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Agenda
9 apr. 2016: Feestavond
15 apr.2016: Vriendjesavond jeugd
22 mei 2016: HBB jeugdkampioenschappen
27/28 mei: Nachttoernooi
29 mei 2016: Bekerfinales en Huldiging HBB
4 juni: Jeugddag

Noteer deze data in je agenda!

Van NSL naar SL: 
Van SL naar NSL: 

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes To-

taal
Jeugd 24 37   61
Mini’s 3 2     5

Senioren 46 56 102

Ereleden 1 5     6
Totaal: 47 61 27 39 174

Bestuur BC Mixed
Voorz. Ton Slaets
Tel.: 06-52607617
Secr. Gert Lahaije
Tel: 0492-463772
Penm. Peter van Leuken
Tel: 0492-463440
Anja Beekmans
Tel: 0492-464604
Stan vd Heijden
Tel: 06-48750247
Postadres BC Mixed:
Gert Lahaije
Waterhoenplein 20
5741 BB Beek en Donk
Tel: 0492-463772
ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl

Competitie senioren:
Comp. Leider Senioren:
Angela van Gelder
Tel: 0492-462635
seniorencompetitie@
bcmixed.nl

Jeugdafdeling:
Comp. Leider Jeugd:
Angela van Gelder 
Tel: 0492-462635
jeugdcompetitie@
bcmixed.nl
Jeugdcommissie:
jeugdzaken@bcmixed.nl

Badmintonclub Mixed, 
opgericht 11 jan. 1961 
Aangesloten bij de 
Helmondse Badminton 
Bond
KvK nr.: 40239324
Rekeningnummer:
10 14 25 597
Sporthal D’n Ekker, 
Muzenlaan 2a 
5741 NS, Beek en Donk
Tel:  0492-466263

Colofon

Redactie
Marlie Fransen (lay out)

Ruud Fransen
Angela v Gelder

Arne vd Wijdeven

Van de redactie...
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Ken je dat?
Dat je ergens komt en geblinddoekt aan de geur kan ruiken waar je bent? En dat 

die geur dan weer herinneringen oproept?

Dat overkwam mij afgelopen week. Door omstandigheden gedwongen ben ik 

niet veel meer in de sportzaal of op de badmintonbaan. Maar afgelopen week 

bracht ik 1 van onze kinderen naar de zaal. Ik open de buitendeur en na 1 meter 

overkwam me het al. De geur van d’n Ekker vond precies dat plekje op mijn 

neusreceptoren en boemmmmm. Verkocht. In Amerika zouden we zeggen: “a 

trip down memory lane”. Vrij vertaald: “een reisje door geheugenstraat”.

Op nummer 1 in de straat kwam de herinnering aan de sportzaal in Boerdonk. 

Daar leerden we van Toon en Annie Slaets voor het eerst wat badminton bete-

kende. Ik ben ze er nog dankbaar voor dat ze daar de tijd voor namen. Op dat 

ene veld in Boerdonk werd eigenlijk mijn geschiedenis en die van minne maat 

voor een groot gedeelte geschreven. Immers, via het badmintonnen leerden we 

jaren later onze vrouwen kennen. Een sportzaal in Boerdonk met een eigen 

geurtje. Een mengsel van schonmaakmiddelen, klimtouw en de geur van die 

dikke mat die je voor het hoogspringen gebruikt.

Op nummer 2 in de straat de herinnering aan d’n Ekker. De echte d’n Ekker dan. 

Waar je zaalvoetbalteams geportretteerd zag wanneer je de houten trap opliep 

naar de kantine. Jaren 80 kapsels en snorren. Een jonge dn Deem en zijn neef 

Freddie. Die rode klapstoelen op de tribune. De geur van toen? Tsja ik weet wel 

dat de toiletten in de herenkleedkamer jarenlang niet naar schoonmaakmiddel 

roken. D’n Ekker? Hmm. Rook naar die groene vloer. Een beetje plastic rubber-

achtig. En met een vleugje.... Ik kom er maar niet op. Ja!!! Ik weet het weer. Met 

een vleugje.... Midalgan. In dn Ekker kregen we de eerste shuttlerun test. Ik zie 

Igo Jongen nog binnenlopen met zijn radio. Trap 1. Manmanman wat een doffe 

ellende. Tot op de dag van vandaag krijg ik nog kriebels in mijn buik als ik die 

piepjes hoor. Een beetje hetzelfde als je op een zonnige vrijdagmiddag naar 

school liep en je zag de bus van de schooltandarts bij school parkeren. Aaaahh-

hrrgggg. Kan ik nog weg?

Maar goed. De geur van de sportzaal. Mijn hart maakte een sprongetje van 

verwachting toen ik met zoon Finn de nieuwe dn Ekker binnenliep. De geur van 

dn Ekker brengt het plezier van badminton mee. Lekker sporten. Lekker compe-

titief bezig zijn. Fijn even badmintonnen. Men zegt dat sporten verslavend kan 

werken. Ik ben het daar mee eens. De geur van een kopje koffie of een sigaret 

kan de drang naar caffeine en nicotine soms al opwekken. De geur van de 

sportzaal deed me weer verlangen naar een ouderwets potje badminton. Liefst 

natuurlijk met minne maat en onze dames.....

Het komt er wel weer een keer van.                                             
             Gr Arne

Mark vd Aa
Ilja Reijnders v Lierop
Puck Kuijten

Tjeu van Bommel
Jimmie Coppens

Isabeau Coppens
Noah Hollanders

Ise van Maaren
Inti Munsters
Billy de Jong

Dex van Lankveld
Jelte Bouwman
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Bestuursmededelingen

MINIMIKS April 2016

Van jullie voorzitter

De eerste kampioen van het seizoen 2015-2016 is een feit. 
Van harte gefeliciteerd. Het seniorenteam Mixed 4 is eerste 
geworden in de tweede klasse 1 van de HBB competitie. Een 
mooie prestatie van Bas Fransen , Anniek van Leuken, Je-
roen Lutterman, Evelien Kuijpers en Bas van Lieshout. En het 
gerucht gaat dat er nog een paar kampioenen aan zitten te 
komen. Maar daarover ongetwijfeld meer in de volgende edi-
tie van ons clubblad.

De komende maanden gaan we een drukke tijd tegemoet. Ondanks het feit dat 
de competitie bijna is afgelopen staan er nog veel activiteiten op het program-
ma. Allereerst natuurlijk de feestavond op 9 april. In onze eigen kantine, met 
wederom mooie prijzen voor de loterij, de foute vinylshow, een geweldige dans-
vloer en al veel inschrijvingen. Gezelligheid gegarandeerd.

Omdat we dit jaar 55 jaar bestaan wordt in de nacht van 27 op 28 mei een Laar-
beek nachttoernooi georganiseerd. Alle Laarbeekse badmintonverenigingen zijn 
inmiddels uitgenodigd. Onze eigen leden krijgen binnenkort nog een uitnodiging 
per mail. Tijdens het toernooi staat gezelligheid voorop. Tussen de (ludieke) 
wedstrijden door wordt in de kantine een quiznight gehouden. En ’s ochtends 
wordt er afgesloten met een gezamenlijk ontbijt.

Met de zomervakantie nog ver weg komen er ook nog enkele husseltoernooitjes 
voorbij, organiseert de jeugdcommissie nog een ouder/kind avond, zal de uitwis-
seling met Ganzeveer nog gepland worden en zijn de voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen in volle gang. Genoeg te doen dus de komende maanden.

Geniet ervan.

Ton Slaets
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Het is weer zover, het jaar-
lijks terugkerende toernooi 
van BC Someren.
Dit jaar hebben 4 duo's 
van Mixed zich opgege-
ven, Imke de Beer speelde 
met Kelly de Louw, Jente 
Jansen speelde met Pleun 
Schenk, Neva van der 
Vorst speelde met Mirne 
Jansen en Marik Jansen 
had zich opgegeven met 
Finn van de Wijdeven, 
maar helaas was Finn ziek 
en gelukkig wilde Rune 
van der Vorst als invaller 
samen met Marik de HD 
spelen.
De opzet van het toernooi 
is dat er 's morgens in een 
willekeurige poule ge-

speeld wordt en 'smiddags 
aan de hand van de scores 
van de ochtend nieuwe 
poules worden ingedeeld 
op sterkte. Persoonlijke 
noot van de auteur; 
vreemd systeem, in de 
ochtend kunnen sommige 
kinderen niet badminton-
nen, en ineens 'smiddags 
als ze voor de prijzen spe-
len slaan ze wel alles raak. 
Gelukkig maar dat de spe-
lers van Mixed zowel in de 
ochtend als in de middag 
goed konden badminton-
nen.....welzo sportief!

Om dit verhaal niet te ne-
gatief te laten klinken, ze 
hebben wel veel wedstrij-
den kunnen spelen wat ze 
heel erg leuk vonden

Na een drukke ochtend 
met veel leuke wedstrijden 
kon er 'smiddags voor
de prijzen gestreden wor-
den, in poules van 6 teams. 
En daar zaten een
paar mooie spannende 
wedstrijden tussen.
Uiteindelijk hadden Marik 
en Rune een mooie twee-
de plek weten te behalen, 
daar hoorde een mooie 
beker bij! Neva en Mirne 
zijn, heel knap, derde in 
hun sterke poule!
Zo ook Jente en Pleun die 
een knappe derde plek 
wisten te behalen! En
last but not least zijn Imke 
en Kelly vierde geworden 
in hun poule.
Nadat ze allemaal nog een 
lekkere snoepzak gekre-
gen hadden gingen we 
weer richting huis.
Super goed gespeeld ie-
dereen!

BC Someren jeugdtoernooi      

Door Teun van de VorstRemy Wieland
Ise van Maaren
Ruud Fransen
Mascha Hoeks
Marlene Megens
Marije Daems
Maikel Iven
Mirjam vd Wijdeven
Gert Lahaije
Saskia van de Dungen
Evi van Rixtel
Peter Barendse
Jan Driessens
Sonja van Erp

10 apr.
11 apr.
15 apr.
16 apr.
17 apr.
20 apr.
23 apr.
26 apr.
30 apr.
03 mei
03 mei
04 mei
07 mei
07 mei

08 mei
08 mei
11 mei
11 mei
13 mei
14 mei
14 mei
21 mei
26 mei

Leslie Heerdink
Hans Rietveld
Marian vd Wildenberg
Jimmie Coppens
Ron van der Pas
Henny Spaan
Rune van de Vorst
Carin Rietveld
Diek Maas

Hallo Jongens en Meisjes

Voor jullie ligt alweer een nieuwe minimiks. 

Sinds 1 maart zijn wij gestart met een nieuwe jeugdgroep, de 

badminiton. Hierover een klein verhaaltje hoe dit tot stand is 

gekomen. Ook stellen enkele mini’s zich in deze minimiks 

voor. (De andere kinderen komen in de volgdende minimiks 

aan de beurt). Naast nieuwe mini’s hebben we ook nog an-

dere nieuwe jeugdleden en ook zij stellen zich voor. 

