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Van de Redactie
 
Beste badmintonners en andere lezers.
 

Een nieuw seizoen dus ook weer 

nieuw Virke. Gewoon als gedrukt exe

plaar te lezen maar natuurlijk 

taal via onze BC Gilzewebsite. 

Zoals gebruikelijkin dit Virke de

verde kopij vanuit de verschillende 

commissies en ook weer ruimte

aantal vaste rubrieken. Qua concept 

niet veel veranderd maar dat betekent 

niet dat er geen ruimte voor vernieuwing 

is. Samen maken we dit clubblad dus als 

jullie leuke nieuwtjes of ideeën

laat het ons vooral weten. Dat kan

mail ofspreek ons even aan.  

Hoewel we (uh…ikzelf nog niet) 

druk begonnen zijn met spelen/

en met het nieuwe seizoen blikken we

met een erg leuk en uitgebreid kam

verhaal en met wat vakantiekiekjes 

nog even terug op de afgelopen zome

maanden.  

Vanuit de redactie wensen wij jullie een 

heel goed en sportief badmintonseizoen 

toe en natuurlijk ook heel veel leespl

zier! 

 

Van de Voorzitter
 

Beste leden, 

Seizoen 2014-2015 is nu een maand o

derweg. We zijn het jaar begon

een wervingsactie voor zowel jeugd

seniorleden. Gelukkig hebben we weer 

een aantal nieuwe clubgenoten mogen 

begroeten, exacte cijfers heb ik nog niet 

bij het schrijven van dit stuk, maar voor 

de senioren zitten we weer bijna tegen 

een ledenstop aan. Voor jeugdleden 

hebben we nog genoeg ruimte. 

 

 

Van de Redactie 

badmintonners en andere lezers. 

en nieuw seizoen dus ook weer een 

Gewoon als gedrukt exem-

natuurlijk ook digi-

de aangele-

verschillende 

e voor een 

aantal vaste rubrieken. Qua concept dus 

veranderd maar dat betekent 

niet dat er geen ruimte voor vernieuwing 

is. Samen maken we dit clubblad dus als 

ideeën hebben 

. Dat kan via de 

(uh…ikzelf nog niet) al weer 

spelen/trainen 

en met het nieuwe seizoen blikken we 

met een erg leuk en uitgebreid kamp-

en met wat vakantiekiekjes toch 

de afgelopen zomer-

Vanuit de redactie wensen wij jullie een 

heel goed en sportief badmintonseizoen 

toe en natuurlijk ook heel veel leesple-

an de Voorzitter 

2015 is nu een maand on-

derweg. We zijn het jaar begonnen met 

een wervingsactie voor zowel jeugd- als 

seniorleden. Gelukkig hebben we weer 

een aantal nieuwe clubgenoten mogen 

begroeten, exacte cijfers heb ik nog niet 

bij het schrijven van dit stuk, maar voor 

de senioren zitten we weer bijna tegen 

p aan. Voor jeugdleden 

 

Op elke woensdagavond kunnen kind

ren (van 5 tot 18 jaar) van 18.00 tot 

19.00 uur komen badmintonnen en ki

ken of badminton bij BC Gilze iets voor 

hen is. Ze hoeven alleen hun sportkleren 

en gymschoenen mee te nemen, rackets 

hebben wij. Ouders zijn ook van harte 

welkom om te komen kijken vanaf de 

tribune. Vinden ze badminton zo leuk dat 

ze het beter willen leren en lid willen 

worden van de vereniging? Dan hoeven 

ze pas na de derde keer lid te worden. 

Aanmelden mag, maar hoeft niet. Voor 

meer informatie kun je contact opnemen 

met Ilse van den Braak, 06 

36 of gilze@badminton.nl. 

Zoals jullie wellicht hebben gehoord of 

gemerkt is de exploitatieovereenkomst 

van de sporthal tussen de gemeente Gi

ze-Rijen en familie van den Ouweland 

niet verlengd. Dit betekent dat we nu 

voor alles wat met de zaal te maken 

heeft niet meer bij hen terecht kunnen, 

maar bij de nieuwe beheerder. Fons 

Hendrickx en Ad Vermeulen zijn de 

nieuwe beheerders, deze twee mannen 

hebben al met veel belangstelling gek

ken naar onze badmintontrainingen. Li

da Waanders – De Bont is de coördinator 

en onze officiële contactpersoon. Door de 

nieuwe beheerder zullen ook wat zaken 

anders gaan lopen, dan we

wend waren. Een voorbeeld is het o

ruimen van de zaal, voorheen werden de 

netten voor ons opgeruimd, nu moeten 

we dat zelf doen. Een ander voorbeeld is 

het douchen na het spelen. De kleedk

mer moet 15 minuten na de gehuurde 

tijd leeg zijn.  

Tot slot een regel die eigenlijk al gold, 

maar waar ik jullie aandacht voor wil 

vragen. We moeten de zaal volledig 

hebben verlaten als de gehuurde tijd is 

verstreken, napraten moeten we buiten 

de hal doen. Andere sporters mogen de 

3 

Op elke woensdagavond kunnen kinde-

ren (van 5 tot 18 jaar) van 18.00 tot 

19.00 uur komen badmintonnen en kij-

ken of badminton bij BC Gilze iets voor 

hen is. Ze hoeven alleen hun sportkleren 

ee te nemen, rackets 

hebben wij. Ouders zijn ook van harte 

welkom om te komen kijken vanaf de 

tribune. Vinden ze badminton zo leuk dat 

ze het beter willen leren en lid willen 

worden van de vereniging? Dan hoeven 

ze pas na de derde keer lid te worden. 

lden mag, maar hoeft niet. Voor 

meer informatie kun je contact opnemen 

met Ilse van den Braak, 06 - 46 38 06 

 

Zoals jullie wellicht hebben gehoord of 

gemerkt is de exploitatieovereenkomst 

de sporthal tussen de gemeente Gil-

Rijen en familie van den Ouweland 

niet verlengd. Dit betekent dat we nu 

voor alles wat met de zaal te maken 

heeft niet meer bij hen terecht kunnen, 

maar bij de nieuwe beheerder. Fons 

Hendrickx en Ad Vermeulen zijn de 

ieuwe beheerders, deze twee mannen 

hebben al met veel belangstelling geke-

ken naar onze badmintontrainingen. Lin-

De Bont is de coördinator 

en onze officiële contactpersoon. Door de 

nieuwe beheerder zullen ook wat zaken 

anders gaan lopen, dan we wellicht ge-

wend waren. Een voorbeeld is het op-

ruimen van de zaal, voorheen werden de 

netten voor ons opgeruimd, nu moeten 

we dat zelf doen. Een ander voorbeeld is 

het douchen na het spelen. De kleedka-

mer moet 15 minuten na de gehuurde 

slot een regel die eigenlijk al gold, 

maar waar ik jullie aandacht voor wil 

vragen. We moeten de zaal volledig 

hebben verlaten als de gehuurde tijd is 

verstreken, napraten moeten we buiten 

de hal doen. Andere sporters mogen de 



 

4 

zaal ook niet betreden voordat onze g

huurde tijd er op zit. Lijkt me een log

sche en redelijke afspraak. 

Dat de familie van den Ouweland het 

beheer van de sporthal is kwijtgeraakt 

betekent ook dat ze de hoofdsponso

overeenkomst met onze vereniging niet 

hebben kunnen verlengen. Ik wi

hartelijk danken voor de jarenlange 

steun en met name het hoodsponsore

chap in de afgelopen drie seizoenen! 

Zonder hun steun hadden we niet op 

deze manier kunnen trainen en hadden 

we de resultaten van de afgelopen jaren 

niet kunnen bereiken. 

Dit betekende wel dat het een hectische 

zomer was voor een aantal vrijwilligers. 

Er moest gezocht worden naar een 

nieuwe hoofdsponsor en die liggen niet 

voor het oprapen. Het zag er even so

ber uit, maar dat onder druk alles vloe

baar wordt bleek uiteindelijk. We zijn erg 

blij en trots dat we een gecombineerd 

hoofdsponsorschap hebben weten af te 

sluiten met Administratiekantoor Mee

wesen (www.meeuwesen.nl) en Q

Promotions (www.q-promotions.nl

logo’s zullen het clubshirt sieren voor de 

regio- en bondscompetitieteams ged

rende de komende drie seizoenen!

