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Van de Redactie 
 

Beste badmintonners en andere lezers, 

 

Voor jullie ligt het 1
e
 Virke van jubileumseizoen 

2018-2019. Ook in ’t Virke zal er gedurende het 

jaar vooruit gekeken worden op ons 40 jarige 

jubileum.   

 

Verder zijn er naast de gebruikelijke rubrieken  

een Awkward verhaal over Niels’ cafetariabezoek 

en 2 artikelen over het jeugdkamp.  

 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

Koen en Michel. 

 

Verschijningsdata en uiterste inleverdata voor 

kopij 

  Kopij  Uitgave 

Nummer 2 14 november 28 november 

Nummer 3 16 januari 30 januari 

Nummer 4 17 april  1 mei 

Nummer 5 19 juni  3 juli 

De data van Virke 5 zijn onder voorbehoud. 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste leden, 

  

Het nieuwe seizoen is inmiddels weer van start 

gegaan. Een bijzonder seizoen, aangezien BC 

Gilze 40 jaar bestaat. Ieder lid heeft inmiddels 

een BC Gilze scheurkalender ontvangen, waarin 

onder andere verschillende wist-u-datjes, feitjes, 

verjaardagen en belangrijke te noteren data zijn 

vermeld. Voor de senioren is dit het jubileum-

feest dat op 13 en 14 april wordt gehouden en 

voor de jeugdleden is dit een verrassingsuitje dat 

op 6 april plaats zal vinden. Daarnaast gaat een 

groepje spelers proberen het Gils record van 16 

uur badmintonnen proberen te verbreken. Dit 

zal plaatsvinden op 4 en 5 mei.  

 

Wijzigingen bestuur 

Het nieuwe seizoen brengt ook een paar wijzi-

gingen binnen het bestuur met zich mee. Zo 

neemt Michel van Dongen het stokje over van 

Jacqueline de Jong die na 9 jaar als voorzitter van 

de Recreatiecommissie gaat stoppen. Ook gaat 

Anoek Haarbosch stoppen als secretaris. Anoek 

heeft deze taak de afgelopen 6 jaar altijd erg 

nauwkeurig uitgevoerd met veel enthousiasme. 

Via deze weg wil ik beide dames namens het 

bestuur erg bedanken voor jullie inzet de afgelo-

pen jaren. Sandy Graafmans zal Anoeks uitvoe-

rende taken vanaf juni 2019 overnemen. Wel is 

ze vanaf heden lid van het bestuur, zodat we een 

voltallig bestuur behouden. Ondertussen zal ik 

de uitvoerende taken van het secretariaat op me 

nemen.  

 

Inhangen woensdagavond 

Verder hebben we de afgelopen periode veel 

nieuwe leden mogen ontvangen. De woensdag-

avond is daarom druk bezet. Op de ALV kwam 

het ter sprake dat vaak dezelfde mensen een 

ronde moeten wachten en dat er weinig variatie 

zit in de potjes die mensen spelen. Dit is een 

onderwerp dat ons als bestuur ook opvalt en 

daarom vaak terugkomt in de bestuursvergade-

ringen. Het is alleen erg lastig om tot een oplos-

sing te komen. Tijdens de ALV was het daarom 

erg zinvol om met elkaar in gesprek te gaan over 

hoe we dit op zouden kunnen lossen. 

 

Een computersysteem zou bijvoorbeeld een mo-

gelijkheid zijn om willekeurig inhangen de eerste 

rondes te garanderen. We zijn dan ook op zoek 

naar iemand die handig is met programmeren. 

Ken je iemand die dit wellicht zou kunnen, of kun 

je zelf aardig overweg hiermee, spreek dan voor-

al iemand van het bestuur aan. Wellicht dat je 

ons kunt helpen om tot een oplossing te komen. 

Ook gaan we de enkelbanen gebruiken op de 

woensdagavond. Zo kunnen er meer mensen 

spelen en kan er meer gewisseld worden tussen 

de spelers die de eerste of tweede ronde zijn 

begonnen met spelen, wat hopelijk meer variatie 

oplevert. Hier zal ook nog een enquête over 
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worden gehouden eind oktober. Daarnaast zijn 

er nog een paar punten waar leden met zaal-

dienst op zouden kunnen letten. 

 

Als je zaaldienst hebt, is het begrijpelijk dat je 

toch een potje wil spelen. Er wordt dan ook vaak 

afgewisseld tussen de twee leden die inhangen. 

Wel betekent dit dat er minder oog is voor de 

potjes die al zijn gespeeld, wat er dus voor kan 

zorgen dat er mensen dezelfde wedstrijdjes spe-

len of meerdere keren aan de kant zitten. Als tip 

zou ik mee willen geven om de kaartjes van de 

ronde ervoor te laten hangen, zonder dat je deze 

terug in de koker doet. Zo houdt je overzicht wie 

er op dat moment op de baan staan en aan de 

kant zitten of net binnenkomen. Maak zo nodig 

een foto van de eerste rondes als je het lastig 

vindt om te onthouden welke wedstrijden er al 

zijn gespeeld. 

 

Heb je zelf nog een idee of opmerking over de 

woensdagavond? Laat het dan vooral weten. Als 

bestuur hebben we de ideale oplossing nog niet 

gevonden, dus wellicht dat je ons kunt helpen.      

 

20 en 21 oktober: Gemeentetoernooi 

Verder wordt op 20 en 21 oktober het Gemeen-

tetoernooi wordt gehouden. Dit jaar verwelko-

men we BC Bever in Gilze. Het toernooi is open 

voor alle leden van BC Gilze en BC Bever van alle 

niveaus en inwoners van gemeente Gilze-Rijen. Je 

kunt je inschrijven via badmintonneder-

land.toernooi.nl. Wil je hier meer informatie 

over, dan kun je terecht bij Kimberley van Zon, 

Lieke van Oosterwijck of Bente Willemse. Schrijf 

je vooral in, want het belooft weer een gezellig 

weekend te worden.  

  

Inzittendenverzekering 

Ook wil ik jullie namens het bestuur nog wijzen 

op het eventueel afsluiten van een inzittenden-

verzekering. Als ouder of als competitiespeler 

komt het weleens voor dat je moet rijden voor 

een wedstrijd. Hiervoor zou het voor handig 

kunnen zijn om te informeren naar een inzitten-

denverzekering. Mocht er onderweg namelijk 

een ongeval plaatsvinden, dan kun je jezelf en 

passagiers verzekeren voor financiële gevolgen 

van een verkeersongeluk. Wellicht handig om je 

hierover te laten informeren bij je verzekering. 

 

Groeten, 

Sofie Oprins 

 

“If you think you are too small to make a differ-

ence, try sleeping with a mosquito.” 

