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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt het 2
e
 Virke van seizoen 2017-

2018. Het Gemeente toernooi is weer geweest, 

dus daarop wordt teruggeblikt in deze editie. 

Naast de gebruikelijke rubrieken vertelt Eva over 

haar passie voor sport, heeft de Jeugdredactie 

lekker zit photoshoppen en vraagt Joost aan-

dacht voor de Midweek competitie. Ik kan uit 

eigen ervaring vertellen dat dit inderdaad erg 

gezellig is! 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

Sofie, Koen en Michel. 

 

Verschijningsdata en uiterste inleverdata voor 

kopij 

  Kopij  Uitgave 

Nummer 3 31 januari 14 februari 

Nummer 4 4 april  18 april 

Nummer 5 23 mei  6 juni 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

 

In september heb ik het stokje van Ben van der 

Veer jr. overgenomen als voorzitter van BC Gilze. 

Ik voelde me niet meteen aangesproken om de 

voorzittershamer over te nemen, aangezien ik 

mezelf nog vrij jong hiervoor vond. Uiteindelijk 

heb ik toch besloten dit te doen, aangezien ik de 

uitdaging zag in het overnemen van deze taak. 

We zijn nu een paar maanden verder en het is nu 

aan mij om een stukje voor ’t Virke te schrijven.  

 

Ik wil graag beginnen met het bedanken van Ben 

voor de jaren dat hij voorzitter is geweest. Aan-

gezien hij als penningmeester nog actief zal blij-

ven in het dagelijkse bestuur, zal hij natuurlijk 

nog een grote rol binnen de vereniging blijven 

spelen. Toch wil ik hem bij deze bedanken voor 

de betrokkenheid en het enthousiasme waarmee 

hij de afgelopen jaren de rol van voorzitter heeft 

vervuld. Ben bedankt!  

 

Graag wil ik ook even stilstaan bij de Week van 

de Vrijwilliger, die van 4 tot 10 december werd 

georganiseerd. In deze week werd er aandacht 

gevraagd voor de verschillende vrijwilligers bin-

nen de verenigingen en stichtingen van de ge-

meente Gilze-Rijen. Vandaar dat ik middels deze 

weg ook onze vrijwilligers wil benoemen die ac-

tief zijn binnen de vereniging. Zo zijn er de ver-

schillende commissies die ervoor zorgen dat wij 

als vereniging draaiende blijven en zijn er ook 

leden die graag een handje extra willen helpen 

en zo een taak oppakken. Dit zorgt er niet alleen 

voor dat wij als club kunnen blijven bestaan, 

maar versterkt ook de binding van leden met de 

club. Als ik kijk naar de commissies en vrijwil-

ligers binnen onze vereniging, van jong tot oud, 

vind ik dat we het erg goed doen en kunnen we 

daar als BC Gilze trots op zijn.  

 

Graag wil ik jullie ook nog wijzen op de volgende 

activiteiten:  

Zo wordt BC Gilze vertegenwoordigd op de 

kerstmarkt. Kom vooral even kijken op zaterdag 

16 december achter The Banner en bakkerij 

Vromans.  

 

Op 29 december wordt het darttoernooi gehou-

den. Ruud van Heijst is al druk bezig met de or-

ganisatie om er weer een mooie avond van te 

maken. Je hoeft geen ervaren darter te zijn om 

mee te kunnen doen, het gaat natuurlijk om de 

gezelligheid. Alle leden boven 16 jaar mogen 

meedoen, dus geef je vooral op. Het belooft 

weer een gezellige avond te worden.  

 

Wegens teruglopend animo zal er dit jaar helaas 

geen nieuwjaarsreceptie worden georganiseerd. 

Wel zal er worden gekeken naar een andere in-

vulling.  
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Ben sloot zijn stukje altijd af met een mooie quo-

te. Na een vriendelijk verzoek, kon ik natuurlijk 

niet anders dan de traditie voortzetten. 

 

Ik wens jullie bij deze alvast fijne feestdagen en 

een gelukkig nieuwjaar toe. 

 

Sofie Oprins. 

 

 

 

Technische Commissie 
 

Deze tijd van het jaar is redelijk rustig voor de TC. 

De competitie loopt, het Gemeentetoernooi is 

geweest (zie verderop in dit Virke het verslag 

hiervan) en de trainingen gaan elke week zijn 

gangetje. De tussenstanden van elk team kun je 

terugvinden op onze website www.bcgilze.nl 

onder het kopje ‘competitie’.  

 

 
 

Naast het spelen van competitie zijn er ook ver-

schillende toernooien waar je aan mee kunt 

doen. In november zijn de Brabantse kampioen-

schappen voor senioren gespeeld in Waalwijk. 

Bente, Dio, Thibo, Rick, Eva en Evelien hebben 

hier aan deelgenomen. Helaas zijn er geen kam-

pioenen uit voort gekomen, maar BC Gilze heeft 

zich zeker weer laten zien in Brabant. Competi-

tieleider Evelien zal binnenkort alle seniorenspe-

lers informeren wanneer en waar er nog meer 

toernooien zijn. Altijd leuk en gezellig om mee te 

doen, bovendien kun je er veel van leren en er-

varing op doen. Voor de jeugd staat het OBJK 

(Open Bavelse Jeugd Kampioenschappen) weer 

op de planning eind december. Elk jaar gaan we 

met een grote delegatie jeugdspelers hier naar 

toe. Competitieleider Eva heeft hier al enige in-

formatie over verstrekt. Heb je nog vragen of wil 

je er nog meer informatie over hebben dan kun 

je bij haar terecht. 

 

 

 

De jeugdtrainingen van woensdag en vrijdag zijn 

elke week een vaste prik voor veel vrijwillige trai-

ners en begeleiders. Naast dat zij zelf trainen en 

spelen op dinsdag en woensdag steken zij ook 

tijd en energie in het beter maken van onze 

jeugd. Zij doen dit met plezier en passie, maar 

soms krijg ik ook te horen dat ze weer veel moei-

te moesten doen om überhaupt de oefening uit 

te kunnen leggen in verband met het niet oplet-

ten van de jeugdspelers. Natuurlijk moet trainen 

ook leuk en gezellig zijn, maar op het moment 

dat een trainer/begeleider iets uitlegt of tips 

geeft dan verwacht ik dat hier naar geluisterd 

wordt. Dit is niet alleen een kwestie van inzet, 

maar ook een stukje wederzijds respect wat we 

soms missen tijdens de jeugdtraining. Trainers 

op tijdstippen van onze trainingen zijn moeilijk te 

vinden en het zou dan ook zonde zijn dat ze om 

dergelijke redenen zouden stoppen.   
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Gelukkig zie ik steeds vaker positieve coaching 

tijdens de wedstrijden, niet alleen op training 

maar ook tijdens de competitie. Dit vinden we bij 

BC Gilze dan ook erg belangrijk. Helaas komen 

we tegenstanders tegen die dit minder belangrijk 

vinden, maar hou de eer dan aan jezelf en laat je 

niet van de wijs brengen. 

