans op 

kampioensteams. 

Corné heeft dezelfde avond de nieuwe 

senioren-teamindelingen voor het vol-

gend seizoen bekend gemaakt. Komend 

seizoen zal de TC de Bonds- en Regio-

competitie organiseren voor 6 senioren-

teams en 5 jeugdteams. Op de website 

www.bcgilze.nl staan alle teamindelingen 

 

Speelweekenden competitie 2012-2013: 

Hieronder alvast weer het overzicht van 

de weekenden die elke speler dient vrij 

te houden omdat er dan competitie ge-

speeld zal gaan worden (nog onder enig 

voorbehoud van toewijzing van de juiste 

speelsleutel): 
 

14/15/16 september 2012 

21/22/23 september 

28/29/30 september 

5/6/7 oktober 

26/27/28 oktober 

2/3/4 november 

16/17/18 november 

23/24/25 november 

30 november/1/2 december 
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7/8/9 december 

14/15/16 december 

11/12/13 januari 2013 

18/19/20 januari 

25/26/27 januari 

 

Reserveweekenden (ook gelieve vrij te 

houden voor mogelijke inhaalwedstrij-

den):  

19/20/21 oktober 2012 

8/9/10 februari 2013 
 

Gemeentelijk Badmintontoernooi: 13&14 

oktober 2012 in Gilze. 
 

Vrije weekenden: 

9/10/11 november 2012 

28/29/30 december 2012  

4/5/6 januari 2013 

1/2/3 februari 2013 
 

Aangezien we nauwelijks over invallers 

beschikken hierbij het dringende verzoek 

om alle aangegeven weekenden vrij te 

houden en weekendjes-weg in de ‘vrije 

weekenden’ te plannen. Zodoende kun-

nen alle teams in de oorspronkelijke sa-

menstelling de gehele competitie uitspe-

len en het zal ook de resultaten ten goe-

de komen als de vaste team-koppels 

kunnen blijven samenspelen. 

We zullen iedereen z.s.m. het definitieve 

speelprogramma doen toekomen maar 

de praktijk leert dat dit niet veel eerder 

zal zijn dan vlak voor de start van de 

competitie omdat onze tegenstanders 

pas op het laatst hun uitnodigingen ver-

sturen naar de TC…. 
 

Momenteel is BC Gilze in de ban van de 

Beker. Maar liefst 3 seniorenteams zijn 

ingeschreven voor hun bekertoernooi; je 

ziet ze vast regelmatig op woensdag-

avond deze wedstrijden spelen. Helaas 

organiseert Badminton Nederland dit sei-

zoen geen bekertoernooi voor jeugd-

teams. Inmiddels heeft Gilze 1 de 3e 

ronde bereikt van het Carlton GT-cup 

bekertoernooi. Na een verrassende winst 

tegen het 2e divisieteam uit Tiel mag 

men nu op woensdag 2 mei via een 

thuiswedstrijd tegen 3e divisionist BC 

Flair proberen het finaleweekend te be-

reiken. Hopelijk slaagt Gilze 1 hierin met 

de steunbetuiging van de overige club-

genoten. Voor het regionale bekertoer-

nooi doen ook de andere 2 Gilze-teams 

het goed: zowel het ‘nylon’ team (Izaak, 

Dennis, Christian, Kimberley en Angela) 

als het ‘veren’ team (Ben, Mario, Jill en 

Femke) hebben de 1e poulewedstrijd 

glansrijk gewonnen. Alle teams: succes 

bij de volgende wedstrijden! 
 

Voor degenen die, nu de competi-

tie/trainingen zijn afgelopen, op woens-

dagavond/zondagochtend met veren 

shuttles willen spelen zullen deze zelf 

moeten kopen. Dit kan ook bij de club 

tegen kostprijs-tarief: 

- Carlton GT1: EUR. 17,50 per 
koker (verkrijgbaar bij Remy van 
Mierlo tegen contante betaling) 

- RSL nr. 4:  EUR. 10,00 per koker 
(verkrijgbaar bij Ben van der Veer 
jr tegen contante betaling) 
 

Als er door jullie teamuitjes worden ge-

organiseerd zou de PR-commissie het 

leuk vinden om hier een klein verslagje 

van te krijgen voor ’t Virke (kopij sturen 

naar virke@bcgilze.nl). Ook foto’s ervan 

mogen worden ingestuurd naar Peter de 

Leeuw (website) of Ruud van Heijst 

(Facebook). Gilze 2 had de primeur….. ;( 

Voor actuele zaken aangaande de com-

petitie: houd onze website regelmatig in 

de gaten (www.bcgilze.nl) voor nieuw-

tjes! 
 

Namens de Technische Commissie, 

 

Mario van Mierlo 
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Mary Zeldenrustlaan 52
      
5122 CE Rijen 
 

Tel.  0161-225278 
 
Fax. 0161-220535 
 
Autotel. 06-53259174 

 

JP J. v.d. Pol 

bouwbedrijf b.v. 

Nerhovensestraat 11  
Postbus 23 
5126 ZG Gilze 
Tel:  0161 - 45 17 20 
Fax: 0161 - 45 10 09 
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Jeugdcommissie  

 

We gaan alweer de laatste periode van 

het seizoen in. Na de meivakantie, die 

tijdens het verschijnen van dit Virke nog 

in volle gang is, zal begonnen worden 

met het laatste blok, blok (5) van de JTP 

trainingen. Voor de jeugdcommissie 

komt één van de leukste activiteiten al 

steeds meer in zicht, het jeugdkamp. 

Maar voordat we gaan kijken wat nog 

komen gaat, eerst even een terugblik.  

 

Actie klavertje 4 

Een paar weken voor de clubkampioen-

schappen is “Actie Klavertje 4” weer van 

start gegaan. De jeugdleden zijn weer 

fanatiek langs de deuren gegaan om zo-

veel mogelijk bloembollen met lootjes te 

verkopen. Ook met de clubkampioen-

schappen zijn deze nog verkocht. Al met 

al hebben we weer een goede opbrengst 

binnen kunnen halen. De gehele op-

brengst komt ten goede van het kamp, 

zonder deze actie zou dit niet mogelijk 

zijn. We willen dan ook iedereen nog-

maals bedanken die zich heeft ingezet 

voor deze actie, maar natuurlijk ook de 

mensen die de bloembollen hebben ge-

kocht en daarmee de jeugd van BC Gilze 

hebben gesteund. Bedankt allemaal! 

 

Deeldiploma-examen 

Ook heeft afgelopen periode het deeldi-

ploma-examen weer plaatsgevonden. 

Anders dan andere jaren vond dit plaats 

op een zondagochtend van 10.00u-

12.00u. Een aantal jaar geleden is de 

overstap van de zondagochtend naar de 

woensdagavonden gemaakt. Dit jaar 

hebben we voor het eerst de switch te-

rug gemaakt. Bij ons is dit erg goed be-

vallen en we willen dit dan ook een paar 

jaar proberen. Dit jaar hadden we al een 

erg goede opkomst, maar we hopen dat 

volgend jaar iedereen mee doet. Verder- 

op in dit Virke vind je nog een verslag 

van deze ochtend. 

