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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers. 
 

Hierbij het 3e Virke van dit seizoen. 

Naast de reguliere stukjes van de voor-

zitter en de commissies en dit keer 2 

pagina’s van de jeugdredactie (waar ein-

digt dit?) is er een uitgebreid interview 

met onze trainer Jeffrey Volkert door 

Michel van Dongen en Sofie.  

 

Verder vertellen Sanne Paulissen en   

Michel van Galen wat meer over zichzelf. 

Ook willen we jullie nog wijzen op de 

mooie, door Peter de Leeuw gemaakte, 

poster voor de nieuwe BC Gilze activiteit 

(Pubquiz) op pagina 16. 

 

Vanuit de redactie wensen wij jullie veel 

leesplezier en fijne feestdagen! 

 

Sofie en Michel. 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Dit woordje van de voorzitter wil ik 

graag openen met een felicitatie aan Els 

Graafmans. We hebben namelijk weer 

een nieuwe zilveren jubilaris in ons mid-

den, Els Graafmans was onlangs 25 jaar 

lid van BC Gilze! 

 

Onze vereniging is door Badminton Ne-

derland benaderd om Flagship te wor-

den. Een Flagship wordt als volgt om-

schreven door Badminton Nederland: 

“Flagships zijn enthousiaste verenigingen 

die in samenwerking met Badminton Ne-

derland een impuls willen geven aan de 

badmintonsport. Dit doen zij door lokaal 

en/of regionaal verenigingen bij elkaar te 

brengen met als doel hen te ondersteu-

nen daar waar nodig en uitwisseling van 

kennis en ervaring tussen bestuursleden, 

of andere mensen in de vereniging, tot 

stand te brengen.” Wij zien het Flagship 

als een organisatie dat een netwerk op-

bouwt van verschillende badmintonver-

enigingen in de omgeving, waarbij sa-

menwerking tussen deze verenigingen 

voorop staat. Het Flagship kan dan als 

brug dienen tussen individuele vereni-

gingen en Badminton Nederland of het 

regiobestuur. 

 

We hebben nu al enkele bijeenkomsten 

samen met BC Alouette, SCBC Reeshof 

en BC Geldrop gehad, waarbij Mario van 

Mierlo en ik namens onze vereniging 

aanwezig waren. Bij de laatste bijeen-

komst in Gilze, waarbij ook het bestuur 

van Badminton Nederland aanwezig was, 

schoof Maaike de Jong ook aan. Deze 

overleggen hebben er in geresulteerd 

dat we samen met deze verenigingen als 

Flagship-team naar buiten gaan treden 

om zo zoveel mogelijk verenigingen te 

bereiken in Brabant. Hierbij zal elke ver-

eniging enkele van zijn expertises in-

brengen, zodat nagenoeg elk onderwerp 

waar verenigingen hulp bij zouden kun-

nen gebruiken in het Flagship aanwezig 

is. Wij van BC Gilze brengen “PR & spon-

soring”, “Vrijwilligersbeleid” en “Clubor-

ganisatie” in als expertises. Ook kunnen 

wij van andere verenigingen leren. Kort-

om, een erg goed initiatief vanuit de 

Bond waarbij het vooruithelpen van de 

badmintonsport centraal staat. 

 

De komende periode staat weer bol van 

BC Gilze activiteiten. Het jaar 2016 zal 

traditiegetrouw beginnen met de nieuw-

jaarsreceptie. Graag wil ik alle leden uit-

nodigen voor de nieuwjaarsreceptie die 

op 1 januari van 11.00 tot 12.30 uur ge-

houden zal worden bij het Water aan de 

Warande. Een mooie gelegenheid om 
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andere leden een gelukkig nieuwjaar te 

wensen, onder het genot van warme 

Chocomel, snert, koffie of thee. Ook 

jeugdleden met hun ouders zijn van har-

te welkom! 

 

De volgende dag, op zaterdag 2 januari 

2016, wordt het inmiddels ook traditio-

nele BC Gilze dartstoernooi gehouden. 

Begonnen als “Huub’s Embassy”, vorig 

jaar “Jimmy’s Embassy”, wat zal dit jaar 

de nieuwe naam van dit prestigieuze 

toernooi worden? Het belooft weer een 

grandioos feest te worden, dus zorg dat 

je er bij bent! Hou je mailbox in de gaten 

voor de uitnodiging. 

 

Op vrijdag 25 februari wordt de algeme-

ne ledenvergadering gehouden vanaf 

20.00 uur in het denksportzaaltje van de 

sporthal. Anders dan andere jaren wordt 

de vergadering nu op vrijdag gehouden, 

waarbij we na de vergadering een gezel-

lige activiteit hebben, georganiseerd 

door de recreatiecommissie. Zet dit al-

vast in je agenda! Bij deze ledenverga-

dering zullen de aangepaste statuten in 

stemming worden gebracht. De uitnodi-

ging voor deze ALV en de aangepaste 

statuten wordt begin 2016 verspreid. 

 

Tot slot wil ik iedereen hele fijne Feest-

dagen toewensen!  

 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

 

“Iedereen is een genie. 

Maar als een vis wordt beoordeeld op 

zijn vaardigheid om in bomen te klim-

men, 

zal hij zichzelf zijn hele leven als een 

mislukkeling beschouwen.” 

~ Albert Einstein ~ 

Technische Com-
missie 
 

Met het schrijven van dit stukje is de 

tweede helft van de competitie ingegaan. 