 

Dan als laatste rest mij nog iedereen uit te nodi-

gen voor de competitieafsluiting. Het lijkt mis-

schien nog ver weg, maar op zondag 28 januari is 

al weer de laatste competitiewedstrijd. Deze dag 

beginnen de laatste wedstrijden om 12:30 uur, 

dus naar verwachting is het rond 15:30 helemaal 

afgelopen. Het lijkt de TC dan ook erg gezellig om 

met alle jeugdspelers, seniorenspelers, trainers 

en aanhang naderhand nog wat te drinken en 

eten in het sportcafé. Dus bespreek eens binnen 

je team of dat je deze middag lekker blijft han-

gen, zodat we het seizoen met zijn alle gezellig 

kunnen afsluiten…met misschien wel een aantal 

kampioenen?!? 

 

Namens de Technische Commissie,  

Maaike 

 

Recreatie Commissie 
 

Tijdens de afgelopen jaarvergadering hebben wij 

als commissie de activiteiten genoemd die we dit 

seizoen weer willen organiseren. Ook hebben 

besloten om geen uitnodigingen persoonlijk 

meer uit te delen, maar deze via de Bc-Gilze mail 

te laten versturen. Natuurlijk komt iedere activi-

teit ook op het inhangbord te hangen. Nu wil ik 

graag de activiteiten benoemen die we de ko-

mende tijd organiseren. 

 

De eerste activiteit is het befaamde darttoernooi 

van de club op vrijdag 29 december. Inmiddels 

heeft iedereen die de juiste leeftijd heeft een 

uitnodiging gehad hiervoor. Dus geef je op en 

zorg voor een leuke opkomst bij het voorstellen 

van je dartnaam. 

 

 

 

Helaas zal er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie bij 

de Warande meer zijn. De vrijwilligers die dit 

jaren hebben georganiseerd hebben aangegeven 

dat ze ermee wilden stoppen. Bedankt voor alle 

jaren dat jullie dit gedaan hebben. 

 

Dan is erop woensdag 3 januari het 1ste gezel-

ligheidstoernooi. Inmiddels heeft iedereen een 

mail gehad en zich opgegeven met of zonder 

introducé. Op deze avond staat gezelligheid 

voorop en is er na afloop nog tijd om in de kanti-

ne gezellig samen te zijn. 

 

Dan nog even een terugblik op het gemeente-

toernooi. Op zaterdag en zondag 21 en 22 okto-

ber was er voor de laatste keer in de Margriethal 

in Rijen het gemeentetoernooi. De C- klasse was 

goed vertegenwoordigd, waardoor er leuke en 

spannende wedstrijden zijn gespeeld. 

 

We zijn al weer een paar maanden verder in het 

seizoen. De eerste wedstrijden van de midweek-

competitie zijn  gespeeld. Gilze 1 staat na 4 wed-

strijden op de 4de plaats, Gilze 2 staat na 2 wed-

strijden op de 5de plaats en Gilze 3 staat na 3 

wedstrijden op de 2de plaats. 

 

Ook de recreatieteams vinden het leuk om sup-

porters te hebben als wij thuis spelen. Met dank 

aan de promotie van de PR- commissie hebben 

wij kunnen laten zien, dat wij ook een leuk stukje 

kunnen badmintonnen. 
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Dan wil ik als laatste nog zeggen dat Joost 

Roovers elders in dit Virke een mooi stukje heeft 

geschreven over de midweekcompetitie. Veel 

leesplezier met dit stukje en schroom niet om 

ons aan te spreken als je vragen hebt hierover. 

 

Groetjes namens de rc-commissie. 

 

Doorgeefpagina jeugd 
 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Nora Schnuck, ik ben 11 jaar. En ik zit op 

de Driesprong in groep 8. 

 

Ik zit al ongeveer 5 jaar op badminton en ik vind 

het nog steeds heel leuk om te doen. Ik ben op 

badminton gekomen doordat mijn moeder ik in 

Gilze gingen wonen. Ik zocht toen een sport en 

ging bij de badminton kijken en dat vond ik na-

tuurlijk de leukste sport. 

 

Ik doe nu voor het 2e  jaar mee aan de competi-

tie. En dit jaar in de U15. Naast badminton zit ik 

niet nog op een andere sport, maar deze dingen 

vind ik wel leuk om te doen. Soms hardlopen 

met Danya en afspreken met vriendinnen vind ik 

natuurlijk het leukst. Trampoline springen en 

tekenen vind ik ook heel leuk. Verder heb ik ook 

een konijn Puck en twee vissen.  

 

 

 

Ik heb verder geen broers of zussen. Maar wel 

veel vrienden en vriendinnen. Verder doe ik veel 

met kinderen. Vooral met jongere kinderen. Ik 

denk dat ik daar later mijn beroep van wil ma-

ken.  

 

Ik geef de doorgeefpagina door aan Aurelia  

Hendriks. 
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Jeugd commissie 
 

Het seizoen is alweer even onderweg. We heb-

ben een aantal nieuwe jeugdleden mogen ver-

welkomen aan het begin van het seizoen en we 

hebben ook alweer een aantal activiteiten achter 

de rug.  

 

Herfstactiviteit 

Op zaterdag 4 november verzamelden we om 

14:00 bij de sporthal voor een uitje naar de bios-

coop of naar de schaatsbaan. We gingen met een 

groep naar de bioscoop om daar naar Dummie 

de Mummie te gaan en we gingen schaatsen met 

een groep. Bij aankomst vertrok een gedeelte 

van de groep naar de Euroscoop en een gedeelte 

naar de schaatsbaan.  

