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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers. 
 

Voor jullie ligt het eerste Virke van sei-

zoen 2015-2016! Nieuw dit seizoen is 

dat we naast de reguliere redactie ook 

een jeugdredactie hebben! Robine, Rick 

en Jannes zullen ieder Virke hun creativi-

teit en enthousiasme aanwenden om een 

leuke pagina aan ’t Virke toe te voegen. 

Waarvoor onze dank! 

 

Naast de gebruikelijke rubrieken is er 

een verslag van het jeugdkamp in de 

vorm van Wist-je-datjes en vertellen Kim 

van Beek en Anoek Haarbosch wat meer 

over zichzelf. 

 

En weet jij op pagina 26 onze mascotte 

Gil te vinden? 

 

Vanuit de redactie wensen wij jullie veel 

leesplezier! 

 

Sofie en Michel. 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Een nieuw seizoen, maar voor het eerst 

in de clubgeschiedenis hebben we in de 

vakantietijd niet stilgezeten. Voor de se-

niorleden was het mogelijk om op de 

woensdagavonden door te blijven spe-

len. De opkomst was erg goed te noe-

men en in de geïmproviseerde kantine 

was het ook elke week gezellig druk. De 

hapjes van de tijdelijke snackbar “Hein’s 

Hoot Kwiesien” maakten het helemaal af. 

Volgende zomer zullen we zeker weer 

door blijven spelen in de zomer! Dan 

waarschijnlijk niet met een eigen “sport-

kantine”, want in de zomer is op de val-

reep van het nieuwe seizoen bekend ge-

worden dat er een nieuwe exploitant is 

gevonden voor de horeca van de sport-

hal. Begin september hebben Rob Mar-

celissen en Anielka Menner de deuren 

van Sportcafé Gilze geopend. Kevin 

Baars is de bedrijfsleider waar wij als 

bezoekers van het sportcafé het meeste 

mee te maken krijgen. Ik wil het nieuwe 

team heel veel succes toewensen! 

 

 

 

In de vorige edities van het Virke heb ik 

het al een aantal keren gehad over de 

statutenwijziging en de daarvoor te hou-

den extra algemene ledenvergadering. 

Helaas is het me niet gelukt op tijd de 

statuten helemaal gereed te krijgen door 

de notaris. Op het moment van schrijven 

zijn de aan de ledenvergadering voor te 

leggen concept statuten nog niet gereed. 

Het bestuur heeft er daarom voor geko-

zen om in februari of maart gewoon een 

algemene ledenvergadering te houden, 

zoals we gewend zijn. Bij deze ledenver-

gadering zal er gestemd worden over de 

nieuwe statuten. Ook zal het jaar 2015 
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worden afgesloten en zullen we voor de 

periode januari tot en met juli 2016 een 

begroting opstellen. 

In het vorige Virke hebben jullie kunnen 

lezen dat we op zoek waren naar een 

nieuwe voorzitter van de PR commissie. 

Deze hebben we ook gevonden, Mario 

van Mierlo gaat deze taak op zich ne-

men. En de technische commissie dan, 

zal je denken? Het voorzitterschap van 

de TC zal Maaike de Jong op zich gaan 

nemen. Zowel Mario als Maaike zullen tot 

aan de ALV in 2016 interim-voorzitter 

zijn. Ik ben er van overtuigd dat Maaike 

en Mario de juiste mensen zijn die met 

hun enthousiasme en betrokkenheid een 

nieuwe impuls aan beide commissies zul-

len geven. 

 

 

 

Het nieuwe seizoen is geopend met een 

ledenwervingsactie. We hebben een aan-

tal nieuwe leden mogen verwelkomen, 

maar we hebben nog steeds ruimte voor 

nieuwe leden, in het bijzonder voor ba-

sisschoolkinderen en seniorleden. Jullie 

kunnen ook helpen! Promoot de badmin-

tonsport en onze vereniging in het bij-

zonder onder je familie, vrienden en 

kennissen. Maak ze enthousiast om ook 

eens te komen kijken bij onze vereni-

ging, of badminton misschien iets voor 

hen is. Als ze eenmaal komen kijken, 

dan is de kans groot dat ze ook lid wor-

den. 

Op 24 en 25 oktober organiseert BC Be-

ver het gemeentetoernooi. Het toernooi 

zal dit jaar in de Margriethal in Rijen 

worden gehouden. Het is een toernooi 

waar alle leden van onze vereniging, 

maar ook alle inwoners van onze ge-

meente, aan deel kunnen nemen. Er 

wordt gespeeld in verschillende klassen, 

waardoor iedereen op zijn/haar niveau 

kan spelen. Er is ook een beginnersklas-

se, zodat beginnende badmintonners 

tegen gelijkwaardige tegenstanders kun-

nen spelen. Ik nodig alle, maar in het 

bijzonder beginnende, badmintonners 

dan ook van harte uit om ook aan het 

gemeentetoernooi deel te nemen! Voor 

meer informatie kun je terecht op onze 

website (www.bcgilze.nl) of bij Kimber-

ley van Zon of Maaike de Jong. 

 

Tot zover het nieuws vanuit het bestuur. 

Ik wil jullie allemaal een heel sportief en 

succesvol seizoen toewensen! 

 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

 

“Wanneer je altijd in dezelfde richting 

blijft lopen, kom je uiteindelijk je eigen 

voetstappen tegen.” 

~ Zen wijsheid ~ 

Technische Com-
missie 
 

Op zondag 20 september zijn we de 

competitie gestart met een thuiswed-

strijd. De gezonde spanning was aanwe-

zig bij de verschillende competitieteams, 

maar het seizoen is goed begonnen. De 

resultaten zijn te zien op onze website. 

Hieronder lees je tevens de vooruitblik 

op competitieseizoen 2015-2016 van 

onze competitieleiders. 

