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Van de Redactie 
 
Beste badmintonners en andere lezers. 
 

Een nieuw seizoen, een nieuw Virke en 
deze keer ook een nieuw gezicht bij de 
redactie. Vanaf dit seizoen is Sofie 
Oprins onze redactie komen versterken. 
Welkom Sofie! Fijn dat je erbij bent ge-
komen. 
Komend seizoen worden nieuwe rubrie-
ken geïntroduceerd. Kleine aanpassingen 
want het concept van ’t Virke blijft vol-
gens onze lezers ijzersterk. Ruimte voor 
de verschillende commissies, ruimte voor 
actuele thema’s en ruimte voor onze le-
zers waarbij leden en jeugdleden meer 
over zichzelf kunnen vertellen. Zoals we 
elk jaar ook vermelden blijft jullie in-
breng altijd welkom. Heb je iets te mel-
den, iets interessants of iets ludieks ge-
vonden in de media?? Laat het ons we-
ten via de mail of spreek ons even aan.  
 
Voor nu in ieder geval veel leesplezier en 
tot binnenkort. 
 

Van de Voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Seizoen 2013-2014 is nu een maand on-
derweg. Het zal een speciaal jaar wor-
den, omdat we het zevende lustrum van 
onze vereniging gaan vieren. Op 19 april 
2014 bestaat onze vereniging 35 jaar. 
De voorbereidingen voor de viering hier-
van zijn nu ook begonnen. De jeugd-
commissie is al aan het nadenken hoe 
dit met de jeugd gevierd kan gaan wor-
den en voor de senioren is een feestco-
mité opgericht, bestaande uit Ilse van 
den Braak, Ingrid Faes, Kees van der 
Heijden, Ruud van Heijst, Jacqueline de 
Jong, Maaike de Jong, Mario van Mierlo 

en ondergetekende. We zitten nog in de 
brainstormfase, dus als jullie ideeën 
hebben horen we dat graag! Ook als je 
mee zou willen helpen, of ook onderdeel 
wil zijn van dit feestcomité horen we het 
graag. 
 
BC Gilze bestaat nu dus bijna 35 jaar, 
dat houdt ook in dat leden al een hele 
tijd lid kunnen zijn van onze vereniging. 
Remy van Mierlo was op 1 juni 2013 25 
jaar lid en Hans Weij is op 1 oktober 
2013 25 jaar lid van BC Gilze. Ik wil hen 
beide hier hartelijk mee feliciteren en 
hoop dat we ze ook nog lange tijd als lid 
van onze vereniging mogen houden. 
 
In het vorige Virke heb ik het al gehad 
over het traject ‘Sportief coachen’ dat we 
via Badminton Nederland en het 
NOC*NSF gaan volgen. Het doel hiervan 
is om aan te leren hoe we andere bad-
mintonners, zowel jeugd- als senioren, 
het beste kunnen coachen. En met ‘het 
beste kunnen coachen’ bedoelen we niet 
alleen voor het verbeteren van de pres-
taties, maar zeker ook voor het verho-
gen van het badmintonplezier en de 
sfeer binnen de vereniging. We willen 
graag de goede en sportieve sfeer die we 
bij onze vereniging hebben behouden en 
zo mogelijk versterken. Op donderdag 
12 september is de eerste kaderavond 
gehouden met alle trainers, coaches en 
begeleiders. In het volgende Virke kom 
ik terug op hoe deze avond is verlopen.  
 
Binnenkort, op 19 en 20 oktober (dit 
staat dus verkeerd op de seizoensplan-
ner), wordt het gemeentetoernooi door 
onze Rijense vrienden van Bever geor-
ganiseerd. Een toernooi waar alle leden 
van onze vereniging, maar ook alle in-
woners van onze gemeente, aan deel 
kunnen nemen. Er wordt gespeeld in 
verschillende klassen, waardoor iedereen 
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op zijn/haar niveau kan spelen. Er is ook 
een beginnersklasse, zodat beginnende 
badmintonners tegen gelijkwaardige te-
genstanders kunnen spelen. Ik nodig 
alle, maar in het bijzonder beginnende, 
badmintonners dan ook van harte uit om 
ook aan het gemeentetoernooi deel te 
nemen! Voor meer informatie kun je te-
recht op onze website (www.bcgilze.nl) 
of bij Maaike de Jong. 
 
Tot slot wil ik iedereen een heel sportief, 
succesvol en plezierig badmintonseizoen 
toewensen! 
 
Hartelijke groeten, 
Ben van der Veer jr. 
 
“In order to succeed, we must first be-

lieve that we can.” 
~ Nikos Kazantzakis ~ 

 
Vertaling: “Om te kunnen slagen, moe-

ten we eerst geloven dat we het kunnen” 
 

Technische Com-
missie 
 
Net 2 uurtjes terug van vakantie in het 
warme Zuid-Frankrijk, had ik direct een 
deadline te halen voor dit Virke (bedankt 
voor de respijt, Jos!). Gelukkig had de 
TC al weken geleden het meeste voorbe-
reidingswerk voor het nieuwe seizoen 
verricht. Spelers, trainers en begeleiders 
werden geïnformeerd over wedstrijden, 
nieuwe regels, onze service en verwach-
tingen, teamopstellingen. Zoals het de 
hedendaagse techniek mogelijk maakt 
gebeurt dit meestal via de email of via 
onze eigen TC-Nieuwsbrief voor alle 
competitiespelers. Maar ook hebben alle 
individuele teams dit jaar samen met de 
trainers een voorgesprekje gehad waarin 
o.a. de beste teamopstelling aan bod 

