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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 
Mario van Mierlo   Clubkamp. + gemeentetoernooi  0161 - 45 90 50 
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 
 
Alweer het tweede Virke van dit seizoen. 

Met natuurlijk weer de laatste informatie 

van de commissies. Zo maakt de TC, zo 

halverwege de competitie, een tussenba-

lans op.  

Ook is een uitgebreid verslag van het 

afgelopen Gemeentelijk Toernooi te le-

zen, inclusief een heus stripverhaal van 

de beroemdste broertjes van de BC Gil-

ze. 

 

Namens de redactie veel leesplezier 

 

Groeten, Ed en Jos 

 

Van de Voorzitter 
 
Beste lezer, 

 

Voor je ligt het tweede Virke van het sei-

zoen. Sinds het vorige Virke is er niet zo 

veel gebeurd. De competities lopen en 

alle teams draaien lekker mee. De trai-

ningen worden goed bezocht, maar op 

de woensdagavond is het de afgelopen 

tijd best rustig. Er is dus voldoende 

ruimte voor een aantal nieuwe seniorle-

den. De woensdagavonden worden 

weliswaar wat minder bezocht, maar aan 

het gemeentelijk badmintontoernooi in 

Rijen namen heel veel clubgenoten deel. 

 

Het gemeentelijk badmintontoernooi 

werd op 16 en 17 oktober in Rijen ge-

houden. Voor onze vereniging leek het 

echter wel een thuiswedstrijd, want het 

aantal deelnemers vanuit (BC) Gilze was 

een stuk hoger dan het aantal deelne-

mers uit/van Rijen/BC Bever. Goed om 

te zien dat wij zulke fanatieke badmin-

tonners hebben! Dat de beker voor de 

“Beste badmintonvereniging van de ge-

meente Gilze-Rijen” wederom mee naar 

Gilze zou gaan stond van tevoren eigen-

lijk al vast. We hadden niet alleen de 

meeste deelnemers, ook in de finalewed-

strijden waren onze badmintonners het 

best vertegenwoordigd. Al met al was 

het een erg leuk en gezellig toernooi. 

 

Tot zover de sportieve kant van onze 

vereniging. Aan de bestuurlijke kant is 

ook één en ander te melden. In het be-

stuur zijn we druk bezig met de toe-

komst van onze vereniging. Ilse van den 

Braak heeft tijdens de algemene leden-

vergadering van afgelopen maart aange-

geven nog één jaar de secretaris van 

onze vereniging te willen zijn. Daarnaast 

heeft Sander Coppens laten weten dat 

hij het penningmeesterschap wil over-

dragen bij de komende algemene leden-

vergadering van maart 2012. De functies 

van secretaris en penningmeester zijn 

dus vacant. Leden kunnen zichzelf ver-

kiesbaar stellen voor deze functies. Van-

uit het bestuur hebben we een aantal 

potentiële kandidaten benaderd, waarop 

we ook al positieve reacties hebben ge-

kregen. We zullen tijdig bekendmaken 

als we kandidaten hebben gevonden die 

zich verkiesbaar stellen. 

 

Veel plezier met het lezen van dit Virke! 

 

Groeten, 

Ben van der Veer jr. 

 

~ The optimist proclaims that we live in 

the best of all possible worlds, 

and the pessimist fears this is true. ~ 

 

(De optimist verkondigt dat we in de 

beste van alle mogelijke werelden leven; 

en de pessimist vreest dat het waar is.) 

 

James Branch Cabell 
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Technische    
Commissie 
 
De competitie is alweer bijna halverwe-

ge. De opkomst tijdens de trainingen is 

over het algemeen goed te noemen. De 

2 nieuwe seniorentrainers Henk de Lan-

ge en Kees Kerkhof houden scherp de 

presentie van alle spelers bij voor de TC 

om halverwege en na afloop te evalue-

ren en mede te gebruiken voor de nieu-

we competitie-indeling 2012-2013. Zorg 

dus dat je, als je al een keer echt niet 

kunt, je altijd zelf tijdig afmeldt bij jouw 

eigen trainer! 

Bij de jeugd legt trainster Maaike op de 

vrijdagavonden, geassisteerd door Tim 

Wirken, de jeugdspelers van Gilze het 

vuur aan de schenen. Regelmatig ‘ver-

rast’ zij de jeugdspelers met een cooper-

test waardoor degenen met een mindere 

conditie al snel door de mand vallen. Ge-

lukkig kunnen zij dat weer compenseren 

met een goede inzet tijdens de oefenin-

gen. Al met al is Maaike tevreden over 

de trainingsresultaten en de competitie-

tussenstanden. Ga zo door! Ook op de 

JTP-woensdagavonden wordt er serieus 

getraind onder leiding van de speciale 

JTP-trainers. 

De competitietussenstand zijn ronduit 

goed te noemen. Hierbij een tussenstand 

van 1 november (via 

http://www.bcgilze.nl/competitie2.html  

kun je altijd per team alle actuele stan-

den bekijken): 

U11: 2e 

U15-2: 1e 

U15-1: 1e 

U17: 3e 

Gilze H1: 3e 

Gilze 5: 3e 

Gilze 4: 1e 

Gilze 3: 4e 

Gilze 2: 3e 

Gilze 1: 1e 

Als het dus zo doorgaat zijn wij als TC 

blij dat wij het op het einde van het sei-

zoen erg druk krijgen met het huldigen 

van veel Gilze-teams als kampioenen! 

Met name het vlaggenschip van Gilze, 

Gilze 1 ligt op koers om, na 3 jaar op rij 

als 2e te zijn geëindigd, kampioen te 

worden en te promoveren naar de 3e 

divisie landelijk. In het kielzog doet ook 

Gilze 2 weer volop mee om het kampi-

oenschap. Omdat kopvrouw Bernadette 

in blijde verwachting is van haar tweede 

spruit heeft de TC besloten om alle an-

dere teams intact te laten vanwege hun 

goede prestaties. Aangezien er geen ca-

pabele invallers beschikbaar bleken, 

hebben we Heidi Timmermans bereid 

gevonden om de plaats van Bernadette 

in Gilze 2 de rest van het seizoen in te 

vullen. Heidi heeft vroeger altijd bij Gilze 

gespeeld, zowel in de jeugd als bij de 

senioren. Zij heeft bijna 15 jaar geleden 

in Gilze 1 gespeeld waarna ze bij BC Pel-

likaan (Tilburg) nog hoger kon gaan spe-

len. Uiteindelijk wist Heidi daar ook het 

eerste team te halen en kwam daarvoor 

uit in de 1e divisie landelijk. Nadat ze 4 

jaar geleden moeder werd is ze helemaal 

gestopt met badmintonnen, maar geluk-

kig voor de TC wilde ze BC Gilze nu uit 

de brand helpen. Bekend met trainer 

Henk de Lange moest ze wel even weer 

aan de bak tijdens trainingen voor de 

scherpte en conditie, maar ze slaagde al 

snel met vlag en wimpel wat zich ook 

uitte in haar ongeslagen status tot nog 

toe. 

