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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt het 3
e
 Virke van jubileumseizoen 

2018-2019. Het jubileum komt steeds dichterbij 

en de volgende editie is de jubileumeditie! In de 

Awkward! rubriek deze keer het verhaal van Eric 

Graafmans die  vaak aan een TV quiz mee doet. 

 

Verder geven alle commissie voorzitters weer 

een update van wat er in hun aandachtsgebied is 

gebeurd en heeft onze vaste columnist zich weer 

uitgeleefd.  

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

Koen en Michel. 

 

Verschijningsdata en uiterste inleverdata voor 

kopij 

  Kopij  Uitgave 

Nummer 4 17 april  1 mei 

Nummer 5 19 juni  3 juli 

De data van Virke 5 zijn onder voorbehoud. 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden,  

 

We zijn inmiddels op de helft van het seizoen. De 

wintermaanden waren de afgelopen weken let-

terlijk voelbaar in de sporthal door de defecte 

verwarmingsinstallatie. Na weken van aanmod-

deren met tijdelijke oplossingen door de ge-

meente, lijkt het probleem nu eindelijk te worden 

opgelost. Wel hebben we vanuit het bestuur een 

bericht gestuurd naar de gemeente om aan te 

geven dat de reparatie erg lang heeft geduurd en 

dat we hopen dat ze in de toekomst sneller zul-

len handelen. 

 

Daarnaast is Jurgen Klaassen druk bezig geweest 

met het digitale inhangsysteem. We hopen hier-

mee een onafhankelijk, neutraal en eerlijk in-

hangsysteem te krijgen. Als bestuur zien we vaak 

dat door het huidige systeem mensen afhaken, 

omdat hier toch vaak problemen mee worden 

ondervonden. Vandaar dat we hebben besloten 

om hierin te investeren. Binnenkort hopen we 

een testavond te gaan draaien. Verder houden 

we jullie natuurlijk op de hoogte. Als vereniging is 

ons inhangsysteem al vrij uniek. Van andere 

clubs horen we vaak dat er weinig door wordt 

gewisseld tussen verschillende niveaus en vrien-

dengroepen. Wel willen we de beste versie van 

ons huidige systeem krijgen, zodat we hopelijk 

voor iedereen een leuke(re) woensdagavond 

mogelijk kunnen maken. Simpelweg niet spelen 

omdat een wedstrijdje niet bevalt of selectief 

inhangen, hopen we zo tegen te gaan. BC Gilze is 

een sociale vereniging, waarin we het belangrijk 

vinden dat iedereen met elkaar speelt en dat 

willen we natuurlijk graag zo houden al dan niet 

verbeteren. 

 

Binnenkort worden ook weer de Clubkampioen-

schappen georganiseerd, waar alle leden aan 

mee mogen doen. Deze vinden plaats op 30 en 

31 maart. Hopelijk schrijven veel mensen zich in, 

zodat we er een gezellig weekend van kunnen 

maken. We hebben op het moment een fanatie-

ke groep jeugdleden, competitiespelers en re-

creatiespelers. Het zou leuk zijn om deze groe-

pen goed vertegenwoordigd te zien. Schrijf je 

daarom vooral in! Voor vragen kun je terecht bij 

de toernooicommissie bestaande uit Kimberley 

van Zon, Bente Willemse en Lieke van  

Oosterwijck.  

 

Ook vindt op 13 en 14 april het feestweekend 

plaats. Bij het uitkomen van ’t Virke hebben jullie 

de uitnodiging inmiddels ontvangen. Het belooft 

een heel gezellig weekend te worden, dus kom 

vooral! De feestcommissie is druk bezig met de 

voorbereidingen. Ook wordt dan de winnaar van 

de stickeractie bekend gemaakt. Er vallen leuke 

prijzen te winnen, dus zorg ervoor dat je een 

leuke foto maakt. Voor vragen over de stickerac-

tie kun je terecht bij mij of een ander lid van de 

feestcommissie. 
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Naast het feit dat de vereniging dit seizoen een 

jubileum te vieren heeft, is er ook een klein aan-

tal leden dat meer dan 25 jaar lid is. Niemand 

van onze leden is al sinds het begin lid, maar het 

aantal dat al meer dan 25 jaar lid is, is groeiende. 

Dit zijn de volgende leden:  

- Joseph Wirken, 37 jaar lid, sinds 1-2-1982 

- Kees van der Heijden, 36 jaar lid, sinds 1-2-1983 

- Jos Dubois, 35 jaar lid, sinds 1-8-1983 

- Hein van der Lee, 35 jaar lid, sinds 1-11-1983 

- Eric Graafmans, 34 jaar lid, sinds 1-3-1984 

- Mario van Mierlo, 32 jaar lid, sinds 1-9-1986 

- Remy van Mierlo, 30 jaar lid, sinds 1-6-1988 

- Hans Weij, 30 jaar lid, sinds 1-10-1988 

- Sandra Klaassen, 30 jaar lid, sinds 1-1-1989 

- Els Graafmans, 28 jaar lid, sinds 1-9-1990 

- Michel van Dongen, 27 jaar lid, sinds 1-5-1991 

- Mandy Dirckx, 27 jaar lid, sinds 1-9-1991 

- Claud Klaassen, 27 jaar lid, sinds 1-2-1992 

- Marry van Mierlo, 27 jaar lid, sinds 1-2-1992 

- Richard Schrauwen, 25 jaar lid, sinds 1-5-1993 

- Ben van der Veer jr., 25 jaar lid, sinds 12-1-1994 

 

Genoeg te doen en te vieren de komende perio-

de dus!  

 

Groeten,  

Sofie 

 

Technische Commissie 
 

Het hoogtepunt nadert… of beter gezegd bij het 

uitbrengen van dit Virke; het zit er weer op! 