 

 
 

De bioscoopgangers moesten nog even wachten 

op de film. Dit deden ze door tikkertje en moor-

denaartje te spelen en door wat te drinken met 

een snoepje erbij. Na even gewacht te hebben 

mocht iedereen de zaal in waar er in spanning 

werd gewacht op de film. De film werd door ie-

dereen erg leuk (en een beetje spannend) ge-

vonden. 

 

Ondertussen was er ook een groep kinderen aan 

het schaatsen. De BC Gilze-schaatsers moesten 

op het begin even wennen aan het ijs, maar na 

een uurtje oefenen ging iedereen de grote 400 

meter baan op. Tussendoor moest iedereen wel 

even bij komen met een drankje en een snoepje.  

Niet alleen werd er zelf geschaatst, ook vonden 

we erg leuke ‘zeehonden’ die niet alleen als rekje 

gebruikt konden worden, maar ook als stoel. Niet 

alleen de kinderen, maar ook de leiding genoten 

hiervan. Op het einde van de middag stonden er 

een aantal potentiële Ireen Wüsts en Sven Kra-

mers op het ijs, maar helaas moesten we toen 

ook weer naar huis. Tegen half zes verzamelden 

we weer met iedereen en gingen we weer terug 

naar de sporthal. Het was een erg leuke middag!  

 

Sinterklaas 

Op woensdag 29 november werden onze jeugd-

leden verrast: de badmintontraining werd name-

lijk plotseling omgetoverd tot een Pietentraining 

toen er ineens een Piet in de zaal stonden. 

We begonnen met een pakjescircuit, waarbij er 

zoveel mogelijk cadeautjes over de obstakels 

moesten worden gebracht. Daarna liet ook Piet 

zijn badmintonkunsten zien tijdens carrousellen 

en het shuttleregen-spel. Met de oudere kin-

deren hebben we een cadeauspel gespeeld. Zij 

moesten echter wel eerst zingen voor het snoep-

goed in ontvangst kon worden genomen. Toen 

de avond was afgelopen ging iedereen weer naar 

huis met een volle lading pepernoten en een 

leuke verrassing die de Piet in de kleedkamer 

had achtergelaten.  

 

Tot slot  

Nieuwe jeugdleden zijn altijd welkom! Jullie 

broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes en 

vriendinnetjes (maar ook papa’s en mama’s) zijn 

van harte welkom om eens bij ons te komen 

kijken en wellicht ook lid te worden van onze 

vereniging. Dus ken je iemand die wil komen 

badmintonnen, breng hem of haar dan op 

woensdagavond mee! 

 

Agenda komende periode: 

27 december Kerstvakantie (alleen badminton 

van 19:00 tot 20:00) 

3 januari Kerstvakantie (alleen badminton 

van 19:00 tot 20:00) 

14 februari Carnavalstoernooi 

 

Namens de jeugdcommissie,  

Eva Oprins 
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PR commissie 
 

“It’s a wrap!”. Dat is vakjargon voor producenten 

die een film-opname hebben afgerond. Ook wij 

badmintonners beschikken nu (is tenminste de 

verwachting nu ik dit op 29 november schrijf) 

over ons eigen BC Gilze-promotiefilmpje. Met 

grote dank aan Jürgen Klaassen, die tekende 

voor de opnamen en de montage, heeft de PR-

commissie alle verschillende disciplines binnen 

onze club aan bod laten komen. Dus zowel de 

woensdagavond-trainingen van de jeugdleden, 

het Univé gemeentetoernooi, de Midweekcom-

petitie, Minicompetitie, seniorentrainingen, bui-

ten-badmintonnelijke jeugdactiviteiten en de 

regiocompetitie; het komt allemaal flitsend terug 

in onze BC Gilze-film. Dit filmpje zullen we gaan 

inzetten voor ledenwerving en om iedere geïnte-

resseerde te laten zien hoe actief wij allen zijn. 

En dat er meer is dan badminton alleen zoals het 

recente schaats-uitje en bioscoop bezoek van 

onze junioren. Of het darts-toernooi en quiz-

avond van de senioren.  

 

Als je dat zo allemaal eens onder elkaar zet, be-

sef je pas echt dat BC Gilze écht een hele bijzon-

dere club is. Anders dan anders, maar vooral 

succesvol die positief bekend staat in de hele 

Brabantse regio. Voor elkaar, door elkaar; dankzij 

onze vele vrijwilligers -van jong tot oud- kunnen 

we de zaken heel goed en blijvend organiseren. 

Mede daarom heeft het bestuur rond Sinterklaas 

iedere vrijwilliger bedankt met een heerlijke cho-

coladeletter. Uiteraard voorzien van een rijm was 

dit een meer dan terechte attentie voor iedereen 

die zich in meer of mindere mate als vrijwilliger 

inzet voor onze club. Daar ben ik dan ook erg 

trots op! 

 

Omdat het in de sporthal voor mij niet snel geel 

genoeg kan zijn had de PR-commissie bedacht 

dat het heel leuk zou zijn om een BC Gilze-

Dopper te introduceren als nieuw merchandi-

sing-item. Uiteraard in het kanariegeel en be-

drukt met het blauwe clublogo. Maar liefst bijna 

40 leden zijn inmiddels eigenaar van deze unieke 

(maar wel allemaal identieke…) Doppers. Dus zet 

er nog even je eigen kenmerk op, zodat je kunt 

achterhalen welke Dopper van jou is (en blijft). 

 

 

 

Oproepje aan alle competitiespelers (jeugd + 

senioren): letten jullie goed op het juiste gebruik 

van de clubkleding? Tijdens het spelen van com-

petitiewedstrijden en toernooi-finales moeten 

alle spelers van BC Gilze hun clubshirt en don-

kerblauwe clubbroek/rokje (voorzien van het 

gele clublogo) dragen. Mocht je onverhoopt hulp 

nodig hebben, omdat je clubkleding eigenlijk aan 

vervanging toe is, laat het onze clubkleding-

coördinator Maud dan even weten. 

 

Het einde van het jaar is in zicht. Hoog tijd om 

alvast vooruit te kijken naar 2018: het laatste jaar 

voordat we weer een volgend lustrum kunnen 

gaan vieren. Maar ook het jaar waarin de Spon-

sorcommissie op zoek gaat naar een nieuw 3-

jarig contract voor de hoofdsponsor Jeugdcom-

petitie. Hopelijk kunnen we het aflopende con-

tract met Fysiotherapie Gilze weer verlengen 

zodat het competitiespelen voor onze junioren 

betaalbaar blijft. Als bedankje voor alle sponsors 

is Peter weer creatief bezig geweest om de 

teamposters te maken. Daardoor hangt BC Gilze 

weer een heel jaar prominent aan vele muren in 

Gilze en omstreken. 

