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Bestuurs- en Commissieleden 
 

Het dagelijkse bestuur 

Ben van der Veer jr.  Voorzitter      06 - 42076417 
Anoek Haarbosch   Secretaris     06 - 25126337 

Patrick Strengman   Penningmeester    06 - 39443639 

 

Technische commissie 
Maaike de Jong   Voorzitter/Competitieleider Junioren 06 - 42961777 

Richard Schrauwen  Competitie-contactpersoon  06 - 19005816 

Remy van Mierlo   Competitieleider Senioren  06 - 53533777 
John Graafmans   Competitiebegeleider   0161 - 455991 

Tim Wirken    Competitiebegeleider   0161 - 451127 

Joost Roovers   Officiële Bondsscheidsrechter  0161 - 850650 
Kimberley van Zon   EHBO      06 - 26469508 

 

Jeugd commissie 

Evelien Stokkermans  Voorzitter      06 - 48677096 
Monique Willemse - Ophof Jeugdsecretariaat    0161 - 456300 

Marry van Mierlo   Rackets     0161 - 452367 

Richard Schrauwen  Coördinator deeldiploma    06 - 19005816 
Ilse Ballemans – van den Braak Coördinator mini-competitie  06 - 46380636 

Tim Wirken    Begeleidend commissie lid  0161 - 451127 

Marieke v.d. Ouweland  Begeleidend commissie lid  0161 - 452619 
Eva Oprins    Begeleidend commissie lid  06 - 10445408 

Kimberley van Zon   Begeleidend commissie lid  06 - 26469508 

 

Recreatie commissie 
Jacqueline de Jong   Voorzitter /opvang nieuw leden  0161 - 452440 

Joost Roovers   Competitieleider midweekcompetitie 0161 - 850650 

Ingrid Faes    Opvang nieuwe leden   06 - 25461353 
Maartje van Nistelrooy  Begeleidend commissie lid  06 - 15894177 

Frank van Oosterwijck  Begeleidend commissie lid  0161 - 451181 

Maaike de Jong   Clubkamp. + gemeentetoernooi  06 - 42961777 

Kimberley van Zon   Clubkamp. + gemeentetoernooi  06 - 26469508 
   

P.R. commissie 

Mario van Mierlo   Voorzitter/sponsoring   0161 - 419050 
Michel van Dongen   Externe Communicatie    06 - 14151614 

Kimberley van Zon   Externe Communicatie   06 - 26469508 

Remy van Mierlo   Sponsorcommissie    06 - 53533777 
Peter de Leeuw   Webmaster / Designer   013 - 5700484 

Sofie Oprins    Redactie ’t Virke    06 - 29434084 

Michel van Galen   Redactie ’t Virke    06 - 42000741 

 
Secretariaat & Ledenadministratie Badmintonclub Gilze 

Anoek Haarbosch 

Aalstraat 47    5126 CR Gilze    06 – 25126337 
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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers. 
 

We hebben weer een nieuwe Virke voor 

jullie samen kunnen stellen. Alle com-

missies geven een stand van zaken van-

uit hun invalshoek, onze jeugdredactie 

heeft een stelling voorgelegd aan meer-

dere (jeugd)leden en Sofie heeft een 

mooi stukje geschreven over het Ge-

meentetoernooi.  

 

Verder vertellen Daphne van Strien en 

Patrick Strengman wat meer over zich-

zelf. Er was dit keer geen ruimte om jul-

lie Gil te laten zoeken. Hopelijk de vol-

gende keer weer wel. 

 

Vanuit de redactie wensen wij jullie veel 

leesplezier! 

 

Sofie en Michel. 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Deze keer wil ik het graag hebben over 

de vrijwilligers in onze vereniging. We 

krijgen namelijk weleens het verzoek 

vanuit de gemeente, Badminton Neder-

land of andere organisaties om een 

naam van een vrijwilliger door te geven, 

die het verdient om in het zonnetje ge-

zet te worden. Hier doen wij als vereni-

ging echter nooit aan mee, omdat we 

vinden dat we het met z’n allen doen. 

Door één vrijwilliger uit te kiezen, doen 

we alle andere vrijwilligers te kort. Hoe 

bepaal je “de vrijwilliger van het jaar”? 

Op basis van de tijd dat hij kwijt is aan 

het vrijwilligerswerk of op basis van de 

duur dat de persoon al vrijwilligerswerk 

doet of moet je de vrijwilliger kiezen 

waarvan de resultaten van zijn inspan-

ningen het meest zichtbaar zijn? Een 

dilemma waar wij dus bewust niet aan 

mee doen. Elke vrijwilliger is even be-

langrijk. 