 

http://www.bcgilze.nl/
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Junioren: 

Net als afgelopen seizoen zijn er ook dit 

jaar 5 jeugdteams bij BC Gilze. Ze zijn al 

2 weken hard aan het trainen om zondag 

20 september te knallen tijdens hun eer-

ste competitiewedstrijd. De teams zijn 

wel wat veranderd ten opzichte van vorig 

seizoen en daarom stellen wij ze graag 

aan u voor. 

 

Het jongste team (U13) is een team met 

zowel nieuwe als ervaren competitiespe-

lers. Het team bestaat uit Nynke Tim-

mermans, Lizzy van Gils, Lars Vermee-

ren en Levi Olde Scheper. Dit team is 

nog erg jong en zal met hun positieve 

instelling veel gaan leren dit seizoen. 

 

Dan hebben we de categorie U15. Bin-

nen deze categorie spelen dit jaar 2 

teams. Het ene team (U15-2) heeft de 

strijdlustige Hugo Dilweg, Ruben Klaas-

sen, Lara van Gils, Bente Willemse en 

Sanne Paulissen. Ook dit team heeft en-

kele nieuwe spelers, maar dat zal ze niet 

van de winst weerhouden. 

 

Het andere team (U15-1) is een gezellig 

team waar de tegenstander goed voor 

moet uitkijken. Op de baan zijn Jort Wil-

lemse, Koen Timmermans, Daphne van 

Strien, Kim van Beek en Anouk Baart 

namelijk goed gefocust en gaan ze voor 

de winst. 

 

Weer een categorie hoger is het niveau 

van U17. Ook binnen deze categorie 

heeft BC Gilze dit jaar 2 teams. Bjorn 

Paulissen en Jannes Oprins hebben in 

het verleden al vaker samen gespeeld en 

zullen deze ervaring gebruiken als voor-

deel. Daarnaast worden zij versterkt 

door Christa Hooft, Lieke van Ooster-

wijck en Sterre Blom en vormen zij sa-

men het U17-2 team. 

 

Het kampioensteam van vorig seizoen is 

gepromoveerd en vormt het U17-1 

team. Zullen Rick van Baal, Joey van 

Gils, Simone Kreeft, Fenne Kreeft en Ro-

bine Hooft dit jaar ook kampioen wor-

den? Een ding is zeker, ze zullen er alles 

aan doen om dit voor elkaar te krijgen. 

 

Daarnaast zijn de jeugdleden een paar 

weken geleden geïnformeerd over de 

competitie tijdens de informatie-

startavond. Tijdens deze bijeenkomst 

zijn er verschillende interessante zaken 

aan bod gekomen die allemaal te maken 

hebben met de competitie. Tijdens de 

vrijdagtraining zijn er teamgesprekken 

geweest met de verschillende jeugd-

teams. 

 

Wij verwachten dat alle teams in de bo-

venste helft van de competitie mee zul-

len draaien en wie weet kunnen we op 

het einde van het seizoen weer een 

kampioensteam huldigen. Dat elk team 

zijn stinkende best gaat doen is in ieder 

geval zeker. Wij wensen iedereen heel 

veel succes toe!! 

 

Maaike de Jong – Competitieleider Junio-

ren 

 

Senioren: 

We hebben dit seizoen 5 teams inge-

deeld in de seniorencompetitie die gaan 

strijden in de regionale- en landelijke 

competitie. Afgelopen weken hebben we 

al gesprekken gehad met verschillende 

teams over de verwachtingen van de 

competitie, individuele en teampresta-

ties. Daarnaast zijn ook de teamopstel-

lingen besproken en vastgesteld. De 

competitie zal starten op 20 september 

vanaf 10:00u. in Sporthal Achter de 

Tuintjes.  
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Gilze 5  komt uit in de 3de klasse regio 

en bestaat uit Giancarlo Oprins, Thibo 

van Gils, Chantal van Beijsterveldt, Maud 

Faes en Simone Helmstrijd. Behalve Gi-

ancarlo komen deze spelers uit de 

jeugdcompetitie en zullen dus even moe-

ten wennen aan het niveau van de seni-

orencompetitie. Met de nodige tips die ze 

zullen krijgen van trainers en begeleiders 

zijn wij er van overtuigd dat zij een leuk 

seizoen tegemoet gaan. 

 

Gilze 4 is een titelkandidaat! Tim Bras-

penning en Femke van Riel hebben in 

het verleden zelfs landelijke competitie 

gespeeld en hebben dus de nodige erva-

ring. Daarnaast beschikt het team verder 

over 2 heren en 1 dame die al eerder 

hebben bewezen deze klasse aan te 

kunnen (Ruud van Heijst, Christian van 

Zon en Sofie Oprins). 

 

Patrick Strengman is teamcaptain van 

Gilze 3 (1e klasse Regio) wat mee moet 

kunnen doen in de top-4 van de compe-

titie. Samen met Kimberley van Zon en 

Eva Oprins zullen zij ervoor moeten zor-

gen dat de nieuwelingen in dit team (Mi-

chael Miao en Dio van Gils) zich snel 

kunnen aanpassen aan het gewenste 

niveau.  

 

Gilze 2 is vorig jaar gedegradeerd uit de 

4de divisie landelijk naar de hoofdklasse. 

We hopen dat zij dit jaar meekunnen 

draaien in de top en wellicht weer pro-

moveren naar de 4de divisie landelijk. 

Dit team bestaat uit de heren Ben van 

der Veer, Jos Vermeulen en Tim Wirken. 

Zij worden bijgestaan door de dames 

Maartje van Nistelrooij, Marieke van den 

Ouweland en Colette Graafmans.  

 

Voor Gilze 1, wat het vlaggenschip van 

de club is (3de divisie landelijk), is het 

belangrijk dat zij minimaal in de mid-

denmoot gaan eindigen. Sandy Graaf-

mans speelt net als Jeroen Albers en 

Niels Oomen al jaren in Gilze 1 wat sa-

men met Evelien Stokkermans een uit-

gebalanceerd team vormt. 

