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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt het 3
e
 Virke van seizoen 2019-

2020. De competitie loopt op zijn eind, dus TC 

voorzitter Tim Braspenning bespreekt de (bijna 

definitieve) resultaten van de verschillende 

teams dit seizoen. Ook alle andere commissie 

voorzitters geven een update over de recente 

gebeurtenissen of wat er in de nabije toekomst 

staat te gebeuren in hun aandachtsveld. 

 

Verder neemt Carnavalskind Rick van Baal ons 

mee naar de wereld van het bouwen van een 

Carnavalswagen in de Awkard! rubriek. Hij had er 

een heel Virke over vol kunnen schrijven, maar 

heeft zich kunnen ‘beperken’ tot 3 volle pagina’s. 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Koen en Michel. 

 

Verschijningsdata en uiterste inleverdata voor 

kopij: 

  Kopij  Uitgave 

Virke 4  8 april  22 april 

Virke 5  3 juni  17 juni 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden,  

 

Dit is alweer het eerste Virke van 2020. De afge-

lopen periode was er genoeg te doen: Zo is er 

fanatiek gedart, zijn de jeugdleden gaan schaat-

sen en heeft de recreatiecommissie een gezel-

lig(heids)toernooi georganiseerd. De komende 

periode worden er ook weer verschillende activi-

teiten georganiseerd: 

 

 

 

BuitenHof Tuinmeubelen Clubkampioenschap-

pen 2020 

Binnenkort worden de Buitenhof Tuinmeubelen 

Clubkampioenschappen georganiseerd, waar alle 

leden aan mee mogen doen. Deze vinden plaats 

op 28 en 29 maart. Hopelijk schrijven veel men-

sen zich in, zodat we er een gezellig weekend van 

kunnen maken. We hebben op het moment een 

fanatieke groep jeugdleden, competitiespelers 

en recreatiespelers. Het zou leuk zijn om deze 

groepen goed vertegenwoordigd te zien. Schrijf 

je daarom vooral in! Voor vragen kun je terecht 

bij de toernooicommissie, bestaande uit Kimber-

ley van Zon, Bente Willemse en Lieke van  

Oosterwijck. Mocht je geen dubbel- of mixpart-

ner kunnen vinden, dan kun je je ook inschrijven 

als WANTED. De toernooicommissie kijkt dan 

samen met je voor een geschikte partner.  

 

Gezinsochtenden 

Ook wil ik jullie wijzen op de verschillende ge-

zinsochtenden die in januari, februari en maart 

georganiseerd worden. We hebben dan van 

10:00-12:00 een halve zaal tot onze beschikking 

om vrij te spelen. Neem gerust iemand mee! 

Het gaat om de volgende data: 

 

 zondag 9 februari 

 zaterdag 15 februari 

 zondag 8 maart 

 zondag 15 maart 

 zaterdag 21 maart 

 

BC Gilze Pubquiz 

Verder wordt op vrijdag 6 maart de BC Gilze 

Pubquiz georganiseerd door Eva Oprins en Ben 

van der Veer jr. Heb je een talenknobbel? Houd 

je het nieuws van de dag goed in de gaten? Of 

ben/heb je genoeg kennis uit de oude doos? 

Schrijf je vooral in, want het belooft een leuke 

avond te worden! Je kan je als team inschrijven 

maar ook individueel, dan wordt je in een team 

geplaatst door de quiz-commissie.  
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Verder ontvangen wij momenteel als bestuur 

verschillende uitnodigingen voor toernooien, die 

door andere verengingen worden georganiseerd. 

Dit is niet alleen voor gevorderde spelers, maar 

ook voor beginnende badmintonners. Lijkt je het 

een keer leuk om aan een toernooi mee te doen? 

Houd dan de inhangkast in de gaten. Wij zullen 

ervoor zorgen dat alle uitnodigingen hierop te 

zien zijn.  

 

Vriendelijke groeten, 

Sofie Oprins 

 

Technische Commissie 
 

Wanneer dit Virke verschijnt zit de competitie 

voor onze teams er weer op. Dat betekent dat de 

eindstanden hieronder nog iets kunnen schui-

ven. Voor sommige teams staat de eindstand 

echter al wel vast. Om te beginnen met de jeugd-

teams: 

 

BC Gilze J3 bestaat uit de spelers Mandy, Diede, 

Fabian en Gijs. Zij spelen in de klassen U13. Ze 

hebben een erg goed seizoen gespeeld en ma-

ken zelfs nog kans om kampioen te worden! De 

laatste wedstrijden zijn hierbij erg spannend, 

want ze hebben nog wel wat punten nodig om 

het team van Veghel te achterhalen, maar ze 

staan dus op een zeer verdienstelijke 2e plaats. 

 

Ook het team BC Gilze J2 draait dit seizoen erg 

goed. Zij staan zelfs bovenaan in hun klasse U15! 

Lars, Mathijs, Teun, Sem en Sieb hebben nog 

maar een paar puntjes nodig om echt het kam-

pioenschap te kunnen vieren. Ze staan op dit 

moment op de 1e plaats met 4 punten voor-

sprong op het team van Geldrop. Nog even aan 

de bak en dan hopelijk het kampioenschap vie-

ren! 

 

Ons oudste jeugdteam, Gilze J1 dat uitkomt in de 

U17 klasse, heeft het een stuk zwaarder! Nynke, 

Judith, Nora, Jelle en Levi vechten iedere week 

voor wat ze waard zijn, maar staan bij erg sterke 

tegenstanders in de poule. Ze staan dan welis-

waar laatste, maar hebben in ieder geval niet 

alles verloren. En nog belangrijker: ze hebben 

ook veel plezier samen! 