 

We hebben er wel voor gekozen om één 

keer per jaar alle vrijwilligers die dat jaar 

iets voor de vereniging hebben gedaan 

in het zonnetje te zetten. Dit doen we 

door alle vrijwilligers een barbecue aan 

te bieden. Deze barbecue vindt elk jaar 

in het voorjaar plaats. Wil je hier ook 

aan meedoen? Dat kan! Spreek me aan 

om je als vrijwilliger op te geven. Er is 

altijd wel iets te doen voor je vereniging! 

 

Dit geldt ook voor jeugdleden. Er is al 

een aantal dat vrijwilligerswerk doet, 

zoals het helpen bij trainingen, de jeugd-

redactie of als begeleider bij jeugdcom-

missieactiviteiten. Veel van de huidige 

bestuurs- en commissieleden zijn ooit als 

jeugdlid begonnen met ondersteunende 

taken in de vereniging, waaronder ik 

zelf. 

 

Samen maken we de vereniging tot wat 

deze is: een actieve, gezellige en onder-

ling betrokken vereniging. Hier kunnen 

we met z’n allen trots op zijn! 

 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

 

 

“De ene mens wordt maar een jaar of 7, 

de ander 100 en geen centje pijn. 

Soms denk ik als ik nadenk over het le-

ven; ik had ook die van 7 kunnen zijn...” 

 

~ Toon Hermans ~ 
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Technische Com-
missie 
 

Op dit moment is de competitie in volle 

gang. We zitten al weer in speelweek 5 

van de 14. Tot nu toe zijn er al veel 

spannende wedstrijden gespeeld en dit 

resulteert in de volgende tussenstand 

per team: 

 

Gilze 1: 7e plek van de 8 

Gilze 2: 2e plek van de 8 

Gilze 3: 6e plek van de 8 

Gilze 4: 2e plek van de 8 

Gilze 5: 5e plek van de 6 

 

Gilze U17-1: 1e plek van de 6 

Gilze U17-2: 6e plek van de 6 

Gilze U15-1: 1e plek van de 7 

Gilze U15-2: 7e plek van de 7 

Gilze U13:    4e plek van de 6 

 

Zoals te zien is zijn er enkele teams die 

al richting het kampioenschap gaan, 

maar zijn er ook teams die nog hard 

moeten werken om degradatie te voor-

komen.  

 

Aan het begin van het seizoen heeft elke 

seniorencompetitiespeler die eerste klas-

se of hoger speelt een koker veren 

shuttles gekregen. Het doet mij dan ook 

deugd dat ik op woensdagavond regel-

matig spelers zie spelen met deze veren 

shuttles. Mochten je shuttles nu op zijn, 

dan kan je natuurlijk nieuwe kopen bij 

Ben van der Veer. Het is voor elke speler 

belangrijk om regelmatig met veren 

shuttles te spelen, want dit komt je spel 

ten goede. 

 

Als de competitie eenmaal loopt is het 

een rustige tijd voor de Technische 

Commissie. Althans, dat zou je zeggen. 

Nog nooit heeft de TC het zo druk gehad 

met het regelen van invallers zo aan het 

begin van het seizoen. We merken dat 

het nog niet bij iedereen duidelijk is hoe 

je een invaller dient te regelen. Daarom 

nog even de regels op een rijtje: 

 

1. De teamleider van het team geeft 

minimaal één week voor aanvang 

van de wedstrijd bij Maaike (jeugd) 

of Richard (senioren) aan dat er een 

invaller nodig is. 

2. De teamleider mag een suggestie 

doen voor een invaller en de TC zal 

dan bekijken of dat deze invaller ge-

rechtigd is om te spelen. 

3. De competitieleiders (Remy/Maaike) 

zullen uiteindelijk beslissen wie er zal 

gaan invallen. 

4. Bij de jeugd zal Maaike de invaller 

benaderen en het team informeren. 

Bij de senioren zal het team de inval-

ler, na goedkeuring van Remy, zelf 

vragen. 

5. (Senioren: Als de invaller definitief is 

geregeld, dan graag doorgeven aan 

Richard). 

 

Belangrijk is dus dat het zoeken van een 

invaller in overleg gaat met de TC! 

 

Als laatste wil ik alle spelers nog eens 

informeren over het feit dat er weer een 

aantal leuke toernooien aankomen. Het 

is erg goed voor je ontwikkeling als je 

(regelmatig) mee doet aan toernooien. 

Toernooien zijn er voor zowel jeugdleden 

als seniorenleden. De TC komt in het 

loop van het seizoen nog terug op dit 

onderwerp. Mocht je nu al willen weten 

welke toernooien er aan komen, dan kun 

je kijken op badmintonneder-

land.toernooi.nl of  

http://www.badminton.nl/wedstrijdbadm

inton/toernooien/evenementenkalender 

 

Groetjes Maaike 

http://www.badminton.nl/wedstrijdbadminton/toernooien/evenementenkalender
http://www.badminton.nl/wedstrijdbadminton/toernooien/evenementenkalender
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Recreatie 
Commissie 
 

In het Virke van de vorige keer heb ik 

geschreven dat er weer 5 recreatieteams 

zijn dit seizoen. Ik wil ze nu graag even 

aan jullie voorstellen: 

 

Gilze 1: Anoek Haarbosch, Mandy Dirkx, 

Michel van Dongen en Izaak Kluit. 

