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Van de Redactie
 
Beste badmintonners en andere lezers.
 

Voor jullie ligt alweer het4eVirke van dit 

seizoen. Er is een verslag vanuit alle 

commissies, Koen Timmermans en 

dyDirkx vertellen wat meer over zichzelf

achterin een leuke collage van de gekke 

bekken die badmintonners tijdens we

strijden trekken en verder de gebruik

lijke rubrieken.  

 

Vanuit de redactie wensen wij jullie veel 

leesplezier. 

 

Sofie en Michel. 

 

Van de Voorzitter
 
Beste leden, 

 

Het is weer mei en dat betekent dat het 

seizoen weer op zijn einde loopt. De TC 

competitie en de clubkampioenschappen 

zijn achter de rug en de midweekcomp

titie speelt in mei haar laatste compet

tieronde. In de zomer hebben we no

maal gezien een badmintonpauze van 6 

weken, omdat de sporthal in de schoo

vakantie gesloten was. De gemeente 

exploiteert nu de sporthal, waardoor er 

nu wel de mogelijkheid is om in de z

mer door te blijven spelen. Als bestuur 

willen we graag kijken of er behoefte is 

onder de leden om ook in de zomer door 

te spelen op de woensdagavond. Om te 

beginnen voor alleen de senioren, omdat 

de jeugdbegeleiders wel graag 6 weken 

vakantie willen houden. Alle senioren 

zullen een korte vragenlijst krijgen waa

in gevraagd wordt of er behoefte is aan 

spelen op de woensdagavonden in de 

zomervakantie. Op basis van de ui

komst hiervan besluiten we of we de zaal 
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mer door te blijven spelen. Als bestuur 
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onder de leden om ook in de zomer door 

te spelen op de woensdagavond. Om te 

beginnen voor alleen de senioren, omdat 

de jeugdbegeleiders wel graag 6 weken 

vakantie willen houden. Alle senioren 

zullen een korte vragenlijst krijgen waar-

wordt of er behoefte is aan 

spelen op de woensdagavonden in de 

zomervakantie. Op basis van de uit-

komst hiervan besluiten we of we de zaal 

bespreken voor de zomervakantie. Dat 

kan een halve hal zijn, misschien een 

kortere tijd, dus van 20.00

misschien een stop van drie weken, of 

misschien wel gewoon zes weken doo

huren, zoals we gewend zijn. We houden 

jullie hiervan op de hoogte!

 

Als je badmintonnen op alleen de 

woensdagavond te weinig vindt, dan is 

er altijd de mogelijkheid deel te nemen 

aan externe toernooien. Deze worden 

georganiseerd voor competitiespelers, 

recreanten of jeugdleden. Voor jeugdl

den die hier ook interesse in hebben, 

maar niet weten hoe ze hieraan mee 

kunnen doen, of welke toernooien geo

ganiseerd worden, kun je terecht bij 

Maaike de Jong. Zij kan je hierin wegwijs 

maken. 

 

Tot slot wil ik de jeugdleden wijzen op 

het jeugdkamp dat van 10 tot en met 12 

juli wordt gehouden. Waar we heen gaan 

is nog een verrassing, maar dat het weer 

een onvergetelijk weekend wordt, staat 

vast! Hou dit weekend dus vrij!

 

 

Hartelijke groeten, 

Ben van der Veer jr. 

 

 

“Expect everything, I always say, and 

the unexpected never happens.”

“Verwacht alles, en het onverwachte zal 

nooit gebeuren.”

 
~Norton Juster - The Phantom 

Tollbooth~ 
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bespreken voor de zomervakantie. Dat 

kan een halve hal zijn, misschien een 

kortere tijd, dus van 20.00-21.30 uur, 

chien een stop van drie weken, of 

misschien wel gewoon zes weken door-
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jullie hiervan op de hoogte! 
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maar niet weten hoe ze hieraan mee 

kunnen doen, of welke toernooien geor-

ganiseerd worden, kun je terecht bij 

aaike de Jong. Zij kan je hierin wegwijs 

Tot slot wil ik de jeugdleden wijzen op 

het jeugdkamp dat van 10 tot en met 12 

juli wordt gehouden. Waar we heen gaan 

is nog een verrassing, maar dat het weer 

een onvergetelijk weekend wordt, staat 

dit weekend dus vrij! 

“Expect everything, I always say, and 

the unexpected never happens.” 

“Verwacht alles, en het onverwachte zal 

nooit gebeuren.” 

The Phantom  
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Technische Co

missie 
 

Van de Technische Commissie 

 

