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Michel van Galen   Redactie ’t Virke    06 - 42000741 
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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt het 3
e
 Virke van seizoen 2017-

2018. Naast de gebruikelijke rubrieken wordt er  

teruggeblikt op de competitie, is er weer een 

leuke column en laat de jeugdredactie zich weer 

van hun creatiefste kant zien.  

 

We willen op deze plek ook Piet en Lenie van den 

Braak hartelijk danken voor het jarenlang rond-

brengen van de Virkes aan sponsoren en leden. 

We zijn heel blij dat Ben van der Veer Sr. deze 

taak nu op zich wil nemen! 

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

Koen en Michel. 

 

Verschijningsdata en uiterste inleverdata voor 

kopij 

  Kopij  Uitgave 

Nummer 4 4 april  18 april 

Nummer 5 23 mei  6 juni 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Op dit moment zit ik in Engeland voor mijn stu-

die. Dit houdt in dat tot aan april het bestuur 

mijn taken als voorzitter over zal nemen. Ik houd 

natuurlijk nog wel een oogje in het zeil en doe 

mijn best om hier BC Gilze toch een beetje te 

promoten (mijn BC Gilze-dopper staat altijd op 

de collegebank ;) ). Een internationaal stukje voor 

’t Virke kan daarom natuurlijk niet ontbreken.   

 

De afgelopen maanden hebben we binnen het 

bestuur en de jeugdcommissie verschillende 

keren gesproken over ‘Veilig Sportklimaat’. Het 

zal denk ik iedereen wel zijn opgevallen dat het 

laatste half jaar de discussie over persoonlijke 

grenzen, seksuele intimidatie en grensover-

schrijdend gedrag op allerlei verschillende ni-

veaus wordt gevoerd. Dit zijn natuurlijk zware 

onderwerpen waarvan er hopelijk niemand ooit 

mee te maken heeft gehad. Wij vonden het als 

bestuur in ieder geval wel een goede mogelijk-

heid om te kijken hoe wij als sportvereniging 

ervoor kunnen zorgen dat wij een veilige plek zijn 

voor iedereen. Als bestuur gaan we er allereerst 

vanuit dat wij een ‘veilig sportklimaat’ zijn. Wel 

willen we er zeker van zijn dat we de mogelijk-

heid kunnen bieden om te helpen, mocht een 

situatie zich voordoen waar iemand zich niet 

prettig bij voelt.  

 

Hierbij moeten we natuurlijk niet alleen maar 

denken aan seksuele intimidatie, maar ook op 

‘lichte’ niveaus. Denk hierbij aan kleedkamers, 

vrijwilligers en omgang met elkaar. Zo krijgt de 

jeugdcommissie weleens te horen dat er in de 

kleedkamers af en toe wordt geplaagd en er ver-

velende opmerkingen worden gemaakt, waar je 

als trainer/vrijwilliger weinig zicht op hebt. Dan 

heb je natuurlijk ook de verschillende leeftijden 

binnen de jeugd: een puber ervaart dingen an-

ders dan iemand van 7 of 8. En daarbij heeft ie-

dereen ook zijn/haar eigen grenzen. Zo kan een 

opmerking voor iemand als een grap worden 

ervaren, terwijl dat voor een ander kwetsend is.  

 

We hebben hier met elkaar over gediscussieerd 

en gesproken en ons afgevraagd wat we aan 

kunnen bieden als sportclub, mocht iemand te 

maken hebben met een situatie waar hij/zij zich 

niet gemakkelijk bij voelt. Waar kan iemand dan 

naartoe? Concreet willen we de volgende dingen 

gaan doen. Zo gaan Anoek Haarbosch en ik fun-

geren als vertrouwenspersoon. Mocht er zich 

een situatie zich voordoen waar je over wil pra-

ten, of niet helemaal weet wat je ermee aan 

moet, dan kun je hier met ons over praten. Wij 

zullen dan kijken wat we hieraan kunnen doen. 

Je kunt kiezen naar wie je toe wilt gaan en dit 

onder vier ogen bespreken. Ook willen we VOG’s 

aanvragen voor onze vaste vrijwilligers. Hiermee 

kunnen we concreet aantonen dat de vrijwilligers 
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binnen de JC, JTP en kampleiding,  hiervoor be-

kwaam zijn. Over deze stappen zullen we jullie 

nog verder informeren. 

