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Bestuurs- en Commissieleden 
 
Het dagelijkse bestuur 

Ben van der Veer jr.  Voorzitter      06 - 420 764 17 
Ilse van den Braak   Secretaris     06 - 463 806 36 
Sander Coppens   Penningmeester    06 - 220 965 32 
 
Technische commissie 
Mario van Mierlo   Voorzitter      0161 - 41 90 50 
Sandra Klaassen   Competitie-contactpersoon  0161 - 45 49 47 
Corné Pijpers   Competitieleider senioren   0161 - 45 53 22 
Remy van Mierlo   JTP-coördinator/Competitieleider jun. 06 - 535 337 77 
Maaike de Jong   Hoofdtrainster jeugd   0161 - 45 24 40 
John Graafmans   Competitiebegeleider   0161 - 45 59 91 
Tim Wirken    Competitiebegeleider   0161 - 45 11 27 
Joost Roovers   Officiële Bondsscheidsrechter  0161 - 85 06 50 
 
Jeugd commissie 
Tim Braspenning   Voorzitter     06 - 119 222 88 
Jacqueline de Jong   Jeugdsecretariaat    0161 - 45 24 40  
Marry van Mierlo   Rackets     0161 - 45 23 67  
Richard Schrauwen  Coördinator deeldiploma    076 - 51 42 469 
Femke van Riel   Contactpersoon minicompetitie  06 - 209 019 72 
Tim Wirken    Begeleidend commissie lid  0161 - 45 11 27 
Maaike de Jong   Begeleidend commissie lid  0161 - 45 24 40  
Marieke v.d. Ouweland  Begeleidend commissie lid  0161 - 45 26 19 
 
Recreatie commissie 
Jacqueline de Jong   Voorzitter /opvang nieuw leden  0161 - 45 24 40 
Els Graafmans   Competitie leider recreanten  0161 - 45 59 91 
Bernadette Laarhoven  Opvang nieuwe leden   0161 - 45 47 80 
Ruud van Heijst   Begeleidend commissie lid  0161 - 45 10 76 
Dennis Vermetten   Begeleidend commissie lid  0161 - 45 59 79 
Peter Geerts    Clubkamp. + gemeentetoernooi  0161 - 22 28 50 
Maaike de Jong   Clubkamp. + gemeentetoernooi  0161 - 45 24 40 
Fred van Eck   Evenementen senioren   0162 - 45 13 23
   
P.R. commissie 
Michel van Dongen   Voorzitter      06 - 141 516 14 
Marieke v.d. Ouweland  Clubkleding     0161 - 45 26 19 
Femke van Riel   Clubkleding     06 - 209 019 72 
Jos Vermeulen   Redactie ’t Virke / Ext. Communicatie 06 - 285 584 73 
Peter de Leeuw   Webmaster / Designer   013 - 57 00 484 
Niels Oomen    Promotie     0161 - 45 11 24 
Ed van den Broek   Redactie ’t Virke    06 - 275 026 51 
 
Secretariaat & Ledenadministratie Badmintonclub Gilze 

Ilse van den Braak 
Wevershof 29   5126 VW Gilze    06 - 463 806 36
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Van de Redactie 
 
Beste badmintonners en andere lezers. 
 
Hier alweer het derde Virke van dit sei-

zoen. Opnieuw gevuld met de gebruike-

lijke rubrieken en de laatste informatie 

van de verschillende commissies.  

Verder deze keer opnieuw een interes-

sant verslag van onze eigen officiële 

scheidsrechter Joost Roovers, een bij-

zonder krantenartikel over badminton bij 

het Russische leger en een aantal op-

merkelijke “Wist u datjes…”. 

 

Namens de redactie veel leesplezier! 

 

Groeten, Ed en Jos. 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste lezer, 

 

In het vorige Virke heb ik aandacht be-

steed aan de vacante posities van pen-

ningmeester en secretaris. Het bestuur is 

op zoek gegaan en we hebben twee ge-

schikte kandidaten gevonden, welke we 

willen voordragen op de Algemene Le-

denvergadering in maart 2012. Om te 

beginnen hebben we Christian van Zon 

bereid gevonden het penningmeester-

schap op zich te nemen. Christian stu-

deert HBO Accountancy, een ideale op-

leiding om het penningmeesterschap 

mee te combineren, zowel gezien vanuit 

de studie, als vanuit BC Gilze. 

We hebben ook een toekomstige secre-

taris gevonden. Anoek Haarbosch wil het 

secretariaat van Ilse van den Braak 

overnemen. Anoek is erg actief bij Kios 

Gilze en we zijn blij dat ze ook in ons 

bestuur een plaats in wil gaan nemen, 

mits verkozen bij de komende ALV in 

maart natuurlijk. 

Het jaar 2011 zit er weer bijna op en dat 

betekent dat veel mensen bezig zijn met 

het maken van goede voornemens. Hier 

willen we met BC Gilze op inspringen 

door een kennismakingsactie te organi-

seren. Op de woensdagen 11, 18 en 25 

januari kunnen mensen gratis kennisma-

ken met badminton bij onze gezellige 

vereniging. Als ze besluiten lid te worden 

hoeven ze vanaf februari pas contributie 

te betalen.  