Voor de tussenstanden per team kun je 

kijken op onze website. De helft van de 

competitie is een mooi moment voor de 

TC om de tussentijdse balans op te ma-

ken. Remy en Maaike hebben teamge-

sprekken gevoerd en waar nodig aan-

passingen in de teamopstellingen ge-

maakt. Ook is er gesproken met de ver-

schillende trainers en is een opvallend 

gegeven dat de opkomst bij zowel de 

jeugd- als seniorentraining erg hoog ligt 

dit jaar. Wij zien dit natuurlijk graag en 

zoals te zien is in de resultaten per spe-

ler zijn deze trainingen niet voor niets. 

Ga zo door! 

 

Wat ook goed is voor je ontwikkeling op 

het gebied van badminton is het spelen 

van (externe) toernooien. Je speelt op je 

eigen niveau tegen spelers die je niet 

altijd in de competitie tegenkomt, waar-

door je te maken krijgt met een ander 

soort spelletje. Je speelt meerdere par-

tijen op één dag, je krijgt meer wed-

strijdervaring en bovendien zorg je er 

voor dat BC Gilze nog bekender wordt in 

Brabant en daarbuiten!  

 

Om het spelen van toernooien te stimu-

leren zal er vanuit de TC een Toernooi-

en-stempelkaart komen voor zowel 

jeugd- als seniorencompetitiespelers. 

Hierbij zal het inschrijfgeld van het vijfde 

toernooi volledig vergoed worden! Op de 

stempelkaart staan verschillende toer-

nooien die de TC aanbeveelt. Elke keer 

als je een geselecteerd toernooi speelt 

kun je dit toernooi laten afvinken bij 

Maaike. De clubtoernooien, Gemeente-

toernooi en Clubkampioenschappen, zul-
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len vanaf volgend jaar beide verplicht 

zijn om in aanmerking te komen voor de 

vergoeding. Voor dit jaar geldt dit enkel 

voor de Clubkampioenschappen. Uit de 

overige toernooien op de kaart ben je 

vrij om te kiezen welke je nog meer 

speelt. Jullie ontvangen de stempelkaart 

binnenkort met daarbij de bijbehorende 

spelregels. 

 

Als het goed is hebben jullie bij het ver-

schijnen van dit Virke ook een TC-

Nieuwsbrief gekregen. Lees deze 

nieuwsbrief goed door, want hier kan 

nog belangrijke informatie in staan voor 

de competitie.  

 

Groetjes Maaike 
 

Recreatie 
Commissie 
 

Dit is al weer het derde Virke van dit sei-

zoen. Vanuit de rc-commissie is er niet 

veel nieuws te melden. Maar een paar 

opvallende en nieuwe activiteiten na-

tuurlijk wel. 

 

Als eerste natuurlijk het introducétoer-

nooi op 23 december 2015. Inmiddels 

heeft iedereen een uitnodiging ontvan-

gen. Zoals  in de uitnodiging staat ko-

men de donkere dagen weer dichtbij en 

wat is er nu gezelliger dan samen te 

badmintonnen op deze avond. Je kunt je 

nog via de mail opgeven tot 20 decem-

ber bij Maartje of bij een van de com-

missieleden. 

 

Als tweede activiteit het enige en echte 

BC-Gilze darttoernooi op zaterdag 2 ja-

nuari 2016. Dit toernooi wordt al een 

aantal jaren georganiseerd door Ruud. 

Net als het WK darten op televisie met 

een echte opkomst van de deelnemers. 

Daardoor wordt het aantal leden wat 

meedoet steeds groter. Dus geef je op 

en doe mee met dit darttoernooi en heb 

een gezellige avond met andere leden 

van de club. 
 

Je hebt hem waarschijnlijk al zien han-

gen aan de inhangkast. Je kon er niet 

overheen kijken. Op vrijdag 26 februari 

organiseren we om half 9 de BC-Gilze 

pub-quiz. Wij hebben 2 leden bereid ge-

vonden om deze quiz te presenteren. 

Dus geef je op per team (max 5) of indi-

vidueel. De entree is gratis, er zijn leuke 

prijsjes te winnen en wij als commissie 

zorgen voor de hapjes. Zie de poster el-

ders in het clubblad. 
 

En dan is er weer het clubuitje. Op za-

terdag 13 februari willen we met alle le-

den naar de finale landskampioenschap 

Carlton eredivisie in Den Bosch. Vind je 

het leuk om mee te gaan, geef je dan op 

via het inschrijfformulier op het inhang-

bord. Dit kan tot 29 december. Verdere 

informatie volgt nog. 
 

Als laatste willen wij van de rc-

commissie jullie nog een gezond en 

sportief 2016 toewensen.  
 

Jeugdcommissie 
 

Hallo allemaal, 
 

Het nieuwe seizoen is ondertussen al een 

tijdje aan de gang en de JC heeft er na-

tuurlijk al een aantal leuke activiteiten 

op zitten! Zo zijn we 31 oktober vanuit 

de JC met de jeugdleden gaan discobow-

len in het Partycentrum Breda. Ondanks 

de ongemakkelijke schoenen heeft ie-

dereen een geweldig leuke dag gehad en 

zijn er mooie bowlingprestaties neerge-

zet. Ik heb vele strikes en spares voorbij 

zien komen! Voor de uitgebreidere sfeer-

impressie kunt u de foto’s bekijken op de 

BC Gilze site. 
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Daarnaast zijn we op 4 november weer 

begonnen met de eerste ronden van de 

dubbelcup. Veel fanatisme vanaf het be-

gin! Wie zal er dit jaar winnen?! 