 

~Dalai Lama~ 

 

Technische Commissie 
 

Wat gaat de tijd toch snel…Met het schrijven van 

dit stuk staat de BC scheurkalender al op week 

36. Iedereen is weer terug van vakantie, het ‘ge-

wone’ leven is weer begonnen en de laatste paar 

mooie zomerdagen zijn geweest. Dit is ook de 

periode dat we weer ‘mogen’…naja, je had na-

tuurlijk niets hoeven missen, want we hebben 6 

weken in de zomervakantie doorgespeeld op 

woensdagavond. Dat we fanatieke clubleden 

hadden wist ik, maar dat het nog zo druk zou zijn 

bij 36 graden buiten (en binnen) had ik niet ver-

wacht. Gezellig in onze eigen kantine nog wat 

drinken mocht natuurlijk niet ontbreken en ook 

hier bleef menigeen lang hangen ondanks de 

hitte (en nare geuren van al het zweten). Maar 

goed…back to business… 

 

De eerste trainingen van zowel de jeugd als seni-

oren zitten er op. Voor diegene die het niet we-

ten: Onze senioren hebben competitietraining op 

dinsdagavond van 19:00-20:30 uur o.l.v. Fabian 

Pang en Eli Mambwe en onze jeugdleden op vrij-

dagavond van 18:30-20:00 uur o.l.v. Stefanie van 

den Hurk, Eva Oprins en Jannes Oprins. Deze 

training gecombineerd met het spelen op 

woensdagavond moet er voor zorgen dat de 

competitiespelers weer voor de beste resultaten 

gaan zorgen in het nieuwe competitieseizoen.  
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Over competitiespelers gesproken…Ik ben jullie 

nog de samenstelling van de teams verschuldigd, 

dus bij deze: 

 

Gilze 1 – 3e divisie 

Niels Oomen 

Rodney Spruijt 

Sandy van Trier – Graafmans 

Evelien Stokkermans 

Maaike van der Veer – de Jong 

 

Gilze 2 – 5e divisie 

Ben van der Veer 

Christian van Zon 

Dio van Gils 

Kimberley van Zon 

Fenne Kreeft 

Bente Willemse  

 

Gilze 3 – 5e divisie 

Jeroen Albers 

Tim Wirken 

Rick van Baal 

Eva Oprins 

Marieke van den Ouweland 

Robine Hooft 

 

Gilze 4 – 5e divisie 

Thibo van Gils 

Patrick Strengman 

Sofie Oprins 

Christa Hooft 

Simone Kreeft 

 

Gilze 5 – 6e divisie 

Jannes Oprins 

Joey van Gils 

Maud Faes 

Chantal van Beijsterveldt 

Miriam Runge 

 

Gilze 6 – 7e divisie 

Jort Willemse 

Koen Timmermans 

Lizzy van Gils 

Anouk Baart 

Lieke van Oosterwijck 

 

Gilze U17-1 

Nynke Timmermans 

Danya Tuijtelaars 

Hugo Dilweg 

Ruben Klaassen 

Lars Vermeeren 

 

Gilze U15-1 

Nora Schnuck 

Judith van Veen 

Sem van Engelen 

Levi Olde Scheper 

Jelle Staal 

 

Gilze U13-1 

Mandy van Baal 

Sofie Liebregts 

Diede Willemse 

Fabian Gielen 

Gijs Klaassen 

Teun Klaassen 

 

Elk team heeft op www.bcgilze.nl zijn eigen 

teampagina. Kijk bij het kopje Competitie en je 

ziet de verschillende teams staan. Op deze 

teampagina`s vind je verschillende informatie 

zoals een link naar badmintonneder-

land.toernooi.nl voor de tussenstand en wed-

strijdschema, verschillende formulieren en na-

tuurlijk de teamfoto`s. Mocht er iets niet duide-

lijk zijn of je hebt vragen dan kan je terecht bij 

onze Competitie contactpersoon Richard 

Schrauwen of bij je competitieleider (Evelien 

Stokkermans voor senioren en Eva Oprins voor 

junioren). 

 

Inmiddels zijn de data van de thuiswedstrijden 

bekend. Ook als supporter ben je van harte wel-

kom om onze teams te komen aanmoedigen op 

de volgende dagen: 

 

Zondag 16 september 2018 

Zondag 30 september 2018 

Zondag 7 oktober 2018 
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Zondag 18 november 2018 

Zaterdag 8 december 2018 

Zondag 20 januari 2019 

Zondag 10 februari 2019 

 

Tijdens deze competitiedagen zullen ook dit jaar 

onze zaalwachten er voor zorgen dat de wed-

strijden soepel en rustig verlopen. Toch fijn als er 

iemand de shuttles en formulieren verzorgt, tel-

borden gereed maakt en onze tegenstanders 

gastvrij opvangt. Het is dan ook een kleine moei-

te om de zaalwachten te helpen waar kan. Ge-

draag je zelf zoals het hoort (‘BC Gilze staat voor 

sportiviteit’), ruim de banen waar je hebt ge-

speeld op, help mee met opzetten/afbreken van 

de netten en draag je BC Gilze shirt met trots! 

 

Vanuit hier wil ik dan ook elk team enorm veel 

succes wensen met de competitie! 

 

De laatste alinea van dit stuk wijd ik even aan het 

komende Gemeentetoernooi. Dit jaar zal het 

Univé Gemeentetoernooi Gilze & Rijen 2018 

plaatsvinden op 20 & 21 oktober in Gilze. De 

inschrijving hiervoor is reeds geopend, dus aar-

zel niet en schrijf je op tijd in. We hebben ook jou 

nodig om de gemeentebeker weer terug naar 

Gilze te halen! Mocht je nog vragen hebben voor 

de toernooicommissie dan kan je hiervoor te-

recht bij Kimberley van Zon.  

 

Groetjes Maaike van der Veer 

 

Column 
 

1979 

 

Een schitterend jaar. Margaret Thatcher wordt 

de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd 

Koninkrijk, Bernard Hinault wint voor de tweede 

keer de Tour de France en zou later uitgroeien 

tot één van de beste wielrenners allertijden en 

de ESA lanceert zijn eerste raket. Alleen maar 

mooie dingen. Het mooiste van allemaal: de we-

reld was destijds nog vrij van de Van Mierlo-

zusters. Heul mooi! 

 

Minder werelds maar net zo mooi in 1979 is dat 

het Nieuwsblad Gilze en Rijen het levenslicht ziet, 

de sporthal in Gilze geopend wordt en dus ook 

Badmintonclub Gilze wordt opgericht. Dat bete-

kent dat in 2019 ons 40-jarig jubileum gevierd 

gaat worden! Dat wordt vast weer rollebollen 

door het mulle zand en kroelen met een rubbe-

ren opblaasboot, zoals “De Wirk” en “De Veer” die 

traditie een lustrum geleden hebben geïnitieerd. 

De Boerenbond kan zich weer opmaken voor de 

aanvraag van lease-cavia’s (die met enige ge-

bruiksschade retour worden gestuurd) en Tante 

Lenie en Ome Hubert kunnen weer van stal ge-

haald worden voor een ouderwetse Tiritumba. 