kwam en nog wat andere handige tips 
die iedereen kan gebruiken tijdens zijn 
of haar wedstrijden in de competitie. 
Ondanks de gemaakte afspraken van 
maanden geleden tijdens de Regioverga-
dering, kreeg onze CompetitieContact-
Persoon Sandra pas 4 dagen voor het 
begin van de eerste competitieronde dd 
15 september de laatste uitnodigingen 
van onze tegenstanders binnen!! Met als 
resultaat dat wij zelf ook pas op de laat-
ste woensdagavond alle wedstrijdsche-
ma’s konden uitdelen. (de gemaakte af-
spraak was dat 3 weken vóór aanvang 
competitie iedereen alle uitnodigingen 
moet versturen…). Voor volgend jaar 
zullen we dit zeker anders gaan doen, 
zodat elk team al haar thuiswedstrijden-
tijdstippen in ieder geval alvast weet. 
Zodoende kan iedereen haar weekenden 
beter inplannen. Helaas blijven we af-
hankelijk van de grillen van onze tegen-
tanders. 
In de Technische Commissie zijn ook dit 
jaar weer doelstellingen opgesteld, per 
competitieteam. Voor de jeugd gaan 
Remy en Maaike uit van geen enkel 
team bij de laatste 2 in de poule. 
Bij de senioren hopen we op (minimaal) 
1 kampioensteam…!? 
Competitieleider Corné heeft het volgen-
de stuk geschreven aan de vooravond 
van de seniorencompetitie: 
In het weekend van 14-15 september 
as. gaan alle remmen weer los. Met twee 
bondsteams en drie regioteams binden 
de badmintonners van BC Gilze de strijd 
aan met de concurrenten. De verwach-
tingen zijn hoopvol gespannen. Gelet op 
de aanwezige kwaliteiten, de conditione-
le gesteldheid en de trainingen o.l.v de 
trainers Henk de Lange en Kees Kerkhof, 
wordt het een hele leuke, spannende 
competitie. Op een enkele geblesseerde 
speler na speelt iedereen op zondag 15 
september de eerste thuiswedstrijd. Ui-
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teraard in sporthal ‘ Achter de Tuintjes’. 
Heel veel succes allemaal, en voor het 
publiek: …………ook dit jaar is de entree 
gratis! 
We zijn inmiddels met in totaal 5 jeugd-
teams en 5 seniorenteams onderweg en 
de eerste resultaten zijn bekend. Die kun 
je overigens volgen via www.bcgilze.nl, 
die onze eigen Webmaster Peter de 
Leeuw voor ons doorlinkt. 
Alle competitiespelers trainen door tot 
tenminste einde competitie en sommige 
groepen zullen zelfs doortrainen tot de 
clubkampioenschappen. 
Uiteraard staat het weekend van 19 en 
20 oktober aanstaande weer geheel in 
het teken van het Gemeentelijk Badmin-
tontoernooi. BC Gilze is het aan haar 
stand verplicht om onze huid daar in het 
hol van de leeuw zo duur als mogelijk te 
verkopen. Dus zoek nog snel een partner 
en schrijf je in; leuke wedstrijden in een 
gezellige sfeer verzekerd. 
Niet om reclame te maken, maar ik wil 
jullie allen toch graag even op het vol-
gende ‘fenomeen’ wijzen:  
Vijfvoudig en huidig wereldkampioen in 
het mannenenkel, Lin Dan, is door de 
Chinese badmintonbond ingeschreven 
voor de Yonex Dutch Open 2013. De 
65ste editie van het evenement vindt dit 
jaar van 8 tot en met 13 oktober plaats 
in het Topsportcentrum Almere. Lin Dan 
is tweevoudig Olympisch Kampioen 
(2008 en 2012) en is een waar icoon in 
de badmintonsport. Na de Olympische 
Spelen van Londen in 2012 nam de Chi-
nees een periode van rust, maar pakte 
begin deze maand zijn vijfde wereldtitel 
op rij tijdens de WK in zijn geboorte-
land.  
Dusssss….als je een keer dé beste bad-
mintonner ter wereld in actie wil zien 
weet je waar je moet zijn! 
Iedereen heel veel succes in de competi-
tie!! 
 
Namens de Technische Commissie, 
 
Mario. 

Recreatie  
Commissie 
 
Hier weer het eerste stukje van de rc-
commissie. Nadat iedereen een goede 
vakantie heeft gehad gaan we ons weer 
voorbereiden op het nieuwe seizoen. Al-
lereerst wil ik Ingrid Faes welkom heten 
bij onze commissie. Zij komt in de plaats 
van Ilse die een andere taak gaat doen 
bij de club. Ingrid gaat zich bezig houden 
met de opvang van nieuwe leden en on-
dersteuning geven waar het nodig is.  
Vlak voor de vakantie is de teamindeling 
bekent gemaakt van de recreatiespelers. 
Ook dit jaar hebben we weer 5 teams, 
binnenkort krijg je de map waar alle 
uit/thuis wedstrijden in staan. Onze eer-
ste thuiswedstrijd is op dinsdag 15 okto-
ber, op die avond maken we ook weer 
teamfoto’s. Die foto’s kun je dan terug 
vinden op de site van BC-Gilze. Ook de 
recreatietraining is weer begonnen en 
die training word weer gegeven door 
Kees Kerkhof.Natuurlijk gaan we dit jaar 
ook weer 2 introduceetoernooien organi-
seren en een recreatietoernooi met een 
thema. Hier krijgen jullie allemaal een 
uitnodiging voor.  
Inmiddels hebben we ook een mail ge-
had om mee te doen aan het gemeente-
toernooi, ga op zoek naar een dub-
bel/mix partner en doe mee met dit ge-
zellige toernooi.  
Volgend jaar 19 april  bestaat de club 35 
jaar, dit moet weer een groot feest wor-
den voor jong en oud. Er is een commis-
sie opgericht die dit feest gaat organise-
ren en als jullie dit lezen dan is de eerste 
vergadering inmiddels geweest en zijn 
de eerste plannen gemaakt. 
Dit was weer het eerste stukje van de 
rc-commissie. Zijn er nog vragen, vraag 
het ons. Verder wensen we iedereen een 
sportief en leuk badminton seizoen toe. 
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Jeugdcommissie 
 