Deze shirts worden natuurlijk ook gedr

gen op toernooien. Zoals het aanstaande 

gemeentetoernooi. Op 18 en 19 oktober, 

organiseert onze vereniging het gemee

tetoernooi. Een toernooi waar alle leden 

van onze vereniging, maar ook alle i

woners van onze gemeente, aan deel 

kunnen nemen. Er wordt gespeeld in 

verschillende klassen, waardoor iedereen 

op zijn/haar niveau kan spelen. Er is oo

een beginnersklasse, zodat beginnende 

badmintonners tegen gelijkwaardige t

genstanders kunnen spelen. Ik nodig 

alle, maar in het bijzonder beginnende, 
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en bondscompetitieteams gedu-

rende de komende drie seizoenen! 

Deze shirts worden natuurlijk ook gedra-

gen op toernooien. Zoals het aanstaande 

gemeentetoernooi. Op 18 en 19 oktober, 

onze vereniging het gemeen-

tetoernooi. 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 

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

recht op onze website (www.bcgilze.nl

of bij Maaike de Jong. 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

“Wie nooit van mening is veranderd,

heeft zelden iets geleerd.”

 

~ Slogan NRC Handelsblad ~

 

Technische Co

missie 
 

Op 21 september start de nieuwe co

petitie met een thuiswedstrijd. Vanaf 

10.00 uur is iedereen welkom in sporthal 

‘Achter de Tuintjes’ in Gilze om onze 

teams aan te moedigen. Hieronder lees 

je de vooruitblik op competitieseizoen 

2014-2015 van onze competitieleiders.

Junioren: 

Komend seizoen komt BC Gilze met 5 

jeugd-competitieteams uit in de regi

competitie. 

Het jongste team wat dit jaar zal spelen 

is het U13 team. De vaste spelers b

staan uit Lizzy van Gils, Sanne Paulissen 

en Lars Vermeeren. Zij zullen hulp kri

gen van verschillende invallers, welke 

het gat van een 2e heer zullen opvullen. 

Ze zijn dan misschien het team in de 

jongste categorie, maar zeker niet het 

minste team. Zowel Sanne als Lars zu

len hun debuut maken in de competitie

wereld. We zijn benieuwd wat dit team 

gaat presteren dit jaar. Dat de tege

standers hun borst nat kunnen maken is 

in ieder geval zeker. 

virke@bcgilze.nl 
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competitieteams uit in de regio-

Het jongste team wat dit jaar zal spelen 

is het U13 team. De vaste spelers be-

staan uit Lizzy van Gils, Sanne Paulissen 

ullen hulp krij-

gen van verschillende invallers, welke 

heer zullen opvullen. 

Ze zijn dan misschien het team in de 

jongste categorie, maar zeker niet het 

minste team. Zowel Sanne als Lars zul-

len hun debuut maken in de competitie-
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standers hun borst nat kunnen maken is 
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Dit jaar hebben we 3 teams in de U15 

categorie. Iets waar we als club erg trots 

op zijn. Wij hopen deze teams dan ook 

over een aantal jaar bij de senioren te 

mogen verwelkomen. We beginnen bij 

U15-3. Dit team bestaat uit Jort Wille

se, Bjorn Paulissen, Anouk Baart, Lara 

van Gils en Bente Willemse. De dames 

gaan voor het eerste jaar in een mi

team spelen, dit zal voor alle 3 even 

wennen zijn, maar zeker positief gaan 

uitwerken. De heren in dit team zijn a

tijd gemotiveerd en zetten zich voor 

100% in op zowel training als wedstri

den. 

Het tweede team in de U15 is U15

dit team spelen Jannes Oprins, Koen 

Timmermans, Daphne van Strie

Blom en Kim van Beek. Ook dit is een 

nieuw team waar veel potentie in zit. De 

eerste paar weken zal er flink getraind 

worden in de verschillende combinaties, 

zodat iedereen aan elkaar kan wennen. 

Wij verwachten dat zij aan het einde van 

het seizoen grote stappen hebben g

maakt op zowel technisch als tactisch 

niveau. 

Dan het U15-1 team. Dit team bestaat 

uit Rick van Baal, Joey van Gils, Robine 

Hooft en de zusjes Simone en Fenne 

Kreeft. Bij dit team zal er geen gebrek 

aan motivatie zijn, maar toch z

voor hen ook even aanpoten zijn. Vorig 

jaar zijn enkele spelers kampioen g

worden in de U13, dus nu gaan ze ook 

proberen om in deze categorie kampioen 

te worden. Wij zijn in ieder geval b

nieuwd hoe dit team gaat scoren dit se

zoen. 

Dan willen we graag nog 1 team voo

stellen. Het U17 team, het vlaggenschip 

van de jeugd. Dit team bestaat uit Thibo 

van Gils, Michael Miao, Christa Hooft, 

Maud Faes en Chantal van Beijsterveldt. 

 

 

Dit jaar hebben we 3 teams in de U15 

categorie. Iets waar we als club erg trots 

op zijn. Wij hopen deze teams dan ook 

tal jaar bij de senioren te 

mogen verwelkomen. We beginnen bij 

3. Dit team bestaat uit Jort Willem-

se, Bjorn Paulissen, Anouk Baart, Lara 

van Gils en Bente Willemse. De dames 

gaan voor het eerste jaar in een mix-

team spelen, dit zal voor alle 3 even 

en zijn, maar zeker positief gaan 

uitwerken. De heren in dit team zijn al-

tijd gemotiveerd en zetten zich voor 

100% in op zowel training als wedstrij-

Het tweede team in de U15 is U15-2. In 

dit team spelen Jannes Oprins, Koen 

Timmermans, Daphne van Strien, Sterre 

Blom en Kim van Beek. Ook dit is een 

nieuw team waar veel potentie in zit. De 

eerste paar weken zal er flink getraind 

worden in de verschillende combinaties, 

zodat iedereen aan elkaar kan wennen. 

Wij verwachten dat zij aan het einde van 

en grote stappen hebben ge-

maakt op zowel technisch als tactisch 

1 team. Dit team bestaat 

uit Rick van Baal, Joey van Gils, Robine 

Hooft en de zusjes Simone en Fenne 

Kreeft. Bij dit team zal er geen gebrek 

aan motivatie zijn, maar toch zal het 

voor hen ook even aanpoten zijn. Vorig 

jaar zijn enkele spelers kampioen ge-

worden in de U13, dus nu gaan ze ook 

proberen om in deze categorie kampioen 

te worden. Wij zijn in ieder geval be-

nieuwd hoe dit team gaat scoren dit sei-

aag nog 1 team voor-

stellen. Het U17 team, het vlaggenschip 

van de jeugd. Dit team bestaat uit Thibo 

van Gils, Michael Miao, Christa Hooft, 

Maud Faes en Chantal van Beijsterveldt. 

Deze spelers hebben al vaker met elkaar 

gespeeld, echter was dit een categori

lager dan dat ze dit seizoen gaan doen. 

Dat ze flink aan de bak moeten is zeker, 

maar wij verwachten ook van hen ve

rassende resultaten.  

Wij zijn in ieder geval benieuwd naar het 

komende competitieseizoen en hebben 

er weer ontzettend veel zin in. Wie we

kunnen we net als vorig jaar op de laa

ste zondag enkele teams feliciteren met 

het kampioenschap. Maar tot die tijd… 

wensen wij iedereen veel succes en pl

zier! 

Maaike de Jong – competitieleider Juni

ren 

Senioren: 

Dit seizoen heeft BC Gilze 4 

competitieteams ingeschreven bij Ba

minton Nederland. 

In Gilze 4, wat uit gaat komen in de 1

klasse regio, staan relatief jeugdige sp

lers die samen met Patrick Strengman 

(overgekomen van BECA 2000), Michel 

van Dongen en Irma Sprangers ervoor 

moeten gaan zorgen dat zij deze klasse 

behouden.  Gezien het feit dat Eva, Sofie 

en Giancarlo Oprins al jarenlang met e

kaar in een team hebben gestaan en dus 

goed ingespeeld op elkaar zijn zal dit 

hopelijk resulteren in de nodige punten. 

Het merendeel van Gilze 4 heeft vorig 

seizoen nog 2 klassen lager gespeeld en 

zullen dus ongetwijfeld een uitdagend 

seizoen tegemoet gaan zien.

Gilze 3 staat ook ingedeeld in de 1

klasse en heeft goede kansen om mee te 

gaan strijden voor het kampioenschap. 

Door de jarenlange ervaring van Jill 

Wey, Ruud van Heijst en Christian van 

Zon zijn de tegenstanders gewaa

schuwd om rekening te gaan houden 

met dit team.  
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gespeeld, echter was dit een categorie 

lager dan dat ze dit seizoen gaan doen. 

