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Van de Redactie 
 
Beste badmintonners en andere lezers. 
 

Het 2e Virke van dit seizoen 2012-2013 
ligt nu voor u. Op de achtergrond heb-
ben verschillende personen weer gepro-
beerd een leuk Virke voor u samen te 
stellen. Het blijkt toch elke keer weer 
een uitdaging te zijn om op tijd het Virke 
aan te leveren bij de drukker. Fijn als 
iedereen daaraan meewerkt en op tijd 
kopij kan aanleveren. 
 
In dit Virke natuurlijk volop aandacht 
voor het geslaagde gemeentetoernooi 
wat we net achter de rug hebben en wat 
prima  was georganiseerd door BC Gilze. 
Zoals gebruikelijk bestaat dit Virke uit de 
gebruikelijke vaste rubrieken met o.a.  
inbreng vanuit de verschillende commis-
sies.  
Ook deze keer weer een stuk van onze 
eigen scheidsrechter Joost Roovers, dit-
maal over de referee. Verder vertellen 
verschillende (jeugd)leden in verschil-
lende rubrieken weer iets over zichzelf. 
Vaak zien we dat de “Wist u datjes..” als 
eerste gelezen worden. Maar vorige keer 
bleek ook de fotorubriek in de smaak te 
vallen. We hebben deze keer weer wat te 
raden in die rubriek: herkent u onze le-
den nu ook??  
 

Veel leesplezier, namens de redactie, 
Ed en Jos 
 

 
Van de Voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Op het moment van het schrijven van dit 
stukje is het gemeentetoernooi enkele 
dagen achter ons. Het was een weekend  

om trots op te zijn voor BC Gilze. De 
overgrote meerderheid van de deelne-
mers waren leden van onze vereniging 
en het was dan ook niet verrassend dat 
de meeste prijzen naar Gilze gingen. De 
bokaal voor de beste badmintonvereni-
ging van de gemeente Gilze-Rijen blijft 
weer netjes staan waar hij al een aantal 
jaren staat. 
 
Als ik terugdenk aan het weekend geeft 
me dat een goed gevoel. Ik heb heel 
veel spannende wedstrijden gezien, in 
alle klassen. Van de mini’s tot de vetera-
nen, van de beginnende recreanten tot 
de A-klasse. Dat het spannende wed-
strijden waren bleek ook wel uit het tijd-
stip waarop het toernooi eindigde, er zijn 
veel lange driesetters gespeeld. Dit on-
danks de inzet door de wedstrijdleiding 
om de banen zo veel mogelijk bezet te 
houden. Daar kan Izaak Kluit over mee-
praten. Hij had nog geen hand gegeven 
aan het einde van een wedstrijd of zijn 
volgende wedstrijd werd alweer omge-
roepen. En hij was daarin geen uitzonde-
ring. 
 
Naast de sportieve en competitieve kant, 
is natuurlijk ook de gezelligheid en socia-
le sfeer belangrijk. Een aanzet hiervoor 
werd al gegeven door Mario van Mierlo in 
het Weekblad Gilze-Rijen door een ludiek 
stukje. Op het toernooi werden alle spe-
lers verwelkomd door een levensgrote 
groepsfoto van onze bonds- en regio-
competitiespelers. Iedereen die nog geen 
lid was van BC Gilze kon zich toch een 
beetje onderdeel van BC Gilze wanen 
door zich op de foto te laten zetten 
bij/achter/in deze groepsfoto. Dit verge-
zeld met de tekst: “If you can’t beat 
them, join them!”. Mario van Mierlo en 
ondergetekende hadden het idee onder 
de douche na het badmintonnen gekre-
gen, maar handig als wij zijn, hadden we 
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toch de hulp nodig van anderen. Peter 
de Leeuw heeft gezorgd voor de afdruk, 
Remy van Mierlo heeft het stevige karton 
met een vrachtwagen laten afleveren en 
Remy heeft het geheel ook nog in elkaar 
gezet. Dit alles strak georganiseerd door 
Mario. Remy, Peter en Mario, bedankt! 
De sfeer hing er verder gedurende het 
gehele weekend lekker bij (Gerard Ekdomme-

tje). De sociale contacten met onze Be-
vervrienden werden nog eens aange-
haald en ook de BC Gilze leden onderling 
hebben veel plezier gehad. Het was leuk 
om te zien dat oud-badmintonners, ge-
legenheidsbadmintonners (lees tennis-
sers) en nieuwe leden goed meekonden 
in de klasses. Tot slot is het lange sport-
weekend afgesloten, door ruim 40 deel-
nemers, met een heerlijk buffet bij Leny, 
Huub en Jim van den Ouweland.  
Langs deze weg wil ik de toernooiorgani-
satie, Maaike de Jong, Kimberley van 
Zon en Bart van Gurp (BC Bever), de 
wedstrijdtafel, Ilse van den Braak, Peter 
Geerts en Claud Klaassen en onze club-
scheidsrechter Joost Roovers hartelijk 
danken voor hun inzet. Het was allemaal 
top georganiseerd! 
 
Tot slot wil ik alle leden uitnodigen om 
deel te nemen aan de clubkampioen-
schappen in maart. Deze zullen worden 
gehouden op 23 en 24 maart, noteer dit 
alvast in je agenda. 
 

Hartelijke groeten, 
 
Ben van der Veer jr. 
 

“We are what we pretend to be, 
so we must be careful about what we 

pretend to be.” 
 

~ Kurt Vonnegut ~ 

Technische    
Commissie 
 
De competities zijn weer in volle gang. 
Ondanks de nodige blessures en de di-
verse invallers waar de TC al een beroep 
op heeft moeten doen (bedankt inval-
lers!) mogen we niet klagen over de 
prestaties, uitzonderingen daargelaten. 
De stand per team (per 24 oktober): 
 
Gilze 1: 3e  Gilze JMU17:  6e 
Gilze 2: 5e  Gilze JMU13-1: 1e  
Gilze 3: 7 e  Gilze JMU13-2: 6e 
Gilze 4: 6 e  Gilze JMU11-1: 1e 
Gilze 5: 8 e  Gilze JMU11-2: 4e 
Gilze H1: 5 e  Gilze JMU11-3: 3e 

 
Als je de actuele standen wil zien, per 
team, kun je deze volgen via de ‘compe-
titielink’ op www.bcgilze.nl. 
 
Sommige standen zijn echter nog ietwat 
vertekend doordat sommige Gilze-teams 
nog wedstrijden moeten inhalen om een 
goed vergelijk te kunnen maken met hun 
tegenstanders. We hebben goede hoop 
dat er zeker bij de jeugdteams minimaal 
1 kampioensteam gaat komen en dat er 
bij de senioren geen degradanten zullen 
zijn. Dan is de TC grotendeels tevreden 
over dit seizoen waarbij gezegd moet 
worden dat meerdere teams nu weer een 
klasse hoger spelen dan vorig seizoen.  
In de Week van de Scheidsrechter heb-
ben we extra aandacht gevraagd voor 
met name onze eigen Bondsscheidsrech-
ter Joost Roovers.  
 