 

Voor de ouderen van dagen die al wat minder 

helder van geest en bij de tijd zijn (Hein), heeft 

iedereen inmiddels een mooie aftelkalender ont-

vangen, vol met leuke wetenswaardigheden over 

onze club en haar leden. Dat een kalender voor 

de schrijver dezes column ontbreekt, blijkt wel 

weer uit het missen van de eerste deadline. Met 

als halve reden: er diende nog een verslag ge-

schreven te worden van de kascontrole die we 

hebben uitgevoerd. Uiteindelijk bleek dit een 

avondvullend programma te zijn, omdat Patrick 

Strengman niet alleen vaak zijn spullen vergeet, 

maar blijkbaar ook de tijd.  

 

Wel hebben we weer kunnen zien op de ALV dat 

onze club over een groot aantal betrokken leden 

en actieve vrijwilligers beschikt, die veel tijd en 

energie in onze club steken om deze draaiende 

te houden en dat wij een voorbeeldvereniging 

zijn voor andere sportverenigingen. En dat al 40 

jaar lang; daar mogen we met zijn allen trots op 

zijn! 
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Jeugd commissie 
 

Jeugdcommissie: 

Helaas is de zomervakantie voor onze jeugdle-

den weer voorbij en zijn de scholen weer begon-

nen. Naast dit mindere nieuws, is het goede 

nieuws dat het nieuwe badmintonseizoen is be-

gonnen!  

In dit stukje blikken we nog even op terug op de 

laatste JC-activiteiten van het vorige seizoen en 

kijken we ook alvast vooruit naar de komende 

periode. 

 

Avondvierdaagse: 

Van 22 t/m 25 mei hebben we met een BC Gilze 

delegatie deelgenomen aan de Avondvierdaagse, 

waar we vertegenwoordigd waren op zowel de 5 

KM als de 10 KM. We begonnen de week met 

flinke regen, maar gelukkig waren de dagen die 

volgden voorzien van beter weer. Bo, Stijn, Kas, 

Fabian, Sofie, Diede en Mandy liepen mee met 

de 5 KM en Jelle, Nynke, Nora en Danya deden 

mee aan de 10 KM. Iedereen heeft zijn afstand 

uitgelopen, dus op vrijdag mocht iedereen een 

welverdiende medaille in ontvangst nemen. 

 

Jeugdkamp: 

Op 29, 30 juni en 1 juli zijn we natuurlijk weer op 

kamp geweest. De bestemming lag dit jaar in 

Oirschot waar we op een mooie locatie zaten 

met schitterend weer.  

 

 

 

Het thema van dit jaar was Hollywood, dus ver-

schillende films passeerden de revue. Ook mocht 

iedereen op zaterdagavond over de rode loper in 

hun mooiste outfit en was er een chique diner 

georganiseerd. Daarnaast werd er natuurlijk flink 

gebootcampt en gebruind, want als Hollywood-

ster moet je er natuurlijk wel goed uitzien. Onze 

sterren hoefden hiervoor alleen niet de sport-

school in, het spelen van verschillende water-

spelletjes en het plaatsen van een groot lucht-

kussen was voldoende. 

 

Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen, daar-

om staan er in dit Virke nog verschillende Wist-je-

datjes, speciaal geschreven over het Jeugdkamp. 

 

Komende periode: 

Zet woensdag 31 oktober alvast in jullie agenda, 

want dan staat de herfstactiviteit gepland.  

Het thema van deze activiteit zal Halloween zijn 

en alle jeugdleden zullen welkom zijn van 18:00 

tot 20:00. Verdere informatie zal snel volgen…. 

 

Verder wordt op 20 en 21 oktober het gemeente-

toernooi gespeeld in Gilze. Vind je het leuk om 

onderling en tegen BC Bever wedstrijdjes te spe-

len? Geef je dan snel op! 

 

Tot slot blijven nieuwe jeugdleden altijd welkom! 

Jullie broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, vriendjes 

en vriendinnetjes (maar ook papa’s en mama’s) 

zijn van harte welkom om eens bij ons te komen 

kijken en wellicht ook lid te worden van onze 

vereniging. Dus ken je iemand die wil komen 

badmintonnen, breng hem of haar dan op 

woensdagavond mee! 

 

Agenda: 

17 oktober: Herfstvakantie (alleen van 

19:00 tot 20:00) 

31 oktober:  Halloweenavond 

20 & 21 oktober: Gemeentetoernooi 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Eva Oprins
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PR commissie 
 

Welkom in het nieuwe seizoen bij BC Gilze! Dit 

jubileum-seizoen belooft wel héél spectaculair en 

verrassend te worden. Check de kaft van dit Vir-

ke, vet logo he?!… Zo heeft de Feestcommissie 

jullie allen meteen in de eerste speelweek verrast 

met een special edition-jubileumkalender. Fijn 

om van velen te horen dat dit wordt gewaar-

deerd. En er zal dit jaar nog véél meer aan extra 

activiteiten worden georganiseerd, met als hoog-

tepunt natuurlijk een nog geheim uitstapje voor 

de jeugd naar ‘XXX’ op 6 april, en de senioren 

hebben hun 5-jaarlijkse superfeest in het voor-

uitzicht op 13 april 2019. Save the dates! 

 

Afgelopen zomer heeft de PR-commissie ook niet 

stilgezeten. Sterker, Michel van Dongen heeft zijn 

zetel binnen de PR ingeruild voor de zetel (terug) 

in het Bestuur. Als vervanger van Jacqueline zal 

Michel de recreatiecommissie gaan aansturen. 

Helaas voor ons, maar gelukkig blijft Michel met 

zijn niet-aflatende enthousiasme zodoende be-

houden voor onze club. Michel, bedankt voor al 

jouw inzet gedurende de afgelopen jaren binnen 

de PR!! 

 

 Uiteraard is het ook weer gelukt om -minimaal 

gelijkwaardige- vervanging te vinden voor ons 

aller Van Dongel. In dit speciale geval hadden we 

echter 2 personen nodig om Michels ‘legacy’ over 

te laten nemen. Met Robine en Christa hebben 

we een waardige nieuwe ‘Hooft-redactie’ gevon-

den die de externe communicatie voor haar re-

kening gaat nemen. Zo zullen jullie weer regel-

matig BC Gilze in het Weekblad terug kunnen 

vinden. Christa zal zorg dragen dat er voldoende 

kopij (tekst+foto’s) is, wat haar zusje vervolgens 

allemaal kritisch zal gaan bekijken, controleren 

op tekstfouten en zal insturen voor publicatie. 

Omdat we nog altijd niet op het streefaantal le-

den zitten (bij de jeugd kunnen we nog wel 10 

kinderen plaatsen en bij de senioren zouden er 

ook nog 5 bij mogen), hebben we begin septem-

ber nog eens bijna 10.000 flyers huis-aan-huis 

bezorgd in de regio.  Hopelijk slagen we erin om 

zodoende ook de laatste benodigde leden te 

vinden zodat we als structureel gezonde vereni-

ging dit huidige jubileumjaar kunnen afsluiten. 