Het zit er weer op! De Technische Co

missie heeft de nieuwe teamindelingen 

voor seizoen 2015-2016 bekendg

maakt. Traditioneel op de eerste woen

dag na de Clubkampioenschappen he

ben de competitieleiders Maaike en R

my de nieuwe jeugd- en seniorencomp

titieteams verspreid onder alle aanwez

ge spelers. Voor de TC altijd weer een 

spannende avond omdat we, ondanks de 

beste bedoelingen, soms met teleurg

stelde spelers te maken krijgen. Deze 

keer hebben we vooraf maar liefst drie 

keer vergaderd om alle denkbare opste

lingen door te spreken. Ook de trainers 

worden bij deze besprekingen betrokken 

omdat de TC ook waarde hecht aan hun 

mening. Helaas kunnen we het niet altijd 

voor iedereen goed doen, maar Maaike 

en Remy zijn altijd bereid om een to

lichting te geven op de gemaakte ke

zes. We gaan er vanuit dat alle spelers 

straks in september weer optimaal g

motiveerd aan de start staan en max

maal proberen te presteren met hun 

team. Bij de senioren zal er komend se

zoen, meer dan ooit, een mix van jonge 

talenten en ervaren krachten zijn. De 

junioren zullen zichzelf door de intensi

ve vrijdagtrainingen en het goede 

JeugdTrainingsPlan verder door ontwi

kelen. Mooiste voorbeeld van onze tale

ten is natuurlijk U15-1 van afgelopen 

seizoen dat niet alleen kampioen werd, 

maar daarna ook nog Brabants kamp

oen werd in Tilburg. In juni mogen ze 

zelfs naar Zutphen waar ze gaan prob

ren om NEDERLANDS KAMPIOEN te wo

den!!  

 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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talenten en ervaren krachten zijn. De 

junioren zullen zichzelf door de intensie-

ve vrijdagtrainingen en het goede 
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OEN te wor-

In verband met de teamindeling helpt 

het ook dat de TC sinds begin van se

zoen 2014-2015 een heus 3

heeft opgesteld waarbij jaarlijks nieuwe 

doelstellingen zijn geformuleerd, zowel 

voor de jeugd als de senioren. Bij de j

nioren zijn dat doelstellingen in de trant 

van: 

- Kinderen voornamelijk plezier laten 

ervaren in prestatief badminto

nen; 

- Via de Start-avond de neuzen van 

kinderen en ouders dezelfde kant 

op laten wijzen; 

- Gemiddelde jaarlijkse doorstroom 

van 2 junioren naar de senioren.

 

Bij de senioren zijn enkele doelstellingen 

voor het komende competitieseizoen:

- Behoud van 3edivisie; 

- Doorstroom van jeugdige talenten 

richting de hogere competiti

teams; 

- Promotie van een 1e klasse

naar de Hoofdklasse. 

 

 

Na elk seizoen evalueren we wat de b

haalde resultaten zijn; zowel van spelers 

en teams maar ook van de geste

jaardoelen. Uiteindelijk willen we met BC 

Gilze zo hoog mogelijk spelen met de 

beschikbare Gilse badmintonners én een 

positieve uitstraling laten zien.
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Als je nieuwsgierig bent naar de teami

delingen kun je deze nazien op de BC 

Gilze-muur en natuurlijk staan ze ook 

vermeld op onze website www.bcgilze.nl

 

Om competitie te kunnen spelen is veel 

geld nodig. Gelukkig hebben we de steun 

van de PR/Sponsor-commissie die al het 

mogelijke doen om zoveel mogelijk co

tracten met sponsoren af te sluiten. J

nioren betalen slechts € 30,00 voor een 

heel seizoen competitie spelen en ruim 

30 extra vrijdag-trainingen. Dat is dus 

minder dan € 1,00 per training. Zaalhuur 

en shuttles zijn hier de grootste koste

posten. Badminton Nederland vraagt 

daarnaast ook steeds grotere bijdragen 

voor elk ingeschreven competitieteam. 

Bij de senioren resulteert dit in een ui

eindelijke kostenpost van ruim € 300,00 

per competitiespeler!!! Gelukkig zorgen 

de sponsorinkomsten ervoor dat onze 

spelers niet meer dan € 100,00 hoeven 

te betalen. Daarmee houden we comp

titief badmintonnen betaalbaar voor 

iedereen. 

 

Waarschijnlijk zal de vrijdagavond

jeugdtraining komend seizoen om 18.30 

uur beginnen (i.p.v. 18.15 uur). Dat h

ren jullie nog op tijd. Verder zal er 

organisatie van competitie en trainingen 

niet zoveel veranderen. 

 

De komende maanden gaan wij druk in 

de weer met het samenstellen van de 

competitieprogramma’s van alle teams. 

We zullen iedereen zo spoedig mogelijk 

op de hoogte brengen van de definitie

speeldata. Sowieso zullen we alle spelers 

snel berichten in welke weekenden er 

competitie gespeeld zal gaan worden.

 

Houd jezelf fit in de komende periode 

waarin er nu minder gespeeld gaat wo

den door de aanstaande zomerperiode! 
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De komende maanden gaan wij druk in 

de weer met het samenstellen van de 

tieprogramma’s van alle teams. 

We zullen iedereen zo spoedig mogelijk 

op de hoogte brengen van de definitieve 

speeldata. Sowieso zullen we alle spelers 

snel berichten in welke weekenden er 

competitie gespeeld zal gaan worden. 

Houd jezelf fit in de komende periode 

waarin er nu minder gespeeld gaat wor-

den door de aanstaande zomerperiode! 

Hardlopen, fitnessen of gewoon lekker 

bewegen zorgt ervoor dat iedereen weer 

fris en fruitig kan beginnen aan de nie

we competitie. 

 

Met sportieve groet 

Namens de Technische Commissie,

Mario. 