Hallo allemaal, 
 
De vakantie is helaas weer voorbij, maar 
dat betekent wel dat het nieuwe badmin-
tonseizoen weer van start is gegaan! We 
zijn het vorige seizoen geëindigd met de 
finale van de dubbelcup en natuurlijk het 
jeugdkamp, wat ook dit jaar weer erg 
gezellig was! 
En dan nu het nieuwe seizoen, een sei-
zoen zonder Tim Braspenning als voor-
zitter van de jeugdcommissie. Zoals jul-
lie misschien wel weten is Tim aan het 
einde van vorig seizoen gestopt als voor-
zitter en ik, Ilse, zal deze taak met veel 
plezier van hem overnemen! Tim zal dus 
ook niet meer op woensdag om 18.00u 
aanwezig zijn, maar dat wil niet zeggen 
dat we hem niet meer zien, hij is en blijft 
tenslotte lid van onze club en zal zeker 
af en toe eens komen kijken. Ook via 
deze weg wil ik Tim bedanken voor zijn 
jarenlange inzet en enthousiasme!   
 

Het nieuwe seizoen is wederom gestart 
met een wervingactie voor nieuwe 
jeugdleden! Door huis aan huis flyers te 
verspreiden, een bericht op facebook te 
plaatsen, alle leden te mailen en door 
een bericht in het weekblad hebben we 
geprobeerd nieuwe aanwas te werven en 
met succes! De eerste weken waren er 
10 nieuwe kinderen waarvan er inmid-
dels ook een aantal lid zijn geworden. 
Maar nieuwe kinderen zijn en blijven 
welkom! 
Als dit eerste virke verschijnt dan zijn we 
al volop aan het trainen voor de compe-
titie en het komende gemeentetoernooi 
(19 en 20 oktober a.s. in Rijen), natuur-
lijk hoop ik dat jullie allemaal meedoen! 
Daarnaast wordt er in de herfst ook weer 
een herfstactiviteit georganiseerd, wat 
we gaan doen en wanneer dit is, horen 
jullie binnenkort.  
 
Ik hoop dat we er met z’n allen weer een 
sportief en gezellig seizoen van maken!  
 
Namens de jeugdcommissie, 
Ilse van den Braak  
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PR Commissie 
 
“Een nieuw seizoen en een nieuwe 
start.”  
 
Een uitspraak die geldt voor bijna alle 
competitie teams. Wat vorig jaar niet is 
gelukt gaan we dit jaar weer proberen te 
verwezenlijken. En zijn we vorig jaar al 
kampioen geworden, waarom dit jaar 
dan niet gewoon weer! 
 
De PR commissie maakt dit seizoen ech-
ter een frisse doorstart. Want naast onze 
hoofdsponsor in de senioren bonds- en 
regio competitie: “Restaurant Sporthal 
Achter de Tuintjes” staat ook onze 
hoofdsponsor bij de jeugdcompetitie ”Fy-
siotherapie Ingrid Veroude” voor een 
volgend seizoen op de shirts. Continuïteit 
van sponsoren waar onze club wel bij 
vaart.  
 
Ook de inmiddels niet meer weg te den-
ken telborden worden steeds meer ge-
vuld. Er zijn inmiddels nog maar enkele 
vrije plaatsen. Dit betekend dat ook de 

meeste jeugdteams nu een sponsor op 
hun telbord hebben. Heel erg goed na-
tuurlijk voor de financiële situatie van de 
club. Maar het betekend ook een extra 
verantwoordelijkheid voor de spelers om 
te zorgen dat de juiste logo’s zichtbaar 
zijn. Alle teams zullen voor de competitie 
hierover worden ingelicht. Zorg er a.u.b. 
met elkaar voor dat bij iedere wedstrijd 
het telbord weer van het goede logo 
voorzien is! 
 
Voor komende wedstrijden dus een idea-
le mix van de frisse competitiestart met 
een frisse doorstart op de sponsorbor-
den. Hopelijk brengt het ons die succes-
sen waar we naar verlangen. Maar nog 
veel belangrijker, dat we onbezorgd 
kunnen blijven genieten van onze gelief-
de badmintonsport.  
 
Succes allemaal komend seizoen en ver-
geet vooral niet om te genieten van elke 
rally die je speelt! 
 
Groeten namens de PR commissie, 
 
Michel van Dongen 
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Haarmode la belleza 

U kapster en nagelstyliste.    
Ook voor sieraden,tassen 
& leuke workshop of cadeaubon. 
Oranjestraat 39a  06 – 51217219 
5126 BL, Gilze              www.haarmodelabelleza.nl     
 

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting           
 

C1000 Hapers 
Nieuwstraat 109 
5126 CC Gilze 

Tel: 0161 451206 
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Jarige jeugdleden 
 
Colette Graafmans   4 okt 
Wessel Goedhart   11 okt 
Maud Faes    12 okt 
Chantal van Beijsterveldt  13 okt 
Stefan Klaassen   15 okt 
Rosalie Leuring   19 okt 
Simone Kreeft   31 okt 
Fenne Kreeft   31 okt 
Thibo van Gils   5 nov 
 

Jarige seniorleden 
 
Bianca van der Veen  6 okt 
Naomi van de Staak  6 okt 
Els Graafmans   7 okt 
Kitty van Noort   10 okt 
Claudia Schoenmakers  10 okt 
Peter Geerts    15 okt 
Ben van der Veer Jr  19 okt 
Kees van der Heijden  1 nov 
Michel van Boxtel   2 nov 
Ruud van Heijst   3 nov 
Erika Renne    5 nov 
 