Om deze actie een succes te laten wor-

den hebben we jullie hulp nodig! Alle 

leden krijgen een brief met twee uitnodi-

gingen voor deze introductieweken. Kijk 

rond in je omgeving en deel deze uitno-

digingen uit aan mensen waarvan je 

denkt dat badminton misschien wel iets 

voor ze is. 

Daarnaast wordt op 4 januari het nieuw-

jaarstoernooi georganiseerd door de re-

creatie commissie. Dit is een introducé-

toernooi, dus ook een goede gelegenheid 

om vrienden en bekenden kennis te la-

ten maken met de leukste sport die er 

is! 

Naast deze brief willen we ook huis-aan-

huis gaan folderen binnen de bebouwde 

kom van Gilze in de eerste week van 

2012. Zodoende hopen we veel mensen 

te bereiken en rekenen we op een mooie 

groep beginnende badmintonners die 

kennis komen maken met badminton bij 

onze vereniging. 

Tot slot wil ik iedereen fijne feestdagen 

toewensen! 

 

Hartelijke groeten, 

 

Ben van der Veer jr. 

 

~ Elk probleem heeft een oplossing, 

als er geen oplossing is dan is het geen 

probleem maar een feit. ~ 
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Technische    
Commissie 
 
We naderen het einde van de competitie 

al weer, nu we richting het eind van het 

jaar 2011 gaan. We mogen zeker niet 

mopperen over de prestaties van al onze 

teams. Zowel van de jeugd- als van de 

seniorenafdelingen draaien de meeste 

teams nog steeds bovenin mee. Hopelijk 

kunnen onze competitieleiders Remy en 

Corné eind januari meerdere kampioens-

teams feliciteren en huldigen. 

De tussenstanden (per 14-12-2011) van 

de diverse teams:  

 

BC Gilze 11-1 

        punten   

1 Reeshof BV 39 7  5-1-1  

2 Gilze BC  34 7  5-1-1 

3 Groene ster BV 33 7  4-2-1 

 

 

BC Gilze 15-2 

        punten   

1 Gilze BC  56    10   7-2-1  

2 Geldrop BC  52 8   8-0-0 

3 Veldhoven BC 40 8   5-0-3 

 

 

BC Gilze 15-1 

        punten   

1 Gilze BC  51 8    7-1-0  

2 Drunen BC  43 7    5-1-1 

3 Reeshof BV 31 8    4-0-4 

 

 

BC Gilze 17-1 

        punten   

1 Shot BC  61 9    8-0-1  

2 BCEhv   40 8    5-1-2 

3 Gilze BC  33 8    4-0-4 

 

 

 

Senioren-Herenteam 

        punten   

1 Gilze BC  33 6    5-0-1  

2 Groene ster BV 32 7    4-0-3 

3 Drunen BC  26 6    4-0-2 

 

BC Gilze 5 

        punten   

1 Reeshof BV 46 7    6-1-0  

2 FST 2   44 8    6-1-1 

3 Smash BC  33 8    4-2-2 

4 Drunen BC  33 9    1-4-4 

5 Gilze BC  31 9    2-4-3 

 

BC Gilze 4 

        punten   

1 Tilburg BC 6 53 8    8-0-0  

2 Gilze BC 4  46 9    6-1-2 

3 Robad BC 3 37 9    4-0-5 

 

BC Gilze 3 

        punten   

1 BCH 4  57   10  8-0-2  

2 ESBV Panache1 55 9    9-0-0 

3 Blauw-wit SV 1 43 10  6-2-2 

4 Gilze BC 3  39 10  4-2-4 

 

BC Gilze 2 

        punten   

1 Gilze BC 2  54   9    8-1-0  

2 Geldrop BC 4 50 10  6-2-2 

3 BV Bever 2 44 10  4-2-4 

 

BC Gilze 1 

      punten   

1 Gilze BC 1  58 10  9-0-1  

2 Robad BC 1 48 10  6-2-2 

3 Oosterhout BC 1 45  9   7-1-1 

 

Zoals je aan de standen kunt zien doen 

we het als BC Gilze heel erg goed! Van 

de 10 teams staan er nu maar liefst 5 

bovenaan. 8 van de 10 teams staan in 

de top-3 en niemand staat nog in de de-

gradatiezone. 
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Hopelijk gaat dit zo door. Gelukkig kun-

nen we bij blessures steeds weer een 

beroep doen op bereidwillige invallers die 

de opengevallen plaatsen willen en kun-

nen innemen. De TC heeft halverwege 

de competitie met alle trainers evalua-

tiegesprekken gevoerd over alle indivi-

duele spelers, zowel bij de jeugd (vrij-

dagtraining) als bij de senioren (dinsdag-

training). Opkomst en inzet is over het 

algemeen erg goed. Qua progressie blij-

ven sommigen achter, daar zullen de 

trainers extra aandacht aan geven waar 

dat nodig is. 

Qua gedrag op de baan hebben we als 

TC helaas moet besluiten om één speler 

een wedstrijd te schorsen omdat deze 

niet de sportiviteit vertegenwoordigde 

die we als BC Gilze willen uitdragen. 

Schelden en gooien met rackets zullen 

we nooit toestaan, ook voor onze jeugd-

leden is dit niet het goede voorbeeld. We 

gaan er vanuit dat dit een eenmalige 

maatregel was en hopelijk zal iedereen 

elkaar corrigeren tijdens wedstrijden als 

dat nodig is! 