 

Daarnaast kan iedereen hier ook aan bijdragen, 

door respectvol met elkaar om te blijven gaan. 

Nu vind ik zelf, dat we dat al erg goed doen en 

hoop ik dat we bovenstaande maatregelingen 

niet hoeven te gebruiken. Als ik kijk naar de ma-

nier waarop bijvoorbeeld de jeugd onderling met 

elkaar omgaat, jong en oud, dan zie ik dat ieder-

een erg zijn best doet om elkaar thuis te laten 

voelen bij onze vereniging.  

 

Om dit toch ietwat serieuze stukje af te sluiten, 

wil ik jullie wijzen op het volgende: Op 24 en 25 

maart vinden de Kreeft Assurantiën Clubkampi-

oenschappen plaats. Een weekend waar we on-

derling onze krachten meten en (hopelijk) een 

hele hoop mooie wedstrijden worden gespeeld. 

Gezelligheid en sportiviteit staan daarbij natuur-

lijk voorop. Geef je dus vooral op!  

 

Groeten, 

Sofie 

 

 

 

Technische Commissie 
 

It`s a wrap! Competitieseizoen 2017-2018 zit er 

weer op. Hierbij de eindstanden van de competi-

tieteams: 

 

Gilze 1:  3e vd 7 

Gilze 2:  8e vd 8 

Gilze 3:  2e vd 7 

Gilze 4:  KAMPIOEN 

Gilze 5:  6e vd 8 

U17-1:  2e vd 7 

MU17-1:  4e vd 6 

U15-1:  2e vd 6 

U15-2:  6e vd 7 

U11-1:  6e vd 6 

 

Zoals jullie lezen en wellicht al op onze Face-

bookpagina hebben gezien hebben we dit jaar 1 

kampioensteam. Gilze 4 (Fenne Kreeft, Robine 

Hooft, Sofie Oprins, Patrick Strengman, Christian 

van Zon, vaste invaller Thibo van Gils (ook Dio 

van Gils heeft een keer ingevallen)) werd tijdens 

de reguliere laatst geplande wedstrijd kampioen. 

Het was nog even spannend, echter waren er 

nog 4 punten nodig en die moesten nog maar 

even behaald worden. De zenuwen waren aan-

wezig, maar het spel bleef op niveau zoals ze 

heel het jaar hebben gespeeld. Na 2 dubbels en 

2 singels waren de punten binnen en was er een 

explosie aan applaus. KAMPIOENEN! Competitie-

leider Evelien heeft het team naderhand gehul-

digd in het sportcafé met een mooie bos bloe-

men en natuurlijk de traditionele kampioens-

schaal. 
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Op moment van schrijven zijn er nog een paar 

wedstrijden die gespeeld moeten worden bij de 

jeugdcompetitie. Als alles gespeeld is zal een 

team er van door gaan met de sportiviteitsprijs. 

Op de woensdag na Carnaval zal competitielei-

der Eva het team met de hoogste sportiviteits-

score bekend maken. Sportiviteit vinden we bij 

BC Gilze belangrijk, immers hebben we niet voor 

niets een spandoek met ‘BC Gilze staat voor 

sportiviteit’. Nog even afwachten dus… 

 

 

 

Het ene seizoen is net afgelopen maar toch zijn 

de inschrijfformulieren voor komend seizoen al 

weer uitgedeeld. Ook als je nog geen competitie 

speelt of er even uit bent geweest kan je jezelf 

aanmelden. Op de inhangkast hangen inschrijf-

formulieren die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Schrijf je in en dan gaan wij kijken of we iedereen 

in een team kunnen plaatsen. Twijfel je nog, heb 

je vragen of wil je meer informatie? Spreek mij 

dan op woensdag aan, zodat ik het voor je kan 

ophelderen. 

 

Wat jullie ook hebben gehad via de mail (en de 

jeugd ook op papier) is het inschrijfformulier 

voor de Kreeft Assurantiën Clubkampioenschap-

pen 2018. We gaan dit jaar weer voor een record 

aantal deelnemers, dus twijfel niet en schrijf je 

in. Er zijn ook dit jaar geen inschrijfkosten, dus 

dat is in ieder geval geen reden om niet deel te 

nemen. Heb je geen partners, schrijf dan 

‘wanted’ in of spreek de toernooiorganisatie aan 

voor hulp. Inschrijven kan t/m woensdag 7 

maart. 