Competitieseizoen 2018-2019 is voor alle teams 

voorbij. Omdat de kopij ingeleverd moet worden 

voordat de laatste wedstrijd is gespeeld kunnen 

de onderstaande eindstanden nog verschuiven, 

maar dan geef ik jullie in ieder geval een indicatie 

van hoe het dit seizoen is gegaan. We starten bij 

de jeugd: 

 

U13-1 (Fabian Gielen, Teun en Gijs Klaassen, 

Mandy van Baal, Sofie Liebregts, Diede Willemse)      

moet nog 1 wedstrijd en staat momenteel 6e van 

de 8 teams. Ons jongste team heeft goede inzet 

getoond dit jaar. Dit is dan ook te zien aan de 

groeiende winstresultaten verder in het seizoen. 

Als ze zo blijven doorgaan zullen ze ons in de 

toekomst aangenaam gaan verrassen. 

 

U 15-1 (Sem van Engelen, Jelle Staal, Levi Olde 

Scheper, Nora Schnuck, Judith van Veen) moet 

nog 1 wedstrijd en staat momenteel 5e van de 8 

teams. Met deze middenmoot plaats hebben ze 

het enorm goed gedaan. Er zaten behoorlijk las-

tige tegenstanders in de poule en er moest dan 

ook flink gestreden worden. De spelers hebben 

dit jaar weer veel geleerd. 

 

U 17-1 (Nienke Timmermans, Danya Tuijtelaars, 

Hugo Dilweg, Ruben Klaasen, Lars Vermeeren) 

moet nog 1 wedstrijd en staat momenteel 6e van 

de 7 teams. Doordat de jeugdcompetitie opge-

deeld is in leeftijdsklassen speelt heel dit team 

voor het eerste jaar samen in de U17. Ook zij 

hebben een aantal zware wedstrijden gehad met 

veel 3-setters die net de verkeerde kant op vie-

len. De laatste wedstrijd kan nog erg spannend 

zijn, want een plek stijgen naar nummer 5 is mo-

gelijk! 

 

Het is goed om te zien en horen dat de (competi-

tie)jeugd het zo goed doet. Dan doel ik niet al-

leen op de winstresultaten tijdens de wedstrij-

den, maar ook op de goede inzet tijdens trainin-

gen, het omgaan met verlies, sportiviteit, combi-

natie presteren en gezelligheid en natuurlijk de 

onderlinge gezonde rivaliteit. Ik spreek onze trai-

ners regelmatig en wordt dan vaak aangenaam 

verrast door wat ik hoor. Zo gedurende een sei-

zoen zie je spelers echt een sprong vooruit ma-

ken in al deze aspecten, dat is dan toch waar je 

het als vrijwillige! trainer voor doet. 

 

Dan de senioren: 

 

Gilze 6 – 7e divisie (Anouk Baart, Lieke van Oos-

terwijck, Lizzy van Gils, Koen Timmermans, Jort 

Willemse) moet nog 1 wedstrijd en staat momen-

teel 6e van de 7 teams. Voor heel dit team is het 

het eerste jaar seniorencompetitie. Ze hadden er  
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enorm veel zin in aan het begin en kwamen er 

gelijk achter dat het toch wel een stuk pittiger is 

dan de jeugdcompetitie. Ondanks dat dit team 

het ‘zwaar’ heeft in de competitie blijven ze er 

voor gaan en gaan we elke wedstrijd met positie-

ve motivatie de baan op. Iets waar menig andere 

spelers iets van kunnen leren! 

 

Gilze 5 – 6e divisie (Miriam Runge, Chantal van 

Beijsterveldt, Maud Faes, Jannes Oprins, Joey van 

Gils) moet nog 1 wedstrijd en staat momenteel 

laatste. Met het aanpassen van het competitie-

huis zijn er oude competitieklassen samenge-

voegd. Het was dus erg lastig inschatten welk 

niveau deze spelers zouden hebben in de nieuwe 

indeling. Samen met het team afgestemd zijn ze 

de strijd aangegaan in de 6e divisie. Een nieuwe 

indeling betekent ook andere tegenstanders dan 

normaal en al snel bleek het voor Gilze 6 een 

pittig jaar te worden. Ook hebben enkele blessu-

res niet meegeholpen, maar gelukkig heeft het 

team een aantal keer goede versterking gehad 

van invallers. Een pittig, leerzaam jaar waarin 

meer punten zeker verdiend waren, maar wat 

wellicht nog net te hoog gegrepen was. 

 

Gilze 4 – 5e divisie (Sofie Oprins, Simone Kreeft, 

Christa Hooft, Patrick Strengman, Thibo van Gils) 

moet nog 1 wedstrijd en staat momenteel 3e van 

de 7. Het was erg lang spannend bij dit team, 

want ze draaiden lang mee voor de titel. Halver-

wege het seizoen kwam daar een kleine achter-

stand in en uiteindelijk zou de titel lastig worden. 

Wel eindigen ze ver voor alle andere teams met 

ongeveer 30 punten! meer dan de nummer 4. 

Dus voor wat het waard is, ze hebben het super 

gedaan!  

 

Gilze 3 – 5e divisie (Robine Hooft, Eva Oprins, 

Marieke van den Ouweland, Jeroen Albers, Tim 

Wirken, Rick van Baal) moet nog 1 wedstrijd 

maar zijn al KAMPIOEN! Maar de oplettende le-

zer had dit natuurlijk al lang gezien op onze soci-

ale kanalen. Nu zul je misschien denken; wat 

boeit die laatste wedstijd nou? Maar het is na-

tuurlijk helemaal gaaf om ongeslagen kampioen 

te worden om zo het kampioenschap nog meer 

flair te geven. 