Het Someren jeugd toernooi en het Bakel teamtoernooi zijn 

weer gespeeld. Teun van de Vorst heeft hierover 2 leuke ver-

slagen geschreven.  Verder een leuk verhaaltje van Max Wie-

land. Hij verteld over de Europese jeugd kampioenschappen.  

De competitie is alweer bijna voorbij, er staan nog 2 speelda-

gen op het programma. Iedereen heeft zijn best gedaan en er 

zijn mooie wedstrijden gespeeld. (lees maar eens bij de com-

petitie verslagen) Mixed 6 kan op 10 april a.s. zelfs kampioen 

worden. Veel succes Mixed 6. 

Veel lees-. kijk-, en puzzelplezier. Namens de redactie en de 

jeugdcommissie.                                     Marlie Fransen

Jimmie Coppens
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BC Bakel team toernooi  door Teun van de Vorst

Het is zaterdag 26 maart, 
een dag voor Pasen en 
eindelijk mooi terrasweer, 
wat ga je dan doen, jaze-
ker de hele dag in een 
sporthal zitten :-)!
Het jaarlijkse BC Bakel 
team jeugd toernooi was 
weer aan de beurt. Van 
Mixed was er 1 team wat 
zich had ingeschreven, dat 
bestond uit: Irene Slaets, 
Finn van de Wijdeven, Ma-
rik en Mirne Jansen Rune 
en Neva van der Vorst. 
Ook Jente Jansen deed 
mee, die had zich inge-
schreven met een team 
van klasgenootjes van ver-
schillende clubs. 

Het mixed team streed bij 
de pupillen mee om de 
prijzen. Er waren nog twee 
andere pupillen teams: 
Bakel en Mierlo. Volgens 
de planning zouden alle 
drie de teams twee keer 
tegen elkaar spelen. En 

omdat er daarnaast nog 
wat tijd over was werden er 
twee wedstrijden gespeeld 
tegen een willekeurig team 
uit de C-klasse (gewoon 
voor de leuk! En ook goed 
om te leren). De pupillen 
onderling speelden totaal 5 
wedstrijden per ronde; 1x 
GD, 1x HD, 1x DD, 1x HE 
en 1x DE, bij de wedstrijden 
tegen de teams van de C-
klasse werden ook 5 wed-
strijden gespeeld, alleen dit 
waren 3x GD en 1x HD en 
1x DD. 
De eerste wedstrijd was te-
gen het team van Bakel, in 
een paar mooie wedstrij-
den werd er met 4-1 ge-
wonnen!!! Toen was het tijd 
voor de tweede wedstrijd, 
dit was de eerste wedstrijd 
tegen een team uit de C-
klasse, een team van 
Phoenix. Dit was natuurlijk 
een hele andere wedstrijd, 
maar met een verlies van 
3-2 mogen de superkids 

zich op de borst kloppen. 
Toen was het weer een pu-
pillen wedstrijd nu tegen 
Mierlo, en weer speelden 
we als wolven, met weder-
om een knappe 4-1 werd 
dit (bij de competitie in de 
pupillenklasse) kampi-
oens-team van de mat ge-
veegd. Tijdens de pauze 
werd er genoten van een 
heerlijk en verdiend brood-
je kroket of frikandel. Na 
de energyboost konden 
we weer aantreden voor 
de tweede wedstrijd tegen 
Bakel, en weer wonnen we 
de wedstrijd met 4-1. Toen 
mochten we weer een 
wedstrijd spelen tegen 
een team uit de C-klasse, 
nu was het een team van 
Mierlo. Helaas bleek dit 
team echt wel een maatje 
te groot, er werd geen en-
kele wedstrijd gewonnen, 
naar er werd veel van ge-
leerd. Een wedstrijd is me 
nog zeer bij gebleven, 
maar dat is ook omdat ik 
als trotse vader met een 
hartslag van 220 langs de 
kant stond. Rune en Neva 
speelden samen hun GD 
tegen twee sterke spelers, 
maar met een fantastische 
wedstrijd mentaliteit had-
den ze bijna gewonnen, en 
konden "helaas" met een 
19-21 verlies met opgehe-
ven hoofd van het veld. Al 
was Neva het eerstvolgen-

de uur niet te genieten ;-P. 
Toen was het tijd om de 
laatste wedstrijd te spelen, 
de tweede tegen Mierlo. 
Deze wedstrijden waren nu 
wel even wat anders, Mier-
lo had toevallig hun sterk-
ste dame ineens op een 
extra wedstrijd ingezet, 
omdat een andere niet wil-
de singelen (ofzoiets). Maar 
goed wij gaan gewoon wel 
sportief de strijd aan. Maar 
moesten wel met een 3-2 
verlies genoegen nemen. 
Het team van Mierlo, was 
feest aan het vieren, omdat 
ze nu de eerste plaats had-
den gehaald. We wisten 
niet wat dit team tegen Ba-
kel had gedaan dus we 
moesten wachten tot de 
prijsuitreiking om uit te vin-
den of we nu eerste of 
tweede waren gewor-
den.................

Toen was het dus tijd voor 
de prijsuitreiking, het werd 
even spannend omdat zo-
wel het team van Mixed als 
het team van Mierlo even-
veel punten had. Maar toen 
ze gingen kijken naar de 

wedstrijd-punten, bleek 
toch dat het team van 
Mixed de eerste prijs had-
den binnen gehaald!!!! Su-
per goed gedaan allemaal, 

en met een mooie beker 
voor iedereen konden we 
weer moe maar voldaan 
naar huis! 
 

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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Badminiton                         door Marlie Fransen

Zoals jullie misschien al-
lemaal al wel hebben ge-
zien is onze vereniging 
bij de jeugd met iets 
nieuws van start gegaan. 
Badminiton voor 4 en 5 
jarigen.

Bij badMINIton worden op 
speelse wijze de basis-
vaardigheden van badmin-
ton geoefend. Hierbij wor-
den allerlei materialen in-
gezet zoals hoepels, bal-
len, korte rackets etc. Ple-
zier en lekker bewegen 
komen dus op de eerste 
plaats. 
Badminiton bestaat al een 
hele tijd binnen Badminton 
Nederland. Zo’n 20 jaar 
geleden heb ik al eens een 
bijscholing gehad over dit 
onderwerp. De doelgroep 
voor badminiton was in 
deze tijd voor kinderen van 
6 en 7 jaar. Als je 6 jaar 
was mocht je pas bij bad-
minton. Tegenwoordig wil 
men kinderen al zo vroeg 
mogelijk laten sporten bij 
een sportvereniging omdat 
dit heel erg goed is voor 
hun moteriek. Daarom is 
badminiton tegenwoordig 
gericht op kinderen van  4 
en 5 jaar. (groep 1 en 2).

Bij BC Mixed moest je ook 
6 jaar zijn voordat je mocht 
komen badmintonnen. 
Hierdoor  gingen kinderen 

Mijn naam is Jaccy van den Enden, 28 jaar jong en woonachtig in Beek en Donk. 
Ik ben afgestudeerd als gymdocent en vanaf 1 februari ben ik van start gegaan als 
sport/ jongerenwerker ook genaamd, combinatiefunctionaris voor de Vierbinden. 
Mijn visie is om Sport & Onderwijs dichter bij elkaar te brengen, waardoor kinderen, 
jeugd en volwassenen sporten leuk gaan vinden en blijven vinden.
Een combinatiefunctionaris is een baan die gecreëerd kan worden wanneer meerdere 
organisaties rondom sport & onderwijs gaan samenwerken. 
Mijn werkzaamheden kunnen worden opgedeeld in sportprojecten, tussen- en na-
schoolse activiteiten, sporten op straat/ in de buurt en sporten bij of met de sportver-
enigingen. 
Zo ben ik benaderd door Marlie om eens na te denken over wat we kunnen doen met 
kinderen van 4 – 5 jaar die graag willen leren badmintonnen. Oog-hand coördinatie 
spellen zijn voor deze leeftijd heel erg belangrijk. Samen met lesgever Anniek, ben ik 
aan de slag gegaan om iets leuks, leerzaams en uitdagends op te zetten voor de jong-
ste kinderen. 
Het project, genaamd ‘’Badminiton’’ loopt sinds 4 maart 2016. Elke vrijdag van 18.30 
– 19.15 uur zullen deze lessen plaatsvinden in sporthal Den Ekker.
Het is een hartstikke leuk initiatief om deze kinderen te laten kennismaken met hun 
motoriek, gerelateerd met badminton spellen. 
Sporten is mijn ding, ik vind alle sporten leuk, om naar te kijken en om zelf actief te 

zijn. Voetballen is mijn 
grootste hobby en mo-
menteel voetbal ik in de 
selectie van Sparta’25, 
waar ik ook veel jeug-
delftallen heb begeleid 
en getraind.
Bewegen en sporten is 
niet alleen mijn passie, 
maar ook een must voor 
iedereen om lekker 
actief en daardoor fit te 
blijven. Vanuit mijn 
werkveld, wil ik mijn 
enthousiasme voor 
sporten en bewegen 
overdragen aan jong en 
oud.

bij een andere 
sportvereniging 
bijv. voetbal of tur-
nen. 
In de zaal was er 
nog genoeg ruim-
te en zo kwam de 
jeugdcommissie 
op het idee om 
ook met jongere 
kinderen te begin-
nen. Wendy en 
Marieke zijn sa-
men gaan kijken 
bij badminton club het 
Veertje in Boekel. (Een 
vereniging aangesloten bij 
Badminton Nederland 
waar badminitonlessen ge-
geven worden). Heel erg 
enthousiast kwamen zij 
hiervan terug en al snel 
werd er besloten om nog 
dit jaar met badminiton te 
beginnen. 
Anniek van Leuken, (PABO 
studente, zij wil graag juf 
worden) gaat de mini’s les 
geven. Hierbij zal ze gehol-
pen worden door onze 
twee oudste jeugdleden 
Lieke Fransen en Sanne 
van Lieshout. Voor kinde-
ren van 4 en 5 jaar is het 
heel erg belangrijk dat er 
veel oog- handcoordinatie 
oefeningen en spelletjes 
worden gedaan. Om An-
niek een beetje op weg te 
helpen ben ik op zoek ge-
gaan naar goede oefenin-
gen en al snel kwam ik bij 

mijn achterneefje Jaccy 
van den Enden terecht. 
Jaccy is pas begonnen bij 
onze gemeente als sport-
coördinator en één van zijn 
taken is om jonge kinderen 
aan het sporten te krijgen. 
Kwam dat even mooi uit, 
hij wilde ons graag helpen. 
(Op de volgende pag. stelt 
hij zich even voor). De ko-
mende tijd zullen we Jaccy 
dan ook nog regelmatig 
zien in de zaal. Hij zal An-
niek, Lieke en Sanne hier 
en daar wat bijsturen zodat 
zij later samen de mini’s 
kunnen gaan trainen en zij 
zullen altijd met vragen bij 
hem terecht kunnen. 