Dankzij zijn inzet kunnen Gilze 1 en 2 
uitkomen in de landelijke Bondscompeti-
tie. Joost laat elders in dit Virke ook 
weer zijn licht schijnen over scheidsrech-
terlijke zaken. Joost, bedankt! 
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Binnenkort zullen we starten met het 
inventariseren van de spelers die moge-
lijk langer willen doortrainen. De club-
kampioenschappen zijn hierbij weer een 
eindpunt waar iedereen zich weer van 
zijn beste kant wil laten zien. Het Ge-
meentelijk Badmintontoernooi ligt inmid-
dels weer achter ons, waarbij ook onze 
competitiespelers nauwelijks wedstrijden 
hebben verloren van de Bever-
opponenten. De TC bekijkt deze resulta-
ten per competitiespeler, maar is er zich 
van bewust dat dit slechts een moment-
opname is. Deze resultaten zullen we 
optellen bij de competitieresultaten en 
trainingsopkomst/inzet om zodoende 
elke speler volgend seizoen weer in het 
juiste team te plaatsen. 
 
Het JeugdTrainingsPlan, wat gedurende 
dit seizoen op de woensdag wordt uitge-
voerd, zorgt mede voor de positieve 
competitieresultaten bij de jeugdteams. 
Het talentvolle competitieteam 5, be-
staande uit Colette, Eva, Sofie, Dio en 
Giancarlo, laat –ondanks hun 8e plaats 
tot dusver- grote vorderingen in spelni-
veau zien. Gelukkig zijn en blijven zij 
zich er van bewust dat zij over enkele 
jaren de plaatsen in Gilze 1 zullen gaan 
overnemen en daarvoor blijft deze pro-
gressie nodig. 
 
Namens de  Technische Commissie, 
 
Mario van Mierlo 
 

 
 
 
 
 

Recreatie  
Commissie 
  
Ik wil graag even de focus leggen op de 
voor de vereniging belangrijke groei van 
BC Gilze. Ik constateer dat het aantal 
nieuwe leden is tweemaal zo groot is als 
het aantal vertrekkende leden! Dus is er 
werk aan de winkel voor onze commis-
sieleden Ilse en Jacqueline om deze 
nieuwe leden de weg te wijzen binnen de 
club. Een belangrijke taak want nieuwe 
leden binnenhalen is 1, maar ervoor zor-
gen dat ze het ook naar hun zin hebben 
is 2. 
Het is in het belang van een vereniging 
om een zo goed mogelijk gemêleerd le-
denbestand te hebben. Dat bevordert 
het sociale welzijn van de vereniging. 
Dus naast de topsporters heb je zeker 
ook tobsporters nodig. Een juist even-
wicht voorkomt excessen zowel in topni-
veau als in de recreatieve klassen. 
Ook de financiële kant van de zaak vaart 
wel bij een goede verdeling. En daarmee 
samenhangend ook de organisatie van 
allerlei evenementen binnen (en buiten) 
de vereniging, ook nog eens binnen en 
buiten de sporttak maakt de BC Gilze 
een goede vereniging. 
Kortom we kunnen stellen dat BC Gilze 
een actieve club is die naar onze mening 
aan al bovenstaande vereisten voldoet. 
Maar ook hier geldt een goede vereni-
ging hebben is 1, een goede vereniging 
houden is 2. Door de aanwas van nieuwe 
leden houden we de vereniging gezond 
en in evenwicht. Na de eerste introductie 
van deze mensen door onze commissie-
leden ligt er een taak voor iedereen om 
er voor te zorgen dat het ook blijvertjes 
zijn, maar daar heb ik uit ervaring alle 
vertrouwen in. 
 
Groetjes Jacqueline. 
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Mary Zeldenrustlaan 52
      
5122 CE Rijen 
 

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

J. v.d. Pol 

bouwbedrijf b.v.
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Jeugdcommissie  

 
Afgelopen periode 
De afgelopen periode was voor de jeugd-
commissie een rustige periode. Een aan-
tal weken geleden is de Dubbel Cup weer 
van start gegaan. Hierin nemen jullie het 
op verschillende Dubbel Cup-avonden 
met verschillende partners tegen elkaar 
op, om zo aan het einde van het seizoen 
te bekijken wie zich Dubbel Cup koning 
of Dubbel Cup koningin mag noemen. 
Doe dus allemaal goed je best! 
 
Komende periode 
De komende periode wordt gelukkig 
weer wat drukker. Er staan een aantal 
activiteiten op het programma 
 
Herfstactiviteit 
Allereerst staat de jeugdactiviteit op het 
programma. Zaterdag 24 november 
gaan we met hopelijk veel jeugdleden 
naar het Stappegoorgebied in Tilburg. 
Daar gaan mogen de jeugdleden kiezen: 
of naar de film of een middag schaatsen. 
Inmiddels zijn de uitnodigingen hiervoor 
uitgedeeld en stromen de inschrijvingen 
binnen. Nog niet ingeschreven? Doe dit 
dan snel bij Jacqueline de Jong of Tim 
Braspenning. Voor deelname aan deze 
activiteit vragen wij een bijdrage van € 
2,-. 
 
Minicompetitie 
Ook zijn de eerste uitnodigingen voor de 
minicompetitie uitgedeeld ten tijde van 
het verschijnen van dit Virke. De mini-
competitie is een kleinschalige competi-
tie tussen verenigingen uit de omgeving. 
Het doel is om beginnende jeugdleden 
de eerste vormen van wedstrijdbadmin-
ton en competitiewedstrijden mee te ge-
ven. Een kleinschalige competitie die 
vooral gericht is op het samenspel en 
gezelligheid. Ook kinderen die al in de 

“officiële” jeugdcompetitie hebben ge-
speeld, mogen zich opgeven voor de mi-
nicompetitie. Nog geen uitnodiging ge-
had? Laat dit dan weten aan Jacqueline 
de Jong of Tim Braspenning 
 
Seizoensplanner 
Benieuwd naar wat er de komende we-
ken op het programma staat? Op de 
website van BC Gilze staat al vanaf begin 
van dit seizoen de seizoenplanner voor 
de jeugd. Ga naar 
http://bcgilze.nl/SEIZOENSPLANNING%2
0JEUGD12_13.html om te zien wat er dit 
seizoen allemaal ingepland staat! 
 