 

Maud heeft haar taak als clubkleding-coördinator 

ook weer prima uitgevoerd door eenieder in de 

door zijn/haar bestelde clubkleding te hijsen. 

Daarbij hebben we ook ruim 40 leden blij kunnen 

maken met de BC Gilze-hoodie. Deze donker-

blauwe trui-met-capuchon zal zeker bijdragen 

aan het hippe imago dat wij Goddelijke Kanaries 

tóch al hadden 😉.  

 

Inmiddels heeft de PR-commissie ook weer alle 

competitiespelers op de traditionele selectiefoto 

vastgelegd. Keurig gewassen en gestreken ston-

den de BC Gilze-krijgers netjes op de teamfoto’s 

zodat onze sponsoren trots kunnen zijn, zelfs 

nog voordat er 1 wedstrijd is gespeeld. 

 

De eerste weken van het seizoen werden weer 

ouderwets goed bezocht, zeker op de woens-

dagavond. Wellicht is dit het gevolg van goede 

voornemens van onze leden die toch weer lekker 

sportief bezig willen zijn door wekelijks een paar 

leuke wedstrijdjes te badmintonnen? Hopelijk 

blijft dit zo, want je kunt altijd tot 22.30 uur blij-

ven badmintonnen dus iedereen kan meer dan 

voldoende wedstrijden spelen, ondanks dat je 

soms een rondje moet wachten. 

 

Kijken jullie ook weleens naar die prachtige web-

site van Dio? En hebben jullie onze Insta en 

Facebook al ‘geliked’? Zo blijf je op de hoogte van 

alles wat met BC Gilze te maken heeft. Doen!! 

 

Met sportieve groet, 

 

Mario 
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Recreatie Commissie 
 

Het eerste Virke van het seizoen en mijn eerste 

stukje als voorzitter van de Recreatie Commissie. 

Na op 11 september jl. tijdens de ALV tot com-

missie voorzitter te zijn benoemd draaide na de 

vergadering redactielid Michel van Galen zich 

meteen om met de vraag (lees: dringend ver-

zoek!): “lever jij nu voortaan de kopij aan voor ’t 

Virke – de inleverdatum is morgen!” Bedankt 

Michel, en sorry Michel, het heeft een paar daag-

jes langer geduurd. Maar zo te zien was het nog 

net op tijd, want het staat er in! Ik beloof beter-

schap voor de volgende edities. 

 

Ik wil graag beginnen met het bedanken van de 

vorige commissie voorzitter: Jacqueline de Jong! 

Jacqueline, bedankt voor je jarenlange en on-

vermoeibare inzet voor de RC en het achterlaten 

van een mooie commissie met enthousiaste 

mensen die mooie dingen voor de club doen. 

Gelukkig blijf je ook in de commissie, zodat we er 

met z’n allen aan kunnen werken om nog meer 

en/of mooiere activiteiten te organiseren. 

 

Wat zijn we dan zoal van plan? Er zal niet gek veel 

veranderen, maar hieronder wil ik graag de drie 

activiteiten toelichten waar we dit jaar op willen 

focussen. 

 

Midweek competitie: 

Midweek competitie is competitie spelen, maar 

dan, zoals de naam al zegt, doordeweeks en niet 

in het weekend. Midweek competitie is voor veel 

recreanten de ideale mogelijkheid om op het 

eigen niveau competitie te spelen, zonder dat 

het verplicht is daarbij ook te trainen. Voor de 

“oude rotten” uit de bonds- en districtscompeti-

tie is het de ideale mogelijkheid om nog door te 

gaan met competitie spelen zonder in het week-

end van huis te zijn. Dit jaar spelen er vier teams 

uit Gilze mee in de Midweek competitie. Het doel 

is om de Midweek competitie te promoten onder 

de leden, zodat het aantal teams nog kan groei-

en en we er op dinsdagavond, de thuisspeel-

avond, een mooie happening van kunnen ma-

ken. 

 

Dit seizoen doen de volgende teams mee: 

- Team 1 – 1e klasse: Maartje van Nistelrooy, 

Femke Braspenning, Mario van Mierlo, Ruud van 

Heijst, Tim Braspenning, Ben van de Veer jr. 

- Team 2 – 1e klasse: Anoek Haarbosch, Mandy 

Wouters, Michel van Dongen, Loewy Hermans, 

Patrick Strengman 

- Team 3 – 4e klasse: Els Graafmans, Esther  

Pulles, Niels Geerts, Gert Jan Willemse 

- Team 4 – 5e klasse: Jolanda van de Broek, Ingrid 

Botermans, Frans Oprins, Andre de Vette 

 

Zoals je kunt zien staan Team 1 en Team 2 in 

dezelfde klasse en aangezien er slechts 1 poule is 

spelen dus onze eigen teams tegen elkaar. De 

eerste “clash” gaat plaatsvinden op dinsdag 16 

oktober vanaf 20.30u in onze eigen sporthal! 

Mocht je geïnteresseerd zijn in de Midweek 

competitie, of gewoon zin hebben om onze eigen 

spelers aan te moedigen, kom eens een kijkje 

nemen op dinsdagavond: 

 

Thuis-speel avonden in de Midweek competitie 

en daarbij de teams die spelen die avond (onder 

voorbehoud van wijzigingen): 

 

- Dinsdag 16 oktober, 20.30u: Team 1 tegen 

Team 2!!! en Team 4 

- Dinsdag 13 november, 20.30u: Team 1, 2, 3 en 4 

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

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

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

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

- Dinsdag 9 april, 20.30u: Team 2 tegen Team 1 !!! 

 

RC (recreanten) training 

Veel leden spelen op de woensdagavond wed-

strijden, maar willen ook nog graag wat bijleren. 

Dit kunnen nieuwe leden zijn die het spelletje 

onder de knie willen krijgen of al wat ervarenere 

leden die nog iets bij willen leren of gewoon nog 

een badminton moment er bij willen hebben. 

Voor ieder die wil wordt er de RC training geor-
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ganiseerd. Deze training is op vrijdag 24 augus-

tus begonnen en wordt dit seizoen iedere vrijdag 

van 18.30-20.00u gegeven tot vrijdag 29 maart 

2019. De trainingen worden verzorgd door Eric 

Graafmans en de trainingsgroep bestaat mo-

menteel uit 9 leden. Er zijn nog enkele plaatsen 

vrij, dus mocht je interesse hebben om deel te 

nemen aan deze trainingsgroep, meld je dan bij 

ondergetekende. Het doel van de RC is om een 

dergelijke training tot het vaste aanbod van de 

club te laten behoren en deze ook de komende 

jaren aan de leden te kunnen aanbieden. 

 

Leuke activiteiten voor alle leden 

Gezelligheid heb je natuurlijk voornamelijk zelf in 

de hand. Om het clubgevoel te versterken en 

omdat velen van ons nu eenmaal wel eens van 

een feestje houden, hebben we ons ook als doel 

gesteld om ook het komende seizoen weer de 

nodige activiteiten te organiseren. Denk hierbij 

aan een introducee toernooi, het inmiddels be-

ruchte darttoernooi, de pub quiz en een club-

uitje.  