 

Remy van Mierlo – Competitieleider Se-

nioren 

 

 

 

Inmiddels zijn er ook wijzigen binnen de 

TC geweest, waarvan ik jullie graag op 

de hoogte wil stellen. Na vele jaren van 

enthousiaste inzet zijn Sandra Klaassen 

en Mario van Mierlo gestopt met de TC. 

Sandra heeft haar stokje van Competitie 

Contact Persoon (CCP) overgedragen 

aan Richard Schrauwen. Hij zal vanaf 

heden dan ook de nieuwe CCP`er zijn 

van BC Gilze. Welkom Richard! Mario 

heeft zijn nieuwe uitdaging binnen de 

club gevonden als PR-voorzitter en on-

dergetekende heeft hem opgevolgd. Ik 

wil Sandra en Mario dan ook ontzettend 

bedanken voor hun inzet binnen de TC 

en ik ga de vaak lange (maar ook gezel-

lige) vergaderingen samen met hen en 

een heerlijke roze koek missen. Door 

deze wijzigingen bestaat de TC vanaf 

heden uit Richard Schrauwen (CCP`er), 

Remy van Mierlo (Competitieleider Seni-

oren) en Maaike de Jong (Interim TC-
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voorzitter, Competitieleider Junioren, 

Hoofdtrainer Junioren, Coördinator JTP). 

Daarnaast krijgen zij ondersteunende 

hulp van Tim Wirken & John Graafmans 

(Competitie-begeleiders/zaalwachten 

tijdens thuiswedstrijden) en van Joost 

Roovers (Bonds-scheidsrechter). Moch-

ten jullie dus vragen hebben voor de TC, 

dan weten jullie nu zeker bij wie je te-

recht kunt. 

 

Voor nu willen wij ieder team enorm veel 

succes en plezier wensen komend sei-

zoen! 

 

Namens de TC, 

 

Maaike 

 

Recreatie  

Commissie 
 

Hier weer het eerste stukje van de rc-

commissie in het nieuwe seizoen. Ieder-

een is weer op vakantie geweest en dan 

begint in de eerste week van september 

het badmintonseizoen weer.  

 

Allereerst willen we natuurlijk nog de 

familie van de Ouweland bedanken voor 

de leuke tijd die wij hebben gehad in de 

kantine van de sporthal, vooral ook voor 

de hapjesschaal die we bestelden na de 

wedstrijden. We kregen altijd veel goede 

reacties van de tegenstanders. En we 

wensen de familie Marcelissen een leuke 

tijd in sportcafé Gilze en dan met name 

Kevin die we iedere woensdag zien en 

natuurlijk Karin, voor ons een vertrouwd 

gezicht. 

 

Bij onze laatste vergadering hebben we 

afscheid genomen van Els Graafmans. 

Zij was vele jaren commissielid van de 

recreatiecommissie. Joost Roovers heeft 

het stokje nu overgenomen van Els. Ik 

wil Els nogmaals bedanken voor haar 

inzet in de commissie. 

 

Ook dit seizoen hebben we weer 5 recre-

atieteams. De thuiswedstrijden staan op 

de seizoenplanner die je vorig seizoen 

hebt gehad bij het laatste Virke. Heb je 

deze niet meer dan kun je ook op de 

website kijken van BC Gilze. De eerste 

thuiswedstrijd is op dinsdag 13 oktober 

van 20.30 tot 23.00. Als jullie dit lezen 

dan heeft iedereen die meedoet aan de 

midweekcompetitie zijn wedstrijdpro-

gramma gekregen. Kom een keertje kij-

ken als we een thuiswedstrijd moeten 

spelen. Wij vinden het leuk als we sup-

porters hebben. 

 

Ook dit jaar is er weer recreatietraining. 

Met ongeveer20 recreanten die zich 

hiervoor hebben opgeven is de opkomst 

goed. Vooral nieuwere leden maken hier 

gebruik van, maar ook leden die al wat 

langer op de badminton zitten. De trai-

ning is iedere dinsdag van 20.30 tot 

22.00 en gaat door tot 19 januari 2016. 

De training wordt ook dit jaar gegeven 

door Eric Graafmans. Of we daarna door-

trainen net als afgelopen seizoen moeten 

we nog even bekijken. 

 

Ook dit seizoen worden er weer verschil-

lende toernooien en activiteiten georga-

niseerd vanuit de rc-commissie. Hier 

krijg je vanzelf een uitnodiging voor.  

Het eerstvolgende toernooi is natuurlijk 

het gemeentetoernooi. Hier hebben jullie 

inmiddels allemaal al via de mail bericht 

van gehad om je op te geven. Zoek een 

partner (mix/dubbel) en speel mee met 

dit toernooi. 

 

Groetjes namens de rc-commissie. 
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PR Commissie 
 

Om maar meteen met de deur in huis te 

vallen: voor de PR-commissie was het 

een hete zomer! Jos Vermeulen had on-

verwacht aangegeven per direct te willen 

stoppen met het voorzitterschap en er 

waren nog veel zaken die opgepakt 

moesten worden. In de zomer heeft het 

Bestuur Ben en ondergetekende ‘als in-

terimmers’ aangesteld om de meest ur-

gente zaken snel mee te coördineren: 

sponsoring, clubkleding en ledenwerving. 

Samen met de zittende PR-

commissieleden Michel van Dongen, Mi-

chel van Galen, Sofie en Kimberley heb-

ben we alle taken herverdeeld en zijn 

snel aan de slag gegaan. 

 

Om te beginnen bij de clubkleding waren 

we al langere tijd ontevreden over Wilkin 

Sports. Maar omdat we nu eenmaal al 

jaren onze eigen clubkledinglijn hebben 

kunnen we niet zomaar ‘om’. Na enig 

zoekwerk kwamen we uit bij Akaza, een 

bedrijf in Waalwijk dat ook deze zgn. 