Hopelijk is er de volgende keer weer wat 
meer te melden vanuit de jeugdcommis-
sie. Voor nu; opgeven voor de jeugdacti-
viteit en de minicompetitie! 
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PR Commissie 
 
De competitie is begonnen en de meeste 
teams zijn voortvarend van start ge-
gaan. Ook de jeugdspelers hebben in-
middels hun eerste successen geboekt in 
het nieuwe tenue. Na een paar weken 
oefenen in de competitie brak eind okto-
ber het grote moment aan voor onze 
badmintonhelden, de strijd tegen onze 
Rijense vrienden van Bever! 
Ben, Mario en Peter hebben dit grootse 
evenement extra kracht bijgezet door 
een mooie stunt uit te halen. De foto van 
de competitiespelers was levensgroot 
afgebeeld bij de ingang, met het motto: 
“If you can’t beat them, join them”. Een 
groot succes, want het heeft menig Be-

ver angst ingeboezemd. Ook dit jaar 
ging de gemeentebokaal namelijk weer 
ruimschoots naar Gilze. 
Verder loopt inmiddels alles op rolletjes 
en doet Femke namens de PR commissie 
haar best om iedere week een leuk ver-
haal in te sturen naar het weekblad Gilze  
en Rijen. Alle teams zullen hiervoor be-
naderd worden, maar het wordt natuur-
lijk altijd gewaardeerd als je een keer 
spontaan een stukje aanlevert. 
Aan iedereen veel succes toegewenst 
tijdens de competitie wedstrijden en veel 
plezier op de woensdagavonden! 
Groeten namens de PR commissie, 
 
Michel van Dongen 
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Haarmode la belleza 

U kapster en nagelstyliste.    
Ook voor sieraden,tassen 
& leuke workshop of cadeaubon. 
Oranjestraat 39a  06 – 51217219 
5126 BL, Gilze              www.haarmodelabelleza.nl     
 
Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting           

C1000 Hapers 
Nieuwstraat 109 
5126 CC Gilze 

Tel: 0161 451206 
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Jarige jeugdleden 
 
Lars Vermeeren   12 nov 
Bente Willemse   12 nov 
Hugo Dilweg    14 nov 
Jasmijn Mutsaers   14 nov 
Remco van Gestel   15 nov 
Ilona Oprins    17 nov 
 

Jarige seniorleden 
 
Jurgen Rommen   14 nov 
Frank van Oosterwijck  14 nov 
Ben van der Veer Sr  18 nov 
Jacqueline de Jong   28 nov 
Fred van Eck   3 dec 
Tim Braspenning   4 dec 
Kees van Dongen   6 dec 
Richard Schrauwen  11 dec 
Ingrid Faes    16 dec  
Linda Teeuwes   18 dec  
 

Zaaldiensten 
 
14 november: 
Niels Geerts + Jos Vermeulen 
 
21 november: 
Peter Geerts + Heide Vermeulen 
 
28 november:  
Toon van Gestel + Ben van der Veer Sr 
 
05 december: 
Sandy Graafmans + Ron van der Veen 
 
12 december:  
Esther de Greeuw + Bianca van der Veen 
 
19 december:  
Kees van der Heijden + Esther Tissot 

 
 

Af & Bij 
Af: 
 
- Nova van den Akker 
- Adriënne van Hoek 
 
Bij: 
 
- Ashley den Ridder 
- Rachel den Ridder 
- Kees van Dongen 
- David Bogaarts 
  

Van de Penning-
meester 
 
Hallo BC Gilze! 
 
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 
 
Hallo iedereen, 
 
Jullie zullen mij al wel kennen, maar 
aangezien ik de pen van Jeroen heb 
doorgekregen zal ik een keer uitgebreid 
over mijzelf vertellen.  

 
Ik ben op moment van lezen net 24 jaar 
en ik ben geboren en getogen in Gilze. 
Ik heb een grote passie voor sport, en 
badminton staat daarbij bovenaan mijn 
lijstje. Ik ben toen ik een jaar of acht 
was echter eerst gaan voetballen bij VV 
Gilze, wat ik heb gedaan tot ik 13 of 14 
was. Na een aantal jaar voetbal vroeg 
mijn zus Laura (die tot drie jaar geleden 
bij BC Gilze gespeeld heeft) om een keer 
mee te gaan badmintonnen. Dat vond ik 
toen zo leuk dat ik besloot om ook te 
gaan badmintonnen. Nadat ik twee jaar 
lang voetbal en badminton gecombi-
neerd had moest ik een keuze maken 
tussen een van beide. Helaas heb ik toen 
besloten om te stoppen met badminton 
en door te gaan met voetbal. Drie jaar 
later kwam ik er achter dat ik de ver-
keerde keuze had gemaakt en ben ik 
gestopt met voetbal en teruggegaan 
naar badminton. Nu heb ik veel spijt van 
de keuze om toen te stoppen, als jeugd-
lid pik je de techniek van badminton veel 

sneller op en helaas kan ik daar nu niet 
van profiteren. Ik weet overigens zeker 
dat ik in de toekomst blijf badmintonnen. 
Ik vind badminton namelijk een geweldi-
ge sport. De combinatie van techniek, 
snelheid, kracht, mogelijke slagen, 
schijnbewegingen en tactiek zorgt ervoor 
dat iedere wedstrijd anders is en dat je 
jezelf altijd kan blijven verbeteren. 
Daarnaast is BC Gilze een geweldige 
club. Ik ken geen andere sportclub waar 
zo’n grote groep mensen (en vrijwilli-
gers) zo betrokken is bij de club en bij 
elkaar, daar mogen we erg trots op zijn 
en ik draag daar graag mijn steentje aan 
bij. 
In totaal heb ik volgens mij een jaar 
jeugdcompetitie gespeeld, vervolgens als 
ik het me goed herinner in het zesde, 
vijfde en vierde en nu in het herenteam. 
Ik heb het op dit moment ontzettend 
naar mijn zin. Er is meer tegenstand dan 
in voorgaande jaren, ik kan eindelijk le-
ren spelen met veren shuttles en in dit 
team wil iedereen er echt voor gaan, wat 
het nog een stukje leuker maakt. Qua 
badmintonniveau ben ik realistisch en 
weet ik dat ik te weinig talent heb om 
ooit het eerste van Gilze te halen, maar 
dan nog is het een mooie uitdaging om 
alles uit mezelf te halen en me te blijven 
verbeteren. Daarnaast zit ik al een jaar 
of vijf in de RC commissie en zodoende 
ben ik onder andere (mede) verantwoor-
delijk geweest voor het BC Gilze dart-
toernooi, het glow in the dark toernooi 
en de BC Gilze badminton Paralympics. 
Naast badminton heb ik echter ook een 
passie voor andere sporten. Ik fitness al 
een jaar of zes en verder ga ik graag 
hardlopen of tafeltennissen en in de toe-
komst wil ik ook gaan wielrennen.  
Ik vind het heerlijk om zo druk bezig te 
zijn en op deze manier kan ik topfit blij-
ven en mezelf verbeteren. Helaas kamp 
ik sinds 3 jaar met een zware en vaak 
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terugkerende blessure aan mijn onder-
rug. Daardoor zou ik eigenlijk een stap 
terug moeten doen om te voorkomen dat 
dit blijft opspelen, maar mijn passie voor 
badminton is daar te groot voor. Daarom 
hoop ik dat ik een andere oplossing kan 
vinden voor die blessure.  
Genoeg over sport, nu nog een korte 
inkijk in mijn persoonlijke en dagelijkse 
leven. Ik kom uit een gezin met vier kin-
deren. Mijn broer Jeroen (31) woont en 
werkt op dit moment in de wetenschap 
in New York. Ik houd zelf erg van reizen 
en dit biedt me de ideale mogelijkheid 
om zelf een bezoek te brengen aan New 
York, wat dan ook gepland staat rond 
mei 2013 in een combinatie trip naar 
New York en een tropisch eiland in de 
Caribische zee. Verder ga ik in de toe-
komst graag nog naar Brazilië, Australië, 
Nieuw Zeeland en Hawaï. Ik houd van 
mooie natuur en cultuur en die landen 
bieden dat bij uitstek. Naast reizen houd 
ik me ook graag bezig met het produce-
ren en draaien (DJ) van harde dancemu-
ziek (hardstyle), al heb ik daar helaas 
steeds minder tijd voor. 
 