We danken Jaccy alvast 
voor zijn hulp en wensen 
Anniek , Lieke en Sanne 
heel veel succes met de 
badminiton en hopen dat 
de kinderen er veel plezier 
aan mogen beleven.  

Even voorstellen          door Jaccy van den Enden

Jaccy samen met Tim 
tijdens de badminiton les.



MINIMIKS April 2016MINIMIKS April 2016
12 13

Ik ben Jelte Bouman, de jongste mini!  In oktober word ik 
pas 4 maar ik mag nu al meedoen en ik vind het prachtig!  
Steeds vraag ik aan mijn mama wanneer ik weer mag badmi-
nitonnen. Mijn mama Suzanne speelt zelf ook badminton. 
Naast badminton vind ik dieren ook erg leuk.  We hebben 
een jaarkaart bij dierenrijk zodat ik lekker vaak mijn lieve-
lingsdier de olifant kan bezoeken. Ook houd ik van bouwen 
met duplo, dit doe ik altijd samen met mijn broertje gijs. Ik 
heb er zin in! Tot vrijdag allemaal.

De mini’s stellen zich voor
Zou ik ook een 
  ballon achter
      mijn rug 
          hebben?

Mijn racket is net
 zo hoog als jullie
            neus

We zoeken nog 3 paas-
   eieren van vorig jaar

nee, de vloer

  zit vast aan 

     d
e lijnen

de lijnen zitten
 vast aan de vloer

 thuis 
geoefend 

met 
een 

dienblad 
met18 

cola

oeioei ik zie een 
mixedstickerpikker

Hi, ik ben Jimmie Coppens en ik ben 3 jaar maar ik 
wordt bijna 4. Zoals jullie net hebben kunnen lezen ben ik het 
broertje van Suzie en Isabeau. Ik ben al aan het oefenen in 
groep 1 van Kindcentrum De Raagten, vanaf 11 mei mag ik 
"echt" naar school. Badmintonnen vind ik supercool, verder 
vind ik het leuk om te kleien en buiten te spelen. Nou doei en 
tot ziens bij Mixed. Groetjes Jimmie

Hallo, ik ben Isabeau Coppens en ik ben 5 jaar. Ik ben 
het zusje van Suzie en Jimmie zij badmintonnen ook allebei. 
Ook mijn papa Martijn Coppens speelt badminton bij Mixed. 
Ik zit in groep 2 van Kindcentrum De Raagten.
Naast badminton zit ik ook op zwemles en mag ik bijna op 
voor mijn A diploma. Verder vind ik het leuk om te knutselen 
en te verkleden. Nu geeft ik het woord aan mijn broertje. 
Groetjes Isabeau

Hallo, ik ben Ise van Maaren en ben 4 jaar. Op 11 april 
wordt ik 5! Ik woon in Beek en Donk, in de Leliestraat. Ik heb 
1 broertje, Thijs. Hij is 3 jaar. Ook hebben wij een hond, Noa. 
Die is wel heel erg lief!! Ik zit op het Klokhuis in groep 1 - 2, bij 
juffrouw Patricia. Ik zit ook op zwemles, dat is ook heel leuk. 
Ik vind badminton super leuk, omdat we dan leuke spelletjes 
doen, samen met de andere kinderen spelen. Thuis speel ik 
in de tuin ook wel eens badminton, samen met mama of papa. 
Thijs kan het ook al een beetje.Toen ik 2 jaar was, ging ik wel 
eens mee met papa kijken naar badminton. Als we dan weer 
thuis waren, wilde ik ook badmintonnen in de tuin. Tot snel 
weer allemaal.    Groetjes van Ise.



MINIMIKS April 2016MINIMIKS April 2016
14 15

wie legt er nou een 
ladder op de grond?

 aaah 
ik val 
van de 
trap

 oei, w
elke

    t
ree eerst?

 ro
toefening

de kat krabt de 
krullen van de trap

jeuk 
aan me rug

  walk 
 like an
egyptian

De Jeugdtraining

   ik sta net niet 
  op ‘t midden 
      van  ‘t 
     plaatje

niemand kijkt
        naar mij

Nieuw jeugdleden               door Marlie Fransen

Sil Heesakkers is 14 jaar oud.Hij zit op het commanderij 
college locatie Sleutelbosch. In havo 3. Sil heeft nog geen 
idee wat hij later wil gaan worden. Hij is bij mixed terecht ge-
komen doordat hij een keertje mee werd gevraagd door Vin-
ce van Mierlo. Nu vindt hij het heel erg leuk. Mixed is een 
leuke vereniging en alles is er goed geregeld. De smash vindt 
hij het leukst om te doen. Of hij later competitie wil gaan spe-
len dat weet hij nog niet. Sil heeft  aan tennis gedaan en hij 
heeft ook heel lang bij voetbal gezeten. Helaas mag ik nu niet 
meer voetballen van de doctoren omdat ik een hartafwijking 
heeft, hier heeft hij ook soms last van met het badmintonnen 
maar gelukkig niet zo vaak als bij voetbal.  

Inti Munsters is 11 jaar en zit op OBS het Klokhuis in 
groep 8 bij Badia. Ze is gaan badmintonnen omdat het haar 
wel leuk leek. Een proefles bevestigde dit en zo is ze bij 
Mixed terecht gekomen. Haar vriendin Nikki van Meel speelt 
ook bij Mixed. Ze vindt BC Mixed een leuke vereniging en ze 
vindt dat er goede uitleg gegeven wordt hoe je iets moet 
doen. Ze wil graag competitie gaan spelen. Voordat ze ging 
badmintonnen heeft ze op paardrijles gezeten en dat vond 
ze heel leuk. 

Hallo, Ik ben Dex van Lankveld. Ik ben vier jaar en ik zit 
in groep 0/1 van 't Otterke. Samen met mijn papa, mama 
(Marie-louise Polman) en broer Raff woon ik in Beek en 
Donk. 
Mijn hobby's zijn spelletjes doen, knutselen en buiten spe-
len. Sinds kort ben ik begonnen met badminton en hiermee 
treed ik in de voetsporen van mijn oma, nichtje en mama. 
Het is een leuke sport. 

Tjeu van Bommel is 17 jaar en zit op het Summa col-
lege Mechatronica in Eindhoven, in het eerste jaar. Tjeu is bij 
BC Mixed terecht gekomen via zijn moeder Monique en zijn 
zusje Eefje. Hij vindt de lessen bij onze vereniging leuk, alles 
is goed georganiseerd. Als hij goed genoeg is wil hij wel 
competitie spelen. Naast badminton gaat hij af en toe hardlo-
pen. 
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Europese jeugdkampioenschappen      

HET EJK IN KAZAN

Woensdag 17 februari 
stapten we in het vliegtuig 
naar Kazan. Vanaf Am-
sterdam naar Parijs, door 
naar Moskou en uiteinde-
lijk waren we in Kazan.
We zijn: Finn, Wessel, 
Meike, Amy, Cera, Tho-
mas, Ger en ik.
s’nacht om 03.00 uur kwa-
men we in ons hotel aan, 
het Grand Kazan. Meteen 
maar gaan slapen want 
om 09.00 uur werden we 
aan het ontbijt verwacht en 
daarna hadden we een 
training.

Het hotel was top, mooie 
kamers, super luxe. He-
laas was het eten iets min-
der.
Vrijdag was het dan zover; 
het EJK ging beginnen!
Ik mocht meedoen met de 

Door Max Wieland mix (samen met Amy) en 
de single.
De zaal was erg mooi, het 
was allemaal erg professi-
oneel.

Om 09.30 uur (Russische 
tijd) begon de eerste wed-
strijd voor Amy en mij. We 
moesten spelen tegen 
Oretis en Ionna Pissi uit 
Cyprus.
De eerste set wisten we 
met 21-14  te winnen. He-
laas waren de Cyprioten in 
de tweede set te sterk 18-
21.
Dan maar de derde set 
winnen. Helaas maakten 
we zelf teveel fouten. We 
stonden achter met 11-20 
en we konden nog tot 17-
20 terug komen. Maar de 
winst ging naar de tegen-
stander.
Echt balen want we waren 
zeker niet kansloos.

Mijn eerste single was te-
gen Andrey 
Antoska uit 
Slowakije. 
De eerste set 
ging erg 
stroef, ik ver-
loor met 12 
punten. Ge-
lukkig kwam 
ik in de twee-
de set beter 
in mijn spel 

en won ik de set met 21-18. 
Ook de derde set was voor 
mij. Op naar de volgende 
ronde!!

Om 18.00 uur mocht ik 
voor mijn tweede single de 
baan op, dit keer was Luk-
asz Cimosz uit Polen de 
tegenstander. De eerste 
set ging goed, 21-18 winst, 
maar daarna kon ik de 
wedstrijd niet meer naar 
mijn hand zetten. 
Helaas mijn eerste EJK 
zat erop.

Ik heb echt genoten van 
mijn tijd in Kazan:
Mee mogen doen aan het 
toernooi was natuurlijk al 
top en ik heb er ook ont-
zettend veel van geleerd.
Daarnaast hebben we met 
z’n allen veel plezier ge-
had, de sfeer was goed en 
de begeleiding (Ger en 
Thomas bedankt!) was 
top.
Vanuit de organisatie heeft 
Valerie Yemelyanova ins 
meegenomen op sight 
seeing Kazan, dat was ook 
erg leuk.

Zoals ik zal zei was dit een 
super ervaring en nu op 
naar de volgende mooie 
uitdaging!