 

Tot slot heeft op 2 december de jaarlijk-

se sinterklaasavond plaatsgevonden. Erg 

leuk, want er waren zelfs twee pieten 

langs gekomen om de avond helemaal 

compleet te maken. De Sint kon er niet 

bij zijn, maar heeft nog wel een gedicht-

je en wat foto’s achtergelaten: 

 

Wat was dat nu weer, op 2 december rond de klok van 

zessen, 

Twee zwarte pieten bij de badmintonlessen, 

 

Na het bekomen van de schrik, 

Gaf het de meesten al snel een kick, 

 

Dat was wel heel gaaf, twee zwarte pieten bij onze club, 

Dan maar beginnen met de warming-up, 

 

Hierna werden enkele spelletjes gedaan, 

Natuurlijk ook met de zwarte pieten op de baan, 

 

Helaas zat het weer wat tegen, 

Er was zo waar een hele shuttleregen, 

 

Aan het einde van alle spellen, 

Gingen we met z’n allen nog carrousellen, 

 

Na het zingen van Sinterklaas kapoentje, 

Had iedereen bij het weggaan wat lekkers in z’n schoen-

tje, 

 

 

Daarna was het de beurt aan de oudsten, 

Volgens zwarte piet, waren dit toch echt de stoutsten, 

 

Deze mochten beginnen met een liedje zingen, 

Hierna kregen ze een handje vol lekkere dingen, 

 

De zwarte pieten moesten er helaas weer vandoor, 

Even snel naar Sinterklaas zijn kantoor, 

 

Voor de jeugd was het nog niet afgelopen, 

Deze moesten wat leuks voor elkaar kopen, 

 

Dit zat allemaal in een zakje, 

Na wat dobbelen had iedereen een leuk pakje, 

 

Het was een gezellige avond met veel plezier en gelach, 

Het einde is nu echt hier, daarom zeggen wij gedag. 

 

 
 

De rest van dit jaar staan zoals altijd 

weer een hele hoop leuke activiteiten 

gepland. Op het programma voor de 

komende tijd staan (zie agenda komen-

de periode): 

 

Minicompetitie: Dit jaar hebben we weer 

een compleet team aan kunnen melden 

voor de Minicompetitie! De Minicompeti-

tie is een leuke manier voor de jeugd om 

bekend te raken met het wedstrijdbad-

minton (onder andere de spelregels, de 

telling, etc). Dirk, Jelle, Sem, Nora en 

Nynke zullen deelnemen. Wij wensen 

jullie heel erg veel succes! 
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Nieuwe jeugdleden: Tot slot blijven we 

altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste 

jeugdleden. In het begin van 2016 wordt 

daarom wederom een jeugdwervingsac-

tie houden! Jullie broertjes, zusjes, neef-

jes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes 

zijn van harte welkom om eens bij ons te 

komen kijken en wellicht ook lid te wor-

den van onze vereniging. Dus ken je ie-

mand die wil komen badmintonnen, 

breng hem of haar dan op woensdag-

avond mee!  

 

Agenda komende periode: 

23, 30 december = Kerstvakantie (bad-

minton van 19:00-20:00 uur). 

6 januari 2016 = Vriend-

jes/Vriendinnetjes - ouder/kind slottoer-

nooi. 

13, 20, 27 januari 2016 = Wervings-

avonden. 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Evelien Stokkermans 

 

Van de Penning-

meester 
 
Hallo clubleden, 

 

Het boekjaar 2015 zit er alweer bijna op 

en dat zorgt ervoor dat we al voorzichtig 

wat (financiële) conclusies kunnen trek-

ken. Naar verwachting zullen we in 2015 

ongeveer 100% van de begrote uitgaven 

realiseren. Dit is een teken dat we als 

vereniging de geplande activiteiten on-

dernemen en hierbij kritisch naar de uit-

gaven blijven kijken. Om de financiën in 

balans te houden, is het uiteraard van 

belang dat tegenover deze uitgaven een 

gelijke hoeveelheid inkomsten staat.  

De twee belangrijkste bronnen van in-

komsten voor onze vereniging zijn de 

contributie en sponsoring. Voor wat be-

treft de contributie staat nog circa 25% 

procent open aan geplande ontvangsten. 

Dat is logisch, aangezien iedereen pas 

31-12-2015 de laatste kwartaalcontribu-

tie van 2015 moet betalen.  

 

Voor wat betreft de sponsoring resteert 

een hoger percentage aan geplande ont-

vangsten. De PR-commissie heeft veel 

inzet geleverd om sponsoren te vinden, 

maar de facturen zijn pas in november 

2015 verstuurd. Deze facturen gaan over 

het seizoen 2015-2016 en geven zo-

doende een lichtelijk vertekend beeld. 

Dit is een van de redenen waarom we als 

bestuur hebben besloten om, na goed-

keuring bij de ALV, het boekjaar aan te 

passen zodat deze gelijk loopt met het 

reguliere badmintonseizoen. 

Al met al is BC Gilze nog steeds een fi-

nancieel (en sportief) gezonde vereni-

ging. Mocht je nog voor de ALV vragen 

hebben over de financiële administratie, 

neem dan contact met mij op! 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Patrick Strengman 

Penningmeester BC Gilze 

Tel.        : 06 - 39 44 36 39 

Email     : pstrengman@hotmail.com 

 

Kwartaalcontributie 

Senioren € 38,00 

Junioren 5 t/m 12 jaar € 28,00 

Junioren 13 t/m 17 jaar € 32,00 

 

De kwartaalcontributie dient vooraf ui-

terlijk voor de volgende data betaald te 

worden: 

1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober. 