 

Gilze 2: Mardy Klaassen, Melanie den 

Ridder, Peter de Leeuw en Erwin Oprins. 

 

Gilze 3: Esther de Greeuw, Els Graaf-

mans, Frank van Gils en Jos Dubois. 

 

Gilze 4: Jacqueline de Jong, Ingrid Faes, 

Jolanda van den Broek, Frans Oprins en 

André de Vette. 

 

Gilze 5: Helen van Raak, Monique Wil-

lemse, Bas van de Boer en Joost 

Roovers. 

 

Wij wensen ieder recreatieteam veel ple-

zier en succes het komend seizoen. De 

eerste thuiswedstrijd is al weer geweest 

en het ene team heeft gewonnen en het 

andere team helaas verloren. Vind je het 

leuk om een keer te komen kijken, kijk 

dan op de jaarkalender. Daar staat pre-

cies op wanneer het midweekcompetitie 

is. 

 

Het gemeentetoernooi werd dit jaar door 

BC-Bever in Rijen georganiseerd. Met 

een nieuwe organisatie waardoor de 

wedstrijden soepel verliepen en we op 

zondag op tijd waren voor de prijsuitrei-

king. Er werd weer onderling gestreden 

voor een plek in de finale, waarbij som-

mige recreanten en jeugdspelers zich 

moesten bewijzen in de B-klasse. Hier 

waren zelf verrassende uitslagen.  

 

Verder is er niet zoveel te vertellen van-

uit de commissie. Eind december is het 

1ste  introducétoernooi op 23 december. 

Dus houd deze woensdagavond vrij en 

neem een introducé mee. Je krijgt bin-

nenkort hier een uitnodiging van. 

 

Tenslotte wil ik nog even zeggen dat op 

zaterdag 2 januari 2016 het darttoernooi 

er weer aankomt. 

 

Dit was het weer namens de rc-

commissie.  

 

Jeugdcommissie 
 

Hallo allemaal, 

 

We zijn sinds 2 september weer begon-

nen met het nieuwe seizoen! De eerste 

drie trainingen zijn we begonnen met de 

wervingsavonden waarbij we voorname-

lijk de nieuwe kinderen kennis wilden 

laten maken met badminton en voor de 

huidige leden was het een manier om er 

weer in te komen. Erg leuk om weer 

nieuwe jeugdleden te mogen verwelko-

men! 

 

 
 

Daarnaast heeft 24-25 oktober het Ge-

meentetoernooi tussen Gilze en Rijen 

weer plaatsgevonden. Erg leuk dat er 

zoveel jeugdspelers hebben deelgeno-
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men aan dit mooie en sportieve evene-

ment. Er is goed en sportief gespeeld 

door de deelnemende jeugd. En uiter-

aard heeft BC Gilze de Gemeentebeker 

weer gewonnen! 

 

 

 

De rest van dit jaar belooft zoals altijd 

weer een mooi jaar te worden met een 

hele hoop leuke activiteiten. Op het pro-

gramma voor de komende tijd staan ge-

pland (zie agende komende periode): 

 

Herfstactiviteit: Zaterdag 31 oktober 

gaan we vanuit de JC discobowlen in Pa-

trycentrum Breda!!! Wij hebben er erg 

veel zin in, jullie hopelijk ook. De foto’s 

van deze activiteit zullen in het volgende 

Virke komen te staan. 

 

Dubbelcup: Woensdag 4 november be-

ginnen we met de eerste ronde van de 

Dubbelcup. Graag van tevoren even 

goed doorgeven of je erbij kunt zijn zo-

dat wij een goede indeling kunnen ma-

ken! 

 
Sinterklaasavond: Woensdag 2 decem-

ber houden we ook weer het jaarlijkse 

Sinterklaastoernooi. Ben jij ook al be-

nieuwd of je lief genoeg bent geweest 

voor een cadeautje of een surprise...!? 

 

Minicompetitie: Daarnaast willen we dit 

jaar de Minicompetitie weer op gaan 

pakken. De ‘jonge’ jeugd die op dit mo-

ment nog geen competitie speelt kan 

binnenkort een brief verwachten. 

 

Nieuwe jeugdleden: Tot slot blijven we 

altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste 

jeugdleden. Dus jullie broertjes, zusjes, 

neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendin-

netjes zijn van harte welkom om eens bij 

ons te komen kijken en wellicht ook lid 

te worden van onze vereniging. Dus ken 

je iemand die wil komen badmintonnen, 

breng hem of haar dan op woensdag-

avond mee!  