 

Namens de Technische Commissie,  

 

Maaike 

 

 

 

 

Recreatie Commissie 
 

Dit is al weer het derde Virke van dit seizoen. 

Vanuit de rc-commissie is er niet veel nieuws te 

melden. Maar over een paar activiteiten willen 

we alle leden graag informeren. 

 

Natuurlijk zijn er op 24 en 25 maart  de club-

kampioenschappen. Zoek een dubbel/mix part-

ner en doe mee. Je krijgt hierdoor meer wed-

strijdervaring en het is altijd een gezellig week-

end. 

 

Maar eerste is er op zaterdag 24 maart het club-

kampioenschappenontbijt. Voor €5 kun je komen 

ontbijten, het ontbijt begint om 8:00 uur. Het is 

een beetje vroeg voor sommige leden, maar is 

wel een heel leuk begin van de clubkampioen-

schappen. Je kunt jezelf hiervoor opgeven door 

JA te omcirkelen op het inschrijfformulier. Na-

tuurlijk mag je ook komen ontbijten als je niet 

meedoet met de clubkampioenschappen, geef je 

dan op bij Jacqueline.  

 

Dan is erop vrijdag 6 april de derde editie van de 

enige echte BC – Gilze Pubquiz. Ook dit jaar zijn 

Maartje en Michel van Galen de quizmasters. Zie 

de poster op het inhangbord.  De entree is gratis 

en voor iets lekkers wordt gezorgd. Dus omcirkel 

6 april in je agenda want dan is het Pubquiz tijd. 
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Presentatoren:  Maartje van Nistelrooy en Michel van Galen 

Wanneer:   Vrijdag 6 april 

Waar:    Sportcafé Gilze 

Hoe laat:   20:00 

 

Opgeven:  Tot woensdag 4 april, per team of individueel. 

   Op het blad op het inhangbord. 

   Per mail aan Maartje: maartjenistel@hotmail.com 

 

mailto:maartjenistel@hotmail.com
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Ook is er weer beginnerstraining gegeven voor 

de nieuwe leden. Kees bedankt hiervoor. Dit 

seizoen was er geen training voor de recreanten, 

door te weinig animo. Maar de nieuwe leden 

wilden toch graag nog extra training.  Het gaat 

dan om trainingen van 19:00 tot 20:30 uur op 

dinsdagavond, tot aan de clubkampioenschap-

pen. Eric Graafmans gaat deze trainingen geven. 

Veel succes met de trainingen. 

 

Dan worden er natuurlijk nog andere activiteiten 

georganiseerd in de tweede helft van het sei-

zoen: 

 

+ Clubuitje, waar we als commissie druk mee 

bezig zijn. 

 

+ Op 20 juni weer een gezelligheidstoernooi. 

 

 

 

Dus houd de website en inhangbord in de gaten 

voor info. 

 

De midweekcompetitie is nog in volle gang. In 

volgende Virke weer een tussenstand hierover. 

 

Groetjes RC- commissie. 

 

 

Doorgeefpagina jeugd 
 

Hallo iedereen, 

 

Ik ben Aurelia Hendrickx, ik ben 15 jaar en zit in 

de 3e van TL op het Beatrix College. 

 

Ik doe nu ongeveer 1 jaar aan badminton en vind 

het heel leuk. Ik ben op badminton gegaan 

doordat ik een les mee ging met Danya en vond 

dat zo leuk dat ik hier op ben gegaan. 

 

 
 

Naast badminton doe ik niet aan een andere 

sport, maar ben wel graag bezig met verschillen-

de dingen. Ik kan namelijk niet stil zitten. Ik ga 

dan vaak met vriendinnen chillen of ik ga naar 

buiten. Ik heb 3 broers wat soms heel irritant kan 

zijn, maar het is ook wel gezellig.  Ik heb ook nog 

2 katten en die heten: Gardfield en Chico. Ik zou 

zelf ook nog een hond willen. 

 

Ik vind het leuk om dingen met kleine kinderen 

te doen, maar ik vind het ook leuk om proefjes 

op school te doen. Ik wil dan ook later kinderver-

pleegkundige worden of medisch laborant. 