 

Met twee mogelijke kampioensteams heeft de 

jeugd het dit jaar weer erg goed gedaan. Ook 

trainen zij iedere week hard en is hun inzet op de 

trainingen goed. Naast de baan is er ook tijd voor 

een dolletje met elkaar, wat natuurlijk ook erg 

belangrijk is! Flink trainen, zodat jullie deze goe-

de stappen blijven zetten. Jullie inzet wordt in 

ieder geval erg gewaardeerd door onze (vrijwilli-

ge!) trainers! 

 

Dan naar de senioren: 

 

Gilze 6, dat uitkomt in de 7e divisie en bestaat uit 

de spelers Koen, Jort, Daphne, Danya en Lieke, 

speelt een redelijk seizoen. Mooie overwinningen 

worden helaas ook afgewisseld met een pak 

rammel af en toe. Helemaal niet erg, dat hoort 

erbij (kijk maar naar Gilze 1!). Met een verdien-

stelijke 5e plaats is dit team al zo goed als veilig 

voor handhaving. Goed gedaan! 

 

Gilze 5 komt ook uit in de 7e divisie, en is meteen 

ook het grootste team van Gilze. Buiten de vast-

spelers Lizzy, Miriam, Maud en Jannes hebben 

daar de volgende heren dit seizoen ingevallen: 

Koen, Richard, Tim, Mario, Niels, Michel, Jeroen 

en Loewy. Met dit voetbalelftal aan badminton-

spelers hebben zij toch een verdienstelijke 3e 

plaats weten te behalen. Hopelijk heeft één van 

deze invalheren het zo gezellig gevonden dat die 

zich als vastspeler aanmeldt voor jullie team vol-

gend seizoen! 

 

Gilze 4 maakte dit seizoen een voortvarende 

start in de 5e divisie, maar zakte de 2e competi-

tiehelft helaas wat weg. Desalniettemin staan 

Patrick, Tim, Marieke en Christa op een verdien-

stelijke en veilige 5e plaats. Helaas is Christa af-

gelopen keer geblesseerd uitgevallen. Wij wen-

sen haar natuurlijk veel beterschap! 
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Dan helaas onze eerste degradant: Rick,  

Christian, Eva, Sofie, Robine (eerste helft van het 

seizoen) en Simone konden het dit seizoen he-

laas niet bolwerken in de 4e divisie, en zijn met 

hun laatste plaats dan ook al zeker van degrada-

tie. Volgend jaar alle zeilen bijzetten om weer 

kampioen te worden, om het seizoen daarop 

weer een poging in de 4e divisie te wagen. De 

aanhouder wint! 

 

Gilze 2 (4e divisie) heeft het spannendste seizoen 

achter de rug van alle teams. Ben, Thibo, Dio, 

Kimberley, Bente, Fenne en Robine (tweede sei-

zoenshelft) begonnen het seizoen redelijk en 

stonden lang in de middenmoot. De laatste wed-

strijden zakten zij wat af en was het vechten te-

gen degradatie. Met een erg knappe en belang-

rijke overwinning in de één na laatste wedstrijd 

van het seizoen tegen de directe concurrent, is 

degradatie zo goed als zeker afgewend en staan 

zij op een 6e plaats. Toch de laatste wedstrijd 

nog even vol aan de bak en daarna hopelijk een 

handhavingsfeestje! 

 

Ons vlaggenschip, Gilze 1 dat dit seizoen uit-

kwam in de 2e divisie, is helaas de andere al ze-

kere degradant. Kort voor het seizoen vielen 

Maaike en Sandy uit vanwege hun zwangerschap 

(Maaike heeft de eerste wedstrijden nog mee 

kunnen spelen). Gelukkig zijn zij inmiddels beval-

len van een gezonde zoon (Sandy) en een gezon-

de dochter (Maaike). Gevolg is wel dat ook Gilze 1 

met veel invaldames moest spelen én dat de 

tegenstanders dit seizoen wel erg sterk bleken. 

Ze hebben gestreden voor wat ze waard zijn, 

hebben zeker niet alles verloren, maar zijn met 

hun laatste plaats wel gedegradeerd. Hopelijk 

volgend seizoen weer een compleet team en vol 

voor het kampioenschap! 

 

Nog een aantal mededelingen vanuit de TC: 

- De inschrijving voor de clubkampioenschappen 

is inmiddels gestart. Alle leden hebben inmiddels 

een email gehad om in te schrijven. Ook liggen er 

inschrijfformulieren op de witte inhangkast ach-

ter in de zaal. Zoek een partner voor de dubbel 

en de mix en schrijf je snel in voor het gezelligste 

toernooi van het jaar! 

- Kort na het aflopen van de competitie starten 

wij als TC weer met de voorbereidingen voor 

volgend seizoen; de inschrijfformulieren daar-

voor worden binnenkort uitgedeeld. 

- De teamindeling zal dit jaar net als vorig jaar 

niet direct na de clubkampioenschappen bekend 

worden gemaakt, maar medio april. 

- Helaas gaat door te weinig animo (en daardoor 

te hoge kosten) de extra training (tussen de 

clubkampioenschappen en eind mei) niet door. 

 

Tot zover vanuit de TC. Hebben jullie in de tus-

sentijd vragen of opmerkingen, spreek me dan 

gerust aan! 

 

Met sportieve groet, 

Tim Braspenning 

 

Recreatie Commissie 
 

Het nieuwe jaar is begonnen, vol met goede 

voornemens en ook Sjaak-Afhaak Dag is inmid-

dels voorbij. We kunnen dus ook al zien bij wie 

de goede voornemen stand hebben gehouden 

(kijk niet rond, maar vooral naar jezelf! 😉). 