 

 

 

Gilze 2 – 5e divisie (Kimberley van Zon, Bente 

Willemse, Fenne Kreeft, Ben van der Veer, Dio 

van Gils, Christian van Zon) is klaar met de wed-

strijden en ook dit team is KAMPIOEN! En 

hoe…met nog 2 wedstrijden te gaan waren ze al 

niet meer in te halen en haalden ze de titel bin-

nen. De spelers moeten het zelf doen, maar als 

TC ben je dan ook trots dat het een team lukt om 

dit nog voor het einde van het seizoen te berei-

ken. 

 

De huldiging van beide teams zal op zondag 10 

februari zijn, dus helaas voor mijn stukje kan ik 

daar niets over schrijven. Maar ik ga er van uit 

dat het weer een groot feest wordt met aanslui-

tend de competitie-afsluiting voor iedereen die 

wil! 

 

Dan als laatste Gilze 1 – 3e divisie (Evelien  

Stokkermans-Strengman, Sandy van Trier-

Graafmans, Maaike van der Veer-de Jong,  

Rodney Spruijt, Niels Oomen). Dit team staat 

momenteel gedeeld op de 1e plaats van de 8 

teams. Nu is het natuurlijk bij het lezen van dit 

stukje achterhaald, maar de laatste wedstrijd zal 

enorm spannend worden voor de titel!! Het ge-

hele jaar heeft het team goede resultaten be-

haald, als team de punten binnengehaald en er 

alles aan gedaan om dit jaar kampioen te wor-

den. Helaas heeft de directe concurrent een gro-

tere club en dus meer oud-divisie-spelers opge-

trommeld om mee te spelen (Tsja..het klinkt een 
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beetje vals, maar als je het slim indeelt regle-

mentair wel toegestaan), waardoor het toch ex-

tra lastig is voor Gilze 1 om het kampioenschap 

te behalen. Maar…we zullen zien hoe het afloopt. 

 

Verder nog enkele mededelingen vanuit de TC: 

- De inschrijving van de Clubkampioenschappen 

zal binnenkort starten 

- De inschrijfformulieren voor competitieseizoen 

2019-2020 worden binnenkort verspreid 

- De teamindeling zal dit jaar niet gelijk na de 

Clubkampioenschappen zijn maar eind april 

- Er zal na de competitie een enquête gehouden 

worden onder alle competitiespelers om te on-

derzoeken of dat er interesse is in een 2e trai-

ningsmogelijkheid 

 

Groetjes, Maaike 
 

Jeugd commissie 
 

De jeugd heeft tijdens de feestdagen even pauze 

gehad van al het harde trainen. Inmiddels is ie-

dereen weer fris gestart in 2019, waarmee we 

niet alleen begonnen zijn aan de tweede helft 

van het seizoen 2018-2019, maar ook met ons 

40-jarige jubileumjaar. Er staan weer allerlei leu-

ke activiteiten op de planning met als hoogte-

punt het jubileumuitje in april 2019! 

 

Jubileumuitje 

We sloten 2018 af met een knaller, namelijk met 

de bekendmaking van de locatie van ons jubile-

umuitje. We gaan namelijk op zaterdag 6 april 

2019 met alle jeugdleden naar… Toverland! De 

uitnodigingen zijn ondertussen uitgedeeld. Ho-

pelijk kunnen er zo veel mogelijk kinderen mee-

gaan en gaan we er een mooie dag van maken. 

 

Bravo-competitie 

De minicompetitie wordt dit jaar niet meer door 

BC Gilze gespeeld. Er heeft namelijk een naams-

verandering plaatsgevonden door de organisatie 

😉. De minicompetitie gaat voortaan door het 

leven als de Brabantse voorjaarscompetitie, af-

gekort de Bravo-competitie.  

Deze competitie dient voor jonge jeugdspelers 

als een mooie kennismaking met wedstrijdjes en 

voor oudere spelers als een mooie aanvulling op 

het competitieseizoen.   

 

Het team dat vanuit Gilze meedoet is bekend, dit 

zijn Stijn Kreeft, Lara Diepstraten, Maud van de 

Vegte en Tess van Riel. De eerste wedstrijden 

zullen in maart worden gespeeld. Wij wensen 

jullie alvast veel succes! 

 

Carnavalstoernooi 

Op woensdag 27 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 

28 t/m 30 juni. 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 27 februari Carnavalstoernooi 

Woensdag 6 maart Carnavalsvakantie (Alleen 

badminton van 19:00 tot 

20:00) 

Zaterdag 6 april Jubileumuitje Toverland 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Eva Oprins 
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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 

 

 

mailto:sportief.gilze@hetnet.nl
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Recreatie Commissie 
 

Het jubileumseizoen is op de helft en we hebben 

er inmiddels een aantal leuke activiteiten op zit-

ten, maar het spektakelstuk, ons jubileumfeest, 

hebben we nog in petto! Ook is er inmiddels een 

aantal keren op zondagochtend gebadmintond, 

met soms een grote, maar soms ook een lage 

opkomst. Het kan dus handig zijn om vooraf an-

dere leden te kunnen contacteren. Om alle leden 

de mogelijkheid te bieden makkelijk met elkaar 

in contact te komen, om bijvoorbeeld af te spre-

ken voor een vrij speel ochtend, is er een BC  

Gilze Whatsapp-groep opgericht. 

 

BC Gilze Whatsapp 

Om makkelijk contact te kunnen hebben met 

andere leden om bijvoorbeeld nieuwtjes te delen 

of af te kunnen spreken om te gaan badminton-

nen is er een BC Gilze Whatsapp groep opge-

richt. Om je hier voor aan te melden stuur een 

berichtje naar onderstaand nummer. Vermeld 

hierin: 

- Je naam 

- Dat je wilt worden aangemeld in de BC Gilze 

Whatsapp groep 

- Stuur het bericht naar: Michel van Dongen: tel: 

06-14151614 

- En je zult worden toegevoegd aan de BC Gilze 

Whatsapp groep. 

 

Let op: Deze Whatsapp groep zal niet de clubmail 

vervangen, maar dient slechts als hulp middel 

voor leden om elkaar snel te kunnen bereiken. 