 

    M
���

�

     
   J
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Hallo,  
Ik ben Marik Jansen, 11 
jaar oud en zit in groep 6 
van basisschool de Raag-
ten in Beek en Donk. 
Ik badminton nou bijna drie 
jaar en sinds kort ga ik ook 
naar de CT. Hier leer ik 
heel veel wat ik tijdens de 
competitie weer kan ge-
bruiken. Bij Mixed is het 
gewoon echt gezellig. Mijn 
zus Jente is begonnen met 
badminton daarna ben ik 
en mijn zusje Mirne ook 

gestart. Omdat Joran het 
zo saai vond op vrijdag-
avond is hij ook maar gaan 
badmintonnen. Als we wat 
ouder zijn hebben we dus 
gewoon een compleet 
team van 1 gezin. Verder 
zit ik nog onder drum les 
bij de slagwerkgroep. Ik 
houd erg van buiten bezig 
zijn als het kan als het niet 
kan ga ik binnen met de 
Lego aan de slag. 
In de zomer gaan we op 
vakantie waar het mooi 

weer is, dit kan ver weg 
zijn of dichtbij. In de winter 
gaan we al jaren naar 
Frankrijk om te skiën dat 
vind ik ook leuk. Mama 
helpen met klusjes vind ik 
niet erg. Frietjes is mijn lie-
velingseten. Verder hoop 
ik dat ik nog lang mag bad-
mintonnen bij Mixed met 
Finn, Neva en ik hoop ook 
dat Mirne bij mij in de 
groep komt.  
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Competitie verslagen  jeugd

Eindelijk is het weer zo-
ver.......na maanden wach-
ten mochten de helden 
van Mixed 8 weer aantre-
den om een paar span-
nende wedstrijden te spe-
len. 
Als eerste tegenstander 
was Con Brio 1 daar. En 
dat ging er meteen tegen-
aan, Marik en Sofie kon-
den hun goede spel helaas 
niet omzetten in winst, 
maar met 25-30 konden ze 
met opgeheven hoofd van 
de baan stappen. Daarna 
weer een thriller.........met 
30-29 hadden Neva en 
Finn aan het langste eind 
getrokken en vlogen el-
kaar in de armen om de 
winst te vieren. En de be-
geleiders aan de kant ook 
trouwens ;-)........... Toen de 
heren en dames dubbels, 
weer werden de punten 
gedeeld, en hier waren 
Finn en Marik helaas niet 
opgewassen tegen de he-
ren van Con Brio, maar de 
dames Suzie en Sofie wis-
ten een mooie overwin-
ning binnen te halen. 

Toen stonden de enkels op 
het programma en helaas 
konden de heren ook hier 
de punten niet binnen sle-
pen, Marik ging met een 
knappe 23 punten en Finn 
met een moedig gestreden 
25 punten van de baan. 
Neva won haar partij met 
19-30, daarmee kwam de 
stand op 3-4. Toen moest 
Suzie proberen er nog een 
gelijk spel uit te halen. In 
wederom een superspan-
nende wedstrijd (met vele 
hartkloppingen), haalde 
Suzie het punt naar Mixed 
(30-27) en was een mooie 
prestatie van 4-4 binnen 
gehaald. 
Als tweede tegenstander 
op het programma stond 
Hanevoet 3 klaar. we 
schrokken wel even alle-
maal van de lengte van 
onze tegenstanders, die 
waren heel wat jaartjes ou-
der. Even was er nog spra-
ke dat begeleiders Martijn 
en Teun ook misschien 
konden meespelen, maar 
dat hebben ze toch maar 
niet gedaan. Dus volle bak 
er tegenaan! 
Finn en Suzie mochten het 
spits afbijten, helaas wa-
ren de tegenstanders een 
"maatje te groot" en moes-
ten ze het eerste punt af-
geven. Toen mochten 
Neva en Marik aan hun 

gemengd dubbel begin-
nen, in een strijd om leven 
en dood kwamen ze net 
een ietsiepietsie beetje te-
kort en verloren ze de 
wedstrijd met 29-30. De 
eerste verloren wedstrijd 
voor Neva dit seizoen, en 
daar was ze niet blij 
mee........ Helaas ging het 
niet beter met de dames 
en heren dubbels, beide 
wedstrijden werden verlo-
ren. Ook de enkels van 
Finn, Sofie en Marik wer-
den met een fantastische 
strijd verloren. Maar geluk-
kig wist Neva nog een 
puntje te pakken met haar 
enkel. Uiteindelijk verloren 
met 7-1, een mooie wed-
strijd om snel te verge-
ten..... 
Op naar de volgende!!!

Mixed 6, F klasse 

Bijna 
Kampioen!

Door Angela van Gelder

Mixed 8, G klasse 

Thrillers bij
Mixed 8

Door Teun van de Vorst

Mixed 9, P klasse 

Steeds meer 
winst voor 
mixed 9

Door Marlie Fransen

Op 13 maart moest het 
jongste team van BC Mixed 
weer aantreden in de com-
petitie. Rune, Mirne, Irene 
en Niels hadden er zin in. 
Helaas vandaag geen Fen-
na.

De eerste wedstrijd moest 
gespeeld worden tegen 
Mierlo 9. De vorige keer 
werd er met 7-1 verloren 
dus het zou moeilijk gaan 
worden. De eerste gd van 
Mirne en Rune werd helaas 
verloren met 21-30. De 
tweede gd ging daarente-
gen heel goed. De twee 
mixed pupillen, Niels en 
Irene gunde hun tegen-
standers zelfs geen punt. 
Met 30-0 werd het gd van 
Mierlo van de baan ge-
veegd. Ook in de heren-
dubbel liepen Rune en 
Niels over hun tegenstan-
ders heen en ook nu werd 
het 30-0. In de DD maakte  
Irene en Mirne het ontzet-
tend spannend, maar uit-

eindelijk 
trokken zij 
de wedstrijd 
naar zich 
toe(30-27).
In de single 
wisten 
Rune, Irene 
en Miirne te 
winnen. 
Niels verloor 
helaas. De 
stand werd 
dus 6-2 in 
het voordeel 
van Mixed 9. 
Goed ge-
daan Kan-
jers. 
De tweede 
wedstrijd 
was tegen 
BCV. De vo-
rige keer 

werd er nog met 5-3 verlo-
ren. Nu wisten onze pupil-
len er een gelijkspel uit te 
slepen. Ook in deze wed-
strijd werd er weer hard 
gewerkt. Mixed 9 staat nu 
op een mooie derde plaats. 

Mixed 6 – Mierlo 7

Mixed 6 is goed bezig dit 
seizoen. Ze winnen keer 
op keer hun wedstrijden. 
Van de 13 gespeelde wed-

strijden hebben we er 11 
gewonnen, 1 gelijkge-
speeld en 1 verloren.
Op 20 maart ging Mixed 6 
naar Helmond om deze 
keer maar één wedstrijd te 
spelen en wel tegen Mierlo 
7. Omdat Mixed 6 in een 
kleine poule speelt, wordt 
dit seizoen 4 keer tegen 
dezelfde tegenstander ge-
speeld. De eerste keer 
won Mixed met 6-2, de 
tweede keer was het 7-1, 
de derde keer 4-4 en de 
vierde keer werd het ….dat 
ga ik nog niet verklappen.
De eerste gemengd dub-
bel werd gespeeld door 
Imke en Andrew. Zij speel-
den tegen Spike en Eve-
lien. Het werd een over-
winning maar wel één met 
veel camping badminton. 
Jente en Olaf speelden de 
tweede gemengd dubbel. 
Het spel was om te huilen 
maar er werd wonder bo-
ven wonder wel gewonnen 
met 30-24. De heren dub-
bel was een partij waarin 
gestreden moest worden. 
Olaf en Andrew knokten 
voor wat ze waard waren 
maar zij konden hun partij 
niet winnend afsluiten, het 
werd 23-30. Imke en Jente 
hadden in het begin van de 
wedstrijd geen tegenstand 
aan Aniek en Lianne. Ze 
speelden met hun tegen-
standers. Soms iets te veel 
want op het einde werd het 
nog spannend doordat 
Imke en Jente hun con-
centratie niet konden vast-

18 19
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Standenlijst en scoringspercentage

A KLASSE
1 Mierlo 1 9-60
2 BCAB 1 9-47
3 Mierlo 2 9-38
4 Mixed 1 9-25
5 Brabantia 1 9-24
6 BCV 1 9-22

E KLASSE
1 Mierlo 6 13-89
2 Mixed 5 13-58
3 Hanevoet 2 13-57
4 Bakel 3 13-57
5 BCV 3 13-39
6 Phoenix 2 13-12

B KLASSE
1 Dommelen 1 9-53
2 Mixed 2 9-48
3 Mierlo 3 9-41
4 Boemerang 1 9-27
5 Boemerang 2 9-24
6 Phoenix 1 9-23

C KLASSE
1 BCAB 2 14-78
2 Mierlo 4 14-73
3 Mixed 3 14-61
4 BCV 2 14-60
5 Brabantia 2 14-32
6 Mixed 4 14-32

F KLASSE
1 Mixed 6 13-81
2 BCAB 3 13-70
3 Brabantia 3 13-67
4 Mierlo 7 13-50
5 Mixed 7 13-41
6 Boemerang 4 13-3

G KLASSE
1 Bakel 4 12-68
2 Hanevoet 3 12-64
3 Mixed 8 12-57
4 Con Brio 1 12-51
5 BCAB 4 12-46
6 BCV 4 12-37
7 Mierlo 8 12-34
8 Phoenix 3 12-27

P KLASSE
1 Mierlo 9 16-95 3 Mixed 9 16-54
2 BCV 5 16-79 4 Phoenix 4 16-28

Scoringspercentages  Jongens

TOTAAL
s w %

1 Koss vd Wijdeven 24 17 71
2 Andrew Bots 39 27 69
3 Joran Jansen 27 18 67
4 Matthijs Janssen 27 18 67
5 Olaf van Gelder 33 22 67
6 Jasper Wissmann 30 18 60
7 Michael Hollanders 24 14 58

 

Scoringspercentages  Meisjes

TOTAAL
s w %

1 Neva vd Vorst 26 25 96
2 Jente Jansen 39 36 92
3 Robin Slaets 23 21 91
4 Imke de Beer 39 35 90
5 Meike v Zutven 17 13 76
6 Anne Meulensteen 24 18 75
7 Pleun Schenk 29 19 66

 

Uitslagen jeugd

Uitslagen
28-2 Mixed 2 -Mierlo 3 7-1

Mixed 7- Mixed 6 0-8

Mixed 7 Boemerang 4 7-1

Mixed 6 Brabantia 3 7-1

Mixed 9 Phoenix 4 7-1

Mixed 9  Mierlo 9 1-7

6-3 Mierlo 2 Mixed 1 5-3

Boemerang 1 Mixed 2 4-4

Mixed 3 Mixed 4 6-2

Mixed 3 BCV’73 2 4-4

Mixed 4 Mierlo 4 1-7

Mixed 5 BCV’73 3 6-2

Mixed 5 Mierlo 6 2-6

13-3 Mierlo 4 Mixed 3 2-6

Brabantia 2 Mixed 4 1-7

BCAB 2 Mixed 3 6-2

BCV’73 2 Mixed 4 5-3

Con Brio 1 Mixed 8 4-4

Mixed 8 Hanevoet 3 1-7

Mixed 9 BCV’73 5 4-4

Mierlo 9 Mixed 9 2-6

20-3 Brabantia 1 Mixed 1 5-3

Bakel 3 Mixed 5 3-5

Mixed 7 BCAB 3 2-6

Mixed 6 Mierlo 7 6-2

houden. Ze wonnen wel 
met 30-25. Toen was het 
de beurt aan de singels. 
Andrew had net een heren 
dubbel gespeeld en had 
helaas net niet genoeg 
adem om in zijn singel tot 
het laatst toe een vuist te 
maken. Spike kwam hele-
maal aan het einde van de 
partij langst zij en trok aan 
het langste eind, 28-30. 
Jente had geen moeite 
met haar tegenstandster: 
Wipe out 30-4. Olaf was in 
zijn singel helemaal in zijn 
sas. Hij wist wat hij moest 
doen en behaalde een net-
te 30-17 overwinning. Imke 
was de laatste die nog 
moest spelen. Zij had ook 
geen moeite met haar te-

genstandster. Ze ging de 
baan op met de belofte dat 
haar tegenstandster nog 
minder punten zou halen 
als die van Jente maar dat 
lukte net niet. Ze won zeer 
overtuigend met 30-14. 
Eindstand 6-2.