 

Ik geef de doorgeefpagina door aan Vera Diezi. 
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Jeugd commissie 
 

Tijdens de feestdagen is het even rustig geweest 

voor onze jeugd, maar intussen zijn we alweer 

een maand verder in het nieuwe jaar 2018. En 

een nieuw jaar betekent natuurlijk ook weer leu-

ke activiteiten die worden georganiseerd, waar-

voor de voorbereidingen alweer in volle gang 

zijn:   

 

Minicompetitie 

Op woensdag 7 februari gaat de minicompetitie 

van start! De minicompetitie wordt buiten de 

reguliere competitie georganiseerd en biedt leu-

ke wedstrijden tegen andere teams uit de regio. 

Vanuit BC Gilze doet het volgende team: Mandy 

van Baal, Lara Diepstraten, Gijs Klaasen, Teun 

Klaassen, Maud van de Vegte en Diede Willemse. 

De eerste thuiswedstrijd wordt gespeeld tijdens 

het carnavalstoernooi op 7 februari. Kom gerust 

kijken en ons team aanmoedigen. 

Wij wensen jullie veel succes met de wedstrijden! 

 

Carnavalstoernooi 

Op woensdag 7 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. 

 

Thema Jeugdkamp 

Het lijkt nog ver weg, maar ondertussen zijn de 

eerste voorbereidingen voor het jeugdkamp al 

getroffen. Het kamp zal in het weekend van 29, 

30 juni en 1 juli worden gehouden in …., dat blijft 

natuurlijk nog even geheim. Het thema van het 

kamp is dit jaar: Hollywood. Niet alleen je favo-

riete filmsterren komen dit weekend voorbij, ook 

al je favoriete films en televisieseries zullen de 

revue passeren. Verdere informatie over het 

kamp volgt later dit voorjaar.   

 

 

 

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 7 februari Carnavalstoernooi 

 

Woensdag 14 februari Carnavalsvakantie (Alleen 

badminton van 19:00 tot 

20:00) 

 

Woensdag 14 maart Dubbelcup ronde 1 

 

Woensdag 11 april Oefenen deeldiploma 

 

Zondag 15 april Deeldiploma examen 

(10:00 tot 12:00) 

 

Namens de jeugdcommissie, 

 

Eva Oprins 
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PR commissie 
 

Februari 2018…eigenlijk best een rustigere peri-

ode voor de PR-commissie ;) 

 

• Website staat goed; Dio houdt deze  

prima up to date √ 

• Braderie; is inmiddels vervangen door 

Kerstmarkt maar deden we niet aan mee 

i.v.m. geen bemanning √ 

• Sponsoring; contracten lopen door tot 

einde dit seizoen √ 

• Promofilmpje; met dank aan Jürgen 

Klaassen hebben we dit breed de digitale 

wereld ingestuurd √ 

• De in grote getale bestelde BC Gilze Dop-

pers zijn inmiddels uitgedeeld aan jeugd 

en senioren √ 

• Virke; met de komst van Koen  

Timmermans heeft Michel van Galen dit 

helemaal onder controle √ 

• Instagram; account aangemaakt. Volgen 

jullie BC Gilze ook al? 

 

Maar toch…we hebben nog altijd ca. 15 seniorle-

den tekort om een gezonde begroting te kunnen 

presenteren tijdens de komende ALV. Gelukkig 

zien we er wel de nodige nieuwe leden bijkomen, 

maar aan de andere kant vallen er ook telkens 

weer een aantal clubgenoten af. Blessures zijn 

hierbij de meest voorkomende oorzaak. Dus 

blijven we ook de komende maanden focus hou-

den op ledenwerving. Ken je iemand? Neem die 

persoon gerust eens een woensdagavondje mee. 

Wel even vooraf een mailtje sturen naar Anoek 

s.v.p. 

 

Nog meer nieuws: onze eigen fashionista Maud 

zal jullie -hopelijk- binnenkort heel blij gaan ma-

ken... En wel met een nieuw item voor onze ei-

gen BC Gilze-clubkledinglijn. Helaas mag ik van 

Maud verder niets vertellen, dus houd vooral 

onze Facebook-pagina in de gaten! 

 

Na een paar jaar gaat Michel van Dongen op 

zoek naar een waardige vervanger voor hem in 

de functie van Weekblad-redacteur. Omdat het 

Weekblad Gilze-Rijen nog altijd een heel groot 

bereik heeft in de gemeente, is dit voor BC Gilze 

een belangrijk medium om exposure te krijgen. 