 

Wat de voornemens ook zijn en hoe we die ook 

volhouden, als we maar plezier beleven aan ons 

mooie spelletje badminton! Hieronder kun je 

lezen wat de Recreatie Commissie heeft gedaan 

en in petto heeft om de combinatie van badmin-

ton en plezier te bevorderen. 

 

Darts toernooi 

Op 17 januari werd het inmiddels traditionele BC 

Gilze Dart Toernooi gehouden in de Sport café 

Gilze. De beste dubbel-één gooiers van badmin-

tonnend Gilze stonden deze avond klaar om hun 

pijlen richting het bord te laten gaan. Het was 

een gezellige avond en we waren deze keer zelfs 

op tijd klaar! Hulde aan Ruud de organisator en 

zijn charmante assistente Robine! 
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 Voor al het onderhoud aan uw auto 

 Aircoservice 

 Schadeherstel 

 In- en verkoop van gebruikte en nieuwe auto’s 

 RDW Erkend 

 APK II 

 Bovag lid 

 

U kunt ons bereiken op tel.nr. 0161-452623, via email sportief.gilze@hetnet.nl of via onze website 

www.autobedrijfsportief.nl 
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Over het toernooi kunnen we kort zijn: Bente 

heeft een ‘bijzondere’ techniek. Mark is nog 

steeds ongeslagen de beste darter van de club! 

(voor het tweede jaar op rij gewonnen, gefelici-

teerd Mark!!!). Eva was de beste dame, als ze nu 

maar niet naast haar schoenen gaat lopen?! 

Maar de aller belangrijkste prijs van de avond, 

die voor de beste opkomst, is gewonnen door 

debutant Fons! Hij verscheen op de avond met 

een heuse fanclub én een hanenkam. Fonske 

“Wright” Gefeliciteerd! 

 

Midweek competitie  

De Midweek competitie is in volle gang, hieron-

der vind je een overzicht van de resterende 

thuiswedstrijden. Let op, er zijn wat wijzigingen 

t.o.v. het overzicht in het vorige Virke: 

 

- dinsdag 11 februari 2020 – 20.30u: team 2 

tegen team 1 !!! en team 3 

 

- Dinsdag 10 maart 2020 – 20.30u: team 1 en 3 

 

- Dinsdag 14 april 2020 – 20.30u: team 1,2 en 3 

 

RC (recreanten) training 

De RC trainingen zijn in volle gang en lopen tot 

en met 27 maart 2020. Deze vinden plaats op de 

vrijdagavond van 18:30 tot 20:00u. Eric  

Graafmans verzorgt deze training. De kosten 

voor de recreanten-training  zijn € 90.  Er zijn op 

dit moment tien deelnemers en er zijn nog enke-

le plaatsen vrij. Dus als je zin hebt om wat bij te 

leren op badminton gebied meld je dan alsnog 

aan bij ondergetekende. Of maak andere leden 

enthousiast om ook deel te 

en aan deze trainingen! 

 

Activiteiten kalender 2020 

Ook dit jaar hebben we weer de nodige activitei-

ten gepland staan voor onze seniorleden. Dit is 

wat er op dit moment vastligt: 

- BC Gilze Pub quiz - vrijdag 6 maart 2020 

 

- Clubkampioenschap ontbijt - zaterdag 28 

maart 2020 

- Gezelligheidstoernooi - woensdag 1 juli 2020 

 

Groeten namen de RC,  

Michel van Dongen 

 

PR commissie 
 

Zoals jullie weten heeft Michel van Galen aange-

geven te gaan stoppen met de redactie van ’t  

Virke. Tijdens onze laatste vergadering heeft uit 

onze eigen gelederen Koen Timmermans inte-

resse getoond om de taak van Michel om ons 

prachtige clubblad samen te stellen over te ne-

men. Vandaar dat bij het maken van de editie die 

voor je ligt Koen heeft meegeholpen om alle 

aangeleverde kopij zodanig vorm te geven dat 

het perfect past binnen de 20, 24 of 28 pagina’s 

die beschikbaar zijn. Zo kan hij kijken of hij het 

leuk vindt om de taak van Michel over te nemen. 

Gelukkig blijft Michel in ieder geval dit seizoen 

nog de persoon die het voortouw van de club-

blad-redactie zal nemen en Koen waar nodig de 

fijne kneepjes van het lay-out-vak zal bijbrengen. 

 

Verder lopen er inmiddels een stuk of 30 leden 

rond in een kekke, zwarte BC Gilze-

trainingsbroek. Voorzien van het kenmerkende 

felgele clublogo kan er met deze outfit -in ieder 

geval voorafgaand aan de wedstrijden- nóg meer 

indruk worden gemaakt op menig tegenstander. 

Goed geregeld Maud! 

 

Op verzoek van de Technische Commissie heeft 

de PR-commissie nog een speciaal BC Gilze-

menu kunnen afspreken (tegen een mooi prijsje) 

bij onze sponsor De Hof van Gilze om met een 

flinke groep spelers en trainers de jaarlijkse 

competitieafsluiting te vieren. We  

hebben er heerlijk kunnen eten. Erwin, bedankt!  