 

 

 

 

 

Midweek competitie: 

Op het moment van schrijven is de midweek 

competitie net over de helft. En geheel ongebrui-

kelijk, maar toch leuk om te vertellen zijn de tus-

senstanden van de midweek teams. Team 1 en 2 

doen het erg goed in hun poule. Team 1 gaat aan 

de leiding en team 2 volgt op de derde plaats. 

Team 3 staat ook op een zeer goede derde 

plaats. En team 4 staat zevende in hun poule. 

Voor ieder team nog genoeg om voor te strijden 

dus. Er zijn na het uitkomen van dit Virke nog 

een tweetal thuiswedstrijden te gaan. 

 

Wil je één van de teams komen aanmoedigen bij 

een thuiswedstrijd, dan zijn dit de momenten 

waarop we thuis spelen in de Sporthal in Gilze: 

Dinsdag 12 maart, 20.30u:  Team 1, 2, 3 en 4 

Dinsdag 9 april, 20.30u:  Team 2 vs Team 1! 

 

RC (recreanten) training 

De recreanten training op de vrijdagen (van 

18.30-20.00u) wordt nog steeds goed bezocht. Er 

zijn echter nog steeds enkele plaatsen vrij. Dus 

als je zin hebt om je badminton vaardigheden 

nog wat bij te spijkeren, meld je aan bij onderge-

tekende. Deze training loopt tot en met vrijdag 

29 maart 2019. 

 

 

 

Activiteiten voor leden 

Onlangs hebben we met een aantal fanatieke, 

lees: (te) gekke, leden weer het jaarlijkse darts-

toernooi gehouden. Waarin de avond gesierd 

werd door vele ludieke opkomsten en vele, vele 

pijlen op dubbel-1. Na een avond vol dartsgekte 
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mocht Mark “The Marker” Geerts zich tot winnaar 

van dit prestigieuze evenement rekenen. De 

prijsuitreiking deze avond werd verzorgd door 

Tim Braspenning, vorig jaar nog winnaar, nu 

troosteloos laatste. Het kan verkeren… 

 

Enkele dagen later hebben we op woensdag-

avond het gezelligheidstoernooi gehad, met 52 

deelnemers een goede opkomst. Iedereen heeft 

in poules een klein toernooi gespeeld en nader-

hand in het sportcafé een drankje en een lekker 

sandwich genuttigd.  

 

Tussen het schrijven van ’t Virke en de uitgave is 

er de BC Gilze Pubquiz gehouden in het sportca-

fé, waar Maartje en Michel de deelnemers heb-

ben uitgedaagd met moeilijke vragen en op-

drachten. 

 

Voor de rest van het seizoen zijn er de volgende 

activiteiten. (Let op het clubkampioenschappen 

ontbijt is op 30 maart (dit stond in het vorige 

Virke fout vermeld, excuses hiervoor!) 

 

Activiteiten kalender 2019: 

Zaterdag 30 maart:  Clubkampioenschappen 

ontbijt 

Zaterdag 13 april:  Jubileumfeest BC Gilze 

Weekend 4/5 mei:  Recordpoging en nachtac-

tiviteit  

Woensdag 17 juli: Gezelligheidstoernooi 

 

Groeten namen de RC,  

 

Michel van Dongen 

 

PR commissie 
 

Het is alweer februari in het jaar 2019. Hét jaar 

waarin BC Gilze haar 40ste verjaardag zal gaan 

vieren voor alle leden. Inmiddels hebben jullie al 

het e.e.a. gehoord over het feestweekend op 13 

en 14 april (voor de senioren) en het superleuke 

dagje uit voor de jeugd op 6 april. 

 

De Feestcommissie, bestaande uit een afvaardi-

ging van alle leden -jong en oud-, heeft zijn uiter-

ste best gedaan om een supergaaf programma 

op te stellen. Hier gaat nog lang over nagepraat 

worden, beloofd! Dus twijfel (vooral) niet maar 

schrijf je in voor een onvergetelijke herinnering 

aan het 8e lustrumfeest!! 

 

Aan het einde van het afgelopen jaar 2018 heb-

ben we medio december nog in de vrieskou ge-

staan op de Gilzer Kerstmarkt. Als enige sport-

vereniging uit Gilze was de badmintonclub pre-

sent om onze gezellige vereniging te promoten 

onder alle bezoekers. Alleen…..waren er nauwe-

lijks bezoekers!! Door de ijzige kou bleef iedereen 

thuis. Behalve onze eigen PR-dames natuurlijk. 

Sofie, Eva, Christa en Robine trotseerden de bar-

re weersomstandigheden en waren enthousiast 

aanwezig; bezoekers of geen bezoekers 😉. 

Mooi resultaat is wel dat we nu een leuke clinic 

mogen gaan verzorgen voor een kinderdagver-

blijf in Gilze. Het zal bij voorbaat niet aan het 

enthousiasme van onze begeleiders liggen om 

hierdoor wellicht nieuwe Mini’s te kunnen gaan 

verwelkomen bij onze club. 

 

In februari heeft de PR-commissie zijn handen 

vol aan het vervaardigen van het speciale Jubile-

um-Virke. De vele historische club-archieven zijn 

geraadpleegd om zoveel als mogelijk leuke 

nieuwsfeitjes en oude foto’s te verzamelen. Ook 

willen we proberen om een smoelenboek te pre-

senteren in dit unieke Virke wat op 17 april zal 

gaan verschijnen. 

 

Leuke stukjes he, in het Weekblad? De Hooft-

redactie maakt hier wekelijks werk van en zorgt 

dat het hele dorp de verrichtingen van al onze 

competitieteams kunnen blijven volgen. Goed 

bezig dames! 