De TC is ook alweer wat ‘kladjes’ aan het 

maken voor mogelijke teamopstellingen 

van volgend seizoen. De clubkampioen-

schappen in maart zijn een laatste 

graadmeter hiervoor waarna we het sei-

zoen 2011-2012 hopelijk met veel kam-

pioensteams kunnen gaan afsluiten. 

Iedereen nog veel succes gewenst met 

de laatste wedstrijden! 

 

Namens de TC, 

 

Mario. 

 

 

 

 

 

 

Jeugdcommissie 
 

De afgelopen periode was vrij rustig voor 

de jeugd van BC Gilze. De tweede avond 

van de Dubbel Cup is gespeeld. De 

nieuwe tussenstanden na de tweede 

speelronde krijgen jullie te horen op de 

derde speelavond.  

 

Sinterklaas 

Ook was er een afwijkende avond op 30 

november. De Sint en zijn Pieten konden 

dit jaar helaas niet aanwezig zijn op de 

trainingsavond, maar hij had wel een 

mand met snoepgoed gestuurd. Deze 

mocht echter niet zomaar verdeeld wor-

den, de jeugdleden moesten hun snoep-

goed verdienen. Ze kregen allen een bo-

terhamzakje en naar gelang ze de oefe-

ningen goed ten uitvoering brachten, 

was er snoepgoed te verdienen. Wat op-

viel bij de trainers en begeleiders was 

dat als er maar een snoepje of een pe-

pernoot tegenover staat, de jeugd heel 

fanatiek en geconcentreerd met de oefe-

ningen bezig kan zijn! Misschien een idee 

voor elke woensdagavond?! (zouden jul-

lie zeker niet erg vinden hè?!) Aan het 

eind van de avond kreeg ieder jeugdlid 

nog een goed gevulde snoepzak mee 

naar huis namens de Sint en zijn Pieten 

en zo werd een leuke en gezellige Sin-

terklaasavond bij de badminton afgeslo-

ten. 

 

Winteractiviteit 

Op zaterdagmiddag 10 december vertrok 

een groep van 25 jeugdleden (met be-

hulp van chaufferende ouders, waarvoor 

dank) richting het Stappegoor gebied. 

Daar vond een tweedeling plaats: 7 kin-

deren gingen met Tim en Tim mee om te 

zwemmen bij het zwembad Stappegoor 
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Mary Zeldenrustlaan 52
      
5122 CE Rijen 
 

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

 

JP J. v.d. Pol 

bouwbedrijf b.v. 

Nerhovensestraat 11  
Postbus 23 
5126 ZG Gilze 
Tel:  0161 - 45 17 20 
Fax: 0161 - 45 10 09 
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en de andere 18 kinderen gingen met 

Marieke, Ilse en Femke mee naar bio-

scoop Euroscoop, waar “Dolfje Weerwolf-

je” werd bezocht. 

Bij het zwemmen hadden Tim en Tim in 

eerste instantie een rustige middag: An-

na en Imke (wanneer komen de moeders 

badmintonnen?) wilden absoluut niet in 

één zwembad met Tim en Tim gezien 

worden en maakten zich dus vanaf mo-

ment één uit de voeten. Lisa was hele-

maal weg van de waterstroom en heeft 

heel de middag zich mee laten voeren op 

deze stroom.  

Omdat Chimene eerst nog niet goed in 

de Wild Waterbaan durfde, was zij sa-

men met Noah zoet met de gewone glij-

baan. Ook Sterre en Luuke wisten zich 

prima te vermaken samen.  Toen volgde 

echter een keerpunt op de middag: Op-

eens moesten Tim en Tim met Noah en 

Chimene in de Wild Waterbaan (niet 1, 

niet 2, maar wel 10 keer achter elkaar), 

begon Lisa met water te gooien, beslo-

ten Sterre en Luuke ook Tim en Tim het 

leven zuur te maken en doken ook Anna 

en Imke ineens weer op. Gevolg was dat 

na het zwemmen iedereen afgebrand 

was. De verhalen doen zelfs de ronde 

dat Lisa in de auto terug al in slaap was 

gevallen; begrijpelijk na zo’n leuke, 

maar zware middag! 

Ook in de bioscoop was het gezellig. Met 

maar liefst 21 personen (18 kinderen en 

de 3 begeleiders) was BC Gilze verte-

genwoordigd op de onderste rijen in de 

bioscoopzaal. De film was leuk, maar 

soms ook wel heel spannend. De pauze 

werd door de jeugdleden benut om te 

laten zien hoe goed zij ‘Dolfje Weerwolf-

je’ konden nadoen. Samen met de ande-

re kinderen in de bioscoop werd er dan 

ook druk gespeeld.  

Na de pauze volgde de grootste verras-

sing: schrijver van het verfilmde jeugd-

boek Paul van Loon kwam vragen be-

antwoorden en prijzen uitreiken omdat 

het de première van de film was! Helaas 

stonden de ouders buiten al weer op ons 

te wachten om ons terug te brengen 

naar Gilze, waardoor we iets eerder weg 

moesten. Maar wat een superervaring! Al 

met al was het weer een geslaagd jeug-

duitstapje! 

