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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt het 2
e
 Virke van jubileumseizoen 

2018-2019. Altijd al alles willen weten over dro-

nes of waarom je beter kunt gaan badmintonnen 

dan gaan voetballen? Je leest het in deze editie.   

 

Verder geven alle commissie voorzitters weer 

een update van wat er in hun aandachtsgebied is 

gebeurd en hebben onze vaste columnist en de 

jeugdredactie zich weer uitgeleefd.  

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

Koen en Michel. 

 

Verschijningsdata en uiterste inleverdata voor 

kopij 

  Kopij  Uitgave 

Nummer 3 16 januari 30 januari 

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, 

 

Als bestuur hebben we de afgelopen periode niet 

stil gezeten. Met de hulp van Richard van Berkel 

en Jurgen Klaassen, zijn we onder andere bezig 

met het ontwikkelen van een digitaal inhangsys-

teem om zo voor meer variatie in het inhangen 

op de woensdagavond te zorgen.  

 

Daarnaast gaan we als vereniging weer meedoen 

met de Clubkascampagne van de Rabobank. 

Leden van de Rabobank kunnen hun stem uit-

brengen op onze vereniging waarmee we geld 

kunnen ophalen. Vorig jaar hebben we hiermee 

€ 581,40 (!) opgehaald. Als je een rekening hebt 

bij de Rabobank kun je gratis lid worden en zo 

ook gebruik maken van kortingen en vrijblijvende 

aanbiedingen. Het is daarom interessant voor 

jezelf en voor de club om lid te worden van de 

Rabobank. Heb je daarom een Rabobank-

rekening en ben je nog geen lid? Meld je dan 

vooral aan.  

 

Ook staat de komende periode weer volgepland 

met leuke activiteiten. Zo wordt BC Gilze verte-

genwoordigd op de kerstmarkt bij The Banner op 

zaterdag 15 december van 17:00-22:00. Wij zul-

len met een kraampje op de kerstmarkt staan 

om BC Gilze te promoten. Kom dus vooral even 

een kijkje nemen! Ook wordt er op 9 januari een 

gezelligheidstoernooi georganiseerd vanuit de 

Recreatiecommissie om het nieuwe jaar in te 

luiden.  

 

 

 

Op vrijdag 4 januari wordt het BC Gilze darttoer-

nooi gehouden. Ruud van Heijst is al druk bezig 

met de organisatie. Het belooft weer een leuke 

avond te worden, dus geef je vooral op. Het is 

mooi meegenomen als je het dartbord kunt ra-

ken, maar het draait natuurlijk om de gezellig-

heid en de sfeer. Voor de mensen die motorisch 

gezien misschien meer moeite hebben met de 

fijne kneepjes van het darten is er ook nog een 

andere mogelijkheid om te ‘shinen’. Op vrijdag 8 

februari wordt namelijk de BC Gilze pubquiz ge-

organiseerd. Je kunt je dan in teams buigen over 

lastige vragen en opdrachten om zo tot de slim-

ste leden van BC Gilze te worden benoemd.  

Meer informatie volgt nog over deze activiteiten. 

Houd daarom je inbox goed in de gaten om je 

hiervoor op te geven.  
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Verder wil ik jullie bij deze alvast fijne feestdagen 

wensen! 

 

Met sportieve groeten, 

Sofie Oprins 

 

Technische Commissie 
 

Zaterdag 20 en zondag 21 oktober was het ein-

delijk zo ver. Het jaarlijkse Univé Gemeentetoer-

nooi stond op het programma. Dit jaar hadden 

we maar liefst 131 spelers en het was dan ook 

een flinke uitdaging voor de organisatie om alle 

wedstrijden in te plannen. Al met al liepen we 

heel het weekend op planning (met uitzondering 

van zondagmiddag doordat er vaak dezelfde 

persoon finales moest spelen), hebben we span-

nende wedstrijden gezien, was er weer een ge-

zonde rivaliteit tussen BC Gilze en BV Bever en 

als kers op de taart staat de gemeentebeker 

weer in Gilze! Iedereen bedankt voor het mee-

doen, ook mede dankzij jou staat de gemeente-

beker weer op zijn plek. 

 

Naast het gemeentetoernooi is ook de competi-

tie in volle gang. Ben jij nou benieuwd hoe onze 

teams er voor staan? Check dan even onze web-

site bij het kopje “Competitie”. Daar vind je van 

elk team een teampagina met daarin de link naar 

de website van Badminton Nederland waar de 

poulestanden van de teams te vinden zijn. Een 

aantal teams hebben het wat zwaar dit jaar, een 

aantal zitten goed op niveau en we hebben een 

aantal teams die richting de hoogste trede van 

het podium gaan. Een mooie verdeling van resul-

taten en wie weet kunnen we aan het einde van 

de competitie een (of twee) mooi(e) kampioens-

feestje(s) bouwen! 

 

Verder wil ik alle competitiespelers nog even 

wijzen op het clubkledingreglement van BC Gilze. 