 

Net voor de zomer is er bijvoorbeeld nog een 

clubuitje georganiseerd. We zijn toen met een 

grote groep leden naar The Banner in Gilze ge-

gaan voor een diner met een moordspel (zie 

foto). Culinaire hoogstandjes en leuke opdrach-

ten wisselden elkaar af. Een geslaagde avond! 

 

 

 

Er is natuurlijk altijd ruimte voor nieuwe ideeën. 

Dus heb je een leuk idee en heb je zin om mee te 

helpen, dan ben je altijd welkom om de RC te 

komen versterken. 

 

Veel badminton plezier! 

 

Groeten namen de RC,  

Michel van Dongen 

 

Awkward! 
 

Een beetje vreemd, maar wel lekker!  

 

Vanaf ongeveer 2010 zijn Dave Graafmans (jawel 

de zoon van John en Els) en ik, Niels Oomen, ge-

start met het bezoeken van friettenten uit de top 

100 van Nederland! Dit alles is begonnen nadat 

we ergens in die tijd in Waalwijk zijn geweest en 

gegeten hebben bij De Vergulde Erpel. We waren 

onder de indruk van de kwaliteit, aangezien we 

voorheen alleen maar zelfgebakken friet of friet 

van den Dré aten. In deze friettent stond aange-

geven dat er een cafetaria top 100 bestond waar-

in de Vergulde Erpel de eerste plaats innam. Hier 

is het idee geboren om alle friettenten uit de top 

100 te bezoeken.  

 

Dit zouden we wekelijks gaan doen op zondag. In 

de eerste paar weken zijn we erg fanatiek ge-

weest. Wekelijks kwamen we op nieuwe plaatsen 

en in nieuwe friettenten. We maakten vaak een 

praatje met de eigenaar om te zeggen wat we 

aan het doen waren en kregen dan tips over de 

friettenten die nog interessant waren om te be-

zoeken.  Zo hebben we ook het advies gekregen 

om eens bij onze zuiderburen te gaan kijken, de 

nummer 1 friettent van België Lutje & Rob. Een 

aanrader daar is de sjasliek gemaakt van bief-

stuk.  

 

Het hoogtepunt uit deze reeks was het bezoek 

aan Serious Request in Enschede. We hebben die 

dag twee friettenten bezocht uit de top 100, op 

de heenweg Colijn in Rhenen en op de terugweg 

De Violier in Almelo.  
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Om de kwaliteit van de friettent te bepalen heb 

ik op enkele uitzonderingen na vaak hetzelfde 

besteld. Een grote friet speciaal, een kaassoufflé 

en een frikandel speciaal. De meeste friettenten 

snijden hun eigen friet en sommige maken zelfs 

hun eigen snacks. Er is zeker kwaliteitsverschil en 

dat zit hem met name in de friet en in het bedie-

nend personeel. De beste friettent voor mij qua 

eten is de Vergulde Erpel en qua bediening en 

ambiance Eethuys de Lind.  

 

 

Lutje en Rob uit Peer 

 

Inmiddels zijn we gestopt met het bezoeken van 

verschillende friettenten. We hadden wekelijks 

het idee om naar een nieuwe friettent te gaan, 

maar kwamen uiteindelijk bijna altijd bij dezelfde 

terecht. De friettenten die we bezocht hebben uit 

de top 100 heb ik onderaan deze pagina opge-

somd. We hebben vast nog meer friettenten 

bezocht die ik niet meer kan herinneren.   

Wie weet gaat deze lijst de komende jaren toch 

nog uitbreiden! 

 

1. Eetwinkel Polly Bemmel (Gelderland) 

3. Eetwinkel de Hollandse Tuin Bergen op Zoom 

(Noord-Brabant) 

8. Het Strandhuys Bergen op Zoom (Noord-

Brabant) 

10. Kwalitaria van Alphen Best (Noord-Brabant) 

28. ’t Brabants Eethuys Alphen (Noord-Brabant) 

70. Kwalitaria Tra Goirle (Noord-Brabant) 

76. Eetwinkel Select Boxtel (Noord-Brabant) 

89. Cafetaria de Groene Vlinder Tilburg (Noord-

Brabant) 

De Vergulde Erpel Waalwijk (Noord-Brabant) 

voormalig nummer 1 

Cafetaria Bon Appetit Rijsbergen (Noord-

Brabant) voormalig nummer 1 

Eethuys de Lind Oisterwijk (Noord-Brabant) 

voormalig nummer 1 

De Violier Almelo (Overijssel) voormalig top 100 

Kwalitaria Delifrance Colijn Rhenen (Gelderland) 

voormalig top 100 

Loeffen Snackbar Oss (Noord-Brabant) voormalig 

top 100 

Frituur Bij Lutje & Rob Peer (België) voormalig 

nummer 1 van België 

 

Niels Oomen 

 

Doorgeefpagina jeugd 
 

Dit ben ik Shana (en naast mij mijn beste vrien-

din). Ik ben 12 jaar oud en zit op de Beatrix Col-

lege in Tilburg. Ik zit al 1,5 jaar op badminton, dat 

0,5 jaartje was van een andere club in Den Hel-

der. Ik was van daar naar hier gekomen en ik 

wou gewoon verder spelen.  

 

 

 

Ik woon met mijn ouders (niks bijzonders). Ik 

geef de pagina door aan........ 

 

Mandy van Baal!!!!!! 😁 
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Doorgeefpagina  

senioren 
 

Hallo allemaal! Mijn naam is Mark Geerts en ik 

ben 28 jaar. Ik woon samen met mijn vriendin Bo 

in de Abdis van Thornstraat in Gilze. In november 

wonen wij hier 2 jaar, na een grote verbouwing 

van anderhalf  jaar. 

 

Inmiddels werk ik al weer 4 jaar in Rotterdam bij 

Rho adviseurs voor Leefruimte. Ik ben adviseur 

op het gebied van detailhandel en ruimtelijke 

ontwikkeling. Ik adviseer hierbij grote internatio-

nale bedrijven zoals Aldi, Lidl en Ikea, maar ook 

regionale ondernemers zoals Van Cranenbroek. 

Kort gezegd help ik ze met het mogelijk maken 

van nieuwe winkellocaties. Het leuke aan mijn 

werk is dat geen project hetzelfde is en soms ook 

de landelijke media bereikt, zoals onlangs de 

mogelijke komst van een ‘Polen-hotel’ in de ge-

meente Westland. 

 

 

 

In mijn vrije tijd ben ik altijd wel bezig in en rond 

het huis en heb moeite om stil te zitten. Als ik 

dan toch een keer niks te doen heb, kijk ik graag 

naar voetbal of een serie op Netflix, zoals Brea-

king Bad of Narcos. 