Overschrijven op NL78 RABO 0116 6924 

64 tnv Badmintonver. B.C. Gilze ovv het 

kwartaal en je naam. 

mailto:pstrengman@hotmail.com


 

8 Kopij: virke@bcgilze.nl 

 

 

 

 
 

 

 



 

`t Virke seizoen 24 nummer 3 9 

 

PR Commissie 
 

Sinterklaas is alweer terug naar Spanje 

en bij de meeste leden staat de kerst-

boom alweer. Zo richting einde van het 

jaar altijd weer een goed moment om 

terug te blikken én vooruit te kijken. 

Ondanks het feit dat de PR-commissie 

uitsluitend wat bekende opsmuk (de 

mega-vlag en de nieuwe BC Gilze-

beachflags) in de Margriethal had weg-

gezet was het sportieve succes tijdens 

het Gemeentetoernooi uiteraard de best 

denkbare promotie voor onze badmin-

tonclub. Met name mogelijk gemaakt 

door de goede opkomst en deelname 

van onze leden. Hopelijk kunnen wij als 

‘gastheer’ volgend jaar weer rekenen op 

minimaal hetzelfde aantal inschrijvingen 

van beide clubs. 

 

De PR-commissie zelf is in 2015 ook flink 

opgeschud. Jos en Femke stopten met 

hun vrijwilligerswerk en Kimberley en 

ikzelf zijn toegetreden tot de leukste 

commissie binnen onze BC (vinden wij 

tenminste ). Samen met webmaster 

Peter de Leeuw, Michel van Dongen,  

Michel van Galen en Sofie zijn alle taken 

opnieuw verdeeld. Belangrijkste thema’s 

in 2015 waren voor de PR-commissie: de 

nieuwe clubkleding organiseren bij een 

nieuwe leverancier, ledenwerving en 

sponsoring. Gelukkig zijn we in alle drie 

deze zaken geslaagd, al gaan we 2016 

direct starten met een nieuwe ledenwer-

vingsactie. Met name bij de jeugdafde-

ling kunnen we nog wat nieuwe toekom-

stige badmintonnertjes gebruiken! 

Wat nu ook weer goed gaat is de externe 

communicatie. Waarschijnlijk is het jullie 

allen ook opgevallen dat er nu elke week 

weer een BC Gilze-artikel in het Week-

blad staat. Streven is dat we minimaal 

wekelijks ‘content’ plaatsen op verschil-

lende media waarbij het Weekblad, 

Facebook en de website de belangrijkste 

kanalen zijn. 

 

Speerpunten voor 2016 van de PR-

commissie zijn het verder structureren 

van alle taken via een op te stellen jaar-

kalender. Daarnaast willen Remy en ik 

de sponsor activiteiten naar een hoger 

niveau brengen, te beginnen met een 

duidelijk en professioneel aanbod van 

alle sponsormogelijkheden. 

 

Inmiddels is nu ook echt begonnen met 

het verder verfraaien van onze website 

www.bcgilze.nl. Neem er gerust eens 

een kijkje op, er is altijd wel wat nieuws 

te vinden! 

 

Michel van Dongen heeft ook alweer een 

nieuw, ludiek merchandise-artikel in ge-

dachte. Wat dat is, zal hij het jullie begin 

2016 laten zien. 

 

Op 1 januari van het nieuwe jaar zullen 

ook de PR-commissieleden acte de pré-

séance geven tijdens het officiële nieuwe 

badmintonjaar. Bij het Water aan de Wa-

rande zal BC Gilze weer een gezellig 

tentje wegzetten om alle leden (ook de 

kinderen!) te begroeten onder het genot 

van overheerlijke snert, warme choco-

mel, koffie en uiteraard serveren Ben en 

Michel er dan iets lekkers bij… 

 

Fijne feestdagen! 

 

Met sportieve groet, 

Mario.

 
 

http://www.bcgilze.nl/
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Jarige jeugdleden 
 

Sofie Liebregts    24 dec 

Gijs Klaassen       7 jan 

Isabel van de Vegte    10 jan 

Kim van Beek      24 jan 

Lara van Gils     28 jan 

Sem van Engelen     29 jan 

Levi Olde Scheper     31 jan 

Maud van de Vegte      6 feb 

Giancarlo Oprins       9 feb 

Rick van Baal     11 feb 

Aylis Oomen      22 feb 

 

Jarige seniorleden 
 

Ingrid Faes        18 dec 

Jelle Staal     22 dec 

Anoek Haarbosch    23 dec 

Tim Wirken     29 dec 

Mario van Mierlo        2 jan 

Peter de Leeuw       4 jan 

Melanie den Ridder - Scholte     4 jan 

Tony Huijskens       8 jan 

Joost Roovers     16 jan 

Leonie de Vries     25 jan 

Michel van Galen     25 jan 

Jac van Rosmeulen       5 feb 

Femke van Riel     12 feb 

William Aarts     17 feb 

Niels Oomen      17 feb 

Kimberley van Zon     19 feb 

Ilse Ballemans – van den Braak  22 feb 
 

 
 

Zaaldiensten 
 

30 december: Jolanda van den Broek – 
André de Vette 

 

6 januari: Michel van Dongen – Jos  

Vermeulen 
 

13 januari: Kees van Dongen – Sandy 

van Trier – Graafmans 
 

20 januari: Jos Dubois – Richard 

Schrauwen 

 

27 januari: Bart van Elderen – Jurgen 

Rommen 

 

3 februari: Michel van Galen – Femke 

van Riel 

 