Qua studie ben ik in juli dit jaar afgestu-
deerd aan de studie Marketing Manage-
ment aan de Universiteit van Tilburg. Ik 
heb tijdens die studie een grote passie 
ontwikkeld voor marketing en onderne-
merschap. Ik vind het geweldig om bezig 
te zijn met het bedenken en ontwikkelen 
van ideeën, of het nou gaat om een 
nieuw merk, een nieuw product, een 
evenement of een compleet bedrijf. Zo 
heb ik zelf een aantal jaar geleden een 
eigen bedrijf gestart en een sport social 
media website gelanceerd. Ondanks de 
positieve publiciteit en belangstelling die 
ik daarbij gerealiseerd heb is de onder-
neming geen groot succes geworden, 
voornamelijk doordat het moeilijk te 
combineren was met mijn studie en ik 

weinig budget had. Ik blijf echter bezig 
met het uitdenken van ideeën, al wil ik 
me nu eerst op mijn carrière richten. Het 
is mijn levensdoel om zoveel mogelijk uit 
mijn leven te halen en écht te gaan voor 
het hoogst haalbare. Ik ben op dit mo-
ment dan ook druk bezig met het zoeken 
naar een pittige startersbaan waarmee ik 
mijn loopbaan een ideale start kan ge-
ven, zodat ik later op (inter)nationaal 
niveau bezig kan zijn met mijn zojuist 
genoemde passie. Ik weet daarin precies 
wat ik wil en ga er alles aan doen om 
mijn dromen te verwezenlijken.  
Tot slot heb ik al meer dan 5 jaar een 
geweldige vriendin genaamd Valerie 
waarmee ik zodra ik een baan heb ga 
samenwonen. Verder geniet ik er elke 
week weer van om na het badmintonnen 
een aantal biertjes te drinken met de 
andere leden en sta ik (natuurlijk geheel 
onterecht...;-)) bekend als de slechtste 
grappenmaker van BC Gilze. Aangezien 
ik vind dat je jezelf vooral niet te serieus 
moet nemen wil ik dat in de toekomst 
graag zo houden! 

 
 
Bedankt voor je interesse in mijn leven 
en ik geef de pen nu graag door aan 
Femke van Riel. Succes Femke, ik ben 
benieuwd wat je te vertellen hebt!  
 
Groetjes, Ruud van Heijst 
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Sfeerimpressie Gemeentetoernooi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE: 
 

Hoofdsponsor seniorencompetitie: 
Sporthal “Achter de Tuintjes” 

 
 
 
 
 
 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 
Ingrid Veroude Fysiotherapie 

 
 
 
 
 
 
 

Telbordsponsoren: 
Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor 

Slagerij de Jong | SHC 
Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling 

Wilkin Sports | TSC Gosens 
 

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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Doorgeefpagina 
Jeugd 
 
Hallo lezers,  
 
Hallo ik ben 
Anouk Baart 
en ik ben 10 
jaar. 
Ik vind het 
heel aardig 
dat Pleun de 
doorgeefpa-
gina aan mij 
gaf daarvoor 
hartelijk be-
dankt Pleun. 
Ik woon in Gilze,  Meierstraat 12 samen 
met: mijn broer Dennis,  mijn moeder, 
mijn vader en mijn 2 konijntjes: Didi en 
Dolly die zijn heel lief . 
Ik zit op de Bolster in groep 7a samen 
met mijn klasgenootjes. 
 
Ik zit op badminton en dansen. Ik zit op 
badminton omdat: ik dat heel leuk vind, 
het leukste vind ik de wedstrijdjes. Mijn 
hobby’s zijn: knutselen, met mijn konij-
nen kroelen en skeeleren.   
 
Groetjes van mij. 
 
Ik geef de doorgeefpagina aan Rosalie 
Leuring omdat ik haar heel aardig vind 
en er vaak mee badminton. 
 
Groetjes Anouk ;-) 
 
 
 
 
 
 
  

Van de  
Scheidsrechter 
 
Naast de scheidsrechter en de lijnrech-
ters zijn er nog meer wedstrijdfunctiona-
rissen. O.a. de referee. Deze is de eind-
verantwoordelijke over de hele wedstrijd 
of over het gehele toernooi.  
 
Veel leesplezier, 
 
Joost Roovers 
Nationaal Scheidsrechter, Badminton 
Nederland 
 
Waar kom je ze in het wild tegen? 
Referees kom je tegen op toernooien van 
Nationaal-/internationaal belang, Kampi-
oenschappen en in de Eredivisie. Ze zijn 
dan aangesteld als de eindverantwoorde-
lijke Badminton Nederland-functionaris. 
Badminton Nederland beschikt op dit 
moment over 13 referees. 
In  de eerste divisie worden geen aparte 
referees aangesteld maar zal een van de 
aangestelde scheidsrechters (of eventu-
eel een aangestelde begeleider) de taak 
van referee op zich nemen. De referee-
taken betreffende een specifieke partij 
worden aan de scheidsrechter die die 
partij leidt gedelegeerd. Bij onze club zie 
je de referee eigenlijk nooit.  
 
Hoe herken je hem/haar? 
Een referee in functie draagt de volgen-
de kleding: de door Badminton Neder-
land verstrekte rode referee-sweater of -
polo, een zwarte pantalon (c.q. rok) en 
zwarte schoenen.  
 
Wat doet een referee allemaal? 
De Referee houdt toezicht dat de compe-
titie wedstrijden en toernooien volgens 
het Bondscompetitie Reglement en het 
Toernooireglement verlopen. Hij/zij heeft 
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het recht van veto over de beslissingen 
van de wedstrijdleiding. 
Tijdens evenementen waar naast een 
referee ook andere wedstrijdfunctiona-
rissen zijn aangesteld, is het van belang 
dat alle wedstrijdfunctionarissen op de-
zelfde lijn zitten. De referee kan, via een 
“briefing”, nadere instructies en adviezen 
voor de scheidsrechters en de lijnrech-
ters geven. 