Zaaldiensten 
 

02 oktober:   
Sandy Graafmans – Bart vd Staak 
 
09 oktober:   
Esther de Greeuw – Irma Sprangers 
 
16 oktober:   
Kees vd Heijden – Claudia Schoenma-
kers 
 
23 oktober:   
Tony Huijskens – Richard Schrauwen 
 
30 oktober:   
Chrissyvd Hurk – Rowan Schara 
 
06 november:  
Jannick Ickenroth – Joost Roovers 
 

Af & Bij 
 

Af: 
- Wilma Baart 
- Bianca Van Disseldorp 
- Laura van der Pas 
 
Bij:  
-  Stefan Klaasen 
  

 

Van de Penning-
meester 
 
Mijn doel als penningmeester is het zo 
nauwkeurig mogelijk bijhouden van de 
boekhouding. Daarnaast ga ik vooral goed 
op de contributie-inningen letten en men-
sen er aan herinneren als ze de contributie 
vergeten zijn. 
Wij raden jullie daarom ook aan om de 
contributie per kwartaal automatisch te 
laten betalen door uw bank. Zo ben je 
nooit te laat met betalen.  Mochten er vra-
gen zijn over de financiën dan kan je ze 
altijd aan mij stellen. 
 
Christian van Zon 
 
 
 

Doorgeefpagina 
Jeugd 
 
Helaas is er geen stukje binnengekomen. 
De doorgeefpagina gaat volgend seizoen 
verder bij Dio van Gils. 
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Doorgeefpagina 
senioren 
 
Hoi allemaal, 
 
Inderdaad Heidi, wij ko-
men elkaar op heel wat 
plaatsen tegen, maar 
bedankt voor het  door-
geven van deze pagina. 
Ik ben Monique Willem-
se, thans 37 jaar, al kan 
het zijn dat bij het ver-
schijnen van dit blad ik 
alweer een jaartje ouder 
ben nl 38 en geen 44 
zoals enige mensen dachten.  Ik ben ge-
boren in Breda, maar opgegroeid in Gil-
ze, een paar huizen naast Sandra Klaas-
sen. Mijn ouders zijn geen geboren en 
getogen Gilzenaren, zodat mijn meisjes-
naam Ophof in Gilze uniek is. Mijn vader 
komt uit Rotterdam, mijn moeder uit 
Breda.  
Na de lagere school, de toenmalige 
Klimopschool, ben ik naar de Beatrix-
mavo gegaan. Vervolgens heb ik de 
ROC-opleiding tot tandartsassistente ge-
volgd. Na 1 jaar versnelde Havo, Baro-
niecollege van Breda, heb ik de HBO op-
leiding tot mondhygiëne met succes be-
haald. Mijn studententijd op kamers in 
Nijmegen was een hele leuke tijd.  
Gedurende deze jaren leerde ik Marcel 
kennen. Na het afstuderen zijn we gaan 
samenwonen. In eerste instantie in een 
chalet welke geplaatst stond op de boer-
derij van Marcel. Na onze bruiloft in 
2000 zijn we verhuisd naar het grote 
huis op de boerderij. Daar zijn onze 4 
kinderen, Jort, Bente, Sieb en Diede bij-
gekomen zodat het nu een gezellige boel 
is.    
Thans werk ik 2 dagen bij tandartsprak-
tijk Koper in Tilburg als mondhygiëniste 

waar ik al 15 jaar met plezier heb ge-
werkt. Ik heb al heel wat collega’s zien 
komen en gaan, maar ik zet me altijd in 
voor een gezellige werksfeer. De overige 

dagen ben ik vooral bezig 
met het huishouden en 
help ik graag op school 
als vrijwilligster. Het so-
ciale netwerk rondom 
school deel ik graag en 
dat betekent ook dat je 
regelmatig je handen uit 
de mouw moet steken om 
alle schoolactiviteiten 
doorgang te laten vinden.  
In mijn schaarse vrije tijd 
lees ik graag  of een spel-
letje Candy Crush. Maar 

met 4 kinderen, die in  hun vrije tijd ook 
nog van alles doen zoals badmintonnen, 
voetballen en dansen, blijft er voor mij 
niet veel vrije tijd over. Badmintonnen is 
wel echte ontspanning en plezier. Ik 
hoop dit nog lange tijd met jullie te kun-
nen delen. Het is niet alleen de gezellig-
heid op de baan, maar ook de gezellig-
heid naderhand met menigeen. 
 
Vroeger heb ik regelmatig badminton 
gespeeld, niet alleen op de camping en 
op straat met Sandra. Maar ook op vrij-
dagochtenden met mijn moeder hier in 
de sporthal. Ik heb dit altijd heel erg 
leuk gevonden, maar doordat ik op judo 
wilde en later nog op volleybal, bleef er 
geen tijd over om op badminton te gaan. 
Bij ons was Jort de eerste die begon, 
waarna Bente al snel volgde. Lange tijd 
heb ik toen getwijfeld of ik ook zou be-
ginnen. Uiteindelijk toch de knoop door-
gehakt en begonnen. 
Volgens mij heb ik nu wel genoeg ver-
teld. Ik geef het stokje door aan Ingrid 
Faes. Ik weet dat je er niet blij mee 
bent, maar dan ben je er wel vanaf In-
grid. 
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A. Hessels tankstation 
Oranjestraat 113 
Tel: 0161 451335 

 
De pomp die voldoet aan de modernste 

eisen 
maar nog met de ouderwetse service!!! 

 

Bruiloft – Partijen – Themafeesten – Personeelsfeest – Receptie – 
Vergaderingen e.d. Zalen voor 25-225 personen 
 
Sportvelden – Schietbanen – Golfpark (ook voor groepen) 
 
Fam. v.d. Ouweland  Tel. 0161-451387 
Alphenseweg 14a  Fax. 0161-452682 
5126 PN Gilze  www.hooikar.nl 

E-mail.: info@hooikar.nl 

Gazelle 
Sparta 
Batavus 
Keeway 
Peugeot 
Kymco 
Aprilla 
Tomos 
Sym 
 

Kerkstraat 51 – 5126 GB Gilze – tel: 0161-452642 
www.hapers-tweewielers.nl 

Meldt u nu aan voor  onze  gratis digitale nieuwsbrief en 
profiteer van onze acties en aanbiedingen. 