 

Recreatie  

Commissie 
 

En dan beginnen de clubkampioenscha

pen in het weekend van 28 en 29 

Maar eerst is er weer een ontbijtje voor 

degene die zich hebben opgegeven. Het 

was al weer een aantal jaren geleden dat 

we dit georganiseerd hadden. Met ong

veer 20 leden die zich hadden opgeven 

was er om 8.00 een ontbijt met verschi

lende broodjes, koffie/thee, vleeswaren, 

kaas, fruit, smoothies en natuurlijk een 

gekookt eitje. Het was weer gezellig en 

leuk om zo de clubkampioenschappen te 

beginnen, waarna om half 10 de eerste 

wedstrijden begonnen. Tijdens d

clubkampioenschappen zijn er weer le

ke en spannende wedstrijden gespeeld 

met verrassende uitslagen.

 

Op 8 april is er een recreatietoernooi g

organiseerd. De opkomst was goed. Het 

thema was kermis en we hadden een 

popcornmachine gehuurd, zodat iedere 

deelnemer in de pauze popcorn kon kri

gen zoveel als hij wilde. Van die popcorn 

krijg je natuurlijk dorst, dus was er ook 

iets te drinken voor iedereen. Verder 

waren er verschillende spe

nen, zoals spookhuisbaan(dikke mat in 

het midden van de baan), spi

baan afgehangen met zilverfolie), een 

potje badmintonnen waarbij je alleen 

mocht scoren in de grote vakken en ca
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thema was kermis en we hadden een 

popcornmachine gehuurd, zodat iedere 
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gen zoveel als hij wilde. Van die popcorn 
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nen, zoals spookhuisbaan(dikke mat in 

het midden van de baan), spiegelhuis(de 

baan afgehangen met zilverfolie), een 

potje badmintonnen waarbij je alleen 

mocht scoren in de grote vakken en car-
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rousellen. Vooral carrousellen is nog 

steeds leuk, ook voor de seniorleden.

 

Na deze activiteit is het weer gewoon op 

woensdagavond badmintonnen. Maar let 

op! De volgende activiteit komt er al 

weer aan. Op 20 juni is er het clubuitje. 

Hoe of wat wordt binnenkort bekend 

gemaakt op het inhangbord. Daar komt 

dan ook een lijst te hangen om je op te 

geven voor het clubuitje en wat de ko

ten hier voor zijn. 

 

Als laatste activiteit van dit seizoen is 

het introducétoernooi op 8 juli waarmee 

we het badmintonseizoen afsluiten. Hier 

krijg je op tijd een uitnodiging voor om 

je op te geven. 

 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl

rousellen. Vooral carrousellen is nog 

steeds leuk, ook voor de seniorleden. 

Na deze activiteit is het weer gewoon op 

badmintonnen. Maar let 

op! De volgende activiteit komt er al 

weer aan. Op 20 juni is er het clubuitje. 

binnenkort bekend 

gemaakt op het inhangbord. Daar komt 

dan ook een lijst te hangen om je op te 

geven voor het clubuitje en wat de kos-

Als laatste activiteit van dit seizoen is 

het introducétoernooi op 8 juli waarmee 

we het badmintonseizoen afsluiten. Hier 

krijg je op tijd een uitnodiging voor om 

Het einde van de midweek

ook in zicht. Inmiddels is de brief weer 

uitgedeeld om je op te geven voor het 

volgende seizoen.  Dit kan tot 12 mei, 

waarna we zo snel mogelijk de nieuwe 

recreatieteams bekend ma

pen jaar heeft Eric Graafmans training 

gegeven aan de recreanten en Eric heeft 

aangeven dat hij dit volgend jaar ook 

weer wil doen. Dus geef je op voor de 

training en leer in een jaar tijd hoe het 

spelletje badminton werkt.

 

Groetjes van de rc-commissie.

 

 

 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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Jeugdcommissie
 

Hallo allemaal, 

 

Sinds het einde van de competitie zijn 

we nog lekker druk bezig geweest met 

activiteiten voor de jeugd. Zo is op zo

dag 15 maart 2015 het deeldiploma 

examen afgenomen. Alle jeugdleden 

hebben hier goed aan meegedaan.

Daarnaast hebben bijna alle jeugdleden 

meegedaan aan de clubkampioenscha

pen op zaterdag 28 maart en zondag 29 

maart 2015. We hebben zelfs op zo

dagochtend clubkampioenschappen g

houden met de mini’s. Er is heel hard en 

sportief gestreden en ik ben heel blij met 

de inzet die iedereen heeft geleverd. Het 

was een groot succes! 

 

Op woensdag 8 april 2015 hebben we de 

lenteactiviteit georganiseerd. Dit jaar 

met het thema kermis. Hierbij kon de 

jeugd blikgooien, clownsbord mikken, 

carrousellen met dikke mat en wedstri

den spelen met opdrachten. Als klap op 

de vuurpijl was er ook nog een po

cornmachine en frisdrank geregeld. Het 

was een hele geslaagde avond! 

 

Van 26 tot 29 mei a.s. wordt in Gilze 

weer de Avond4daagse gehouden. We 

willen als Jeugdcommissie hier samen 

Kopij: virke@bcgilze.nl

Jeugdcommissie 

Sinds het einde van de competitie zijn 

we nog lekker druk bezig geweest met 

activiteiten voor de jeugd. Zo is op zon-

dag 15 maart 2015 het deeldiploma 

examen afgenomen. Alle jeugdleden 

goed aan meegedaan. 