 

Glow in the dark toernooi 

 

 
 

Woensdag 11 april heeft bij de jeugd 

voor het eerst het glow in the dark toer-

nooi plaatsgevonden. Twee jaar geleden 

is dit door de recreatie commissie voor 

het eerst georganiseerd bij de senioren. 

Dit jaar vonden we het leuk om dit ook 

eens bij de jeugd uit te proberen. En wat 

een succes was het! Het eerste uur heb-

ben we vooral kleine spelletjes in het 

donker gedaan: zo was er een estafette 

uitgezet, kon er shuttletikkertje gespeeld 

worden en een variant op het welbeken-

de carrousellen. Iedereen heeft het erg 

naar zijn zin gehad en wij ook! Het 

tweede uur mochten de kinderen wed-

strijdjes proberen te spelen, maar het 

lijkt toch veel makkelijker dan het is. Er 

is dan ook veel gelachen met en om el-

kaar. Wat ons betreft voor herhaling 

vatbaar, het was een erg leuke avond! 

 

Komende periode 

De minicompetitie is nog steeds aan de 

gang. De laatste wedstrijden komen in-

middels al in zicht en daarmee ook de 

eindstanden. Alle teams hebben erg 

goed hun best gedaan. Helaas heeft niet 

iedereen kunnen winnen, maar het ple-

zier in het spelen van wedstrijdjes is veel 

belangrijker. En dit laatste was bij alle 

teams overduidelijk aanwezig. Afgelopen 
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periode heeft de op één na laatste 

speeldag van de dubbelcup plaats ge-

vonden. Iedereen heeft nog de nodige 

punten kunnen pakken en zal hiermee 

de finaledag in gaan. Deze zal plaatsvin-

den op woensdag 20 juni (de op één na 

laatste avond van het seizoen). De tus-

senstanden zullen van te voren bekend 

gemaakt worden, zodat jullie hiervan op 

de hoogte zijn. De laatste avond van het 

seizoen zal in het teken staan van het 

EK. Het thema zal dan ook oranje zijn. 

Jullie mogen deze avond allemaal een 

vriendje of vriendinnetje meenemen dus 

houd hier alvast rekening mee!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUGDKAMP 2012 

Tot slot zal in het weekend van 15, 16 
en 17 juni het jeugdkamp weer plaats 
vinden. Jullie krijgen hiervoor nog een 
brief om je in te schrijven. De locatie is 
voor ons al bekend, maar zal voor jullie 
nog even geheim blijven. We hopen na-
tuurlijk dat jullie allemaal weer mee 
gaan, want dat het weer een gezellig 
weekend gaat worden staat in ieder ge-
val al vast! 
 
09 mei  JTP Blok 5 
16 mei  JTP Blok 5 
23 mei  JTP Blok 5 
30 mei  JTP Blok 5 
06 juni  JTP Blok 5 
13 juni  JTP Blok 5 
20 juni  Finale Dubbel Cup 
27 juni  Introducétoernooi: 
Vriendjes- en vriendinnetjestoernooi 
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Recreatie     
Commissie 
 
Zo mensen, weer een beetje gewend aan 

het daglicht na ons Glow in the Dark 

toernooi, of loopt iedereen nog steeds 

met zijn zonnebril op?  

Soms is tijdens het gewone spel de 

shuttle al moeilijk te volgen (en te ra-

ken) en dan doen ze ook nog eens licht 

uit. Gelukkig zit er dan nog wel een ledje 

in het doppie. 

En wat gaat de toekomst ons brengen? 

Naar ik hoop heel veel mooi weer. Dat is 

natuurlijk altijd welkom, maar zeker op 

de dag van ons clubuitje voor Jan en al-

leman.  

Wat gaan we doen dit jaar? Wat dacht je 

van een reisje naar het zonnige zuiden. 

Maar dat moet natuurlijk wel binnen ie-

ders budget en tijdsplanning vallen, ge-

achte commissieleden. Nou daar hebben 

we aan gedacht! En toch nog leuk, spor-

tief, gezellig en afwisselend! Uitgaande 

van een paar zekerheden, een goed hu-

meur, een mooie verrassende omgeving, 

leuke terrasjes en een goede organisatie 

is het weer nog de enige uitdaging.  

Maar ja we praten wel over 2 juni. Dan is 

mooi weer toch eigenlijk ook een zeker-

heid. En ook veel te warm voor een ste-

vige pot shuttle meppen. We gaan fiet-

sen!! en we zijn druk bezig een mooie 

route uit te zetten in de omgeving van 

Gilze. Hoe en waar laat dat maar aan de 

kenners over binnen de recreatie com-

missie. Dus op de fiets naar het zonnige 

zuiden (en weer terug natuurlijk). 

 

 

PR Commissie 
 

Het seizoen begint al aardig op te schie-

ten zo ook voor de PR commissie. Achter 

de schermen zijn we al volop bezig met 

het komende seizoen. Waar moet je dan 

aan denken? 

 

Clubkleding:  

de sporthal is al aardig fel geel gekleurd 

tijdens onze badmintonavonden. Alleen 

de jeugd bleef een beetje achter. Dit had 

te maken met een nog doorlopend spon-

sorcontract wat we natuurlijk moesten 

respecteren. Maar vanaf komend seizoen 

kunnen ook de jeugdleden nieuwe club-

kleding gaan bestellen. Nog voor de zo-

mervakantie zullen de jeugdleden nieu-

we clubkleding kunnen gaan passen. 

Femke en Marieke zullen dit verder rege-

len. Ook de senioren kunnen dan weer 

bestellingen plaatsen zodat we het ko-

mende seizoen allemaal weer flitsend 

van start kunnen gaan! 

 

Sponsoring:  

het afsluiten van sponsorcontracten is 

een belangrijk onderdeel van onze club. 

Mede dankzij onze sponsoren kunnen 

zowel de jeugd als de senioren competi-

tiespelers weer fanatiek trainen komend 

seizoen. Onze PR leden (soms onder-

steund door andere BC Gilze leden!) zijn 

nu achter de schermen bezig om even-

tuele sponsoren te benaderen voor ad-

vertentieruimte in ‘t Virke, voor de tel-

borden, de bekers en de shirtsponsoring. 

De hoofdsponsor ligt gelukkig al vast, 

bedankt Huub en Leny! De onderhande-

lingen voor de jeugdsponsoring zijn nog 

in volle gang en ook de andere contrac-

ten stromen weer redelijk binnen. Toch 

gaat dit niet allemaal vanzelf, dus moch-

ten jullie de club een handje willen hel-

pen en een sponsor weten dan horen wij 

dat natuurlijk graag!   
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Communicatie:  

 

onder andere via onze BC Gilze website, 

’t Virke en publicaties in het weekblad 

proberen we nieuwtjes en feiten steeds 

tijdig naar buiten te brengen. Onze web-

site is de laatste tijd zelfs zo vaak be-

zocht dat hij tijdelijk even onbereikbaar 

was. Lastig maar onze webmaster is in-

middels al op zoek naar een structurele 

oplossing voor dit probleem.  

Voor zowel Virke, weekblad als website 

geldt ook hier weer dat jullie inbreng 

altijd welkom is. Heb je leuke foto’s, 

stukjes of ideeën laat het ons s.v.p. we-

ten! 