 

Ik heb ook een (zeer) keer slecht nieuws te mel-

den… Helaas; ons lumineuze idee voor een echt 

BC Gilze-mascottepak is vooralsnog even ‘on 

hold’ gezet door de hoge fabricagekosten. Hoe  
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vet zou het zijn als we onze eigen ‘Gil’ tot leven 

konden brengen? Maar misschien is een 

crowdfund-actie een idee…? Hulp c.q. ideeën 

hierbij zijn van harte welkom! PS Bitcoins worden 

niet geaccepteerd. 

 

   

 

Voorlopig richten we ons dan maar op een nieuw 

BC Gilze-merchandising product. Nog dit seizoen 

mogen jullie weer een leuke gimmick van ons 

verwachten, beloofd!  

 

Tenslotte zal de sponsorcommissie langzaam 

maar zeker weer de eerste voorbereidingen gaan 

treffen om te zien waar aflopende contracten 

verlengd moeten worden. Hopelijk kunnen we 

via onze trouwe sponsors weer voldoende finan-

ciële support krijgen om het competitiespelen 

betaalbaar te houden. 

 

Met sportieve groet, 

Mario 

 

Doorgeefpagina  

senioren 
 

Beste Clubgenoten, 

 

Ik ben Mieke Laan en ik mag mij deze keer voor-

stellen via het clubblad. Ik ben 42 jaar en woon 

samen met mijn partner Thijs en onze kinderen, 

Lucas (3 jaar) en Romy (1 jaar) in Ulicoten. Ik ben 

opgegroeid in Castricum (Noord-Holland) en 

voor de liefde naar Brabant verhuisd. 

 

 

 

Mijn ouders wonen nog steeds in Castricum en 

we gaan daar geregeld naar toe om familie en 

vrienden te bezoeken en lekker uit te waaien op 

het strand. Daarnaast heb ik een broer (Peter) en 

een zus (Esther). Mijn moeder speelde altijd al 

badminton, zodoende dat ons hele gezin hier in 

aanraking mee kwam. Wij vonden vele sporten 

leuk (zwemmen, turnen, basketbal) en samen 

met mijn zus hadden we ook nog een pony. 

Trouwens nog vele andere huisdieren.. Hond, 

kat, konijn, duiven, kippen, papegaai, dwergpa-

pegaai, varkens, schildpadden, vissen en vast 

nog meer die mij nu even niet te binnen schieten 

😊.  Maar uiteindelijk moesten we wel een keuze 

gaan maken welke sport we wilden blijven beoe-

fenen, want het werd allemaal een beetje teveel. 

We zijn voor badminton gegaan en al snel wer-

den we gevraagd om naar Alkmaar te komen, 

waar er competitief gespeeld werd. We mochten 
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ook aan de districtstraining gaan deelnemen van 

Noord-Holland. Met veel competitiewedstrijden 

en toernooien werd ik gevraagd voor de Nationa-

le jeugdselectie onder de 14 jaar. Een keer in de 

week was er training in Utrecht. Gelukkig waren 

er nog 3 kinderen uit Noord-Holland, zodat mijn 

ouders een keer in de maand naar Utrecht 

moesten rijden. Hier heb ik met veel plezier 3 

jaar in gespeeld. Door mijn knieblessure en an-

dere bezigheden heb ik besloten om het rustiger 

aan gaan te doen. Vanaf mijn 15e tot mijn 38ste 

jaar heb ik bij ’t Vennewater in Heiloo competitie 

gespeeld. Een hele leuke en gezellig club, die 

vergelijkbaar is met BC Gilze.  

 

 

 

Toen ik vijf geleden op skivakantie was, heb ik 

Thijs leren kennen die in Breda woonde. In het 

begin hielden we allebei ons eigen huis aan en 

reden we heen en weer van Noord-Holland naar 

Brabant en andersom. Tenslotte werkte ik in 

Oostzaan als office manager bij Lavazza (koffie). 

Maar toen ik eenmaal zwanger was, moesten we 

toch een keuze gaan maken waar we zouden 

gaan wonen. We kregen de kans om zelf een huis 

te bouwen in Ulicoten, dus was de keuze snel 

gemaakt. De zwangerschap en de geboorte van 

Lucas ging helaas niet helemaal zoals je hoopt en 

ik heb drie maanden in het ziekenhuis gelegen. 

Uiteindelijk is het met mij en Lucas allemaal goed 

gekomen. Het eerste jaar werd mij daarom afge-

raden om te gaan sporten. In dat jaar heb ik de 

bouw van ons huis gecoördineerd en was ik 

zwanger van Romy. We wonen er nu ruim een 

jaar met heel veel plezier. Momenteel werk ik nu 

drie dagen per week bij een ondernemingsver-

eniging VNO-NCW Brabant Zeeland als regiome-

dewerker voor de regio Breda, Oosterhout, Bra-

bantse Wal en Roosendaal-Moerdijk.  

 

Zoals de meeste badmintonners beamen… er is 

geen leuker spelletje dan badminton! Dus ben ik 

op zoek gegaan naar een club in de buurt. Ik ben 

afgelopen seizoen weer begonnen met spelen bij 

BC Gilze en het viel in het begin niet mee (condi-

tioneel). Helaas door allerlei omstandigheden 

heb ik nog niet veel kunnen spelen en wil ik pro-

beren om dit zo snel mogelijk weer op te pakken. 

Ik heb mezelf opgegeven als reserve voor de 

competitie en midweekcompetitie. Het eerste 

weekend heb ik meteen kunnen invallen bij de 

competitie en daarna werd ik gevraagd voor de 

midweekcompetitie. Aangezien Femke zwanger 

is en niet meer mee kon spelen, kwamen ze een 

dame tekort. Nu heb ik al enige wedstrijden met 

Mario, Ruud, Tim, Ben en Maartje meegespeeld 

en dat bevalt me prima.  