 
Het is van groot belang de wedstrijden 
zeer goed te laten managen. De referee, 
die de algehele leiding van de wedstrijd 
heeft,  is voor dit doel de meest aange-
wezen persoon. Denk vooral aan overleg 
met de teamleiders, met de competitie-
functionaris van de thuisspelende vere-
niging en met de aangestelde wedstrijd-
functionarissen. 
Ook is de referee de aangewezen per-
soon bij wie spelers en andere betrokke-
nen in beroep moeten gaan bij geschil-
len.  

Een greep uit de praktische taken van 
een referee: 
- controleren van de teamopstelling en 
het toezien op het juist invullen van (en 
mede ondertekenen van) de wedstrijd-
formulieren 
- toezicht op de volgorde waarop wed-
strijden gespeeld worden en of rusttijden 
tussen partijen in acht worden genomen 
- controle of de accommodatie aan de 
gestelde eisen voldoet en controle op de 
kledingvoorschriften 
- afhandelen van gevallen van ziek-
te/blessure op de baan (na melding door 
de scheidsrechter) 
- beslissen over eventuele uitsluiting van 
spelers/ verwijdering van begeleiders 
van baan of uit sporthal 
- Lawaairegeling: de referee heeft de 
bevoegdheid om in te grijpen bij dusda-
nig veel lawaai dat speler(s) en/of wed-
strijdfunctionaris(sen) er door gehinderd 
worden. 
- opstellen van een referee-rapport 
waarin alle eventueel geconstateerde 
overtredingen zijn aangegeven en deze 
overdragen aan de bond. 
 
Wedstrijdfunctionaris worden? 
Wilt u met uw neus bovenop top-
badminton zitten? Als Lijnrechter, 
Scheidsrechter of Referee… bij Badmin-
ton Nederland is dat mogelijk. Competi-
tie of toernooien, jeugd of senioren, na-
tionaal of internationaal…  
 
Wie durft er mee te doen?  
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De antwoorden van … 
 

1. Naam: Thibo van Gils       
2. Leeftijd: bijna 10  
3. Mijn school is: Uilenpoort – De Akkerwinde  
4. Ik badminton vanaf: november 2010  
5. Ik speel in team: JMU 11-1 
6. Mijn favoriete spelsoort is: enkel  
7. Mijn beste slag is: clear   
8. Andere sporten of hobby’s die ik ook leuk vind: 

hip-hop / breakdance 
9. Ik help mijn moeder met: de afwas 
10.Ik help mijn vader met: de afwas 
11.Mijn beste eigenschap: lief zijn 
12.Mijn slechtste eigenschap: boos worden  
13.Het stomste wat ik ooit gedaan heb: glas water op de grond kapot laten vallen 
14.Ik zou nooit: op ballet gaan 
15.Ik wil heel graag: een tweede cavia 
16.Ik eet het liefst: pizza salami 
17.Ik lust echt geen: spruitjes 
18.Leukste film of tv-programma: Narnia 2 
19.Lievelingsdier: prairiehond 
20.Lievelingsmuziek: Bruno Mars 
21.Ik heb een hekel aan: onweer 
22.Dit is goed bij BC Gilze: training 
23.BC Gilze moet verbeteren: niks  
24.Voor mijn verjaardag wil ik: geld 
25.Over tien jaar ben ik: kunstenaar 
26.Op vakantie ga ik het liefst naar: Duitsland 
27.Wat zou je doen met 1 miljoen euro: op de bank zetten 
28.Wat waren je goede voornemens: ik ga papa en mama extra helpen 
29.Heb je nog iets te melden: nee 
30.En deze vraag wil ik aan jullie stellen: Hoeveel mensen badmintonnen momenteel 

bij BC Gilze?  
 
Momenteel hebben we 147 leden; 55 jeugdleden en 92 seniorleden. 
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Wie is dit? 
 
In de nieuwe rubriek worden foto’s getoond van leden van de BC Gilze. Dit kunnen 
jeugdfoto’s zijn, maar ook recente foto’s die bewerkt zijn. Weet jij wie deze drie leden 
van BC Gilze zijn? Het antwoord vindt je op pagina 20. 
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Badmintonweetjes 
 
1. Badminton staat in de top 3 van de fysiek zwaarste lichamelijke sporten, achter 

boksen en squash. 
 

2. Badminton is een redelijk veilige sport. Het aantal blessures per 1000 sporturen 
bedraagt 1,4. Ter vergelijking: zaalhandbal 6,5 , zaalvoetbal 6,2, veldhockey 5,5, 
veldvoetbal 5,5, squash 3,6 en trimmen/joggen 2,0. 

 

3. Badminton is een van de meest uitputtende sporten: een badmintonspeler kan in 
een wedstrijd meer dan 6 kilometer afleggen. Op een badmintontoernooi worden 
soms wel 10 wedstrijden gespeeld, dus reken maar uit. 
 

4. Badminton is een wedstrijdintensieve sport. Badmintonspelers spelen maar half zo 
lang als bijvoorbeeld tennissers, maar rennen in die tijd twee keer zoveel en slaan 
twee keer zoveel shuttles. De wedstrijdintensiteit van tennis is ca 9% en van bad-
minton ca 48%. 

 

5. Badminton vraagt om snelle reacties. Het record van de smash met een veren 
shuttle, gemeten tijdens een wedstrijd, staat op 332 km/uur. Uit stand staat het al 
op 421 km/uur. Ter vergelijking: Cricket 160 km/u, tennisservice 246 km/u, afslag 
bij golf 270 km/u en head-first vrije val uit een vliegtuig 296 km/u. 

 

6. Badminton lijkt op TV een ‘slome sport’; dit heeft te maken met het technisch on-
vermogen om de specifieke kwaliteiten van badminton in beelden te vangen. 

 

7. Badminton is een internationale sport; meer dan 138 landen zijn lid van de Inter-
nationale Badminton Federatie. 

 

8. Badminton is in China en Indonesië volkssport nummer 1 en heeft daar dezelfde 
status als voetbal in Europa. 

 

9. Bij badmintonwedstrijden in Azie is een publiek van 15000 mensen heel normaal. 
 

10. China en Indonesië zijn de meest succesvolle landen; ze winnen samen 70% van 
alle internationale toernooien. Op het laatste WK 2010 werden alle 5 de onderdelen 
door China gewonnen. 

 

11. De eerste Olympische Spelen waar badmintonners aan mee mochten doen waren in 
1992 in Barcelona. Meer dan 1 miljard mensen hebben dit debuut via de televisie 
bekeken. 