 

Komende periode 

De komende periode is een rustige: op 

woensdag 28 december en woensdag 

4januari is het alleen badmintonnen van 

19.00-20.00u in verband met de kerst-

vakantie. Iedereen mag dan wel lekker 

een uurtje komen badmintonnen! Dan is 

er op woensdag 11 januari het nieuw-

jaarstoernooi; dan mag iedereen zijn 

papa of mama meenemen, want het is 

dan namelijk een ouder-kind toernooi! 

Natuurlijk zorgen wij dat we het nieuwe 

jaar ingaan met een hapje en een drank-

je! Daarna volgen er weer “gewoon” een 

aantal trainingsweken! 
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Haarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la belleza    

U kapster en nagelstyliste.    
Ook voor sieraden,tassen 

& leuke workshop of cadeaubon. 
Oranjestraat 39a  06 – 51217219 
5126 BL, Gilze              www.haarmodelabelleza.nl     
 

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting           

OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE: 
 

Hoofdsponsor seniorencompetitie: 
Sporthal “Achter de Tuintjes” 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 
Ordito & Invocare 

 
Telbordsponsoren: 

Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor 

Slagerij de Jong | SHC 

Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling 

Wilkin Sports | TSC Gosens 

Novi kunststoffen | Artiteq 

 
Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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Recreatie     
Commissie 
 
Zo, Sinterklaas is allang weer naar huis 

en als dit geschreven wordt staat de 

Kerst voor de deur. Voor je het weet is 

het badmintonseizoen weer voorbij. Nog 

even genieten maar!! 

En genot is er volop met de goed bezette 

speelavonden op de woensdagavond. 

Toch altijd weer een hoogtepuntje in de 

week. Natuurlijk naast de wekelijkse 

training  door Kees Kerkhof op de dins-

dagavond waar we overigens zeer posi-

tieve geluiden over horen. Nog even een 

recreatie competitiewedstrijdje er tus-

sendoor, ja zo krijgen we het weekpro-

gramma wel vol. 

De recreatiecompetitie, hoe is de stand 

van zaken daar eigenlijk zo halverwege? 

Even op de website kijken, want daar 

wordt alles bijgehouden. Even zoeken 

hoor, o dat heet hier de Midweekcompe-

titie. Er zijn al heel wat uitslagen be-

kend, maar er ontbreken er toch ook wel 

enkele. Jammer, want ook deze competi-

tie is best interessant en het volgen ze-

ker waard! Dames en heren teamleiders 

geef jullie uitslagen door aan Peter de 

Leeuw zodat deze op de website vermeld 

kunnen worden. 

Ik zie dat Gilze 2 het toch redelijk zwaar 

heeft in hun y-poule. De Gilze 3 en 4 

teams doen het daarentegen zeer goed 

in hun poule. Gilze 5, dat overigens in 

dezelfde poule speelt als Gilze 4, kunnen 

dan wel weer een paar puntjes gebrui-

ken, dus kom op en er tegen aan! 

Tot zover het terugblikken. En wat 

brengt de toekomst ons? Allereerst na-

tuurlijk de Kerst. Pas op, niet te veel 

eten anders kun je daarna niet meer 

vooruit. Laat de tegenstander daar geen 

misbruik van maken! En daarna al die 

oliebollen (ook loodzwaar!).  

 

Ter compensatie dan maar op 4 januari 

een Nieuwjaars-introducé toernooi geor-

ganiseerd. We moeten jullie toch weer 

enigszins in vorm krijgen voor de vol-

gende competitie wedstrijden wanneer 

het toch weer om ’t echie gaat. Nee, na-

tuurlijk gaat het introducé toernooi weer 

om de gezelligheid met daarna het ver-

maak in een sfeer van hapjes en drank-

jes bij onze Huub. We zijn weer voorbe-

reid op heel veel inschrijvingen. 

 

Alvast de beste wensen voor 2012, 

 

Bernadette, Els, Jacqueline, Dennis, Fred 

en Ruud 
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PR Commissie 
 

Het seizoen is in volle gang en alles loopt 
op rolletjes. Wat zou je dan namens de 
PR-commissie moeten melden? Niet 
veel, dus daarom maar even de stand 
van zaken bij alle onderdelen van de PR 
commissie: 
 
Clubkleding: We lopen er nog steeds 

mooi bij met onze nieuwe clubkleding. 

Eind januari volgt er een tweede bestel-

ronde, meer info volgt. 

Merchandise: Als het goed is zijn inmid-

dels de BC Gilze kerstballen weer ver-

kocht. Heb je er nog geen, vraag dan 

snel aan Niels Oomen of hij er nog een 

paar voor je heeft (alvast voor kerst 

2013!). 

Weekblad: Regelmatig staat er een mooi 

wedstrijdverslag in van een van de com-

petitieteams. Helaas wordt het soms nog 

wel eens vergeten. Aan alle competitie-

spelers daarom het verzoek om in de 

aan hen toegewezen speelweek een 

wedstrijdverslag in te leveren voor het 

weekblad.  

’t Virke: Je ziet het voor je, ziet er weer 

prachtig uit! 

BC Gilze muur: Nog steeds onze trots in 

de kantine! 

Website: onze trots op het wereld wijde 

web en altijd actueel. Alleen… Er zouden 

weer wel eens wat ludieke foto’s van on-

ze leden op mogen! Daarom bij deze een 

oproep aan alle leden om originele, gek-

ke, ludieke BC Gilze winterfoto’s te ma-

ken. Een BC Gilze sneeuwpop met een 

shuttle neus. Badmintonnen op ijshockey 

schaatsen of sleeën op oude rackets, 

bedenk maar iets geks, zodat onze web-

site weer helemaal in de winterse sferen 

kan komen!  