Bij opgave van de competitie heeft elke speler 

getekend om zich hier aan te houden. Toch heeft 

de PR al meerdere malen spelers aangesproken 

dat ze niet de juiste kleding aan hebben tijdens 

de competitiewedstrijden. Niet alleen wij als club 

vinden dat iedereen in dezelfde outfit moet spe-

len, ook de bond schrijft hier regels voor. “Elk 

team moet in dezelfde teamkleding spelen, 

voorgeschreven zoals het clubreglement”. Het 

totale clubkledingreglement vind je op onze 

website, maar de basis is als volgt: een gespon-

sord shirt met logo, een donkerblauw broek-

je/rokje met BC Gilze logo. Heb je geen BC Gilze 

logo? Dan moet je deze voor €7,50 kopen bij 

Maud Faes en kan je deze bij Tielemans (Gilze) 

gratis op je broekje/rokje laten drukken. Je bent 

dan binnen 15 minuten klaar! Heb je nog andere 

vragen over de clubkleding, dan kan je hiervoor 

ook terecht bij Maud. 

 

Groetjes Maaike  

 

Jeugd commissie 
 

Halloween 

Op woensdag 31 oktober vond de allereerste 

editie van de BC Gilze Halloweenavond plaats in 

de sporthal. De kinderen kwamen allemaal zo 

eng mogelijk naar de sporthal, wat de begelei-

ders de nodige schrik aanjoeg. Daarom werd 

maar snel het licht van de zaal uitgedaan, waar 

verschillende lichtjes en pompoenen stonden.  

Daarna hebben we verschillende spelletjes ge-

daan. Zo moesten kinderen hun vliegkunsten op 

een bezemsteel laten zien, zoveel mogelijk spo-

ken omver kegelen en een groot spinnenweb in 

de kleedkamer doorkruisen.  
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Ook was er ruimte voor wat rustigere spelletjes. 

Zo moesten de kinderen geblinddoekt in enkele 

dozen voelen en raden wat er in de doos zat. 

Buiten speelden de kinderen Vampierpong (Lees: 

Bierpong, maar dan met tomatensap), wat de 

meeste kinderen bedenker Jannes niet in dank 

afnamen.   

 

Daarna kon iedereen gelukkig zijn mond spoelen 

bij de ranja- en snoepkraam van Susanne en 

Monique, alleen moesten zij dan wel eerst een 

liedje zingen.  

 

De avond werd afgesloten met een kort spelletje 

Weerwolven van Wakkerdam.  

 

Het was een griezelige, maar vooral gezellige 

avond! 

 

Sinterklaas 

Op woensdag 28 november begonnen de kin-

deren rustig aan de training toen er opeens een 

Piet op de tribune stond. Het programma werd 

aangepast en in plaats van een les badminton-

nen, kregen de kinderen een echte Pietentrai-

ning. 

 

Eerst werd er geleerd hoe je zo snel mogelijk het 

dak over kunt lopen, daarna werd er geoefend 

om pakjes op de goede manier door de schoor-

steen te gooien en als laatste werd de kennis van 

de kinderen over Sinterklaas en zijn Pieten ge-

test. 

 

Vervolgens waren de oudere jeugdleden aan de 

beurt om hun zangkunsten aan Piet te vertonen. 

Anders kregen ze natuurlijk geen pepernoten. 

Daarna hebben we het cadeauspel gespeeld met 

verschillende andere spelletjes, zoals 30 Se-

conds, Pictionary en het Letterpakken-spel. 

Na afloop van de avond ging iedereen met een 

mooie voorraad snoepgoed naar huis en met 

een leuke verrassing die de Piet in de kleedka-

mer had achtergelaten.  

 

 

 

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: 

5 december: Pakjesavond (alleen badminton 

van 19:00 tot 20:00) 

26 december: Tweede Kerstdag (geen badmin-

ton) 

2 januari: Kerstvakantie (alleen badminton 

van 19:00 tot 20:00) 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Eva Oprins 

 

Recreatie Commissie 
 

Bijna alle blaadjes zijn inmiddels van de bomen, 

dat betekent goed weer om lekker te badmin-

tonnen! Na een geslaagd gemeentetoernooi is 

ook de Midweek competitie in volle gang en is de 

activiteitenkalender gevuld met leuke bezighe-

den voor de aanstaande winter. Hieronder meer 

over alle onderwerpen. 
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Midweek competitie: 

Als dit nummer verschijnt hebben alle teams er 

twee of drie competitieduels opzitten. Het begin 

is gemaakt, maar hoe we er echt voor staan is nu 

nog niet duidelijk. Dat zal ik in een volgend 

nummer toelichten. Eén duel mag echter niet 

onvermeld blijven. Op 13 oktober hebben het 

eerste en het tweede Midweek team in de com-

petitie tegen elkaar gespeeld (uniek voor BC Gil-

ze). Het eerste team won met 6-2 en mag zich 

vanaf nu terecht het eerste team noemen! 