 

12. De beste shuttles worden gemaakt van de linkervleugel van een gans. Er zijn hier-
voor 16 veren nodig. De prijs van veren shuttles kan aardig oplopen als er vogel-
griep uitbreekt! 

 

13. De grootste shuttle ter wereld staat in de USA (Kansas City Museum) en is 48 keer 
groter dan een echte met een gewicht van 2267 kilo (een normale veren shuttle 
weegt tussen de 4,74 en 5,50 gram). Het bijbehorende racket is nog niet gemaakt. 
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A. Hessels tankstation 
Oranjestraat 113 
Tel: 0161 451335 

 
De pomp die voldoet aan de modernste 

eisen 
maar nog met de ouderwetse service!!! 

 

Bruiloft – Partijen – Themafeesten – Personeelsfeest – Receptie – 
Vergaderingen e.d. Zalen voor 25-225 personen 
 
Sportvelden – Schietbanen – Golfpark (ook voor groepen) 
 
Fam. v.d. Ouweland  Tel. 0161-451387 
Alphenseweg 14a  Fax. 0161-452682 
5126 PN Gilze  www.hooikar.nl 

E-mail.: info@hooikar.nl 

Gazelle
Sparta 
Batavus
Keeway
Peugeot
Kymco 
Aprilla 
Tomos 
Sym 

 
Kerkstraat 51 – 5126 GB Gilze – tel: 0161-452642 

www.hapers-tweewielers.nl 
Meldt u nu aan voor  onze  gratis digitale nieuwsbrief en 

profiteer van onze acties en aanbiedingen. 

Heuvel 2 - 5126 CN Gilze - tel: 0161 451316 

Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:  
Pasfoto service, Stomerij service en Klein naaigarnituur 

Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze 
Tel: 0161-456633 

Hapers 
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Van de jeugd… 
 
In deze nieuwe rubriek krijgen jeugd-
teams de gelegenheid om zich voor te 
stellen. Hierin mogen ze ook vermelden 
wat hun verwachtingen zijn, maar ook 
andere leuke verhalen mogen vermeld 
worden.  
 
Leer onze jeugd wat beter kennen, want: 
Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst. 
 
Deze keer-stelt JMU-13-1 zich voor. Dit 
team bestaat uit: Anna Belterman, Imke 
van den Brand, Maud Faes, Michael Miao 
en Joey van Gils. 
 
Maud: 
Hallo, ik ben Maud Faes, ben net 13 jaar 
geworden en ben blij dat ik in dit team 
speel. 
Vorig jaar speelde ik competitie in de 
U15, dat was behoorlijk pittig, nu gaat 
het me beter af. 
Het is een leuk team, ik speel graag 
weer competitie! 
We hebben net het gemeentetoernooi 
achter de rug, dat was ook weer een su-
per leuk weekend. 
 
Anna: 
Hoi, ik ben Anna Belterman, ik ben 13 
jaar. Ik doe dit jaar voor het eerst mee 
aan de competitie. En ik vind dat we een 
leuk en gezellig team hebben. 
Ik heb er heel veel zin in. 
 
Imke: 
Hoi, ik ben Imke, ik ben 12 jaar. Mijn 
hobby’s zijn badminton en paardrijden. 
Ik rijd nu voor het 4e jaar paard en rijd 
ook wedstrijden.  
Ik badminton nu ook al een tijdje, dit is 
mijn tweede competitie. 

Ik heb vorig jaar meegedaan met de mi-
ni-competitie, daar hadden we ook een 
gezellig team. Ik heb bij mijn eerste 
competitie ook al bij Maud en Joey in het 
team gezeten.  
Ik heb nu al even niet kunnen badmin-
tonnen maar de competitie wedstrijden 
gaan erg goed. Ik hoop weer snel mee te 
kunnen spelen. 
 
Michael: 
Ik ben Michael. Ik ben 13 jaar. Dit jaar 
doe ik weer mee met de competitie,  
nadat ik een jaar niet heb meegedaan 
omdat ik het te druk had met school.  
Tot nu toe hebben we alles gewonnen, 
dus het gaat best wel goed. Hopelijk  
blijft dit zo door gaan en worden we 
kampioen! 
 
Joey: 
Ik ben Joey van Gils en ik ben 10 jaar. 
Eerst speelde ik in de U11 en nu speel ik 
in de U13-1. 
Tot nu toe gaat het heel goed en ik hoop 
dat we dit kunnen volhouden. 
Het team waar ik nu in speel vind ik erg 
leuk en gezellig. 

(op de foto ontbreekt Imke) 
 
 
Antwoord Wie is dit?: linksboven: Kimberley van 
Zon, rechts: Els Graafmans, rechtsonder: Jacque-
line de Jong 
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Verslag  
Gemeentetoernooi 
 
Heroïsche ontknoping Gemeentelijk 
Badmintontoernooi Gilze-Rijen 
 
Ik zou deze verslaglegging van het Ge-
meentelijk Badmintontoernooi, dit jaar 
georganiseerd door Badmintonclub Gilze, 
kunnen openen met een rits aan feite-
lijkheden. Dat er bijvoorbeeld maar liefst 
128 deelnemers waren, hetgeen een re-
cordaantal is. Of het feit dat er maar 
liefst 356 wedstrijden in één weekend 
gespeeld zijn aanhalen. Of het feit dat 
Gilze wederom hofleverancier was van 
én deelnemers én prijswinnaars. Aange-
haald zou kunnen worden dat voorgaand 

feit er in heeft geresulteerd dat, zoals 
alle andere voorgaande jaren, de club-
bokaal wederom een jaar lang mag 
schitteren bij de “BC Gilze wall-of-fame”. 
Dat alles dekt echter niet de lading en de 
emoties die afgelopen weekend vrij 
kwamen door slechts de eenvoudige be-
oefening van sport. 
Het spektakel begon op zaterdag 20 ok-
tober, om 09.00u in de sporthal “Achter 
de Tuintjes” in Gilze. Maar liefst (intona-
tie: licht sarcastisch) 39 “Bevers” hadden 
de moeite genomen om dit weekend de 
eer van hun badmintonclub te verdedi-
gen in het hol van de leeuw. Deze gerin-
ge delegatie van afgevaardigde Bevers 
werd overschaduwd door de deelname 

van 89 in het geel gestoken en tot op 
het bot toe gemotiveerde “Gilzer Godde-
lijke Kanaries”. De ervaring uit voor-
gaande jaren leert dat, indien men op 

zoek is naar een sociale dorpsclub met 
een winnaarsmentaliteit, BC Gilze hier-
aan ruimschoots voldoet. Onder het 
mom van “If you can’t beat them, joint 
hem” werd het de Bevers mogelijk ge-
maakt om met een concullega’s op de 
foto te gaan. Vanaf het startsein van de 
organisatie, werd er tot en met de laat-
ste wedstrijd op zondag om 19.30u. ge-
streden om de titels, maar nog veel 
meer om de eer. De strijd vond plaats in 
diverse klassen, van jong tot oud, van 