 

Alvast hele fijne feestdagen en een gezond en 

sportief nieuwjaar gewenst! 

 

Groeten namens de PR-commissie, Mario 
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Column: 
 

Krakkomodatie en fatleten 

 

Eens stond het te boek als ‘Huub’s Palace’. Een 

levendig, cultureel etablissement, waar menig-

een zowel zijn in- als ontspanning wist te vinden. 

In de gloriedagen van onze sporttempel hingen 

de koperen lampenkappen bij de bar er floris-

sant, edoch gebutst bij. Kinderen speelden vrolijk 

in de gangen en in de sporttempel werd onze 

mooie sport weelderig en intensief bedreven. Dit 

veelal door jonge, welgetrainde atleten, die nuch-

ter bleven om een competitie-overwinning te 

behalen en die weken op dieet gingen om een zo 

afgetraind mogelijk postuur ten tijde van toer-

nooidagen te hebben… 

 

Zowel onze mooie sporttempel, als onze ooit zo 

getrainde atleten zijn in verval geraakt. Het inte-

rieur uit 1979, de tijd dat Hein nog een fiere vijf-

tiger was, is aan vervanging toe. De muren van 

het sanitair bleken na een grondige Kärcher-

beurt wit te zijn, tot ieders verbazing. En de lam-

penkappen van destijds ‘700 gulden per stuk’ zijn 

toe aan hun 11e leven. De atleten van weleer 

dragen een goed isolerende laag rond hun mid-

del (ook bekend als een ‘vetschort’, vraag Remy 

om uitleg en voorbeeld), zijn óf kalend dan wel 

grijzend en zijn voor onze badmintonsport zowat 

meer afhankelijk van braces en medical tape dan 

van hun racket… 

 

In tegenstelling tot de renovatieplannen van on-

ze sporttempel biedt deze optie voor de huidige 

badmintongeneratie geen oplossing. Daar is een 

rigoureuze vernieuwing noodzakelijk. Goed om 

te zien dat beide plannen vorm krijgen. De ge-

meente gaat – uiteraard nadat Rijen eerst een 

nieuwe sportaccommodatie heeft gekregen – 

beginnen aan de renovatie van onze sporttempel 

in Gilze. De nieuwe generatie atleten klopt steeds 

nadrukkelijker op de deur en het is een kwestie 

van tijd voordat zij het roer van de huidige gene-

ratie overnemen. 

 

Er staat ons dus op alle fronten een vernieu-

wingsslag te wachten de komende tijd. Tot het zo 

ver is, zullen we het moeten doen met ietwat 

corpulente mannen in te strakke shirtjes, van 

zwangerschap terugkomende moekes en een 

sporttempel met de inrichting gelijk aan die van 

‘Dè Wascht en Strèkt’. 

 

Awkward! 
 

Bedankt William voor het doorgeven van deze 

pagina. Ik zal wat vertellen over mijn grote inte-

resse voor sport.  

 

Ik sta binnen BC Gilze bekend als Feyenoordsup-

porter. Vorig jaar was dat voor de verandering 

ook een keer leuk, daarom had ik liever toen 

deze pagina geschreven. Dat ik vorig seizoen niet 

live heb kunnen zien hoe ‘we’ eindelijk kampioen 

werden, vind ik ook nog steeds jammer. Gelukkig 

was het voor een goede reden, want ik zat in een 

kano op het vrijgezellenfeest van Evelien met 

gelukkig nog een andere Feyenoorder. Toen we 

de boot weer uitstapten heb ik natuurlijk gelijk 

ons pap gebeld om naar het wedstrijdverslag te 

vragen. Later op de avond toen ik de beelden 

terug zat te kijken, heb ik wel even een traantje 

gelaten. Niet omdat de wedstrijd en het afscheid 

van Kuyt niet mooier hadden kunnen zijn, maar 

omdat het waarschijnlijk ook weer twintig jaar zal 

duren voordat er een kampioenschap te vieren 

valt. Tja, een beetje zelfspot moet je als Feyen-

oorder wel hebben. 
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Naast het voetbal volg ik qua sport vrij veel. Dat 

is ook de reden dat ik SPECO ben gaan doen, 

waar sport met een economische studie wordt 

gecombineerd. Het leukste vind ik dat alle men-

sen rondom deze opleiding ook helemaal sport-

gek zijn. Zo zat een klasgenoot een keer niet op 

te letten en vroeg de docent wat hij aan het doen 

was. “Sorry, ik ben even de loting van de Cham-

pions League aan het kijken.” Waarop mijn do-

cent de beamer aanzette en we met de hele klas 

hebben zitten kijken. Dit geeft een erg leuke 

sfeer, omdat je met iedereen een gezamenlijke 

interesse deelt. Via deze opleiding heb ik ook 

veel lezingen en workshops gehad van mensen 

uit de sportwereld, zoals Edith Bosch en Minke 

Booij en heb ik ook al mooie plaatsen mogen 

bezoeken, zoals de KNVB Campus en het ge-wel-

di-ge Belgisch Olympisch Sportmuseum. Zo is 

mijn interesse ook gegroeid voor sporten die ik 

iets minder goed kende en heb ik veel bijgeleerd 

over sporten waar ik veel over dacht te weten. 

 

Bij ons thuis deel ik deze interesse met mijn va-

der. Ik geloof wel dat er iets mis is gegaan met 

het doorgeven van deze genen, want Jannes 

heeft dan weer een hekel aan sport en is weer 

meer van de muziek en mode. Achteraf was het 

misschien handiger geweest als we dat hadden 

omgewisseld. Hij en Sofie vinden het ook altijd 

erg gezellig op zondagavond om zeven uur als 

Studio Sport begint. 

 

Het leukste om te kijken vind ik wielrennen. Op 

dit moment is het als Nederlander ook erg leuk 

om te volgen, dus als je deze zomer het Neder-

lands elftal mist, ga dan vooral naar de Tour kij-

ken. Met een beetje geluk doen Mollema en 

Dumoulin mee en hebben we wellicht alsnog een 

oranje en hopelijk gele zomer.  