Heuvel 2 - 5126 CN Gilze - tel: 0161 451316 

Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:  
Pasfoto service, Stomerij service en Klein naaigarnituur 

Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze 
Tel: 0161-456633 

Hapers 
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Kampverhaal 
 
BC Gilze Zomerkamp 2013 
Eindelijk was het zover, 21 juni. Mooi 
weer, de langste dag van het jaar en een 
ideaal moment om op kamp te gaan met 
de badminton. Om 7 uur staan de eer-
sten al paraat en komen de versterkings-
troepen uit alle hoeken en gaten te voor-
schijn. Een paar zijn toch een beetje ze-
nuwachtig, maar sommige papa’s en 
mama’s zijn dat nog veel meer. Een paar 
andere ouders, de zogenaamde vetera-
nen, zien er juist weer heel vrolijk uit 
met uitzicht op een vrij weekend en vra-
gen de aanwezige leiding of het kamp 
ook langer kan duren. Dan wordt er voor 
de eerste maal hard gefloten en zet 
Maaike iedereen in het gelid. Soldaten, 
geef acht! Het legerkamp kan beginnen! 
We worden door een aantal ouders naar 
het kampadres getransporteerd. Daar 
worden de jonge soldaten nog even ge-
holpen door leiding en ouders om de 
luchtmatrassen vol lucht te krijgen. De 
dames M&M hebben het megaluchtbed 
van Ed en Jolanda meegekregen en het 
wordt nog voor ze opgepompt ook. Na-
dat de bedjes klaar zijn gemaakt worden 
de laatste ouders van het terrein verdre-
ven en kan de poort dicht. Ilse is al aan 
het bellen met haar vriend om snel ba-
co’s te komen brengen. Net als we haar 
willen vertellen dat het niet zo’n soort 
kamp wordt blijkt het gelukkig om de 
onschuldige soort bahco’s te gaan, 
waarmee je een gasfles aan de BBQ kunt 
koppelen. Al snel kan iedereen het kamp 
verkennen en we komen erachter dat we 
bij de Stormvogels in Dongen zijn be-
land. Buiten is genoeg te plek om ver-
stoppertje te spelen, rond het gebouw te 
rennen of te voetballen. Binnen is ook 
veel ruimte met de slaaplokalen om in 
rond te hangen, hangplekken in de hal 
en de eetzaal en ook nog een tafelvoet-

balspel. Sieb is zijn zaklamp al uitvoerig 
op de leiding uit aan het testen, ook al is 
het nog lang niet donker. Juist als ieder-
een het naar zijn zin aan het krijgen is, 
klinkt het fluitje weer. Iedereen moet 
strak in het gelid om de toespraak van 
de Kolonel, alias Tim B., aan te horen. 
Met luide stem worden de strenge 
kampregels opgedreund: niet op de trap 
binnen, niet op de trap buiten, niet door 
de zilveren poort aan de achterkant, niet 
de poort uit enzovoorts. O jee, als dat 
maar een leuk kamp wordt zie je ieder-
een denken. Als strafmaatregel wordt 
gedreigd met corvee, namelijk afwassen 
met General Jac, want een vaatwasma-
chine ontbreekt. Helaas vergeet Tim het 
belangrijke verbod op snurken te noe-
men. Hoewel misschien is dat wel ex-
pres, want niemand snurkt zo hard als 
hijzelf.  
Dan is het tijd voor de eerste echte acti-
viteit en deze wordt begeleid door Eva 
en Sofie. De groepen Geel, Rood, Blauw 
en Groen worden gevormd en we krijgen 
allemaal een witte pet om groepslogo op 
te zetten. Het ene team gaat meteen 
aan de slag, terwijl team van Giancarlo 
eerst gaat filosoferen over de beste aan-
pak, zodat de petjes maagdelijk wit blij-
ven. Uiteindelijk lukt het dan toch alle 
groepen om een mooi ontwerp te ma-
ken. Een bepaalde groep komt er al snel 
achter dat als je je hele pet volsmeert 
met een dikke laag verf, dat die dan niet 
zomaar droog is. Na de pettenactie is er 
weer even tijd om vrij te spelen of in de 
schommelstoelen te hangen en van de 
zelf meegebrachte snoepjes te eten. 
Anouk komt ook de leiding trakteren op 
haar snoep – 10 punten extra! Vanuit 
(Maitre) Paul’s keuken worden de avon-
drantsoenen verspreid: voor iedereen 
een ‘zakje’ chips en een slushpuppie. Het 
blijken niet de gebruikelijke kleine uit-
deelzakjes chips te zijn die we voor onze 
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kiezen krijgen, maar een familiezak de 
man (m/v). Dat blijkt echter geen enkel 
probleem te zijn voor de kleine en grote 
Gilzenaren. Na de verversingen zijn we 
klaar voor het bosspel. Eerst met een 
korte mars richting het spannende bos 
en dan is het sluipen geblazen. De mis-
sie van vanavond is om een theelichtje 
uit te blazen zonder dat de bewakers je 
met hun zaklamp beschijnen. Het terrein 
is vol met heuvels en versperringen en 
blijkbaar zitten er ook veel spoken die 
avond. Tenminste als we op de uitroepen 
van Maud af mogen gaan zoals Oh My 
God, een spook! (in het vervolg afgekort 
als OMG omdat het zo vaak terug-
komt).Lars, Benthe en alle anderen wa-
ren toch wel een beetje bang geworden, 
zeker nadat Lieke enge verhalen aan het 
vertellen was. Eenmaal terug op het 
kamp wacht daar een welverdiend 
broodje frikadel van de BBQ. Ondertus-
sen probeert een deel van de leiding het 
kampvuur in de daarvoor bestemde me-
talen schaal aan te krijgen, wat keer op 
keer mislukt. Dat ging in de tijd van de 
Grote Pyromaan (alias JDB) wel anders. 
Maar goed, na flink wat papier, karton 
en gevonden pallets lukt het dan toch 
nog en meteen wordt het lekker warm. 
Het is al 1 uur geweest en er staat nog 
een activiteit op het programma voor de 
oudste jeugd: een nachtelijke mars door 
de bossen en velden. Ondanks het late 
tijdstip gaan Eva, Sofie, Mike, Giancarlo, 
Marjolein, Maud, Jannes, Chantal en 
Christa allemaal mee inclusief nog 6 man 
leiding. Zelfs met de auto’s blijkt het een 
lange tocht met diverse omzwervingen. 
Als de dropping dan echt begint om 2 
uur ’s nachts legt Sgt. TimW de zweep 
erover en wordt er in ijltempo naar de 
thuisbasis terug gemarcheerd. Als de 
chauffeurs terugkomen zijn er nog veel 
wakker zoals o.a. Thijs, Jort, Simone, 
Daphne, Fenne, Robine, Anouk en Sterre 