geoefende sporter tot aan fanatieke re-
creant. Eens te meer werd in de diverse 
wedstrijden aangetoond dat niet het ver-
toonde spel, maar de mate van inzet de 
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wedstrijdspanning en –beleving bepaald. 
Wederom maakte het verkapte tennis-
duo Van Nijnatten en Graafmans hun 
opwachting. Deze heren zijn normaliter 

te vinden op de baan in de ietwat afge-
zwakte variant van badminton (tennis), 
echter nemen eenmaal per jaar de moei-
te een poging te doen om ook enkele 
badmintontitels aan hun palmares toe te 
voegen. Dit jaar hebben beide heren 
verdienstelijk gespeeld, echter leverde 
dit geen titels op. Zaterdag waren er al 
enkele uitzonderlijke uitslagen te note-
ren. Zo verkeerde Jos “hoge pieken, die-
pe dalen” Vermeulen weer eens in top-
vorm en wist dan ook vrij overtuigend 
een kwartfinale plaats af te dwingen 

door Ferdy Naafs in de singel te ver-
slaan. Bij de damessingel kon zaterdag 

ook een verrassing genoteerd worden, 
namelijk de overwinning van Kimberley 
van Zon op Mandy Michielsen. Er zijn er 
maar weinig die in hun eerste jaar A 
meteen een singeloverwinning weten te 
noteren. De B-klasse bestond dit jaar uit 
een zeer gemêleerd gezelschap. Zowel 
van uit BC Gilze als vanuit BC Bever 
hebben namelijk een aantal jeugdleden 
de overstap gemaakt naar de senioren-
klasse. Dit zorgde ervoor dat deze jon-
gelingen vaak opliepen tegen tegenstan-
ders met meer jaren badmintonervaring 
dan dat de jeugdleden oud zijn. Desal-
niettemin ontstonden er zo mooie wed-
strijden, die in de meeste gevallen dit 

jaar nog, de kant van de ervaring op vie-
len. De recordspeler van dit toernooi is 
afkomstig uit de B klasse in de persoon 
van Izaak Kluit, die dit weekend maar 
liefst 15 keer (!) mocht aantreden op het 
badmintonveld. De herensingelfinale 
werd uiteindelijk beslist in het voordeel 
van Izaak, die het opnam tegen Martijn 
Koevoet. De damessingel was er één 
tussen twee jonge dames, één van iede-
re club afkomstig: Irma Sprangers na-
mens BC Gilze en Amber van Spaandonk 
namens de Bever. Uiteindelijk trok Am-
ber aan het langste eind en wist zij zo 
een prijs voor de vereniging uit de Rijen 
in de wacht te slepen. In de C klasse be-
stond de afvaardiging voornamelijk uit 
BC Gilze spelers. Titelkandidaat vanuit 
de Bever was er in de persoon van Me-
rijn Kuppens. Hij wist zijn favorietenrol 
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grotendeels waar te maken, ware het 
niet dat Peter de Jong dit weekend op 

medaillekoers was. Peter was zelfs op 
zondagavond nog scherp genoeg om te 
kunnen constateren dat, ondanks zijn 
jarenlange afwezigheid, zijn prijzenkast 
dit weekend meer gevuld werd dan die 
van grote zus Maaike. De singelwedstrij-
den van zowel de heren als de dames 
waren vaak spannend en niet in twee 
sets te beslissen. Bij de dames was er 
een verrassing door de op voorhand door 
haar concurrentes verklaarde topfavoriet 
Jacqueline de Jong de finale niet haalde. 
Deze werd gespeeld door Sunny van den 
Ouweland en Claudia Schoenmakers en 
beslist in het voordeel van laatstge-
noemde. Revelatie in deze klasse was 
Ingrid Faes die, ondanks haar pas enkele 
maanden oud zijnde lidmaatschap, 
meteen de halve finale wist te halen. De 
laatste seniorenklasse is de “vet-er-aan” 
poule, ofwel de 50+ poule. Ook wel de 
letterlijke “poule-des-doods”. Prachtig 

om die mannen op die leeftijd nog zo 
fanatiek te zien sporten, maar om een 
toepasselijk spreekwoord te gebruiken: 
“je houdt je hart vast”. De uiteindelijke 

winnaar werd niet de op voorhand favo-
riete Huib Tokaya (71), maar de volgens 
Huib veel jongere, fittere en jeugdigere 
Peter Geerts (57). Een aloud maar even-
zo toepasselijk credo luidt: “wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst”. Dus wordt de 
strijd bij de jeugd altijd op de voet ge-
volgd. Hierin is een duidelijke tweedeling 
zichtbaar. Bij de oudere jeugd heeft de 
Bever een stapje voor, met grote prij-
zenpikkers als Geert Kock (3x 1e prijs!), 
Teun Kock (2x 2e prijs) en Kayra den 

Draak (1x 1e en 1x 2e prijs). Namens 
Gilze waren in deze klasse Michael Miao, 
Marjolein van den Broek en Maud Faes 
succesvol. De jongere jeugdklasse wordt 
helemaal gedomineerd door Gilze. Hierin 
waren vooral Robine Hooft (1x 1e en 1x 
2e prijs), Sterre Blom (2x 2e prijs) en 
Koen Timmermans (1x 1e en 1x 2e prijs) 
hun tegenstanders te slim af. Het enige 
onderdeel wat hierin nog niet is bespro-
ken is de koningsklasse, de A klasse. Bij 
de dames deed Heidi Vermeulen ieder-
een verbaasd staan kijken door in de 
halve finale Maaike de Jong te verslaan. 
Hierdoor mocht ze het in de finale, na al 
een eerdere poulewedstrijd, nog een 
keer opnemen tegen Sandy Graafmans. 
Hoewel het een spannende finale was, 
bleek Sandy toch nog een maatje te 
groot voor Heidi. Daarmee pakte Sandy 
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haar zoveelste gemeentetitel op rij (ze is 
zelf de tel kwijt!). Bij de heren ging de 

finale tussen de gebroeders Van Mierlo. 
Verrassend hierin was de aanwezigheid 
van Mario, die een uitstekend toernooi 
speelde. De heren trakteerden het aan-
wezige publiek op een prachtige wed-
strijd, waarin uiteindelijk Remy als win-
naar uit de bus kwam. Het was echter 
niet de uitslag die nog lang nagalmde in 
de sporthal, maar de manier waarop de-
ze werd neergezet. Door de vele wed-
strijden en het blessureleed van Remy, 
zakte hij een aantal keer letterlijk door 
zijn benen. Dit werd door het publiek 
met lede ogen aangezien. Bever Michel 
Slink toonde echter aan waar het om 