‘sublimatie-clubkleding’ verzorgt. De be-

drukking wordt dan ín de stof meege-

drukt (in plaats van er bovenop) waar-

door sportkleding langer meegaat. Ook 

is het hetzelfde ademende, dry-fit mate-

riaal als we nu al hebben. Alleen het 

ontwerp moest worden aangepast voor 

zowel de junioren (want nieuwe Hoofd-

sponsor Fysiotherapie Gilze) als de re-

creanten (sponsorloos, maar in dezelfde 

kledinglijn én voorzien van borstlogo). 

Een hele klus omdat alle bestanden op-

nieuw ontworpen moesten worden. Ook 

de maatvoering van Akaza bleek anders 

(onze nieuwe clubkleding wordt gepro-

duceerd in Spanje en Marokko) dus 

moesten er in allerijl nieuwe pas-sessies 

worden georganiseerd voor onze leden. 

Gelukkig heeft Kimberley daarbij mee-

geholpen zodat we eind augustus ruim 

70 shirts konden bestellen. Een com-

plexe bestelling, ook voor Akaza, want 

we hebben nu dus in feite 3 verschillen-

de shirts (seniorencompetitie, junioren-

competitie en recreatie) en alle 3 deze 

‘lijnen’ in zowel dames- als herenmodel; 

in alle voorkomende maatvoeringen én 

de meeste shirts ook nog voorzien van 

de spelersnaam. Die Spanjaarden en Ma-

rokkanen zullen vast een paar keer diep 

hebben moeten zuchten…. . Maar uit-

eindelijk konden we in de week vóór 

aanvang van de competitie alle shirts, 

broekjes en zelfs de spiksplinternieuwe 

rokjes uitdelen. Missie geslaagd! Mocht 

je gedurende het seizoen ook interesse 

hebben in BC Gilze-clubkleding geef dit 

dan door aan Kimberley of mij. 

 

Ook de sponsoring vergde nogal wat ex-

tra energie om alle aflopende contracten 

te verlengen én op zoek te gaan naar 

nieuwe sponsoren. Zoals bekend worden 

de sponsorinkomsten van de PR-

commissie ingezet voor alle competitie-

spelers, jeugd en senioren. Om dit be-

taalbaar te houden hebben we deze ex-

tra financiële middelen hard nodig. Sofie, 

Kimberley en Michel van Dongen zijn de 

meeste Virke-adverteerders langsge-

gaan. Samen met Remy heb ik de grote-

re sponsoren benaderd voor eventuele 

verlenging en/of uitbreiding van het con-

tract. Als resultaat mogen we een aantal 

nieuwe sponsoren  verwelkomen: Van 

der Valk hotel Gilze-Tilburg, Konings-

licht, autobedrijf Van Engelen, Akaza, 

Kreeft Assurantiën (naamge-

ver/toernooisponsor Clubkampioen-

schappen) en de nieuwe Hoofdsponsor 

van de Juniorencompetitie ‘Fysiotherapie 

Gilze’. Ook Remy en ik hebben een duit 

in het zakje gedaan door sponsor te 

worden van de clubkampioenschappen-

wisselbeker herendubbel A… Wij kijken 



 

10 Kopij: virke@bcgilze.nl 

 

nu al uit naar de prijsuitreiking!!! Hier-

mee zorgen alle shirt-sponsoren, tel-

bordsponsoren en Virke-adverteerders 

weer voor een mooie bron van inkom-

sten waar BC Gilze van profiteert. Dank 

voor alle bijdragen hierin! Ken je nóg 

een sponsor, of wil je zelf bijvoorbeeld 

een telbord voorzien van je eigen foto of 

naam, laat het Remy of mij weten. 

 

Tenslotte heeft Ben de noodzakelijke 

ledenwervingsactie gecoördineerd. Mi-

chel van Dongen heeft een moderne fly-

er ontworpen die door veel vrijwilligers 

in heel Gilze deur-aan-deur is verspreid 

in de zomervakantie. Ook hingen de pos-

ters door het hele dorp zodat ook onze 

badmintonclub zichzelf op de kaart zette 

om nieuwe leden te verwelkomen. Nieu-

we welkomst/informatiepakketjes wer-

den gemaakt en zowel de JC als de RC 

stonden klaar om nieuwe leden op te 

vangen met een warm welkom. Gelukkig 

hebben we aan deze actie weer enkele 

nieuwe badmintonners overgehouden, 

zowel bij de jeugd als bij de senioren. 

Ken je nog mensen die wellicht lid willen 

worden? Meld het bij Anoek zodat we 

hen een paar keer gratis ‘op proef’ mee 

kunnen laten draaien. 

 

Hiermee waren de urgente zaken voor 

elkaar. Maar we zijn er nog niet als PR-

commissie. Nu is het zaak om onszelf 

nóg meer te laten zien. Te beginnen met 

het Weekblad. Michel van Dongen en 

Kimberley vormen ons Externe Commu-

nicatie panel dat er onder andere voor 

moet zorgen dat we weer elke week in 

het Weekblad zichtbaar zijn. Hetzelfde 

geldt voor ‘snel nieuws’ wat we moeten 

delen via onze Facebookpagina. Deel 

vooral alle FB-berichten die voorbij ko-

men zodat we een megagroot bereik 

creëren met z’n allen! Ook gaan we ge-

faseerd onze website opfrissen. Binnen-

kort zul je wat fellere kleuren zien op 

www.bcgilze.nl, wellicht een nieuwe lay-

out en oude documenten zullen worden 

verwijderd zodat dit weer een up to date 

website wordt. 

 

 

 

Uiteraard blijven we als PR-commissie 

nieuwe leuke dingen bedenken om onze 

club nóg meer te promoten. In de zo-

mervakantie hebben we direct 2 nieuwe, 

moderne ‘BC Gilze-beachflags’ laten ma-

ken. Deze zijn mobiel en kunnen we ge-

bruiken tijdens competitiewedstrijden, 

toernooien, braderieën etc. Tijdens het 

Gemeentetoernooi in Rijen zullen ze 

prominent te zien zijn. 