 

Daarnaast blijft het één van de voornaamste PR-

taken om, samen met jullie (onze leden), nieuwe 

potentiële leden te enthousiasmeren voor onze 

badmintonsport. Gelukkig zitten we, zeker bij de 
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jeugd, weer in een opwaartse lijn al kunnen we 

nog altijd zowel nieuwe jeugd als seniorleden 

gebruiken. Samen met Badminton Nederland 

gaan we ook nieuwe initiatieven omarmen om 

zodoende een grotere populatie rondom Gilze te 

kunnen bereiken. Maar zoals zo vaak al gezegd: 

jullie, onze huidige leden, zijn uiteraard de beste 

ambassadeurs om onze mooie badmintonclub te 

promoten op verjaardagen, op het werk of ande-

re momenten. Dus laat het ons secretariaat 

(Sandy) vooral weten als je eens een introducee 

wil meenemen om hem of haar te laten meespe-

len op een woensdagavond. 

 

Jurgen Klaassen is nog altijd druk doende met 

het verder bouwen van de BC Gilze-inhangapp. 

Dit is en blijft een zeer complexe klus om alle 

mogelijke voorwaarden en algoritmes in deze 

app te bouwen. Maar we zijn ervan overtuigd dat 

Jurgen, samen met een afvaardiging van  

het bestuur, nog dit seizoen tot een werkbare 

app komt waarbij we nóg prettiger mét en dóór 

elkaar heen ingehangen kunnen worden op de 

woensdagavond. 

 

Volgen jullie de BC Gilze-Instagram pagina al? 

Nee? Check deze dan snel en ga ons volgen. Zo-

doende ben je van alle nieuwtjes direct op de 

hoogte. Dio heeft de homepage weer eens he-

lemaal opgefrist en geactualiseerd. Wil je eens 

iets meer van onze club weten? Check dan 

www.bcgilze.nl. 

 

Zodra de Carnaval voorbij is gaan Loewy en ik 

weer de deuren langs op zoek naar contractver-

lengingen bij onze bestaande sponsors. We gaan 

weer onze uiterste best doen om een mooi be-

drag op te halen waardoor de eigen bijdrage van 

al onze competitiespelers zo laag als mogelijk 

kan blijven. Ken jij nog een mogelijke nieuwe 

sponsor? Laat het mij dan vooral even weten! 

 

Met sportieve groet, 

Mario. 

 

Jeugdcommissie 
 
Inmiddels is ook onze jeugd weer begonnen aan 

het nieuwe jaar 2020. De trainingen zijn na een 

korte pauze in de kerstvakantie weer begonnen 

en er zijn ondertussen weer leuke activiteiten 

georganiseerd. 

 

Winteractiviteit 

Op zaterdag 18 januari stond de Winteractiviteit 

op de planning. De kinderen konden ervoor kie-

zen om te gaan schaatsen of om naar de film te 

gaan. We gingen met een grote groep schaatsen 

bij de Ireen Wüst ijsbaan. Na de paar eerste 

voorzichtige rondjes kon iedereen zelfstandig het 

ijs op (al dan niet met een rekje) en werd er flink 

geschaatst. Tijdens de dweilpauze werd er ener-

gie bijgetankt met wat chips en een pakje drin-

ken. Aan het einde van de middag waren de 

meeste kinderen toch wel moe en werd er weer 

teruggereden naar Gilze. Ondertussen gingen 

Monique en Marieke met een gezellige groep 

naar de film. De film die werd gekozen was ‘The 

Addams Family’. De film was leuk en tijdens de 

pauze werd er nog lekker wat gegeten en ge-

dronken. Het was een geslaagde middag! Er is 

nog een uitgebreid verslag te vinden van deze 

activiteit verderop in ‘t Virke. 

 

 

 

http://www.bcgilze.nl/
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Bravo-competitie 

Ook dit jaar doen we vanuit BC Gilze weer mee 

aan de Bravocompetitie. Deze competitie dient 

voor jonge jeugdspelers als een mooie kennis-

making met wedstrijdjes en voor oudere spelers 

als een mooie aanvulling op het competitiesei-

zoen.  

Dit jaar hebben we niet 1, maar 2 teams. In ons 

jongste team doen Lynn, Femm, Lize, Emma, 

Sanne en Bo mee. In ons oudere team spelen 

Michael, Gijs, Jens, Stijn, Lara en Tess. 

De eerste wedstrijden zullen in maart worden 

gespeeld. Wij wensen jullie alvast veel succes! 

 

 

Carnavalstoernooi 

Op woensdag 19 februari wordt het carnavals-

toernooi gehouden. Hierbij is iedereen welkom 

om in zijn verkleedkleren naar de training te ko-

men, waar we natuurlijk niet normaal gaan trai-

nen. We gaan namelijk allerlei leuke (badmin-

ton)spelletjes doen. Daarnaast hebben we voor 

degene met de leukste verkleedkleren nog een 

leuk prijsje klaarliggen. 

 

Jeugdkamp 

Het jeugdkamp valt dit jaar in het weekend van 3, 

4 en 5 juli. Het thema wordt zo snel mogelijk 

bekend gemaakt, maar houd deze data alvast 

vrij. De eerste voorbereidingen zijn alweer in 

volle gang…… 

 

Tot slot  

Nieuwe jeugdleden zijn altijd welkom! Jullie 

broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes en 

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

van harte welkom om eens bij ons te komen 

kijken en wellicht ook lid te worden van onze 

vereniging. Dus ken je iemand die wil komen 

badmintonnen, breng hem of haar dan op 

woensdagavond mee! 

 

Agenda komende periode: 

- Woensdag 19 februari: Carnavalstoernooi 

 

- Woensdag 26 februari: Carnavalsvakantie 

(Alleen badminton van 19:00 tot 20:00) 

 

- Woensdag 15 april: Deeldiploma 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Eva Oprins 

 

Doorgeefpagina  

senioren 
 

Hallo iedereen, 

 

Ik begrijp dat het mijn beurt is om iets te schrij-

ven. 