10 februari: Peter Geerts – Melanie den 

Ridder 

 

17 februari: Toon van Gestel – Marieke 

van den Ouweland 

 

24 februari: Frank van Gils – Erwin 

Oprins 

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Teun Klaassen 
 

Af: 

- Raymond Bras 
- Femke Oerlemans 
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Doorgeefpagina 
Jeugd 
 

 

Hallo, ik ben Sanne Paulissen. Ik ben 13 

jaar en ik woon in Gilze met mijn vader, 

moeder en broer Bjorn. Ik zit op het 

Tessenderlandt in Breda.  Mijn lieve-

lingseten is sushi. Mijn hobby’s zijn 

badminton, shoppen en met vriendinnen 

afspreken. Mijn leukste vak op school 

vind ik handvaardigheid, het stomste 

vak vind ik natuurkunde. Ik ga graag op 

vakantie naar een warm land. 

 

Badminton vind ik heel leuk om te doen 

en als we op kamp gaan of andere leuke 

dingen doen is het echt altijd heel gezel-

lig met iedereen. Ik heb ook veel 

vriendinnen bij de badminton en we 

doen samen veel leuke dingen zoals chil-

len en hebben dan echt altijd heel veel 

lol. 

 

 
 

Wat ik later wil worden weet ik nog niet 

precies maar wel iets in de richting van 

verzorging, maar ik heb nog 3 jaar om 

daar over na te denken. 

 

Ik ben fan van Adele, ik vind haar mu-

ziek heel leuk ze heeft mooie liedjes. Ze 

kan echt heel goed zingen vind ik. Mijn 

lievelingsliedje van haar is “Hello”.  

 

Ik kijk graag televisie en het leukste om 

naar de kijken vind ik goede tijden slech-

te tijden en brugklas. 

 

Ik geef de doorgeefpagina door aan   

Lieke van Oosterwijck. 

 

Doorgeefpagina 
Senioren 
 

 

Dankzij Patrick mag ik als redactielid van 

’t Virke nu ook een stukje over mezelf 

schrijven in ons mooie clubblad. Ik ben 

nu ruim 14 jaar lid van BC Gilze en was 

tot een jaar geleden nauwelijks actief 

geweest voor de club, behalve dan als 

competitie speler. Het enige dat ik sinds 

enkele jaren deed was ’t Virke af en toe 

nog eens nalopen op taalfouten voordat 

het naar de drukker ging. Toen Ed van 

den Broek een jaar geleden stopte met 

het redactiewerk heb ik het overgeno-

men. Ik vond dat het wel eens tijd was 

om iets meer terug te gaan doen voor de 

vereniging waarbij ik zoveel plezier heb. 

 

Ik ben opgegroeid in Udenhout waar 

mijn ouders nog steeds wonen en ben al 

jong gaan badmintonnen bij BC Uden-

hout (spelen nu voor de BBF). Destijds 

waren ze wel lid van de NBB en dat weet 

ik nog,  omdat ik me herinner dat ik mini 

competitie heb gespeeld tegen BC Gilze. 

Ik vond ‘Achter de Tuintjes’ zo’n rare 

naam voor een sporthal dat ik dat altijd 

heb onthouden. Dus begin jaren ’80 heb 

ik al een wedstrijd gespeeld in onze hal, 

toen BC Gilze pas een paar jaar bestond. 
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Vanaf mijn 16e heb ik een aantal jaren 

niet gespeeld en ik heb het badminton 

weer opgepakt toen ik in Tilburg ging 

wonen in het 2e jaar van mijn studie 

Economie. Ik ben in die tijd ook lid ge-

worden van de studenten badmintonver-

eniging Sauron waar ik een groot deel 

van het plezier in mijn studententijd aan 

te danken heb. Maar aan alles komt een 

eind, dus ook spelen voor Sauron stopte 

enkele jaren na afstuderen. Ik heb toen 

navraag gedaan bij BC Gilze en BC Bever 

en dan is de keuze niet moeilijk. Ook bij 

BC Gilze ben ik gaan trainen en competi-

tie spelen. 

 

 
 

Competitie spelen begon bij het befaam-

de herenteam. De wedstrijden spelen 

beviel me prima, maar de 3e helft, waar 

het herenteam in uit blonk duurde me 

altijd te lang. Ik kan me de andere 

teams waarin ik gespeeld heb niet alle-

maal meer herinneren, maar ik weet wel 

dat ik in ieder geval 1 keer kampioen 

ben gewonnen in een team met Tim  

Wirken, Peter de Leeuw, Marieke van 

den Ouweland en Annet Gosens. Op een 

gegeven moment kwam er bij mij een 

punt dat ik geen zin meer had om in zo-

veel weekenddagen per jaar vroeg op te 

moeten staan. Sindsdien ben ik invaller 

en mag ik gelukkig op dinsdag blijven 

trainen, want dat is voor mij de beste 

manier om fit te blijven. Op woensdag 

moet je tenslotte maar afwachten of je 

leuke partijen kunt spelen. Ik hoop dat ik 

nog lang kan blijven trainen en badmin-

tonnen bij BC Gilze. 

 

 
 

Ik ben nu bijna 10 jaar werkzaam in de 

financiële sector. Wij doen factoring en 

dat is voornamelijk het financieren van 

debiteurenportefeuilles van klanten en 

het verzekeren van de omzet. Ik werk 

dus al bijna 10 jaar met ongeveer de-

zelfde groep collega’s, maar toen ik er 

begon waren we van Fortis, tijdens de 

bankencrisis waren we even van ABN 

AMRO en in 2011 zijn we gekocht door 

het Franse BNP Paribas, dus het is een 

hectische tijd geweest waar we met z’n 

allen gelukkig goed doorheen zijn geko-

men. 