Die winterse sfeer zal er ook zijn op de 

BC Gilze Nieuwjaarsreceptie. Op 1 janua-

ri wordt weer de BC Gilze Nieuwjaarsre-

ceptie gehouden bij Water aan de Wa-

rande in Gilze. Let op, het begint dit jaar 

een uurtje later, om 11 uur. Alle leden 

zijn van harte welkom om onder het ge-

not van een warm drankje elkaar geluk-

kig Nieuwjaar te wensen.  

 

Dat was het voor nu, daarom aan ieder-

een:  

“Fijne feestdagen en een gezond en 

sportief 2012 toegewenst!” 

 
Groeten namens de PR-commissie, 

 
Michel van Dongen 

 

Van de Penning-

meester 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 

van 18 maart 2011 is besloten om de 

contributie voor de junioren te verhogen. 

De contributie van de junioren gaat met 

€2,50 omhoog naar €26,00 per kwartaal 

voor de leeftijdsgroep 5 t/m 12 jaar en 

€30,00 per kwartaal voor de leeftijds-

groep 13 t/m 17 jaar.  

 

Contributie per 1 april 2011: 

Senioren    €38,00 

per kwartaal 

Junioren (5 t/m 12 jaar)  €26,00 

per kwartaal 

Junioren (13 t/m 17 jaar) €30,00 

per kwartaal 

 

Deze verhogingen is ingegaan op 1 april 

2011 jl. (kwartaal 2). Indien je per au-

tomatische incasso betaalt zou je deze 

dan willen aanpassen, zodat per 1 april 

het juiste bedrag wordt overgemaakt.  

 

Alvast bedankt. 

 

Sander Coppens 

Penningmeester
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C1000 Hapers 
Nieuwstraat 109 
5126 CC Gilze 

Tel: 0161 451206 
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Jarige jeugdleden 
 

Ivana Huijskens   4 jan 

Imke van den Brand  9 jan 

Kim van Beek   24 jan 

Lara van Gils   28 jan 

Fee Blom    2 feb 

Nova van den Akker  5 feb 

Giancarlo Oprins   9 feb 

Rick van Baal   11 feb 

Kimberley van Zon   19 feb 

Emma de Vette   23 feb 

Harm de Vette   26 feb  

 

 

Jarige seniorleden 
 

Tim Wirken    29 dec 

Mario van Mierlo   2 jan 

Peter de Leeuw   4 jan 

Melanie den Ridder-Scholte      4 jan 

Tony Huijskens   8 jan 

Joost Roovers   16 jan 

Leonie de Vries   25 jan 

Michel van Galen   25 jan 

Jac van Rosmeulen   5 feb 

Nova van den Akker  5 feb 

Femke van Riel   12 feb 

Winfried de Kock   16 feb 

Jannick Ickenroth   16 feb 

Niels Oomen    17 feb 

Ilse van den Braak   22 feb 

Maaike de Jong   27 feb 

Dennis Vermetten   3 mrt 

Marja Buijlinckx   4 mrt 

Wilma Baart    5 mrt 

Toon van Gestel   5 mrt 

Hans Witteman   6 mrt 

Joris van Mourik   6 mrt 

 

 

 

 

 

Zaaldiensten 
 

4 januari: Introducé toernooi:          

Ruud van Heijst + Dennis Vermetten 

 

11 januari:                             

José Oprins + Hans Weij 

 

18 januari:                             

Bart van Elderen + André de Vette 

 

25 januari:                              

Michel van Galen + Leonie de Vries 

 

01 februari:                              

Peter Geerts + Ben vd Veer sr 

 

08 februari:                              

Pieter Goosens + Jos Vermeulen 

 

15 februari:                            

Toon van Gestel + Ron vd Veen 

 

22 februari:                           

Sandy Graafmans + Bart Timmermans 

 

29 februari:                              

Esther de Greeuw + Naomi vd Staak 

 

07 maart:                           

Anouk Haarbosch + Bart vd Staak 

 

 

Af & Bij 
 

Af: 

-  

 

 

Bij: 

- Mariska van Eck 

- Noa van Beek 
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Doorgeefpagina 
senioren 

 

Ik las in het 

vorige Virke 

dat de pen aan 

mij is doorge-

geven. Dank je 

wel  

voor deze ver-

rassing Adrien-

ne. Van je 

familie moet je 

het 

maar hebben! 

Ik ben Kitty 

van Noort – van Hoek en ben geboren en 

getogen in Gilze.   

Ik heb tijdens mijn afstuderen in 1994 

wel 2 jaar in Delft gewoond, maar ben 

daarna weer snel terug gekeerd naar 

Gilze. Nadat ik mijn HLO diploma micro-

biologie heb gehaald heb ik nog wel 2 

jaar op- en neer gereisd tussen Delft en 

Gilze, maar uiteindelijk heb ik toch een 

baan dichterbij gezocht. Dat werd Oss. 

Ik heb daar medicijnen ontwikkeld bij 

het toenmalige Organon, wat later over-

genomen werd door het Amerikaanse 

Schering-Plough en dat op haar beurt 

weer door MSD.   