en wordt er tafelvoetbal in het donker 
gespeeld, natuurlijk met een overheerlij-
ke slushpuppy erbij. Jort is goed bezig 
en schuift stoelen aan voor de voeten 
van de leiding. We maken het ons ge-
makkelijk en klaar om heel lang te wach-
ten op de lopers, maar een uurtje later 
komen de gedropten er al aan, dik 8 km 
in 1 uur en 40 minuten!Na nog een 
drankje is er dan toch een einde geko-
men aan wat echt wel de Langste Dag 
genoemd kan worden. Snel nog even 
een dutje doen en toen was het alweer 
tijd om op te staan. 
De zaterdag begint als een mooie dag 
met zon, de vogeltjes die fluiten en nog 
een ander geluid. Wie zijn daar toch de 
hele vroege ochtend “Ik ben een zee-
meermin, een hele mooie zeemeer-
min”aan het zingen? In ieder geval Lara, 
Kim, Sterre, Benthe en nog een paar. 
Veel meer tekst bevat het liedje niet, 
zodat de Generaal (de Jong) en Marieke 
er hoorndol van worden. Maaike, de 
dochter van de Generaal, blaast weer op 
haar fluitje: iedereen in het gelid, we 
gaan ontbijten! 
Na het ontbijt gaan we weer richting bos 
voor het nieuwe Bos-bad-minton spel. 
Femke legt het eerst goed uit op het 
kampadres en dat blijkt wel nodig ook 
want het is nog best ingewikkeld. Maar 
al gauw krijgen we de smaak te pakken 
en gaat het steeds beter. De bedoeling is 
om shuttles van je eigen kleur (he Gian-
carlo) in een van de kampen van de te-
genstander te gooien. Daar staan dan 
twee verdedigers klaar met rackets om 
de shuttles tegen te houden. Omdat je 
van de centrale post iedereen de ver-
keerde kleur shuttles meegeeft moet je 
dus eerst een eigen kleur shuttle verove-
ren door iemand te tikken met jouw 
kleur shuttle. Het spel is stiekem een 
conditie- en badmintontraining waarbij 
de backhandgrip goed geoefend kan 
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worden. De tactiek van de teams is heel 
verschillend. Het team van Chantal en 
Eva staat erg goed te verdedigen, maar 
toch hebben ze de meeste tegenpunten 
omdat ze door alle anderen aangevallen 
worden. Het team van Maud en Mike 
heeft de listige aanwijzingen van Tim W. 
goed opgevolgd en een driehoekig kamp 
gemaakt, zodat er maar 3 kanten te 
verdedigen zijn, in een kuil en dichtbij de 
centrale post zodat iedereen eraan voor-
bij loopt. Team Groen van Giancarlo en 
Christa had het ook goed bekeken door 
tussen takkenhopen te gaan zitten, ter-
wijl het kamp van Marjolein en Sofie zo 
ver weg was dat weinigen de zin hadden 
om daar helemaal naar toe te gaan. Na-
dat zij hun kamp halverwege moesten 
verplaatsen kregen ze het ook wat lasti-
ger. Allemaal moe gestreden konden we 
weer terug naar het basiskamp om daar 
lekkerslushpuppie te drinken, rond te 
rennen, te tafelvoetballen en armpje te 
drukken. Bij dat laatste blijkt pas echt 
hoe de verhoudingen liggen als Jannes 
van zijn zus Eva verliest. Hij vindt dat 
niet zo erg want hij is er thuis ook aan 
gewend dat het 3 tegen 1 is. Zus Sofie 
verliest vervolgens werkelijk waar van 
iedereen,terwijl Robine juist weer erg 
sterk blijkt. Ondertussen zit Mike prins-
heerlijk op de schommelstoel tussen 
M&M(OMG) in en gaat het gerucht dat er 
ergens anders op het kamp al kusjes zijn 
gegeven, nogmaals OMG, en niet alleen 
de leiding onderling. 
Het is inmiddels al middag geworden en 
als echte soldaten wordt iedereen aan 
het werk gezet om eigen eten klaar te 
maken. De opdracht van deze lunch is 
om een pizzabodem te beleggen die dan 
vervolgens door de keukenprinsessen 
Jacqueline en Ilse met 4 tegelijk gebak-
ken worden. Aangezien dit op leeftijd 
gaat is de (oudste) leiding meer dan be-
reid om Sieb, Lars, Bente, Fee en Hugo 