Merchandise:  

net voor de clubkampioenschappen 

kwamen onze BC Gilze bierviltjes be-

schikbaar. De viltjes hebben dezelfde  

 

 

                           

vormgeving als de kampioensschalen en 

hebben 4 sterren. Dit omdat we dit sei-

zoen 4 kampioensteams hebben.  

We hebben nog voldoende voorraad! dus 

heb je een feestje en wil je iets origi-

neels op tafel leggen. Laat je horen bij 

Michel of bij Ed en bestel gewoon wat 

viltjes.  

 

Dat was het voor nu. Deze keer geschre-

ven door Ed maar volgende keer zal   

Michel zijn schrijfkunsten ongetwijfeld 

weer laten zien.  

 

Groeten namens de PR-commissie, 

 

Ed van den Broek  
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C1000 Hapers 
Nieuwstraat 109 
5126 CC Gilze 

Tel: 0161 451206 



 

 12 Kopij: virke@bcgilze.nl 

 

Jarige jeugdleden 
Anouk Baart    11 mei 

Thijs van den Broek  20 mei 

Anna Belterman   4 juni 

Joris de Valk    17 juni 

Merel Blom    18 juni 

 

Jarige seniorleden 
Esther Tissot   5 mei 

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 

Ed van den Broek   18 mei 

Mandy Dirkx    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 

Bart van Elderen   25 juni 

Sandra Klaassen   26 juni 

 

Zaaldiensten 
 

09 mei:   

Sandra Klaassen + Femke van Riel 

16 mei:   

Izaak Kluit + Sunny vd Ouweland 

23 mei:   

Winfried de Kock + Marieke vd Ouweland 

30 mei:   

Hein vd Lee + Frans Oprins 

06 juni:   

Marry v Mierlo + Erwin Oprins 

13 juni:   

Remy v Mierlo + Niels Oomen 

20 juni:   

Joris v Mourik + Hans Oomen 

27 juni:   

Introducé toernooi: Ruud + Bernadette 

Af & Bij 
Af: 

- Amy Verheijen 

- Simone Helmstrijd 

- Gijs Witteman 

- Hans Witteman 

- Sander Coppens 

 

Bij: 

- Jeroen Albers 
  

Van de Penning-

meester 
 
Hallo BC Gilze! 

 

Voor diegene die mij nog niet kennen, 

mijn naam is Christian van Zon. Ik ben 

18 jaar oud en ik speel van kleins af aan 

al badminton bij BC Gilze. Ik ben bena-

derd door de club om het penningmees-

terschap van Sander Coppens over te 

nemen. Vereerd heb ik het aanbod aan-

genomen en ben op 22 maart tijdens de 

Algemene Ledenvergadering gekozen tot 

nieuwe penningmeester. 

Mijn doel als penningmeester is het zo 

nauwkeurig mogelijk bijhouden van de 

boekhouding. Daarnaast ga ik vooral 

goed op de contributie-inningen letten 

en mensen er aan herinneren als ze de 

contributie vergeten zijn. 

Wij raden jullie daarom ook aan om de 

contributie per kwartaal automatisch te 

laten betalen door uw bank. Zo ben je 

nooit te laat met betalen.  Mochten er 

vragen zijn over de financiën dan kan je 

ze altijd aan mij stellen. 

 

Christian van Zon 

Penningmeester 

Email: christianvanzon@hotmail.com 

Tel.:  06-19775025 
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Doorgeefpagina 
senioren 
 

Beste BC Gilze leden, 

 

In het vorige Virke heb ik de doorgeef-

pagina van Sandra gekregen. Hier ben ik 

eigenlijk heel blij mee, want deze rubriek 

is begonnen, toen ik in de redactie 

kwam. Het speciale aan deze uitgave 

van ’t Virke is, dat ik zelf afwezig ben 

wanneer deze uitkomt.  

Mijn badmintoncarrière begon in 1996. 

Ik ben toen als 10-jarig jongentje met 

een introducétoernooi meegekomen en 

vond het een leuke sport. Mijn eerste 

competitiejaar zat ik in een jongensteam 

samen met Bram Rommens, Marc Quirij-

nen en jawel onze eigen Tim Braspen-

ning. Later kwam ik in een gemengd 

team, met onder andere Joost Wirken. 

Vanaf 2002 ben ik, samen met Tim 

Braspenning, doorgestroomd naar de 

seniorencompetitie. We kwamen toen in 

het team bij Anoek Haarbosch, Mardy 

Klaassen, Melanie Scholte en Jurgen 

Romme. Laatstgenoemde moest de 

jeugd een beetje in toom houden, maar 

dat lukte niet altijd (lees nooit). Jurgen 

deed namelijk ook graag mee met viltjes 

frisbeeën in uit-kantines.  

Door de seizoenen heen, ben ik hogerop 

gekomen in de teams. Vanaf het vijfde 

naar het vierde. Daarna een paar jaar 

derde, waarna ik in het tweede terecht 

kwam, met Mario, Bernadette, Leonie, 

Jill en u raadt het al…. Tim Braspenning. 

Dit was het dieptepunt in mijn badmin-

toncarrière, namelijk degradatie uit de 

Hoofdklasse van de Bondscompetitie. 

Maar na twee jaar in de eerste klas 

kwam dan eindelijk, waar ik al die jaren 

op heb zitten wachten en hopen. Voor 

het eerst in 15 jaar ben ik met het team 

kampioen geworden in de bondscompeti-

tie. Komend seizoen speel ik nog altijd in 

het derde samen met Tim Wirken, Kim-

berly, Marieke en Jill.  

Buiten de competitie ben ik ook actief in 

de PR commissie. In 2004 ben ik begon-

nen met de externe communicatie, 

waarbij ik verantwoordelijk was voor de 

stukjes in het Gils (en Rijens) krantje. 

Vanaf 2007 zit ik in de redactie van ’t 

Virke. Eerst met Maaike en Michel en 

sinds dit seizoen met Ed van den Broek.  

Genoeg over de badminton, nu meer 

over mezelf. Ik ben op 7 november 1985 

geboren in Breda. Toen woonden we nog 

op Nieuwstraat 41, maar al snel verhuis-

den we naar nummer 73. 15 maanden 

na mijn geboorte werd mijn broertje 

Daan geboren.  

Na de basisschool ben ik naar het There-

sialyceum in Tilburg gegaan. Na drie 

brugjaren heb ik gekozen voor het pro-

fiel Natuur en Techniek, met onder ande-

re de vakken Wiskunde B2, Natuurkunde 

en Scheikunde. Dit waren toch wel mijn 

favoriete vakken. Nadat ik mijn VWO 

diploma gehaald heb, ben ik (in 2004) 

Bouwkunde gaan studeren aan de Tech-

nische Universiteit Eindhoven. Na een 

moeizame start heb ik toch mijn draai 

kunnen vinden. Ik wist al heel snel, dat 

ik GEEN architect wilde worden. Dit was 

veel te vaag voor mij. Ik koos daarom 

ook voor de technische kant van de 

bouw. In 2011 heb ik mijn Bachelordi-

ploma gehaald, waarbij ik mezelf ‘Bache-

lor of Science in Building Technology and 

Engineering’ mag noemen. In 2009 ben 

ik mijn mastertrack ‘Construction Tech-

nology’ (Uitvoeringstechniek) gaan vol-

gen. Tijdens mijn eerste jaar master heb 

ik ook nog een bestuursfunctie bij een 

studievereniging ingevuld. Ik was onder 

andere verantwoordelijk voor het organi-

seren van lezingen, workshop en excur-

sies. Ik hoop eind van dit collegejaar, 
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eind augustus, af te studeren en een 

grote mensenbaan te gaan zoeken. 