Daarnaast hebben bijna alle jeugdleden 

meegedaan aan de clubkampioenschap-

pen op zaterdag 28 maart en zondag 29 

maart 2015. We hebben zelfs op zon-

dagochtend clubkampioenschappen ge-

houden met de mini’s. Er is heel hard en 

den en ik ben heel blij met 

de inzet die iedereen heeft geleverd. Het 

Op woensdag 8 april 2015 hebben we de 

lenteactiviteit georganiseerd. Dit jaar 

met het thema kermis. Hierbij kon de 

jeugd blikgooien, clownsbord mikken, 

n met dikke mat en wedstrij-

den spelen met opdrachten. Als klap op 

de vuurpijl was er ook nog een pop-

cornmachine en frisdrank geregeld. Het 

was een hele geslaagde avond!  

Van 26 tot 29 mei a.s. wordt in Gilze 

weer de Avond4daagse gehouden. We 

ugdcommissie hier samen 

met de jeugd aan deelnemen voor de 

afstanden 5 en 10 kilometer. We zullen 

binnenkort gaan inventariseren wie hier 

allemaal aan mee willen doen. 
 

Daarnaast komt het jeugdkamp er bijna 

weer aan, dit jaar met het thema ‘1001 

nacht’! Houd voor alle informatie ’t Virke 

en de mail goed in de gaten. Het kamp 

zal in ieder geval plaatsvinden op 10, 11 

en 12 juli, dus houd deze datum vrij in 

jullie agenda! 

 

Tot slot blijven we altijd op zoek naar 

nieuwe enthousiaste jeugdleden. Dus 

jullie broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, 

vriendjes en vriendinnetjes zijn van ha

te welkom om eens bij ons te komen 

kijken en wellicht ook lid te worden van 

onze vereniging. Dus ken je iemand die 

wil komen badmintonnen, breng hem of 

haar dan op woensdagavond mee

 

Agenda komende periode:

26, 27, 28 en 29 mei = Avond4daagse 

Gilze 

10, 11 en 12 juli = Jeugdkamp

 

Namens de jeugdcommissie,

Evelien Stokkermans  

 

 

 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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kijken en wellicht ook lid te worden van 
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Namens de jeugdcommissie, 
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PR Commissie
 

Alweer het vijfde Virke van dit seizoen, 

tijd voor de stand van zaken van de PR 

commissie. De sportieve hoogtepunten 

zitten er weer grotendeels op: de co

petitie is voorbij, de clubkampioe

schappen zijn geweest. De PR commissie 

is daarentegen al met het volgende se

zoen bezig. Zo wordt er hard gewerkt 

aan het rond krijgen van alle sponso

contracten voor komend seizoen, zodat 

onze begrootte sponsorinkomsten g

haald worden. Het belangrijkste doel is 

om het sponsorcontract van onze hoof

sponsor bij de jeugdcompetitie te ve

lengen. 

 

Aan het eind van het seizoen zal weer 

een grote bestelronde voor de clubkl

ding georganiseerd worden. Jeugdleden 

zullen vanaf volgend seizoen in nieuwe 

shirts gehuld worden, aangezien de hu

dige hoofdsponsor is gefuseerd. Er zullen 

pasavonden georganiseerd worden om 

ervoor te zorgen dat alle leden in een 

passend shirt aan het nieuwe seizoen 

kunnen beginnen. 

 

 

 

mmissie 
 
 

van dit seizoen, 

tijd voor de stand van zaken van de PR 

commissie. De sportieve hoogtepunten 

zitten er weer grotendeels op: de com-

petitie is voorbij, de clubkampioen-

schappen zijn geweest. De PR commissie 

is daarentegen al met het volgende sei-

o wordt er hard gewerkt 

aan het rond krijgen van alle sponsor-

contracten voor komend seizoen, zodat 

onze begrootte sponsorinkomsten ge-

haald worden. Het belangrijkste doel is 

om het sponsorcontract van onze hoofd-

sponsor bij de jeugdcompetitie te ver-

Aan het eind van het seizoen zal weer 

een grote bestelronde voor de clubkle-

ding georganiseerd worden. Jeugdleden 

zullen vanaf volgend seizoen in nieuwe 

shirts gehuld worden, aangezien de hui-

dige hoofdsponsor is gefuseerd. Er zullen 

worden om 

ervoor te zorgen dat alle leden in een 

passend shirt aan het nieuwe seizoen 

 

Op het gebied van communicatie zullen 

de leden via onder andere onze BC Gilze 

website , ’t Virke en publicaties in het 

weekblad op de hoogte gehouden w

den. Voor zowel Virke, weekblad als 

website geldt ook hier weer dat jullie 

inbreng altijd welkom is. Heb je leuke 

foto’s, stukjes of ideeën laat het ons w

ten! 

 

Voor de promotieartikelen kun je nog 

steeds bij Michel van Dongen terecht. Zo 

zijn de BC Gilze pennen en bierpullen 

nog volop verkrijgbaar. 