 

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 11 december, 20.30u: Team 1, 2, 3 en 4 

Dinsdag 8 januari, 20.30u: Team 1, 2, 3 en 4 

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

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

Dinsdag 9 april, 20.30u:  Team 2 tegen 

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 dan aan bij on-

dergetekende. 

 

Activiteiten voor leden 

Zoals alle jaren doet de RC ook dit jaar weer haar 

uiterste best om leuke activiteiten voor de leden 

te organiseren. Hieronder vind je een lijst met 

activiteiten voor de komende maanden. De eerst 

volgende activiteit is het dartstoernooi voor le-

den van 16 jaar en ouder. Het is inmiddels een 

vast onderdeel op de BC Gilze activiteiten kalen-

der geworden. Het toernooi kenmerkt zich meer 

door gezelligheid dan door een hoog niveau van 

de pijlen-gooiers. Goede darts-vaardigheden zijn 

absoluut niet belangrijk, maar heb je zin om er 

met z’n allen een gezellige avond van te maken, 

meld je dan zeker aan bij Ruud van Heijst of on-

dergetekende. Via de mail worden jullie nog na-

der bericht over de opgave voor het dartstoer-

nooi. 

 

 

 

De woensdag na het dartstoernooi is er een ge-

zelligheidstoernooi, met de mogelijkheid om een 

introducee mee te nemen. Ook voor de opgave 

van deze activiteit worden jullie nog per email 

bericht. 

 

Activiteiten kalender 2019: 

Vrijdag 4 januari:  Dartstoernooi 

Woensdag 9 januari:  Gezelligheidstoernooi 

Vrijdag 8 februari:  Pub-quiz 

Zaterdag 23 maart:  Clubkampioenschappen 

ontbijt 

Zaterdag 13 april:  Jubileumfeest BC Gilze 

 

Veel badminton plezier deze winter! 

 

Groeten namen de RC,  

Michel van Dongen 
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PR commissie 
 

Alweer bijna aan het einde van het jaar…. De Sint 

is alweer een paar weken in het land en doet zijn 

laatste inkopen voor 5 december. Daarna op 

naar de Kerst en met Oud & Nieuw sluiten we 

2018 af. 

 

Dan start het jaar 2019. Ook voor BC Gilze. Een 

bijzonder kalenderjaar want op 17 april bestaat 

onze badmintonclub exact 40 jaar. Dit 8e lus-

trumjaar laten we natuurlijk niet zomaar voorbij 

gaan. De hele PR-commissie is gemobiliseerd om 

aan het speciale Virke te werken dat in april uit 

moet gaan komen. Een hele klus, maar het wordt 

dan ook een supervette en dikke editie. 

 

De PR-commissie zal BC Gilze ook weer verte-

genwoordigen op de jaarlijkse Gilse Kerstmarkt. 

Op 15 december zijn we weer aanwezig met een 

gezellig kraampje. Komen jullie ook allemaal 

even kijken tussen 17.00 en 21.00 uur? Als je 

iemand kent die ook wel eens wil komen bad-

mintonnen, laat hem/haar dan eens even langs-

komen op de Kerstmarkt zodat we die persoon 

de nodige informatie kunnen geven. 

 

Overigens kunnen we nog altijd -met name- 

nieuwe jeugdleden plaatsen op de woensdag-

avond. Aangezien er in de komende periode 

weer een aantal oudere jeugdleden de 18-jaars 

grens zullen gaan passeren komt er ruimte vrij 

tussen 18.00 en 20.00 uur. 

 

Inmiddels zijn alle competities in volle gang. 

Mooi om te zien dat alle competitiespelers in die 

fraaie gele tenues te bewonderen zijn in de 

sporthal. Let er op dat je ook op de broekje of 

rokje het officiële gele clublogo hebt laten aan-

brengen. Zo niet, kan Maud je hiermee helpen. 

 

Het Univé-gemeentetoernooi was ook weer een 

schitterend evenement. Volop strijd met een lach 

en een traan en uiteindelijk veel trotse winnaars, 

waarbij BC Gilze ook nog eens de felbegeerde 

wisselbokaal terug wist te veroveren ten koste 

van de Bevers! Univé is hierbij alweer voor het 3e 

achtereenvolgende jaar de naamgever en toer-

nooisponsor van. Wij zijn heel blij met hun on-

dersteuning om hiermee de forse bijkomende 

toernooikosten mee op te vangen. We hebben 

de naamsbekendheid van Univé onder de deel-

nemers, bezoekers en omwonenden dan ook 

proberen te verhogen. Univé zal begin volgend 

jaar ook nog een speciaal evenement organise-

ren, exclusief voor alle leden van BC Gilze en BC 

Bever. Meer info volgt op korte termijn. 

 

Na de introductie van de Doppers was het even 

stil betreffende de BC Gilze-merchandising. In-

middels hebben we alweer superleuke ideeën, 

dus begin volgend jaar zullen we de nieuwste 

gimmick groots onthullen. 