In 2005 heb ik Vicky leren kennen op het 

eindexamenfeest van mijn broertje 

Daan. Het klikte gelijk tussen ons. Na 

een aantal jaar verkering zijn we in 2009 

gaan samenwonen in Het Patronaat in 

Gilze. Op een reis naar New York in 2010 

hebben we besloten om te gaan trou-

wen. Na anderhalf jaar voorbereiding, 

zijn we 20 april jl. in het huwelijksbootje 

gestapt. Dit is echt een geweldig dag 

geweest, waar we beiden heerlijk van 

genoten hebben. 

Naast badminton heb ik nog een aantal 

andere hobby’s. Ik ben sinds 2003 lid 

van carnavalsvereniging Nie Maauwe. 

We doen vanaf 2002 al mee met de car-

navalsoptocht in Gilze en Chaam in de 

categorie wagens. In 2009 was ons 

hoogtepunt, door eerste te worden. Vo-

rig jaar hebben we ondanks de derde 

plek, de Publieksprijs alweer voor de 5de 

keer gewonnen.  

Een andere hobby van me is gamen en 

spelletjes spelen. Ik speel graag online 

‘First person shooters’ op de Playstation 

3. Verder spelen we vaak met vrienden 

bord- of kaartspellen.  

Ik zal ook niet onder mijn Lego versla-

ving uit kunnen komen. Vanaf 1999 is 

mijn verzameling Star Wars Lego begon-

nen. Inmiddels bestaat mijn collectie uit 

zo’n 125 sets en is nog steeds groeien-

de. 

Samen met Vicky hebben we nog een 

gezamenlijke hobby, namelijk reizen. 

Vooral het Midden Oosten heeft bij ons 

de voorkeur. Tijdens onze rondreis door 

Syrië en Jordanië is deze interesse ge-

wekt. Ook mijn studiereis naar Japan 

heeft veel indruk op me gemaakt. 

Een bijzondere reis heb ik twee jaar ge-

leden met mijn broer Daan gedaan. Dit 

was een trektocht door een bergachtig 

gebied midden in Noorwegen. Hier heb-

ben we zo’n 120 kilometer gelopen in 8 

dagen, met niets anders dan een rugzak 

met tent en matje. Momenteel ben ik 

samen met mijn vrouw Vicky aan het 

genieten van onze huwelijksreis door 

Laos, Cambodja en Vietnam.  

Dit was het wel zo’n beetje over mezelf. 

Ik heb me niet helemaal aan de pagina 

gehouden, maar dat is het voordeel als 

je in de redactie zit. De doorgeefpagina 

wil ik doorgeven aan Mario van Mierlo. 

Hij heeft van jongs af aan al veel voor de 

club gedaan is momenteel voorzitter van 

de TC. Mario veel plezier ermee! 

 

Groeten Jos Vermeulen 
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Doorgeefpagina 
Jeugd 
 
Hoi,  

 

Ik ben Rick van Baal en ben 10 jaar.  

Ik zit in groep 

6 b van de Bol-

ster.   

We hebben 

thuis 2 huisdie-

ren, schildpad-

jes en onze 

hond Rex, waar 

ik veel mee 

speel.  

 

Het allerleukste 

van de badminton vind ik het kamp en 

de wedstrijden. Mijn andere grote hob-

by's zijn koken en musical les bij NoNon-

sense in Rijen. 

 

Vanaf volgend seizoen ga ik ook op vrij-

dagavond trainen, hier heb ik erg  

veel zin in. Samen met de Kreeftjes en 

mijn vriend Jort, zal ik deelnemen aan 

de bondscompetitie.  

 

De doorgeefpagina geef ik aan Britt van 

Hoek, omdat ze een leuk vriendinnetje  

uit mijn klas is waar ik veel mee kan la-

chen.  

 

Groetjes Rick 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de  
Scheidsrechter 
 
In het mooie spelletje badminton kan er 

van alles verkeerd gaan. Deze keer een 

aantal van deze “foutjes” en hoe daar 

mee om te gaan. 

 

Weer veel leesplezier, 

Joost Roovers 

Nationaal Scheidsrechter, Badminton 

Nederland 

 

Wat er allemaal mis kan gaan 

Opstellingsvergissing: 

Wie van de spelers hoort er rechts en 

wie hoort links te staan? Sinds de invoe-

ring van de huidige puntentelling is dit 

met grote regelmaat de vraag. Zeker na 

een lange rally waarbij de spelers zowat 

alle hoeken van het veld gezien hebben. 

Zo kan het dus voorkomen dat op enig 

moment in de wedstrijd een onjuiste op-

stelling ontstaat. Wanneer dit ontdekt 

wordt, is dit eenvoudig te corrigeren. 

Voordat de eerstvolgende opslag plaats-

vindt wisselen de verkeerd staande spe-

lers weer naar de juiste plaats en wordt 

het spel voortgezet met de stand die op 

dat moment is bereikt. De gemaakte 

punten met de verkeerde opstelling zijn 

dus niet ongeldig maar blijven gewoon 

staan. 

Niet wisselen van speelhelft in 3e game: 

Zoals iedereen wel weet, hoort er van 

speelhelft gewisseld te worden wanneer 

in de derde game de 11 punten worden 

bereikt. Net zo gemakkelijk wordt dit ook 

door spelers vergeten in de hitte van de 

strijd. Als het gebeurt is de oplossing 

simpel: zodra de fout wordt ontdekt 

wordt er alsnog van speelhelft gewisseld 

en wordt er gewoon doorgespeeld vanaf 

de stand die op dat moment is bereikt. 
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Shuttle van een andere baan: 

Het kan zomaar gebeuren dat er per on-

geluk een shuttle vanaf een andere baan 

in het speelveld beland. Hoewel veel 

spelers denken dat dit automatisch bete-

kent dat het spel stilgelegd wordt en er 

een let gespeeld wordt is dit niet in alle 

gevallen waar!  Uitleg: er wordt geen let 

gespeeld als de shuttle is weggehaald 

zonder dat dit de spelers is opgevallen. 

Ook geen let als het de spelers niet heeft 

gehinderd of afgeleid. Helaas zie je re-

gelmatig dat een speler/team een let 

claimt wanneer er toch geen hinder is 

geweest. En laat dat meestal degene zijn 

die dat laatste punt heeft verloren… Ge-

lukkig kan een scheidsrechter (indien 

aanwezig) een onafhankelijke beslissing 

nemen want de scheidsrechter bepaalt of 

het een let is; niet de spelers (al willen 

ze dat toch wel eens proberen). Alleen 

als er geen scheidsrechter/teller is moe-

ten de spelers er samen maar uit zien te 

komen. 