 

Naast badmintonnen ga ik in mijn vrije 

tijd ook graag wandelen en in de zomer 

soms fietsen. Ook speel ik graag bord- 

en computerspellen en bezoek ik af en 

toe een concert. En ik heb een seizoens-

kaart bij Willem II. Zo halverwege Til-

burg en Breda heb je bij BC Gilze na-

tuurlijk ook NAC-ers en ik wil de rivaal 

bij deze ook aan het woord laten. Loewy      

Hermans, kun jij eens wat meer over 

jezelf vertellen? 
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Interview Jeffrey 
Volkert 
 

Op een dinsdagavond na de training 

hebben we onze trainer Jeffrey Vol-

kert geïnterviewd. Jeffrey zit na een 

jaar voorbereiding voor een body-

building wedstrijd nu in de laatste 

weken. Hij geeft aan dat dit erg 

zware weken zijn en dat hij uitgeput 

en moe is. Toch heeft hij uitgebreid 

de tijd genomen om te vertellen over 

zijn badminton leven als speler en 

trainer en over zijn nieuwe passie. 

Jeffrey, bedankt! 

 

Geboortedatum en –plaats: 13-9-

1973 in Breda 

Beroep: Solution Consultant bij Dell 

OEM Solutions. 

Lengte: 1.84m 

Gewicht: off-season: 94 kg, wedstrijd-

gewicht: 82 kg. 

Burgerlijke status: 2,5 jaar getrouwd 

met Eva en 3 kinderen (8, 6 en 4 jaar 

oud). Ze zien er erg schattig uit, maar 

het zijn deugnieten. 

Hobby’s: Sporten, tv-kijken, leuke din-

gen doen met de kinderen.  

Muziek: Ik vind van alles wel leuk, be-

halve metal. 

Drankjes: Als het maar geen bier is... 

Eten: Sushi en friet staan toch ver bo-

venaan.  

 

Solution consultant, wat houdt dat 

precies in?  

Ik zit in een pre-sales functie, waarbij ik 

de behoefte van de klant vertaal naar 

wat wij qua software/hardware aanbie-

den. Ik ga veel naar het buitenland of ga 

naar klanten toe en werk daarnaast ook 

vaak thuis. Dit geeft een mooi even-

wicht, zodat ik dan een week in het bui-

tenland kan compenseren door dan thuis 

te werken. 

 

Hoe ziet jouw badmintoncarrière er-

uit? Mijn ouders speelden allebei bad-

minton. Toen ik klein was, zag ik dus al 

verschillende sporthallen en toernooien. 

Zelf ben ik op mijn 8e begonnen bij 

SamSam en ben op mijn 10e naar BC 

Bavel gegaan, omdat dit een Bondsclub 

was. Daar heb ik ongeveer 10 jaar ge-

speeld. Daar heb ik ook in de over-

gangsklasse gespeeld, net onder Eredivi-

sie. Zelf heb ik altijd bij de selectie en 

Nederlandse Bond getraind. Rond mijn 

16e ben ik begonnen met training geven. 

Rond die leeftijd kreeg ik ook de keuze 

om eventueel professioneel door te 

gaan. Hier had ik alleen geen zin meer in 

na een lange periode 4 tot 5 keer in de 

week trainen vanaf mijn 13e . Ik heb 

toen nog bij Bavel tot mijn 19e gespeeld, 

waarna ik een paar jaartjes ben gestopt. 

Vanaf mijn 23e ben ik weer bij Zwaluwen 

gaan spelen in het 1e team, dat destijds 

Tweede Divisie speelde. Toen zijn we net 

niet gepromoveerd. Daarna stopten onze 

dames van het team. Ik ben daarna met 

de andere heer en twee jeugddames 

Eerste Klasse gaan spelen en zijn toen 2 

keer op rij gepromoveerd. Bij de Vierde 

Divisie zijn we toen blijven steken. Toen 

ik ongeveer 30 was ben ik weer gestopt, 

omdat het te druk werd.   

 

Hoe heb je de overstap gemaakt 

naar trainer?  

Op mijn 16e ben ik ongeveer begonnen 

met training geven en doe dit nu onge-

veer 18 jaar. Ik heb voor ik bij BC Gilze 

kwam, eerst 3 jaar training gegeven bij 

BC Bever, vervolgens drie jaar bij Gilze, 

daarna weer 2 jaar bij Bever en sinds 

vorig jaar ben ik weer terug. Ik ben in de 

periode dat ik bij BC Bever trainer was, 

weer bij Zwaluwen gaan spelen als 3e 
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heer in het eerste team, dat toen Derde 

Divisie speelde. Toen zijn we gepromo-

veerd en daarna weer gedegradeerd. 

Daarna ben ik zelf echt gestopt met 

badmintonnen, qua tijd kon ik me geen 

200% meer inzetten. Ik heb zelf de in-

stelling dat ik óf volle bak speel óf niet. 

Die mentaliteit heb ik wel meegekregen 

van dat vele trainen en zit ook in mijn 

karakter. Sinds ik echt gestopt ben 

geeft, merk ik niet echt een verschil als 

trainer. Het is wel jammer dat ik geen 

tijd heb om naar wedstrijden te komen 

kijken, wat wel makkelijker gaat als je 

zelf competitie speelt.   

 

Wat is jouw badmintonhoogtepunt? 