 
Agenda komende periode: 

31 oktober = Herfstactiviteit 

4 november = 1e ronde dubbelcup 

2 december = Sinterklaartoernooi 

23, 30 december = Kerstvakantie (bad-

minton van 19:00-20:00uur) 

6 januari 2016 = Vriend-

jes/Vriendinnetjes -  ouder/kind slot-

toernooi 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Evelien Stokkermans 
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PR Commissie 
 

De nieuwste BC Gilze-promotionele trots 

van de PR-commissie zijn onze spiksplin-

ternieuwe ‘Beachflags’. ‘Toevallig’ bleken 

ook onze Rijense vrinden 2 van deze 

promo-vlaggen aangeschaft te hebben. 

En dus stonden deze 4 vlaggen gebroe-

derlijk naast elkaar in de Margriethal tij-

dens het Gemeentetoernooi 2015. Ge-

lukkig waren ook de sportieve prestaties 

op de banen navenant en kon voorzitter 

Ben de wisselbokaal ‘Beste badminton-

club van Gilze-Rijen’ in ontvangst ne-

men. Proficiat aan alle prijswinnaars!! 

Iedereen speelt weer in nieuwe clubkle-

ding. Daarmee is de switch van clubkle-

dingleverancier geslaagd en afgerond. 

We zijn als PR-commissie momenteel 

druk bezig met het opstellen van een 

heuse communicatiekalender. Zoals het 

jullie vast is opgevallen is BC Gilze weer 

vrijwel wekelijks prominent aanwezig in 

het Weekblad Gilze-Rijen. En zo hoort 

het. Soms zijn we helaas overgeleverd 

aan de grillen van de redactie van het 

Weekblad, maar Kimberley zit er prima 

bovenop! Niet alleen competitieversla-

gen, maar ook algemene promotionele 

artikeltjes zullen erin vermeld staan, net 

zolang wij weer nieuwe leden kunnen 

verwelkomen. Momenteel is dit het ge-

val, zowel junioren als senioren hoeven 

niet langer op de wachtlijst te staan, 

maar kunnen direct komen badminton-

nen. 

 

Op de BC Gilze-Facebookpagina komen 

veel badmintonliefhebbers in contact 

met elkaar. De PR-commissie plaatst 

snel nieuwtjes en foto’s. Als iedereen 

onze FB-pagina een ‘like’ geeft, groeien 

we heel snel in bereik. En dat is natuur-

lijk heel erg leuk als heel veel mensen 

kunnen genieten van de positieve sfeer 

die er bij BC Gilze heerst. 

 

Achter de schermen zijn we ook druk 

bezig met het oppimpen van de BC Gil-

ze-website. Dit medium zal gaan funge-

ren als een soort van naslagwerk, maar 

kan ook geraadpleegd worden voor hoe 

contact op te nemen met onze secretaris 

om eventueel te komen badmintonnen 

en waar natuurlijk alle foto’s bekeken te 

worden. De lay-out en kleuren zullen wat 

meer opgehaald worden, alsook het ac-

tualiseren van de sub-sites waardoor we 

de totale website weer gereed hebben 

voor de komende jaren. 

 

Ondanks de overname van de kantine 

door de familie Marcelissen is onze BC 

Gilze-muur gebleven. Sterker nog, Sofie 

zorgt ervoor dat deze zeer regelmatig 

wordt aangepast. Er hangt nu zelfs een 

echt flyer-bakje. 

 

Omdat ledenwerving weer een actueel 

thema is voor het Bestuur zal de PR-

commissie in samenwerking met de 

Jeugdcommissie aandacht gaan vragen 

onder potentiële jeugdleden. Hierbij zul-

len we ook scholen aanschrijven en op-

nieuw huis-aan-huis flyeren. 

Mocht je nog tips hebben voor de PR-

commissie, laat het ons weten! 

 

Namens de PR-commissie, 

Mario. 
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Jarige jeugdleden 
 

Lars Vermeeren    12 nov 

Bente Willemse    12 nov 

Hugo Dilweg     14 nov 

Remco van Gestel     15 nov 

Sanne Paulissen    12 dec 
 

Jarige seniorleden 
 

Jurgen Rommen       14 nov 

Ben van der Veer Sr.   18 nov 

Jacqueline de Jong    28 nov 

Tim Braspenning              4 dec 

Kees van Dongen       6 dec 

Richard Schrauwen   11 dec 

Frank van Oosterwijck   14 dec 
 

Zaaldiensten 
 

18 november: Mark van Berkel – André 

de Vette 

 
25 november: Bas van den Boer – Leo-

nie de Vries 

 
2 december: David Bogaarts – Heidi 

Vermeulen 

 
9 december: Raymond Bras – Susanne 

van de Vegte 

 

16 december: Tim Braspenning – Ben 

van der Veer Sr. 