Op 10 april speelt Mixed 6 
hun kampioenswedstrijd. 
Natuurlijk zijn we van plan 
om meteen in de eerste 
wedstrijd tegen directe 
concurrent BCAB voldoen-
de punten te halen. Mocht 
dat niet lukken hebben al-
tijd nog de tweede wed-
strijd om het kampioen-
schap binnen te halen. 
Drie punten halen is ge-
noeg voor het kampioen-

schap. Wij nodigen jullie 
allemaal uit om te komen 
kijken en vooral heel hard 
aan te moedigen.
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April
kl tijd Team bn

10-4 B 9.30 Mixed 2-Boemerang 2 1

E 9.30 Hanevoet 2- Mixed 5 10

E 11.15 Mixed 5 Phoenix 2 4

F 9.30 Brabantia 3 - Mixed 7 11

F 11.15 Mierlo 7 - Mixed 7 11

F 9.30 BCAB 3 - Mixed 6 12

F 11.15 Boemerang 4 - Mixed 6 12

P 9.30 Phoenix 4 - Mixed 9 14

P 11.15 BCV 5 - Mixed 9 14

17-4 A 9.30 Mixed 1 - Mierlo 1 1

C 9.30 Mixed 3 - Gemert 1 4

C 9.30 Mixed 4 - BCAB 2 5

G 9.30 BCV 4- Mixed 8 1

G 11.15 BCAB 4 - Mixed 8 10

Programma jeugd

 WOORDZOEKER
AWARD
BADMINITON
BEKERWEDSTRIJD
CLASSIFICATIE
DOELSTELLING
EFFEFESTUS(
JAN
JEUGD
KAMPIOEN
MIXEDVIER
NACHTTOERNOOI
PLANT
PRIKBORD
REGLEMENT
STANDENLIJST
STRIP
TEUN
TRAINER
VERJAARDAGEN
VOORWOORD
VOORZITTER
VRIJWILLIGER

V C S T N R T R P S S C D H D

R R L U S N E R E U T O I J R

I B E A A J I I T N E R I J E

J T A L S K I S V L I R I V T

W K P D B S E L S D T A O P T

I F A O M F I T N S E O R N I

L D R M E I I F D E R X E T Z

L D G F P L N E I W D M I A R

I J F U L I W I O C E N W M O

G E A I E R O O T L A A A J O

E I N N E J R E G O R T J T V

R G O K O D K E N D N E I E S

N N E G A D R A A J R E V E S

! B N A C H T T O E R N O O I

OPLOSSING:  _______  ___  ___  ____ !

Fitland Gemert BV
Vic. van der Asdonckstraat 55
5421 VB   Gemert
Tel.: (0492) 36 17 51

Drogisterij
Parfumerie

Staatsloterij
Lotto - Toto

Uw adres voor:    - Drogisterij en Parfumerie
             - Cosmetica en Fournituren
              - Lectuur en Wenskaarten
                         - Stomerijdepot
             - Schoenreparatiedepot

Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den Bergh

Heuvelplein 26
5741 JK  Beek en Donk

Tel:(0492)  46 17 40

Zo. Nu eerst
een Bavaria

Die neem ik
met m’n forehand
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Rabobank Peel Noord voelt zich betrokken bij de gemeenschap
Van de vrijwilligers achter de bar, de bestuursleden ven de stichting, tot de

materiaalmannen op het veld. Elke dag zetten we ons samen in om verschillende

initiatieven mogelijk te maken. Zodat onze buurt een topbuurt blijft. 

Een aandeel in elkaar

24 25

Effe Festus.    

Op het moment dat ik dit 
schrijf, zijn we aan de laat-
ste loodjes begonnen van 
de competitie en hebben 
we helaas afscheid moeten 
nemen van een groot icoon 
Johan Cruijff. Zijn visie/be-
nadering over het voetbal 
die ook te relateren is aan 
andere sporten en zijn 
Cruijffiaanse uitspraken ga 
ik missen. 

Om een bruggetje te ma-
ken van eerst onze club 
naar een ‘groot’ icoon en 
dan weer terug naar onze 
club is niet moeilijk te ma-
ken. Het woord ‘groot’ past 
ook bij BC Mixed. Wij zijn 
een van de ‘grootste’ clubs 
in de regio en we spelen in 
mijn ogen ook ‘groots’ in de 
competitie. 

Team 8 is met mensen die 
voor het eerst aan de com-
petitie zijn begonnen de 
laatste wedstrijden steeds 
beter gaan spelen. Erg 
mooi om deze ontwikkeling 
te zien. Team 7 (de ‘oudere’ 
garde) dat tegen de jonge 
gasten nog steeds laat zien 

dat er rekening met hen 
moet worden gehouden. 
Geweldig toch.  Ik kan er in 
ieder geval wel van genie-
ten.
Team 6 dat met nog 1 wed-
strijd te gaan nog in de 
race is voor het kampioen-
schap in de 3e klasse en 
dat goed aan het spelen is 
hoor! Wat het ook gaat 
worden, echt heel erg goed 
gedaan. De spelers van 
team 5 die in de 2e helft 
van de competitie laten 
zien dat ze zeker niet voor 
de andere teams onder 
doen en met een beetje ge-
luk bovenin de middenmoot 
eindigen. Team 4 dat in de 
2e klasse wekelijks heeft 
laten zien dat ze de onbe-
twistbare kampioen zijn. 
Grote klasse! Team 3 dat 
met 3 gastspelers in hun 
laatste wedstrijd nog even 
alles uit de kast moet halen 
om een onterechte degra-
datie te voorkomen. Zet m 
op! Team 2 dat in een pro-
motiejaar gewoon weer bo-
venin mee doet voor het 
kampioenschap. Tenslotte 
team 1 dat het na de bles-

sure van Astrid erg lastig 
heeft gekregen en het sei-
zoen tegen degradatie 
moet vechten, maar met 
nog 1 wedstrijd voor de 
boeg alles nog in eigen 
hand heeft om zich in de 
Topklasse te kunnen hand-
haven. We gaan ervoor!

Ongeacht wat er in de laat-
ste wedstrijden gaat ge-
beuren, promotie of degra-
datie, ik heb veel prachtige 
en mooie wedstrijden ge-
zien waarin een diversiteit 
aan emoties van de gezich-
ten van de spelers was af 
te lezen. Ik heb jullie als 
speler leren kennen, maar 
vooral ook de persoon ach-
ter de speler mogen zien 
en hier kan ik alleen maar 
blij van worden. 

In de loop van het seizoen 
zie ik steeds meer vaardig-
heden uit de trainingen in 
het spel terug. Jullie gaan 
steeds meer meedenken 
en op die manier de tactie-
ken en technieken eigen 
maken. Daarom is het ook 
goed dat we langer door 
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Marlie Fransen vrijwil-
liger van het jaar
Kaderavond 2016 
door de ogen van 
het Bestuur

Onze vrijwilligers in het 
zonnetje zetten, bedan-
ken voor hun inzet voor 
de club. Dat is het doel 
van de kaderavond. Men-
sen die er al eens ge-
weest zijn weten het. Het 
is niet alleen maar een 
gezellige avond waarbij 
het bestuur de hapjes en 
de drankjes verzorgt. 
Nee, er wordt door dat 
zelfde bestuur ieder jaar 
weer iets georganiseerd. 
Om jullie deelgenoot te 
maken van dat proces 
deze keer een kijkje in de 
keuken van de kader-
avond door de ogen van 
het bestuur. 

kunnen blijven trainen, zo-
dat jullie nog meer de vaar-
digheden eigen kunnen 
maken en waarin ik ook in-
dividueel aanwijzingen ga 
geven. 
Ik wil daarom eenieder ver-
zoeken voor 16 april om 
3-5 concreet omschreven 

aandachtspunten naar mij 
toe te mailen via festus-
descelles@gmail.com. 
Aan een aantal punten zal 
ik in mijn trainingen aan-
dacht besteden en een 
aantal punten zullen indi-
vidueel of in kleine groep-
jes aan de orde komen. 

Als laatste wil ik dit verslag 
graag eindigen met een 
citaat van Johan Cruijff 
dat ik heb vertaald naar 
het badminton: “Badmin-
ton is een spel van fouten. 
Wie de minste fouten 
maakt, wint”. 

Training competitie teams  
Maand 20.30-21.20 uur  21.20-22.10 uur 22.10-23.00 uur
APRIL M7/M8 M1/M2/M3/M4 M5/M6/JEUGD M1

Laatste vrijdag vrij spelen
MEI M5/M6/Jeugd M1 M7/M8 M1/M2/M3/M4

Vrijdag 6 mei vrij spelen ivm Hemelvaartweekend, laatste vrij-
dag van de maand training

JUNI M2/M2/M3/M4 M5/M6/Jeugd M1 M7/M8
Laatste vrijdag vrij spelen

Kadervond.                         Door Ton Slaets

Vrijwilligers zijn het klop-
pend hart van iedere ver-
eniging. Het is daarom be-
langrijk om zo nu en dan 
waardering te laten blijken 
voor alle inspanningen die 
zij doen. Of het nu het be-
geleiden van een jeugd-
team is, het organiseren 
van een toernooi, het ver-
zorgen van de materialen 
of maken van het club-
blad. Iedereen doet iets 
wat hij of zij zelf leuk vindt 
en draagt daarmee ook 
een steentje bij aan de 
vereniging. BC Mixed is 

van oudsher gezegend met 
een grote groep enthousi-
aste vrijwilligers. Wij als 
bestuur zijn daar natuurlijk 
erg blij mee. Vele handen 
maken immers licht werk. 
En iedereen met een goed 
idee krijgt de vrijheid en de 
ruimte om dat uit te werken 
tot een activiteit. Mooie 
voorbeelden daarvan zijn 
de Mixed-Grill en Alterna-
tieve Mixed Avond. Ooit in 
een klein groepje begon-
nen en inmiddels vaste ac-
tiviteiten op de kalender 
voor de hele vereniging.