 

Groeten namens de PR commissie,

 

Jos Vermeulen 
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Voor de promotieartikelen kun je nog 

steeds bij Michel van Dongen terecht. Zo 
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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 
 

Kopij: virke@bcgilze.nl

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 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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Jarige jeugdleden
 

Anouk Baart    

Lizzy van Gils   

Diede Willemse   
 

Jarige seniorleden
 

André de Vette   

Hans Weij     

Chrissyvan den Hurk  

Jolanda van den Broek  

Jeroen Albers   

Christian van Zon   

Rene van Bezouw   

Mandy Dirkx    

Marryvan Mierlo   

Mark van Berkel   

Marieke van den Ouweland 

Eric Graafmans   

Mardy Klaassen   

Bart van Elderen   

Sandra Klaassen   

Bas van den Boer   

Susanne van de Vegte –  

van de Nieuwelaar   

Frans Oprins    
 

Zaaldiensten 
 
13 mei:Niels Geerts – Jurgen Rommen
20 mei:Peter Geerts– Femke van Riel
27 mei:Toon van Gestel – Melanie den 
Ridder 
3juni:Frank van Gils – Marieke van den 
Ouweland 
10 juni: Sandy Graafmans – Frans 

Oprins 

17juni:Marryvan Mierlo – Erwin Oprins

24 juni: Kees van der Heijden –

Oosterwijk 

1 juli: JannickIckenroth – Niels Oomen

8 juli: Introducee toernooi Ingrid 

tje 

 

 

Jarige jeugdleden 

11 mei 

25juni 

30 juni 

seniorleden 

7 mei 

10 mei 

11mei 

12 mei 

14 mei 

14 mei 

15mei 

23mei 

23mei 

26mei 

2 juni 

11juni 

13 juni 

25 juni 

26 juni 

  2 juli 

  6 juli 

  7 juli  

Jurgen Rommen 
Femke van Riel 

elanie den 

Marieke van den 

Frans 

Erwin Oprins 

– Fabi van 

els Oomen 

Introducee toernooi Ingrid - Maar-

15 juli: Tony Huijskens – Joris van Mo

rik 

Af & Bij 
Af: 

- Andy Pan 
- Joey Pan 
- Miki Pan 
- Irma Sprangers 
 
Bij: 

- Jelle Staal 
- Thijs Broeders 
- Nynke Timmermans 
  

Van de Pennin

meester 

Hallo clubleden, 
 

Ik ben Patrick Strengman en ik ben de 

penningmeester van BC Gilze. Ik draag 

zorg voor een goede administratie van 

de financiën. Mocht je hierover vragen 

hebben, schroom dan niet 

met mij op te nemen. 
 

De betaling van de contributie en co

petitiebijdrage zijn de verantwoordelij

heid van leden zelf. Daarom herinner ik 

jullie graag aan uiterste betaaldata:
 

Competitiebijdrage: 1 maart

Senioren: € 100,00 

Junioren: € 30,00 

Kwartaalcontributie: 1 januari, 1 april, 1 

juli, 1 oktober. 

Senioren € 38,00 

Junioren 5 t/m 12 jaar € 28,00

Junioren 13 t/m 17 jaar € 32,00

Tel. : 06 - 39 44 36 39 Email : 

man@hotmail.com 

 

Overschrijven op NL78 RABO 0116 6924 

64 tnv Badmintonver. B.C. Gilze ovv het 

kwartaal en je naam. 
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Joris van Mou-

Van de Penning-

Ik ben Patrick Strengman en ik ben de 

penningmeester van BC Gilze. Ik draag 

zorg voor een goede administratie van 

de financiën. Mocht je hierover vragen 

hebben, schroom dan niet om contact 

De betaling van de contributie en com-

titiebijdrage zijn de verantwoordelijk-

heid van leden zelf. Daarom herinner ik 

jullie graag aan uiterste betaaldata: 

Competitiebijdrage: 1 maart 

artaalcontributie: 1 januari, 1 april, 1 

€ 28,00 

€ 32,00 

39 44 36 39 Email : pstreng-

ven op NL78 RABO 0116 6924 

64 tnv Badmintonver. B.C. Gilze ovv het 
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Nieuw Clubartikel BC Gilze:

De BC Gilze Bierpul !!!
Hét souvenir van het BC Gilze Darts Toernooi 

“Jim’sEmbassy 2015”. 

Nog enkele stuks 

Te koop voor 

Meer info: Michel van Dongen

Ook goed te gebruiken voor andere (gele) dranken.

Kopij: virke@bcgilze.nl

Nieuw Clubartikel BC Gilze: 

De BC Gilze Bierpul !!!
Hét souvenir van het BC Gilze Darts Toernooi 

“Jim’sEmbassy 2015”.  

Nog enkele stuks voorradig. OP=OP.

Te koop voor € 6 ,- per stuk.  

Meer info: Michel van Dongen 

 

Inhoud: 0.5 liter 

Ook goed te gebruiken voor andere (gele) dranken.

Kopij: virke@bcgilze.nl 

De BC Gilze Bierpul !!! 
Hét souvenir van het BC Gilze Darts Toernooi 

voorradig. OP=OP. 

 

 

Ook goed te gebruiken voor andere (gele) dranken. 
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Jeugd 
 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Koen Timmermans en ik ben 13 

jaar oud. 

 

Ik woon op de Langebergseweg 18 s

men met mijn ouders en mijn twee zu

sen Sanne en Nynke.  