Michel is inmiddels op zoek naar iemand die het 

leuk vind om iedere week een artikel in te sturen, 

variërend van een competitieverslag tot een foto 

van een Midweekcompetitie tot een jeugdactivi-

teit. Je hoeft dus zeker niet alles zelf te schrijven, 

maar bent coördinator van kopij en bent daar-

mee verantwoordelijk dat BC Gilze in ieder 

Weekblad zichtbaar is. Mocht je interesse heb-

ben, laat het Michel dan vooral weten! 

 

 

 

Tenslotte zijn wij erg blij met de hulp van Ben van 

der Veer senior, die zich bereid heeft verklaard 

om de verspreiding van de Virke’s op zich te ne-

men. Na jarenlange inzet van Piet van den Braak 

moest die helaas, om gezondheidsredenen, 

stoppen met deze bezorgklus. We hebben Piet 

inmiddels bedankt met een aardige attentie. 

Welkom Ben! 

 

Met sportieve groet, namens de PR-commissie 

 

Mario 
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Column: 
 

Mea maxima culpa! 

 

Nee, ben maar niet bang. Ik ben niet zo vader-

landlievend dat ik een column aan onze koningin 

Maxima ga wijden. Misschien vinden jullie mij 

wel zo’n taalbarbaar dat jullie dergelijke woorden 

niet vanuit mijn pen hadden verwacht. Misschien 

hebben jullie mij al die tijd te laag ingeschaald en 

verwachten jullie dergelijke taal niet van mij.  

 

Maar ja: ik heb heeeuuul lang geleden VWO ge-

daan en ja, ik heb zelfs Latijn gevolgd. Ik weet 

bijvoorbeeld goed dat het ‘Latijn’ is, en niet ‘La-

tijns’. Gevolg van een iets te grote mond, van een 

iets te klein ventje tegen een docent Latijn die 

niet dezelfde humor als ik deelde destijds. 

Vreemd hè, zou je niet van mij verwachten?! 

Vond hij niet en dat leverde me een keurige 

1000x ’Latijn’ opschrijven als strafwerk op, plus 

een uur van mijn toen ook al kostbare tijd naar 

zijn zelfvoldane grimas kijken tijdens een uurtje 

nablijven. Leuk joh. 

 

Maar goed , ik dwaal af. Mea maxima culpa! Voor 

de jongeren onder ons en voor mensen met het 

ontwikkelingsniveau van een Van Mierlo: het 

betekent “mijn grote schuld”. En ik doel daarmee 

zeker niet op mijn darttoernooi-overwinning die 

ik, ondanks de nodige alcoholinname, keurig wist 

binnen te halen. Dit mede mogelijk gemaakt 

doordat Ruudje “ Mr. Lovah Lovah” werd uitge-

schakeld door één van de Kreeft-zusters, waarbij 

het vermoeden bestaat dat Simone en Fenne om 

de beurt hebben gegooid, omdat Ruud door zijn 

biertjes het verschil toch niet zag. En waarschijn-

lijk zonder bier ook niet. Maar dat terzijde. 

 

Mea maxima culpa. Deze woorden zijn bedoeld 

voor onze immer vrolijke, altijd lachende en zin-

gende barman. Voor ons Kevin. Blijkbaar heb ik 

de sporthal in mijn vorige column wat negatief 

weggezet. Oepsie! Ik heb Kevin beloofd dit 

noooooit meer te doen  en nadat ik mijn tranen 

had afgeveegd, kreeg ik nog een lekker biertje 

van ‘m. Wa ist toch een goei jong hè! In deze co-

lumn staan zo maar 3 schuldbekentenissen. Mea 

maxima culpa stamt overigens van origine af van 

een gebed van de Katholieke Kerk, genaamd 

‘Confiteor’ (“ik beken”), waarin iemand zijn fouten 

tegenover God bekent. Nu vind ik Kevin een goei 

jong, maar een God issie zeker niet. Ik hoop wel 

dat ie mijn biertjes blijft tappen, want anders win 

ik dat darttoernooi nooit meer en word ook ik 

straks gefopt door Fenne. Of Simone…? 
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Doorgeefpagina  

senioren 
 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Eduard van Broekhoven, 54 jaar geleden 

geboren in Tilburg. Ik woon in de Dalem zuid 

(Reeshof) samen met mijn vrouw Eline en onze 

twee kinderen Jens (10 jaar) en Thiemo (8 jaar). 

 

 

 

Voor mijn werk, staal constructeur / tekenaar, 

reis ik iedere werkdag naar Moerdijk. Wij maken 

de draagconstructies van gebouwen. 