Dat ze flink aan de bak moeten is zeker, 

maar wij verwachten ook van hen ver-

Wij zijn in ieder geval benieuwd naar het 

komende competitieseizoen en hebben 

er weer ontzettend veel zin in. Wie weet 

kunnen we net als vorig jaar op de laat-

ste zondag enkele teams feliciteren met 

het kampioenschap. Maar tot die tijd… 

wensen wij iedereen veel succes en ple-

competitieleider Junio-

Dit seizoen heeft BC Gilze 4 senioren-

competitieteams ingeschreven bij Bad-

In Gilze 4, wat uit gaat komen in de 1ste 

klasse regio, staan relatief jeugdige spe-

lers die samen met Patrick Strengman 

(overgekomen van BECA 2000), Michel 

van Dongen en Irma Sprangers ervoor 

oeten gaan zorgen dat zij deze klasse 

behouden.  Gezien het feit dat Eva, Sofie 

en Giancarlo Oprins al jarenlang met el-

kaar in een team hebben gestaan en dus 

goed ingespeeld op elkaar zijn zal dit 

hopelijk resulteren in de nodige punten. 

Gilze 4 heeft vorig 

seizoen nog 2 klassen lager gespeeld en 

zullen dus ongetwijfeld een uitdagend 

seizoen tegemoet gaan zien. 

Gilze 3 staat ook ingedeeld in de 1ste 

klasse en heeft goede kansen om mee te 

gaan strijden voor het kampioenschap. 

ange ervaring van Jill 

Wey, Ruud van Heijst en Christian van 

Zon zijn de tegenstanders gewaar-

schuwd om rekening te gaan houden 
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Daarnaast is dit een kans voor Kimberley 

van Zon, Dio van Gils en Colette Graa

mans om te laten zien wat zij allem

petto hebben. Een aantal spelers van dit 

team hebben wellicht de potentie om 

toekomstige spelers voor Gilze 1 worden. 

Het 2de team van Gilze is bijna compleet 

vernieuwd ten opzichte van vorig se

zoen. Gelukkig heeft de Technische 

Commissie dit seizoen weer een beroep 

kunnen doen op de ervaring van Mario 

van Mierlo. Daarnaast is Maartje van 

Nistelrooij overgekomen van BC Tilburg 

en gaat haar uiterste best doen om als 

kopvrouw, samen met haar teamleden, 

zo hoog mogelijk op de ranglijst te ei

digen. Wij denken dat er een top 3 kla

sering mogelijk is!  

Marieke van den Ouweland is overgek

men van team 3 en mag haar kunsten 

voortaan vertonen in 3 onderdelen! De 

mannen Jos Vermeulen en Tim Wirken, 

jarenlang teamgenoten van Marieke in 

Gilze 3, krijgen na jaren nu hun kans om 

te laten zien dat ze op landelijk niveau 

meekunnen.  

Het vlaggenschip van Gilze 1 verwelkomt 

ook 2 nieuwe spelers: Ben van der Veer 

komt over van het tweede team, maar 

heeft jaren geleden ook al voor het ee

ste team gespeeld. Daarnaast is

Stokkermans overgekomen van BECA 

2000. Zij gaat samenspelen met Sandy 

Graafmans, die sinds mensenheugenis al 

in Gilze 1 speelt.  

Jeroen Albers, voornamelijk dubbel en 

mixspecialist en Niels Oomen, onze hu

dige club- en gemeentekampioen, zo

gen voor de overige ervaring die dit 

team rijk is.  

Doelstelling van dit team zal zijn om 

proberen bovenin mee te gaan draaien in 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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van Zon, Dio van Gils en Colette Graaf-

mans om te laten zien wat zij allemaal in 

petto hebben. Een aantal spelers van dit 

team hebben wellicht de potentie om 

toekomstige spelers voor Gilze 1 worden.  

team van Gilze is bijna compleet 

vernieuwd ten opzichte van vorig sei-

zoen. Gelukkig heeft de Technische 

oen weer een beroep 

kunnen doen op de ervaring van Mario 

van Mierlo. Daarnaast is Maartje van 

telrooij overgekomen van BC Tilburg 

en gaat haar uiterste best doen om als 

kopvrouw, samen met haar teamleden, 

zo hoog mogelijk op de ranglijst te ein-
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voortaan vertonen in 3 onderdelen! De 

mannen Jos Vermeulen en Tim Wirken, 

jarenlang teamgenoten van Marieke in 

en nu hun kans om 

te laten zien dat ze op landelijk niveau 

Het vlaggenschip van Gilze 1 verwelkomt 

ook 2 nieuwe spelers: Ben van der Veer 

komt over van het tweede team, maar 

heeft jaren geleden ook al voor het eer-

ste team gespeeld. Daarnaast is Evelien 

Stokkermans overgekomen van BECA 

2000. Zij gaat samenspelen met Sandy 

Graafmans, die sinds mensenheugenis al 

Jeroen Albers, voornamelijk dubbel en 

mixspecialist en Niels Oomen, onze hui-

en gemeentekampioen, zor-

r de overige ervaring die dit 

Doelstelling van dit team zal zijn om 

proberen bovenin mee te gaan draaien in 

de competitie en wellicht voor een stunt 

te kunnen zorgen. 

Remy van Mierlo – competitieleider S

nioren 

Verder heeft onze junioren

hoofdtrainster Maaike een paar weken 

geleden een samenkomst georganiseerd 

voor alle jeugdcompetitiespelers en hun 

ouders.  

In het vergaderzaaltje vertelde zij all

maal interessante zaken die te maken 

hebben met de competitie.

Wij wensen ieder competitieteam

veel succes én plezier komend seizoen!

Namens de TC, 

Mario. 

Recreatie  

Commissie 
 

Hier weer het eerste stukje van de rc

commissie in het nieuwe seizoen. Iede

een is weer bijna terug van vakantie en 

de vakantiekilo’s moeten er weer vanaf. 

Natuurlijk kun je naar Basic

Maar omdat badminton jouw sport is heb 

je meegedaan met de eerste activiteit 

van de rc-commissie.  

virke@bcgilze.nl 
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Wij wensen ieder competitieteam heel 

veel succes én plezier komend seizoen! 

 

Hier weer het eerste stukje van de rc-

commissie in het nieuwe seizoen. Ieder-

een is weer bijna terug van vakantie en 

de vakantiekilo’s moeten er weer vanaf. 

Natuurlijk kun je naar Basic-Fit gaan.  

Maar omdat badminton jouw sport is heb 

je meegedaan met de eerste activiteit 
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Op woensdag 10 september was het 

START- UP TOERNOOI. Iedereen werd in 

groepjes verdeeld over de banen en 

daarna kon je beginnen met wedstrijden 

spelen. Halverwege de wedstrijden was 

het tijd voor een gezond drankje en ha

je omdat je als sporter toch op tijd iets 

moet eten en drinken. Het was 

leuk recreatietoernooi. 

Ook dit seizoen hebben we weer 5 recr

atieteams, de thuiswedstrijden staan op 

de seizoen planner die je vorig seizoen 

hebt gehad met het laatste Virke. Heb je 

deze niet meer dan kun je ook op de site 

kijken van BC-Gilze. De eerste thuiswe

strijd is op dinsdag 14 oktober van 20.30 

tot 23.00. We zijn druk bezig om voor de 

recreatie teams de spelersmappen klaar 

te maken. 

Ook dit jaar is er weer recreatietraining, 

met ongeveer 15 recreanten die zich 

hiervoor hebben opgeven is de 

goed. Vooral nieuwere leden maken hier 

gebruik van, maar ook leden die al wat 

langer op de badminton zitten. De tra

ning is iedere dinsdag van 19.00 tot 

20.30 en gaat door tot 20 januari 2015. 

De training word dit jaar gegeven door 

Eric Graafmans. 

Afgelopen seizoen hebben we afscheid 

genomen van Ruud, Dennis en Fred in 

de rc-commissie. Ik (Jacqueline) als 

voorzitster wil ze alle drie bedanken voor 

de afgelopen jaren dat ze mee hebben 

geholpen met het organiseren van activ

teiten bij de rc-commissie. Natuurlijk 

ben ik op zoek gegaan naar nieuwe l

den die de rc-commissie willen helpen. 

Ik heb Maartje van Nistelrooij als beg

leidend commissie lid  en Joost Roovers 

als competitie leider recreanten g

vraagd en die wilden de rc-commissie 

wel versterken. We zijn nog op zoek 

naar leden die het ook leuk vinden om 
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recreatie teams de spelersmappen klaar 

Ook dit jaar is er weer recreatietraining, 

met ongeveer 15 recreanten die zich 

 opkomst 

goed. Vooral nieuwere leden maken hier 

gebruik van, maar ook leden die al wat 

langer op de badminton zitten. De trai-

ning is iedere dinsdag van 19.00 tot 

20.30 en gaat door tot 20 januari 2015. 