te ‘helpen’ zo gauw deze het niet meer 
opkunnen. 
Met de pizza’s heeft iedereen een goede 
bodem gelegd om de stormbaan te 
overwinnen. We gaan met zijn allen te-
rug naar het bos om bij de leiding die al 
klaar staat allerlei fitheidoefeningen te 
doen op het trimparcours: Slingeren bij 
Femke, de hoogte in bij Joris, buikspie-
ren bij Ben, springen bij Kimberley enz. 
Een van de hoogtepunten is in ieder ge-
val onder en over de poortjes bij Baron 
Tim, zeker voor de leiding om te toe te 
kijken. Dat sommigen nieuwe kleding 
aan hebben gedaan blijkt nu niet zo slim. 
Gelukkig is Jacqueline inmiddels met een 
jerrycan ranja naar het bos gekomen om 
de ergste dorst te lessen. Daarna komen 
er nog een paar andere oefeningen, zo-
als een waarbij het hele team over een 
stang moet klimmen. Volgens Maud glij-
den haar teamgenoten OMG hier als een 
braadworst om de stang, terwijl zij er 
zelf praktisch overheen kan stappen met 
haar lange benen. 
Terug bij het kamp is het weer slush-
puppytijd enom de BBQ aan te steken. 
Hierbij is het van belang de watermeloe-
nen nog even achter de hand te houden, 
zodat er eerst voldoende vlees gegeten 
wordt. De zaterdag avond activiteit staat 
weer in het teken van het leger. Maaike 
en Kimberley hebben een grote kaart 
van Europa gemaakt en allerlei opdrach-
ten verzonnen om levend Risk te kunnen 
spelen. Heel serieus wordt er door de 
groepen gestreden en tactisch nage-
dacht, terwijl in de zithoek General Jac 
het kussengevecht wint van Baron Tim 
en voorzitter Ben. Bente’s groep Geel 
bouwt in een mum van tijd een kaarten-
huis van 3 verdiepingen, Marjolein weet 
niet precies waar Luxemburg ook alweer 
ligt en bij de opdrachten buiten klappen 
de ballonnen niet en vliegen de eieren in 
het rond. Jammer alleen dat dankzij Lars 
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de leiding hun gekookte eitjes voor zon-
dagochtend in rook zien opgaan, of beter 
gezegd op de grond uiteen zien spatten. 
Ook zijn er joker vragen zoals welk dier 
symbool voor de vrede staat. Maud 
denkt een lieveheersbeestje, Daphne is 
van mening dat het een vogel is, maar 
Christa weet het iets preciezer te vertel-
len dat het een duif is. Omdat het bij 
badminton heel belangrijk is dat we goe-
de fluiters in ons midden hebben is er 
ook het beschuit-fluit spel. Iedereen 
krijgt een halve beschuit en als de mond 
leeg is dan snel fluiten zodat de volgen-
de kan. Fee blaast zowat alles en ieder-
een weg voordat er een beetje gefluit te 
horen is, terwijl het hele andere team 
Hugo fluitles aan het geven is. Omdat we 
blijkbaar nog niet genoeg te eten hebben 
gekregen vandaag komen er voor ieder-
een weer familiezakken chips te voor-
schijn. En zelfs deze worden weer keurig 
soldaat gemaakt. 
Inmiddels zijn de vuurspecialisten buiten 
aan de slag gegaan met extra speciale 
pallets. Deze blijken super te branden en 
al snel kan iedereen in de kring rond de 
vuurschaal komen zitten. Er worden 
weer snoepjes uitgedeeld, maar ondanks 
deze suikershots zien we toch wat dro-
merige blikken bij de meeste kinderen 
(en ook leiding). Nadat de laatste pallet 
is opgebrand gaan we weer naar binnen. 
Daar komen ook de zelf meegebracht 
zakken chips te voorschijn. Fenne kent 
een leuk trucje met twee Pringles in de 
mond en al snel lopen er een heleboel 
Donald Ducks rond in de zaal.Jort was de 
zaterdag avond even terug naar huis 
voor belangrijkere zaken (wat kan er 
nou belangrijker zijn dan zomerkamp?), 
maar wordt rond middernacht weer keu-
rig teruggebracht. Opvallend is dat Mo-
nique zijn tanden nog gaat poetsen om 
er zeker van te zijn dat dat niet wordt 
vergeten. 

De wekker gaat af, het is alweer zon-
dagochtend. In de kamer van de jongste 
jeugd is dat net iets eerder dan in die 
van de ouderen en leiding. Jacqueline, 
Marieke en Ilse proberen de dames van 
het Ik-ben-een-zeemeermin-een-mooie-
zeemeermin-liedje zover te krijgen om 
dat in die kamer te zingen, maar ineens 
zijn ze de tekst vergeten. Gelukkig maar. 
Bij het ontbijt wordt er al minder gege-
ten dan de dag ervoor. Zou dat door de 
chips en snoepjes komen? Bij het oprui-
men van het ontbijtbestek vraagt Jac-
queline zich wel waarom de corveeregel 
dat ieder zijn eigen spullen opruimt na 
20 jaar kamp nog steeds niet duidelijk 
is, bijvoorbeeld bij jongens zoals Sieb en 
Lars. 
Het is weer tijd voor spelletjes en ook 
nog eens met natte sponzen erbij. Op 
het veldje in het bos gaan we trefbal met 
natte  sponzen doen en aan de andere 
kant bulldoggen van het ene team tegen 
het andere. Sterre wordt tegengehouden 
en het gevecht duurt minuten, maar 
Sterre is niet van de grond te tillen, zelfs 
niet door het gehele andere team. Daar-
na probeert Jort tegenstander Jannes 
van de grond te krijgen, maar Jannes 
loopt met Jort en al naar de andere kant. 
Jannes zelf lukt het op een gegeven 
moment wel om iemand op te tillen, 
maar dat blijkt dan zijn medetikker te 
zijn. Ja, zo kunnen wij het ook. 
Na deze intensieve vermoeiende spelle-
tjes gaan we weer naar het kampadres 
waar een heerlijk broodje hamburger op 
ons wacht en nog andere vleesjes van de 
barbecue. De laatste activiteit staat al-
weer op het programma en dat is een 
spellencircuit rond het scoutinggebouw. 
Er is een gewonde beer die op de bran-
card over en onder hindernissen door 
naar het veldhospitaal gebracht moet 
worden, een spinnenweb spel waar het 
hele team tussen de laserstralen door 
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moet zonder die te raken en kanon af-
schieten met bekertjes water van een 
plank. Daar wordt niemand nog nat van, 
maar bij het blinde soldaat race en het 
natte sponzen gooien naar de teamlei-
ders die hun hoofd door een plank met 
gat steken wel. Het is wel te zien dat 
iedereen nog graag de laatste punten 
voor hun team binnenhaalt door Mike, 
Eva, Giancarlo en Sofie helemaal door-
weekt te gooien. Helaas begint op dat 
moment de hemel ook met water te 
gooien en gaan we met zijn allen snel 
naar binnen, samen met de binnendrup-
pelende ouders. De slushpuppies vinden 
weer gretig aftrek en ook de ouders en 
andere kinderen mogen meegenieten. 
Het is weer tijd om naar Gilze te ver-