 

Voor nu rest mij niets anders meer dan jullie 

allen een heel gezond en sportief 2019 te wen-

sen! 

 

Mario. 

 

Doorgeefpagina  

senioren 
 

Hoi, ik ben Veerle Muller, ben 18 jaar (bijna 19) 

en woon nu in Gilze. Daar heb ik niet altijd ge-

woond, want ik heb het grootste deel van mijn 

leven in Amsterdam gewoond. Van origine ben ik 

Zuid Koreaans. Toen ik 3 maanden oud was ben 

ik naar Nederland gekomen omdat mijn 2 lieve 

(adoptie)ouders graag een kindje uit Azië wilden. 

 

Het begin van mijn leven heb ik in Amsterdam 

Centrum doorgebracht, hier weet ik verder wei-

nig van want toen ik 3 was verhuisden we naar 

Amsterdam West. Daar heb ik op de Sint Lucas 

basisschool gezeten.



 

10 Kopij: kopijvirke@outlook.com 

 

 

 



 

`t Virke seizoen 27 nummer 2 11 

 

Toen ik 12 was ging ik naar het Wellant College in 

Sloten. Ik had altijd al de ambitie gehad om iets 

te gaan doen in de ICT. Ik begon al vrij jong met 

programmeren en maakte daar mijn hobby van. 

Dit kwam op school best goed naar voren en de 

keuze naar de sector Techniek was al snel ge-

maakt. Ik heb het middelbaar uiteindelijk met de 

hakken over de sloot afgerond, omdat ik mij te 

veel stortte op gamen en programmeren en de 

“minder” boeiende vakken links liet liggen, 

maar...het is me gelukt! 

  

Na het VMBO verhuisde ik naar Gilze toe en vond 

ik een school in Breda die een ICT studie heeft. Ik 

zit nu in het tweede jaar van het Radius College 

en het bevalt me wel. Heb een leuke klas, echter 

wel vol jongens. De school is soms wel wat ruiger 

en is helaas vorig schooljaar nog negatief in het 

nieuws gekomen, maar buiten dat vermaak ik 

me er wel 😊 

  

Tijdens deze opleiding heb ik ook mijn eerste 

baantje gekregen; het onderhouden en testen 

van netwerk beveiliging op diverse (web) servers. 

Hierna wist ik het zeker, dit is precies wat ik later 

wilt gaan doen. Sinds een paar weken werk ik 

zelfstandig en maak ik applicaties voor kleinscha-

lige websites en webservices. Dit is best heel 

uitdagend want er komt enorm veel bij kijken. Als 

ik klaar ben met deze studie hoop ik voldoende 

kennis en kunde te bezitten om naar het HBO te 

gaan en Forensisch ICT te gaan volgen. En later 

bij justitie of defensie aan het werk te kunnen. 

  

Ik zit graag thuis en zal niet snel gaan reizen. 

Mijn ouders gingen wel altijd op vakantie in de 

zomer, vooral binnen Europa, maar nu ik zelf-

standig leef ga ik niet meer mee. Wel af en toe 

een weekeindje terug naar Amsterdam of een 

andere grote stad.  

  

Sinds vorig jaar ben ik druk bezig met mijn condi-

tie te verbeteren en ben ik veel gaan fietsen in de 

regio. Maar gezien dat nogal eentonig is en ik 

verder niemand heb die graag mee fietst ben ik 

een socialere sport gaan zoeken. In Amsterdam 

heb ik ook al eens badminton gedaan, maar dat 

is al voor mijn gevoel een flinke tijd geleden. Dus 

ik dacht, laat ik een club zoeken in de buurt en 

mij direct aanmelden. Dat is inmiddels een half 

jaar geleden, halverwege mei. Het bevalt me 

prima tot dusver en heb er al veel geleerd. Ben 

blij dat ik uiteindelijk de keuze gemaakt hebt 

badminton weer op te pakken. Niet alleen voor 

mijn conditie , maar ook voor de sociale contac-

ten. 

Afgelopen keer heb ik meegedaan met het ge-

meente toernooi en vond het een hele leuke 

ervaring, waar ik best wel van geleerd heb. He-

laas zo een beetje elke wedstrijd verloren maar 

de ervaring gewonnen.  

  

Mijn hobby’s zijn vooral dus programmeren, be-

zig zijn met de pc. Gamen (doe ik niet zo heel 

veel meer de laatste tijd) doe ik ook best graag 

en als het mooi weer is fietsen en sporten. Ik heb 

een tijdje piano gespeeld, maar ben daar mee 

gestopt toen ik naar mijn examenjaar ging. Ik 

heb wel de ambitie dat weer op te pakken, alleen 

mis nu de tijd nog.  