MINIMIKS April 2016
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De voorbereidingen
Al maanden voor de Kader-
avond wordt tijdens be-
stuursvergaderingen nage-
dacht over de activiteit voor 
die avond. Dit jaar kregen 
we het concept in de schoot 
geworpen door Ad Beek-
mans. Tijdens oud op 
nieuw hadden zij met hun 
vriendengroep een variant 
op De Slimste Mens ge-
speeld. Om dit bij Mixed uit 
te kunnen voeren hebben 
we eerst nagedacht over 
de opzet. Hoeveel rondes 
gaan we spelen? Welke ca-
tegorieën kiezen we uit? 
Misschien kunnen we dit 
jaar wel een beamer ge-
bruiken? Laten we per 
groep twee mensen een 
ronde spelen? Etcetera. De 
veelzijdigheid van het be-
stuur komt dan ook zeer 
goed van pas. Waar Anja, 
Peter en Gert zich deze 
keer vooral met de inwen-
dige mens bezig hebben 
gehouden, hebben Stan en 
Ton zich volledig op het 
quizgedeelte gestort. Op 
de achtergrond coördineer-
de Ad vooral de opzet en 
de puntentelling. Hij wierp 
zich op als streng maar 
rechtvaardig jurylid. In een 
extra avond werd de po-
werpoint presentatie defini-
tief vorm gegeven. Maar 
liefst 184 sheets vormden 
de basis voor wat een 
prachtige maar pittige quiz 
zou worden. 

Op zaterdagmiddag ging 

het bestuur, ondersteund 
door Paul van der Vegt, bij 
de familie Van der Vegt al-
les in gereedheid bren-
gen. Vloertje leggen, ta-
fels en stoelen klaarzet-
ten, drankjes en hapjes in 
positie brengen, beamer 
testen, muziek installeren. 
Dankzij de routine is deze 
klus redelijk snel geklaard 
en ziet het er in een mum 
van tijd geweldig uit. We 
kunnen niet wachten om 
te beginnen. 

De avond
Bij binnenkomst in de 
prachtige feestlocatie kre-

gen de gasten als snel 
een speelkaart uitgedeeld 
op hun hangtafel en be-
paalde vervolgens de 
speelkaart die ze zelf op 
mochten halen bij Ad aan 
welke tafel en in welk team 
ze terecht kwamen: Har-
ten, Klaveren, Ruiten of 
Schoppen. Er gebeurt dan 
iets in het brein van men-
sen, want meteen gaan de 
meesten in de ‘fanatieke-
modus’. Het willen winnen 
zit er vanuit de sportge-
dachte kennelijk toch in. 
Bij het bekend maken van 
de opzet van de quiz en 
vooral de categorieën vlie-

146 punten

156 punten

159 punten

169 punten

gen de strategieën je met-
een om de oren. Wie gaat 
wat spelen? Waar zetten 
we de joker op in? Lang tijd 
om na te denken is er niet, 
we gaan beginnen. 
Als presentator zie je 
prachtig de vertwijfeling of 
overtuiging op de gezich-
ten tijdens het maken van 
de vragen. Stan had voor 
een heerlijk quiz-muziekje 
gezorgd op de achter-
grond. Na iedere ronde 
werden meteen de ant-
woorden gegeven en sloeg 
eventuele hoop direct om 
in wanhoop. Als een ge-
oliede machine ging de ca-
tering op de achtergrond 
gewoon door. Gert, Anja 
en Peter voorzagen ieder-
een van voldoende drank, 
chips, warme hapjes, knab-
belsticks en andere lekker-
nijen. 
Met nog slechts de finale 
ronde te gaan stonden alle 
teams in punten dicht bij el-
kaar. Alles was nog moge-
lijk. Uiteindelijk won team 
‘ruiten’. Zij mogen zich de 
Slimste Mensen van BC 
Mixed noemen. 
De quiz duurde langer dan 
gepland, maar terugkijkend 
was dat geen probleem. 
Niemand heeft zich een se-
conde verveeld. 

Last but not least: De uit-
reiking van de Jan Dries-
sens Vrijwilligers Award 
2016
In de pauze van de quiz 
werd mede organisator Ad 

28 29
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Beekmans bedankt voor 
zijn bijdrage als streng 
maar rechtvaardig jurylid. 
Uiteraard was er een be-
dankje voor de familie Van 
der Vegt voor het mogen 
gebruiken van de fantasti-
sche locatie. Maar de be-
langrijkste onderscheiding 
ging dit jaar naar Marlie 
Fransen. Zij werd be-
noemd tot vrijwilliger van 

het jaar. Marlie is al jaren 
actief als vrijwilligster bin-
nen de vereniging. Zo zit ze 
in de redactie van het club-
blad de Minimiks, waar ze 
vooral verantwoordelijk is 
voor de vormgeving en de 
lay-out. Daarnaast doet ze 
heel veel voor de jeugdbe-
geleiding en maakt ze fo-
to’s van alle activiteiten. 
Een verdiende winnaar van 

deze award. 

The morning 
after
Om 11 uur ver-
zamelt het be-
stuur weer bij 
Lidy en Eise. 
Paul is er ui-
teraard ook 
weer om hand 
en span dien-
sten te verle-
nen (ook zo’n 
goede vrijwilli-
ger). Met en-
kele koffie 
pauzes, gezel-
lig napraten 
over de avond 
ervoor en wat 

opruimwerk zit de kader-
avond 2016 er voor het be-
stuur dan ook weer op. Wij 
kijken terug op een ge-
slaagde avond en houden 
onze oren en ogen goed 
open voor weer een leuk 
idee voor volgend jaar. 
Iedereen nogmaals be-
dankt voor de komst en 
Marlie nogmaals gefelici-
teerd met je Award.

Namens het bestuur, Ton 

30 31

Team Beker 1 
strand in kwartfi-
nale
Hier schrijven we geen 
stukje over in de Mini-
miks

Op donderdag 17 maart 
werden de kwart finales 
van de bekerwedstrijden 
van beker 1 gespeeld. Met 
nog 6 ploegen in de race 
zouden de drie winnaars 
en de beste verliezer door-
gaan naar de halve finale. 
De avond liep voor het 
team van Mixed uit op een 
deceptie. De halve finale 
werd niet gehaald, over de 
manier waarop had Shake-
speare graag een bestsel-
ler willen schrijven. McBeth 
en Romeo and Juliet vallen 
qua drama in het niet bij 
deze avond voor Mixed. 
Een kort verslagje…

Tot de tanden toe gemoti-
veerd, gewarming-upt, in-
gespeeld, voorzien van ge-
vulde bidons, goed voorbe-
reid en super geconcen-
treerd begonnen Maridy, 
Dorien, Ruudje, Paul en 
Ton aan de wedstrijd tegen 
Mierlo. De opstelling in de 
beker is, voor de niet-ken-
ners onder ons, anders 
dan bij een regulier compe-
titiewedstrijd. Er worden 

drie gemengd dubbels ge-
speeld (steeds in een an-
dere samenstelling), één 
dames- en herendubbel en 
één dames- en herenenkel. 
Zeven partijen dus. De eer-
ste gemengd dubbel van 
Maridy en Ton verliep 
stroef en ging in twee sets 
naar Mierlo. Daarna begon 
deel 1 van het drama zich 
te ontvouwen. Dorien en 
Paul speelden een prachti-
ge wedstrijd die tot een be-
slissende derde set ging. 
Daarin speelde de factor 
geluk op de beslissende 
momenten mee aan de zij-
de van Mierlo. Met drie te-
gen twee dus een ongelijke 
strijd. Maridy speelde ver-
volgens met Ruudje haar 
tweede partij, Ruudjes eer-
ste en de derde in de wed-
strijd (volgt u het nog?). 
Deel 2 van het drama was 
aanstonds. Met 
vlammend spel, 
vlijmscherpe inru-
shes, snoeiharde 
smashes, prachti-
ge bloks, heerlijke 
gekapte shuttles en 
vol overtuiging ma-
nouvreerden Mari-
dy en Ruudje zich 
door de wedstijd. 
Een prachtige wed-
strijd van beide 
kanten. Wederom 
moest een derde 

set de beslissing brengen. 
Drie cruciale missers aan 
Mixed zijde brachten een 
3-0 achterstand op het 
scoreformulier. Niet be-
paald de start waar op ge-
hoopt was.
Gelijktijdig werd het da-
mes- en herendubbel ge-
speeld. En toen beide kop-
pels ongeveer gelijktijdig 
na set 1 van de baan aflie-
pen en de setstanden 21-9 
(dames) en 21-8 (heren) in 
het voordeel van Mierlo 
waren, was de hoop op een 
goed resultaat verder weg 
dan ooit. De dames konden 
het tij niet meer keren en 
verloren ook hun tweede 
set. Paul en Ton waren 
echter gebrand om hun on-
geslagen status in compe-
titie en bekerwedstrijden te 
willen handhaven. Tot op 
het bot gemotiveerd en ui-

Bekerwedstrijden.             Door Ton Slaets
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terst geconcentreerd werd 
de tweede set (met veel 
spanning en druk) binnen 
gehaald. In de derde set 
leek de ban gebroken. Ont-
ketend gingen ze van start 
en namen op een zeker 
moment 10 punten voor-
sprong. De Mierlonaren 
kwamen nog terug tot op 5 
punten, maar daar bleef 
het bij. 4-1.
Met Dorien en Ruudje als 
singlespelers was het doel 
om de schade zo beperkt 
mogelijk te houden. De 
wedstijden zaten allemaal 
dicht bij elkaar, getuige de 
4 driesetters die als ge-
speeld waren. 
Dorien speelde een FAN-
TAS-TISCHE wedstrijd. 
Tactisch zeer goed, gede-
gen, krachtig en met over-
tuiging. Het was genieten 
geblazen vanaf de zijlijn. 
Maar de spanning was ook 
te snijden want ook nu 
moest de beslissing vallen 
in de derde set. Beide da-
mes gingen tot het uiterste. 
En waar een goed drama in 
4 aktes gaat was dit akte 
nummer 3 die dramatisch 
afliep. Met opgeheven 
hoofd kon Dorien het strijd-
perk verlaten. Akte 4: 
Ruudje. Zoals een goed 
drama betaamt wordt het 
schouwspel wreder met de 
minuut. De laatste punten 
in de eerste set illustreer-
den dit het beste. Met 
Ruudje op setpoint kon hij 
een shuttle afsmashen aan 
het net. Van de 100 zou hij 

dit 99 keer met z’n ogen 
dicht en linkshandig feil-
loos doen. Laat dit nou net 
die ene keer zijn dat het 
niet lukte. Enkele oerkreten 
verder herpakte Ruudje 
zich in de tweede set. Die 
werd gecontroleerd binnen 
gehaald. In de vijfde drie-
setter van de avond zou al-
les beslist worden. 6-1 of 
5-2? Een nog belangrijker, 
door naar de halve finale 
als beste verliezer of niet? 
Tot de laatste seconde was 
alles nog mogelijk, maar 
net als bij 3 van 4 andere 
driesetters was het geluk 
deze avond niet aan onze 
zijde. Het mocht niet baten 
en een 6-1 verlies was ons 
deel. Einde van het beker-
avontuur. De focus gaat nu 
vol op het kampioenschap 
in de Hoofdklasse, al had-
den we graag doorgebe-
kerd!!!!