Helaas is Peter de Leeuw langdurig ge-

blesseerd geraakt; beterschap! Ruud 

was gelukkig slechts 2 wedstrijden niet 

beschikbaar door een blessure waardoor 

de gevolgen binnen de perken bleven. 

Vermeldenswaardig is het nieuwe heren-

team dat dit jaar voor het eerst uit jeug-

dige talenten is samengesteld. Zij pres-
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teren vaak tegen tegenstanders met veel 

meer ervaring. Een huidige plaats in de 

middenmoot is dan ook een goed resul-

taat. 

In theorie zouden dit jaar alle jeugd-

teams nog kampioen kunnen worden!! 

Zeker de 2 jeugdteams U15 die Gilze 

heeft afgevaardigd staan nu al op de 1e 

plaats. Houd dat vast, dan hebben we 

eind januari weer wat te vieren. 

Enkele weken geleden was de “Week van 

de Scheidsrechter” van Badminton Ne-

derland. Onze eigen scheidsrechter Joost 

Roovers is inmiddels officieel geslaagd 

voor zijn theorie- en praktijkexamen. 

Daarom heeft voorzitter Ben jr. hem in 

het bijzijn van alle seniorencompetitie-

spelers gefeliciteerd en een kleinigheidje 

overhandigd voor zijn vrijwilligerswerk. 

Het is namelijk aan de inzet van Joost te 

danken dat Gilze 1 in de landelijke com-

petitie mag spelen. Elk landelijk team 

moet namelijk een scheidsrechter leve-

ren die overal in Nederland 5x per jaar 

moet ‘scheidsrechteren’. Namens alle 

competitiespelers dus: Joost bedankt!! 

Sinds de start van de competitie zijn ook 

de nieuwe telborden ingewijd. Zelfs 

voorzien van het BC Gilze-logo zijn ze nu 

helemaal ‘af’. De zaalwachten John 

Graafmans en Tim Wirken sjouwen zich 

een bult met de loodzware borden, maar 

inmiddels heeft Cees de Jong zelfs een 

verrijdbaar karretje gemaakt zodat de 

telborden niet meer zo ver getild hoeven 

te worden in de zaal. Naar verluidt heeft 

zelfs Remy nu begrepen hoe de telbord-

jes precies werken… John en Tim, be-

dankt voor jullie hulp tijdens de thuis-

wedstrijden! 

Een ander instrument dat, gezien de 

succesvolle tussenstanden, vruchten af-

werpt is het blind in laten vullen van de 

teamopstelling door de tegenstander. 

Zodoende kan men zich niet aanpassen 

aan de Gilze-opstellingen. Uiteraard is 

dit ook het eerlijkst en wordt er geen 

enkel team benadeeld/bevoordeeld. 

Een ander nieuw punt van de TC is de 

Gedragscode. Eigenlijk niets bijzonders 

omdat dit normale fatsoensregels zijn 

die iedereen behoort na te leven in het 

dagelijks leven. We willen het ook niet 

zwaarder maken dan het is, maar het is 

voor ons wel een meetlat waar we uit-

spattingen van onze spelers (en ouders) 

tegenaan houden. Inmiddels hebben we 

op basis van deze Gedragscode al men-

sen aangesproken op hun negatieve ge-

drag waarbij zij beterschap hebben be-

loofd. Het is ook de taak van ouders en 

met name teamgenoten om elkaar op 

ongepast gedrag aan te spreken zodat 

we nog meer positieve resultaten op het 

veld kunnen boeken. 

Het gemeentetoernooi is dit jaar voor 

Gilze weer super verlopen. Met een re-

cordoverwinning wist Gilze de club-

wisselbokaal weer mee naar huis te ne-

men. Gelukkig hebben onze vrienden 

van BC Bever deze bokaal een hele mid-

dag kunnen bekijken….. 

Als je zelf nog vragen, suggesties of op-

merkingen hebt over competitie-

gerelateerde zaken, laat dit dan direct 

weten aan één van de TC-leden. 

 

Veel succes bij de resterende competi-

tiewedstrijden! 

 

Namens de Technische Commissie, 

 

Mario. 
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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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Jeugdcommissie 
 

Inmiddels is het seizoen weer in volle 

gang. Zo ook de trainingen voor de 

jeugd en die werpen meteen hun vruch-

ten af: alle jeugdteams draaien mee om 

de bovenste plaatsen in de competitie, 

waarvan een aantal zelfs koploper zijn! 

Probeer het tot het eind van het seizoen 

vol te houden! Voor wat betreft de 

jeugdcommissie hebben we de eerste 

avond van de Dubbel Cup weer ge-

speeld. In totaal 4 avonden wordt geke-

ken welke jeugdleden binnen hun eigen 

trainingsgroep de sterkste zijn. 

 

Herfstactiviteit ���� Winteractiviteit 

Door het overvolle programma van de 

jeugdcommissieleden wordt de geplande 

herfstactiviteit een winteractiviteit. De 

datum ligt inmiddels vast, dus die kun-

nen jullie alvast in jullie agenda’s note-

ren: zaterdag 10 december 2011. 

Wat we gaan doen blijft nog even ge-

heim. De uitnodigingen zullen binnenkort 

worden uitgedeeld. Wij hopen op een 

grote deelname! 

 

Groeten de Jeugdcommissie 

 

23 nov Dubbel Cup 

30 nov JTP 2 

7 dec  JTP 2 

14 dec JTP 2 

21 dec JTP 2 

28 dec Kerstvakantie iedereen van 

19.00 tot 20.00 uur 

4 jan  Kerstvakantie iedereen van 

9.00 tot 20.00 uur 

11 jan Ouder-Kindtoernooi 
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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! 

 



 

`t Virke seizoen 20 nummer 2 9 

Recreatie     
Commissie 
 
Het seizoen is weer in volle gang en dit 

geldt ook voor de trainingen en recreatie 

competitie. Als je wilt weten wie er mee 

doen met de competitie kijk dan op de 

site van de club. Daar vind je ook de uit-

slagen van de wedstrijden. 

Michel van Dongen heeft foto’s gemaakt 

van de recreatie teams. Ze zijn ook te 

bewonderen op de site van de club. 

In het weekeinde van 15 en 16 oktober 

was het gemeente toernooi in Rijen. Er 

deden weer veel recreanten mee en na-

tuurlijk waren de bekers weer goed ver-

deeld onder de recreanten van Gilze. 

Op 19 oktober was het eerste recreatie 

toernooi. Veel leden hebben hier weer 

aan mee gedaan, en volgens mij was het 

weer een geslaagd toernooi. 

Wat gaan we nog doen de komende tijd? 

Natuurlijk is er op 4 januari het introdu-

cé toernooi waar je uiteraard weer een 

uitnodiging voor krijgt. Ga alvast op zoek 

naar een introducé. 