 

Mijn naam is Martin Frijters en ik ben 45 jaar. Ik 

ben geboren in Tilburg en na een aantal woon-

plaatsen ben ik uiteindelijk in de Wevershof in 

Gilze terecht gekomen. Toen ik 18 jaar oud was, 

heb ik 2 jaar gebadmintond in Oosterhout.  

Vanwege werk en avondschool ben ik destijds 

gestopt. 
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Ik heb mijn M.T.S.  toen succesvol afgerond en 

vanwege de drukte in en rondom het werk is het 

sporten in een vergeten hoekje geraakt. Op mijn 

35e ben ik actief begonnen met de duiksport. Dit 

is nog steeds een van mijn hobby's. Het is leuk 

om andere mensen te leren duiken en ze het 

enthousiasme over te brengen. 

 

Ik ben werkzaam bij Hoppenbrouwers techniek 

in Udenhout. Mijn functie is hier uitvoerder. Ik 

ben hier begonnen na de M.T.S. en ben toen 

begonnen aan mijn avondstudie. Na 11 jaar wou 

ik wat meer en ben ik voor mezelf begonnen. Dit 

heb ik 9 jaar gedaan en toen ben ik teruggegaan 

naar mijn oude werkgever. Hier werk ik nu met 

veel plezier. 

 

Een aantal jaar geleden ontmoette ik Miranda en 

na een tijdje besloten we te gaan samenwonen. 

Ik ben toen naar Gilze verhuisd en met kleine 

klusjes in en rondom het huis hebben we het ons 

eigen gemaakt. Er kwam toen weer wat rust in 

het leven. Ik kwam af en toe in de sporthal voor 

een bakje koffie en zag ook de badmintonclub 

spelen.  Ik dacht aan de twee jaar terug dat ik 

met plezier heb gespeeld en heb me toen opge-

geven voor een keer te spelen. Het bleek dat ik 

het nog steeds erg leuk vond om te doen en ben 

hierna lid geworden. 

 

Dit is een beetje mijn leven in het kort en hoe ik 

hier verzeild ben geraakt. 

 

Groetjes Martin. 

 

De pagina wordt doorgegeven aan Marno  

Janssen. 

 

Doorgeefpagina jeugd 
 

Hoi, ik ben Jens van der Avoort en ben 11 jaar 

oud. Ik woon in de Pastoor Conincxstraat in Gilze 

samen met papa, mama, mijn broertje Daan, 

zusje Isa en onze hond Tommie. 

 

Ik zit in groep 8 van de Bolster dus volop naar 

middelbare scholen aan het kijken. Ik denk dat 

de keuze gaat vallen op de Beatrix College in 

Tilburg.  

 

Thuis game ik graag op mijn Playstation en kijk 

veel op YouTube. Op dit moment vind ik de film-

pjes van Yarasky het leukste om te kijken. 

 

 

 

Mijn andere grote hobby is auto’s. Ik ben al bijna 

heel mijn leven fan van auto’s en zou later graag 

iets met auto’s gaan doen. 

Naast badminton zit ik ook op scouting. Op za-

terdagochtend ben ik dan ook vaak te vinden bij 

de Vexaro’s (zo heet mijn scoutinggroep) in het 

bos. 

 

Sinds oktober zit ik bij de badminton. Ik ben een 

keer mee gaan kijken met Gijs, Fabian en Michael 

en was zo enthousiast dat ik er ook bij wilde. Ik 

vind het tot nu toe superleuk! Ik ben laatst met 

de winteractiviteit mee geweest en heb toen 

voor het eerst geschaatst. We hebben veel lol 

gehad. 

 

De pagina wordt doorgegeven aan Scott Arts. 
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Zaaldiensten 
 
19 februari:  Niels Geerts - Els Graafmans 

 

26 februari:  Marno Janssen - Marieke van den 

Ouweland 

 

4 maart:  Simone Kreeft - Kees van der 

Heijden 

 

11 maart:  Fenne Kreeft - Loewy Hermans 

 

18 maart:  Anouk Kroot - Claud Klaassen 

 

25 maart:  Mieke Laan - Femke  

Braspenning 

 

1 april:  Monique van der Loo - Erwin 

Oprins 

 

8 april:  Gert-Jan Willemse - Esther de 

Greeuw 

 

15 april:  Lieke van Oosterwijck -  

  Jurgen Rommen 

 

22 april:  Jannes Oprins - Richard  

Schrauwen 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Ton Migchielsen 

+ Ella Migchielsen 

+ Lisanne Swolfs 

 

Af: 

- Toine van Baal 

- Inge van Beijsterveldt 

- Daniël de Reu 

- Alice Tang 

 

Jarige seniorleden 
 

Femke Braspenning  12 februari 

Jannick Ickenroth  16 februari 

Niels Oomen   17 februari 

William Aarts   17 februari 

Ton Migchielsen  18 februari 

Kimberley van Zon  19 februari 

Jurgen Klaassen  22 februari 

Maaike van der Veer  27 februari 

Marno Janssen   28 februari 

Toon van Gestel  5 maart 

Joris van Mourik  6 maart 

Fabi van Oosterwijck  9 maart 

Niels Geerts   25 maart 

Rodney Spruijt   29 maart 

Remy van Mierlo  3 april 

Jannes Oprins   7 april 

Gert-Jan Willemse  13 april 

Patrick Strengman  14 apri 

Mariëlla Theeuwes  21 april 

 

Jarige jeugdleden 
 

Jort Willemse    10 maart 

Stijn Kreeft   25 maart 

Finn Oosterwijk  28 maart 

Bo Kreeft   2 april 

Mathis tang   6 april 

Lara Diepstraten  7 april 

Nora Schnuck   8 april 

Lucio Mambwe   11 april 

Mandy van Baal  22 april 
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Awkward! 
 