 

Vorig jaar ben ik begonnen met badminton, sa-

men met mijn broer Niels. Hiervoor heb ik eigen-

lijk alleen badminton gespeeld op de camping in 

Spanje, maar dat hadden jullie ongetwijfeld al 

gezien. Sinds een paar weken ben ik ook in trai-

ning gegaan, dus wie weet gaat het nog de goede 

kant op. Verder heb ik 8 jaar gevoetbald bij V.V. 

Gilze en verschillende pogingen ondernomen om 

te gaan fitnessen. Ik ben gaan badmintonnen 

omdat ik graag weer wat actiever wil zijn en 

badminton is ook goed te combineren naast mijn 

werk. Het leuke aan badminton vind ik toch het 

competitieve. Naast badminton ga ik soms nog 

een rondje hardlopen.  

 

 

 

BC Gilze ervaar ik tot nu toe als een gezellige 

vereniging met een goede sfeer. Het darttoer-

nooi in december was bijvoorbeeld zeer ge-

slaagd. Blijkbaar is de finale nog nooit eerder 

gespeeld dan half 2 ’s nachts!  

 

Nu we toch bezig zijn met de doorgeefpagina 

onder nieuwe leden, geef ik hem door aan:  

Veerle Muller. 
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Zaaldiensten 
 
3 oktober: William Aarts – Remy van Mierlo 

 
10 oktober: Veerle Muller – Christa Hooft 

 
17 oktober: Suzanne Klaassen – André de Vette 

 
24 oktober: Monique Willemse – Ophof – Evelien 

Stokkermans 

 

31 oktober: Jeroen Willemen – Toon van Gestel 

 

7 november: Toine van Baal – Jolanda vd Broek 

 

14 november: Mandy Dirkx – Loewy Hermans 

 

21 november: Jannick Ickenroth – Ingrid  

Botermans 

 

28 november: Miriam Runge – Rodney Spruijt  

 

Af & Bij 
 

Bij: 

+ Finn Oosterwijk 

+ Fleur Schellekens 

+ Femm Bastiaansen 

+ Frank van Gils 

+ Anouk Kroot 

+ Marno Janssen 

+ Fons Broers 

+ Jan Frijters 

+ John van Pelt 

+ Gert-Jan Willemse 

 

Af: 

- Aurelia Hendricks 

- Kim van Beek 

- Wendy Dekker 

- Freddy van Lent 

- Sophie van Mierlo 

- Julia Sundermeijer 

Jarige seniorleden 
 

Susanne Klaassen        28 sep 

Els Graafmans           7 okt 

Evelien Stokkermans        11 okt 

Maud Faes         12 okt 

Chantal van Beijsterveldt       13 okt 

Ben van der Veer Jr.         19 okt 

Monique van der Loo        31 okt 

Kees van der Heijden          1 nov 

Ruud van Heijst          3 nov 

Dio van Gils           7 nov  

Jos Vermeulen           7 nov 

Jurgen Rommen        14 nov 

Remco van Gestel        15 nov 

Ben van der Veer Sr.         18 nov 

Jacqueline de Jong        28 nov 

Veerle Muller         21 nov 

Ruud van der Werf         21 nov 

 

Jarige jeugdleden 
 

Nynke Timmermans        16 okt 

Michael Aarts         17 okt 

Femm Bastiaansen         19 okt 

Teun Klaassen         22 okt 

Sanne Broeders        26 okt 

Lieke van Hoek         30 okt 

Fenne Kreeft         31 okt 

Simone Kreeft          31 okt 

Judith van Veen          2 nov 

Thibo van Gils           5 nov 

Lars Vermeeren        12 nov 

Bente Willemse         12 nov 

Hugo Dilweg         14 nov 

Emily Verkooijen        22 nov 
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Analyse: Service 
 

Het hebben van de service is 

lang niet altijd een voordeel 
 

Ik heb niet zo lang geleden een artikel geschre-

ven over het feit dat als je in een set drie keer 

punten kan maken op je eigen service je waar-

schijnlijk de set zal winnen. De kans dat het fout 

gaat op je eigen service is 60%. De speler die de 

service ontvangt is namelijk veel meer klaar om 

de rally te starten dan dat de serveerder is. 

 

Er is wel een groot verschil tussen een korte of 

lange single service. Op een lange service is het 

veel eenvoudiger om punten te maken op je 

eigen service. Dit is ook logisch. Op een korte 

service is de reactietijd veel korter en je bent 

veel vatbaarder voor schijnbewegingen op een 

korte service. 

 

Ondanks de enorme nadelen van de korte ser-

vice gebruikt bijna iedereen deze service (en dan 

heb ik het over de heren, niet de dames). Het 

komt omdat we veel te veel kijken naar de top-

spelers. Die hebben de korte service vaak nodig 

om niet direct onder druk te komen staan, maar 

voor spelers die niet in de top 100 staan is deze 

regel juist omgekeerd. 

 

Dit geldt trouwens niet alleen voor de service 

maar ook naar het midden van de baan toe be-

wegen in het voetenwerk. Toppers gaan terug 

naar het midden, lagere spelers doen daar niet 

verstandig aan. Gebruik maken van de hoge 

single service is eigenlijk precies hetzelfde als 

dat je de tactiek gebruikt door in een rally de 

shuttle hoog in het midden te spelen om het 

tempo uit de wedstrijd te halen en om de aanval 

van je tegenstander minder gevaarlijk te maken. 

 

Het is zeer goed voor spelers om eens wat sta-

tistieken te maken over hun eigen wedstrijden 

op video. Kijk eens hoe vaak je de eigen service 

verliest binnen twee of drie slagen en vergelijk 

de hoge en de korte single service eens met 

elkaar. Je zult verbaast zijn over het feit hoeveel 

punten er verloren gaan door een verkeerde 

servicetactiek. 

 

Op heel veel trainingen ligt de focus op onnodi-

ge fouten, terwijl er nagenoeg niet wordt geke-

ken naar waar de onnodige fout vandaan komt. 

Het werken aan de hoge single service is een 

goede manier om een flink deel van de onnodi-

ge fouten te voorkomen. Ook de kwaliteit van 

de hoge single service is van groot belang: je 

moet de service zo hoog mogelijk spelen, zodat 

de shuttle bijna recht naar beneden valt. Dit 

voorkomt een harde aanval van je tegenstander, 

omdat de shuttle niet recht op de kurk geslagen 

kan worden en je daardoor dus een halve kap-

slag gaat krijgen als service return. 

 

De perfecte hoge single service is niet alleen 

hoog, maar ook zo diep dat de tegenstander 

met één voet buiten het veld komt te staan op 

het moment van slaan. 

 

We doen dan ook vaak single training tot vijf 

punten waarbij alleen maar één speler serveert. 

Je moet dus op vijf punten zien te komen op je 

eigen service. Je kunt er nog wat extra regels bij 

maken: als je de service hebt en je hebt de vol-

gende twee returns van je tegenstander, dan 

krijg je al een punt. Ook hier kan je er weer sta-

tistieken op los laten. Met een korte service is 

het veel moeilijker als eerste op vijf punten te 

komen dan met een lange service. 