Shuttle defect tijdens rally: 

Met al die onmetelijke krachten waarmee 

wij allemaal tegen de shuttle (proberen 

te) slaan is het niet meer dan logisch dat 

dat ding af en toe kapot gaat. Er kan een 

veertje knakken, etc. 

Wanneer dit tijdens een rally gebeurt is 

er echter niets aan de hand en wordt de 

rally gewoon uitgespeeld. Het punt dat 

(voor welk team ook) gescoord wordt is 

gewoon correct en wordt geteld. De eni-

ge uitzondering op deze regel is wanneer 

de dop van de shuttle, tijdens de rally, 

helemaal van de rest van de shuttle los-

komt. In dit geval wordt deze rally (via 

een let) opnieuw gespeeld. Uiteraard 

met een andere shuttle… 

Blessure of ziekte tijdens wedstrijd: 

Natuurlijk hopen we dat het nooit ge-

beurt maar het komt voor dat een van 

de spelers tijdens een wedstrijd een 

blessure oploopt of ziek wordt. In dit ge-

val stelt de scheidsrechter de ernst van 

de situatie vast en zo nodig (en indien 

beschikbaar) wordt de referee op de 

baan geroepen. Deze (of de scheidsrech-

ter) beslist of een medisch deskundige of 

andere personen op de baan nodig zijn. 

De medisch deskundige onderzoekt en 

informeert de speler. Behandeling op de 

baan die een “bovenmatige vertraging in 

het spel ten gevolge heeft” is niet toege-

staan. Na een eventueel toegestane be-

handeling zal de geblesseerde/zieke spe-

ler gevraagd worden of hij/zij op wil ge-

ven. Vervolg: of er wordt opgegeven en 

de geblesseerde/zieke verliest de partij 

of het spel wordt hervat. 

 

Tot slot…onverwachte berichten van 

het thuisfront: 

De Mobiele telefoon van speler: 

In deze moderne tijd zijn er vele mensen 

die nog geen seconde van hun mobiele 

telefoon gescheiden wensen te zijn. Het 

moet niet veel gekker worden, maar in 

de richtlijnen voor scheidsrechters wordt 

zelfs hierin voorzien.  

“Indien tijdens een partij de mobiele te-

lefoon van een speler overgaat op de 

baan of in de directe omgeving daarvan, 

wordt dit beschouwd als een overtreding 

van spelregel 16.6.4. De overtreding zal 

worden bestraft overeenkomstig Spelre-

gel 16.7.” 

16.6.4 bepaalt dat dit een niet toegesta-

ne misdraging van de speler is. 

16.7 bestraffing is A) een waarschuwing 

of B) een fout (verlies punt) indien al 

eerder gewaarschuwd was. Bij aanhou-

dende overtredingen kan het zelfs leiden 

tot diskwalificatie. (als je dus gewaar-

schuwd bent… wees dan gewaar-

schuwd…)  

NB: Het moge ook duidelijk zijn dat het 

niet gepast is om het spel te onderbre-

ken om de telefoon op te nemen en het 

gesprek te beantwoorden… 
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Wilt u adverteren in dit clubblad? 

Neem dan contact op met de PR Commissie. 
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Deeldiploma 
 
Alle jeugdleden weer geslaagd voor het 

deeldiploma examen!  

 

Zondag 1 april was het weer zover. Waar 

eerst nog veel kinderen dachten dat de 

dag zou beginnen met een flauwe 1 april 

grap, werkten ze zich later in het zweet 

om hun kunsten aan hun begeleiders te 

tonen. Dit jaar is na lange tijd het deel-

diploma examen weer terug gekeerd 

naar de zondagochtend. Misschien niet 

heel verstandig van de jeugdcommissie 

om deze de eerste keer op 1 april te 

plannen, maar gelukkig was de opkomst 

erg hoog. Volgend jaar hopen we alle 

jeugdleden op de zondagochtend te mo-

gen ontvangen, want het is bij ons erg 

goed bevallen. Anders dan voorgaande 

jaren werd het deeldiploma nu dus in 

één keer afgelegd en alle mama’s, pa-

pa’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s 

etc. konden weer komen kijken en aan-

moedigen. De tribune zat de gehele och-

tend dan ook goed vol. Tijdens het exa-

men zijn de kinderen op de proef gesteld 

en hebben ze allemaal drie onderdelen 

doorlopen voordat ze hun diploma in 

ontvangst mochten nemen. Het eerste 

onderdeel was de shuttle run test, waar 

hun conditie en uithoudingsvermogen 

werd getest. Voor de jeugd was dit een 

eitje, bijna alle kinderen hebben de juis-

te trap ge-

haald beho-

rende bij hun 

diploma. Een 

hele knappe 

prestatie! Na 

een paar mi-

nuten rust en 

wat gedron-

ken te heb-

ben, was iedereen weer een beetje op 

adem. Het tweede onderdeel kon nu be-

ginnen. Bij dit onderdeel werd de kennis 

en inzicht van de kinderen getest door 

een vijftal vragen te beantwoorden over 

de spelregels en feitjes en weetjes over 

het badmintonspel. De jeugdleden die 

nog niet kunnen lezen, werden natuurlijk 

geholpen, waardoor ook zij dit onderdeel 

probleemloos konden halen. Ook dit on-

derdeel was voor de meeste kinderen 

geen probleem. Het derde en laatste on-

derdeel, maar zeker niet het makkelijk-

ste, bestond uit een praktisch examen. 

De kinderen moesten nu hun vaardighe-

den laten zien door een aantal oefenin-

gen uit te voeren. Hierbij hebben zij ver-

schillende slagen moeten laten zien, wat 

bij de mini’s begon met serveren en 

hooghouden tot een backhand clear bij 

één van de laatste diploma’s.  

Na de drie verschillende onderdelen, 

brak het moment aan waarop iedereen 

zat te wachten; de diploma-uitreiking.. 

Wij van de jeugdcommissie zijn heel 

trots op onze jeugdleden en konden dan 

ook gelukkig aan iedereen vertellen dat 

ze geslaagd waren voor hun diploma! Na 

het grote moment, de diploma-uitreiking 

en nog een lekkere traktatie, konden de 

kinderen voldaan en een diploma rijker 

weer naar huis.  

Aan alle jeugdleden; nogmaals gefelici-

teerd!  
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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 
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Locatiezoeker Gilze 
 
In deze rubriek in ’t Virke wordt de kennis van de lezers over locaties in Gilze getest. Er 

worden een aantal foto’s afgebeeld van een locatie in Gilze, waar een aantal vragen 

over gesteld worden.  

 

Laat zien dat je kennis van Gilze hebt en mail je antwoorden naar virke@bcgilze.nl. Het 

is ook mogelijk om de antwoorden op te schrijven en in te leveren bij één van de re-

dactieleden. Vermeld hierbij duidelijk je naam. De antwoorden zijn in te leveren tot en 

met 13 juni 2012.  

Over het hele seizoen wordt een ranking bijgehouden en de winnaar krijgt een verras-

singspakket.  

 

 

1. Waar is deze foto gemaakt? 
 

2. Wat zie je daar op gezette 
tijden? 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Waar staat deze molen? 
 

4. Wat is het huisnummer van 
 de woning? 

 
Weet je de antwoorden op deze vragen, stuur ze dan voor 13 juni 2012 op naar    
virke@bcgilze.nl of geef ze af bij één van de redactieleden.  
 