Op 13 januari is het beroemde darts-

toernooi in de kantine van de sporthal. 

Wil je graag meedoen, geef je dan op bij 

Ruud van Heijst.  

Zover de berichtgeving van de recreatie 

commissie. Tot het volgende Virke. 

 

 

Groetjes van de rc- commissie. 

Dennis, Ruud, Fred, Bernadette, Els en 

Jacqueline  

 

 

 

 

 

 

 

PR Commissie 
 

Het seizoen is onderweg, het gemeente-

toernooi is al weer voorbij, dus we zitten 

met z’n allen weer helemaal in het bad-

minton ritme. Als iedereen in dat ritme 

zit viert ook het BC Gilze gevoel weer 

hoogtij. Zeker als dan ook de gemeente-

bokaal, zoals verwacht uiteraard, weer 

terug op z’n plek komt, op de BC Gilze 

muur(!). Dan is iedere BC Gilzenaar weer 

in z’n nopjes. Die muur blijft natuurlijk 

een uiting van onze clubtrots, maar 

daarnaast is het ook een overzicht van 

actualiteiten en foto’s. Marieke van den 

Ouweland houdt de BC Gilze muur 

voortaan up-to-date. Dus als je sugges-

ties hebt voor de muur kun je deze bij 

Marieke kwijt. 

 

Daarnaast was het gemeentetoernooi 

ook de eerste keer dat de “kanaries” in 

hun nieuwe outfit de Margriethal be-

stormden. Ook wat dat betreft was het 

toernooi geslaagd. Ondanks dat al heel 

veel mensen een “nieuw” shirt hebben 

wordt nog regelmatig de vraag gesteld of 

het shirt bijbesteld kan worden. Eind ja-

nuari 2012 zal een tweede bestelronde 

gehouden worden. Iedereen zal hiervan 

dan tijdig op de hoogte gesteld worden. 

De shirts zijn dit seizoen alleen via de 

club te bestellen. Volgend seizoen zullen 

ook voor de jeugdleden “nieuwe” shirts 

verkrijgbaar zijn. 

 

Dat was het voor deze keer.  

 

Groeten namens de PR commissie, 

 

Michel van Dongen 
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C1000 Hapers 
Nieuwstraat 109 
5126 CC Gilze 

Tel: 0161 451206 
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Jarige jeugdleden 
 
Ilona Oprins    17 nov 

Marjolein van den Broek  22 dec 

 

Jarige seniorleden 
 
Ben van der Veer sr  18 nov 

Hans Oomen   27 nov 

Jaqueline de Jong   28 nov 

Fred van Eck   3 dec 

Tim Braspenning   4 dec 

Richard Schrauwen  11 dec 

Koen Haarbosch   11 dec 

Anoek Haarbosch   23 dec 

 

Zaaldiensten 
 

23 november:  

Toine van Baal + Hans Witteman 

 

30 november:  

Adriënne Blom + Mandy Dirkx 

 

07 december:  

Jolanda vd Broek + Tim Wirken 

 

14 december:  

Marja Buijlinckx + Jeroen Willemen 

 

21 december:  

Jos Dubois + Kim Weij 

 

28 december:  

José van Eck + Jill Weij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af & Bij 
 
Af: 

- José van Eck 

 

 

Bij: 

- Heidi Timmermans 

 

 

 

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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Doorgeefpagina 
senioren 
 

Dank je wel Sunny 

dat de pen aan mij 

is doorgegeven. 

Ik ben Adrienne 

Blom- van Hoek en 

kom oorspronkelijk 

uit Gilze, maar ben 

er een paar jaar 

tussenuit geweest.  

In ’95 ben ik afge-

studeerd aan de 

PABO in Tilburg en toen ook in Tilburg 

gaan samenwonen. Na een jaar te heb-

ben ingevallen ben ik begonnen als 

groepsleerkracht op Obs. Bibit in de 

Reeshof, waar ik nog steeds met veel 

plezier werk. Naast de groep 3 die ik op 

dit moment begeleid ben ik Cultuur co-

ordinator bij ons op school.  

Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als 

“Specialist Creatieve Communicatie” wat 

eigenlijk een afgeleide is van “tekenthe-

rapeut” maar dan voor mensen die wer-

ken met groepen kinderen. Ik hoop met 

deze opleiding in de toekomst meer te 

kunnen gaan doen, maar ja gezien de 

bezuinigingen in het onderwijs is het 

maar de vraag of hiervoor uren vrijge-

maakt kunnen worden. Ik ben me dus 

aan het oriënteren op de mogelijkheden 

die er zijn dit als zelfstandige  vorm te 

gaan geven. 

 Ik doe dit alles parttime omdat ik ook 

genoeg tijd wil hebben om met mijn vier 

dochters door te brengen. Merel, Sterre 

en Fee zitten ook op badminton. Lieve, 

de jongste, roept  dat ze later als ze 

groot is wil gaan badmintonnen. Dat zul-

len we dus over een paar jaar wel gaan 

zien. 

Merel en Sterre zijn in Tilburg geboren 

maar tegen de tijd dat Merel naar de ba-

sisschool moest zijn we terug naar Gilze 

verhuisd. We woonden destijds in de 

Reeshof en vonden deze wijk met maar 

liefst 16 basisscholen veel te massaal 

voor onze meiden. Inmiddels wonen we 

al acht jaar met veel plezier in Gilze.   

Naast badminton heb ik als grote hobby 

schilderen. Eigenlijk is dit meer een pas-

sie dan een hobby. Wie weet komt het 

ooit nog tot een expositie…. 

Dit was geloof ik wel zo’n beetje wat ik 

met jullie te delen heb. Ik geef de pen 

graag door aan mijn nicht Kitty van 

Noort! 

 

Groetjes, Adrienne                             

 

Doorgeefpagina 
Jeugd 
 
Hoi allemaal,  

 

Ik ben Jort Willemse. 

Ik ben 9 jaar en zit 

op de Bolster in 

groep 6.  

Ik zit nu 3 jaar op 

badminton. Het leuk-

ste vind ik bij bad-

minton carrousellen . 

Maar kamp is ook elk 

jaar weer heel gezel-

lig. 

Mijn andere hobby zijn mijn konijnen. Ik 

heb er nu 9. Drie grote en 6 kleintjes.  

Verder speel ik graag buiten. 

 

Tot ziens bij de training. 

Jort. 

 

Ik geef de doorgeefpagina door aan Si-

mone Kreeft. 
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Van de  
Scheidsrechter 
 
Van ervaren en minder ervaren spelers 

krijg ik regelmatig vragen als  “hoe zit 

dat nou eigenlijk precies met … ?” Daar-

om komen dit seizoen verschillende on-

derwerpen in het Virke aan bod die voor 

sommigen wellicht een opfrisser zijn en 

voor anderen een nuttige les. 

 

Veel leesplezier toegewenst, 

 

Joost Roovers 

Nationaal Scheidsrechter,  

Badminton Nederland 

 

Waarmee het allemaal begon…. 