 

In januari 2017 ben ik lid geworden bij BC Gilze 

omdat ik het badmintonnen miste. Ik heb tot 

2013 bij BC Reeshof een tiental jaar gespeeld 

waar ik met de recreatie competitie meedeed. 

Dit seizoen ben ik ook bij BC Gilze begonnen met 

de recreatie competitie. 

 

Naast het spelen van badminton heb ik ook nog 

een andere grote hobby, het geven van zwemles 

aan kinderen bij de zwemvereniging Tilburgse 

Watervrienden. Elke zondagochtend geef ik met 

plezier les aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en 

met 16 jaar. Dit is ruim 30 jaar geleden begon-

nen nadat ik mijn zwemdiploma’s heb gehaald.  

In de loop van de jaren heb ik verschillende di-

ploma’s gehaald op het gebied van lesgeven en 

nu mag ik naast het lesgeven ook mensen oplei-

den tot lesgevers. Dit laatste is voor mij de kers 

op de taart omdat ik hier mijn passie voor het 

geven van zwemles kan doorgeven. Ook het 

examineren bij het diplomazwemmen is een 

leuke taak, want dan zie je waar we het allemaal 

voor doen. De strakke kopjes van de kinderen 

die langzaam veranderen in blije en trotse kopjes 

als ze geslaagd zijn. 

Naast het geven van zwemles en opleidingen 

ben ik ook jaren actief geweest in het bestuur 

van deze vereniging.  

 

Ik ben ook al 30 jaar fan van de Tilburg Trappers, 

alleen sinds de komst van de kinderen is het van 

actief volgen van de thuiswedstrijden naar pas-

sief volgen gegaan.  

Hopelijk wordt straks een van de kinderen ook 

getroffen door het ijshockey virus, zodat we sa-

men kunnen gaan kijken. Net zoals ik in het ver-

leden samen met mijn broers ging kijken. 

 

Naast al deze hobby’s gaat er veel tijd in de kin-

deren zitten, want die hebben ook hobby’s waar 

ze naar toegebracht moeten worden. Overigens 

wel heel leuk is als je ziet hoe ze genieten van 

hun hobby’s. 

 

 

 

Mijn overige hobby’s zijn, lezen, puzzelen, sport 

op tv en films kijken. 

 

Hopelijk weten jullie nu genoeg van wat ik doe en 

bij deze geef ik de pagina door aan Monique van 

der Loo. 
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Zaaldiensten 
 

21 februari: Colette Graafmans – Femke van Riel 

 

28 februari: Wendy Dekker – Marieke van den 

Ouweland 

 

7 maart: Esther de Greeuw – Frans Oprins 

 

14 maart: Kees van der Heijden – Erwin Oprins 

 

21 maart: Ruud van Heijst – Fabi van Oosterwijck 

 

28 maart: Loewy Hermans – Niels Oomen 

 

4 april: Jannick Ickenroth – Sandy van Trier – 

Graafmans 

 

11 april: Claud Klaassen – Joris van Mourik 

 

18 april: Hein van der Lee – Marry van Mierlo 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Frank van Gils 

+ Emma van der Boom 

+ Kas Haarbosch 

+ Shana Huang 

+ Emily Verkooijen 

 

Af: 

 

+ Helen van Raak 

+ Michel van Boxtel 

 

 

Jarige jeugdleden 
 
Vera Diezi         28 feb 

Jort Willemse         10 mrt 

Shana Huang          21 mrt 

Stijn Kreeft         25 mrt 

Bo Kreeft           2 apr 

Lara Diepstraten          7 apr 

Jannes Oprins           7 apr 

Nora Schnuck           8 apr 

 

Jarige seniorleden 
 

Jannick Ickenroth           16 feb 

William Aarts         17 feb 

Niels Oomen         17 feb 

Kimberley van Zon        19 feb 

Maaike van der Veer        27 feb 

Toon van Gestel          5 mrt 

Joris van Mourik          6 mrt 

Fabi van Oosterwijck           9 mrt 

Hein van der Lee        17 mrt 

Niels Geerts         25 mrt  

Remy van Mierlo          3 apr 

Patrick Strengman        14 apr 
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Korte geschiedenis van 

badminton 
 

Ontstaan van de badmintonsport 

 

Algemeen wordt aangenomen dat India de ba-

kermat is van het badminton omdat daar het 

spel POONA werd beoefend. Waarschijnlijk ge-

noemd naar de stad Poona, die ongeveer 50 km 

van Bombay ligt. Engelse officieren introduceer-

den het spel, waarmee zij in India kennis maak-

ten, in Engeland en omstreeks 1873 werd het 

spel intensief beoefend op het landgoed van de 

Hertog van Beaufort in Gloucestershire.  