 

Ook kunnen we vooruit kijken naar de Olympi-

sche Spelen in Pj... Pyeon… Pyeonchang, oftewel 

het NK Schaatsen. Misschien nog belangrijker is 

het OKT in december, waarbij de startbewijzen 

worden verdeeld. En in januari start het tennis-

seizoen weer met de Australian Open met hope-

lijk alle spelers zonder blessures. Dan komen 

vervolgens de voorjaarsklassiekers er weer aan. 

En dan hebben we het nog niet eens gehad over 

het belangrijkste sportevenement van het jaar: 

namelijk de BC Gilze Clubkampioenschappen. 

Pff….. Wat kan je het als student toch druk heb-

ben.  

 

Naast het volgen van sport op TV, heb ik nog veel 

op mijn bucketlist staan om te bezoeken. Zo wil 

ik graag Federer nog een keer zien tennissen en 

wil ik nog een keer naar een thuiswedstrijd van 

FC Barcelona. Ik heb ook nog de ambitie om de 

Mont Ventoux een keer op te fietsen, maar mis-

schien dat ik die nog bijstel naar een bezoek met 

de auto. In Barcelona heb ik Camp Nou al wel 

een keer bezocht en van de zomer ben ik naar 

het Olympisch stadion in Berlijn geweest.  In 

Camp Nou is de Nederlandse invloed van o.a. 

Cruijff en Koeman mooi om te zien en in Berlijn 

was de historie vanuit de Tweede Wereldoorlog 

erg indrukwekkend. Het interessante aan zulke 

bezoeken vind ik dat je de geschiedenis en cul-

tuur rondom een club leert kennen. Daarom wil 

ik nog veel stadions en wedstrijden gaan bezoe-

ken. 

 

 

 

Ik wil de pagina graag doorgeven aan Simone 

Kreeft en wat horen over haar hobby naast 

badminton, namelijk voetbal. 

 

 

 



 

`t Virke seizoen 26 nummer 2 15 

 

 

 

 

 



 

16 Kopij: kopijvirke@outlook.com 

 

Doorgeefpagina  

senioren 
 

Erwin Oprins, bedankt voor deze mooie taak om 

een stukje over mezelf te schrijven. 

 

Aangezien dit Virke tussen Sinterklaas en Kerst 

zal verschijnen, 

Zal ik mijn stukje voor jullie rijmen. 

 

Velen zullen het niet verwachten, maar heus het 

is echt waar, 

Ik ben sinds november 42 jaar. 

 

 

 

Ik ben in het altijd mooie en gezellige Tilburg 

geboren, 

En heb in mijn jeugd vaak als voetballer bij Longa 

mogen scoren. 

 

In mijn jongere jaren heb ik diploma’s behaald, 

waaronder Havo en MEAO, 

Onlangs is deze nog aangevuld met een deeltijd 

HBO. 

Ik ben als Accountmanager Corporate Insurance 

bij de Rabobank aan het werk, 

Waar ik de verzekeringsportefeuilles bij mijn 

klanten versterk. 

 

In 2002 ben ik samen met Mardy komen wonen 

in het Wevershof, 

Daar hebben wij het samen met onze zoons Jorg 

en Rins heel erg tof. 

 

 

 

Ik heb jaren in het Heren 1 team van BC Gilze 

mogen badmintonnen, 

Dat waren lange dagen, veel te veel gedronken 

en helaas maar weinig gewonnen. 

 

Ik heb ook in de toenmalige jeugdcompetitie 

gespeeld met Tim en Jos, 

Zij konden toen nog niet rijden en was ik meestal 

de klos. 

 

Terwijl Tim en Jos nu aan de bar met bier zitten 

te knoeien, 

Waren zij toen nog op de baan en in de auto als 

kleuters aan het stoeien. 

 

Ik heb het nog altijd bij de BC Gilze goed naar 

mijn zin, 

En hang mijn kaartje op woensdagavond met 

plezier in. 

 

Wil je nog graag iets meer van mij weten, 

Vraag het me gerust, niet vergeten. 

 

Ik geef de pen door aan Eduard van Broekhoven. 
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Zaaldiensten 
 

20 december: Eduard van Broekhoven – Ben van 

der Veer Sr. 

 

27 december: Mandy Dirkx – Sandy van Trier - 

Graafmans 

 

3 januari: Introducee toernooi 

 

10 januari: Kees van Dongen – Mariëlla  

Theeuwes 

 

17 januari: Michel van Dongen – Patrick  

Strengman 

 

24 januari: Bart van Elderen – Evelien  

Stokkermans 

 

31 januari: Richard Schrauwen – Michel van  

Galen 

 

7 februari: Toon van Gestel – Jurgen Rommen 

 

14 februari: Dio van Gils – Cynthia Pijnenburg 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Sophie van Mierlo 

+ Lieke van Hoek 

+ Sanne Broeders 

+ Vera Diezi 

+ Sam Aarts 

+ Mark Geerts 

+ Niels Geerts 

+ Annabelle Graat 

+ Bo Kreeft 

+ Monique van der Loo 

+ Sven Schellekens 

+ Jeroen Willemen 

 

Af: 

Jarige jeugdleden 
 
Mathijs van Engelen        19 dec 

Jelle Staal         22 dec 

Sofie Liebregts          24 dec 

Aurelia Hendrickx        27 dec 

Gijs Klaassen           7 jan 

Kim van Beek         24 jan 

Lara van Gils         28 jan 

Sem van Engelen        29 jan 

Levi Olde Scheper        31 jan 

Maud van de Vegte          6 feb 

Sven Schellekens          8 feb 

Rick van Baal         11 feb 

 

Jarige seniorleden 
 

Frank van Oosterwijck           14 dec 

Ingrid Faes         18 dec 

Anoek Haarbosch        23 dec 

Tim Wirken         29 dec 

Mario van Mierlo          2 jan 

Peter de Leeuw          4 jan 

Joost Roovers         16 jan 

Leonie de Vries         25 jan 

Michel van Galen        25 jan 

Femke van Riel         12 feb 

 

 

 



 

`t Virke seizoen 26 nummer 2 19 

 

 



 

20 Kopij: kopijvirke@outlook.com 

 

Even voorstellen: De 

Midweek competitie 
 

Iedereen kent de landelijke Bondscompetitie 

waarin de hoogste twee teams van onze club 

spelen en ook de regiocompetitie die in het 

weekend gespeeld wordt is wel bekend. Maar 

wist u dat er zelfs door de week competitie ge-

speeld wordt? 