Badminton is een leuk spelletje maar 

voordat het allemaal begint moet er heel 

wat geregeld worden.  

Op de gemiddelde woensdagavond in 

Gilze bepaalt de aanwezigheid van een 

dame bij een van de partijen of de leef-

tijd van de spelers vaak “automatisch” 

welke partij begint met serveren. En 

doorgaans blijft ieder staan aan de kant 

waar ze begonnen met inspelen. In offi-

ciële wedstrijden begint iedere wedstrijd 

echter met een toss en met het maken 

van belangrijke keuzes… 

Gebruikelijk wordt door de scheidsrech-

ter, met het opgooien van een munt, 

bepaald welke partij de eerste keuze 

mag maken. Anders wordt ook wel een 

shuttle gebruikt om de toss te verrich-

ten. Deze wordt dan omgekeerd op het 

net geplaatst en losgelaten, omhoog ge-

gooid of omhoog geslagen. De richting 

waarin de dop van de shuttle wijst (zo-

dra de shuttle op de grond stilligt) be-

paalt dan de winnaar van de toss. 

De partij die de toss gewonnen heeft 

mag kiezen uit een van de volgende op-

ties: 

- optie 1: serveren of ontvangen. 

- optie 2: aan de ene of aan de andere 

kant van het net beginnen. 

De partij die de toss verliest maakt de 

keuze uit de overgebleven optie. 

Vaak wordt door de winnaar van de toss 

gekozen om te beginnen met serveren. 

Dit houdt dus in dat de partij die de toss 

verloren heeft alsnog de gewenste 

speelhelft behoort te kiezen. Als de win-

naar van de toss een speelhelft kiest, 

moet de verliezer van de toss alsnog be-

palen wie er gaat serveren. Het is dus 

niet zo dat de partij die in dit geval de 

toss verloor dan automatisch moet ser-

veren. 

En als al die belangrijke beslissingen zijn 

genomen, rest er in het dubbelspel 

(mannendubbel, vrouwendubbel en ge-

mengd dubbel) nog de laatste keuze: 

welke speler gaat serveren en welke 

speler gaat ontvangen. Kortom: wie van 

het koppel gaat er links en wie gaat er 

rechts op de speelhelft staan? Indien er 

een scheidsrechter is aangesteld is het 

netjes om dit aansluitend aan de toss en 

voordat ieder naar haar/zijn plaats loopt 

even te melden (“Ik serveer”, “Ik ont-

vang”). 

Let op: het kiezen van de opstelling 

(serveren en ontvangen) geldt voor alle 

dubbelspelen dus ook voor het gemengd 

dubbel! 

Hoewel vaak wordt aangenomen dat de 

dame in het gemengd dubbel altijd 

rechts begint is dit niet verplicht! De 

dame mag dus ook gewoon links begin-

nen. 

Mijn slotopmerking van deze keer: de 

keuze welke speler van een koppel links 

of rechts begint, mag bij het begin van 

elke nieuwe game opnieuw worden ge-

maakt. Het is dus niet zo dat bij elke 

nieuwe game, dezelfde speler weer aan 

dezelfde kant moet beginnen. 
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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. Als je het antwoord weet, of denkt te weten kun je deze opsturen 

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 14 december 2011.  

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

singspakket.  

 

1. Aan welke straat staat dit kastje? 
 

2. Welke straten komen op deze 
kruising bij elkaar? 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Op welk plein is deze foto gemaakt? 
 

4. Welke winkel kijk je hier tegenaan? 
 

Weet je de antwoorden op deze vragen, stuur ze dan voor 14 december 2011 op 
naar virke@bcgilze.nl of geef ze af bij één van de redactieleden. In het volgend Virke 
worden de antwoorden gegeven. 
 
 
Antwoorden van vorige keer: 
 

1. Kapittelstraat    5. Bisschop de Vetplein 
2. Hoogste nummer: 13 a   6. 7 blokken 
3. 10 subnummers    7. Bronzen beeld 1000 jaar Gilze 
4. 3 bouwlagen    8. Diameter: 1 meter 
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Henk de Lange 
 
Even voorstellen. 

 

Na jaren een come-

back in Gilze. 

 

De redactie van het 

blad (ziet er trou-

wens perfect uit) ’t 

Virke van Badmin-

tonclub Gilze vroeg om me als kersverse 

trainer voor te stellen. 

Een soort profielschets dus. Hou je vast. 

Gilze kent voor mij niet zo veel gehei-

men. 

Hoezo? Het is net als het aantrekken van 

een jas. Hij zit meteen goed of niet. 

Voor alle duidelijkheid, hij zit heel lek-

ker. Voor de volledigheid vooraf; mijn 

bouwjaar is 1942. Schijnt een goed jaar 

te zijn. 

 

Mijn eerste kennismaking met Gilze vond 

plaats in 1971. Dat is dus------ juist xxx 

jaar geleden. Ik solliciteerde toen als 

docent Engels aan de St Petrus Mavo in 

de Kerkstraat in Gilze, en werd aange-

nomen en ging in Molenschot wonen. 

In het onderwijs was ik achtereenvol-

gens leraar Engels, adjunct-directeur  

St.Petrus Mavo, daarna directeur en later 

directeur van Scholengemeenschap  

Hilsondis (LTS-LHNO-MAVO). 

 

Sportief bleef ik me bezighouden met 

Badminton. Zelf competitie gespeeld tot 

ongeveer 1965. Alle jaren daarna trai-

ning gegeven. BC Bavel, BC Pellikaan 

(Tilburg). 

In 2002 verhuisd naar Zeeland. Ook daar 

werd tegen een shuttle geslagen. Sport-

vereniging DOK uit Oostkapelle. Jawel! 

En ook dat was geweldig, een inzet waar 

menige competitievereniging een puntje 

aan zou kunnen zuigen. 

 

In 2008 ruilden we ons appartement in 

Zeeland in voor een woning in Breda-

Zuid. 

BC Tilburg wist me snel te vinden. 

Vorig jaar hebben we met Tilburg de 

promotie naar de 1e divisie gerealiseerd. 

 

In het badminton streef ik naar een aan-

tal zaken: 

- Badminton moet vooral leuk blij-

ven 

- Hotseknots badminton is niet goed 

- Baseer je spel op vastheid, goede 

techniek en slim spelen 

- Trainen doe je zelf, de trainer 

geeft de handvaten aan 

- Ben vooral één team. 

Ik reken er op iets toe te kunnen voegen 

aan BC Gilze, een club die veel enthousi-

aste vrijwilligers heeft, een prima inzet 

en wat betreft organisatie de zaakjes 

meer dan voortreffelijk voor elkaar 

heeft. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Een badmintonveteraan die het spelletje 

nog steeds heel cool vindt. 
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Kees Kerkhof 
 

Hallo BC Gilze     

 

Hier dan meer over Kees Kerkhof. Kees 

geboren in Tilburg 22 juni 1950 en ge-

trouwd met Nelly , heeft twee zonen. De 

oudste is Tony, nu 37 jaar, de jongste is 

Paul nu 34 jaar. 