 

Ik zit nu 3 en een half jaar op badmi

ton. Het leukste vind ik natuurlijk het 

kamp en wedstrijdjes. Afgelopen comp

titieseizoen zijn we na lange tijd 7

staan op het einde nog naar de 5

weten te klimmen. Maar het belangrij

ste vind ik dat we plezier erin hebben 

gehad. Ook dit jaar ga ik weer compet

tie spelen. Dit keer weer in de U

ik denk dat het een heel gezellig jaar 

gaat worden met dit groepje. Voordat ik 

op badminton zat was ik iedere vrijda

avond te vinden bij de scouting. Hiermee 

ben ik gestopt om meer te kunnen ba

mintonnen.  

 

Ik zit nu in de 2e klas VWO van het Th

resia Lyceum in Tilburg. Hier heb ik het 

erg naar mijn zin. 

 

Ik hoop dat ik genoeg over mijzelf heb 

verteld en ik geef de pen door aan 

co van Gestel 

Succes ermee!!!! 
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gehad. Ook dit jaar ga ik weer competi-

ie spelen. Dit keer weer in de U15-1 en 

ik denk dat het een heel gezellig jaar 

groepje. Voordat ik 

op badminton zat was ik iedere vrijdag-

avond te vinden bij de scouting. Hiermee 

ben ik gestopt om meer te kunnen bad-
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yceum in Tilburg. Hier heb ik het 

dat ik genoeg over mijzelf heb 

verteld en ik geef de pen door aan Rem-
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senioren 
 

Met dank aan Michel, mag ik nu een 

stukje over mijzelf vertellen.

Ik ben Mandy Dirkx  en bijna 33. De 

meeste kennen mij met de 

Wouters. Maar sinds 4 jaar getrouwd 

met Twan, dus vandaar Dirkx en wij w

nen inmiddels al ruim 5 jaar samen in de 

Molenstraat in Gilze. Ik ben een trotse 

moeder van Stan van 2 ½ en Imke van 

net 1. Naast moeder werk ik 3 dagen per 

week bij als apothekersassi

da. Al 13 jaar doe ik dit werk met veel 

plezier. Helaas geen eigen bereidi

meer en de zorgverzekeraars maken het 

voor ons ook steeds lastiger, maar blije 

patiënten houden het werk leuk. In mijn 

vrije tijd naast de badminton ga 

regelmatig zwemmen met vriendinnen. 

Fietsen naar speeltuin of kinderboerderij 

met het gezin zijn ook leuke uitstapjes.

13 
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stukje over mijzelf vertellen. 

Ik ben Mandy Dirkx  en bijna 33. De 

meeste kennen mij met de achternaam 

Wouters. Maar sinds 4 jaar getrouwd 

met Twan, dus vandaar Dirkx en wij wo-

nen inmiddels al ruim 5 jaar samen in de 

Molenstraat in Gilze. Ik ben een trotse 

moeder van Stan van 2 ½ en Imke van 

net 1. Naast moeder werk ik 3 dagen per 

othekersassistente in Bre-

da. Al 13 jaar doe ik dit werk met veel 

plezier. Helaas geen eigen bereidingen 

meer en de zorgverzekeraars maken het 

voor ons ook steeds lastiger, maar blije 

patiënten houden het werk leuk. In mijn 

vrije tijd naast de badminton ga ik ook 

matig zwemmen met vriendinnen. 

Fietsen naar speeltuin of kinderboerderij 

met het gezin zijn ook leuke uitstapjes. 
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Op 8 jarige leeftijd ben ik begonnen met 

badminton, inmiddels dus al bijna 24 

jaar. Het is bij mij met de paple

goten, zoals ze dat zeggen. Mijn beide 

ouders speelden dit al jaren en mijn o

dere broer Jürgen was hier ook mee b

gonnen. Bij de meesten van jullie wel 

bekend, misschien wel het grootste t

lent wat Bc Gilze heeft gehad. Door zijn 

talent is mijn licht ontvlambaar k

ontstaan denk ik. Ik wilde graag ook 

goed presteren en als het dan niet lukte 

dan moest ik mijn woede kwijt. Mijn ra

ket en later ook weleens mijn voet of 

bidon moesten het ontgelden. Gelukkig 

ben ik door de jaren heen wel iets rust

ger geworden.  

Ook heb ik mijn eigen talent ontwikkelt, 

namelijk  mijn bijzondere slagen. Met 

mijn flexibele polsen krijg ik vaak de 

onmogelijkste shuttles op de raarste 

manieren terug geslagen. Natuurlijk ga 

ik jullie niet mijn geheimen prijsgeven, 

maar met een relaxte houding en arm, 

vanuit achterin het veld een scherpe 

drop slaan is op dit moment mijn fav

riete slag. 