 

Ook ’t Virke heeft hulp gekregen van een 

paar ambitieuze junioren. Blader deze 

editie snel door, dan zul je hun bijdragen 

ook snel vinden! 

 

Tot slot heb ik, na overleg met het Be-

stuur, de zittende PR-commissieleden én 

de TC, besloten om structureel het PR-

http://www.bcgilze.nl/
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voorzitterschap (opnieuw) op mij te ne-

men. Daarmee heb ik mijn vorige Be-

stuursfunctie, voorzitter Technische 

Commissie, inmiddels overgedragen aan 

Maaike. Ik ben ervan overtuigd dat we 

met de huidige PR-commissieleden 

(waar ook Peter de Leeuw als webmaster 

toebehoort) een gemotiveerde commis-

sie hebben die weer voor de positieve 

publiciteit zal gaan zorgen, zowel binnen 

onze club als daarbuiten. 

Dus als je verbeter-suggesties hebt of 

gewoon een leuk idee; laat het de PR-

commissie weten! 

 

Met sportieve groet, 

Mario. 
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Jarige jeugdleden 
 

Judith van Veen      2 okt 

Colette Graafmans      4 okt 

Maud Faes     12 okt 

Chantal van Beijsterveldt   13 okt 

Nynke Timmermans   16 okt 

Fenne Kreeft      31 okt 

Simone Kreeft    31 okt 

Thibo van Gils      5 nov 

Dio van Gils      7 nov 
 

Jarige seniorleden 
 

Naomi van de Staak     6 okt 

Els Graafmans      7 okt 

Kitty van Noort    10 okt 

Evelien Stokkermans   11 okt 

Peter Geerts     15 okt 

Ben van der Veer Jr.   19 okt 

Kees van der Heijden    1 nov 

Michel van Boxtel     2 nov 

Ruud van Heijst     3 nov 

Lieke Mutsaers – Trommelen   3 nov 

Jos Vermeulen     7 nov 
 

Zaaldiensten 
 

30 september: Izaak Kluit – Hein van 
der Lee 

7 oktober: Wendy Dekker – Kimberley 

van Zon 
14 oktober: William Aarts – Christian 

van Zon 

21 oktober: Jeroen Albers – Tim Wirken 

28 oktober: Toine van Baal – Monique 

Willemse 

4 november: Ilse Ballemans – Jill Weij 

11 november: René van Bezouw – Hans 

Weij 
 

Af & Bij 
Bij: 

+ Maud van de Vegte 

+ Isabel van de Vegte 

Af: 

- Bart van de Staak 

- Fee Blom 
- Jill van Zandvliet 

- Selina de Laat 

 

Van de Penning-

meester 
 
Clubgenoten, 
 
Financieel staat onze vereniging er goed 

voor. Dit is dan ook de reden dat lid zijn 

van BC Gilze nog steeds zo betaalbaar is. 

Dit wil niet zeggen dat we bij BC Gilze 

alleen maar op de centen zitten, er 

wordt juist erg veel ondernomen! Door 

de continue inzet van alle vrijwilligers bij 

de club is er een groot aantal activitei-

ten.  De financiële status blijft hierbij in 

balans omdat in alle gevallen uitgaven 

weloverwogen worden gedaan. Daar-

naast zorgt het enthousiasme dat BC 

Gilze uitdraagt ervoor dat sponsoren 

graag hun naam aan onze vereniging 

verbinden. 

De grootste bron van inkomsten bestaat 

echter uit de contributies. Deze worden 

de laatste tijd over het algemeen tijdig 

voldaan. Je kunt het jezelf echter nog 

makkelijker maken door een automati-

sche overschrijving in te stellen. 

Kwartaalcontributie: 1 januari, 1 april, 1 

juli, 1 oktober. 

Senioren € 38,00 

Junioren 5 t/m 12 jaar € 28,00 

Junioren 13 t/m 17 jaar € 32,00 

Overschrijven op NL78 RABO 0116 6924 

64 tnv Badmintonver. B.C. Gilze ovv het 

kwartaal en je naam. 
 
Met vriendelijke groet,  

 

Jullie penningmeester. 

06 - 39 44 36 39  

pstrengman@hotmail.com 
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Doorgeefpagi-
na Jeugd 
 

 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Kim van Beek en ik woon in Gilze. 

Ik woon samen met mijn ouders en mijn 

zus Maud. In het dagelijkse leven ga ik 

naar school. Ik zit op het Reeshofcollege 

in Tilburg in het 2e leerjaar. Ik zat op 

basisschool de Bolster in de Kerkstraat, 

wat ik erg gezellig vond. De vakken die 

ik nu op de middelbare school heb zijn 

wel wat saaier. Het leukste vak vind ik 

Mens en Toekomst: daar ga je vooral 

stage lopen en kijken wat je leuk vindt 

om te doen. Het stomste vak vind ik 

Mens en Maatschappij: dat is geschiede-

nis, aardrijkskunde en economie in één.  

 

 

 

Ik weet echt nog niet wat ik  later wil 

worden. Ik kan me echt aan iemand er-

geren als diegene smakt met het eten of 

als iemand denkt dat hij/zij het beter 

weet. Je kunt mij nergens voor wakker 

maken, want ik slaap bijna overal door-

heen. Als ik thuiskom van een lange 

schooldag doe ik het liefste helemaal 

niks, maar dat kan natuurlijk niet, want 

ik moet huiswerk maken. Mijn hobby`s 

zijn badmintonnen, wielrennen en op de 

Playstation gamen. Ik kijk elke avond 

Goede Tijden Slechte Tijden om 8 uur bij 

RTL4. Mijn favoriete filmserie is Fast and 

the Furious. Naast badminton, wielren ik 

ook. Het leukste aan badminton vind ik 

toch de competitie.  

 

Ik geef de doorgeefpagina door aan: 

Daphne van Strien. 

 

Doorgeefpagi-

na Senioren 
 

 

Susanne ... Bedankt dat ik de gelukkige 

ben en deze keer iets mag schrijven in 

het Virke.  