Een trotse teamleider

32 33

BCV ’73 - Mixed

Annie, Martijn, Anja, Rem-
co en Angela gingen op 
weg naar Helmond voor 
een wedstrijd in de Beker 4 
klasse. De vorige wedstrij-
den in de bekercompetitie 
waren gewonnen door 

Team Beker 4 naar 
de finale.

Mixed dus we moesten er 
tegen aan. Bij winst in 
deze wedstrijd is de finale 
in zicht. Na wat opstart 
problemen, Valkenswaard 
was de bondskaarten ver-
geten, konden we begin-
nen aan de wedstrijd. De 
gemengd dubbels, drie 
stuks in de beker, werden 
gespeeld door Annie en 
Martijn, Anja en Remco en 
Annie en Remco. Deze 
wedstrijden waren niet 
echt spannend, alleen de 
tweede set in de eerste 
gemengd dubbel was nog 
even zweten. Het werd 20-
22 voor Mixed.
De dames dubbel ging 
erop. Angela en Anja ver-
loren de eerste set maar 
zij wonnen de tweede set. 
Dus een derde en beslis-
sende set. De set bleef tot 
het laatste moment span-
nend. Het was even slik-
ken maar we hebben ver-
loren met 23-21.
Bij de heren dubbel heb-
ben onze heren laten zien 
dat ze echt wel een 
maatje te groot zijn en 
hebben de heren van het 
gestuurd met 12-21 en 14-
21.
De singels liepen ook van 
een leien dakje. Angela en 
Martijn wonnen met bijna 
dezelfde setstanden. An-
gela 17-21 en 12-21. Mar-
tijn met 18-21 en 12-21.
Een mooie overwinning 
met 1-6, door naar de fi-
nale.

Zondagmorgen 3 april 
2016. Het beloofd een 
mooie dag te worden. Bui-
ten in ieder geval. 
Om 9.00 uur stonden 4 
man en 4 vrouw van BC 
Mixed klaar om aan de slag 
te gaan. O ja, Jan de Jong 
was er ook. 
De nadruk van dit toernooi 
lag op de enkelspelen. 
Daar werd de dag dan ook 

HBB Senioren kampioenschappen 
mee begonnen. 
Voor sommigen was er 
meteen winst, voor ande-
ren helaas niet. Toch was 
er een overeenkomst, na-
melijk dat iedereen met 
een rood en bezweet 
hoofd op de bank plaats 
nam. 
De hele ochtend is ieder-
een lekker aan het spelen 
geweest. Gemengd dub-
bel, heren- en damesdub-
bel en enkelspelen. En als 
er niet werd gespeeld, dan 
stonden er wel een aantal 
Mixed-leden met een tel-
boek in de handen. 
In de middag stonden er 

regelmatig banen leeg. 
Genoeg ruimte om dub-
bels te spelen. Maar he-
laas werd deze ruimte niet 
benut. Jammer!
Wel werden er nog een 
aantal enkels gespeeld. Al-
leen Anniek heeft in het 
enkelspel een prijs in de 
wacht gesleept. Na drie 
spannende sets won An-
niek de 1ste prijs! Daar-
naast hebben Anniek en 
Evi de 1ste prijs in het da-
mesdubbel gewonnen. 
GEFELICITEERD!

Door Anne Kluijtmans

Anniek van Leuken 
kampioen derde 
klasse.

MINIMIKS April 2016
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gen tegen eerste klasse 
duo Chun en Ron: een 
tweede plaats dus voor 
ons! Ook de dames dub-
bels kwamen na een aantal 
rondes tegen elkaar uit in 
de halve finale. Marije & 
Anne stonden een hele 
sterke dubbel te spelen en 
kwamen nauwelijks in de 
problemen te-
gen Evelien & 
Evi. Ze plaats-
ten zich hier-
mee voor de 
finale, waar 
ze helaas hun 
meerdere 
moesten er-
kennen in 

Inge en Lisa van Mierlo. 
Ook voor de dames een 
mooie tweede plaats!
De derde klasse spelers en 
speelsters speelden ook 
de gemengd dubbels met 
elkaar. Alle koppels plaats-
ten zich na de poulefase 
voor de 1e afvalronde. 
Daar hield het voor Marije 

& mij helaas op omdat we 
de tweede set met 1 punt 
minder wonnen dan dat we 
de eerste verloren hadden 
(jup, vaag systeem). Ook 
Evi & Martijn haalden de 
kwartfinale net niet. Anne 
& Martin en Evelien & Teun 
haalden na sterke over-
winningen de kwartfinales 
wel, maar verloren daar al-
lebei. 
Na een hele lange, maar 
gezellige, dag begon rond 
19.00uur dan eindelijk de 
prijsuitreiking (zo’n twee 
uur later dan gepland). 
Voor een behoorlijk lege 
kantine ontvingen de twee 
prijswinnende duo’s hun 
prijzen.  Mierlo en ConBrio 
bedankt voor de organisa-
tie, en wie weet tot volgend 
jaar.

Miecon toernooi                        door Bas Fransen

Op 14 februari 2016 werd 
in sporthal Suytkade het 
MieCon toernooi ge-
speeld. Met 129 inschrij-
vingen een druk bezet 
toernooi. Ondanks dat 
Ruud & Roger en ook Mo-
nika zich door ziekte af 
moesten melden was ook 
Mixed goed vertegenwoor-
digd. In de eerste klasse 
deden Ton en Paul mee. 
Ze werden ingedeeld in 

poule A waar ze op een ge-
deelde tweede plek eindig-
den met Mark en Luc van 
Ganzeveer. Daarmee 
plaatsten ze zich wel voor 
de kwartfinale, waarin ze 
weer tegen dit koppel uit 
Aarle uit kwamen.  De eer-
ste set werd, zelfs nadat 
Paul de lip van Ton kapot 
had geslagen, met 21-16 
gewonnen, de tweede met 
14-21 verloren. Helaas be-

tekende 
dat een 
uitschake-
ling in dit 
vage toer-
nooi sy-
steem. 
Alle ande-
re Mixed 
koppels 
kwamen 
uit in de 
derde 
klasse. De 
heren dub-

bels waren Teun & Martijn 
en Martin & ik (Bas Fran-
sen), de dames dubbels 
waren Evelien & Evi en 
Anne & Marije. De heren 
dubbels eindigden beide 
als eerste in hun poule. 
Nadat ze ook nog allebei 
wonnen in de kwartfinales 
kwamen ze tegen elkaar 
uit in de halve finale. De 
eerste set was zeer sterk 
van de kant van Teun & 
Martijn en redelijk zwak 

van onze kant, wat resul-
teerde in een 14-21 winst 
voor Teun & Martijn. De 
tweede set was het tegen-
overgestelde en eindigde 
in 21-9 voor ons. Dat lever-
de ons (wederom door het 
vage systeem) dan weer 
een finale plek op. In die fi-
nale hadden we helaas 
weinig energie meer en 
dus ook weinig in te bren-

PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

Antoon Coolenstraat 21
5421 RA  GEMERT
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Mixed 4 kampioen              door Anniek van Leuken

Op 30 maart was het ein-
delijk zover. De spanning 
was al lang opgebouwd, 
maar deze avond konden 
we eindelijk kampioen wor-
den. We hadden nog twee 
punten nodig om kampioen 
te worden. Dat ging zeker 
wel lukken, maar je moet 
het wel eerst doen! Er was 
flink wat publiek mee geko-
men, papa's, mama's, 
vriendjes en zelfs opa's en 
oma's. Allemaal uitgelopen 
om ons de punten te zien 
binnen slepen. Het werd 
meteen spannend, niet in 
de wedstrijd, maar de te-
genstander was een 
schoen kwijt. Hierdoor zou 
ze misschien niet kunnen 
spelen.. dat zou pas een 
anti-climax zijn voor ons 
kampioenschap. Gelukkig 
werden er nog schoenen 

gevonden en was het nog 
wachten op de tweede 
heer. 

Deze tweede heer kwam 
helaas niet meer, hij raakte 
tijdens het uitstappen uit 
de auto geblesseerd (al 
gingen er ook andere ver-
halen rond..). Dit beteken-
de meteen drie gewonnen 
wedstrijden en dus ook 

kampioen! Niet verwacht, 
maar kampioen is kampi-
oen!! Groot voordeel: eer-
der in de kantine! De vijf 
wedstrijden hebben we 
netjes gespeeld. De ge-
mengd dubbel van Jeroen 
en Anniek werd makkelijk 
in twee sets gewonnen, 
zoals in alle wedstrijden 
van die avond. Het werd 
niet meer spectaculair, 
maar er is toch zeker drie 
keer gewalst! Evelien 
speelde de laatste wed-
strijd en gooide er een flink 
tempo tegenaan. Het be-
stuur moest haasten om 
op tijd te zijn en ons te feli-
citeren. Om 10 uur waren 
we al klaar met de wed-
strijd, dus op naar de kan-
tine. Flink wat biertjes, 
wijntjes en vooral snackjes 
later ging Mixed 4 tevre-
den naar huis. Nog één 
wedstrijd te gaan en dan 
zit dit seizoen er voor ons 
weer op!
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Hoi. Als voorzitter van de 
HBB commissie toezicht 
op de reglementen (ook 
wel CTR), kom ik in de 
praktijk vaak vragen en 
nog veel vaker opmerkin-
gen tegen over classifica-

Door Arne vd Wijdeven

ties.
In het HBB wedstrijdregle-
ment is daar een artikel 
aan gewijd. Artikel 20 in 
paragraaf 7. Ik heb het hier-
onder ingekopieerd.
Een classificatie is belang-
rijk omdat dit mede be-
paald in welke klasse je 
mag invallen en spelen. 
Een speler met een A-clas-
sificatie hoort bijvoorbeeld 
niet thuis in de 1e klasse. 
En evenzo zou een speler 
met een H classificatie be-
ter niet in de topklasse spe-
len.
De classificaties moeten 

de competitie eerlijk hou-
den. Het is niet zo dat je 
een classificatie voor altijd 
per defitie houdt. Je spelre-
sultaat is daarop van in-
vloed bijvoorbeeld. We ge-
ven nieuwe leden een clas-
sificatie op basis van be-
kende informatie en voor-
namelijk door inschatting 
van de eigen vereniging. 
Dat is niet altijd eenvoudig 
en we zien het wel eens dat 
de gegeven classificatie te 
zwaar of te licht is. In zo 
een geval wordt dat in sa-
menspraak gecorrigeerd. 
Zoals gezegd hieronder de 

reglementsteksten welke 
we opgesteld en goedge-
keurd hebben als vereni-
gingen.
 