 

Verder gaan we graag met ons gezin in de zomer 

op pad met de caravan en in de winter op skiva-

kantie. Laatst ben ik voor het eerst met Lucas 

gaan skiën in Rucphen. Voorbereiding op zijn 

eerste skivakantie 😉 waar we met nog drie an-

dere gezinnen gaan genieten. Tot zover mijn 

verhaal!   

 

De volgende die zijn verhaal mag vertellen is 

Ruud van de Werf. 
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Column 
 

Dartsclub Gilze 

 

Badminton is zoals iedereen van onze club weet 

een intensieve sport. Rennen, springen, draai-

en… Menig fysiotherapeut krijgt er Eurotekens 

van in de ogen. Ik denk ook nog steeds dat Remy 

en ondergetekende hoogstpersoonlijk voor de 

financiering van het gezondheidscentrum in de 

Flair hebben gezorgd. Maar enfin. Als badminton 

op een gegeven moment niet meer gaat, biedt 

ons aller sportcafé legio alternatieven: biljarten, 

poolen, darten… De keuze is reuze. Er zijn veel 

badmintonleden die zichzelf de kunst van het 

darten toekennen. Uiteraard de Van Mierlo’s (van 

Mario begrijp ik dat met zo’n handbeweginkje), 

Ruudje, de Gluut en beide broers Mark en Niels 

“wij-darten-nooit-maar-gooien-op-de-één-of-

andere-manier-toch-100-gemiddeld” Geerts.  

 

4 januari was het weer zo ver: de tijd van 

praatjes was voorbij en het titanengeweld zou 

weer gaan losbarsten. Na een glorieuze avond 

op het BC Gilze dartstoernooi 2018, heb ik er 

destijds zowat een hele column aan gewijd om 

de nederlaag van Ruudje tegen één van de 

Kreeftjes (ik weet nog steeds niet welke) te be-

schrijven. Hoe anders kan de vlag er een jaar 

later bij hangen. Dit jaar was ik het toernooi-

kneusje. Achtereenvolgens waren het een Hooft-

je (gelukkig Christa en niet die andere met die 

grote mond) en een Kreeftje (ik weet wederom 

niet welke, mea culpa) die mijn hoop op een 

dartscarrière de grond in hebben geboord. Ik 

heb dus ook besloten mijn column dit jaar niet 

over het dartstoernooi te schrijven. 

 

Nee. Nu gaan alle pijlen op de BC Gilze Pubquiz. 

De ouders van de Hooftjes/Kreeftjes zijn geloof ik 

verhinderd, Kimberly zit tussen de Yeti’s en de 

Oprinsesjes waren laatst op de tribune al tegen 

elkaar bezig, dus daar botert het ook niet. Dan 

hoeft alleen het team “80+” nog maar verslagen 

te worden (bestaande uit onder andere die 

praatjesmakers uit Stilburg). Hopelijk slepen we 

daar de overwinning dan binnen, anders gaat 

mijn volgende column over de pooltafel. Denk ik. 

 

Doorgeefpagina jeugd 
 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Diede Willemse en ik ben 10 jaar oud. Ik 

zit op basisschool de Bolster in Gilze in groep 7.  

 

 
 

Ik speel al ongeveer 4 jaar badminton en dit jaar 

voor de 2de keer competitie in de U-13. Competi-

tie vind ik erg leuk en gezellig. Doordat mijn 

moeder, broer en zus op badminton zitten leek 

het mij ook wel leuk om een keer mee te trainen. 

Ik vond het zo leuk dat ik na de zwemles op 

badminton ben gegaan.  

 

 
 

Ik hou heel erg veel van handletteren, buitenspe-

len, leuke dingen doen met vriendinnen, leren op 

school, nagels lakken en fotograferen. Het leuk-

ste aan badminton vind ik kamp en de competi-

tie. Het liefste speel ik het onderdeel enkel. Het 

liefst sta ik later op de olympische spelen maar 

als dat niet lukt is clubkampioen ook goed :).  

Dikke kus Diede  

En ik geef de pagina door aan mijn grote-hete-

kip-vriend Fabian.
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Zaaldiensten 
 
6 februari: Jeroen Albers – Bart van Elderen 

 
13 februari: Bas van den Boer – Remco van  

Gestel 

 
20 februari: Jurgen Klaassen – Marieke van den 

Ouweland 

 
27 februari: Ruud van der Werf – Richard 

Schrauwen 

 

6 maart: Mieke Laan – Toine van Baal 

 

13 maart: Kees van Dongen – Tim Braspenning 

 

20 maart: Kimberley van Zon – Monique van der 

Loo 

 

27 maart: Niels Oomen – Erwin Oprins 

 

3 april: Jurgen Rommen – Esther de Greeuw 

 

10 april: Marry van Mierlo – Dio van Gils 

 

17 april: Leonie Verhelst – Ben van der Veer Sr. 

 

24 april: Femke Braspenning – Frank van  

Oosterwijck 

 

1 mei: Martin Frijters – Chantal van Beijsterveldt 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Sieb Willemse 

 

Af: 

- Jan Frijters 

- Frank van Gils 

 

Jarige seniorleden 
 

Jannick Ickenroth        16 feb 

Niels Oomen         17 feb 

William Aarts          17 feb 

Kimberley van Zon        19 feb 

Jurgen Klaassen        22 feb 

Maaike van der Veer         27 feb 

Marno Janssen         28 feb 

Toon van Gestel          5 mrt 

Joris van Mourik          6 mrt 

Fabi van Oosterwijck          9 mrt  

Jos Dubois         12 mrt 

Hein van der Lee        17 mrt 

Niels Geerts         25 mrt 

Rodney Spruijt          29 mrt 

Remy van Mierlo          3 apr 

Jannes Oprins           7 apr 

Gert-Jan Willemse        13 apr 

Patrick Strengman        14 apr 

Maartje van Nistelrooij        20 apr 

Mariëlla Theeuwes        21 apr 

 

Jarige jeugdleden 
 

Jort Willemse         10 mrt 

Shana Huang         21 mrt 

Stijn Kreeft          25 mrt 

Finn Oosterwijk        28 mrt 

Bo Kreeft           2 apr 

Lara Diepstraten          7 apr 

Nora Schnuck           8 apr 

Joey van Gils         22 apr 

Mandy van Baal        22 apr 
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Awkward! 
 