De training word dit jaar gegeven door 

Afgelopen seizoen hebben we afscheid 

men van Ruud, Dennis en Fred in 

commissie. Ik (Jacqueline) als 

voorzitster wil ze alle drie bedanken voor 

de afgelopen jaren dat ze mee hebben 

geholpen met het organiseren van activi-

. Natuurlijk 

ben ik op zoek gegaan naar nieuwe le-

commissie willen helpen. 

Ik heb Maartje van Nistelrooij als bege-

leidend commissie lid  en Joost Roovers 

als competitie leider recreanten ge-

commissie 

e zijn nog op zoek 

naar leden die het ook leuk vinden om 

bij onze commissie te komen. Vind je het 

ook leuk om iets te doen voor jouw club 

naast badmintonnen, spreek dan een 

van onze commissieleden aan.

Ook dit seizoen worden er weer verschi

lende toernooien en activiteiten georg

niseerd vanuit de rc-commissie, hier 

krijg je vanzelf een uitnodiging voor. Het 

eerst volgende toernooi is natuurlijk het 

gemeente toernooi. Hier hebben jullie 

inmiddels allemaal al via de mail bericht 

van gehad om je op te geven. Z

partner (mix/dubbel) en speel mee met 

dit toernooi. 

Dit was het dan weer namens de rc

commissie. 

 

Aankondiging

gemeentetoernooi
 

Het is weer zover! Op 18 & 19 oktober 

2014 organiseert BC Gilze het jaarlijkse 

Gemeentetoernooi.  

Dit evenement staat elk jaar weer garant 

voor spektakel, ontspanning en sportiv

teit! Dus ben je jong of oud, professi

neel of een recreant? Iedere inwoner van 

de gemeente Gilze-Rijen kan zich hie

voor inschrijven, evenals alle leden van 

zowel BC Gilze als BC Bever. Er wordt 

gebadmintond zowel op zaterdag als op 

zondag van 9.00 uur tot 18.00 uur. Er 

wordt gespeeld in het poule

teem, voor iedere deelnemer voldoende 

wedstrijden dus.  

Ook niet-leden zijn verzekerd van aa

gename wedstrijden!  
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Voor ieder speelniveau is er een klasse, 

dus wees niet bang om je in te schrijven! 

Er zijn genoeg leden die je graag zouden 

willen helpen met de regels. Tevens zijn 

familie, vrienden en kennissen van harte 

welkom om te komen kijken en om de 

spelers aan te moedigen in Sporthal Ac

ter de Tuintjes in Gilze.  

Badminton mag wel de snelste racke

sport zijn in de wereld, maar ingewikkeld 

 

 

 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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is het zeker niet! De inschrijving loopt 

t/m 3 oktober 2014. Het inschrijfform

lier is te downloaden op www.bcgilze.nl

op deze site kun je nog veel meer info

matie vinden over de sport badminton 

en over de vereniging. Voor vragen over 

het toernooi of de inschrijving kun je een 

mail sturen naar maaikede-

jong2@hotmail.com. Tot 18

de Gilse sporthal! 
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Vanaf nu te koop 

(beperkte oplage!):

de nieuwe BC Gilze

 

 

 

 

Vanaf nu te koop  

(beperkte oplage!): 

de nieuwe BC Gilze-mascotte 

“Gil”!! 

 

€ 19,95 per stuk

 

 

PS: alle competitieteams (juni

ren en senioren) krijgen vanaf 

volgend competitieseizoen een 

‘team-mascotte’ gratis in brui

leen van de TC. 

 

 

 

 

Info/betalen bij Mario 
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mascotte 

 stuk         

PS: alle competitieteams (junio-

ren en senioren) krijgen vanaf 

volgend competitieseizoen een 

mascotte’ gratis in bruik-
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Kopij: virke@bcgilze.nlvirke@bcgilze.nl 
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Jeugdcommissie
 

Hallo allemaal, 

Dit is alweer het eerste Virke van dit 

nieuwe seizoen! Hopelijk hebben jullie er 

allemaal weer heel veel zin in! In dit ee

ste Virke staat  in ieder geval het kam

verslag van het afgelopen jeugdkamp, 

wat volledig in het teken stond van de 

Middeleeuwen!  

De eerste 3 woensdagen van het nieuwe 

seizoen zijn gestart met de jeugdwe

vingsactie. Gelukkig waren er een aantal 

enthousiaste nieuwe kinderen die we

licht lid willen worden. Daarnaast blijven 

we op zoek gaan naar nieuwe enthous

aste jeugdleden. Dus jullie broertjes, 

zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes en 

vriendinnetjes 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 ba

mintonnen, breng hem of haar dan op 

woensdagavond mee!  

Ook hebben jullie inmiddels allemaal het 

inschrijfformulier voor het gemeent

toernooi gekregen. Hopelijk doen jullie 

allemaal op 18 en 19 oktober a.s.  mee 

aan dit gezellige maar vooral sportieve 

toernooi.   

Tenslotte wens ik jullie namens 

jeugdcommissie een heel sportief en g

zellig seizoen toe!  

Namens de jeugdcommissie, 

Ilse van den Braak  

 

 

 

 

 

Jeugdcommissie 
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inschrijfformulier voor het gemeente-
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allemaal op 18 en 19 oktober a.s.  mee 

aan dit gezellige maar vooral sportieve 

Tenslotte wens ik jullie namens de 

jeugdcommissie een heel sportief en ge-

PR Commissie
 

De vakantie is weer voorbij, tijd voor de 

start van een nieuw seizoen. Een seizoen 

waarin “Restaurant Sporthal Achter de 

Tuintjes” is veranderd in “Restaurant 

Achter de Tuintjes”. Zoals bij de meeste 

van jullie al wel duidelijk is geworden, is 

dat het beheer van de sporthal niet meer 

bij Jim ligt, maar bij de gemeente. 

 

Dit is voor iedereen een grote verand

ring en zeker voor de PR Commissie. Er 

moest op zoek worden gegaan naar een 

nieuwe hoofdsponsor voor de senioren 

bonds- en regiocompetitie. Het heeft e

hele zomervakantie geduurd, maar g

lukkig zijn twee sponsoren gevonden, die 

samen het hoofdsponsorschap op zich 

nemen. Administratiekantoor Mee

wesen 

 

 

 

 

en Q-Promotions 

 

 

 

zullen de komende drie seizoenen de 

hoodsponsoren zijn van de seniorenco

petitie. 
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zullen de komende drie seizoenen de 

zijn van de seniorencom-
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Dit betekent ook dat alle senioren co

petitiespelers komend seizoen in een 

vernieuwd shirt spelen.  

Bij de jeugdcompetitie is de hoofdspo

sor nog steeds Fysiotherapie Ingrid 

Veroude. 

 

 

Buiten de hoodsponsoren zijn er ook de 

sponsoren op de telborden. Hierin zijn 

voor komend seizoen een aantal wijzigen 

opgetreden. De teamleiders zullen bij 

elke thuiswedstrijd verantwoordelijk zijn 

voor de juiste sponsors op de telborden. 

Deze worden hier over ingelicht.

Verder zal komend seizoen de bestelm

gelijkheden voor clubkleding wijzigen. 

Elk lid van BC Gilze kan op elk moment 

in het seizoen clubkleding bestellen. Dit 

doe je door een bestelformulier in te vu

len en in te leveren bij Femke van Riel. 

Na betaling zal de bestelling worden 

doorgegeven bij Wilkin. De bestelronde 

in januari komt hiermee te vervallen.

 

Ook zijn de heuse BC Gilze pennen nog 

steeds verkrijgbaar. Ze kosten €1,25 

p/stuk. In het jubileumjaar 2014 geldt 

een speciale aanbieding: 4 pennen voor 

€5,-. 

 

 

 

 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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Iedereen veel succes voor het komende 

seizoen en maak er een leuk en sportief 

seizoen van.  

 

 

Groeten namens de PR Commissie,

 

Jos Vermeulen 
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Haarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode 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 
 

 

 

 

Haarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la bellezaHaarmode la belleza    

U kapster en nagelstyliste.    