 

Af & Bij 
Bij: 

+ Mandy van Baal 
+ Sofie Liebregts 

+ Helen van Raak 

 

Af: 

- Winfried de Kock 

 

 

 

 
 

Van de Penning-

meester 
 
Hallo Clubgenoten, 
 
Ik ben Patrick Strengman en ik ben de 

penningmeester van BC Gilze. Ik draag 

zorg voor een goede administratie van 

de financiën. Mocht je hierover vragen 

hebben, schroom dan niet om contact 

met mij op te nemen. 
 

De betaling van de contributie en com-

petitiebijdrage zijn de verantwoordelijk-

heid van leden zelf. Daarom herinner ik 

jullie graag aan uiterste betaaldata: 
 

Kwartaalcontributie: 1 januari, 1 april, 1 

juli, 1 oktober. 

Senioren € 38,00 

Junioren 5 t/m 12 jaar € 28,00 

Junioren 13 t/m 17 jaar € 32,00 
 

Overschrijven op NL78 RABO 0116 6924 

64 t.n.v. Badmintonver. B.C. Gilze o.v.v. 

het kwartaal en je naam. 
 
Met vriendelijke groet,  

 

Jullie penningmeester. 

06-39443639, pstrengman@hotmail.com 
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Doorgeefpagina 
Jeugd 
 

 

Hallo, ik ben Daphne van Strien. Ik ben 

13 jaar oud. Ik woon in Gilze samen met 

mijn vader, moeder, mijn zus Denise, 

mijn broertje Jesse en mijn hond Gio. Ik 

zit op het Beatrix College in Tilburg in 

klas 2H3. Hier heb ik een heel gezellige 

klas en het is altijd leuk tijdens de pau-

zes en ook vaak tijdens de les. Eerst zat 

ik op basischool de Bolster in Gilze. Daar 

had ik ook een hele leuke, gezellige klas. 

Daar heb ik Kim van Beek ook leren 

kennen en sindsdien zijn we beste 

vriendinnen. Het leukste vak op mijn 

school vind ik gym en het minst leuke 

vak vind ik geschiedenis. 

 

 
 

Later wil ik graag mijn eigen salon. Dan 

wil ik kapster en visagiste worden, want 

dat lijkt me heel leuk. Als sport speel ik 

natuurlijk badminton en dans ik bij de 

selectie en groep 4 van freestyle dan-

cing. Ik vind badminton heel leuk en ik 

vind het ook leuk om dit samen met mijn 

beste vriendin en vrienden van de basis-

school te doen.  

 

Ook heb ik een super-gezellig team dit 

jaar. Het is altijd gezellig tijdens de wed-

strijden en trainingen. Ik kan me erge-

ren aan iemand die de hele tijd alles be-

ter weet en dat duidelijk laat merken. Je 

kan mij wakker maken voor lasagne en 

spareribs, dat vind ik echt heel lekker.  

 

Mijn favoriete serie is Goede Tijden, 

Slechte Tijden, maar ik vind crime-series 

ook heel leuk om naar te kijken.  

 
Ik geef de doorgeefpagina door aan 

Sanne Paulissen. 

 

Doorgeefpagina 
Senioren 
 

 

Ik ben Patrick Strengman, 27 jaar en 

woon samen met Evelien en onze twee 

katten in Loon op Zand. Ik ben geboren 

in Amsterdam en via het Noorden 

(Emmen en Groningen) uiteindelijk langs 

het Midden (Nijmegen) en Zuiden 

(Breda) beland in Loon op Zand.  

 

Ik heb het VWO in Emmen afgerond, heb 

vervolgens kort gestudeerd aan de 

Rijksuniversiteit van Groningen en ben 

uiteindelijk uitgekomen bij de KMA in 

Breda. Na het afronden van de KMA ben 

ik als controller geplaatst op Vliegbasis 

Volkel en inmiddels ben ik werkzaam als 
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Informatiemanager op Vliegbasis 

Eindhoven. Op dit moment ben ik 

daarnaast bezig met een ontzettend 

saaie masterscriptie aan de Erasmus in 

Rotterdam. De laatste loodjes... 

 
Sinds vorig jaar ben ik een trotse drager 

van het kanariegele BC Gilze-tenue. Het 

warme onthaal en het besmettelijk 

fanatieke enthousiasme van ieder BC 

Gilzelid zorgen ervoor dat ik altijd met 

veel plezier naar de sporthal kom. Ik heb 

dan ook nog geen moment spijt gehad 

van het vertrek bij mijn vorige club, zelfs 

niet nu ik ook de eer heb mogen krijgen 

om mijn diensten te bewijzen als 

penningmeester van BC Gilze. 