Hallo, mijn naam is Eric Graafmans en mij is ge-

vraagd om iets over mijn hobby te schrijven. Dat 

is namelijk het meedoen aan TV-kwissen. Toen 

ik zag dat dat voor de rubriek “Awkward” was, 

had ik mn eerste kwisvraag alweer te pakken. 

Wat betekend Awkward?  Ff googlen. Het wordt 

vertaald als: Onhandig, naar, lastig, storend. 

Kortom, deze rubriek zou niet aan te raden zijn 

om te lezen.  

 

Toch wil ik jullie graag wat vertellen over deze 

hobby. We hebben allemaal wel eens, dat we 

thuis op tv een kwis zitten te kijken en denken: 

Dat weet ik ook, of: waarom weet hij/zij dat niet. 

En direct erachteraan hoor je dan: op de bank 

thuis is t altijd makkelijker. En dat is ook meestal 

zo. Die uitdaging, om te testen of ik het in een 

studio ook zo snel zou weten als thuis, trok me 

aan. Daarom meldde ik me voor het eerst aan in 

februari 1993, voor het programma DINGBATS. 

Een kwis waarin cryptische rebussen moesten 

worden opgelost. Voor de mensen die al wat 

langer op de club zitten, wel een bekend iets, 

want in ’t Virke hebben regelmatig dingbats ge-

staan op de puzzelpagina. Ik strikte mijn broer 

Henk om mee te gaan, want het spel werd ge-

speeld door koppels. Voor Henk ook zijn eerste 

(en tevens laatste) TV ervaring. “Nooit meer “was 

zijn reactie na de opnames. 

 

Maar hoe gaat zo’n deelname aan een kwis? Ik 

zag een oproep voor kandidaten voor Dingbats. 

Ik schreef een brief (toen ging dat nog per brief), 

en kreeg een kandidatenformulier opgestuurd. 

Daar moet je al je persoonlijke gegevens invul-

len. Daarop werd ik uitgenodigd om op selectie 

te komen. Het invullen van zo’n formulier is al 

direct een tactisch verhaal. Bij bijvoorbeeld een 

programma dat door de AVRO, KRO of NCRV 

wordt uitgezonden, schrijf je andere persoonlij-

ke dingen op dan bv bij een programma van 

Veronica of RTL. Op zo’n kandidatenselectie, die 

dan ergens in Nederland wordt  georganiseerd 

komen vaak honderden mensen af. Daar wordt 

er normaal gesproken eerst een test gedaan, 

waarin de opgaves lijken op die, zoals ze in het 

programma voorkomen. Bijvoorbeeld voor de 

selectie van LINGO kregen we steeds opgaves 

waarin 1 letter aangegeven werd, en moesten 

we zelf zoveel mogelijk vijfletterwoorden maken. 

Als al die testen gecontroleerd zijn, vallen er 

vaak al veel mensen af. Voor degene die wel 

door zijn, volgt er dan een gesprek met de re-

dactie van het programma. Ook zo’n gesprek 

vraagt een tactische benadering. Sowieso zor-

gen dat ze je kunnen verstaan. Ik zat ooit in een 

selectie samen met iemand uit Goirle. Hij had 

veel moeite met het ABN, en viel af omdat ze 

hem hoogstwaarschijnlijk alleen in Tilburg en 

omgeving zouden kunnen verstaan. Na die ge-

sprekken maken ze dan meestal een foto ( te-

genwoordig stuur je die al digitaal mee). Uit al 

die gesprekken kiezen ze dan kandidaten die 

dan op TV mee mogen doen. 

 

Dan komt de opnamedag. Je moet al vroeg in de 

studio zijn. Ze willen iedereen op tijd binnen 

hebben. Kandidaten worden verteld wat er al-

lemaal gaat gebeuren en in welke opname ze 

zitten die dag. Van veel kwissen worden er 

meerdere afleveringen op 1 dag opgenomen. 

Iedereen moet geschminkt worden, en dan be-

gint het wachten op de opnames. Dat is het 

moment dat de zenuwen toeslaan bij de kandi-

daten. Door mijn ervaring met TV kwissen zijn 

die zenuwen bij mij niet meer aanwezig. Ik ge-

niet van de selectiedagen en zeker ook tijdens 

de opnames. Per slot van rekening is de came-

raman, de regie, het geluid en de presentator 

gewoon aan het werk.  

 

Door al die kwissen heb ik veel BN’rs mogen 

ontmoeten. En de ene verschilt nogal van de 

andere. Zo is Bert van Leeuwen, veelal bij EO-

kwissen, een hele aardige man. Maar ook John 

Williams. De allerleukste was Stella Gommans. 

Minder bekend bij de meesten onder ons. Ze 

kwam meer over als een goede vriendin die 

even wat vragen ging stellen, in plaats van een  
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presentatrice.  Een minder leuke TV-

persoonlijkheid vind ik François Boulanger. Op 

TV een leuke aimabele man. Maar buiten de ca-

mera’s……! Het ontmoeten van Joop van de Ende 

is een hoogtepunt voor mij geweest. Ik won een 

groot bedrag in de eerste opname van een nieu-

we kwis en hij kwam mij persoonlijk feliciteren. 

 

Voor mij heeft altijd de prestatie voorop gestaan. 

Ik wilde perse winnen onder druk van camera’s 

en tijd. Druk-knop-vragen, waarmee algemene 

kennis wordt getest vind ik het leukst. Mijn sterk-

ste kanten zijn geografie, rekenpuzzels en sport. 