Antwoorden van vorige keer: 

1. Bisschop de Vetplein  3. Steenakkerplein 
2. Schoenmaker   4. Glasbak 

5 6 7 
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Verslag Clubkam-
pioenschappen 
 
Sandy Graafmans en Remy van Mier-

lo opnieuw Clubkampioenen BC Gilze 

In het weekend van 24&25 maart was 

het weer zover: de jaarlijkse clubkampi-

oenschappen van Badmintonclub Gilze. 

Dit jaar voor het eerst nagenoeg alleen 

georganiseerd door Maaike de Jong. Sa-

men met Kimberly van Zon zorgde Maai-

ke ook voor alle prijzen; een goede zaak 

dat deze youngsters de toernooiorgani-

satie voortzetten. En direct met resul-

taat: maar liefst 95 leden hadden zich 

ingeschreven om zichzelf dit weekend in 

the picture te spelen. Komende woens-

dag worden namelijk na deze laatste 

testcase de teamindelingen 2012-2013 

bekendgemaakt, dus voor eenieder een 

laatste kans om met goede prestaties 

aan te tonen dat de Competitieleiders 

toch voor hén moeten kiezen. 

Na een aantal jaren had de Toernooi-

commissie nu weer met veel wijsheid 

besloten dat iedereen in zijn/haar eigen 

speelklasse moest inschrijven. Daarom 

werd met name de senioren-B klasse de 

leukste klasse waarbij iedereen van el-

kaar bleek te kunnen winnen, zonder dat 

er een torenhoge favoriet was (nu Win-

fried vooraf met een blessure had moe-

ten afhaken). Opvallend was dit jaar dat 

er erg veel jeugdleden meededen. Er 

waren veel spannende wedstrijden met 

veel driesetters en iedereen had het naar 

zijn zin in de sporthal, ondanks het goe-

de weer buiten. In totaal werden onge-

veer 300 wedstrijden gespeeld. 

De 5 allerjongsten van onze badminton-

club speelden hun eigen dubbel-

toernooitje op de zondagochtend. 

Chimene Oprins, Lars Vermeeren, Ilona 

Oprins, Lisa Gijsbrechts en Bente Wil-

lemse wisselden steeds van dubbelpart-

ner. Degenen die op het eind van de 

ochtend het meeste had gewonnen, was 

de trotse winnaar van een mooie beker. 

Dat bleek uiteindelijk Bente Willemse te 

zijn, gefeliciteerd! Iedere deelnemer 

kreeg een lekkere chocolade-paashaas 

als beloning mee naar huis. 

Verder naar de F-jeugdklasse. De zusjes 

Christa en Robine Hooft werden bij de 

damesenkel nummer 1 en nummer 2. In 

de damesdubbel werden ze 3e. Simone 

Kreeft werd met haar partner Rick van 

Baal 2e in het gemengd dubbel; 1e wer-

den Robine en Remco van Gestel. Club-

kampioen bij de herenenkel werd Joey 

van Gils. Verdienstelijk verliezend finalist 

in de F-klasse werd Thibo van Gils, het 

net zo talentvolle broertje van Dio.  

In de oudste jeugdklasse (E-categorie) 

maakten bij de damesenkel de speel-

sters hun plaatsingen waar: Emma werd 

Clubkampioen (en won de Orditocup) en 

Jasmijn werd 2e. Rens van Herwaarden 

was tweede geplaatst, maar moest toch 

Paul de Vette met de finaleplaats ervan 

door laten gaan. Paul verloor uiteindelijk 

van Gijs Witteman (die ook de Orditocup 

won). Gijs werd, samen met partner Mi-

chael Miao, ook nog eens Clubkampioen 

in de herendubbel. Paul en Rens verloren 

deze finale. De mix-poule van de E-

jeugdspelers was een nek-aan-nek race 

die uiteindelijk een verrassende finale-

wedstrijd kreeg waarbij Eva en Dio het 

opnamen tegen zusje Sofie en Giancarlo. 

Verrassend genoeg bleven de als eerste 

geplaatste Colette en Gijs steken op de 

4e plaats. Eva en Dio gingen er met de 

1e plaats vandoor. 

Dan de senioren. Voor het eerst was er 

bij de Clubkampioenschappen zowel een 

Veteranenpoule bij de dames (40+) als 

bij de heren (50+). Zoals verwacht 

speelden Els Graafmans en Mariella 

Theeuwes de enkelfinale waarbij Mariella 

aan het langste eind trok. 
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Bij de heren wist Huib Tokaya (72 jaar!!) 

zijn titel in het enkelspel te verdedigen 

ten faveure van Ben senior. 

In de Recreantencategorie (C-klasse) 

deden ook een paar oudere jeugdleden 

mee bij de senioren. Bart van de Staak 

en Ed ‘Hankey’ van den Broek moesten 

het opnemen tegen onze talenten Dio en 

Giancarlo. Bart wist met zijn ervaring 

van iedereen te winnen waardoor hij au-

tomatisch Clubkampioen herenenkel 

werd. Dio werd verdienstelijk 2e na zijn 

overwinning op Ed. Giancarlo wist he-

laas, ondanks een 22-20 nederlaag in de 

3e set tegen Ed, net geen wedstrijd te 

winnen. Maar erg goed dat deze talenten 

nu al bij de senioren hun krachten meten 

zodat ze volgend jaar zeker weer een 

niveau hoger zullen behalen. Al met al 

zullen Dio en Gio hopelijk binnen 4 jaar 

in Gilze 1 spelen! 

Bij de dames in de C-klasse bleek nichtje 

Naomi van de Staak de beste te zijn. 

Chrissy werd knap 2e, net voor debutan-

te Monique Willemse en José. 

In de mix werd Mariella samen met 

partner Fred van Eck 1e, en het duo Van 

de Staak werd 2e. Dat ook Jolanda veel 

heeft bijgeleerd de afgelopen tijd blijkt 

wel uit haar titel in de damesdubbel, 

samen met Chrissy. Wilma en Jacqueline 

werden netjes 2e. 

Bij het mannendubbel kwamen Dio en 

Giancarlo net 1 puntje tekort voor een 2e 

plaats. Nu werden dit Joost Roovers/Bart 

van de Staak. Winnaar werd het gele-

genheidsduo Frans ‘Sooi’ Oprins en An-

dré de Vette. 

 

In de B-klasse (competitiespelers en ge-

vorderde recreanten) was het zoals ge-

zegd vooraf niet te voorspellen wie in de 

finales zouden  komen. Zowel bij de he-

renenkel als de herendubbel kon het alle 

kanten op. In deze klasse mag niet ver-

geten worden te vermelden dat jeugdlid 

Joris de Valk het niet onverdienstelijk 

deed tussen de senioren in  het enkel-

spel. Maar Izaak, Richard en Michel van 

Galen wonnen al hun poulewedstrijden. 