 

 

 

Drie jaar geleden had ik niet verwacht 

dat ons leventje er zo uit zou zien als nu. 

Ik woonde toen (wel al gelukkig samen 

met Evelien) in Nijmegen en had nog 

niet zoveel van Badminton 

meegekregen. Toen kwam het moment 

dat mijn leven compleet veranderde: ik 

ging als supporter met Evelien mee naar 

een toernooi! Zelf had ik nog nooit een 

badmintonracket aangeraakt en ik moet 

eerlijk bekennen dat het me op dat 

moment maar een makkelijke bezigheid 

leek. Badminton was leuk voor op de 

camping, maar als je echt wilde sporten, 

kwam ik uit bij heel andere sporten. Na 

het toernooi vroeg Evelien mij wat ik van 

badminton vond en ik gaf een antwoord 

dat ik daarna nog heel vaak zou horen: 

“Geef me drie weken en dan veeg ik je 

van de baan”. Drie weken werden drie 

maanden en drie maanden werden een 

eeuwigheid... Inmiddels ben ik 

teruggekomen van deze uitspraak en 

grijp ik elke kans aan om op de baan te 

staan.  

 
In mijn vrije tijd sport ik graag; 

voorheen vechtsport en handbal, 

tegenwoordig badminton, hardlopen en 

zaalvoetbal. De resterende vrije tijd 

besteed ik graag samen met Evelien aan 

reizen en bourgondisch genieten! Met 

een beetje geluk en overtuigingskracht 

kan ik Evelien overhalen om in maart 

een maandje door het westen van de VS 

te trekken. Het voordeel van 

besluiteloosheid is flexibiliteit en dat 

betekent dat we net zo goed ergens in 

Azië kunnen zijn tegen die tijd (of 

misschien gewoon in het altijd mooie 

Gilze). 

 

Maar genoeg over mij! Ik ben wel 

benieuwd naar een van de dragende 

krachten achter ons clubblad: Michel van 

Galen, kun jij eens wat over jezelf 

vertellen?
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Gemeente toer-
nooi 2015 

 

 

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2015 

vond het jaarlijkse Gemeentetoernooi 

plaats, dit jaar georganiseerd door BC 

Bever in Rijen. Dit jaar schreef een re-

cordaantal van 137(!) deelnemers zich 

in, verdeeld over 34 onderdelen en in 

totaal 209 wedstrijden. Deze hoge aan-

tallen en een paar slechte ervaringen 

van voorgaande jaren als het gaat om 

uitloop, zorgden toch voor een klein 

beetje spanning: Zal het dit jaar alle-

maal wel op rolletjes lopen of moeten we 

de finales op maandagochtend spelen? 

Niets is minder waar: Onder leiding van 

een scherpe organisatie en wedstrijdtafel 

verliep alles erg soepel en heeft BC Be-

ver dik en dwars bewezen echt wel een 

goedlopend toernooi te kunnen organise-

ren. 

 

Na enigszins bijgekomen te zijn van de 

barre tocht naar Rijen (Koen Timmer-

mans deed zijn warming-up zelf al door 

op de fiets te komen!) konden op zater-

dagochtend half negen de eerste poule-

wedstrijden beginnen. De jeugd speelde 

tegen elkaar in één grote klasse. Com-

plimenten daarom ook aan Nora, Danya, 

Judith en Nynke die afgelopen zaterdag 

voor het eerst meededen. De oudere 

jeugd bewees een stuk sterker te zijn 

dan de Rijense jeugd, vandaar dat er op 

één uitzondering na alleen maar Gilse 

finales werden gespeeld. De gezusters 

Kreeft mochten het tegen elkaar opne-

men in een spannende single-finale. Si-

mone kon de lange rally’s echter net iets 

beter naar zich toetrekken, waardoor zij 

zich jeugdkampioene mag noemen. Sa-

men wonnen ze de dubbel van Bente en 

Robine, die goed weerstand boden tegen 

de toch net iets meer ervaren zusjes. 

Fenne mag zich samen met Thibo van 

Gils ook beste mix noemen. Jannes 

Oprins won in een spannende finale van 

Koen Timmermans. Jort Willemse en 

Koen wonnen de dubbel van Rijens dub-

belkoppel Thygo en Michael. Erg leuk om 

te zien dat het harde werken bij de trai-

ningen uitbetaalt en dit in leuke wed-

strijden resulteert!  