 

Je kunt dit soort wedstrijden gewoon spelen met 

hele rally's, maar rally's van meer dan 3 slagen 

geven geen punten. Het gaat er juist om dat 

door een bepaald type service je in je tweede of 

derde slag in de problemen komt (de service telt 

als eerste slag). 

 

Door Ron Daniëls - Badmintononline.nl 

 



 

22 Kopij: kopijvirke@outlook.com 

 

  

  

 

 



 

`t Virke seizoen 27 nummer 1 23 

 

Wist-je-datjes  

Jeugdkamp 2018 
 

…Monique niet weet hoeveel 35 euro friet kost? 

 

…Eva Moniques auto heel strak op de handrem 

had gezet tijdens de dropping? 

 

…Ze hierdoor gered moest worden door Patrick? 

 

…Bente fan is van alle leiding? 

 

…Diede heeeeeeel lang jarig was? 

 

…Een nieuwe muts kreeg van haar moeder? 

 

..Dit geen hint was? 

 

…De champagnekurken een hele interessante 

activiteit bleken te zijn? 

 

…Dit tijdens het welkomstwoord voor nogal wat 

afleiding zorgde? 

 

 

 

…De leiding af en toe een sabbatical nam op de 

grote familieschommel? 

 

…James Bond geen Mission Impossible is? 

 

…Onze jeugdleden terecht niet worden inge-

huurd voor het inzingen van soundtracks van o.a 

Frozen? 

 

…Koen zijn eten graag optimaal benut? 

 

…Anouk en Daphne dit ordinair vonden? 

 

…Eva een apart gevoel voor humor heeft? 

 

…Dit meermaals naar voren kwam in de film-

quiz? 

 

…Ze hier gelukkig maar 1 Harry Potter vraag in 

had gedaan? 

…Jannes een gat in zijn galabroek had? 

 

…Niemand dit heeft gemerkt? 

 

…Jorts bril niet tegen ellebogen kan? 

 

 

 

…Simones elleboog niet goed tegen stormbanen 

kan? 

 

…Liekes enkel ook niet? 

 

…Veel kinderen niet wisten dat ze voor een Oscar 

genomineerd waren? 

 

…Ze de fans op de rode loper wel konden waar-

deren? 

 

…De speeches bij de Oscaruitreiking uitliepen tot 

de “Roast of Dio”? 

 

…Bente hierdoor volgend jaar niet meer mee 

mag op kamp? 
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…Maud niet in slaap valt, maar haar ogen laat 

rusten? 

 

…Sommige jeugdleden flinke allures hadden op 

de rode loper en Susanne een handtekening 

weigerden? 

 

…We dit jaar geen toetje hadden, maar een 

Grand Dessert? 

 

…Dit heel erg in de smaak viel? 

 

…De kinderen op zaterdagmiddag geen zonne-

brand meer konden zien? 

 

 
 

…Onze jongere jeugdleden heel goed konden 

make-uppen? 

 

…Ze het alleen nog wel op de goede plaats moe-

ten aanbrengen? 

 

…Lieke en Sanne stuntvrouwen in wording zijn? 

 

…Ze vielen namelijk uit hun bed? 

 

…Stijn gelukkig nog werd opgevangen door Mo-

nique aka Dirty Dancing? 

 

…Onze jonge jeugdleden zoveel zin hadden in de 

activiteiten zaterdag, dat ze om 6:30 al uit bed 

waren? 

 

…Ze daarbij het hele draaiboek met 2 uur ver-

vroegden? 

 

…Onze oudere jeugdleden en leiding hierdoor 

wakker gemaakt moesten worden? 

 

…De jongere jeugdleden heel lief waren en ze dit 

deden door ze zo zacht mogelijk wakker te 

trommelen? 

 

…We ondanks de vroege start toch uitliepen? 

 

…We daardoor wel tijd hadden om taart te eten 

met de jarige Diede? 

 

…Monique en Kas een gesprek kunnen voeren in 

het Donald Ducks? 

 

…Anoek snel vertrokken was en Stijn zich afvroeg 

“Waar naartoe?’ 

 

…Rick vindt dat er geen tv nodig is voor een film? 

 

Jeugdkamp 2018 
 

Op vrijdag 29 juni was het dan eindelijk zo ver. 

Het jeugdkamp kon beginnen en alle sterren van 

BC  Gilze stonden er klaar voor om naar het Hol-

lywoodadres in het zonnige Oirschot te gaan. 

Daar aangekomen konden onze sterren zichzelf 

even comfortabel maken en met matrassen 

schuiven om de perfecte slaapplek te vinden. 

Zoals elke Hollywood-ster verdiende ze natuurlijk 

een gouden ster aan de muur. Hiervoor lieten ze 

zich van hun creatiefste kant zien om zo ieders 

eigen gouden ster zo mooi mogelijk te versieren. 

Het was bij veel jeugdleden goed gelukt om de 

sterren (en de tafels zelf) te laten glinsteren. 
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Daarna was het tijd om de versierde sterren te 

laten drogen, maar ondertussen hoefden de 

jeugdleden niet stil te zitten, want er was een 

heuse moord gepleegd. Alle groepjes moesten 

hun uiterste best doen om erachter te komen 

wat er precies was gebeurd. Hiervoor werden 

moeilijke raadsels opgelost en verschillende op-

drachten uitgevoerd om informatie los te kunnen 

peuteren bij de verdachten. Nadat ze de op-

drachten hadden uitgevoerd mocht ieder groep-

je de moord naspelen om de acteertalenten te 

tonen aan de rest van de groep.  

 

Langzamerhand begonnen er al de eerste oogjes 

dicht te vallen onder de jongste sterren. Deze 

zochten dan ook snel hun hemel-stapelbed op 

om de volgende dag weer fris en fruitig voor de 

dag te kunnen komen. De oudere aanstormende 

talenten werden nog eens op de proef gesteld 

door gedropt te worden op een onbekende loca-

tie in de buurt (volgens de chauffeur?!). Echter 

bleken sommige toch niet over het beste gevoel 

voor richting te beschikken. Gelukkig zag came-

raman Jurgen in dat sommige sterren vermoeide 

benen kregen en kon zijn digitale kaart de weg 

laten wijzen. Zo kwam de groep eindelijk terug 

op het kampterrein waarna bijna iedereen al 

gauw z’n bed opzocht.  

 

 
 

De volgende ochtend was het al vroeg dag voor 

de leiding. Niet omdat dat zo in de planning 

stond, maar omdat de jongste jeugdleden al om 

6.30 uur uit bed te vinden waren. Gelukkig was 

dit niet bij iedereen het geval want zo kon de 

leiding de oudere jeugd nog wel op gepaste ma-

nier wakker maken. Nadat de jeugdleden klaar 

waren met het uitgebreide ontbijt en de zon 

langzaamaan sterker begon te worden, werden 

de zwembadjes emmertje voor emmertje gevuld 

en alle andere waterspellen voor de dag klaarge-

zet. Het ideale weer zorgde voor een aangename 

sfeer en iedereen stond al te trappelen om van 

de stormbaan te gaan. Maar er was eerst nog 

even tijd om voor de jarige Diede te zingen. Na-

dat de zwembaden vol waren en iedereen zich 

zeker goed had ingesmeerd kon de pret begin-

nen. Er werd zeepvoetbal, de waterversie van 

honkbal en nog vele andere spellen gespeeld. 