Op sportief vlak heb ik ook wel zo mijn 

hoogtepunten meegemaakt en zijn er 

een hoop dingen bijgebleven. Samen 

Kopij: virke@bcgilze.nl
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lent wat Bc Gilze heeft gehad. Door zijn 

vlambaar karakter 

ontstaan denk ik. Ik wilde graag ook 

ren en als het dan niet lukte 

dan moest ik mijn woede kwijt. Mijn rac-

ket en later ook weleens mijn voet of 

bidon moesten het ontgelden. Gelukkig 

ben ik door de jaren heen wel iets rusti-

Ook heb ik mijn eigen talent ontwikkelt, 

namelijk  mijn bijzondere slagen. Met 

mijn flexibele polsen krijg ik vaak de 

onmogelijkste shuttles op de raarste 

manieren terug geslagen. Natuurlijk ga 

ik jullie niet mijn geheimen prijsgeven, 

houding en arm, 

vanuit achterin het veld een scherpe 

drop slaan is op dit moment mijn favo-

Op sportief vlak heb ik ook wel zo mijn 

hoogtepunten meegemaakt en zijn er 

een hoop dingen bijgebleven. Samen 

met mijn vader een competitiewedstrijd 

spelen, invallen in het 1ste 

titie spelen met veren shuttles en zelfs 

kampioen worden hiermee.  Andere 

toernooien spelen met een grote groep 

vanuit Gilze, zoals in Dongen of in Ein

hoven, waren ook hele leuke en gezellige 

weekenden.  

Op het badmintonveld ben ik de laatste 

3 jaar te weinig te zien geweest. Natuu

lijk vanwege de komst van onze kind

ren, maar helaas ook vanwege een g

broken elleboog. Het typen van dit ve

haal kost ook wat moeite, aangezien ik 

net voor de 2de keer geopereerd ben. 

Hopelijk ben ik nog hersteld voor het 

eind van dit seizoen, zodat ik me kan 

voor bereiden op de recreatiecompetitie. 

Dit is weer een nieuwe uitdaging voor 

mij. 

Hierbij wil ik mijn verhaal afsluiten en 

rest mij alleen nog om de pen door te 

geven. Bij deze wil ik Susanne van de 

Vegte uitnodigen om een stukje te 

schrijven. Ze is pas weer bij de badmi

ton gekomen, maar ik ken haar ook nog 

van vroeger. Toen speelde ze ook al 

eens badminton, dus ben ik heel nieuw

gierig naar haar verhaal.  

 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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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

NovyHapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze

Tel: 0161-456633 

Hapers

Kopij: 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 

aanbiedingen. 

Maar ook voor uw: 

Klein naaigarnituur 

NovyHapers, Nieuwstraat 111, 5126 CC Gilze 

Hapers 
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Gekke bekken  

pagina’s 
 

Badmintonnen én goed op de foto staan 

is vaak een lastige combinatie. Tijdens 

een rally ben je natuurlijk echt niet bezig 

met die tong die vrolijk naar buiten aan 

het kijken is of dat moeilijke gezicht… 

Hier een verzameling van de ‘meest 

charmante’ blikken tijdens de Open Do

gense en de clubkampioenschappen.

 

 

 

Gekke bekken  

Badmintonnen én goed op de foto staan 

is vaak een lastige combinatie. Tijdens 

een rally ben je natuurlijk echt niet bezig 

met die tong die vrolijk naar buiten aan 

het kijken is of dat moeilijke gezicht… 

Hier een verzameling van de ‘meest 

tijdens de Open Don-

gense en de clubkampioenschappen. 
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Kopij: virke@bcgilze.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij: virke@bcgilze.nl 
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Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze
Telefoon: 0161-451347

www.bakkerijwaegemakers.nl

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

OVERZICHT VAN DE SHIRTSPONSOREN VAN BADMINTONCLUB GILZE:

Hoofdsponsoren seniorencompetitie:
Administratiekantoor Meeuwesen

 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie:
Ingrid Veroude Fysiotherapie

Slagerij de Jong | Van Eerd BV | Eethuis Figo

WilkinSports | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling

Forga metaalvervorming BV | TSC Gosens

Van Schijndel Metaal | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging!

 

Kapittelstraat 15 

5126 HA Gilze 

Tel: 0161 – 455000 
 

Email: jim@achterdetuintjes.nl 

www.achterdetuintjes.nl 

 

 

 

 

Kerkstraat 95, 5126 GB Gilze 
451347 

www.bakkerijwaegemakers.nl 

Steenakkerplein 6, 5126 AW GILZE 
456213 

Zuivelhandel

V.O.F. van Hoek

Aalstraat 32 Gilze

Tel. 0161-

SHIRTSPONSOREN VAN BADMINTONCLUB GILZE: 
 

Hoofdsponsoren seniorencompetitie: 
Administratiekantoor Meeuwesen   Q-Promotions 

 

 

 

Hoofdsponsor jeugdcompetitie: 
Ingrid Veroude Fysiotherapie 

 
 
 
 
 

Telbordsponsoren: 
Slagerij de Jong | Van Eerd BV | Eethuis Figo 

WilkinSports | Nol Vermeulen Bouw & Ontwikkeling 

Forga metaalvervorming BV | TSC Gosens 

Van Schijndel Metaal | Metaalbewerkingsbedrijf Smit BV 

 

Bedankt voor jullie steun aan onze vereniging! 
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Zuivelhandel 

V.O.F. van Hoek 

Aalstraat 32 Gilze 

-451908 
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Wist u dat… 
 

……… we dit seizoen ook weer een kampioensteam hadden, bij de jeugd, en wel U15

……… onze talenten Rick, Joey, Fenne, Simone en Robine uitgebreid gehuldigd zijn o

dat ze dat verdiend hadden?

……… ze daarna zodanig geïnspireerd waren dat ze ook nog eens Brabants kampioen 

voor clubteams werden (en op 20

voor het Nederlands kampioenschap in Zutphen!!)?