Dat zijn dan toch wel de Europese Bad-

mintonkampioenschappen, waar ik als 

jeugdspeler naar toe ben geweest. Na de 

1e ronde lag ik eruit, maar het was wel 

een gave ervaring.  

 

Je bent gemeentekampioen enkel 

2006, 2007 en 2008. Hoe kijk je hier 

op terug?  

Dat was heel leuk. Ik hoopte dat ik na 

drie overwinningen de beker mocht hou-

den, maar dat was helaas niet zo. Daar-

na heb ik helaas geen uitnodiging meer 

ontvangen om mee te doen ;-).  

 

Je bent ook gemeentekampioen 

dubbel 2005, 2006 en 2008. In 2007 

verloren jij en Michel Slink van de 

Van Mierlo-broers, pijnlijk?  

Dat vond ik niet zo heel erg. Het was 

een leuke, vriendschappelijke partij.  

 

Stel, je zou weer een uitnodiging 

krijgen voor het Gemeentetoernooi, 

zou je weer meedoen? En zo ja, zou 

je van Remy van Mierlo kunnen win-

nen?  

Ik denk niet dat ik nu van Remy zou 

kunnen winnen. Ik heb twee jaar gele-

den voor het laatst gebadmintond bij het 

Start Up-toernooi in Bavel. Ik heb toen 

onverwacht de finale weten te halen. 

Hier had ik alleen niet echt op gerekend, 

aangezien ik die dag meerdere shirts heb 

moeten aanschaffen. Ik ben mentaal al-

tijd wel sterker geweest, maar weet niet 

of dat nu genoeg zou zijn. Als Mario me 

uitnodigt wil ik best weer een keertje 

proberen te winnen.  

 

 

 

Wat vind jij zelf het mooiste aan de 

badmintonsport?  

Ik heb er nooit over nagedacht iets an-

ders te doen. Ik ben ermee opgegroeid 

en heb nooit echt iets anders gedaan.  

 

Op het moment heb je wel een over-

stap gemaakt als het gaat om sport. 

Hoe ben je op body-building geko-

men?  

Ik heb zelf altijd wel recreatief gefitnes-

sed. Het body-builden is een beetje uit 

de hand gelopen. In de sportschool heb-

ben we elkaar onderling een beetje op-

gejut om mee te doen aan een body 

build-wedstrijd. Nu ben ik heel serieus 

bezig met een bodybuild-wedstrijd voor 

beginners.  

 

Hoe ziet zo’n wedstrijd er precies 

uit?  

Het is wel hetzelfde niveau als professio-

nals: Je bent er 24 uur per dag mee be-

zig, qua eetpatroon en trainen. Ik doe 
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één keer mee met een wedstrijd. Er zijn 

verschillende klasses: je hebt Classic 

Bodybuilding en de Men’s Physique. Ik 

doe mee met de Men’s Physique: dit 

gaat vooral om het hebben van een es-

thetisch figuur in plaats van echt groot 

en gespierd zijn, dus het gaat vooral om 

de algemene uitstraling. Ik weet niet of 

ik hierna nog verder ga, aangezien het 

heel zwaar is en veel discipline vergt. 

Het beloont wel, aangezien je het qua 

uiterlijk ziet. Ik ga het wel proberen vast 

te houden, maar ik denk niet dat ik nog 

een keer aan een wedstrijd meedoe. Als 

ik volgend weekend de wedstrijd heb 

gehad, ga ik daarna echt alles eten. Nu 

heb ik het zwaar.  

 

Hoe ziet jouw trainingsschema er-

uit?  

Ik sta ongeveer om 6u op, vervolgens ga 

ik een uur lopen. Ik ontbijt en ga dan 

een uurtje trainen. Om half 10 begin ik 

met werken. Gemiddeld train ik een uur 

per dag. De uitdaging zit hem vooral in 

de voeding. In de bulkfase eet je onge-

veer 4000 tot 5000 calorieën op een 

dag, ongeveer 6 tot 7 warme maaltijden, 

wat je dan afwisselt met een dieetfase. 

Het is echt een levensstijl en vergt veel 

discipline. Ik zit nu op 5% qua vetper-

centage, dus op wedstrijdniveau en ga 

proberen die eerste plek binnen te halen.  

 

Wat is jouw favoriete vakantiebe-

stemming?  

In mijn eentje is dat Las Vegas, met 

mijn vrouw is dat Tunesië, waar wij ook 

op huwelijksreis zijn geweest. Met de 

kinderen is dat iets wat in de buurt is en 

waar het lekker weer is, dus Frankrijk of 

Italië.  

Waar kan jij kwaad om worden?  

Ik kan kwaad worden in het verkeer en 

als mijn kinderen niet luisteren. Echt 

kwaad krijg je mij niet zo snel, dan moet 

je echt goed je best doen.   

 

 

 

Wat kan er volgens jou nog verbe-

terd worden aan BC Gilze?  

De professionele mentaliteit. Ben je een 

gezelligheidsvereniging of een competi-

tieve vereniging die actief leden werft: 

het is het één of het ander. 

 

Wat vind jij het leukste aan BC Gil-

ze?  

Het leukste aan BC Gilze is de saamho-

righeid. De kantine die vol zit op de 

woensdagavond en de activiteiten buiten 

de club, dat zie je niet echt bij andere 

clubs. 
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Van de Jeugdre-

dactie 

Hallo allemaal! 

 

Deze week heeft de jeugdredactie 

een hele speciale versie: het draait 

deze keer namelijk om ‘Sinter-

kerstennieuw’! We hebben aan een 

aantal leden van BC Gilze gevraagd 

wat ze voor speciaals doen met Sin-

terklaas, kerstmis of met Oud en 

Nieuw, met wie ze het vieren, enz. 