& leuke workshop of cadeaubon. 
51217219 

www.haarmodelabelleza.nl     

Tegen inlevering van deze bon € 2,- korting 

C1000 Hapers
Nieuwstraat 109
5126 CC Gilze

Tel: 0161 451206
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C1000 Hapers 
Nieuwstraat 109 
5126 CC Gilze 

0161 451206 
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Jarige jeugdleden
 

Mijke de Jonge   

Colette Graafmans   

Wessel Goedhart   

Maud Faes    

Chantal van Beijsterveldt  

Rosalie Leuring   

Simone Kreeft   

Fenne Kreeft   

Thibo van Gils   
 

Jarige seniorleden
 

Naomi van de Staak  

Els Graafmans   

Kitty van Noort   

Evelien Stokkermans  

Peter Geerts    

Ben van der Veer Jr  

Kees van der Heijden  

Michel van Boxtel   

Ruud van Heijst   
 

 

Zaaldiensten 
 

24 september:   
Kees vd Heijden – Femke van Riel
 
1 oktober:   
Claud Klaassen – Mariëlla Theeuwes
 
8 oktober:   
Ivana Huijskens – Marieke vd Ouweland
 
15 oktober:  
Tony Huijskens – Melanie den Ridder

 

22 oktober 

Jannick Ickenroth – Frans Oprins

 

29 oktober 

Izaak Kluit – Erwin Oprins 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Jarige jeugdleden 

26 sep 

04 okt 

11 okt 

12 okt 

13 okt 

19 okt 

31 okt 

31 okt 

5 nov 

Jarige seniorleden 

6 okt 

7 okt 

10 okt 

11 okt 

15 okt 

19 okt 

1 nov 

2 nov 

3 nov 

Femke van Riel 

Mariëlla Theeuwes 

Marieke vd Ouweland 

Melanie den Ridder 

Frans Oprins 

 

5 november 

Winfried de Kock – Frank van Oosterwi

ck 

 

Af & Bij 
 

Af: 

 

- Jordan Schara 
- Fred van Eck 
- Mariska van Eck 
- Corné Pijpers 
- Jeroen Swaans 
- Joris de Valk 
 

Bij: 

 

-  Susanne vd Vegte – vd Nieuwelaar
-  Simone Helmstrijd 
-  Sem van Engelen 
  

Van de Pennin

meester 
 
Hallo clubleden, 

met ingang van februari 2014 gaat N

derland gebruik maken van IBAN rek

ning nummers. Dit is een langere versie 

van het huidige rekeningnummer. Als 

het gaat om automatische overschrijvi

gen, verandert de bank als goed is het 

rekeningnummer automatisch. Dit kan 

fout gaan, dus let goed op! Ook BC Gilze 

gaat gebruik maken van een IBAN. Let 

goed op dat dit nummer gebruikt wordt!

 

IBAN  - NL78 RABO 0116 6924 64

 

Heb je nog vragen, dan kan je altijd co

tact met me opnemen. 

 

Groetjes, 

Christian van Zon 

virke@bcgilze.nl 

Frank van Oosterwij-

vd Nieuwelaar 

Van de Penning-

et ingang van februari 2014 gaat Ne-

derland gebruik maken van IBAN reke-

ning nummers. Dit is een langere versie 

rekeningnummer. Als 

het gaat om automatische overschrijvin-

gen, verandert de bank als goed is het 

rekeningnummer automatisch. Dit kan 

fout gaan, dus let goed op! Ook BC Gilze 

gaat gebruik maken van een IBAN. Let 

goed op dat dit nummer gebruikt wordt! 

NL78 RABO 0116 6924 64 

Heb je nog vragen, dan kan je altijd con-
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Jeugd 
 
 

Beeeeedankt! Dio van Gils, voor het 

doorgeven van de pen. Ik dacht dat we 

vrienden waren…. 

Maar goed, hier dus 

een stukje van mij: 

Ik ben Jannes Oprins, 

14 (en een half) jaar 

oud en ik woon in de 

Nerhovensestraat in 

Gilze. Ongeveer 5 

jaar geleden zijn we 

daar naartoe verhuisd 

en ik vind het daar 

heel fijn wonen. We 

zijn  met zijn vijven, 

mijn ouders, Eva, So-

fie en ik heb en nog 

een hond Storm, een 

kat Appie en twee 

kippen. Wij denken 

soms dat onze dieren 

geestelijk niet in orde 

zijn. De kat eet bij-

voorbeeld hondenvoer en de hond ka

tenvoer. Ook heeft de brandweer onze 

kat een keer uit de boom moeten re

den. 

Bij mij in de buurt wonen ook veel vrie

den die ik nog ken van de basisschool, 

waarmee ik veel game en skate, dus dat 

is erg gezellig. Nu zit ik op De Nassau in 

Breda en zit ik in 3 havo.  
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Beeeeedankt! Dio van Gils, voor het 

doorgeven van de pen. Ik dacht dat we 

voer en de hond kat-

weer onze 

kat een keer uit de boom moeten red-

e buurt wonen ook veel vrien-

den die ik nog ken van de basisschool, 

waarmee ik veel game en skate, dus dat 

is erg gezellig. Nu zit ik op De Nassau in 

 

 

 

Het gaat goed op school, alleen mijn 

beste vriend is dit jaar blijven 

dat vind ik wel heel jammer. Ik ga nu 

badmintonnen in Gi

ze U15-

weer een leuk se

zoen van maken.

 

Ik geef de pen door 

aan….. 

Giancarlo Oprins
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Het gaat goed op school, alleen mijn 

beste vriend is dit jaar blijven zitten en 

dat vind ik wel heel jammer. Ik ga nu 

badmintonnen in Gil-

-2 en ik ga er 

weer een leuk sei-

zoen van maken. 

Ik geef de pen door 

aan…..  

Giancarlo Oprins. 
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Kopij: virke@bcgilze.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

virke@bcgilze.nl 
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senioren 
 

Hallo, ik ben William Aarts, 32 jaar, g

boren in Tilburg en 

opgegroeid in Riel. 

 

Sinds eind maart 

2013 woon ik in  

Gilze in het Jacht-

veld om precies te 

zijn. Ik werk bij 

vaste plantenkwe-

kerij John van 

Oosterwijck en 

mijn werkzaamhe-

den zijn daar heel 

gevarieerd. In het 

voorjaar zijn we druk met het same

stellen van de orders voor onder andere

boomkwekerijhandelaren, andere tui

centra en collega-kwekerijen. 

We kopen soms ook in bij andere coll

ga-kwekers.  

Daarvan krijgen we de afleveringsbo

nen vanuit het kantoor en daar staat op 

wat de verdere bestemming is.

orders zo compleet mogelijk te maken

en voor de tuincentrums om die

zo compleet mogelijk te ontvangen

er iets niet goed is dan maak ik daar een 

aantekening van.  

In de zomermaanden is het wat

dan is er tijd om nieuwe productie op te 

potten en uit te zetten op de kwekerij en

is er ook tijd om onderhoud aan de kw

kerij te doen. In de wintermaanden ri

den we de kassen weer vol.  

Hoe ik bij de badmintonvereniging ben 

gekomen is als volgt: In augustus 2013 

kreeg ik een flyer in de brievenbus van 

de badmintonvereniging en daar stond 

het internetadres op. Daar heb ik op g

reageerd en sinds november 2013 ben ik 

lid wat mij erg goed bevalt. 
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Hallo, ik ben William Aarts, 32 jaar, ge-

zijn we druk met het samen-

voor onder andere 

, andere tuin-

bij andere colle-

Daarvan krijgen we de afleveringsbon-

nen vanuit het kantoor en daar staat op 

wat de verdere bestemming is. (o.a. om 

jk te maken 

en voor de tuincentrums om die orders 

mogelijk te ontvangen). Als 

ik daar een 

maanden is het wat rustiger, 

dan is er tijd om nieuwe productie op te 

potten en uit te zetten op de kwekerij en 

om onderhoud aan de kwe-

kerij te doen. In de wintermaanden rij-

Hoe ik bij de badmintonvereniging ben 

ugustus 2013 

kreeg ik een flyer in de brievenbus van 

de badmintonvereniging en daar stond 

het internetadres op. Daar heb ik op ge-

ovember 2013 ben ik 

 

 

 

Naast het badminton doe ik nog één 

keer per week aan korfbal. Mijn 

hobby's zijn in de tuin werken en 

spotten

voor

go

Wat mij daarbij 

vooral interesseert 

is waar ze va

daan 

wat hun b

ming is

ten nu wat meer 

van mij.

De 

wil ik 

graag doorgeven 

aan Maartje van Nistelrooij.

 

 

Vriendelijke groeten, William
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Naast het badminton doe ik nog één 

keer per week aan korfbal. Mijn andere 

hobby's zijn in de tuin werken en “trein-

spotten” en dan 

vooral 

goederentreinen. 

Wat mij daarbij 

vooral interesseert 

waar ze van-

daan komen en 

wat hun bestem-

ming is Jullie we-

ten nu wat meer 

van mij. 

De doorgeefpen 

wil ik bij deze 

graag doorgeven 

aan Maartje van Nistelrooij. 

