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Belangrijk voor de jeugd :
Op vrijdag 28 november kan er niet in De Haspel gespeeld
worden wegens de Sinterklaas Teejater Show. Op die dag
wijken we uit naar Sporthal De Wissel, De Schietberg 8,
5051 NZ Goirle.

Onderstaand artikel is gepubliceerd in het Goirles Belang van
woensdag 22 oktober. Dit artikel behelst mede een oproep aan
de huidige leden van B.C. Goirle om zich aan te melden voor
de reünie.

Badminton Club Goirle organiseert Reünie t.g.v. het 40jarig jubileum
Van het begin tot nu..
Na de zomervakantie in 1974 moet het zijn geweest, dat de gymzaal van de St. Jan-Mavo
aan de van Haestrechtstraat werd gehuurd door een aantal badmintonliefhebbers en
daardoor was het begin gemaakt van Badminton Club Goirle (op 1 augustus 1974) om
samen met wat nieuwsgierig gemaakte vrienden, familie en collega’s om een paar uur in
de week door te brengen met iets dat op badminton leek. Na een tijdje bleek dat door het
grote enthousiasme de zaal in van Haestrechtstraat wat tekort deed aan de eisen van de
spelers en werd er gezocht naar een andere locatie. Vanaf toen kwamen we elke
woensdagavond bijeen in de nieuwe sporthal De Haspel en al snel was Badminton Club
Goirle niet meer weg te denken uit Goirle.
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Na één jaar waren we met vriendschappelijke wedstrijden spelen al klaar en gingen
competitie spelen met 1 senioren- en 1 jeugdteam. Al snel huurden we elke woensdag
van de Gemeente Goirle 8 banen; de competitiespelers van 19:00 – 21:00 uur en daarna
kwamen de recreanten aan de beurt van 21:00 tot 23:00 uur, met een uitloper tot 23:30
op4 banen. Training werd er gegeven door een gediplomeerde trainer, wat zeer leerzaam
was en er werd met veel plezier en enthousiasme getraind. De competitiewedstrijden
waren, toen net als nu, op de zondagochtend van 10.00 – 13.00 uur.
Daardoor groeiden we nog verder, wat in de topjaren betekende, dat we de competitie
(senioren en jeugd) met 12 teams ingingen, waarvoor we samen 14 zondagen nodig
hadden om alle wedstrijden af te werken. Dit was een grote stap voor de badmintonclub
die in een paar jaar uitgegroeid was tot een club met 110/150 actieve leden. Dat waren
nog eens tijden, maar we hebben nooit hoger gespeeld dan de 1e klasse of hoofdklasse !
Wel is één ding duidelijk geworden in al die jaren, namelijk het volgende: als men heel
veel talent had waren we ze meteen weer kwijt, voornamelijk omdat bij ons goed
badmintonton wordt gespeeld, maar niet de echte top.
Tijdens de speelavond troffen wij elkaar buiten de zaal ook, in de “bar”. Dat waren nog
eens tijden! De bekende derde helft duurde voor sommigen langer dan de de 1 e en 2e bij
elkaar. Ik kan mij herinneren dat het heel leuke avonden, met Jan en Diny, Leo , Hans en
Wilma, Corrie, Bartjanneke en Dennis en anderen die achter de bar stonden. Sommige
avonden duurden tot in de kleine uurtjes, menigeen mocht zelfs de volgende dag niet met
de auto naar het werk. De buitendeur ging soms om twee uur op slot, maar dan ging het
binnen nog gewoon door. Ontzettend gezellig waren die uren. De drank en nootjes, ja er
waren ook hapjes te koop.
Als je dit allemaal leest, hebben we besloten om herinneringen op te halen met huidige en
oud-leden, maar ook jeugdbegeleiders van nu en vroeger, om een reünie te organiseren
ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum. Maar hoe bereik je toch al die oud-leden van
vroeger? Door mond op mond, door Face-book, maar ook door huidige leden te vragen
om in hun geheugen te graven en namen op te geven. Dat gaat maar mondjesmaat, terwijl
de avond al vast ligt, nml. 29 November 2014. Daarbij geeft een Eefje Muskens, nu
behorend bij de absolute top van de wereld, maar tevens oud-Goirle lid, een demonstratie.
We zijn dus op zoek naar alle oud leden en jeugdbegeleiders en willen hun email weten,
zodat we dan ze een uitnodiging kunnen sturen. Geef je op en denk na over andere leden
uit het verleden.
Bij het volgende e-mailadres: vanrijckevorsel@ziggo.nl