  

Momenteel ben ik relatieloos, ook wel single 

genoemd. Ik heb een relatie gehad maar dat ging 

helaas niet zoals we het voor ogen hadden en 

hebben we in goede samenspraak maar beëin-

digd. Na een toch wel moeilijke tijd heb ik mij 

hierbij neergelegd en kan ik me volledig focussen 

op mijn eigen leven en ontwikkeling. Achteraf 

gezien best een goede beslissing geweest. 

  

Nou weet eigenlijk niet zo goed wat ik hier nog 

meer moet neerzetten, dus sluit het maar af, 

sorry dat er geen foto’s van mezelf in staan, maar 

ik sta niet graag op foto’s dus ik heb er ook am-

per (lees: geen) van mezelf.  

 

Veerle heeft geen opvolger benoemd, dus de 

redactie geeft de pagina door aan Mieke Laan. 
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Doorgeefpagina jeugd 
 

Hoi, ik ben Mandy van Baal. 

 

 

 

Ik ben 11 jaar oud en zit in groep 8 van de Bol-

ster. 

 

Ik zit nu 3 jaar op badminton en speel voor de 

tweede jaar competitie.  

 

Ik wil net zo goed worden als mijn neef Rick van 

Baal. 

 

Dansen vind ik ook leuk, dat heb ik 6 jaar ge-

daan. 

 

Daar mee ben ik gestopt, omdat ik competitie 

ging spelen. 

 

Ik ga ook graag op vakantie. 

 

Mijn favoriete vakantieland is Oostenrijk. 

 

Ik speel heel graag met mijn vriendinnen buiten. 

 

Ik geef de pagina door aan… Diede Willemse. 

Awkward! 
 

“Hoe hoog kan tie?”, “Hoe snel kan tie?” en “Is 

zo’n ding duur?” 

 

Dat zijn vaak de vragen die mensen stellen als ik 

aan het vliegen ben met mijn drone. 

 

Deze hobby ben ik 6 jaar geleden gestart met de 

aanschaf van een op afstand bestuurbaar heli-

koptertje. 

 

Daarmee heb ik het besturen van een vliegend 

object onder de knie gekregen. Echter kon ik 

daarmee alleen binnen vliegen. De aanschaf van 

mijn 1e drone liet niet lang op zich wachten. Ik 

kocht een 2e hands via marktplaats maar had 

helemaal geen verstand van de besturing, tech-

niek en bijkomende gereedschappen die nodig 

zijn wanneer je de drone weer moet repareren 

na een crash. Want crashen doe je in het begin 

zeker. Via het forum modelbouwforum.nl heel 

veel van de techniek te weten gekomen en vele 

drone vliegers leren kennen. Die hebben mij 

geholpen met de opbouw van die kennis. 

 

Destijds naar mijn 1e  drone meeting gegaan in 

de Soesterduinen en al snel wat mensen uit Til-

burg leren kennen waarmee we een eigen groep 

hebben opgericht. Met deze groep gingen we 

vaak vliegen bij het zand of boven een weiland 

en in de bossen. Ook een paar grote meetings 

georganiseerd bij het zand met veel deelnemers. 

Erg gaaf om te zien al die drones in de lucht. En 

ja we vlogen wel eens tegen elkaar en kwam er 

wel eens een drone in het water terecht. Ach ja 

een hobby mag geld kosten 😉. 

 

Maar wat is nu precies een drone? 

 

Een drone is een onbemand en op afstand be-

stuurbaar vliegtuigje waarmee je kunt filmen of 

racen.
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Voor het filmen en schieten van mooie shots heb 

je een stabiel in de luchthangende drone nodig 

met onder de drone een gimbal gestuurde ca-

mera.  De gimbal zorgt ervoor dat je camera al-

tijd recht blijft hangen ondanks dat je drone 

schuin hangt om te vliegen. 

 

 

 

Een race drone is gebouwd om snel en wend-

baar mee te kunnen vliegen. Door middel van 

een camera vóór op de drone en een videozen-

der achter op de drone kun je vanaf de grond op 

een scherm of middels een VR bril meevliegen 

met de drone en dus gave stunts uithalen en 

tussen bomen door knallen. Er worden grote 

races gehouden en er zijn aardige geldprijzen 

mee te verdienen. De 1e grote race was in Dubai 

met een prijzengeld van in totaal 1 miljoen euro. 

 

Maar mag je overal zomaar vliegen? 

 

Nee, er zijn gebieden waar je niet mag vliegen en 

die noemen we “no-fly zones”. Deze zones zijn 

door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

opgezet en zijn meestal zones nabij vliegvelden 

en natuurgebieden. Gilze ligt in een no-fly zone 

vanwege het militaire vliegveld. Erg jammer, 

want ik heb mijn drones ook gekocht om mooie 

beelden van Gilze te maken maar door deze 

steeds strakkere wet en toezicht erop is het he-

laas niet meer mogelijk. 

Maar hoe hoog kan zo’n drone dan en hoe snel 

gaan ze dan? 