Heb 45 jaar gewerkt in de autobranche, 

vanaf 1966 tot 1975 bij ’n bedrijf in Til-

burg, daarna 36 jaar van 1975 tot 2011 

bij Toyota dealer van Dorst in Rijen. 

 

Rond mijn 10e jaar even badminton ge-

speeld bij BC Ragazzi.  Met m’n 11 jaar 

ben ik in de lappenmand geraakt vanwe-

ge de groei en een veel te zwakke / 

kromme rug. 

Na toch nog even gevoetbald te hebben 

bij Longa was het advies te stoppen met 

sporten,  

Dit heb ik ook gedaan. Tot mijn 29e heb 

ik verder ook niet meer gesport, maar 

veel gewerkt en gerookt. 

Toen ik in Rijen bij de fysiotherapeut 

Martens kwam, gaf deze mij het advies 

juist te gaan sporten om de rug wat 

sterker en soepeler te maken.  Vanaf die 

tijd kijk ik heel anders tegen blessures 

en zwakheden aan.  

Eerst heb ik even gezwommen met ’n 

oud collega. Toen we ’n keer stopten 

met zwemmen kwamen we ’n klant van 

Van Dorst tegen, die juist ging badmin-

tonnen. 

Toen boven op de tribune even staan 

kijken. Er bleken meer bekenden rond te 

lopen. 

Afspraak gemaakt om de volgende dins-

dagavond met sportkleding te komen. 

“n Racket geleend van mijn oudste zus 

en ’n witte trui uit onze verkeringstijd, ’n 

sportbroekje van Ruud van Ginneken 

(echte badmintonner). Dus op tijd aan-

wezig in de sporthal en samen met de 

bekenden meteen gaan sporten. Het 

ging eigenlijk wel aardig en sommigen 

zagen wel dat ik al meer ’n racket had 

vastgehouden.  

Na enkele maanden ging ik mee met ’t 

herenteam.  Een single en het was het al 

ver gedaan met de conditie. Dan moes-

ten er ook nog ’n paar dubbels gespeeld 

worden.  

Nou dat ging dus niet geweldig (onvol-

doende lucht). 

Dit veranderde heel snel.  Er werd 

voortaan bijna dagelijks iets aan sport 

gedaan, lopen, fietsen en badmintonnen. 

Ook was stoppen met roken noodzake-

lijk. Hierdoor veranderde ik van iemand 

zonder conditie en energie in iemand die 

blaakte van conditie en energie. Vanaf 

die tijd wilde ik dat iedereen die het 

maar horen wil, dit ook aanraden.  

Wat later speelde ik twee seizoenen in 

het tweede team en daarna een seizoen 

in het eerste. In 1983 heb ik Bever ver-

laten en ging spelen bij BCO.  Ben wel 

altijd bij Bever gebleven om jeugd (eigen 

kinderen) te begeleiden. Bij BCO werd er 

flink getraind en ging het voor mij ’n 

beetje op badminton lijken. Het hoogste 

wat ik gespeeld heb is samen met Huib 

en Lotte Tokaya tweede divisie. 

Toen kwam er bij mij de zin om iedereen 

te leren badminton spelen.  Heb me toe-

gelegd op het ontleden van het spelletje. 

Dit wil niet zeggen, dat ik altijd het juiste 

inzicht heb in iedere spelsituatie, maar 

probeer wel iedereen aan te sporen hier-

over na te denken.  

Voor mij ’n leuke tijd van training geven 

was aangebroken en begon met gemoti-

veerde jeugd van Bever. Dit heb ik zes 

seizoenen gedaan en ze promoveerde 

elk jaar weer, de ene keer als kampioen, 

de andere keer als beste tweede.  Tot 

aan voor de allereerste keer landelijk 

spelen voor Bever. Hierna heb ik ge-

vraagd de training aan iemand anders 
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over te geven, daar ze anders alleen 

mijn insteek van badminton meekregen.  

Dit was de laatste echte trainersperiode 

van mij. Later heb ik nog veel hand en 

spandiensten verleend door nieuwe le-

den en recreanten de beginselen bij te 

brengen.  Nu is mijn “grote vakantie”  

begonnen, wat ook wel vut of vroegpen-

sioen heet.  

Op het moment ben ik misschien teveel 

met badminton bezig, zeker volgens 

mijn vrouw en toch voel ik me hier best 

goed bij. 

 

Dinsdagavond Gilze zoals jullie weten, 

woensdagavond BCO jeugd en na 20:00 

uur ook wel zelf wat meetrainen, don-

derdagavond Bever jeugd samen met 

Rolf van Dal de juiste slagen bij te bren-

gen en vooral sportmentaliteit. 

Dan nog de vrijdagavond, na 15 novem-

ber bij BCO de oudere jeugd ook trainen 

en daarna samen met vooral Clemens 

Wortel veel spelen om in maart weer aan 

de veteranenkampioenschappen mee te 

kunnen doen. 

Ook in het weekeinde speel ik dan nog 

competitie voor BCO in de eerste klasse 

regiocompetitie. Dit is voor mij voortaan 

wat te hoog, daar ik steeds meer partij-

en ga verliezen. 

 

Mijn doelstelling voor Gilze is dat de 

groepen zoals ik ze nu iedere dinsdag-

avond zie op ’n vooral prettige manier 

zoveel mogelijk verbeter in het spelletje 

badminton.  Wel verwacht ik ook van 

iedereen zoveel mogelijk aanwezig te 

zijn en zeker goede inzet. 

Gelukkig begin ik de meeste spelers al ’n 

beetje te kennen, zowel hun badminton-

kwaliteiten als hun naam…. 

 

Tot dinsdag, 

 

Kees 

Verslag Gemeen-
telijk Toernooi 
 

BC Gilze verslaat opnieuw BC Bever 

tijdens Gemeentelijk Badminton-

toernooi 2011 

 

In het weekend van 15&16 oktober werd 

weer het jaarlijkse Gemeentetoernooi 

Badminton gehouden. Badmintonclub 

Bever was dit jaar de organiserende ver-

eniging. Wij van BC Gilze moesten dus 

naar het  'hol van de leeuw' in Rijen, al-

waar we gastvrij werden ontvangen. Een 

overlevingspakket bestaande uit: koffie, 

thee, een sportdrankje en een banaan 

stond klaar voor elke deelnemer. 

De Rijense organisatie werd deze editie 

geconfronteerd met een zeer matig aan-

tal Rijense inschrijvingen. Slechts 40 Be-

vers durfden dit jaar de krachten te me-

ten, terwijl de Gilse Kanaries met een 

recorddelegatie van 70 badmintonners 

kwamen opdagen (goed gepromoot 

Maaike!). Met name de Rijense jeugd en 

recreanten lieten het afweten; hopelijk 

komen ze volgend jaar wel naar Gilze 

want hoe meer zielen.... In ieder geval 

zat het uiteindelijke deelnemersveld 

bommetjevol. Ook de welbekende niet-

badmintonners cq. allround-sporthelden 

Pim & Rick waren weer van de partij. 