Bij voorbaat dank U
Namens de Reünie-Commissie
Arnold van Zundert (voorzitter Badminton Club Goirle)
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REÜNIE
Wij nodigen je uit op:

Zaterdag 29 november 2014
in de sporthal De Wissel, met je partner
Datum:

29 november 2014

Locatie:

Sporthal “De Wissel”

Adres:

De Schietberg 8, 5051 NZ Goirle

Programma: 19:30 uur tot 20:00 uur ontvangst
20:00 uur tot 20:30 uur opening door de voorzitter
20:30 uur tot 21:15 uur demonstratie mmv Eefje Muskens
21:15 uur tot 23:00 uur bijpraten en herinneringen ophalen mede
dmv fotopuzzel
23:00 uur afsluiting officiële programma en prijsuitreiking puzzel
01:00 uur sluiting
Kosten:

€ 5 per persoon en daarvoor krijg je koffie of thee en 2 consumpties
en tevens zorgen wij voor een snackje.
Als je met partner komt, is het natuurlijk voor jullie samen € 10.

Aanmelden doe je door € 5,00 per persoon over te maken naar:
NL36 INGB 0003 5170 77 t.n.v. A.C. van Zundert te Goirle,
onder vermelding van “Reünie B.C. Goirle”.
Daarna krijg je (na een paar dagen) per mail een bevestiging.
De Reüniecommissie:

Jan van Beurden, Theo Hendriks, Rob Hoornweg,
Piet van Rijckevorsel en Arnold van Zundert
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Website aangepast (met dank aan Jan Mes)
Onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd :








Informatie – Contributie : jaarlijkse contributie met ingang van het nieuwe seizoen door de leden
ZELF te voldoen via IBAN NL27ABNA0428130623. (Geen incasso meer)
Informatie – Lid worden : nieuwe link is opgenomen naar het herziene inschrijfformulier (voorzien
van IBAN-nummer)
Recreatie : contactpersoon is Monique Wolfswinkel
Competitie : tekst is aangepast in verband met nieuwe situatie m.b.t. de training
Foto Album : toegevoegd : Foto’s jeugdtoernooi (40 jaar BCG) van 5 september 2014
Foto Album : toegevoegd : Foto’s trainingsdag competitiespelers van 23 augustus 2014
Kalender : het programma van alle wedstrijden in de regiocompetitie en midweekcompetitie is
opgenomen (op basis van huidige informatie; om de kalender up-to-date te houden dienen
eventuele wijzigingen te worden doorgegeven aan j.vaneijck@home.nl )

Mutaties ledenbestand
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Contributiebetaling
Met de invoering van het SEPA-model door de banken is de incasso-methode door B.C. Goirle losgelaten.
Met een mail (“Start Seizoen 2014-2015” van Jan Mes – 17 augustus 2014) is daarvan aan alle leden
melding gemaakt.
Toch blijkt 2/3 van de leden dit niet te hebben opgepikt en daarom is er op 22 oktober door de
penningmeester een reminder uitgestuurd. Daar is goed op gereageerd, maar een vijftiental leden blijft
nog steeds achter.

Verjaardagen

5

Jeugd – Toernooi 40 jaar B.C Goirle
Op 5 september heeft de jeugdleiding in het kader van het 40-jarig bestaan van Badminton Club Goirle voor
de jeugd een toernooi opgezet, zodat ook de jongere leden kunnen meedelen in de jubileumaktiviteiten
Een goed bezocht toernooi, met uiteraard aan het eind voor iedereen een prijsje. Een geslaagde avond met
dank aan de deelnemers en Tineke de Beer-van Akkerveeken voor de organisatie.
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Regiocompetitie 2014-2015 Dit zijn de tussenstanden, voor zover verwerkt

(Bron :

toernooi.nl) :

Team 1 : Nancy van Rijswijk, Brigit van Nistelrooij, Saskia Jacobs, Jeltje
de Kock, Bram Aarts, Jorg van Eijck

Team Heren : Tom van Gestel,Teun de Kock, Tim Lemmens, Jaap van
den Dries, Jan van Eijck
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Team JuniorenMix U17 : Irene Mommers, Nadine Noij, Kyra Pikaar,
Sharon van Wanrooy, Geert Johanns, Daan de Jong, Andres Wiersma,
David Wiersma

Team JongensMeisjes U11 : Luuk Beerens, Timme van Beurden, Jordan
Schara, Julian Schroot, Joep Strooper
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Regio Noord Brabant Midweek Competitie 2014-2015 ((Recreantencompetitie)
Dit zijn de tussenstanden, voor zover verwerkt (Bron : toernooi.nl) : Op dit moment zijn er nog geen
uitslagen bekend.