De Midweek-competitie wordt in de volksmond 

ook wel “recreatie-competitie” genoemd. Maar 

het is zeker niet zomaar recreatie-badminton. 

De competitie, die van oktober tot mei loopt, 

heeft iedere maand gemiddeld twee wedstrij-

den op een doordeweekse avond. De thuiswed-

strijden spelen we in de sporthal in Gilze op 

dinsdagavond om 20:30 uur. 

 

Niveau... 

De competitie telt 5 klassen (1
e
 t/m 5

e
 klasse) die 

qua niveau niet onder hoeven te doen voor de 

regiocompetitie en een “recreatie”  klasse (5
e
) 

waarin enigszins gevorderde en ook beginnende 

recreanten hun pittige wedstrijden spelen. Op 

dit moment hebben we teams in de 1
e
, 3

e
 en 5

e
  

klasse. 

 

Training? 

Ieder seizoen proberen we onze "recreanten" 

training aan te bieden. Bij voldoende geïnteres-

seerden trainen we op de dinsdagavond onder 

leiding van een deskundige trainer om ieders 

hoge (?!) niveau vast te houden of om nog beter 

te worden... maar voor sommigen is het juist 

een pluspunt dat voor de midweek-competitie 

trainen niet verplicht is. Dus spelers die al een 

behoorlijk niveau hebben kunnen toch op een 

leuk niveau competitie (blijven) spelen. Maar 

trainen is (naast nuttig) ook gewoon gezellig. 

Dus onze training bevelen we van harte aan. 

 

1e klasse: 

In deze klasse spelen we met onze midweek-

toppers die een serieus niveau en veel ervaring 

op de baan brengen. Het niveau is vergelijkbaar 

met 2
e
 klasse regiocompetitie. Met Michel van 

Dongen, Mandy Dirkx, Anoek Haarbosch en 

Loewy Hermans hebben ze volop kwaliteit in 

huis en dat is nodig in deze klasse. Hier kun je 

zomaar spelers tegenkomen die landelijk heb-

ben gespeeld en nu niet meer in de weekenden 

willen spelen en regiotoppers die voorkeur ge-

ven aan het spelen op een doordeweekse 

avond. Zonder meer uitdagend dus. 

 

 

 

3e klasse: 

Ook topsport in de derde klasse (vergelijkbaar 

met 4e klasse regio). Hier kunnen onze B-

spelers iedere wedstrijd hun borst natmaken 

tegen pittige tegenstanders. Zeer ervaren spe-

lers als Peter de Leeuw (wie kent hem niet?) en 

Els Graafmans (wie kent haar niet?) spelen hier 

samen met nog meer ervaring (Esther de 

Greeuw en Eduard van Broekhoven) alsof hun 

leven er vanaf hangt. En dat is nodig om een 

beetje mee te kunnen doen in deze klasse. 

 

5e klasse: 

Zelfs in deze laagste klasse is het topsport. Onze 

ervaren recreanten vinden hier uitdaging ge-

noeg in leuke, spannende en soms slopende 

partijen. Vraag het maar aan Jacqueline de Jong, 

André de Vette, Frans Oprins, Ingrid Faes of  

Jolanda van den Broek. Ook hier telt ervaring 

flink mee maar er is ook gelegenheid voor min-
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der ervaren recreanten om met competitie spe-

len te beginnen. Enig niveau is wel gewenst 

want er wordt steeds écht gespeeld om te win-

nen. 

 

 

 

Gezelligheid in alle klassen! 

Van de hoogste klasse tot en met de laagste is 

gezelligheid een belangrijke bijkomstigheid. 

Gezelligheid binnen het team maar ook gezel-

ligheid met de tegenstander tijdens de 3e helft. 

Gebruikelijk is het om na de wedstrijden samen 

nog een drankje te doen en meestal ook een 

hapje erbij. 

 

Interesse om mee te gaan doen met de mid-

week-competitie? 

In het nieuwe seizoen willen we graag met de 

bestaande teams blijven spelen. De samenstel-

ling is daarbij wel afhankelijk van de gegadigden 

die zich voor dat seizoen aanmelden. Maar te-

vens willen we een extra  team in de 1
e
 of 2

e
  

klasse samenstellen en een tweede team in de 

5
e
 klasse. We zoeken dus nieuwe spelers (of 

herintreders) die bijvoorbeeld ervaring in de 

regiocompetitie of landelijk hebben (voor de 

1
e
/2

e
  klasse) en naar recreanten van behoorlijk 

niveau die aan het  competitiespelen willen 

proeven in combinatie met wat meer ervaren 

spelers (5
e
 klasse). 

 

Komt dat zien: 

Op dinsdagavond 20 februari 2018 spelen alle 

drie onze Midweek-teams thuis. Vanaf 20:30 uur 

kan iedereen de Midweek-sfeer komen proeven 

en onze speelsters en spelers aan komen moe-

digen. Breng spandoeken en juichsticks mee en 

we maken er een gezellige avond van. 

 

Meer info... 

Wil je meer weten over de Midweek-competitie 

of wil je je alvast aanmelden... neem even con-

tact op met Jacqueline de Jong (voorzitster Re-

creatie-Commissie) of Joost Roovers (competitie-

leider Recreanten). Natuurlijk kun je voor alle 

sterke verhalen ook eens gaan kletsen bij een 

van onze ervaren midweek-spelers. Laat je (zo 

nodig) overhalen om deze competitie uit te pro-

beren! Van harte aanbevolen!!! 

 

Joost Roovers  

Competitieleider Recreanten 

 

Nabeschouwing Ge-

meente toernooi 2017 
 

Wat…een…weekend! In het weekend van zater-

dag 21 en zondag 22 oktober was het Univé 

Gemeentelijk badmintontoernooi. Dit jaar werd 

de organisatie gedaan door BC Bever, de bad-

mintonclub uit Rijen. De wedstrijden begonnen 

zaterdag al om 08:30 uur en dit was dan ook 

hard nodig om alle wedstrijden binnen het 

weekend te kunnen spelen.  