Tussen wat badmintonwedstrijden door 

even nog gauw een 2e helft meevoetbal-

len met VV Gilze 1, weer terug naar de 

Margriethal in Rijen om vervolgens de 

dag af te sluiten met een potje tennis; 

zo zag Pim's weekend er een beetje uit. 

Bikkel! 

De PR-commissie van BC Gilze had zich 

deze keer bewust ingehouden met aller-

lei ludieke promoties en nevenactivitei-

ten. Het was er Gilze namelijk alles aan 

gelegen om zich te concentreren op de 

resultaten op de velden.  
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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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Als de Goddelijke Kanaries er dit jaar 

namelijk weer met de meeste prijzen 

van door zouden gaan, zou de wisselbe-

ker voor 'Beste badmintonclub van de 

gemeente Gilze-Rijen' voor de 3e ach-

tereenvolgende keer naar Gilze gaan. 

Reden genoeg om te focussen op de 

badmintonprestaties. Toch wil het oog 

ook wat en trad een groot deel van de 

Gilzenaren aan in het nieuwe clubtenue: 

de fel gele dry-fit shirts met prominent 

op de borst de afbeelding van onze seni-

oren-hoofdsponsor 'Sporthal Achter de 

Tuintjes'. Samen met het nieuwe zwarte 

BC Gilze-trainingspak werden ook men-

tale tikjes uitgedeeld. Gelukkig voor on-

ze Rijense vrinden is Albert Heijn bereid 

gevonden om via een succesvolle spaar-

actie de Bevers ook te kleden in nieuwe 

club-trainingspakken. 

Ook BC Bever had na de laatste jaren, 

waarbij de sportieve teleurstellingen zich 

opstapelden, gekeken naar mogelijkhe-

den voor meer succes. Daarom had men 

voor het gemak de klimaatsystemen in 

de sporthal op 'standje vrieskou' gezet. 

Bij een temperatuur van rond het vries-

punt werden de Gilse gewrichten en 

spieren getest op hardheid. Gelukkig zit 

het met de meeste fysieke gestellen van 

BC Gilze wel snor, waardoor men ver-

stokt bleef van de beoogde (?) blessures 

en sommigen hoogstens een verkoud-

heid opliepen. Waarvan akte. 

De toon was gezet. Ondanks het over-

volle programma bleef de organisatie 

ook deze keer standvastig in het plaat-

sen van het gezellige terras op het mid-

denterrein. Ondanks dat dit een badmin-

tonbaan kost, bleek men nu in staat de 

tijdsachterstand op het schema zeer be-

perkt te houden, chapeau wedstrijdorga-

nisatie! Van dit zonnige terras werd in 

zeer ruime mate gebruik gemaakt door 

spelers, ouders en overige supporters. 

Om 09.00 uur werd het toernooi op de 

zaterdagochtend geopend. Er werd geo-

pend met de enkels en dubbels in de 

hoogste senioren A-categorie. 's Middags 

volgden de recreanten en de jeugdleden. 

Vele mooie wedstrijden volgden op de 

eerste speeldag. Zeker de zinderende 

thrillers waarbij telkens het uiterste werd 

gegeven van beide kanten om het alles-

beslissende punt te maken zijn blijvend 

in de herinnering. Niet zelden werd een 

uiteindelijke verlenging noodzakelijk in 

een 3e beslissende set om een winnaar 

aan te wijzen. Helaas (voor sommigen 

althans) werd er ook fors uitgedeeld 

door in dit geval jong Gils talent. Zo wist 

Sophie Oprins haar poulewedstrijd in het 

damesenkelspel te winnen met 21-0 en 

21-2!! 

Gelukkig kwam het niet tot veel blessu-

res, al moest Femke van Riel een wed-

strijd opgeven door een hamstringbles-

sure en kon Jolanda vd Broek sowieso 

niet starten door een virusinfectie (be-

terschap gewenst!). Supersub Claudia 

Schoenmakers zou voor haar zeer suc-

cesvol de honneurs waarnemen en viel 

zelfs als invalster zowaar nog in de prij-

zen. 

Aan het einde van de zaterdag lag Gilze 

op ramkoers wat de prestaties betrof. 

Ondanks de nog aanwezige kou, moest 

Bever dus iets verzinnen. Onder leiding 

van de 'Minst onsympatieke Bever 2010', 

speler/kastelein/BC Gilze-vriend Rob 

Marcelissen, werden de douches gede-

monteerd waardoor diverse spelers zich 

niet konden ontdoen van het opgedane 

zweet. Daar stond Michel van Dongen 
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dan met zijn 2x5 liter blauw-gele zeep!! 

Dan maar een kattenwasje aan de was-

bak waar koud grondwater voor diverse 

navels boven elkander zorgden.... Ge-

lukkig was het na de officiële speeltijd 

weer pais en vree tussen Gilze en Rijen 

wat met een gezellig gezamenlijk etentje 

in het sportcafe werd gevierd. Daarna 

nog even naborrelen en speculeren wie 

er de volgende dag met de prijzen van-

door zou gaan om tenslotte weer huis-

waarts te keren. 

Zondagochtend 09.00 uur startte de al-

lesbeslissende dag. D-Day waarbij duide-

lijk werd of BC Bever dit jaar revanche 

zou kunnen halen. De vooruitzichten le-

ken anders uit te wijzen… 

In de jongste jeugdklasse G werden 2 

speelsters van BC Gilze gekroond tot de 

‘prinsessen van het toernooi’: zowel 

Chantal van Beijsterveldt als Jasmijn 

Mutsaers vielen beiden in elk onderdeel 

in de prijzen. Opvallende Rijense naam 

bij de prijswinnaars in deze categorie 

was die van Maarten Slink, die bewees 

een talentvolle nazaat te zijn van papa 

Michel, die dit toernooi verder een vrij 

anoniem badmintonbestaan vierde zon-

der enige finaleplaatsen. Volgend jaar 

beter Michel! Ook Joey van Gils deed het 

goed en zowel Jarne Smolders als Demi 

van Opstal behaalden meerdere finale-

plaatsen. Deze spelertjes en speelsters 

zien we over een paar jaar zeker terug in 

de hoogste seniorenklassen, proficiat! 

In de oudere jeugdcategorie F domi-

neerden 2 badmintonfamilies: zowel 

broer en zus Stef en Romy Claassen uit 

Rijen stonden in bijna alle finales (Stef 

zelfs 2x als winnaar) evenals de Gilzer 

tweelingzussen Eva en Sofie Oprins (sa-

men 4 bekers!). Verder werden de prij-

zen mooi verdeeld tussen Gilze en Rijen: 

Dio van Gils was in 2 onderdelen de bes-

te namens Gilze, samen met Colette als 

winnares in de damesenkel, terwijl Jessie 

Marcelissen (dochter van…) fraai 2x eer-

ste in het gemengd- en damesdubbelspel 

werd. 