 

Ik ben op 23 december 1980 in de Ver-

sterstraat in Gilze geboren. Daar heb ik 

tot mijn twintigste gewoond, gespeeld, 

gewerkt ... Heerlijk om "vroeger" lekker 

in de maïsvelden verstoppertje te spe-

len, ook al mocht het niet. Als nu de kids 

(Rik en Kas) bij oma in de Versterstraat 

zijn, zeg ik ook dat ze niet in de maïs-

velden mogen spelen, maar ook zij vin-

den het heel leuk. Een tip; als je de weg 

in het maïsveld niet meer weet, alsmaar 

rechtdoor blijven lopen en op een gege-

ven moment kom je er vanzelf weer uit!  

 

Naast het buitenspelen was ik ook fana-

tiek op sportgebied. Ik was begonnen 

met gymnastiek, maar ging al snel tur-

nen. De mooiste sport van de wereld! Ik 

heb dit heel fanatiek gedaan bij KIOS in 

Gilze en daarnaast ook nog bondstrai-

ningen gevolgd, die heel inspirerend wa-

ren. Mijn hoogtepunt was het bereiken 

van het Nederlands Kampioenschap, 

maar over het resultaat daarvan zal ik 

maar niets vertellen.  

 



 

16 Kopij: virke@bcgilze.nl 

 

Ik ben al vroeg gaan assisteren met les-

geven en op mijn zestiende gaf ik al les 

aan gymnastiekgroepen en wat later 

verzorgde ik ook turntrainingen. Het ge-

ven van de trainingen vond ik eigenlijk 

nog leuker dan zelf turnen. En toen op 

mijn negentiende mijn lichaam eigenlijk 

niet meer wilde wat ik wilde op het ge-

bied van turnen, ben ik maar gestopt. Na 

een half jaartje zwemmen ben ik bij BC 

Gilze gaan kijken, waar ik nu nog steeds 

actief ben.  

 

 
 

Ondertussen had ik ook Koen leren ken-

nen, waarmee ik de Versterstraat heb 

verlaten om in de Nieuwstraat te gaan 

wonen boven café de Banner. Geen pro-

bleem om boven een café te wonen, 

want als er teveel lawaai is, dan is het 

beneden gezelliger. Ik ben zelfs een keer 

uit bed gegaan, mezelf maar 

weer aangekleed omdat het beneden 

"te" gezellig was. Geen probleem zei Ge-

rard de Vaan. Ik kreeg een Hoegaarden 

glas vol met pure bessenjenever. "Als je 

deze op hebt, dan slaap je wel" zei Ge-

rard. En ... Dat klopte inderdaad! Om 

het nog gezelliger te maken hebben we 

een hond gekocht; Bonkie. Die kon mooi 

op het dakterras en binnen en als hij wat 

extra ruimte nodig had, sprong hij ge-

woon van het dak af en ging zelf op zoek 

naar het Mollebos om te spelen.  

 

 
 

Vervolgens zijn we nog een tijdje in een 

appartement in de Kerkstraat gaan wo-

nen en daarna in een huis in de van 

Heinsbergstraat. Inmiddels wonen we 

alweer ruim 8 jaar in de Aalstraat. In die 

tijd zijn Rik en Kas geboren en we wonen 

daar met zijn vieren (of vijven 

als je Bonkie meetelt).  

 

Wat werk betreft heb ik eerst op de 

bloemenkwekerij van mijn va-

der meegeholpen, recreatiewerk gedaan 

bij camping 't Zand en gewerkt op basis-

school de Wildschut en nu op basisschool 

de Bolster. Wat ik zo leuk vind aan het 

onderwijs??? Dat ik verkleed als piraat 

naar het werk mag!  
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Het werken op de bloemenkwekerij vond 

ik zo leuk, dat ik inmiddels de kas en 

een stukje akker in 

de Versterstraat  weer in gebruik heb 

genomen voor een moestuin. Heerlijk 

om daar bezig te zijn en heel de zomer 

hebben we verse groenten, aardappe-

len en fruit gegeten uit eigen tuin. In-

middels puilt de vriezer uit van de pom-

poenensoep en de tomatensauzen.  

 

Tot zover iets over mij. Alle andere din-

gen die je van me wilt weten, mag je me 

vragen. Misschien geef ik ook wel ant-

woord.  

 

Ik ben wel benieuwd naar het verhaal 

van Patrick Strengman, onze penning-

meester. 
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Wist je dat – Jeugdkamp 2015 
 

Wist je dat… 

…er vrijdagavond al meteen door iedereen voor veel sfeer gezorgd werd door de 1001 

theelichtjes in mooie beschilderde kristallen houders? 

 

…deze lichtjes tot in de late uurtjes brandden? 

 

…dat de gemene tovenaar Jafar dat niet kon waarderen en ons verraste met zijn toe-

spraak? 

 

…hij als wraak allerlei kostbaarheden van de Sultans harem en hofhouding stal en in 

een kist stopte? 

 

…de pollepels die Dienaar van de Sultan Monique kwijt was daar niet toe behoorden? 

 

…Dienaar van de Sultan Monique het niet vertrouwde en de gehele hofhouding aan een 

kruisverhoor onderwierp? 

 

…Waarzegster Scheherazade Ilse de pollepels ook niet met haar kristallen bol kon te-

rugvinden? 

 

…het misschien wel de 40 rovers van Ali B. zijn geweest die de pollepels ontvreemd 

hadden? 

 

…dezelfde pollepels zondagochtend vroeg weer dienst deden met pannen om enkele 

uitslapers uit bed te krijgen? 

 

…iedereen wel ontzettend blij was dat de fluit van Fakir Ben ook bij de verdwenen 

voorwerpen zat? 

 

…de kinderen goed konden smokkelen tijdens het smokkelspel? 

 

…dit nog knap lastig was in het donker en met enkel een lichtgevend armbandje? 