Na  11 jaar in de research had ik het wel 

gezien en was ik toe aan een nieuwe uit-

daging. Toen door toedoen van al die 

overnames de eerste reorganisatieron-

des er aan zaten te komen, heb ik beslo-

ten de research vaarwel te zeggen en 

ben ik me gaan richten op een nieuwe 

uitdaging. Ik heb mijn onderwijsbe-

voegdheid gehaald en sinds 2,5 jaar ben 

ik docent en geef ik 4 dagen per week 

(micro)biologie les op de laboratorium-

school in Breda.  

Een geweldig leuke, afwisselende baan. 

Ik zit heel de dag tussen de pubers. Ge-

weldig! Naast de theorie en praktijkles-

sen die ik geef, ben ik tutor van 2 klas-

sen, verzorg ik voorlichtingsavonden 

voor VMBO scholen, maak ik nieuw les-

materiaal en begeleid ik studenten op 

stage. Een erg leuke, afwisselende, 

drukke baan. (Je hoort mij niet meer 

zeggen dat docenten het maar makkelijk 

hebben met hun 7 weken zomervakan-

tie!). Naast mijn baan heb ik thuis ook 

nog een man en twee kinderen waar ik 

graag mijn vrije tijd mee doorbreng.  

Met Max, onze oudste van 10, kijk ik 

graag naar voetbal en we proberen sa-

men één keer per jaar naar een thuis-

wedstrijd van Ajax te gaan. Maar we zit-

ten sowieso elke zondagavond om 19.00 

uur met het bord op schoot Studio Sport 

te kijken. Sam, onze jongste van 7, 

houdt meer van creatieve activiteiten. 

Met hem bak ik regelmatig cakejes of 

koekjes . Als ik naast deze activiteiten 

nog tijd over houd, lees ik graag een 

boek . Maar ik moet zeggen dat dat erg 

lang geleden is.   

Nou, dat was het wel zo’n beetje. Als je 

na deze ontboezemingen nog vragen 

hebt, mag je ze me gerust komen stel-

len. Ik ben zelf wel benieuwd hoe het 

met Sandra Cornelissen gaat. Zij heeft 

vroeger nog bij me in de klas gezeten. Ik 

geef de pen dan ook graag aan haar 

door. 

 

Groetjes, Kitty 
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Doorgeefpagina 
Jeugd 
 
Hoi allemaal,  

 

Ik ben Simone Kreeft. Ik ben 10 jaar en 

zit in groep 6 van 

de Bolster 

Sinds mei 2010 ben 

ik bij de badminton. Het leukste aan 

badminton vind 

Ik wedstrijdjes spelen en het kamp was 

Super gezellig. Sinds mijn verjaardag 

heb ik samen met mijn zus een lieve 

hond. Zij heet Choco. 

 

Tot ziens, Simone Kreeft. 

 

Ik geef de doorgeefpagina door aan 

Fenne Kreeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de  
Scheidsrechter 
 
In het vorige Virke schreef ik over het 

tossen en de verschillende belangrijke 

keuzes die moeten worden gemaakt. 

Deze keer gaan we een stapje verder 

met wat wetenswaardigheden over de 

service. 

 

Wederom veel leesplezier toegewenst, 

 

Joost Roovers 

Nationaal Scheidsrechter, Badminton 

Nederland. 

 

Het vervolg…. 

Over de service is heel wat te vertellen 

maar de basis kent elke badmintonner 

wel. Daarom ga ik nu de opslag niet van 

a tot z beschrijven. Wel zal ik wat zaken 

noemen die ik regelmatig fout zie gaan 

of waarnaar me recentelijk is gevraagd. 

Degene die mag serveren moet op een 

heleboel punten letten, maar ook de 

ontvangende persoon en de partners 

kunnen niet zomaar doen wat ze willen… 

 

Niet te traag en niet te snel 

Geen van de partijen mag het slaan van 

de service onnodig vertragen zodra ser-

veerder en ontvanger gereed zijn. Dus 

na het oogcontact tussen serveerder en 

ontvanger, waarbij ieder klaar lijkt te 

zijn, is het niet meer toegestaan om nog 

even een rondje te gaan lopen of an-

derszins het spel te vertragen.  Dit geldt 

voor alle spelers! Daarnaast geldt ook 

dat de serveerder niet mag serveren 

voordat de ontvanger klaar is. De ont-

vanger wordt geacht klaar te zijn ge-

weest indien hij probeert de service te-

rug te slaan. Laat je dus niet verrassen 

door een (te) snelle service waar je wel-

licht in een reflex naar slaat. 
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Bewegingen tijdens de service 

Sommige spelers hebben het “talent” om 

wel heel geestdriftig in te rushen op een 

service. Als je het goed doet is het een 

prima middel om direct druk te zetten op 

de tegenstander of zelfs direct te scoren. 

Maar let op: enig deel van beide voeten 

van de serveerder en de ontvanger moe-

ten in stilstaande positie in contact met 

de vloer blijven totdat de service is ge-

slagen. De ontvanger mag dus niet al-

vast (lees: te vroeg) naar voren rennen 

om de service die er aan gaat komen af 

te smashen. En ook de serveerder moet 

tijdens de service met beide voetjes op 

de vloer blijven. 