 

 

 

Op zaterdag werden er veelal poulewedstrijden 

gespeeld. In de verschillende categorieën deden 

zowel de spelers van BC Gilze als BV Bever hun 
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best om zo hoog mogelijk in de poule te eindi-

gen, zodat ze door zouden gaan naar het afval-

schema. Veel mensen weten het niet, maar het 

Gemeentelijk badmintontoernooi is een uiterst 

serieuze aangelegenheid. Niet alleen is het een 

toernooi om een weekend bezig te zijn met 

badminton, maar ook wordt er gestreden om de 

Gemeentebeker. De club die de beker wint mag 

zich een jaar lang ‘de beste’ club van de ge-

meente Gilze–Rijen noemen. Op zondagmiddag 

worden alle 1
e
 en 2

e
 prijzen geteld en zo wordt 

bepaald wie de meeste prijzen in de wacht heeft 

gesleept. Natuurlijk zijn de finales altijd erg 

spannend en belangrijk, maar sterker nog…de 

halve finales zijn misschien wel nog belangrijker. 

Immers bepalen deze wie er door gaat naar de 

finale en dus een punt scoort voor zijn of haar 

club. 

 

 

 

Door een aantal spannende wedstrijden op za-

terdag was het nodig een paar wedstrijden te 

verplaatsen naar zondagochtend 8uur. Een ech-

te badmintonliefhebber speelt het liefst nog in 

de nacht, maar in het donker naar de sporthal 

rijden is toch echt wel een beetje wennen. Een-

maal aangekomen met een kleine delegatie 

vanuit Gilze strikken we onze schoenen en halen 

we onze rackets uit de tas. Toeval of niet…maar 

het viel toch wel op dat er weinig tot geen Be-

vers in de zaal zijn…zouden ze hiermee de gele 

kanaries vermoeid willen maken voor de finales 

later die dag??  

 

Op zondag wordt er naast het reguliere toernooi 

ook een aangepast badmintontoernooi ge-

speeld en zijn de mini`s aanwezig om hun 

badmintonkunsten te laten zien. Al met al een 

zeer gezellige en sportieve boel. De zondagmid-

dag nadert en daarmee ook de spanning bij vele 

spelers..…”zou ik de finale halen en wellicht 

winnen”? Rond de klok van half 7 wordt de laat-

ste shuttle geslagen en zit het er ook voor dit 

jaar weer op. Dan rest enkel de prijsuitreiking 

nog. Onze sponsor Univé reikt alle prijzen uit 

aan zowel de jeugd als senioren en de organisa-

tie maakt de belangrijkste uitslag bekend. BC 

Gilze heeft de afgelopen 9 jaar de gemeentebe-

ker gewonnen, zou het ze 10 keer achter elkaar 

lukken? De uitslag spant er om…27 om 25 pun-

ten in het voordeel van BC Bever! Dit jaar mag 

de voorzitter van BC Gilze de beker overhandi-

gen aan de voorzitter van BC Bever. Toch wel 

een klein beetje pijnlijk, maar na al die jaren 

wordt het ook wel aan de Bevers gegund.  

 

 

 

Het was weer een zeer geslaagd weekend met 

sportieve hoogtepunten, verrassingen, gezellig-

heid en een gezonde rivaliteit. Wil jij met je ei-

gen ogen zien hoe de sfeer was tijdens het toer-

nooi, dan kan je een mooie compilatie zien op 

Hallo Gilze-Rijen met dank aan Jurgen Klaassen. 

Mocht je vervolgens niet meer stil kunnen zitten 

en wil je badminton zelf ook eens proberen? 

Kom dan een keer bij BC Gilze kijken en mee-

doen of check onze website www.bcgilze.nl voor 

meer informatie. 

 

http://www.bcgilze.nl/
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Van de Jeugdredactie 
 

 

 

 

 

Het komt er weer aan; sinterklaas, kerstmis en 2018. De pieten zijn al langs gekomen om samen met de 

jeugd te badmintonnen, maar kerstmis en het nieuwe jaar staan nu al om de hoek. Om te zorgen dat 

iedereen alvast in het thema kan komen, hebben we de groepsfoto van de jeugd en van de senioren in 

dit thema bewerkt.  

 

De jeugdredactie wenst iedereen een fijne sinter, kerst en nieuw! 
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Een tactisch plan met je 

service 

 

Het is een gegeven dat je vaak niet eens hoeft te 

scoren om een wedstrijd te winnen. Je laat de 

tegenstander de fouten maken en dat werkt na-

genoeg altijd. 

 

Maar er zit ook een groot verschil tussen wie er 

aan de service is en wie de daar op volgende 

rally statistisch gezien gaat winnen. De speler die 

de service krijgt, heeft de beste kans om de rally 

te winnen terwijl - als je de service hebt - je kans 

dus het grootst is dat je de daar op volgende 

rally gaat verliezen. 

 

Als het verlies optreedt na je eigen service, dan is 

de kans het grootst dat dit in de eerste twee sla-

gen gebeurt: dus je service, de return, jouw eer-

ste slag na de service en de tweede slag van je 

tegenstander. Overleef je dit, dan wordt de kans 

dat je de rally verliest aanmerkelijk kleiner. 

 

Als het fout gaat bij je eigen service, dan gaat het 

fout tussen de service en de tweede slag van je 

tegenstander. De kans dat je de rally verliest in 

deze eerste slagenwisselingen is 75%, dat zakt 

naar 45% als je de eerste twee slagen van je te-

genstander overleeft. 

 

Er zit ook vaak verschil in op welke service je de 

rally vaker verliest. De korte backhand (BH) ser-

vice vanaf de linker zijde schept vaak een gevaar-

lijke situatie op je eigen forehand (FH) kant ach-

ter. Als je gewoon voorbij gespeeld wordt op je 

FH-kant is dat al gevaarlijk genoeg, omdat het de 

kant met de minste mogelijkheden is, maar als je 

ook nog eens met je voeten in de verkeerde posi-

tie staat, heeft je tegenstander het wel heel erg 

makkelijk om tegen je voeten in je op de FH on-

der druk te zetten. 

 

Het is denk ik niet nodig om nog eens extra uit te 

leggen dat een korte BH service uit het linker vak 

extra gevaarlijk wordt als er ook nog eens wordt 

gekozen voor een service naar de buitenlijn. Ik ga 

niet elke servicesituatie uitleggen: het is aan jullie 

trainers en spelers zelf om de andere situaties in 

te vullen aan de hand van het voorbeeld wat ik 

heb gegeven. 