Hierbij kon niemand ontkomen aan een flinke 

smakker die natuurlijk direct werd vastgelegd 

door de cameraploeg. 

 

Ondertussen waren de kookmoeders al druk 

bezig om alle tostiapparaten klaar te zetten voor 

het middagmaal. Toen het hiervoor tijd was werd 

dit in combinatie met een aantal gazen water of 

ranja en een stukje vers fruit goed ontvangen 

door de hongerige maagjes van onze sterren. Na 

een tijdje werden er zelfs tosti’s met alleen ham 

gemaakt voor alle liefhebbers.  

 

 
 

Nadat alle honger weer gestild was en er weer 

enkele tubes zonnebrandcrème gesmeerd waren 

kon de strijd om het beste groepje weer losbar-

sten door de spellen als beste en als snelste uit 

te voeren. Hierbij werd flink gestreden en zelfs 

mensen naar beneden getrokken op de helling 

van de stormbaan. Daarnaast werden er ook 

andere tweestrijden uitgevochten zoals het bal-

lonrennen zonder handen en het gevreesde 

touwtrekken. Daarna was het tijd voor het 
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avondmaal met aansluitend het overheerlijk 

toetje… onee, het GRAND DESSERT dat overigens 

bij velen in de smaak viel.  

 

Die avond stond het fameuze gala op de plan-

ning. De pers was uitgenodigd en de rode loper 

was zo goed als uitgerold dus onze sterren 

mochten hun mooiste kleren aantrekken en 

zichzelf en elkaar gaan opmaken. Waarna ieder-

een in tweetallen over de rode loper mocht, 

maar niet voordat ze op de foto waren gezet 

door fotograaf Patrick. Zoals verwacht stond het 

langs de rode loper vol met journalist(en) en 

aanbidders die om handtekeningen vroegen, 

echter kreeg Susanne tot haar grote spijt het niet 

voor elkaar om van iedereen een handtekening 

te bemachtigen.  

 

Nadat iedereen naar binnen gevlucht was kon de 

filmquiz beginnen. Hiervoor heeft (Harry Potter) 

filmkenner Eva de quiz toch nog zeer beheerst 

en gevarieerd gemaakt door voor iedereen be-

kende en onbekende films voorbij te laten ko-

men. Daarna kon de jury dan eindelijk de BC 

Gilze gouden shuttles uitreiken.  

 

 

 

De volgende ochtend waren de jongste jeugdle-

den iets rustiger in de vroege uren. Na het ontbijt 

waarbij de laatste pakken hagelslag van tafel 

naar tafel gingen, was het tijd voor de laatste 

activiteiten van dit kamp. Hiervoor werd de 

groep in tweeën gesplitst en mocht de eerste 

groep in de kelder gaan midgetgolven en de 

tweede helft mocht met zijn eigen groepje be-

hendigheidsspellen gaan doen. Zo werd op 

schurken en superhelden gedart en werd er ge-

test of iedereen blindelings op zijn groepsgeno-

ten kon vertrouwen. Tussen de wisseling van de 

twee activiteiten door was het nog even tijd voor 

een officiële groepsfoto om ook dit kamp te kun-

nen vereeuwigen. 

 

 

 

Na de tweede ronde begonnen steeds meer ou-

ders binnen te druppelen om hun zoons en 

dochters weer huiswaarts te kunnen nemen. 

Nadat de leiding hun woordje had gedaan kwam 

er dan toch een einde aan het kamp waarvan we 

allemaal wel kunnen zeggen dat het een zeer 

geslaagd kamp was.  

 

 

 

Namens de kampleiding bedankt voor dit gewel-

dige kamp en hopelijk tot volgend jaar! 
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Overzicht Telbordsponsoren van Badmintonclub Gilze 
 

Van Schijndel Metaal BV | T.S.C. Gosens | Bouwbedrijf Vermeulen 

Hotel Van Der Valk Gilze Tilburg | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV 

Forga metaalvervorming B.V. | Vermeer Architecten | Oomen Hoveniers 

Keurslagerij De Jong | Wouters Sports | Koningslicht BV | Van Eerd BV 

Veldsink-Roelands Verzekeringen | VSMI 

 

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

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

……… je volgens Koen Timmermans ook gewoon schapen kunt melken? 

 

……… Michel van Galen veel meer awkward blijkt te zijn dan dat hij zelf dacht? 

 

……… Mario hierbij alle clubgenoten wil bedanken die een donatie hebben gedaan voor de actie Swim to 

Fight Cancer? 

 

……… we iedereen nogmaals willen bedanken die heeft gestemd op BC Gilze tijdens de Rabobank Club-

kas-Campagne? 

 

……… we binnenkort aan alle ‘Rabo-badmintonners’ het verzoek zullen doen om ook daadwerkelijk (gra-

tis en binnen 1 minuut) Rabobank-lid te worden waarna ook zij volgend jaar hun stem(men) op 

onze club kunnen uitbrengen en zodoende veel extra inkomsten voor onze clubkas opleveren? 

 

……… we bij de PR-commissie heel blij zijn met een compleet nieuwe ‘Hooft-redactie’ voor ’t Weekblad? 

 

……… de grote BC Gilze-vlag voortaan het hele jaar door in de hal blijft hangen? 

 

……… Eva, terugkomend van haar studenten-intro, ontegenzeggelijk haar ‘stinkende’ (!) best had gedaan? 

 

……… Jos Vermeulen zijn principes na 3 decennia alsnog aan de kant heeft gezet nu hij tóch heeft geko-

zen voor een smartphone in plaats van de Nokia 3310-met-antenne? 

 

……… Maud alleen ’s ochtends last heeft van een ochtendhumeur? 

 

……… Evelien hele mooie hamertenen heeft? 

 

……… Miriam Runge vanaf nu iedereen tijdig zal herinneren aan zijn/haar zaaldiensten op de woensdag? 

 

……… er in september weer nieuwe bijeenkomsten worden gepland om de toekomstplannen voor onze 

sporthal te bespreken? 

 

……… Marry van Mierlo vanaf nu is gestopt met de verkoop van rackets, maar zich nog wel bezig zal hou-

den met het bespannen en repareren van kapotte rackets? 

 

……… onze VertrouwensContactPersonen binnen de vereniging zijn: Sofie Oprins en Anoek Haarbosch? 

 

……… je alles over de AVG terug kunt vinden via de Privacyverklaring op onze website? 

 

……… volgens Tim Braspenning en Remy ‘bruin’ het nieuwe ‘zwart’ is? 

 

……… je bij de  familie Oprins in de Nerhoven recentelijk heerlijk een ‘outdoor’ douche kon nemen? 

 