‘Beste 2e’ werd niet Jeroen Willemen, 

niet Michel van Dongen en ook niet 

RuudJE van Heijst. Nee, Dennizzzzz 

Vermetten ging als beste 2e door naar de 

halve finales. Daar moest hij opnieuw 

tegen Izaak spelen en weer verloor Den-

nis in 2 sets. In de andere halve finale 

wist Richard vrij eenvoudig van Michel 

van Galen te winnen en zette dit voort in 

de finale tegen Izaak: Richard werd voor 

het eerst Clubkampioen in de B-klasse 

en mag volgend jaar vrijwillig inschrijven 

in de A-klasse. 

Bij de dames was het zo mogelijk nog 

spannender: van de 10 poulewedstrijden 

eindigden er maar liefst 8 in een drieset-

ter. Ook hier geldt dat de jeugdleden 

Eva, Sofie en Colette volgend jaar zeker 

hogere ogen gaan gooien als ze zichzelf 

goed blijven doorontwikkelen als bad-

mintonster. In deze damesenkel leek de 

steeds beter wordende Kimberly de favo-

riete te zijn. Maar in de finale verraste 

Angela Smekens met erg goed spel 

waardoor zij terecht Clubkampioene 

werd.  

Backhand-smashkoning Izaak Kluit wist 

samen met Anoek de mixtitel te pakken 

ten koste van Kim Weij en haar oom Eric 

Graafmans. Anoek en Kimberly wonnen 

de damesdubbel waarbij Kim en Angela 

2e werden. De finale bij de herendubbel 

werd een echte finale: de (veel te) Zwa-

re Jongens Kees van der Heijden en 

Hans Weij mochten hun zoveelste dub-

beltitel verdedigen ten opzichte van 

kersverse competitiekampioenen Dennis 

Vermetten en Jeroen Willemen. Aange-

zien Dennis net zijn remklauwen rood 

had gelakt verkeerde hij in goede vorm. 

In de eerste set wonnen Hans en Kees 

eenvoudig met 21-13. Na verandering 
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van strategie (meer korte netballen en 

minder smashen) wonnen Dennis en Je-

roen de 2e set met dezelfde cijfers. In de 

3e set leek het weer omgedraaid te gaan 

waarbij Hans en Kees een voorsprong 

van 15-11 weggaven. Met een goede 

eindsprint won ‘de jeugd’ uiteindelijk met 

21-18 waarna de vreugdedans van Den-

nis en Jeroen kon beginnen. Gefelici-

teerd! 

 

Tenslotte de hoogste A-klasse. Alle spe-

lers van Gilze 1, 2 en 3 kwamen hierin 

uit, aangevuld met Michel van Dongen 

die als gelegenheids-dubbelpartner van 

Ben van der Veer fungeerde. En niet ge-

heel onverdienstelijk, want Michel had 

het weer eens op zijn heupen. Met on-

mogelijke ballen wist hij het de tegen-

standers van de Selectie moeilijk te ma-

ken.  Zo wisten Ben jr. en Michel zelfs 

een wedstrijd te winnen van het Gilze 3-

duo Jos Vermeulen (moest later helaas 

uitvallen met een blessure) en Tim Wir-

ken. De finale van deze meest presti-

gieuze A-titel ging zoals verwacht tussen 

het vaste Gilze 1-dubbel Tim Braspen-

ning/Niels Oomen en de Van Mierlo bro-

thers Mario en Remy. Het is voor de lief-

hebbers te hopen dat Corné Pijpers snel 

terugkeert op de badmintonvelden, want 

nu was van een echte finale geen spra-

ke: vrij eenvoudig wisten Mario en Remy 

hun titel te handhaven. 

Bij de damesdubbel hadden Sandy en 

Maaike geen kind aan Femke en Heidi in 

de finale: 21-11, 21-12. 

In het gemengd dubbel hoefden het su-

perduo Remy en Sandy in het hele toer-

nooi geen set af te  staan aan de oppo-

nenten. Maaike en Ben voldeden echter 

aan de verwachtingen door de finale te 

halen, maar kwamen duidelijk tekort om 

aanspraak op de mixtitel te maken. 

Uiteraard lag de grootste aandacht als 

vanouds op het singletoernooi. Bij de 

mannen had Niels Oomen al maanden-

lang de datum van 25 maart, ca. 16.00 

uur in zijn agenda met rood gearceerd. 

Dan zou hij namelijk de finale moeten 

spelen tegen de Beste Van Mierlo. In de 

poule ging het nog wel goed voor Niels, 

op een onverwachte (?) 3setter tegen 

Mario na. Echter, in de halve finale ging 

het toch mis voor Niels. Ben van der 

Veer was volgens verwachting 2e gewor-

den achter Remy in zijn poule en kon 

Niels direct onder druk zetten. Zozeer 

dat Niels geen antwoord had. Ook in de 

2e set kon Ben doordrukken en schakel-

de zeer verrassend maar verdiend de 

zelfbenoemde finalist Niels uit. Volgend 

jaar wedstrijd voor wedstrijd winnen 

Nielsje… Alhoewel hij met zijn nieuwe 

vriendin alsnog een ‘hoofdprijs’ won. In 

de andere halve finale was Tim Braspen-

ning gekomen nadat hij in de poule van 

vriend en vijand Mario wist te winnen. 

Voor het eerst in 25 jaar kon hij Van 

Mierlo verslaan, al had hij er wel een 

grote zweetproductie voor nodig, 3 sets 

en de nodige wilskracht (na een 17-11 

achterstand in de 3e set wist Tim knap 

toch nog te winnen). In de halve finale 

moest hij weer tegen een Van Mierlo: 

veelvuldig kampioen Remy. Dat werd 

ook een mooie wedstrijd waarbij Tim liet 

zien dat je zonder veel talent, maar met 

veel vechtlust ook een eind kunt komen. 

Gelukkig kun je op de BC Gilze-

Facebookpagina het filmpje van de zin-

derende verlenging in de 2e set bekijken. 

Na een forse voorsprong in de 2e set kon 

Tim het net niet rekken tot een allesbe-

slissende 3e set: met 28-26 kon Remy de 

welgemeende felicitaties van Tim in ont-

vangst nemen. Chapeau Tim; toch weer 

voor het eerst sinds jaren een halve fina-

le gehaald in de single. 

De damesfinale werd gespeeld tussen 

degenen die al jaren de dienst uitmaken: 

Sandy en Maaike. Noch Jill, Marieke, 
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Femke en Heidi konden hier iets aan 

veranderen. Ook Maaike had deze finale 

als doel gesteld, alleen deze keer zou ze 

moeten gaan winnen. Helaas voor haar 

dacht Sandy er anders over: vrij een-

voudig in 2 sets werd Sandy met simpel 

doch doordacht spel de terechte win-

naar, alweer voor de achtste (!) keer op 

rij. 

De finale bij de mannen –en traditioneel 

de laatste wedstrijd van het toernooi- 

werd dus een vrij onverwachte: Remy 

tegen Ben jr.  

 
 

Ben had 2 jaar geleden de eer om voor 

de enige keer tot nu toe de finale te ha-

len (verloor toen van Mario), terwijl Re-

my al 7x deze finale wist te winnen. 