 

De naam van dat landgoed was Badminton en 

aangenomen mag worden dat de naam van het 

landgoed is overgegaan op het spel. Uit oude 

schilderijen staat vast dat men het spel toch ook 

in Europa al kende en vermoedelijk werd het 

onder verschillende namen beoefend. Ken Da-

vidson, een bekende Amerikaanse badminton-

autoriteit, die zich in de geschiedenis van het 

badminton heeft verdiept, kwam tot de ontdek-

king dat het spel al in de 12e eeuw in Engeland 

werd gespeeld.  

 

 

 

Ook in Frankrijk kende men het spel 'Jeu de lon-

gue plume' al in de middeleeuwen. Er bestaat 

een schilderij uit de 17e eeuw van Adam 

Menyoki waaruit blijkt dat het spel met een klei-

ne racket en een soort shuttle werd gespeeld. 

Die shuttle stond vroeger bekend als pluimbal. 

Een goed Nederlands woord voor badminton 

zou dus 'pluimbal' zijn. 

 

Spelregels 

 

In 1877 verschenen er spelregels in boekvorm 

van de hand van kolonel H.O. Selby in Karachi 

(India). Ondanks het feit dat er nu spelregels 

bestonden werd het spel toch op uiteenlopende 

wijzen beoefend.  

 

In sommige streken werd het spel door twee 

personen gespeeld, die de shuttle heen en weer 

sloegen en verplicht waren op dezelfde plaats te 

blijven staan. Elders speelde men het met drie 

of vijf man aan elke kant van het net. Zelfs rond 

1910 was dit nog het geval. Sindsdien zijn de 

spelregels herhaaldelijk gewijzigd en aangepast, 

vooral nadat het badminton zich ontwikkelde 

tot een specifieke zaalsport.  

 

 

 

Het speelveld zoals wij dat kennen, heeft niet de 

oorspronkelijke vorm. In de tijd dat het badmin-

ton in Europa, of liever in Engeland, opgang 

begon te maken, kende men nog geen sporthal-

len. Wel had men in de kringen waar het bad-

minton beoefend werd de beschikking over gro-

te landhuizen met zalen van 'kamers-en-suite'. 

Alleen had het veld dan, als gevolg van de suite-

deuren en mogelijk kasten aan weerszijden, de 

vorm van een zandloper. 
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Van de Jeugdredactie Bakken met de badminton!

 

Iets lekkers maken is altijd leuk, maar het maakt het nog leuker als je dat kan combineren met een ande-

re hobby: hierom hebben wij recepten bedacht om lekkernijen in stijl van BC Gilze te maken, zodat je 

zowel van iets lekkers als van badmintonnen kan genieten! Tip; altijd leuk om mee te nemen naar een 

toernooi! 

 

Badminton cupcakes: 

Ingrediënten (voor 12 stuks) 

- 180 gram boter 

- 135 gram suiker 

- 8 gram vanillesuiker 

- 4 eieren 

- 180 g zelfrijzend bakmeel 

- Snufje zout 

- Fondant 

 

Bereiding 

- Verwarm de oven voor op 

175 graden. 

- Mix in één kom de boter, 

suiker en vanillesuiker romig 

 

- Voeg de eieren één voor één 

toe en blijf mixen tot deze 

goed zijn opgenomen. 

- Voeg het zout en zelfrijzend 

bakmeel toe en mix tot een 

luchtig beslag. 

- Verdeel het beslag over de 

vormpjes en bak de cupcakes 

in 20 minuten op 175 graden 

gaar. 

- Laat de cupcakes 15 minuten   

afkoelen en begin dan met het 

versieren van de cupcakes. 

 

 

Badminton chocoladetaart: 

Ingrediënten 

- 1 mespunt zout 

- 4 el cacaopoeder 

- 225 gram zelfrijzend bakmeel 

- 220 gram pure chocolade 

- 175 gram witte basterdsuiker 

- 100 gram margarine 

- 397 gram gecondenseerde   

volle melk (blikje) 

- 2 eieren 

- 150 gram melkchocolade 

- 100 ml gekookt kraanwater 

- 250 ml verse slagroom 

- fondant 

 

Bereiding  

- Verwarm de oven voor op 175 

graden. 