 

…er mysterieuze kisten verschenen op het grasveld? 
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…deze kist op slot zat en dat de sleutel alleen bevrijd kon worden door middel van de 

juiste cijfercode? 

 

…Ali B. ook nog een schitterende rap op de whatsapp had gezet? 

 

…Sultan(a) van Kalifa Haroen ar Rashid Hoeven Evelien de bende rovers goed onder 

controle hield met militaire orde? 

 

…de schommels en tegenoverliggend bankje geliefde hangplekken waren? 

 

…zeker bij de duo's Chantal/Maud en Dio/Jannes? 

 

…daarom de ouders van Maud op zondag de schrik van hun leven kregen toen de vader 

van Jannes zich aan hun voorstelde als mogelijk aanstaande schoonfamilie? 

 

…de broodjes knoflook met shoarma later op de vrijdagavond goed in de smaak vielen? 

 

…het de volgende ochtend goed te merken was aan de lucht in de slaapzalen? 

 

…de dropping daarna blijkbaar te kort was, want de zon was nog niet eens op? 

 

…Maud serieus boer wil worden, omdat ze trekker heeft gereden? 

 

…er veel kinderen ‘vermoord’ zijn tijdens het kamp met het ‘Weerwolven-spel’? 

 

…de eerste nacht de laatste personen om half 4 gingen slapen? 

 

…de zaterdagactiviteiten gesmeerd verliepen, vooral dankzij de vele liters zonnebrand-

olie die elk uur verplicht gesmeerd moesten worden? 
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…ondanks dat, er toch nog twee kinderen er zo rood als een Kreeft bijliepen? 

 

…het vooral te danken was aan de Oosterse temperaturen en het Van Zonnetje dat de 

hele dag lekker bleef schijnen? 

 

…volgens Ali B. deze grappen niet hadden ge-Hoeven? 

 

…Yasmina Kimberley verbaasd was dat ze niet in 1 dag bruin was geworden? 

 

…alleen het opblazen van de luchtkussens minder gesmeerd ging, omdat alle olie uit 

het aggregaat was gelopen? 

 

…er gelukkig toch nog voldoende stroom was om de stormbaan op te zetten? 

 

…we deze dag veel leuke, sportieve waterspelletjes hebben gedaan? 

 

…waaronder tulband wringen, vliegend tapijt, kegeljatten, levend bowlen en een heuse 

1001-nacht stormbaan? 

 

…Maud graag een luchtkussen kust? 

 

… Dienaar van de Sultan Monique en Waarzegster Scheherazade Ilse graag een wraps-

zaak willen beginnen? 

 

…ze dit zeker zal lukken aangezien ze 40 hongerige personen voorzien hadden van 

heerlijke wraps? 

 

…Christa precies in de spleet tussen de twee luchtkussens paste? 

 

… Sultan(a) van Kalifa Haroen ar Rashid Hoeven Evelien ‘gedoopt’ is door de kinderen 

als verwelkoming van nieuwe kampleiding? 

 

…de kinderen haar met moeite naar het zwembad gedragen kregen, omdat ze veel te 

sterk was? 
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…ze vervolgens onder toezicht van de kinderen zelf een duik heeft genomen in het 

zwembad? 

 

…Nora dacht dat ze makkelijk onder de schommel door kon lopen, maar vergat dat een 

schommel meestal weer terugkomt? 

 

…ze na een bezoekje aan de huisartsenpost weer net zo gezellig en enthousiast mee 

deed als voor de botsing? 

 

…Buikdanseres alf laila wa-laila Maaike graag met een aanhanger door heel Brabant 

rijdt? 

 

 

…iedereen wederom heerlijke gebarbecued heeft? 

 

…we dit jaar gelukkig niet teveel vlees hadden gekregen van de slager? 

 

… Dienaar van de Sultan Monique hier erg blij mee was, zodat ze niet net als vorig jaar 

het gehele kamp achter de barbecue heeft gestaan? 

 

…de geest pas laat uit de lamp tevoorschijn kwam bij het Kolonisten? 

 

…maar dat er daarna steeds fanatieker werd gestreden om de grondstoffen en langste 

handelsroutes? 

 

…dat sommige jeugdleden heeeeeel goed kunnen buikdansen? 

 

…de kaarsjes bij de meeste kinderen daarna langzaam uitgingen? 

 

…dat Bjorn zelfs met zijn ogen dicht kan sjabbie-babbieen? 

 

…Fakir Ben blij is met deze (ver)nieuw(d)e traditie? 

 

…er dit jaar meer dan ooit zelf verzonnen spelletjes werden gespeeld in de vrije tijd? 
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…de kampleiding dit erg leuk vindt om te zien? 

 

…het aapje Abu niet alleen goed kan autorijden maar ook toepen? 

 

…zaterdags de eerste om half 12 sliepen en de laatste (wederom) om half 4? 

 

…zondagochtend de gasten van de mini-camping dachten dat we al vertrokken waren, 

zo rustig was het nog om half 10? 

 

…er zondagochtend een heerlijk ontbijt was met Turks brood? 

 

…Jannes er achter kwam dat hij op Maud had geslapen (op een stapelbed weltever-

staan)? 

 

…de slushpuppie van Fakir Ben weer erg in de smaak viel? 

 

…Jannes het extra rondje zaklopen niet zo kon waarderen? 

 

…Sultan(a) van Kalifa Haroen ar Rashid Hoeven Evelien blij was dat de kinderen Jafar 

verdreven hadden? 

 

…alle 1001-nacht personages blij waren dat ze hun gestolen voorwerp terug hebben 

gekregen dankzij de kinderen? 

 

…de kinderen dit voor elkaar hebben gekregen, doordat ze bij elke activiteit een cijfer 

voor het cijferslot konden winnen? 

 

…het weer een supergaaf kamp was? 

 

…de jeugdcommissie iedereen wil bedanken voor de gezelligheid en enthousiasme ge-

durende het kamp? 
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Van de jeugd    
redactie 
 

Zie je het nu goed? Is het echt waar? 