Dan de senioren, om te beginnen bij de 

Veteranen. Helaas waren hier niet heel 

erg veel inschrijvingen (we misten: Huib, 

Kees, Marry, Peter, Bart, Hein en Toon). 

Gelukkig deed Fred wel mee en toonde 

ons nogmaals zijn (ook voor hemzelf) 

verrassende technische slagenarsenaal. 

Ten koste van Pieter van Loon won Fred 

het heren-enkelspel. 

In de klasse van de Recreatiespelers 

toonde Ilse vd Braak haar progressie in 

het badmintonspel door zowel de dame-

senkel als de damesdubbel te winnen. 

Eindelijk concurrente Jacqueline versla-

gen! 

Gelukkig voor BC Bever won Merijn Kup-

pens –verdiend- het mannenenkelspel in 

de C-klasse (ten koste van titelverdedi-

ger en gelegenheidsbadmintonner Pim 

Laarhoven), want álle andere finale-

plaatsen in deze klasse werden ingeno-
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men door Gilzenaren! Pim en Rick wer-

den verdienstelijk 2e in de herendubbel 

achter het ervaren duo Sooi Oprins en 

zwager Toine van Baal. Neef en nicht 

Van der Staak wonnen ook nog het ge-

mengd dubbel van duo Joost/Sunny. 

In de B-klasse (gevorderden) moeten de 

Bevers ook nog wat meer oefenen: al-

leen Amber (2x) en zusje Robin van 

Spaandonk wisten 2e plaatsen te beha-

len, verder kwamen ook hier alle prijs-

winnaars uit Gilze. Voor het eerst sinds 

jaren stonden Hans Weij en Els Graaf-

mans eens niet in een mixfinale. Door 

meer concurrentie ‘van de oudere jonge-

ren’ ging het nu tussen smashkoning 

Izaak met Anoek tegen Leonie en Ri-

chard. Leonie en Richard wonnen de fi-

nale. Izaak werd toch nog eervol eerste, 

maar dan in het herendubbel (met Ri-

chard), ten koste van de Zware Jongens 

Hans&Kees. Helaas voor het uitzinnige 

publiek (in eenmansvorm geformeerd 

door Tim Wirken…) werd in een hoekje 

een zinderende 3-setter gespeeld in het 

herenenkelspel tussen Dennizzzzz Ver-

metten en teamgenoot Jeroen Willemen. 

Superspannende partij waarbij Jeroen 

aan het langste eind trok. De pas 15-

jarige Kimberley VAN ZON won vrij ver-

rassend –en enigszins geblesseerd aan 

de arm- de dames-enkelspelfinale, ten 

koste van de goedspelende Amber. Goed 

bezig Kimberley! De ervaren dames Leo-

nie en Sandra deden hun plaatsing voor-

af eer aan door de dubbelfinale te win-

nen van de Van Spaandonk-zusjes. 

Tenslotte de hoogste A-klasse. Gelukkig 

lieten de meesten van het Rijense vlag-

genschip (Bever 1) zich dit jaar zien. Rob 

Michielse en Remy van Mierlo maakten 

samen de dienst uit bij de mannen. Bei-

den stonden in 3 finales tegenover el-

kaar. Bij de dames is er al jaren 1 heuse 

badminton-koningin: Sandy Graafmans 

wint alles wat ook maar los en vast zit. 

Net als vorig jaar won Sandy zowel de 

single, damesdubbel als het gemengd 

dubbel. Voor de statistieken (voor zover 

we terug konden vinden): 29 sets ge-

speeld, 28 gewonnen / 14 wedstrijden 

gespeeld, 14 gewonnen. Vorig jaar: 12 

wedstrijden gespeeld/12 gewonnen. In 

2009: vast hetzelfde resultaat…. Wij zijn 

dan ook apetrots op onze eigen Sandy! 

Onze absolute topspeelster van BC Gilze 

en een voorbeeld voor ons allen. Oppo-

nente Maaike is de absolute op-één-na-

beste Gilze-speelster; jammer voor haar 

dat Sandy ook lid is van BC Gilze…. 

Teamgenoot Maaike verloor de enkelfi-

nale, maar wist aan de zijde van Sandy 

toch van het Bever-duo Cindy/Kristel te 

winnen. In de mix-finale wisten Remy en 

Sandy, na een kansloos verloren 1e set, 

toch het tij tijdig te keren en met fraaie 

rally’s zowel de 2e als 3e set naar Gilze 

toe te trekken ten koste van Rob en 

Kristel. Tussenstand Rob-Remy: 0-1. 

Dan de herendubbel-finale, één van de 
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mooiste wedstrijden van het toernooi. 

Het Bever-duo Rob en Sander tegen de 

Van Mierlo-brothers Mario&Remy. Een 

affiche zoals het aan hun stand verplicht 

is om uit te vechten wie de beste. Twee 

jaar geleden wonnen Sander en Rob de 

laatste ontmoeting. Nu was het revan-

che! In lange en spectaculaire 

smash/verdedigingsrallies wisten Rob en 

Sander er niet door te komen bij de 

sterk spelende broers. In straight sets 

wonnen Mario en Remy van Mierlo na-

mens Gilze. Tussenstand Rob-Remy: 0-

2. 

De laatste wedstrijd van het toernooi 

was de herenenkel-finale A, zoals gezegd 

tussen Rob en Remy, met afstand de 

besten. Rob was inmiddels vrij geprik-

keld door de 2 eerdere verloren finales 

en moest de Rijense eer hoog houden. 

Met technisch zeer verfijnd spel en zijn 

magistrale backhand wist Rob de druk 

erop te houden bij Remy en won de eer-

ste set eenvoudig met 21-13. Na wat 

tactische aanwijzingen van ‘Koos de 

Bondscoach’ a.k.a. Tim Braspenning (ja-

zeker, hij komt toch nog voorbij in de 

verslag; helaas niet als badmintonpres-

terende persoon…) wist Remy hoe het 

anders moest. Het resultaat na weer een 

mooie set: 21-14 in het voordeel van 

Remy. In de allesbeslissende set nam 

Rob direct een grote voorsprong. Knap 

van Remy dat hij zich terugvocht in de 

set, maar uiteindelijk won Rob terecht 

met 21-14. Rob Michielse Gemeente-

kampioen herenenkel. Gefeliciteerd! 