Heel veel leesplezier, een fijne kerst 

en alvast een gelukkig nieuwjaar! 
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En tot slot nog een prachtig kerst-

verhaal van Rick van Baal:  

 

 

 

 

 

 

 

Het was een stormachtige kerst in 

Malakka, een stad hier ver vandaan. 

Net buiten de stad staat een klein en 

kreupel huis, het huisje van de fami-

lie Klaf.  Het waaide flink, de bomen 

waaiden heen en weer, en het kleine 

huisje van de familie Klaf kraakte 

hevig.  

 

Binnen in het huisje zaten 7 broers: 

Harry is de jongste van het stel, hij is 

7 jaar en had het ijskoud. En zijn 

broers waren hem ook al de hele 

avond aan het plagen. Nadat zij een 

tijdje buiten hadden staan roken, 

kwamen ze weer naar binnen. Met-

een toen ze Harry zagen zei zijn oud-

ste broer: ‘Hey Harry moet je dat 

buiten zien.’ Waarna zijn één van zijn 

andere broers zegt: ‘Wooooow dat is 

echt cool.’ Een andere broer zei 

daarop: ’Je moet echt naar buiten 

gaan om te kijken’.  

 

Dat doet Harry dan ook meteen. Hij 

pakt zijn muts, sjaal en jas en rent 

heel snel naar buiten. Maar toen hij 

buiten was, zag hij niks. Hij keek 

naar links en naar rechts en nog een 

keer en nog een keer, maar hij zag 

echt niks. En toen ineens ‘BOEMMM’ 

met een klap slaat de deur achter 

hem dicht en hij hoort zijn broers 

lachen. Harry, die het nu nog kouder 

had, klopte op de deur, maar hij 

hoorde alleen maar gelach. Hij ging 

nu maar naar de schuur. Hij deed de 

deur open en zag in de schuur een 

rood lichtje bewegen. Hij hoorde: 

‘Niet bang zijn, mijn naam is Rudolf. 

Ik ben geen mens, maar een rendier. 

Ik ben bij de kerstman weggevlogen, 

want ik had ruzie met een elfje ge-

had.  

 

Harry maakte een vuurtje en ze 

praatten wat. Toen hoorden ze een 

stem. Rudolf herkende hem meteen. 

Het is de kerstman. ‘Rudolf kom te 

voorschijn’, zei de kerstman met een 

harde en zware stem. En dat deed hij 

dan maar. Rudolf bood zijn excuses 

aan en de Kerstman vroeg aan Harry 

waarom hij buiten zat. Harry legde 

het uit en samen met de Kerstman 

bedachten een plan. Ze voerden het 

uit en Harry’s kerst werd nooit meer 

hetzelfde. En zijn broers kregen nog 

héél veel spijt van hun daden. 
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OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSOREN VAN BADMINTONCLUB GILZE: 

 

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: 

Administratiekantoor Meeuwesen        Q-Promotions    

        

 

 
 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 

Fysio Therapie Gilze 

 
 

Telbordsponsoren: 

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

Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV | Van Eerd BV 

Van Schijndel Metaal BV | Keurslagerij De Jong 

Forga metaalvervorming B.V. | Koningslicht BV 

Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling 

 

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

……… de voorzitter van BC Bever tegenwoordig ook al in Gilze woont? 

 

………  de voorzitter van BC Zwaluwen de trainer is van de senioren-competitiespelers? 

 

………  Jeffrey daarnaast ook deel zal nemen als bodybuild-model tijdens een officiële 

Sap-cup wedstrijd? 

 

……… je op Facebook de imponerende foto’s van het afgetrainde eindresultaat kunt 

checken? 

 

……… we zo recentelijk afscheid hebben moeten nemen van het, tot dan toe, (letter-

lijk) langste lid van BC Gilze? 

 

……… Winfried de Kock nu nog altijd record-clubkampioen is en vanaf de oprichting in 

1979 lid is van BC Gilze? 

 

……… het Bestuur dit afscheid van ons clubicoon niet zomaar voorbij heeft laten gaan? 

 

……… Hein nu goede kans maakt om per heden het langste (en oudste!) lid van BC 

Gilze te mogen zijn? 

 

……… onze sportcafé-uitbater Kevin ons allen binnenkort zal gaan verrassen met een 

heuse ‘Coyote Ugly-act’? 

 

……… benieuwd of hij dan ook de vraag stelt: “middel, groot of klein” ….?? 

 

……… Jannes hele scherpe vragen kan stellen en daarmee input verzamelt voor de 

speciale jeugdpagina binnen dit mooie Virke? 

 

……… Remy aan 1 kilo varkenslever niet altijd voldoende heeft? 

 

……… dat waarschijnlijk de reden is dat hij níet meedoet aan de bodybuild-wedstrijd? 

 

……… Kees altijd vergeet de juiste vragen te stellen? 

 

……… het Bestuur kortgeleden ‘hoog bezoek’ kreeg vanuit het Hoofdbestuur van Bad-

minton Nederland, aangaande de Flagship-commissie waarin BC Gilze zitting 

heeft genomen? 

 

……… dit zoveel betekent dat vanuit ons eigen Bestuur er specifieke kennis en kunde 

gedeeld gaat worden met andere verenigingen, met als doel om andere clubs 

verder te verbeteren waardoor er uiteindelijk meer mensen zullen gaan badmin-

tonnen in Nederland? 

 