Maar Ben wist te ‘pieken op het juiste 

moment’. Ondanks zijn knieblessure 

speelde Ben de beste wedstrijd van zijn 

leven! Met scherp netspel en zijn beken-

de snoeiharde smashes had Remy bijna 

geen antwoord. De eerste set wist Ben 

gemakkelijk naar zich toe te trekken: 

21-15. In de 2e set kon Remy beter mee 

en won met 21-11. In de 3e set speelden 

beide mannen hun allerbeste spel waar-

bij Ben telkens een paar punten voor-

bleef. Ben kreeg zelfs 5 matchpoints, 

maar kon het laatste punt niet gemaakt 

krijgen. Remy moest het uit zijn tenen 

halen om bij te blijven maar wist op zijn 

2e matchpoint de titel te prolongeren; de 

spannendste driesetter van het toernooi 

werd uiteindelijk 27-25. Voor een volle 

tribune met clubgenoten en badminton-

liefhebbers was dit na jaren weer een 

finale zoals een finale hoort te zijn. Beide 

spelers: gefeliciteerd en bedankt! 

 

Al met al kon voorzitter Ben alle prijzen 

uitreiken bij onze thuishaven Sporthal 

Achter de Tuintjes, die overigens een 

overheerlijk ontbijt op de vroege zater-

dagochtend hadden verzorgd, waarvoor 

dank. De enige blessures waren van Jos 

Vermeulen en Jort Willemse, die als 

troost nog een chocolade-paashaas 

kreeg tijdens de prijsuitreiking: beter-

schap! 

Hopelijk kunnen we weer op zoveel in-

schrijvingen rekenen in oktober, als BC 

Gilze de organiserende vereniging is voor 

het Gemeentelijk Badmintontoernooi. 

Graag tot dan! 

 

 

Volle tribunes tijdens de finales. 
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Uitslag 
 

A klasse 

HE 1 Remy van Mierlo 

 2 Ben van der Veer jr. 

DE 1 Sandy Graafmans 

 2 Maaike de Jong 

HD 1 Mario van Mierlo en Remy van 

Mierlo 

2 Tim Braspenning en Niels 

Oomen 

DD 1 Sandy Graafmans en Maaike de 

Jong 

2 Femke van Riel en Heidi      

Vermeulen 

GD 1 Sandy Graafmans en Remy van 

Mierlo 

2 Maaike de Jong en Ben van der 

Veer jr. 

 

B klasse 

HE 1 Richard Schrauwen 

 2 Izaak Kluit 

DE 1 Angela Smekens 

 2 Kimberley van Zon 

HD 1 Dennis Vermetten en Jeroen  

Willemen 

2 Kees van der Heijden en Hans 

Weij 

DD 1 Anoek Haarbosch en Kimberley 

van Zon 

 2 Angela Smekens en Kim Weij 

GD 1 Anoek Haarbosch en Izaak Kluit 

 2 Kim Weij en Eric Graafmans 

 

C klasse 

HE 1 Bart van de Staak 

 2 Dio van Gils 

DE 1 Naomi van de Staak 

 2 Chrissy van den Hurk 

HD 1 Frans Oprins en André de Vette 

2 Joost Roovers en Bart van de 

Staak 

 

 

 

 

 

 

DD 1 Jolanda van den Broek en   

Chrissy van den Hurk 

2 Wilma Baart en Jacqueline de 

Jong 

GD 1 Mariëlla Theeuwes en Fred van 

Eck 

2 Naomi van de Staak en Bart van 

de Staak 

 

D klasse 

HE 1 Huib Tokaya 

 2 Ben van der Veer sr. 

DE 1 Mariëlla Theeuwes 

 2 Els Graafmans 

 

E klasse 

HE 1 Gijs Witteman 

 2 Paul de Vette 

DE 1 Emma de Vette 

 2 Jasmijn Mutsaers 

HD 1 Michael Miao en Gijs Witteman 

2 Rens van Herwaarden en Paul de 

Vette 

GD 1 Eva Oprins en Dio van Gils 

 2 Sofie Oprins en Giancarlo Oprins 

 

F klasse 

HE 1 Joey van Gils 

 2 Thibo van Gils 

DE 1 Christa Hooft 

 2 Robine Hooft 

HD 1 Joey van Gils en Thibo van Gils 

2 Remco van Gestel en Jannes 

Oprins 

DD 1 Chantal van Beijsterveldt en  

Imke van den Brand 

 2 Merel Blom en Jasmijn Mutsaers 

GD 1 Robine Hooft en Remco van   

Gestel 

 2 Simone Kreeft en Rick van Baal 

 

 

 



 

`t Virke seizoen 20 nummer 5 27 
 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

  

Op zoek naar de juiste (bouw) maatvoering, een  

inmeting of naar uw kadastrale perceelsgrenzen?? 

  

BGeO Landmeten & Geo-diensten 

 

Hoevenaarsstraat 21 

 

5126 GN GILZE 

Ed van den Broek 
 

Info@bgeo.nl 06 27 502 651 www.bgeo.nl 

 

Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze 
Telefoon: 0161-451347 

www.bakkerijwaegemakers.nl 

www.cafedetip.nl 
 
 
 
 
 

Voor informatie: 
06-46158410 

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

……….  wij onze eigen Christian(o) Ronaldo-Van Zon in de voetbal-gelederen hebben? 

 

……….  hij als natuurlijke leider in het zaalvoetbalveld teamgenoot Mario vakkundig naar 

voren leidde omdat hij daar “minder schade” kon aanrichten met de bal? 

 

………. ook die andere ‘Van Zon’ tegenwoordig in de spotlights staat als “spelersvrouw 

van de Baron”!? 

 

………. De Tank de moeder is van De Bulldozer? En dat we ook een R. Tornado hebben? 

 

……….  vanavond Gilze 1 de laatste wedstrijd tegen een 3e divisietegenstander moet 

winnen en daarna, bij winst, naar het landelijke finaleweekend mag waar ook al-

le Eredivisieteams zullen spelen? 

 

……….  de TC de nieuwe teamindelingen voor zowel jeugd als senioren bekend heeft 

gemaakt? 

 

……….  er deze keer geen dooien zijn gevallen onder de TC-leden? 

 

……….  er gelukkig dan toch 1 vraag werd gesteld tijdens de Algemene Leden Vergade-

ring? 

 

……….  Remy, als gevolg van een verloren weddenschap tijdens de Clubkampioenschap-

pen, de auto van Tim B. en Femke, nog steeds niet heeft gewassen? 

 

……….  Remy’s broer zijn verloren weddenschap inmiddels WEL is nagekomen? 

 

……….  in navolging van ex-Penningmeester Sander Coppens nu ook de kersvers geko-

zen Penningmeester Christian zijn eerste (eigen) tientje is kwijtgeraakt? 

 

……….  tijdens de Clubkampioenschappen in maart de jeugdleden met een recordaantal 

inschrijvingen hebben meegedaan? 

 

……….  we er vanuit gaan dat zij ook in grote getale mee zullen doen aan het Gemeen-

telijk Badmintontoernooi op 13&14 oktober in Gilze? 

 

……….  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? 

 

………. Bernadette Laarhoven inmiddels is bevallen van een zoon met de naam ‘Teun’? 

 

……….  Jos Vermeulen op 20 april jongstleden in het huwelijksbootje is gestapt; en 

daarom nu weer mag gaan badmintonnen? 

 