Na deze laatste finale kon opper-Bever 

Ferdy Naafs de prijsuitreiking openen 

rond de klok van half acht. In bijzijn van 

wethouder R. Dols werden de bekers uit-

gereikt aan de rechtmatige nieuwe eige-

naars. Manusje van alles -en verliezend 

herendubbel-A-finalist...- Sander Visser 

zou de tussenstand bijhouden van de 

Gilse en de Rijense winnaars. Direct na 

de prijsuitreiking kon Ferdy het verlos-

sende en niet geheel onverwachte woord 

uitspreken: met een overweldigende 

meerderheid van 33-15 had BC Gilze 

opnieuw de meeste prijzen in de wacht 

gesleept. Uit handen van Ferdy kon BC 

Gilze-voorzitter Ben van der Veer jr op-

nieuw de Club-wisselbokaal in ontvangst 

nemen. Gelukkig hebben de Bevers deze 

prestigieuze Wisselbokaal toch ca. 5 uren 

tentoongesteld kunnen bewonderen in 

de sporthal (alvorens wij hem weer mee 

terug konden nemen).... Volgens onbe-

vestigde bronnen heeft BC Bever zelfs 

een mal gegoten van deze Wisselbokaal 

om zodoende een replica in bezit te krij-

gen, maar dat geheel terzijde uiteraard! 

Al met al was het een mooi toernooi 

waarbij de sportiviteit onder de spelers 

hoog in het vaandel stond. En zo hoort 

het ook in deze jaarlijkse confrontatie. 

Volgend jaar zal het Gemeentelijk Bad-

mintontoernooi weer in Gilze worden ge-

houden en we rekenen daarbij opnieuw 

op een opkomst in grote getale vanuit 

beide kampen. 

 

PS: waarbij we hopen dat de meest ta-

lentvolle Bever-speelster Laura Janssen 

alsnog besluit om in te gaan om het lu-

cratieve BC Gilze-contract wat we haar 

hebben aangeboden…. 

 

Tot volgend jaar! 
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Uitslag Gemeente-
lijk Toernooi 
 

A Klasse 

HE 1 Rob Michielse 

 2 Remy van Mierlo 

DE 1 Sandy Graafmans 

 2 Maaike de Jong 

HD 1 Mario van Mierlo en Remy van 

Mierlo 

 2 Rob Michielse en Sander Visser 

DD 1 Sandy Graafmans en Maaike de 

Jong 

2 Cindy Blanque-Koevoets en Kris-

tel Stoopen 

GD 1 Sandy Graafmans en Remy van 

Mierlo 

 2 Kristel Stoopen en Rob Michielse 

 

B Klasse 

HE 1 Jeroen Willemen 

 2 Dennis Vermetten 

DE 1 Kimberley van Zon 

 2 Amber van Spaandonk 

HD 1 Izaak Kluit en Richard Schrau-

wen 

 2 Hans Weij en Kees van der Heij-

den 

DD 1 Sandra Klaassen en Leonie de 

Vries 

 2 Amber van Spaandonk en Robin 

van Spaandonk 

GD 1 Leonie de Vries en Richard 

Schrauwen 

 2 Anoek Haarbosch en Izaak Kluit 

 

C Klasse 

HE 1 Merijn Kuppens 

 2 Pim Laarhoven 

DE 1 Ilse van den Braak 

 2 Jaqueline de Jong 

HD 1 Toine van Baal en Frans Oprins 

2 Pim Laarhoven en Rik van Nij-

natten 

 

 

 

 

 

 

DD 1 Ilse van den Braak en Jaqueline 

de Jong 

 2 Chrissy Maas en Claudia 

Schoenmakers 

GD 1 Naomi van der Staak en Bart 

van der Staak 

2 Sunny van de Ouweland en 

Joost Roovers 

 

Veteranen Klasse 

HE 1 Fred van Eck 

 2 Pieter van Loon 

 

F Klasse 

HE 1 Stef Claassen 

 2 Dio van Gils 

DE 1 Colette Graafmans 

 2 Sofie Oprins 

HD 1 Dio van Gils en Giancarlo Oprins 

2 Mike van Rosmeulen en Gijs Wit-

teman 

DD 1 Romy Claassen en Jessie Marce-

lissen 

 2 Eva Oprins en Sofie Oprins  

GD 1 Jessie Marcelissen en Stef Claas-

sen 

 2 Eva Oprins en Dio van Gils 

 

G Klasse 

HE 1 Jarne Smolders 

 2 Maarten Slink 

DE 1 Demi van Opstal 

 2 Jasmijn Mutsaers 

GD 1 Demi van Opstal en Maarten 

Slink 

 2 Chantal van Beijsterveldt en 

Joey van Gils 
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Op zoek naar de juiste (bouw) maatvoering, een ter-

reinmeting of naar uw kadastrale erfgrenzen?? 

  

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… 
 

……….  RuudJE helaas tot twee keer toe een verloren weddenschap moest bekostigen 

aan Tim Wirken die twee wedstrijden van het Gemeentetoernooi verkeerd had 

voorspeld? 

……….  dat Tim direct deze geldelijke opbrengst omzette in gerstennat ook snel te mer-

ken was aan zijn steeds luidere supporters-teksten aan de nog spelende Gilzena-

ren? 

………. er een heuse BC Gilze-Facebook pagina is opgericht die je gerust kunt ‘liken’? 

………. Sandy voor het zoveelste achtereenvolgende jaar ongeslagen Gemeentekampi-

oene in alle onderdelen is geworden!? 

………. Ze beterschap heeft beloofd? 

……….  Eric Graafmans momenteel nog steeds in Afghanistan zit namens Defensie en 

het daar naar omstandigheden goed maakt? 

………. ook de recreatiecompetie-spelers fanatiek trainen op de dinsdagavond bij Kees 

Kerkhof? 

………. de uitdrukking “kleren maken de man” zeker van toepassing is op de nieuwe 

clubshirts van BC Gilze, waarmee we wekelijks de blits maken? 

……….  Sander nog steeds een tientje kwijt is? 

……….  je voor alle voorkomende spelregel-vragen bij onze eigen scheidsrechter Joost 

Roovers terecht kan? 

……….  we weer extra senior-leden kunnen gebruiken? 

……….  de BC Gilze-Nieuwjaarsreceptie dit jaar weer bij de Warande zal zijn, en deze 

keer op 1 januari 2012! 

………. er bij Leny&Huub steeds harder geproost word? 

……….  het spaarkas-feest weer een erg gezellige avond was met speciale dank aan 

Claud & Leny? 

……….  Sophie Oprins haar single-wedstrijd tijdens het Gemeentetoernooi met maar 

liefst 21-0 en 21-2 wist te winnen? 

……….  Kim van 1 racket twee (kleinere) rackets kan maken? 

……….  die VAN ZON zelfs mét een tennisarm en golf-elleboog op haar 15e al Gemeente-

kampioen Damesenkel-B is geworden? 

……….  het gelukkig weer een heel stuk beter gaat met Jolanda van den Broek? 

………. de mannen een bepaalde methode hebben ter preventie van het krijgen van 

voetschimmel in de douche? 

………. Marjolein van den Broek graag oppast op kinderen en nog een paar oppasadres-

sen zoekt? 

………. Tim Braspenning voor de verandering eens op tijd was met zijn kopij? 