 

Tegenwoordig kun je met een drone wel 1000 

meter hoog en wel 5 kilometer ver weg vliegen. 

Mocht de verbinding van de besturing weg vallen 

dan is de RTH (Return To Home) functie er om de 

drone terug te laten keren naar het punt waar hij 

is opgestegen. Snelheid is vooral belangrijk bij 

racedrones en die kunnen een snelheid halen 

van wel 100 km/h. 

 

Ik heb in die 6 jaar heel wat drones gebouwd van 

klein tot groot, waar zelfs een spiegelreflexcame-

ra onder hing en vanaf de grond bestuurd kon 

worden, en van stabiele GPS gestuurde drones 

tot racedrones. De techniek ging razend snel en 

al gauw was het aanschaffen van een ready to fly 

drone een betere optie. DJI is zo’n merk die erg 

goede drones op de markt brengt. Deze hebben 

zelfs 4k camera’s eronder hangen met zoom 

mogelijkheid. 

 

De kosten van een ready to fly film drone ligt 

rond de 1400 euro voor bijv. de DJI Mavic 2 pro 

zoom. Dit is een drone die je kunt opvouwen tot 

een compact pakketje en dus makklijk mee te 

nemen in een rugzak op reis. Racedrones wor-

den meestal zelf gebouwd en ligt zo rond de 800-

1000 euro met zender en VR bril. 

 

 

 

Mocht je nog eens wat foto’s willen bekijken die 

ik ooit gemaakt heb van Gilze? Kijk dan op: 

www.hoverview.nl 

 

Gr Jurgen Klaassen 

http://www.hoverview.nl/
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`t Virke seizoen 27 nummer 2 17 

 

Zaaldiensten 
 
5 december: Kees van Dongen – Sandy van Trier - 

Graafmans 

 
12 december: Frans Oprins – Joost Roovers 

 
19 december: Tim Wirken – Fabi van Oosterwijck 

 
2 januari: Kees van der Heijden – Eduard van 

Broekhoven 

 

9 januari: Gezelligheidstoernooi 

 

16 januari: Joris van Mourik –Hein van der Lee 

 

23 januari: Cynthia Pijnenburg – Patrick  

Strengman 

 

30 januari: Jannes Oprins – Claud Klaassen 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Milena de Pauw 

+ Martin Frijters 

 

Af: 

- Marlou Mandos 

- Kas Haarbosch 

- Susanne van de Vegte 

 

Jarige seniorleden 
 

Jacqueline de Jong        28 nov 

Anouk Kroot           2 dec 

Tim Braspenning          4 dec 

Eduard van Broekhoven         6 dec 

Kees van Dongen          6 dec 

John van Pelt            7 dec 

Richard Schrauwen        11 dec 

Frank van Oosterwijck        14 dec 

Ingrid Botermans        18 dec 

Anoek Haarbosch        23 dec  

Tim Wirken         29 dec 

Mario van Mierlo          2 jan 

Joost Roovers         16 jan 

Leonie de Vries         25 jan 

Michel van Galen        25 jan 

Martin Frijters         29 jan 

 

Jarige jeugdleden 
 

Mathijs van Engelen        19 dec 

Jelle Staal         22 dec 

Sofie Liebregts          24 dec 

Gijs Klaassen           7 jan 

Lara van Gils         28 jan 

Sem van Engelen        29 jan 

 

Smoelenboek BC Gilze 
 

Net als 10 jaar geleden zal de redactie ook voor 

het 40 jarig jubileum volgend jaar een 

smoelenboek met alle leden samenstellen. Voor 

de competitie spelers (jeugd en senioren) kan er 

gewerkt worden met de teamfoto’s. Voor de 

andere leden zullen we op een gegeven moment 

(vermoedelijk begin volgend jaar) fotomomenten 

gaan organiseren. 

 

Als leden om privacy redenen niet in dit 

smoelenboek wensen te worden opgenomen, 

dan zal deze wens uiteraard worden 

gerespecteerd.  

 

Voor leden die al meer dan tien jaar lid zijn, kun 

je dan leuk de 2 momenten naast elkaar tonen. 
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Column: 
 

Hup Marry! 

 

Ik werd geënthousiasmeerd door onze redactie 

om mijn column tijdig aan te leveren met de 

mooie woorden: “vol verwachting klopt mijn 

hart, ik krijg vandaag een column waarin hij de 

Van Mierlo’s sart/tart”. Hoe komt onze redactie 

daar nu toch bij? Ik heb helemaal niks om de 

Van Mierlo’s te sarren, ‘hullie’ Marry had toch 

gewoon weer prijs? Zijn ‘zoons’ weer een mooie 

4e plaats erbij op het shirtje, iedereen blij. 