……… er voor de senioren nog een leuke uitwisseling georganiseerd was door TTV de 

Batswingers? 

……… Jurgen Rommen uiteindelijk over de best

(zelfs beter dan zijn badminton

……… Bente Willemse in maart is gekozen tot ‘Coach van het Jaar’ doordat zij 

onverwacht - Remy tot clubkampioen wist te promoveren?

……… Evelien tijdens haar 1e deelname direct Sandy onttroonde als clubkampioene bij 

de dames-A? 

……… Patrick waarschijnlijk zelfs dát is vergeten?

……… Maaike dit jaar tenminste niet wéér verliezend finalist was in de damesenkel….?

……… zij, samen met haar hele knappe mix

fantastische unisex-badminton

……… al liep er volgens aftredend all

duo? 

……… Hans Weij direct bij zijn debuut in de Veteranen

……… de familie Kreeft maar liefst twee keer moest rijden om alle behaalde prijzen 

thuis te krijgen? 

……… het bestuur op 5 juni de jaarlijkse Vrijwilligersbarbecue organiseert voor alle vri

willigers van BC Gilze? 

……… de Recreatiecommissie tijdens de circus

machine had gezorgd zodat de lege magen snel werden gevuld met de welb

kende gepofte mais? 

……… Claud na een paar dagen werken blijkbaar weer toe was aan een aantal maanden 

rust? 

……… Dio en Eva de enige prijswinnaars waren tijdens de recen

weer ouderwets veel Gilzenaren aan meededen?

……… Gilze R1 het laatst mocht opnemen tegen oud

……… dit voor Richard geen enkel probleem was?

 

Kopij: virke@bcgilze.nl

weer een kampioensteam hadden, bij de jeugd, en wel U15

……… onze talenten Rick, Joey, Fenne, Simone en Robine uitgebreid gehuldigd zijn o

dat ze dat verdiend hadden? 

……… ze daarna zodanig geïnspireerd waren dat ze ook nog eens Brabants kampioen 

ubteams werden (en op 20-21 juni zelfs de kans krijgen om te strijden 

voor het Nederlands kampioenschap in Zutphen!!)? 

……… er voor de senioren nog een leuke uitwisseling georganiseerd was door TTV de 

……… Jurgen Rommen uiteindelijk over de beste tafeltennis-skills bleek te beschikken 

(zelfs beter dan zijn badminton-vaardigheden☺)? 

……… Bente Willemse in maart is gekozen tot ‘Coach van het Jaar’ doordat zij 

Remy tot clubkampioen wist te promoveren? 

deelname direct Sandy onttroonde als clubkampioene bij 

……… Patrick waarschijnlijk zelfs dát is vergeten? 

……… Maaike dit jaar tenminste niet wéér verliezend finalist was in de damesenkel….?

……… zij, samen met haar hele knappe mix-partner, als troost zijn geroemd voor hun 

badminton-tenue? 

……… al liep er volgens aftredend all-time kampioene Sandy G. ‘een streep door’ bij dit 

……… Hans Weij direct bij zijn debuut in de Veteranen-klasse het ‘goud’ pakte?

maar liefst twee keer moest rijden om alle behaalde prijzen 

……… het bestuur op 5 juni de jaarlijkse Vrijwilligersbarbecue organiseert voor alle vri

……… de Recreatiecommissie tijdens de circus-avond voor een heerlijke popcorn

machine had gezorgd zodat de lege magen snel werden gevuld met de welb

……… Claud na een paar dagen werken blijkbaar weer toe was aan een aantal maanden 

……… Dio en Eva de enige prijswinnaars waren tijdens de recente Open Dongense, waar 

weer ouderwets veel Gilzenaren aan meededen? 

Gilze R1 het laatst mocht opnemen tegen oud-Gilzenaar Joris van den Heuvel?

dit voor Richard geen enkel probleem was? 

Kopij: virke@bcgilze.nl 

weer een kampioensteam hadden, bij de jeugd, en wel U15-1! 

……… onze talenten Rick, Joey, Fenne, Simone en Robine uitgebreid gehuldigd zijn om-

……… ze daarna zodanig geïnspireerd waren dat ze ook nog eens Brabants kampioen 

21 juni zelfs de kans krijgen om te strijden 

……… er voor de senioren nog een leuke uitwisseling georganiseerd was door TTV de 

skills bleek te beschikken 

……… Bente Willemse in maart is gekozen tot ‘Coach van het Jaar’ doordat zij - geheel 

deelname direct Sandy onttroonde als clubkampioene bij 

……… Maaike dit jaar tenminste niet wéér verliezend finalist was in de damesenkel….? 

roost zijn geroemd voor hun 

time kampioene Sandy G. ‘een streep door’ bij dit 

klasse het ‘goud’ pakte? 

maar liefst twee keer moest rijden om alle behaalde prijzen 

……… het bestuur op 5 juni de jaarlijkse Vrijwilligersbarbecue organiseert voor alle vrij-

heerlijke popcorn-

machine had gezorgd zodat de lege magen snel werden gevuld met de welbe-

……… Claud na een paar dagen werken blijkbaar weer toe was aan een aantal maanden 

te Open Dongense, waar 

Gilzenaar Joris van den Heuvel? 