 

William Aarts. 
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Bruiloft – Partijen – Themafeesten – Personeelsfeest –

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

Kopij: virke@bcgilze.nl

 
 

 

 

– Receptie – 

(ook voor groepen) 

mail.: info@hooikar.nl 

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

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

Huishoudelijke en cadeauartikelen. Maar ook voor uw:

Pasfotoservice, Stomerij service en Klein naaigarnituur

Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze

Tel: 0161-456633 

Hapers

virke@bcgilze.nl 

Gazelle 
Sparta 
Batavus 
Keeway 
Peugeot 
Kymco 
Aprilla 
Tomos 
Sym 

 
tel: 0161-452642 

 
Meldt u nu aan voor  onze  gratis digitale nieuwsbrief en 

profiteer van onze acties en aanbiedingen. 

Maar ook voor uw: 

Klein naaigarnituur 

Novy Hapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze 

Hapers 
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Teamverhaal U 17
Het oudste competitieteam van de jeugd 

maakt dit seizoen de aftrap met verschi

lende verhalen uit de nog niet zo oude 

doos… 

Hoi, ik ben Michael en heb al een tijdje 

geen competitie meer gespeeld dus dit 

verhaal is alweer een paar jaar ou

ik me het goed herinner was het in de 

U11.  

Een jongen waar ik tegen moest spelen 

zat nog niet zo lang op badminton. Bij 

elk punt dat hij maakte juichte hij mi

stens tien seconden. Daarna pakte hij de 

shuttle op en liep hij terug voor de vo

gende rally.  

Na drie 

keer 

missen 

ging de 

shuttle 

eindelijk 

weer 

over het 

net. Bij 

elk punt 

dat ik 

maakte 

begon er 

weer een 

heel an-

der ritueel. Hij pakte de shuttle op, 

 

 

Teamverhaal U 17 
Het oudste competitieteam van de jeugd 

maakt dit seizoen de aftrap met verschil-

lende verhalen uit de nog niet zo oude 

heb al een tijdje 

geen competitie meer gespeeld dus dit 

verhaal is alweer een paar jaar oud. Als 

het goed herinner was het in de 

Een jongen waar ik tegen moest spelen  

zat nog niet zo lang op badminton. Bij 

elk punt dat hij maakte juichte hij min-

stens tien seconden. Daarna pakte hij de 

shuttle op en liep hij terug voor de vol-

eel. Hij pakte de shuttle op, 

kruipt onder het net door om vervolgens 

persoonlijk de shuttle aan mij terug te 

geven. Na drie kwartier waren we eind

lijk klaar met de wedstrijd (g

door mij), om daarna weer tegen elkaar 

te spelen in de dubbel. Yes…

Hoi, ik zal me even voorstellen: Ik ben 

Maud, ik ben 14 jaar en zit in het derde 

jaar van het Reeshof College. 

Ik geloof dat dit nu mijn 7e

Gilze en ik vind het nog steeds erg leuk. 

Dit is nu het 5e jaar dat ik competitie 

speel. Ik heb er ook dit jaar weer erg 

veel zin in. Dit is de eerste keer dat ik in 

de U-17 speel. Ik verwacht dat we het 

dit jaar wel moeilijk gaan krijgen en dat 

we heel erg goed ons best moeten gaan 

doen. Ik denk wel dat we het erg gezellig 

zullen hebben met z’n allen en uiteind

lijk gaat het daar toch om, vind ik. Een 

hele leuke herinnering heb ik aan de 

competitieperiode van twee jaar gel

den. Ik zat toen in het team samen met 

Anna Belterman, Imke van den Brand, 

Michael Miao en Joey van Gils. Wij zijn 

toen kampioen geworden in de U13. Na 

de laatste wedstrijd, toen bekend was 

geworden dat we kampioen waren, zijn 

we uitgenodigd door de vader va

chael om daar gezellig een frietje en een 

snack te eten. Hij had zelfs de friettent 

versierd met slingers. Zo hebben we ons 

competitiejaar erg gezellig afgesloten. 

Daarna zijn we nog naar de Brabantse 

kampioenschappen geweest en zijn we 

uiteindelijk 3e geworden. Hopelijk wordt 

dit jaar ook weer erg gezellig!

Hallo, ik ben Chantal van Beijsterveldt 

en speel al een aantal jaar competitie. Ik 

vind het altijd heel erg leuk om mee te 

doen! Zo leer je ook andere mensen 

kennen en doe je veel wedstrijdervaring 

op! Je komt leuke, sportieve tegensta

ders tegen, maar ook tegenstander waar 
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kruipt onder het net door om vervolgens 

soonlijk de shuttle aan mij terug te 

tier waren we einde-

strijd (gewonnen 

door mij), om daarna weer tegen elkaar 

te spelen in de dubbel. Yes… 

Hoi, ik zal me even voorstellen: Ik ben 

Maud, ik ben 14 jaar en zit in het derde 

jaar van het Reeshof College.  

e jaar is bij BC 

Gilze en ik vind het nog steeds erg leuk. 

jaar dat ik competitie 

speel. Ik heb er ook dit jaar weer erg 

veel zin in. Dit is de eerste keer dat ik in 

17 speel. Ik verwacht dat we het 

gaan krijgen en dat 

we heel erg goed ons best moeten gaan 

doen. Ik denk wel dat we het erg gezellig 

zullen hebben met z’n allen en uiteinde-

lijk gaat het daar toch om, vind ik. Een 

hele leuke herinnering heb ik aan de 

competitieperiode van twee jaar gele-

n. Ik zat toen in het team samen met 

Anna Belterman, Imke van den Brand, 

Michael Miao en Joey van Gils. Wij zijn 

toen kampioen geworden in de U13. Na 

de laatste wedstrijd, toen bekend was 

geworden dat we kampioen waren, zijn 

we uitgenodigd door de vader van Mi-

chael om daar gezellig een frietje en een 

snack te eten. Hij had zelfs de friettent 

versierd met slingers. Zo hebben we ons 

competitiejaar erg gezellig afgesloten. 

Daarna zijn we nog naar de Brabantse 

kampioenschappen geweest en zijn we 

geworden. Hopelijk wordt 

dit jaar ook weer erg gezellig! 

Hallo, ik ben Chantal van Beijsterveldt 

en speel al een aantal jaar competitie. Ik 

vind het altijd heel erg leuk om mee te 

doen! Zo leer je ook andere mensen 

kennen en doe je veel wedstrijdervaring 

op! Je komt leuke, sportieve tegenstan-

ders tegen, maar ook tegenstander waar 
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je liever niet nog een keer tegen zou wi

len spelen. Ook dit jaar heb ik weer heel 

erg veel zin in het seizoen en heb ik een 

heel erg leuk team! 

Hoi, ik ben Thibo van Gils. Ik ben in 

 

2011 bij BC Smash in Baarle-Nassau b

gonnen met badminton. Daar speelde ik 

minicompetitie. Dit vond ik erg leuk. Het 

was wel een beetje te makkelijk ofwel 

weinig tegenstand, dus zocht ik het h

gerop bij BC Gilze.  

Het seizoen 2012-2013 heb ik JMU

gespeeld en zijn we kampioen geworden. 

De meeste partijtjes waren ook daar nog 

erg makkelijk. Afgelopen jaar seizoen 

zijn we met JMU-13 tweede geworden. 

Alleen de Reeshof was sterker.  

Ook waren de meeste wedstrijdjes red

lijk simpel. Score was 85%. Komend jaar 

Kopij: virke@bcgilze.nl

je liever niet nog een keer tegen zou wil-

len spelen. Ook dit jaar heb ik weer heel 

erg veel zin in het seizoen en heb ik een 

Hoi, ik ben Thibo van Gils. Ik ben in  

Nassau be-

gonnen met badminton. Daar speelde ik 

minicompetitie. Dit vond ik erg leuk. Het 

was wel een beetje te makkelijk ofwel 

weinig tegenstand, dus zocht ik het ho-

2013 heb ik JMU-11 

gespeeld en zijn we kampioen geworden. 

De meeste partijtjes waren ook daar nog 

erg makkelijk. Afgelopen jaar seizoen 

de geworden. 

 

strijdjes rede-

lijk simpel. Score was 85%. Komend jaar 

zal JMU-17 moeilijker, maar wel leuker 

worden.  
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17 moeilijker, maar wel leuker 
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Kampverhaal 
 

“Terug naar de Middeleeuwen”

Geachte dames, heren, prinsessen, ri

ders en andere genodigden, 

Met onderstaand verhaal willen wij,

ning Richard en mijn voltallige hofho

ding, verslag doen van het Middeleeuws 

weekend wat gehouden is op 4, 5 en 6 

juli 2014. Wij willen iedereen bedanken 

voor een gezellig, Middeleeuws en strij

vol weekend. Zonder jullie was het niet 

geslaagd! 

Met Middeleeuwse groet, 

Koning Richard 

---------------------------------------------

--- 

Er was eens… 

…een koning genaamd Koning Richard. 