 

Voor mijzelf is afgelopen Gemeentetoernooi  

eindelijk de dag aangebroken waarop de jeugd 

de trainer (van weleer) voorbij is gestreefd. Za-

terdag kon ik het ternauwernood nog bolwer-

ken tegen een veel fittere Thibo, zondag was 

Rick een horde te ver. Beetje jammer dat een 

revanche er niet meer in zit, omdat de gemid-

delde St. Franciscus bewoner op dit moment 

soepeler beweegt dan dat ik dat doe. Ik zal mijn 

gram moeten halen in de dubbel. 

 

 

 

Er waren meer verrassende uitslagen. Zo wist 

Christa bijna de halve finale in de damessingel 

te halen en gaf Bente Maaike erg goed partij. 

Erg knap en leuk om te zien. Sandy wist haar 

458
e
 titel te behalen, maar het zal niet lang meer 

duren voordat ook deze clubkampioen van wel-

eer het onderspit zal delven tegen de jeugd. Na 

het doorstaan van de ballotagecommissie altijd 

welkom in de recreatiecompetitie San. 

 

 

 

Vroeger, toen een pilske bij d’n Hubert nog fl. 

1,40 kostte (voor de jeugd: fl. staat voor florij-

nen, dat is uit de tijd van Hein, Sooi en Marry 

maar was tot 2002 de valuta-aanduiding voor 

guldens, meer onze tijd; wat tegenwoordig weer 

gelijk staat aan 0,0000006272 bitcoin volgens 

belegger Michel v. D.- hij was er een keer op tijd 

bij), was het nog wel eens disco na zo’n succes-

vol toernooi voor BC Gilze. Dit is een mooie taak 

voor de jeugd om weer eens op te pakken; zet 

maar een paar “jonge klare” voor ons klaar! 

 

 

 

Jeugd is iets wat in een ver verleden ligt van 

Marry. En ook van Sooi. Toch pakken die man-

nen al jaren prijzen. En in het geval van Marry 

ook maar goed. Anders zou de naam “Van  

Mierlo” helemaal niet meer op het winnaars-

formulier voorkomen. Oeps, ben ik ze toch nog 

een beetje aan het sarren! 
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Wil je langer leven? 
 

Ga dan badmintonnen, 

niet voetballen. 
 

Als je sport met een racket in je hand, is de kans 

groot dat je langer leeft, in ieder geval stukken 

groter dan als je voetbalt. 

 

Het overlijdensrisico is bijna de helft lager wan-

neer je regelmatig op een tennis-, squash- of 

badmintonbaan te vinden bent. Volgens een 

onderzoek van de universiteit van Sydney maakt 

het, als het gaat om je levensverwachting, niet 

alleen uit hoe vaak je sport, maar zeker ook wel-

ke sport je doet. 

 

Naast 'racketsporters' doen ook zwemmers, fiet-

sers en aerobics-fanatiekelingen het prima. Zij 

hebben 15 tot 28 procent minder kans om te 

overlijden. Voetballers en hardlopers hebben 

pech: bij hen is geen kleinere overlijdenskans 

gevonden. 

 

Hart- en vaatziekten 

Er werd in het onderzoek ook gekeken naar het 

risico om te overlijden aan hart- en vaatziekten. 

De tennissers kwamen ook hier als beste uit de 

bus: hun overlijdensrisico werd met de helft la-

ger. Maar ook zwemmen en aerobics hebben 

een gunstig effect. 

 

In het onderzoek werden zes verschillende spor-

ten onderzocht: hardlopen, voetbal, fietsen, 

zwemmen, aerobics en racket-sporten (tennis, 

squash en badminton). Er deden 30 jaar lang 

zo'n 80.000 deelnemers aan het onderzoek mee. 

Bij voetbal en hardlopen werd geen hogere le-

vensverwachting gevonden. 

 

Nooit meer voetbal? 

Dat wil niet zeggen dat voetbal en hardlopen 

slecht voor je zijn, de sporten hebben alleen 

geen extra levensverlengend voordeel. Emma-

nuel Stamatakis, een van de onderzoekers, ziet 

grote voordelen van het onderzoek in de toe-

komst: "Met deze kennis kunnen we een beter 

programma ontwikkelen waardoor mensen hun 

gezondheid effectief kunnen verbeteren." 

 

Door welke sporten leef je langer? 

Bij de sporten uit het onderzoek werd niet overal 

een levensverlengend effect gevonden. Ook 

werd er verschil gemaakt in het risico op overlij-

den en het risico op overlijden aan hart- en vaat-

ziekten. Om de risico's te bepalen werd een ver-

gelijking gemaakt tussen deelnemers van die 

specifieke sport en deelnemers die niet aan die 

sport deden. 

 

Het risico op overlijden (in een bepaalde jaar) is: 

 

 47 procent lager onder tennissers, squashers 

en badmintonners 

 28 procent lager onder zwemmers 

 27 procent lager onder aerobics deelnemers 

 15 procent lager onder fietsers 

 

Het risico op overlijden aan hart- en vaatziekte 

(in een bepaald jaar) is: 

 

 56 procent lager bij tennissers, squashers en 

badmintonners 

 41 procent lager onder zwemmers 

 36 procent lager onder aerobics deelnemers 
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Jeugdredactie 
 

Een kleine maand geleden was het Haloween. En 

dit kon natuurlijk niet voorbijgaan zonder een 

gezellige griezel avond voor alle jeugdleden. Om 

te beginnen waren alle jeugdleden al verkleed in 

Haloween-kleding wat deze avond helemaal tot 

zijn recht liet komen.  