Tweede Klasse - Poule 1:
Team Goirle 1: Monique Wolfswinkel – Jessica Spijkers – Rob van der Hout – Patrick Zijlstra
Tweede Klasse - Poule 2 :
Team Goirle 2: Nancy van Rijswijk – Mandy van Tol – Ilona van Nieuwburg – Berrie van Nieuwburg
– Frank Geerts – Victor Vredenberg

Vierde Klasse Poule 3 :
Team Goirle 3: Liesbeth Lammers – Jeanette Pijnenburg – Pieter Johanns – Marcel Tuerlings
Vijfde Klasse Poule 2 :
Team Goirle 4: Yvonne Gatzen – Ine Tacken – Pierre Schuurmans – Mark Zaal
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Indeellijst november 2014 – februari 2015
Dit zijn de indelers op woensdagavond voor de komende viermaanden, zoals ingepland door Monique Wolfswinkel.
Bij verhindering graag tijdig vervanging regelen.

5-nov
12-nov
19-nov
26-nov
3-dec
10-dec
17-dec
24-dec
31-dec

Mark Zaal
Frank de Bont
Jan van Eijck
Peter Beijer
Jack Gulden
Arnold van Zundert
Monique Wolfswinkel
Kerstavond
Oudjaarsdag

mimazaal@ziggo.nl
frank.de.bont@core-vision.n
j.vaneijck@home.nl
pbeijer@mac.com
j.gulden@tele2.nl
arvazu@home.nl
m.vanderaa@fontys.nl

7-jan
14-jan
21-jan
28-jan
4-feb
11-feb
18-feb
25-feb

Pierre Schuurmans
Tonproaten
Theo Hendriks
Ronald van Nieuwburg
Rob van der Hout
Ronald Westland
Jessica Spijkers
Jorrit Peters

pierresc@home.nl
t.p.h.hendriks@home.nl
rvannieuwburg@gmail.com
r.vanderhout@home.nl
r.westland@home.nl
jess71heart@gmail.com
jorritpeters1983@gmail.com

Toernooien
Voor onderstaande toernooien zijn er uitnodigingen ontvangen.
Meer gegevens kunnen worden opgevraagd bij Brigit van Nistelrooij of Jan van Eijck :


15 november 2014

BC Reeshof
Jeugd-mixed dubbeltoernooi
Sporthal ’t Ruiven
Berkel-Enschot



16 november 2014

BC Reeshof
Mixed dubbeltoernooi
Sporthal ’t Ruiven

Berkel-Enschot


15/16 november 2014 Brabantse Badminton Kampioenschappen
Categorieën 1-4-6-8
Maaspoort
‘s-Hertogenbosch

Zie ook de website http://badmintonnederland.toernooi.nl voor een compleet toernooi-overzicht.
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Agenda
Voor alle thuis- en uitwedstrijden van :
Regiocompetitie
Regiocompetitie
Regiocompetitie
Regiocompetitie
Midweekcompetitie
Midweekcompetitie
Midweekcompetitie
Midweekcompetitie

B.C. Goirle 1
B.C. Goirle Heren 1
B.C. Goirle JuniorenMix U17
B.C. Goirle JongensMeisjes U11
B.C. Goirle 1
B.C. Goirle 2
B.C. Goirle 3
B.C. Goirle 4

29 november 2014
5 december 2014
22 december 2014
24 december 2014
24 december 2014
26 december 2004
29 december 2014
31 december 2014
31 december 2014
2 januari 2015
14 januari 2015
14 januari 2015

ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender
ZIE DE WEBSITE / kalender

REÜNIE 40 JARIG BESTAAN BC GOIRLE

GEEN Jeugd ivm Surprise-avond
GEEN Senioren maandag ivm Kerstvakantie
GEEN Senioren woensdag ivm Kerstvakantie
GEEN Training competitiespelers ivm Kerstvakantie
GEEN jeugd ivm Kerstvakantie
GEEN Senioren maandag ivm Kerstvakantie
GEEN Senioren woensdag ivm Kerstvakantie
GEEN Training competitiespelers ivm Kerstvakantie
GEEN jeugd ivm Kerstvakantie
GEEN Senioren woensdag ivm Tonproaten
GEEN Training competitiespelers ivm Tonproaten
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De Wissel