It’s the most wonderful time of the 

year, CARNAVAL!  

 

Mijn naam is Rick van Baal en ik ben geboren op 

11 februari 2002. En daar begon het al goed. 11 

februari 2002 was namelijk de maandag van car-

naval. Het kon dan ook niet anders dan dat ik 

een echte carnavals vierder werd.  

 

In 2010 liep ik voor het eerst mee in de Dringers-

gatse optocht. Toen nog als klein bijtje bij buur-

schap de molenwiek. Daarna volgende een aan-

tal jaar dat ik niet mee liep tot dat ik in het bouw-

seizoen van 2014/2015 lid werd van CV Domino. 

En hier begon het pas echt…. 

 

Ik ben altijd wel creatief bezig geweest. Van te-

kenen tot timmeren. Toen ik in 2014 mee begon 

te bouwen aan een carnavalswagentje beviel dit 

al snel prima. Ik had de smaak goed te pakken en 

werd meteen flink betrokken bij het maken van 

de wagen(tjes). Maar voordat je een wagen kunt 

gaan bouwen moet er het een en ander geregeld 

worden: een idee, motto, tekening van de wagen, 

bouwlocatie, bouwmaterialen, pakken, muziek 

en nog veel en veel meer. 

 

Een bouwlocatie hebben we al heel wat jaren bij 

familie Willemse in de schuur. We bouwen hier al 

van kleins af aan en hebben langzaam steeds 

meer van de schuur in beslag genomen. Van de 

zolder tot aan de koelkast! Maar dit is in overleg 

gegaan met onze lieftallige gastvrouw Monique 

en gastheer Marcel  (je moet ze toch een beetje 

te vriend houden he!). 

 

Nog 8 maanden tot carnaval….. Aan het begin 

van de zomer gaan we de eerste dingen regelen 

en bedenken. We gaan een keer met de groep bij 

elkaar zitten en beginnen met even kort de eva-

luatie van het vorige jaar door te spreken. Wat 

ging er goed maar vooral wat zijn de leerpunten, 

want voor een jonge groep als ons zijn die er elk 

jaar toch wel weer bij. Aangezien we het hele jaar 

door onderling ideeën aan het bedenken en be-

spreken zijn duurt het nooit lang voordat de eer-

ste opties worden uitgedacht.  En dan bedenken 

we niet alleen de wagen zelf maar ook meteen 

welke pakken, muziek, en act daarbij past.  Om-

dat ik elk jaar onze wagen vorm geef en onder-

tussen al zo veel ideeën heb, houd ik een lijst bij 

met potentiele motto’s / ideeën met hier en daar 

al een schets erbij. Dit zijn er ondertussen al 

meer dan 25. Dus we hebben nog heel wat jaren 

te gaan! 

 

 

 

Nog 7 maanden tot carnaval…. Na flink overleg-

gen, tekenen en wat discussies wordt er een 

motto/ idee uitgekozen. Dan komen de volgende 

vragen. Hoeveel koppen gaan we maken? Welke 

bewegingen en is dit haalbaar?  En wat wordt het 

voorwagentje? Van dit alles ga ik dan een teke-

ning maken. In deze tekening is het zijaanzicht 

van de wagen te zien. Deze tekening is dan ook 

echt de bouwtekening. Natuurlijk wijkt de wagen 

elk jaar een beetje van de tekening af, maar in 

grote lijnen komen ze zeker overeen. Tijdens het 

tekenen van de wagen denk ik ook heel bewust 

na of dat wat er op papier komt ook wel in het 

echt te maken is. Daarnaast bedenk ik ook hoe 

we het gaan vormen en welke kleine details er in 

terug komen. De tekening wordt met de groep 

besproken en waar nodig nog aangepast. Tijdens 

deze bespreking worden ook de bewegingen 

besproken en welke constructie hiervoor ge-

maakt moet worden. 
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Nog 6 maanden tot carnaval….. Ondertussen 

wordt er in de zomervakantie al een begin ge-

maakt aan het onderstel. Het onderstel is het 

frame en de wielen waar op de wagen gebouwd 

wordt. Oude onderdelen van de constructie 

worden eraf geslepen en het onderstel wordt 

waar nodig aangepast. Zo hebben we voor dit 

jaar ons onderstel ingekort en het sturen hydrau-

lisch gemaakt. Eerste onderdelen van de con-

structie worden daarna op de wagen gemaakt. 

Dit gebeurt dus vaak nog buiten bij familie Swolfs 

waar ons onderstel staat van een paar weken na 

carnaval totdat hij weer de schuur in mag. Dit 

gebeurt elk jaar rond de herfstvakantie. Eerst 

moeten we dan 2 dagen de schuur weer een 

beetje inrichten en ruimen we hem flink op zodat 

er weer genoeg ruimte is.  

 

 

 

Nog 5 maanden tot carnaval…. En dan begint het 

vele bouwen pas echt. Dit is het moment dat 

Maud tegen mij zegt ‘Rick tot na carnaval he’. 

Omdat ik nu veel van mijn vrijetijd ga besteden in 

de bouwschuur. De muziek goed hard aan in de 

schuur (sorry Monique!) en 2 tot 3 da-

gen/avonden in de week proberen te bouwen. 