Bij de meeste vragen over schilders, kunst of 

bijvoorbeeld films moet ik passen. De program-

ma’s waarin piramides moesten worden opgelost 

waren voor mij meestal een makkie. Een 3-

letterig woord was bekend en er kwam een vier-

de letter bij, waarmee een nieuw woord moest 

worden gemaakt. Ik gokte vaak tot aan het 8 

letterwoord, om zo de pot te pakken. 

 

 
Puzzeltijd BC Gilze:   Team van BC Gilze. 

 

Een leuk programma was “Ik weet het beter”, 

waarin ik voor de BC Gilze 8000 gulden verdien-

de. Ook erg gezellig was het programma “puzzel-

tijd”. Daarin waren we met 4 leden van de BC 

Gilze als kandidaat. De winnaar won 3000 gulden 

en deed daarvan een deel in de pot voor het 

feest van het 25-jarig bestaan van de BC Gilze. 

Voor mij persoonlijk was het winnen van een 

auto bij het Rad van Fortuin, een geweldige erva-

ring. 

 

Natuurlijk ben ik niet door alle selecties geraakt.  

Bijvoorbeeld  bij “Met het mes op tafel” kwam ik 

een paar punten tekort om tot de opnames door 

te dringen. Het meeste trots ben ik op mijn deel-

name aan de selectie voor het programma 

“Slimmerikken”. Dit was een kwis voor hoogbe-

gaafde mensen. Dat ben ik zeker niet, maar ik 

wilde t wel proberen. Uiteindelijk wist ik het te 

schoppen tot de laatste 50 kandidaten. Er had-

den zich 15000 mensen aangemeld. Voor de TV 

opnames hadden ze maar 16 kandidaten nodig.  

Tussen 1993 en nu heb ik aan 27 verschillende 

kwissen meegedaan. Bij enkele programma’s 

ben ik vaker kandidaat geweest, zoals bij Puzzel-

tijd, waar ik 10x aan meegedaan heb. De laatste 

was  de “TV kijker van het jaar”, afgelopen de-

cember.  

 

 

Samen met Hunters van TV-programma Hunted 

 

De programma’s waar ik aan mee gedaan heb 

zullen niet bij iedereen een lampje laten bran-

den. Dat waren: Dingbats, Topscore, Boggle, Get 

the Picture, Rad van fortuin, vijf op n rij, ik weet 

het beter, Lingo 5 letters, Lingo 6 letters, All 

Round, Postcode Loterij Zomerkampioen, Lucky 

Letters, Woordzoeker, Puzzeltijd, Yes or No, Top 

5,  één tegen 100, Trits, Vragenvuur, Deeltie het 

of Deeltie het niet, Miljoenenjacht, Dagstrijd, 

Nerve Control, That’s the Question, Nationale 

gezondheidstest, De Perfecte vraag, De TV kijker 

van het jaar.  

 

In totaal heb 58 keer aan een TV opname deel-

genomen. Voor mij is het een hobby en ik hoop 

dat ik nog vaker aan een kwis mee kan doen. 
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze 
 

Van Schijndel Metaal BV | T.S.C. Gosens | Bouwbedrijf Vermeulen 

Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV 

Forga metaalvervorming B.V. | Vermeer Architecten | Oomen Hoveniers 

Keurslagerij De Jong | Wouters Sports | Koningslicht BV | Van Eerd BV 

Veldsink-Roelands Verzekeringen | VSMI 

 

Hoofdsponsoren: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness, Fysiotherapie Gilze 
 

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

……… het de laatste weken wel erg koud was ín de sporthal? 

 

……… de eigenaar van de sporthal, gemeente Gilze-Rijen, verantwoordelijke is en die er lang over heeft 

gedaan alvorens te investeren in een nieuwe ketel? 

 

……… de Kerstmarkt in Gilze, waarbij onze badmintonclub uiteraard ook van de partij was, ook wel 

hééééél erg koud was? 

 

……… gelukkig onze 2 tweelingen (Hooft/Oprins) de ijzige kou trotseerden om zodoende aan BC Gilze-

promotie in het dorp te doen? 

 

……… Maaike heel graag wil vertellen over haar forse bekeuring die ze heeft gekregen? 

 

……… Michel van Dongen met zijn nieuwe bril nu wel erg veel op Dokter Snuggles lijkt? 

 

……… Niels precies op zijn auto lijkt; wit met een rood dak? 

 

……… onze voorzitter Sofie nu ook de officieuze titel ‘preses’ draagt? 

 

……… in Gilse bewoordingen dit ook als ‘pre-zus’ kan worden uitgesproken (vooral door Eva en Jannes)? 

 

……… Claud inmiddels ook aan ‘de bril’ is? 

 

……… Mark de terechte winnaar is geworden van het darttoernooi bij de heren, en Simone bij de dames? 

 

……… je een leuk filmpje hierover van Jürgen terug kunt vinden op YouTube? 

 

……… Maaike het hele gezinsbudget voor zichzelf had gebruikt maar waardoor ze wél tot de beste op-

komst-act is verkozen? 

 

……… het wel heel erg triest is als een volwassen meneer niet mee wil spelen op de baan waarop hij in-

gehangen wordt omdat de samenstelling hem niet bevalt? 

 

……… het bestuur hem hier direct op aan heeft gesproken? 

 

……… we van iedereen toch wel enige vorm van sociaal gedrag mogen verwachten binnen onze mooie 

verenigingscultuur? 

 

……… we als hulpmiddel voor de centrale woensdagavond recentelijk de eerste test-pilot hebben gedaan 

van de nieuwe ‘inhang-app’ (mede mogelijk gemaakt door Jürgen, SUPERP en Mendix)? 

 

……… we hopen dat we nog dit huidige seizoen met de perfect werkende versie een 100% onafhankelijk, 

neutraal en eerlijk inhangsysteem kunnen presenteren voor onze leden? 