 

 
 

In de C-klasse bewezen een paar tennis-

sers toch nog best een potje te kunnen 

badmintonnen. Pim Laarhoven en Rick 

van Nijnatten wonnen de dubbel van Rij-

ens duo Pascal Graafmans en Bart van 

Loon en Pim won ook de enkel van Hans 

Weij. In de gemengd dubbel waren Jo-

landa van den Broek en Frans Oprins net 

niet sterk genoeg om zich voor de finale 

te plaatsen. Hetzelfde geldt voor Jannes 

en Maud die met scores van 26-28 en 

21-23 in de halve finale ook net naast 

een finaleplek visten. 

 

Chantal van Beijsterveldt en Maud Faes 

debuteerden bij de senioren in de B/C-

klasse. Chantal verzilverde deze ook 

meteen met een knappe, eerste plaats in 

de enkel. Anouk en Mandy wonnen de 

dubbel redelijk makkelijk van Esther van 

Valkenburg en Monica Hoogeveen en 
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Richard en Mandy wonnen de gemengd 

dubbel van Anouk Haarbosch en Izaak 

Kluit. Bij de heren was de concurrentie 

hoog. Kan Dio van Gils eindelijk een keer 

van Michel van Dongen winnen of zorgt 

Patrick Strengman voor een verrassing? 

Hoe zullen nieuwkomers Michael Miao en 

Thibo van Gils het gaan doen? Spannend 

werd het in ieder geval zeker: Michel van 

Dongen moest zijn titel afstaan aan Dio 

die hem in een spannende driesetter 

versloeg. Richard en Izaak wonnen de 

dubbel van Michel en Dio in twee sets en 

behielden daarmee hun titel.  

 

In de A was de concurrentie een stuk 

hoger dan afgelopen jaren. Met opko-

mende talenten Romy Claassen en Coby 

Broodman en gevestigde orde Sandy 

Graafmans, Maaike de Jong, Evelien 

Stokkermans en Miranda van Loon wist 

niemand eigenlijk precies wie er in deze 

klasse zou gaan winnen. Bij de heren 

was dit hetzelfde geval: Rob Michielse, 

Remy van Mierlo of Niels Oomen? Remy 

versloeg Niels in drie sets (27-25!) in de 

kwartfinale en wist ook van Tim Bras-

penning te winnen. Hij kwam echter net 

tekort tegen Rob Michielse in de finale, 

waardoor Rob zijn titel behield. De he-

rendubbelfinale was voor 75% Gils, Niels 

Oomen en Sander Visser namen het op 

tegen Jeroen Albers en Tim Braspenning. 

De winst ging wel voor 100% naar Gilze, 

Jeroen en Tim wisten hiermee hun titel 

te behouden. 

 

De damesdubbel zat ook vol verrassin-

gen. Duo Maaike de Jong en Evelien 

Stokkermans wisten zich net niet te 

plaatsen voor de finale, na een thriller 

van een halve finale tegen Mechteld 

Laarhoven en Miranda van Loon. De fina-

le werd ook door hun gewonnen. Ze za-

ten net iets beter in hun spel dan Sandy 

en Heidi Vermeulen. In de single werden 

ook mooie halve finales gespeeld. De 

aanmoedigingsyells van Sandra waren 

net niet genoeg om Maaike aan dat laat-

ste puntje te helpen tegen Romy Claas-

sen. Sandy kwam naarmate het toernooi 

vorderde steeds beter in haar spel en 

won de halve finale van Miranda van 

Loon in twee sets. Dit resulteerden in 

een thriller van een finale, deze keer Rij-

en vs. Gilze (dit maakte het aanmoedi-

gen overigens een stuk makkelijker). 

Kreten als ‘Mijn hart klopt helemaal’ en 

‘Ik zweet meer dan tijdens mijn single’, 

geven goed de spanning weer onder de 

toeschouwers. Sandy bewees na een 

achterstand van 20-18 nog steeds de 

beste dame te zijn door alsnog te winnen 

met 20-22. Bij de gemengd dubbel werd 

in de kwartfinale al één van de mooiste 

partijen van het toernooi gespeeld, 

waarin Tim Braspenning en Femke van 

Riel, Remy van Mierlo en Sandy Graaf-

mans versloegen en zij dus na jaren niet 

in de finale stonden. In de finales moch-

ten Jeroen Albers en Heidi Vermeulen 

het opnemen tegen het Rijense duo Rob 

Michielse en Mechteld van Laarhoven. Dit 

Rijense koppel was erg sterk en won in 

drie sets.  

 

Het was niet echt nodig een rekenma-

chine bij de prijsuitreiking te houden, 

aangezien overduidelijk bleek dat Gilze 

wederom de Gemeentebokaal mee naar 

huis mocht nemen. Al met al was het 

een geslaagd weekend met mooie resul-

taten voor Gilze en een hele hoop gezel-

ligheid. Tot volgend jaar in eigen sport-

hal!
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Van de Jeugdredactie 

Stelling: “De jeugd van BC Gilze moet met 

veren shuttles gaan trainen.” 
Op verschillende trainingscentra traint de jeugd met veren shuttles, omdat dit voor 

stabielere en preciezere slagen zou zorgen dan nylon shuttles. Moeten wij ook met ve-

ren shuttles gaan trainen, of zijn er genoeg voordelen te bedenken voor nylonshuttles? 