 

De reden waarom dit gebeurt, is toe te schrijven 

aan een aantal elementen. Op de eerste plaats 

hebben veel te weinig spelers een plan (tactiek) 

met de service. Zoals ik hierboven heb bespro-

ken heeft de verkeerde keuze van service ver-

strekkende gevolgen die je kans op het winnen 

van de rally op je eigen service zeer beperken. 

Als je niet weet waar de service terug gaat ko-

men, dan sta je in werkelijkheid gewoon te wach-

ten op wat je tegenstander met je wil gaan doen 

in plaats van de tegenstander te dwingen iets te 

doen wat jij graag zou willen dat hij doet. Op de 

tweede plaats is de serveerder niet voldoende 

klaar voor de return door een veel te passieve 

manier van serveren. Je zou een voordeel moe-

ten hebben als jij kan bepalen waar en hoe je de 

rally gaat beginnen, maar het tegenovergestelde 

is waar: door geen tactisch plan te hebben met je 

service sta je op een achterstand als je moet 

serveren. 

 

 

 

Op mijn trainingen op OroDenmark hou ik vaak 

de statistieken bij van de manier waarop de ser-

vice wordt uitgevoerd en wat het gevolg is van 

deze service. Er komen voor spelers hele andere 
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dingen naar voren dan de indruk die ze zelf heb-

ben over hun eigen servicesituaties. Bijna alle 

spelers hebben niet de indruk dat ze veel rally's 

verliezen als ze zelf serveren, noch hebben ze 

door dat dit vaak ook geldt voor de tegenstan-

der. Dus beide spelers doen niets met deze ge-

gevens. De serveerder gaat geen betere keuze 

maken, is niet meer voorbereid op de service en 

gaat gewoon verder met de volgende rally. De 

tegenstander maakt er ook geen gebruik van 

door bijvoorbeeld meer druk uit te oefenen om 

zo meer fouten binnen de eerste twee slagen uit 

te lokken. 

 

Alleen al door de spelers te vertellen dat deze 

dingen gebeuren verandert het spel à la minute. 

Van de eerste naar de tweede set zie je een om-

mezwaai in de manier waarop een speler punten 

maakt en hoe hij klaar staat na de service. 

 

Ik heb er natuurlijk ook oefeningen bij verzonnen 

en een daarvan is het spelen van vijf service-

rally's per speler. Speler 1 start met serveren, de 

tegenstander slaat de shuttle terug met het doel 

om binnen twee slagen een punt te maken door 

of zelf te scoren of de tegenstander een fout te 

laten maken. De serveerder kan de eerste slag 

terug slaan en proberen de rally onder controle 

te krijgen, daarna heeft de tegenstander zijn 

tweede slag om de rally af te maken. Als de ser-

veerder deze slag terug kan spelen, dan is er 

geen punt en wordt er opnieuw geserveerd. Bij 

verlies binnen deze vier slagen krijgt de tegen-

stander een punt, bij score binnen deze vier sla-

gen krijgt de serveerder een punt. Wie het eerst 

bij vijf punten is, heeft de set gewonnen. Je kunt 

dit spelen met the best of 3 of the best of 5. Je 

moet tossen om wie er gaat beginnen met het 

serveren, want deze is vaak in de lastigste posi-

tie, zeker als je dit soort games niet eerder heb 

gedaan. 

 

 

 

Het leuke van deze training is dat het zeer snel 

effect heeft en dat je er niet weken op hoeft te 

trainen. Het is veel meer een instelling of mind-

set die veranderd moet worden. Probeer het 

maar eens. 

 

door Ron Daniëls 

bron: Badmintononline.nl 
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze 
 

Van Schijndel Metaal BV | T.S.C. Gosens | Bouwbedrijf Vermeulen 

Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV 

Forga metaalvervorming B.V. | Vermeer Architecten | Oomen Hoveniers 

Keurslagerij De Jong | Wouters Sports | Koningslicht BV | Van Eerd BV 

Veldsink-Roelands Verzekeringen 

 

Hoofdsponsoren: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness, Fysiotherapie Gilze 
Sponsor Clubkampioenschappen: Kreeft Assurantiën 
 

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

……… Frans Op(a)rins al in oktober is begonnen met ‘Movember’? 

 

……… het grootste zichtbare verschil tussen Fenne en Simone zit in het ronde(re) hoofd (althans bij één  

van de twee volgens henzelf)? 

 

……… Evelien schitterende vingerkootjes heeft? 

 

……… we ook Jeroen Willemen en Joost Roovers mogen feliciteren met hun recente vaderschap? 

 

……… het de eerste keer in 10 jaar was dat de Gemeentebeker in Rijense handen is gekomen? 

 

……… dit absoluut niets te maken heeft met het feit dat Sofie het voorzitterschap van Ben heeft overge-

nomen na 9 jaar? 

 

……… het echter natuurlijk wel erg toevallig is…? 

 

……… Jurgen Rommen tijdens het Univé gemeentetoernooi in zijn derde jeugd terecht kwam en de  

pannen van het dak badmintonde? 

 

……… er zich gelukkig weer nieuw Van Mierlo-badmintontalent heeft gemeld bij onze club? 

 

……… Simone de persoonlijke assistent van Eva is tijdens de jeugdtrainingen? 

 

……… er veel te veel fysieke gelijkenissen zijn onder sommige van onze leden waarbij met name de twee-

lingen en broers/zussen voor de nodige verwarring zorgen? 

 

……… Eva en Sofie tegenwoordig in het bestuur optreden als Statler & Waldorf (die 2 oude mopperkon-

ten van de Muppetshow die op dat balkon zitten)? 

 

……… er inmiddels maar liefst 37 leden rondlopen met die supercoole (en allemaal exact dezelfde…) 

unieke BC Gilze-Dopper? 

 

……… Richard graag appelflappen zou willen happen als competitie-afsluitings-uitje? 

 

……… Joey sinds de herfstactiviteit ook wel bekend staat als Sven Kramer? 

 

……… we wel hopen dat Sven Kramer toch iets beter schaatst bij de Olympische Spelen? 

 

……… Bente nu ook al duikt op het ijs?  

 

……… Evelien de film ‘Dummie de Mummie’ maar ingewikkeld vond? 

 

……… zij deze ge-wel-di-ge grap de volgende keer voor de jeugd iets minder ingewikkeld zal maken? 