 

 

 

 

“Terug naar de Middeleeuwen” 

Geachte dames, heren, prinsessen, rid-

Met onderstaand verhaal willen wij, Ko-

ning Richard en mijn voltallige hofhou-

ding, verslag doen van het Middeleeuws 

weekend wat gehouden is op 4, 5 en 6 

juli 2014. Wij willen iedereen bedanken 

voor een gezellig, Middeleeuws en strijd-

vol weekend. Zonder jullie was het niet 

---------------------------------------------

…een koning genaamd Koning Richard.  

 

Hij woonde samen met zijn vrouw 

Groothertogin Jacqueline den Jonge van 

Goirle, Gravin van den Kapittelenstraat 

tot den straat der Raadshuizen, baro

nes van Gilze tot der woestenijen van 

den Bevers in Rijen, Beschermvrouwe 

van BC Gilze en het jeugdkamp 2014 

enzovoorts enzovoorts en zijn dochter 

Kroonprinses Maaike den Jonge van G

irle, Gravin van den Kapittelenstraat tot 

den straat der Raadshuizen, 

Gilze tot der woestenijen van den Bevers 

in Rijen, Beschermvrouwe van BC Gilze 

en het jeugdkamp 2014 enzovoorts e

zovoorts in een mooi, groot kasteel in 

Goirle. Zij woonden daar niet alleen, 

want ook de hofhouding van Konin

chard woonde in dit Middeleeuws ka

teel.  

De hofhouding bestond uit: 

Ridder Joris en de draak 

Robin Hoed Ben, Tim de kampsgek, k

ninklijke koksknecht Monique, koninkli

ke smidsvrouw Eva, fee Marieke, Ki

berley Magna Magica en koninklijke ko

kin Ilse. Al met al een gezellige boel.

In het weekend van 4, 5, en 6 juli gaat 

de jeugd van BC Gilze op bezoek op dit 

prachtige kasteel. Omdat het kasteel niet 

ver van Gilze af ligt gaan de jeugdleden 

op hun stalen ros onder begeleiding van 

de hofhouding naar het kasteel. Dit valt 

nog niet mee voor sommige bataljons, 

want zowel het bataljon van fee Marieke 

als van kroonprinses Maaike zijn het 

spoor even bijster. Gelukkig is het volk 

in Goirle zo vriendelijk om hen te helpen, 

zodat iedereen al snel de goede kant op 

wordt gestuurd. Eenmaal aangekomen 

bij het kasteel krijgt iedereen een lekker 

ijsje en een glaasje fris, zodat iedereen 

even goed kan bijkomen van de tocht.
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want ook de hofhouding van Koning Ri-
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ley Magna Magica en koninklijke kok-

Al met al een gezellige boel. 

In het weekend van 4, 5, en 6 juli gaat 

de jeugd van BC Gilze op bezoek op dit 

prachtige kasteel. Omdat het kasteel niet 

ver van Gilze af ligt gaan de jeugdleden 

op hun stalen ros onder begeleiding van 

asteel. Dit valt 

nog niet mee voor sommige bataljons, 

want zowel het bataljon van fee Marieke 

als van kroonprinses Maaike zijn het 

spoor even bijster. Gelukkig is het volk 

in Goirle zo vriendelijk om hen te helpen, 

zodat iedereen al snel de goede kant op 

ordt gestuurd. Eenmaal aangekomen 

bij het kasteel krijgt iedereen een lekker 

ijsje en een glaasje fris, zodat iedereen 

even goed kan bijkomen van de tocht. 
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Na de speech van Koning Richard gaat 

iedereen zijn bed opmaken en het ka

teel en de omgeving verkennen. 

Voorafgaand aan de fietstocht zijn alle 

jeugdleden ingedeeld in bataljons. Om 

de bataljons te herkennen tijdens het 

kamp vindt na de verkenning de eerste 

activiteit plaats. Elke groep gaat een ri

derschild maken in zijn eigen kleur en 

met een verzonnen logo en naam. De 

ridderschilden zijn allemaal zeer mooi 

gemaakt en Koning Richard was trots op 

zijn bezoekers.  

Na deze knutselactiviteit is het inmiddels 

donker geworden rondom het kasteel. 

Omdat de jeugdleden nog lang niet moe 

zijn hebben kampsgek Tim en Robin 

Hoed Ben een groot, warm (zeg maat 

bloedheet) kampvuur gemaakt. Rondom 

het kampvuur is het enorm gezellig, to

dat Koning Richard ineens in paniek de 

vuurcirkel binnen komt rennen. ‘Help, 

help!’ , roept hij. ‘Ik heb net heerlijk g

badderd in den koninklijke badkamer, 

maar toen ik terug kwam was mijn kroon 

verdwenen!’ Alle jeugdleden en de ho

houding kijken elkaar aan en na een 

paar seconden barst er een lawaai van 

jewelste los. Iedereen gaat elkaar o

dervragen, beschuldigen, zoeken, maar 

niemand kan de Koning helpen. Net op 

het moment dat het kamp een zware 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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help!’ , roept hij. ‘Ik heb net heerlijk ge-

n koninklijke badkamer, 

maar toen ik terug kwam was mijn kroon 

verdwenen!’ Alle jeugdleden en de hof-

houding kijken elkaar aan en na een 

paar seconden barst er een lawaai van 

jewelste los. Iedereen gaat elkaar on-

dervragen, beschuldigen, zoeken, maar 

kan de Koning helpen. Net op 

het moment dat het kamp een zware 

domper zal worden, dankzij de ontroos

bare en doodongelukkige Koning R

chard, komt Kimberley Magnica Magica 

terug van haar zoektocht. Ze heeft een 

brief gevonden van de draak van Joris en 

de draak. De draak is de beste vriend 

van Joris. De draak schrijft dat hij gezien 

heeft wie de kroon heeft gestolen, maar 

dat hij dit niet durft te zeggen. Hij maakt 

een deal met de kinderen, zodat zij er 

achter kunnen komen wie de dader is. 

Hij spreekt af dat de kinderen het gehele 

kamp verschillende activiteiten gaan 

doen en dat hij steeds per activiteit ve

schillende hints achterlaat, zodat de b

taljons er zo achter kunnen komen wie 

de dader is. Een zware taak dus voor de 

kinderen. Na deze gebeurtenis zijn d

jongste onder ons toch wel een beetje 

moe geworden en ze gaan dan ook hun 

bed opzoeken. De oudste jeugd heeft 

nog wel wat energie over en zij gaan dan 

ook een heuse Kruistocht lopen. Al met 

al…dag één zou een rustige opstart dag 

moeten zijn, maar het wer

diefstal, emoties en een strijdplan.

Zaterdagochtend zijn koksknecht Mon

que en Groothertogin Jacqueline al vroeg 

uit de veren, want het ontbijt moet 

klaargemaakt worden. Zodra alle kind

ren weer zijn ontwaakt krijgen zij een 

heel grote boterham (door de lengte g

sneden) en een glaasje verse melk om 

de dag goed te beginnen. Groothertogin 

Jacqueline had zeer slecht geslapen, ze 

vond het zo erg dat haar man Koning 

Richard zijn kroon kwijt was en ze vraagt 

nogmaals de hulp van de kinderen. Deze 

beloven op hun beurt hun uiterste best 

te doen. Om meteen de daad bij het 

woord te voegen vertrekken de kinderen 

samen met een groot gedeelte van de 

hofhouding richting het woud om daar 

een potje Levend Stratego en Levend 

kwartet te spelen.  
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Helaas zijn de weergoden ons niet gu

stig gezind, want onderweg is er toch 

wel een kleine regenbui. Gelukkig is het 

na een half uurtje weer droog en kan er 

alsnog gestreden worden door de ve

schillende bataljons. 

Na deze zware strijd hebben de meeste 

ridders en prinsessen wel weer honger 

en keert iedereen terug naar het kasteel. 

Ondertussen hebben koksknecht Mon

que en kokkin Ilse de lunch voorbereid. 

Iedereen krijgt een lekker stuk brood 

met een gebraden kippetje. Echt Midde

eeuws eten wat natuurlijk met de ha

den gegeten moet worden. Echter heeft 

koksknecht Monique nog een hele da

taak aan deze kippetjes, de slager uit 

het dorp heeft een rekenfout gemaakt 

waardoor ze uiteindelijk vier uur lang 

aan het braden is om al het vlees te b

reiden. Zoals Kampsgek Tim zegt: ‘ 

Mmm.., lekker chicken tonight.’ Na de 

lunch is het tijd voor wat kleine spell

tjes, zodat iedereen weer actief bezig is. 