We vroegen het aan verschillende leden. Wat vinden jullie? 

Maud Faes 

“Ik vind het niet nuttig om te trainen met veren shuttles als je met 

de competitie toch moet nylon speelt. Ik denk dat je dan kracht 

tekort komt.” 

 

 

Chantal van Beijsterveldt 
“Ik vind het een goed idee, want ik vind veren shuttles fijner spelen. 

Het nadeel is dat je in de competitie wel met nylo speelt, dus je bent 

het niet gewend. Veren shuttles gaan ook Sneller kapot, dus het is 

een stuk duurder.” 

Rick van Baal en Bente Willemse 

“Ik vind het erg onhandig in verband met de competitie. 

Ik denk ook dat sommige jeugdleden niet goed met de 

shuttles om kunnen gaan en ze snel kapot maken. Ik 

speel bij de bond en daar trainen we wel met veren 

shuttles. Ik vind het verschil helemaal niet zo groot. Met 

veren shuttles is wel handiger als je later bij de senioren 

instroomt, maar ik vind dat de basis moet worden gelegd 

met nylon shuttles.” (Bente riep meteen: “Ja!”) 

 

 
Mario van Mierlo, Ben van der Veer, 

Michel van Dongen en Evelien Stokkermans 

“Het is makkelijker om in te stromen bij de senioren, maar het is 

eigenlijk niet nodig en vooral erg duur. Het is ook simpelweg heel 

onhandig met de competitie, omdat je daar weer met nylon speelt. 

Het draagt ook weinig bij, omdat je vooral de technieken leert tij-

dens de training. Met veren shuttles heb je wel een betere slag, 

maar het verschil is helemaal niet zo groot.” 
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OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSOREN VAN BADMINTONCLUB GILZE: 

 

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: 

Administratiekantoor Meeuwesen        Q-Promotions    

        

 

 
 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 

Fysio Therapie Gilze 

 
 

Telbordsponsoren: 

Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | T.S.C. Gosens 

Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV | Van Eerd BV 

Van Schijndel Metaal BV | Keurslagerij De Jong 

Forga metaalvervorming B.V. | Koningslicht BV 

Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling 

 

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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Wist u dat… 
 

……… BC Gilze opnieuw gekroond is tot ‘Beste badmintonclub van de gemeente Gilze-   

Rijen’!!!? 

 

………  zowel bij de jeugdcategorie als in alle seniorenklassen de Gilze-spelers het 

meeste in de prijzen zijn gevallen? 

 

……… je alle professionele foto’s op de Facebook-pagina van BC Gilze kunt nakijken? 

 

………  de mooiste overwinning toch weer wel van mevrouw Graafmans-Van Trier was, 

tijdens de allerlaatste wedstrijd van het toernooi, waarbij de vele meegereisde 

BC Gilze-supporters er mede voor zorgden dat Sandy de zinderende damesen-

kel-finale naar zich toe wist te trekken? 

 

………  er opvallend veel spannende wedstrijden, driesetters en diepe verlengingen te 

noteren waren? 

 

……… Chantal superblij was met haar damesenkel-titel, maar voor haar de prijsuitrei-

king gestolen kon worden? 

 

………  vooral de titel van Jannes oprecht en gegund werd gevierd door vele Gilzenaren? 

 

……… we de welgemeende complimenten hebben gegeven aan de toernooicommissie 

van BC Bever voor een heel strak georganiseerd sportweekend? 

 

……… we nu hopen dat ook de Gilse mopperkonten over 2 jaar mee doen in Rijen? 

 

……… de bijdrage in het vorige Virke van onze eigen nieuwe jeugd-redactie hele posi-

tieve commentaren hebben opgeleverd? 

 

……… Kevin ervoor gezorgd heeft dat ‘De Satékroket’ weer terug is van weggeweest? 

 

……… Sofie en Eva vaak hun kleren delen maar dat Eva soms kleding kwijt is, omdat 

volgens haar de kast van Sofie een soort van Bermuda-driehoek is? 

 

……… onze juniorencompetitie-hoofdsponsor Fysiotherapie Gilze een hele leuke core 

stability-trainingsavond heeft verzorgd voor alle competitiespelende jeugdspe-

lers? 

 

……… de nieuwe, fraaie BC Gilze-beachvlaggen inmiddels officieel hun debuut hebben 

gemaakt? 

 

……… BC Gilze door Badminton Nederland benaderd is als officiële Flagship-vereniging 

en we daar toch best wel een beetje trots op zijn? 

 