Uitbundig bewegen met arm of lichaam, 

waarbij sprake is van hinderlijk of aflei-

dend gedrag (handig als een scheids-

rechter dit voor je kan beoordelen) is 

niet toegestaan. Dit geldt ook voor de 

partners. 

 

Waar sta je? 

Zowel de serveerder als de ontvanger 

staan in hun serveervak opgesteld. Hier-

bij mogen ze met hun voeten de grens-

lijnen van die serveervakken niet raken. 

Helaas wordt hieraan vaak onvoldoende 

aandacht geschonken en gaat men vro-

lijk op of zelfs over de lijn staan. Ook zie 

je soms dat (vooral de serveerder) net-

jes klaar gaat staan en dan, in de (voor-

bereiding van de) servicebeweging, de 

voeten alsnog verschuift en een van de 

lijnen raakt of overschrijdt. Dit is een 

incorrecte service en kost je in principe 

direct een punt. Dus nuttig genoeg om 

hierop heel goed te letten. 

Partners mogen bij de service binnen 

hun speelhelft gaan staan waar ze willen 

zolang ze de serveerder of de ontvanger 

het uitzicht niet belemmeren. De beken-

de mix-opstelling waarbij de dame 

“vóór” de serverende heer gaat staan is 

dus ook bij een heren- en damesdubbel 

gewoon toegestaan. 

 

Tot slot: 

Het misslaan van de shuttle bij de servi-

ce betekent dat de service niet correct 

was. Volgens de regels mag de serveer-

der deze dus niet overdoen en verliest 

een punt. Voor de beginners op woens-

dagavond kunnen we natuurlijk best 

eens een uitzondering maken. Oefening 

baart immers kunst! 
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Wilt u adverteren in dit clubblad? 

Neem dan contact op met de PR Commissie. 
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Locatiezoeker Gilze 
 
In deze rubriek in ’t Virke wordt de kennis van de lezers over locaties in Gilze getest. Er 

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

over gesteld worden.  

 

De redactie kreeg door dat de vorige vragen wat makkelijk waren dus deze keer heb-

ben we het wat moeilijker gemaakt. Laat zien dat je kennis van Gilze hebt en mail je 

antwoorden naar virke@bcgilze.nl.  

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

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

en met 22 februari 2012.  

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

singspakket. 

 

1. Waar bevindt zich deze streep? 
 

2. Waar staat deze locatie om be-
kend? 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Waar is deze foto gemaakt? 
 

4. Wat wordt in de dichtstbijzijnde winkel  
voornamelijk verkocht? 

 
 
Weet je de antwoorden op deze vragen, stuur ze dan voor 22 februari 2012 op naar 
virke@bcgilze.nl of geef ze af bij één van de redactieleden.  
 
Antwoorden van vorige keer: 

1. Nieuwstraat        3. Steenakkerplein 
2. Nieuwstraat, Lange Wagenstraat, Korte Wagenstraat 4. Action 
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Jeugdvirke 
 
 

  
    
       
             Doolhof en Sudoku 
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Wil je zelf de BC-Gilze muffin maken? Dat kan!  

Hier in ‘t Virke lees je de ingrediënten & de bereiding. 

 

Ingrediënten 

100 gr chocolade. 

100 gr boter 

4 eieren 

150 gr poedersuiker (of 15 gr sucrose) 

150 gr zelfrijzende bloem 

60 gr cacaopoeder 

Bereiding 

Verwarm de oven voor op 175 graden 

Laat de chocolade en boter au bain marie smelten. 

Roer de eieren, bloem, suiker en cacaopoeder om tot een egaal deegje. Voeg de ge-

smolten  boter en chocolade toe en roer alles nogmaals goed om. 

Verdeel het deeg over een muffin tray en bak 17 minuten in de oven. 

Laat de muffins 10 minuten rusten voor ze uit hun vormpjes te halen. 
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A. Hessels tankstation 

Oranjestraat 113 
Tel: 0161 451335 

 
De pomp die voldoet aan de modernste 

eisen 
maar nog met de ouderwetse service!!! 

 

Bruiloft – Partijen – Themafeesten – Personeelsfeest – Receptie – 

Vergaderingen e.d. Zalen voor 25-225 personen 
 

Sportvelden – Schietbanen – Golfpark (ook voor groepen) 

 
Fam. v.d. Ouweland  Tel. 0161-451387 

Alphenseweg 14a  Fax. 0161-452682 

5126 PN Gilze  www.hooikar.nl 
E-mail.: info@hooikar.nl 

Gazelle 
Sparta 
Batavus 
Keeway 
Peugeot 
Kymco 
Aprilla 
Tomos 
Sym 

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

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

profiteer van onze acties en aanbiedingen. 

Heuvel 2 - 5126 CN Gilze - tel: 0161 451316 
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Uit de Media 
 

Artikel Volkskrant 16 november 2011 

 
 

‘Speel badminton: je granaat komt ver-

der’. Proefkonijnen zijn de sluipschut-

ters: zij trappen af. 

 

Rusland wil de gevechtskracht van 

de strijdkrachten vergroten door de 

militairen te laten badmintonnen.  

 

‘Het ministerie van Defensie gaat bad-

mintonnen’, kopte de Russische krant 

Izvestia.  

 

Het intensieve racketspel zou ten goede 

komen aan de militaire vaardigheden 

van het Russische leger.  