Natuurlijk mag een potje touwtrekken 

tegen de hofhouding niet ontbreken. Dat 

de kinderen goed gegeten hebben wordt 

al snel duidelijk, want tot twee keer! toe 

winnen de kinderen het touwtrekken van 

de hofhouding. De hofhouding moet hier 

even van bijkomen en de kinderen he

ben wat tijd om zelf te spelen. Dat de 

kinderen op badminton zitten en niet op 

voetbal wordt al snel duidelijk. Na een 

potje voetballen wordt keeper Jannes 

uitgeroepen tot Panna Jannes, staat het 

zweet op de voorhoofden en is de bal 

een stuk of twintig keer uit de prikke

bosjes gehaald door Koen. 

Ook `s avonds moet er natuurlijk geg

ten worden. En ja hoor, koksknecht M

nique is weer aan de slag gegaan met 

haar barbecue. Met zijn allen eten en 

drinken we heerlijk. ‘Tijd om op te fri

sen’, zegt Koning Richard. Die avond 
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s weer aan de slag gegaan met 

haar barbecue. Met zijn allen eten en 

drinken we heerlijk. ‘Tijd om op te fris-

sen’, zegt Koning Richard. Die avond 

staan er niet één maar twee activiteiten 

op het programma. De kinderen gaan 

zich opfrissen en bij de meiden ont

een heuse kapsalon op het slaapverblijf 

wat resulteert in de mooiste haarcre

ties. Uiteindelijk is iedereen opgefrist 

voor de volgende uitdaging. Koninklijke 

smidsvrouw Eva en Koning Richard he

ben samen het spel Levend Kolonisten 

van Goirle gemaakt. Samen met de ki

deren gaan ze dit spel spelen en de strijd 

is al snel zichtbaar. Elke groep kan door 

middel van verschillende spelletjes en 

het dobbelen op het spelbord grondsto

fen verdienen om zo hun straten, dorpen 

en steden uit de breiden. Helaas moet

strijd voortijdig afgebroken worden, 

doordat een andere Nederlandse deleg

tie onder leiding van Lodewijk van Galië 

een strijd gaat leveren in Brazilië tegen 

Costa Rica. Samen kijken we naar de 

wedstrijd van het Nederlands elftal op 

onze eigen tribune. Een wedstrijd die we 

niet snel zullen vergeten, want 

oh..oh…oh wat is het bloedstollend 

spannend. 

Het eindresultaat is natuurlijk helemaal 

geweldig. Winst voor Nederland dankzij 

strafschoppen. Na de zware inspanni

gen van dag twee gaat iedereen weer 

naar zijn bed…althans bijna iede

een..want hoe kan het zijn dat toevallig 

enkele luchtbedden van de hofhouding 

steeds leeglopen?!?  
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Heel vreemd. Dag twee zit er op, nog 

één te gaan en Koning Richard heeft zijn 

kroon nog steeds niet terug.De ochten

zon komt op en langzaamaan gaan de 

oogjes weer open. Dit keer heeft Groo

hertogin Jacqueline weer slecht gesl

pen, maar dit keer kwam het door het 

snurken van Joris en de draak. (Of was 

het de draak zelf?)  

Het gehele slaapverblijf waar hij lag 

heeft gratis mee kunnen genieten van 

zijn snurkconcert (volgende keer toch 

maar weer eens emmers met water gaan 

inzetten). 

Deze dag staat de Toernooidag op het 

programma. Er zijn verschillende spell

tjes uitgezet op het strijdperk, waarmee 

de bataljons punten kunnen verdienen.

Het hoogtepunt van deze dag is natuu

lijk het opblaasbare tobbedansparcours. 

De kinderen moeten aan de ene kant 

van het luchtkussen naar boven klimmen 

en vervolgens met een band naar ben

den glijden en plonsen in een groot 

zwembad. Menigmaal gaat men hier

overheen en verschillende afdalingen zijn 

gepasseerd. Het begint wat voorzichtig, 

maar uiteindelijk worden halsbrekende 

toeren uitgehaald. Rick en Jort proberen 

in alle macht kampsgek Tim of Robin 

Hoed Ben van de schans af te duwen, 

maar 100 kg is voor deze dappere 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Heel vreemd. Dag twee zit er op, nog 

één te gaan en Koning Richard heeft zijn 

kroon nog steeds niet terug.De ochtend-

en langzaamaan gaan de 

oogjes weer open. Dit keer heeft Groot-

hertogin Jacqueline weer slecht gesla-

pen, maar dit keer kwam het door het 

snurken van Joris en de draak. (Of was 

Het gehele slaapverblijf waar hij lag 

genieten van 

zijn snurkconcert (volgende keer toch 

maar weer eens emmers met water gaan 

 

Deze dag staat de Toernooidag op het 

programma. Er zijn verschillende spelle-

tjes uitgezet op het strijdperk, waarmee 

de bataljons punten kunnen verdienen. 

Het hoogtepunt van deze dag is natuur-

lijk het opblaasbare tobbedansparcours. 

De kinderen moeten aan de ene kant 

van het luchtkussen naar boven klimmen 

en vervolgens met een band naar bene-

den glijden en plonsen in een groot 

zwembad. Menigmaal gaat men hier 

overheen en verschillende afdalingen zijn 

gepasseerd. Het begint wat voorzichtig, 

maar uiteindelijk worden halsbrekende 

toeren uitgehaald. Rick en Jort proberen 

in alle macht kampsgek Tim of Robin 

Hoed Ben van de schans af te duwen, 
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schildknapen net een beetje te veel van 

het goede. 

De activiteiten zitten er inmiddels op en 

het weekend loopt ten einde. Echter 

heeft Koning Richard nog steeds geen 

idee waar zijn kroon is. De bataljons 

gaan eens goed nadenken over de hints 

die ze hebben gehad. Ineens valt het 

kwartje bij de kinderen en zien ze de 

kroon liggen. Koning Richard en zijn ho

houding zijn door het dolle heen! Maar 

wie is nu de dader? Bij de kroon zit een 

brief welke ondertekend is door…Joris en 

de draak. Joris is de jaloerse dader en 

wordt gestraft door de kinderen door een 

duik in het zwembad.  

Gelukkig is het toch allemaal goed g

komen! Op het moment dat de prijsui

reiking is van de toernooidag komen de 

eerste ouders aan om het kasteel te b

kijken en hun kinderen op 

Ik denk dat er namens de gehele ho

houding gezegd kan worden dat het een 

enorm geslaagd weekend is geweest met 

enthousiaste kinderen, veel spannende 

activiteiten, leuke grappen, strijd en g

zelligheid.  

Namens de gehele hofhouding: 

iedereen BEDANKT! 
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Vakantiegroet
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Wist u dat… 
 

………. ik de hele zomervakantie inspiratie kunnen verzamelen om deze rubriek weer 

 te vullen? 

………. we weer op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers in verschillende 

 commissies? 

………. als je dus iets (tijd/creativiteit/…) wil bijdragen voor onze club, laat dat dan 
 weten aan Ben of één van de andere Bestuursleden!
 
………. we vanaf dit seizoen maar liefst 2 nieuwe 

 in de vorm van: Administratiekantoor Meeuwesen en Q

………. de Nederlander Eric Pang het in augustus tot de kwartfinale heren

 WK wist te schoppen, wat e

………. zoals jullie vast vernomen hebben, de gemeente Gilze

 (verhuur) van de sporthal heeft overgenomen van de familie Van de Ouweland?

………. Niels Oomen en Ben van der Veer Jr. ook 

 bekende Ice Bucket Challenge van de spierziekte

………. zij deze nominaties te danken hebben aan een paar Bevers!?

………. we inmiddels weer ruimte hebben voor nieuwe leden, junioren én

………. zelfs ondanks het feit dat onze secretaresse Anoek jarenlang niet op haar eigen 

 ledenlijst bleek te staan? 

………. zij overigens al die tijd wél officieus lid was van onze club (én gewoon de 
 contributie betaalde),  
 
……….maar we nu dus 1 nieuw lid mínder nodig heb

………. sommige, vaak dezelfde(!), leden structureel niet op tijd hun contributie betalen?

………. dit een grote zorg is voor het Bestuur en de Penningmeester in het bijzonder?

………. je elke maand toch ook gewoon op tijd je huur of hypotheek moet betalen?

………. de PR-commissie binnenkort opnieuw met een heel mooi, eenmalig voorstel gaat 

 komen voor  

………. een nieuw club-trainingspak voor alle leden?

………. de 1e trainingsdinsdag van het seizoen enerzijds heel gezellig was i.v.m. de volle 
 zaal (mede dankzij de aanwezige recreatiecompetitiespelers) en anderzijds 
 HISTORISCH VERSCHRIKKELIJK, 
 
………PIJNLIJK en SLOPEND was (doordat bijna niemand ‘iets’ had gedaan in de 
 zomervakantie)? 
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