- Bekleed de bodem van de 

springvorm met bakpapier en vet 

de randen in met boter. 

- Zeef het bakmeel, de cacao en 

het zout in een kom en hak de 

pure chocolade grof. 

- Doe de suiker, boter, de helft 

van de chocolade, de melk en 

kokend water in een pan.  

- Verwarm al roerend op laag 

vuur tot een gladde massa. Voeg 

toe aan het bakmeel in de kom 

en roer tot een stevig geheel.  

- Klop de eieren los, voeg ze toe 

en roer door.  

- Schenk het mengsel in de 

springvorm en bak ca. 55 min. 

- Hak de melkchocolade onder-

tussen fijn en doe de rest van de 

pure chocolade in een kom.  

- Verhit de slagroom tot tegen 

het koken aan. 

- Schenk dit in de kom en meng 

al roerend tot de chocolade ge-

smolten is. Klop de chocolade 

meteen mixer tot een glanzende 

massa en laat 30 min. op kamertempera-

tuur iets opstijven. 

- Neem de taart uit de oven en laat deze 

30 min. afkoelen. 

- Verwijder de vorm en laat de taart ca. 1,5 

uur afkoelen. 

- Snijdt de taart horizontaal door midden.  

- Bestrijk de bovenkant en beiden helften 

met het chocolademengsel. Leg de helften 

terug op elkaar. 

- Versier je taart!  
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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 

 

Hoofdsponsoren: Administratiekantoor Meeuwesen, Axis Fitness, Fysiotherapie Gilze 
Sponsor Clubkampioenschappen: Kreeft Assurantiën 
 

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

……… Eva blij is dat Sofie nu 3 maanden in Engeland is, zodat ze zich eens als ‘een individu’ kan voelen? 

 

……… Sofie in Engeland trouwens wel de Hollandse roze koeken mist? 

 

……… Marry van Mierlo stopt met het verkopen van rackets, maar nog wel rackets zal repareren op  

verzoek van onze leden? 

 

……… we onze sponsor Wouters Sports van harte aanbevelen als uitstekend adres voor rackets en  

andere badmintonbenodigdheden (www.online-badmintonshop.com). 

 

……… Tim Wirken na jarenlange training en veel bloed, zweet en ook tranen, recentelijk dan toch zijn  

(niet onverdienstelijke) debuut mocht maken in Gilze 1? 

 

……… de gemeente nu het plan gaat onderzoeken om de huidige sporthal te gaan renoveren? 

 

……… Jos Dubois al veel te lang niet meer is genoemd in deze rubriek (bij deze, welkom terug Jos!)? 

 

……… Gilze 4 dit seizoen het enige kampioensteam van BC Gilze is geworden; PROFICIAT!? 

 

……… dit voor Robine daarmee het 4e kampioenschap op rij is!? 

 

……… Fenne echter de kroon spant met haar 5e kampioenschap op rij!!!? 

 

……… Maaike voor de clubkampioenschappen-mix vreemd gaat, maar dan wel met haar eigen vent (dus  

dan mag het 😉)? 

 

……… BC Gilze op maandagavond 19 februari gastheer is in sporthal Achter de Tuintjes om namens  

Flagship Best e.o. het thema ‘Vrijwilligers’ te presenteren voor alle overige Brabantse badminton-

clubs? 

 

……… wij onszelf, in tegenstelling tot heel veel andere badmintonclubs, erg gelukkig mogen prijzen met  

het feit dat wij zoveel vrijwilligers hebben die onze club ondersteunen? 

 

……… Mario en Tim B. vanaf nu door het land trekken met de voorstelling Buurman&Buurman? 

 

……… Fysiotherapie Gilze, vanaf maart iedere laatste woensdag van de maand, in de sporthal aanwezig  

zal zijn tussen 19.30 en 20.30 uur voor een (gratis) indicatiestelling bij voorkomende fysieke  

klachten of (beginnende) blessures?  

 

……… Ruud, in tegenstelling tot de professionele darts organisaties, bij uitstek voorstander is om bij de  

BC Gilze-embassy juist wél de walk-on girls in te gaan zetten? 

 

……… Evelien hele bijzondere ekster-ogen heeft? 