Jazeker, ’t Virke heeft een eigen jeugd-

pagina. Voor en door de jeugd! Ons 

team van drie jeugdleden zal zorgen 

voor veel leesplezier thuis op de 

bank/stoel/bed/toilet etc... Of het nu een 

interessant verhaal, een test of een quiz 

is, we zullen ervoor gaan zorgen dat er 

altijd wat leuks te lezen valt op deze 

spiksplinternieuwe pagina. Maar wie zijn 

deze drie pioniers op het gebied van 

jeugdliteratu… uhm… ik bedoel drie 

jeugdleden die hiervoor gaan zorgen? 

Wees niet bang, wij stellen ons graag 

voor. 

 

 

 

Hallo allemaal! Ik ben Jannes Oprins en 

ben 15 jaar. Ik ga naar school op De 

Nassau in Breda en ben net begonnen 

aan  mijn vierde jaar havo. Ik vind het 

erg leuk dat ik gevraagd ben voor de 

jeugdredactie en ben dan ook snel aan 

het schrijven gegaan, iets wat ik op 

school ook al erg leuk vind om te doen. 

Om nu de kans te krijgen dit bij mijn 

sportvereniging te doen is al helemaal 

geweldig! Naast het schrijven speel ik dit 

seizoen in het U17-2-team, iets waar ik 

erg veel zin in heb. Verder ga ik ook hel-

pen met de JTP. Ik hoop dat jullie de 

Jeugdpagina net zo leuk gaan vinden als 

wij.  

Hoi! Ik ben Robine Hooft, ik ben 13 jaar 

oud en speel in de U17-1. Samen met 

Jannes, Rick en een beetje hulp van So-

fie vorm ik de JR en wij hopen er iets 

heel leuks van te maken. Heel veel lees-

plezier! 

 

Ik ben Rick van Baal, 13 jaar oud. Sa-

men met mijn ouders en broer woon ik 

in Gilze. Ik heb twee schildpadden, ik zit 

op de Rooi Pannen in Tilburg. Ik badmin-

ton 4,5 jaar bij BC Gilze en nu voor het 

2de jaar bij de NBBJ. Ik speel in U17-1 

met hetzelfde team als vorig jaar: HEB 

ER ZIN IN!!! Hopelijk dat jullie genoeg 

over mij weten, en een leuk seizoen te-

genmoet gaan. 

 

Wij starten het seizoen met een quiz-

vraag: Hoe oud zijn Maaike en Ben sa-

men opgeteld? Stuur je antwoord door 

als optelsommetje: Bv  22 + 31 = 53 via 

Whatsapp, Facebook, postduif of spreek 

ons eventjes aan. Jullie antwoorden, 

gemiddeldes, uitschieters  en natuurlijk 

het goede antwoord, zullen het volgende 

nummer op deze pagina te zien zijn.  
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Waar is Gil? 
 

Kun jij Gil vinden in de mensenmassa? 
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OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSOREN VAN BADMINTONCLUB GILZE: 

 

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: 

Administratiekantoor Meeuwesen        Q-Promotions    

        

 

 
 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 

Fysio Therapie Gilze 

 
 

Telbordsponsoren: 

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

Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV | Van Eerd BV 

Van Schijndel Metaal BV | Keurslagerij De Jong 

Forga metaalvervorming B.V. | Koningslicht BV 

Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling 

 

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

………  Sandy Graafmans nu voortaan door het leven gaat als Sandy van Trier-

Graafmans? 

 

……… op hun bruiloft de Van Wassenbergstraat van zich heeft laten hoooooooren!!? 

 

……… we gedurende de zomervakantie zelf voor de catering konden zorgen in de 

sporthal waardoor het meer ‘Voor de Tuintjes’ dan ‘Achter de Tuintjes’ was? 

 

……… Hein(z) op deze woensdagavonden de meest bepalende persoon bleek door in 

het decennium-oude frietvet tóch nog heerlijke snacks te bakken voor de aanwe-

zige badmintonners? 

 

……… helaas nieuwe eigenaar (c.q. de Minst Onsympathieke Rijenaar) Rob Marcelissen 

onze eigen tijdelijke prijslijst a € 0,50 per consumptie niet heeft gehandhaafd? 

 

……… hij natuurlijk dacht dat dit naar meer SMAAKte (...tadaa!)? 

 

……… dus we graag op zijn aanbod ingaan om tijdens het Gemeentetoernooi op zater-

dag te gaan eten bij hun restaurant Smaak in Rijen? 

 

……… we sowieso een beetje ‘last’ kregen van overlopende Bevers op de officiële ope-

ningsavond van Sportcafé Gilze die op ludieke wijze het Gemeentetoernooi-

traject 2015 openden? 

 

……… je dit nu ook voortaan straffeloos ‘kantine’ mag noemen? 

 

……… we op de BC Gilze-Facebook pagina onze mascotte Gil afgelopen zomer veel te-

gen het ranke lijf liepen? 

 

……… we sowieso met name bij de senioren steeds meer ranke lijven zien;goed bezig!? 

 

……… de jeugd dit seizoen op audiëntie is geweest bij hun nieuwe Hoofdsponsor, Fysio-

therapie Gilze alwaar zij werden onderworpen aan een intensieve work-out? 

 

……… we Kees van der Heijden feliciteren met de aanstaande gezinsuitbreiding? 

 

……… we, helaas voor Kees, al jaren geen gezinskorting meer kennen als vereniging? 

 

……… de BC Gilze-muur in ‘de kantine ’ zal blijven voortbestaan? 

 

……… we ook dit seizoen weer hopen dat iedereen zijn of haar contributie zelf tijdig 

betaalt? 

 

……… een grote delegatie badmintonners eind oktober alles uit de kast zal halen om 

daardoor voor de 6e achtereenvolgende keer tot ‘Beste badmintonclub uit de 

Gemeente’ uitgeroepen te worden? 