gaat in de sport en bij dit Gemeente-
toernooi. Hij schoot een aantal maal 
Remy te hulp, ongeacht bij welke vere-
niging iemand lid is. En dat is wat bad-
minton en het Gemeentetoernooi zo siert 
(en natuurlijk ook Michel Slink). Over-
winningen zijn belangrijk, maar nog be-
langrijker is met zijn allen er een sportief 
en gezellig weekend van maken. Dit 
werd mede mogelijk gemaakt door de 

organisatie, die zorgde voor een mooi 
toernooi. Maar ook zeker door de aan-
wezige Bevers, die zich in het “hol van 
de leeuw” sportief en gezellig opstelde. 
Dit is waar de sport om draait, dit is 
waar het Gemeentetoernooi om draait. V

olgend jaar zullen wij met een grote de-
legatie bezit nemen van de Magriethal, 
om daar vol verve onze verenigingsbo-
kaal te verdedigen. Want met een uitslag 
van 39-9 is deze, voor het vierde opeen-
volgende jaar, naar de badmintonclub 
aan de goede kant van de snelweg ge-
gaan. Tot slot willen wij ook Huub en 
Leny bedanken voor een heerlijk buffet, 
dat na de prijsuitreiking op ons stond te 
wachten.  
 
Tot volgend jaar! 
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Uitslag  
Gemeentetoernooi 
 
A Klasse 
HE 1 Remy van Mierlo 
 2 Mario van Mierlo 
DE 1 Sandy Graafmans 
 2 Heidi Vermeulen 
HD 1 Mario van Mierlo en Remy van 

Mierlo 
 2 Jos Vermeulen en Tim Wirken 
DD 1 Sandy Graafmans en Maaike de 

Jong 
 2 Femke van Riel en Heidi Ver-

meulen 
GD 1 Sandy Graafmans en Remy van 

Mierlo 
 2 Heidi Vermeulen en Ferenc 

Schara 
 
B Klasse 
HE 1 Izaak Kluit 
 2 Martijn Koevoet 
DE 1 Amber van Spaandonk 
 2 Irma Sprangers 
HD 1 Izaak Kluit en Richard Schrau-

wen 
 2 Kees van der Heijden en Hans 

Weij 
DD 1 Daphne Balster en Gitte van Be-

zouw 
 2 Sandra Klaassen en Leonie de 

Vries 
GD 1 Leonie de Vries en Richard 

Schrauwen 
 2 Anoek Haarbosch en Izaak Kluit 
 
C Klasse 
HE 1 Peter de Jong 
 2 Merijn Kuppens 
DE 1 Claudia Schoenmakers 
 2 Sunny van den Ouweland 
HD 1 Peter de Jong en Mark Hender-

son 
 2 Peter Geerst en Marry van Mierlo 

DD 1 Lydia van Dortmont en José 
Oprins 

 2 Ingrid Faes en Monique Willemse 
GD 1 Mariëlla Theeuwes en Ben van 

der Veer senior 
 2 Monique Willemse en Huib To-

kaya 
 
D Klasse 
HE 1 Peter Geerts 
 2 Huib Tokaya 
 
E Klasse 
HE 1 Geert Kock 
 2 Michael Miao 
DE  1 Marjolein van den Broek 
 2 Maud Faes 
HD 1 Geert Kock en Michael Miao 
 2 Theun Kock en Jarne Smolders 
DD 1 Marjolein van den Broek en 

Maud Faes 
 2 Kayra den Draak en Demi van 

Opstal 
GD 1 Iris Guldenaar en Geert Kock 
 2 Jessie Kong en Theun Kock 
 
F Klasse 
HE 1 Thibo van Gils 
 2 Koen Timmermans 
DE 1 Kayra den Draak 
 2 Robine Hooft 
H/DD 1 Thijs van den Broek en Koen 

Timmermans 
 2 Kim van Beek en Sterre Blom 
GD 1 Robine Hooft en Remco van Ge-

stel 
 2 Sterre Blom en Rick van Baal 
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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

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

Zuivelhandel 
V.O.F. van Hoek 
Aalstraat 32 Gilze 
Tel. 0161-451908 



 

 28 Kopij: virke@bcgilze.nl 

Wist u dat… 
 
………. Monique Willemse tot haar eigen verbazing op een ander huisnummer woont dan haar 

kinderen? 
 
……….  haar zoontje Jort de ‘grote kleine vriend’ van Remy is? 
 
………. Tim Braspenning zelfs zijn excuses heeft aangeboden aan Michel van Dongen in verband 

met de verschillende ‘kleuren’ nylon shuttles die er blijken te zijn?  
 

……….  Michel sindsdien ook weet dat hij sms’jes kan printen? 
 
………. ‘De Man In Het Rood’ door Peter de Leeuw is ontmaskerd? 
 
………. BC Gilze de megaposter van het Gemeentetoernooi aan de Bevers heeft ‘geschonken’ en 

die op de avond van hun 40-jarig jubileumfeest heeft opgehangen in het Sportcafé? 
 
………. wij in ruil hiervoor een heuse Bever-mascotte hebben ontvangen die ‘symbolisch opge-

hangen’ is op onze BC Gilze-wall of fame? 
 
………. Jesse Klaassen dé ontdekking van het Gemeentelijk Badmintontoernooi is geworden? 
 
………. zowel het Minicompetitie-kampioensteam van vorig jaar alsook het kampioensteam JMU-

15 nu ook door de Gemeente Gilze-Rijen is gehuldigd? 
 
………. Toon van Gestel heeft beloofd om volgend jaar nu eens wel mee te doen aan de Club-

kampioenschappen of Gemeentetoernooi? 
 
………. aan zijn uitmuntende kruip-techniek te zien, Tim Braspenning vaker een weddenschap 

heeft verloren? 
 
………. Remy zich nog prima kan hijsen in een XS-shirt van de JTP-afdeling? 
 
………. er weer heeeeeel veeeeeeel foto’s zijn gemaakt van Jac van Rosmeulen? 
 
………. het Bestuur iedereen oproept om voortaan automatisch de contributie te betalen zodat 

deze allemaal op tijd binnen komen bij onze Penningmeester? 
 
………. ook de kampioens-recreatie competitieteams zijn gehuldigd door Jacqueline en allemaal 

hun kampioenshanddoekjes overhandigd hebben gekregen? 
 
………. Jacqueline door deze huldiging heel even niet als Buurtwacht heeft kunnen fungeren, 

maar tegenwoordig gewoon weer de straatjeugd van BC Gilze in de gaten kan houden? 
 
………. Mandy de trotse moeder is geworden van haar zoon Stan? 
 
………. Jos Vermeulen en Tim Wirken nu ook gewend raken aan het spelen van A-finales? 
 
………. het een goede zaak is dat steeds meer jeugdleden ook douchen op woensdag en na de 

competitiewedstrijden? 
 
………. de seniorencompetitiespelers nu ook sponsor Ingrid Veroude Fysiotherapie gaat onder-

steunen bij haar ‘explosiviteits-onderzoek’? 