 

 

 

Na een korte uitleg en het verdelen van de 

groepjes mochten de jeugdleden aan de spellen 

beginnen. Zo was er een bezemsteelparcours, 

een bowlingbaan en grabbelbak met opdrachten 

in de zaal te vinden. Alleen het zou Haloween 

niet zijn als de zaal niet in de donkere Haloween-

sfeer was ingericht. Dit maakte de spellen een 

tikkeltje moeilijker, maar ook volgens de jeugd-

leden leuker! 

 

 

Verder waren er nog vele spellen te vinden bui-

ten de zaal. Zo was er een enorm spinnenweb 

opgehangen in de kleedkamer waar je (geblind-

doekt) doorheen moest zonder vast te komen 

zitten. Gelukkig was er door onze jeugdleden al 

snel een manier gevonden om zonder veel moei-

te aan de overkant te komen, maar helaas vielen 

hier dan geen punten mee te verdienen. Buiten 

was er een heuse bloedpong opstelling gemaakt. 

Hierbij moesten de jeugdleden proberen een 

shuttle in een beker met bloed te gooien. Als ze 

het bij de tegenstander in een beker had gegooid 

moest de tegenstander het bloed (tomatensap) 

opdrinken. Gelukkig mochten ze hierna kort pau-

ze houden om de smaak weg te spoelen met een 

beetje heksenranja en een snoepje. Om dit te 

krijgen werd van de jeugdleden gevraagd of ze 

een opdracht konden doen zoals een Haloween 

liedje zingen. Ook was er nog een bak waarin je 

moest voelen wat voor Haloween-voorwerp er in 

de doos zat. Als laatste spel was er nog het heks-

je prik, waarbij de jeugdleden geblinddoekt 

mochten proberen om binnen een bepaalde tijd 

zo vaak mogelijk de neus van de heks raak te 

prikken.  

 

 

 

Aan het einde was er nog tijd voor een prijsuit-

reiking voor de mooist verklede persoon en de 

winnaars bij ieder spel. Daarna hadden de jeugd-

leden nog even de tijd om tikkertje of weerwol-

ven van wakkerdam te spelen, maar toen liep de 

avond toch echt op zijn einde en mochten de 

jeugdleden weer naar huis. 
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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 zijn ‘guilty pleasure’ is dat Niels Oomen thuis vaak naar Gossip Girl kijkt? 

 

………  Maud, nota bene het beste paard van de PR-stal, per ongeluk geen uitnodiging had ontvangen 

voor de PR-vergadering? 

 

………  Maud ook nog eens van de mode-politie is bij BC Gilze? 

 

………  zij als eerste daad haar kersverse PR-genoten Robine en Christa moest arresteren, omdat de zus-

jes nog geen logo op het rokje hadden laten zetten? 

 

………  dit inmiddels helemaal goed opgelost is? 

 

………  de Feestcommissie hard aan het werk is met de voorbereidingen voor ons jubileumfeest van 17 

april 2019? 

 

………  er bij de Midweek-competitie een hoognodige behoefte is aan BC Gilze-uit shirts aangezien ver-

schillende Gilze-teams tegen elkaar moeten spelen? 

 

………  telborden blijkbaar overbodig zijn tijdens de Midweekcompetitie? 

 

………  ‘dé aangewezen voorzitter’, Loewy, heeft gemeld dat het hier gebruikelijk is om ‘uit het vuistje’ te 

tellen…? 

 

………  de teer-avond in het Sportcafé traditioneel gezellig is verlopen? 

 

………  het spaarkas-bestuur (Tim Wirken en Kevin) altijd op zoek zijn naar nieuwe spaarkas-leden? 

 

………  je dan minimaal € 1,00 per week moet sparen, waarmee je na een jaar een gezellige feestavond 

gaat beleven? 

 

………  Eva ‘oprecht’ is? 

 

………  tijdens Halloween ook onze jeugdleden weer helemaal los zijn gegaan met de verkleedpartij? 

 

………  er gewerkt wordt aan een heuse ‘inhang-app’, om zodoende iedereen nóg eerlijker in te hangen en 

daarmee wedstrijden op zijn/haar niveau te laten spelen op de woensdagavond? 

 

………  deze app helemaal moet worden gebouwd, dus dat het vandaag of morgen nog niet meteen klaar 

is? 

 

………  Mandy van Baal haar bijdrage voor ’t Virke zonder aansporing van de redactie, ruim 3 weken vóór 

de deadline heeft ingeleverd en dat de redactie blij is met zoveel enthousiasme!? 

 