Naast dat er aan de constructie flink gelast 

wordt, begint het vorm werk ook al. We vormen 

van buigijzer eerst de koppen. Op een ijzeren 

pijp worden de hele vormen gemaakt. Neus, 

oren , ogen, haren, mond en eventueel een leuk 

hoedje. Alles moet natuurlijk nog wel de schuur 

uit kunnen. Daarom worden deze koppen dus 

allemaal los gevormd en zullen met Carnaval op 

de wagen gezet worden. Dit geldt ook zo voor 

grote bewegingen. 

 

Nog 4 maanden tot carnaval…  we zitten onder-

tussen alweer in november. De eerste koppen 

zijn afgevormd en worden in het gaas gezet. Dit 

gebeurt met het wel bekende kippengaas. Het 

gaas moet goed vast zitten, maar ook mooi rond, 

zodat de vormen niet hoekig worden  (als dat 

niet de bedoeling is). De puntjes van het gaas 

worden aan/in elkaar gedraaid en om het buigij-

zer gedraaid. En dan kan het plakken gaan be-

ginnen. Met spuitlijm worden er over het gaas-

werk stukken telefoonboek geplakt.  Hierop komt 

met papier-maché een eerste laag behang. Dit is 

voor de stevigheid. Het behang is dik papier en 

moet dus zorgvuldig en met kleine stukjes op de 

wagen geplakt worden. Daarna komt er een laag 

wit papier overheen.  

 

Nog 3 maanden tot carnaval… niet alleen in de 

bouwschuur wordt veel werk verricht maar ook 

daarbuiten. Er moet een optocht remix van aller-

lei bijpassende liedjes komen, er moeten pakken 

worden gemaakt, shirts worden bedrukt en er 

wordt gewerkt aan de act. Maar het werk in de 

schuur gaat ook flink door. Bewegingen gaan 

draaien en de eerste koppen zijn afgeplakt. waar 

we ooit begonnen met bewegingen die met de 

hand werden aangestuurd, doen we dit nu met 

elektromotoren en draaikransen.  Gelukkig ieder 

zijn dingen, want als ik de bewegingen zou ma-

ken dan bewoog er niet veel!  

 

Nog 2 maanden tot carnaval……  Het leukste 

feest van het jaar komt steeds dichter bij! Maar 

dit betekent ook dat er steeds meer afgemaakt 
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moet worden. De wagen wordt buiten gereden 

en alle bewegingen en lossen delen die afgeplakt 

zijn of deels gevormd zijn worden met een ver-

reiker op de wagen getild. Alles wordt getest en 

gaat weer de schuur terug in. Helaas gaat dit niet 

altijd vanzelf en breekt er hier een daar wel eens 

wat af. Maar dan plakken we gewoon door en 

wordt het verbeterd.  

 

Nog 1 maand tot carnaval….. het plakwerk is ver 

klaar. Vrienden en ouders komen een plakweek-

end helpen en dan kan er aan het inkleuren van 

de wagen een begin gemaakt worden. Eerst 

komt er een laag tex op, dit is de onderlaag voor 

onze kleuren verf. Alles moet natuurlijk de kleur 

krijgen die erbij past. Er wordt gezorgd dat er 

geen kleur overheerst, alles mooie en felle kleu-

ren zijn en dat niks wordt overgeslagen. Ik houd 

me hier zelf ook weer flink mee bezig. Want net 

zoals ik de wagen op papier inkleur doe ik dat 

ook in het echt. Dit gebeurt natuurlijk wel met de 

hele CV. In de laatste weken voor carnaval ben ik 

4 tot 5 dagen te vinden in de schuur. Ik zet dan 

zelfs hier en daar een training opzij en dat ge-

beurt niet snel! Met een millimeter verfspuitje 

komen er dan een heleboel kleine en grote de-

tails op de wagen. Let maar eens op als de wa-

gen voorbij rijdt hoeveel streepjes, puntjes en 

verschillende kleuren er op zitten.  

 

 

 

En dan carnaval zelf! Na weken doorgewerkt te 

hebben staat daar het eindresultaat.  De vrijdag 

is het wagentje kijken. Alle bouwers en sjouwers 

gaan via een schema elkaars bouwschuur af om 

alles te bekijken. Want wie mee rijdt in de op-

tocht ziet er zelf niet veel van.  s ’Avonds dan met 

zijn allen het café in. Niet te gek natuurlijk! Want 

de volgende ochtend wordt de wagen naar het 

industrieterrein gereden om hem daar in elkaar 

te zetten. Dit heeft altijd wel een middagje nodig. 

Als alles dan past en beweegt gaat de wagen het 

liefst weer uit elkaar en wordt hij binnen gezet. 

Mooi leerpunt(je) van afgelopen jaar voor ons. 

Terwijl de meesten zondag nog liggen uit te ka-

teren staan wij de wagen alweer in elkaar te zet-

ten. Dan met de wagen richting de optocht. Daar 

aangekomen nog omkleden en een beetje 

schminken. En gaannnn! Het moment van de 

waarheid, nu wordt die maanden lange klus be-

oordeeld. Zowel door publiek als door een jury. 

En dan in de sporthal de prijs in spanning af-

wachten en hopen op een mooie eindstand. Dit 

nagelbijt moment is er elk jaar weer. En dan of 

vol vreugde het podium op of net als voor ons 

het afgelopen jaar toch een kleine teleurstelling. 

Onze wagen had in de nacht van zaterdag op 

zondag buiten gestaan, omdat hij niet heel mak-

kelijk in en uit elkaar ging. Dit zorgde ervoor dat 

hij net voor de optocht al uit elkaar viel. En dit 

werd tijdens de optocht door de wind alleen 

maar meer. Heel zuur na maanden werk en met 

een trots gevoel de wagen afgemaakt te hebben.  