Het Russische leger ontkende nog de-

zelfde dag het bericht, maar de contro-

verse was gevoed. Die was eind vorige 

maand begonnen toen president       

Medvedev het racketspel promootte op 

zijn weblog. Badminton als geheim wa-

pen, zit daar wat in? 

 

‘Ik kan me er zeker wat bij voorstellen’, 

zegt Ted van der Meer, voorzitter van 

Badminton Nederland. ‘Het is de zwaar-

ste van alle racketsporten. Je hele li-

chaam wordt ongelooflijk belast, meer 

dan bij squash en tafeltennis. Ook meer 

dan bij tennis, want je hebt minder pau-

ze.’ Hij zou het racketspel ook van harte 

aanbevelen aan Nederlandse militairen. 

‘Niks mis mee om een fit leger te heb-

ben. Het is tactiek, het is lopen en slaan, 

en je moet je hoofd erbij houden.’ 

 

Twee jaar geleden lieten Medvedev en 

Poetin zich al fotograferen tijdens een 

potje badminton. In Medvedevs weblog 

van 24 oktober op de website van het 

Kremlin koppelde hij de sport aan succes 

in het leven. ‘Wie badminton speelt, kan 

goed snel beslissingen nemen.’ Hij deed 

zijn pleidooi per video, gekleed in bad-

mintontenue en met racket in de hand. 

Daarna volgde een demonstratieve wed-

strijd, wederom met Poetin figurerend 

als opponent.  

 

Kijk het filmpje op 

http://blog.kremlin.ru/post/191  

 

Ook Eline Coene, coach van de Neder-

landse jeugdselectie, kijkt niet gek op 

van het bericht uit Rusland. ‘Bij ons in de 

militaire dienst wordt ook veel gebad-

mintond. Waarom, dat weet ik ook niet 

precies. Het is technisch, tactisch, heel 

fysiek. Je traint sprongvermogen en 

wenden en keren.’ De voormalige Neder-

lands kampioene had vroeger meerdere 

trainers die werkten bij Defensie. Bad-

minton staat niet bekend als een kracht-

sport, maar schijn bedriegt, zegt Coene. 

‘Je wordt er geen bodybuilder van, maar 

kracht is een belangrijk onderdeel. Doe 

maar eens twintig sprongsmashes achter 

elkaar, dat voel je.’ 

 

Volgens Izvestia zal de Russische defen-

sie volgend jaar tienduizend rackets en 

een veelvoud daarvan aan shuttles aan-

schaffen. 

zie ook:  

 

http://www.spitsnieuws.nl/archives/buit

enland/2011/11/russische-leger-in-

vorm-dankzij-badminton 

en 

http://blog.kremlin.ru/post/191  
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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 

www.cafedetip.nl 
 
 
 
 
 

Voor informatie: 
06-46158410 

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

………. Onze eigen Brave Hendrik, Michel van Galen, onlangs een officiële gele kaart 

 heeft ontvangen van een officiële bondsscheidsrechter tijdens de Brabantse 

 Kampioenschappen!?... 

………. Sander Coppens in de nadagen van zijn BC Gilze carrière uitgeroepen is tot 

 ‘Tientjeslid’? 

………. Remy pasgeleden nog een (water-) ‘pokkejong’ was en grote broer Mario steeds 

 meer op Leonardo di Caprio lijkt? 

………. toegegeven; dit wel veroorzaakt word door zijn (mislukte want ‘kijk, zonder    

 handen’) stunts op de Segway tijdens het team-uitje van Gilze 2? 

………. elk clublid zijn vragen over spelregels kan stellen aan onze eigen bondsscheids-

 rechter “Joost mag het weten”? 

………. er komende zomer misschien wel officieuze BC Gilze-Oranjefan-shirts gepresen-

 teerd worden door de PR-commissie? 

………. op vrijdag 13 januari alweer de 4e editie van Huub’s Embassy word georgani-

 seerd met een record-aantal deelnemers (inschrijven kan nog bij RuudJE)? 

………. ook dit jaar weer de BC Gilze-Nieuwjaarsreceptie weer op 1 januari zal plaats

 vinden (bij Water aan de Warande, van 11.00 uur tot 13.00 uur)? 

………. John Graafmans momenteel een EHBO-cursus volgt namens BC Gilze voor even-

 tuele blessuregevallen tijdens competitiewedstrijden? 

………. Sandy na 3 jaar (!) ongeslagen te zijn in de damesenkel, ze nu in de competitie 

 weer eens tegen een nederlaag heeft opgelopen? 

………. er nog steeds diverse competitie- en recreantenteams op kampioenschapkoers 

 liggen? 

………. Femke van Riel tégen bont is dat aan een capuchon vastzit, maar wel graag bont 

 om haar tere voeten heen heeft? 

………. Jasmijn aan bijna de hele club lekkere chocolade heeft uitgedeeld voor haar ver-

 jaardag? 

………. training geven aan de jeugdleden van Gilze voor Tim Braspenning ‘zijn passie is’? 

………. kersverse vader Joris van Mourik zijn familiewapen-tattoo met trots op zijn borst 

 draagt? 

………..er plannen zijn voor een echte BC Gilze playmate kalender? 

………. Maaike, Marieke, Jolanda en Sandra al meedoen en dat je kan inschrijven bij Ed? 

 