trekken, maar niet voordat Tim Bras-
penning de kinderen bedankt voor hun 
voorbeeldige gedrag om de leiding niet 
nat te gooien. Zijn voorspelling dat de 
groep Geel met 6 blonde vrouwen Bente, 
Lieke, Kim, Simone, Marjolein en Sofie 
als laatste zou eindigen komt niet uit. Bij 
de officiële prijsuitreiking door Eva en 
Sofie blijkt dat de verschillen verder 
klein waren tussen de 4 groepen, maar 
dat team Rood van Fee, Robine, Sterre, 
Lara, Jannes, Maud en Mike de meeste 
punten gehaald hadden. En dan is het 
echt tijd om terug naar Gilze te gaan en 
als leiding ook tevreden terug te kijken 
op een mooi kamp. Tot volgend jaar al-
lemaal! 
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Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze 
Telefoon: 0161-451347 

www.bakkerijwaegemakers.nl 

Plaza 't Centrum 
Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE 
Tel.: 0161-456212 Fax: 0161-456213 
 

Zuivelhandel 
V.O.F. van Hoek 
Aalstraat 32 Gilze 
Tel. 0161-451908 

OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSORS VAN BADMINTONCLUB GILZE: 
 

Hoofdsponsor seniorencompetitie: 
Sporthal “Achter de Tuintjes” 

 
 
 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 
Ingrid Veroude Fysiotherapie 

 
 
 
 
 

Telbordsponsoren: 
Metaalservice Verhagen | Meeuwesen Administratiekantoor 

Slagerij de Jong | Schut Hoes Cartons 
Coppens Schilderwerken | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling 

Wilkin Sports | TSC Gosens 
Van Schijndel Metaal | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV 

Van Eerd BV | Forga metaalvervorming BV 
 

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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Wist u dat… 
 
……….  de kat van Jos Vermeulen geabonneerd is op de officiële kinder-LEGO catalogus, wat 

eens in de zoveel tijd word uitgegeven? 
 
……….  Michel Faes in zijn C’est La-portier tijd regelmatig ‘opmerkelijke voorwerpen’ aantrof bij 

de ‘gasten’? 
 
……….  Colette met haar nieuwe racket onverslaanbaar hoopt te zijn? 
 
……….  een delegatie van BC Gilze alweer druk in de weer is met de jaarlijkse ludieke ‘Gemeen-

tetoernooi-actie’ “tegen de Bevers”? 
 
……….  Michel van Dongen op veler verzoek nu dan toch echt in het huwelijksbootje wil stappen? 
 
……….  er dan op de lokale feestlocatie gegarandeerd meer dan voldoende BC Gilze-stickers zul-

len worden geplakt? 
 
……….  ook Vicky nu lid is van BC Gilze, ofwel zoals Jesse Klaassen zou zeggen: “Juist ja!”….? 
 
……….  Marjolein en Imke laatst in een echt ‘spookhuis’ terecht kwamen waar hele vreemde ge-

luiden vandaan kwamen inclusief hyperventilerende peuters!!? 
 
……….  ondanks zijn blessure, en dat hij daardoor niet kon trainen, Izaak desondanks -speciaal- 

de oversteek maakte van Tilburg naar Gilze om vereeuwigd te kunnen worden op de tra-
ditionele competitiespelers-groepsfoto? 

 
……….  Ingrid Faes eigenlijk alles té leuk vind waardoor ze (nu ook al bij BC Gilze) in het Feest-

comité terecht komt? 
 
……….  Peter de Leeuw, naast badminton natuurlijk, inmiddels zeer fanatiek (en soms zelfs voor 

het goede doel) aan een anders sport doet: skaten? 
 
……….  Niels en Remy beiden de beruchte Insanity-training hebben afgerond in de zomerperio-

de? 
 
……….  aspirant-deelnemer Tim Wirken dit gehypte en loodzware trainingsprogramma al direct 

na het lezen van het instructieboekje aan zich voorbij liet gaan? 
 
……….  het traject ‘Sportief Coachen’ nu volop bezig is bij veel van onze actieve leden, georgani-

seerd in samenwerking met Badminton Nederland? 
 
……….  het nieuwe seizoen van Jeroen Swaans slechts 10 minuten mocht duren….totdat hij zijn 

enkel verzwikte (beterschap!)? 
 
……….  Tim Braspenning de noodzaak tot rigoreus afvallen inzag, toen hij dwars door een extra 

verstevigde tuinstoel zakte? 
 
……….  niet alleen wij allen, maar ook Leny, wel even moest wennen aan het nieuwe blote-billen 

gezicht van Huub? 
 
……….  de aan de beterende hand zijnde John Graafmans zich uit zichzelf en geheel vrijwillig 

heeft opgeworpen op de ‘jeugdige seniorensterren van de toekomst uit Gilze 5’ mee te 
gaan begeleiden? 