De maand na carnaval…. Na een gezellige en 

leuke carnaval moet er nog wel het een en ande-

re worden opgeruimd. De wagen moet weer leeg 

en de schuur wordt weer veegschoon achter 

gelaten. En dan een paar maanden niet met de 

wagen bezig zijn. Maar al snel begint het weer te 

kriebelen en worden de eerste ideeën al bespro-

ken….. 

Ook wij hebben met de CV de koppen weer bij 

elkaar gestoken hopen er dit jaar weer een groot 

feest van te gaan maken! Het wordt namelijk al 

ons 11
de

 jaar. En laat 11 nou net het carnavals 

getal zijn! Ik zie jullie graag op zondag 23 februari 

langs de optocht in het mooie Dringersgat en op 

maandag 24 februari in Bonenpikkerslaand 

(Chaam).  

En vergeet niet te stemmen op de publieksprijs, 

met lichtelijke voorkeur op CV Domino! 
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Jeugdredactie 
 

Winter activiteit 2020 

Dit jaar kon je jezelf weer opgeven voor de jaar-

lijkse winter activiteit. Je kon kiezen uit gaan 

schaatsen of naar de film.  

 

Schaatsen 

De kinderen die gingen schaatsen gingen naar de 

Ireen Wüstbaan in Tilburg. Hier gingen ze heen 

met 34 kinderen van allerlei leeftijden. Voor 

sommigen was dit gelijk hun eerste keer dat ze 

gingen schaatsen. Anderen waren al wat meer 

ervaren, maar iedereen vond het geweldig. De 

rekjes werden door enkele in het begin nog ge-

bruikt, maar die werden al snel weer ingeruild, 

omdat het steeds beter ging. Tijdens de activiteit 

hadden sommigen toch stiekem eten meegeno-

men en hiervan werd heerlijk gesmuld. Na de 

pauze ging iedereen het ijs weer op. 

 

 

 

 

 

De zogenaamde ‘zeehondjes’ waren die dag erg 

in trek. Met deze ‘zeehondjes’ kon je elkaar over 

het ijs heen duwen, wat natuurlijk erg leuk was. 

Rond 17:00 was iedereen erg moe van de leuke 

dag, dronken we nog wat en ging iedereen weer 

naar huis. 

 

 

 

Bioscoop 

Je kon ook kiezen om naar de bioscoop te gaan. 

Er gingen maarliefst 7 kinderen naar de film,  

waar ze The Addams Family hebben gekeken. 

Natuurlijk werd ook hierbij het nodige eten mee 

naar binnen gesmokkeld. De film werd door de 

kinderen zeer gewaardeerd, ook al vond niet 

iedereen het heel aangenaam om in het donker 

te zitten.  

 

 

 

Iedereen vond het erg leuk en gezellig. Een ge-

slaagde dag dus! 
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze 

 
 

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

 

Keurslagerij De Jong | Online Badmintonshop | Koningslicht BV | Van Eerd BV 

 

Veldsink-Roelands Verzekeringen | De Huyskamer 

 

 

 

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness 
 

Hoofdsponsor juniorencompetitie: Fysiotherapie Gilze 
 

Hoofdsponsor shuttles: VSMI 
 

Sponsor Clubkampioenschappen: Buitenhof Tuinmeubelen 

 
 

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

……… we een zeer creatieve jeugd hebben? 

 

……… ze namelijk zelfs een liedje kunnen maken over rackets die in frituurpannen veranderen? 

 

……… (ik denk dat je erbij had moeten zijn…??) 

 

……… het dart-toernooi weer hét jaarlijkse hoogtepunt voor organisator Ruud van Heijst was? 

 

……… hij, in de gedaante van ‘Sterretje’, de hele avond hét lichtpunt van de avond bleek te zijn? 

 

……… Fons echter met de prijs voor ‘beste opkomst-act’ er vandoor ging? 

 

……… hij verkleed was als Peter Wright, inclusief gekleurde hanekam? 

 

……… Ruud en Robo volgend jaar nóg meer deelnemers zouden willen hebben (leden die zich niet  

          willen verkleden zijn óók van harte welkom)? 

 

……… er weer verschillende BC Gilze-vrijspeel zondagen ingepland zijn voor de komende periode? 

 

……… je op onze website kunt nalezen op welke datums jij (samen met je familie) gratis kunt  

          komen badmintonnen? 

 

……… er achter de schermen heel hard gewerkt wordt aan de BC Gilze-inhang app voor de  

          woensdagavond? 

 

……… er ook een groepje jeugd was die er de voorkeur aan gaf om lekker een filmpje te gaan kijken in de 

          naastgelegen Euroscoop, onder het genot van een drankje en popcorn? 

 

……… er begin februari een nieuwe bijeenkomst is geweest over de aankomende renovatie van de  

          sporthal? 

 

……… de zaal hoogstwaarschijnlijk niet veel aangepast zal worden? 

 

……… de rest wél flink zal veranderen: de kantine komt op de eerste verdieping met uitkijk op de zaal 

          en nieuwe doucheruimten/sanitair én extra opslagruimte voor de verenigingen? 

 

……… het grote voordeel van deze ‘renovatie-plus’ verbouwing is dat we ook tijdens deze grote  

          werkzaamheden gewoon kunnen blijven badmintonnen? 

 

……… Kimberly (n)iets bakt van darten? 

 

……… Michel van Dongen middenin de persoonlijke voorbereiding zit op zijn Alpe d’Huzes-avontuur (en 

          nog altijd extra donaties kan gebruiken voor het goede doel!)? 