Paragraaf 7:  Classi-
ficatie
 
Artikel 20.

a) Leden van aangesloten 
verenigingen worden inge-
deeld in A-, B-, C-, D- E, F, 
G,H, of J-klasse. J classifi-
catie geldt enkel voor 
jeugdspelers.
b) Klassering van nieuwe 
leden van aangesloten ver-
enigingen geschiedt op 
voordracht van die vereni-
ging door de B.C.S.
c) Wijzigingen van de klas-
sering van een lid van een 
aangesloten vereniging, 

geschiedt door de B.C.S. 
mede op basis van de be-
haalde resultaten in de 
competitie en de competi-
tieklasse waarin werd ge-
speeld.
d) Een vastspeler in de 
topklasse met een classifi-
catie lager dan een B krijgt 
minimaal aan het einde 
van de competitie automa-
tisch een B classificatie 
ongeacht diens scorings-
percentage. Dit geldt voor 
de hoofdklasse betreffen-
de een C-classificatie, 
voor de overgangsklasse 
betreffende een D-classifi-
catie, voor de 1ste klasse 
betreffende een E-classifi-
catie, voor de tweede klas-
se betreffende een F-clas-
sificatie, voor de derde 
klasse betreffende een G-
classificatie

e) Voor een classificatie 
wijziging op basis van 
competitie-uitslagen moet 
een speler minimaal 5 
wedstrijden hebben ge-
speeld in een competitie-
klasse.
I) Een speler die aan het 
einde van het seizoen een 
score van 50% of meer be-
haald stijgt 1 niveau in de 
classificatie.
II) Een speler die aan het 
einde van het seizoen een 
score van minder dan 50% 
behaald daalt 1 niveau in 
de classificatie. Echter de 
classificatie kan niet lager 
worden dan volgens dit ar-
tikel sub d.
f) Een vereniging kan her-
classificatie van leden 
aanvragen. Dit dient met 
redenen omkleed te zijn. 
De B.C.S. bepaalt de uit-
eindelijke classificatie.

g) Van wijzigingen zoals 
bedoeld in dit artikel wordt 
door de B.C.S. schriftelijk 
mededeling gedaan aan 
de betreffende vereniging.

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

Auto en Motorrijschool 

DE JONG

Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693 
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Altijd leuk als een teamgenoot je 

favoriete recept wil weten, maar 

Teun je had het ook gewoon mo-

gen vragen, haha. 

Ik lever graag mijn bijdrage aan 

deze rubriek. De verfijning van de 

varkenswangen van Teun vind je 

in mijn recept echter niet. Wan-

neer wij met onze hele familie bij 

elkaar zijn is de groep eigenlijk te 

groot om voor te koken, dus wij 

zijn meer van de soep.

Deze soep viel bij de hele familie 

in goede aarde, misschien bij jullie 

ook wel.
Yvonne Lahaije

                                                                    

Pittige  Pompoensoep a la Lahaije

Ingrediënten: 1 ui-2 tenen knoflook-2 el zonnebloemolie- 850 gr. 
flespompoen- 1 handsinasappel-250 gr. winterpeen-35 gr. gele 
curry pasta(pakje)- 400 gr. kokosmelk- 400 ml. Groenteboullion- 15 
gram koriander. 

Voorbereiding:
Snipper de ui en snijd de knoflook en 
koriander grof. Verhit de olie in de 
soeppan en fruit de ui en knoflook 5 
minuten op laag vuur. Was ondertus-
sen de pompoen en halveer in de 
lengte. Verwijder de zaden en drade-
rige binnenkant met een lepel, de 
schil mag blijven zitten(ik haal hem er 
meestal af). Snijd de pompoen in blokjes van 2 centimeter. Pel de 
sinasappel en verdeel in partjes. Snijd de winterpeen in plakjes.
Bereiding:
Doe de pompoen, winterpeen, sinaasappel en curry pasta(pas op 
kan scherp zijn, begin met een beetje en voeg later naar smaak 
meer toe) bij de ui. Voeg de kokosmelk en bouillon toe en breng 
aan de kook. Laat met de deksel op de pan 30 minuten zachtjes 
koken. Pureer de soep met de staafmixer en bestrooi met de kori-
ander.
Lekker met een stukje Turks brood.

Aangezien we een 
professionele kok bij 
Mixed hebben ben ik 
nieuwsgierig naar haar 
favoriete recept. Ik heb 
al eens wat lekkere 
hapjes van haar mogen 
proeven. Wat vindt 
Dorien Maas lekker?

Heb je nog wat pompoen over, schaaf er met de kaasschaaf dunne 
chips van, leg die(tijdens het bereiden van de soep) in een matig 
warme oven en rooster de chips op bakpapier tot ze bijna droog 
zijn, af laten koelen en verkruimelen, bestrooi er de soep mee.
Smakelijk!!!!!!!!
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Mixed schrijft geschiedenis  

 

Britse legerofficieren 
brachten de voorloper 
van badminton uit India 
naar Engeland. Daar 
werd het een rage en ge-
noemd naar het land-
goed waar het voor het 
eerst werd gespeeld; 
Badminton.  
Maar wat weten we van 
de voorloper van bad-
minton dat in India werd 
gespeeld? 
Er is veel geschreven over 
het spel uit India toen het 
eenmaal in Engeland een 
rage werd. Maar informatie 
over hoe het spel er in In-
dia uitzag ten tijde dat de 
Britten India als kolonie 
hadden, is erg sporadisch. 
De informatie en foto's die 
je tegenkomt laten een 
spel zien dat al door de 
Britten is omgevormd tot 
het badminton dat we nu 
kennen. 
Maar met de informatie die 
ik na lang zoekwerk heb 
vergaard, kan ik me wel 
een beeld vormen over dit 

Voorloper van badmin-
ton
Deel 4: The new 
game from India; 
Poona 

Door Rien van Kessel onderwerp; 
Vanaf 1863 kwam India 
rechtstreeks onder het be-
stuur van de Britse rege-
ring te staan. Tot 1947 
werd India geregeerd als 
een onderdeel van het 
Britse rijk en was het Britse 
leger daar gestationeerd. 
Het was voor de Britten 
erg wennen aan de (war-
me) omstandigheden in 
India. Na hun militaire werk 
werd ontspanning gezocht 
in allerlei soorten sporten. 
Favoriet waren; hockey, 
voetbal, schieten, polo en 
paarden racen. Als de sol-
daten en officieren van 
hun legerplaats een dorp 
of stad inliepen kwamen 
ze in aanraking met het da-
gelijkse leven van India. 
Onder andere zagen ze 
een spel dat werd ge-
speeld door groepjes men-
sen (vaak kinderen) in par-
ken of gewoon op de 
straat. Er werd 
een voorwerp 
met veren naar 
elkaar overge-
slagen met het 
doel dit zo lang 
mogelijk in de 
lucht te houden. 
Dat vereiste sa-
menwerking en 
conditie. De 
voorloper van 
dat spel be-
stond uit het 

schoppen tegen het voor-
werp en werd in verschil-
lende landen in Azië door 
kinderen gespeeld. Ik ben 
dat zelf tegengekomen tij-
dens mijn rondreis door 
Vietnam. 
De Britten gingen hieraan 
meedoen en namen het 
mee naar hun legerplaats. 
Waarschijnlijk was de on-
derlinge samenwerking en 
het intensief bewegen de 
reden dat de Britse officie-
ren dit spel interessant 
vonden om te spelen. 
 
 
In de loop van de jaren 
maakten de Britten van het 
spel hun eigen variant. On-
der andere werd een net 
ingevoerd (1860) zodat er 
een speelveld ontstond. 
Nog later werd het aantal 
mensen dat het spel speel-
de beperkt tot twee of vier 
en ontstond er een compe-

titief spel, iets wat de Brit-
se soldaten wel lag. Ik ben 
nergens tegengekomen 
dat de Britten het racket 
hebben ingevoerd. Daaruit 
concludeer ik dat het Indi-
ase spel al met een soort 
slagvoorwerp werd ge-
speeld. Spelregels waren 
er niet en in elk dorp of 
stad werd het anders ge-
speeld. Het werd erg po-
pulair met name in de gar-
nizoensstad Poona (vanaf 
1977 Puna) in het midden 
van India aan de westkust 
en 150km van Mumbai (de 
grootste stad van India, 
voorheen Bombay). In 
praktisch elk artikel over 
de geschiedenis van bad-
minton wordt aangegeven 

dat de afstand tussen 
Pune en Mumbay 50km is, 
terwijl dit 150km moet zijn. 
 
Het spel dat de Britten 
rond 1860 mee naar Enge-
land namen tijdens hun va-
kantie en pensionering 
werd, niet vreemd, 'Poona' 
genoemd. Maar ik ben ook 
'the new game from India' 
tegengekomen en dat dekt 
de lading volledig.  
In Engeland werd het nieu-
we spel uit India steeds po-
pulairder, met name op het 
landgoed Badminton waar 
het in 1873 voor het eerste 
werd gespeeld en de naam 
van het landgoed over 
nam. Het straatspel uit In-
dia werd een 'upper-class, 

social and amusement 
game' in Engeland. 
Het spel zoals de Britten 
het in India tegenkwamen, 
kreeg ook een andere ont-
wikkeling en is uitgegroeid 
tot het huidige 'Ball Bad-
minton'  en nog steeds erg 
populair in India. 
Leuk is ook om te noemen 
dat er nog een klein deel 
van het spel Poona over-
gebleven is in de moderne 
badmintonsport. Het 'warm 
slaan' voor een wedstrijd is 
eigenlijk gewoon het spe-
len van het oude Poona uit 
India, de shuttle zo lang 
mogelijk in de lucht hou-
den. 

-Schilderen: binnenwerk, buitenwerk, onderhoud en nieuwbouw.
-Glaszetten: isolatieglas, figuurglas en glasschades.
-Wandafwerking: behangen, sauzen en spachtelputz

Bel geheel vrijblijvend voor advies of voor een eventuele inspec-
tie van het bestaande schilderwerk.

Oude Bemmerstraat 5   5741 EA   Beek en Donk
Tel. 0492-468931       Fax 0492-468293
GSM 06-51865334
Email: info@schilderwerkenjdejong.nl

Bezoek ook eens onze website: www.schilderwerkenjdejong.nl
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?

De voorzitter van BC 
Mixed, Willem Jan van 
Ham, is verhuisd naar As-
sen. Dat is ver weg, te ver 
om op vrijdagavond even 
naar Beek en Donk te ko-
men, ook te ver om de be-
stuursvergaderingen bij te 
wonen.
De oplossing was simpel: 
Rien van Kessel neemt zijn 
functie over tot de algeme-
ne ledenvergadering in  ok-
tober 1991, waar een nieu-
we voorzitter gekozen zal 
worden. 
Hij mocht meteen uitleggen 
dat de senioren eigenlijk 
pas om half negen moch-
ten beginnen en niet om 
acht uur, wat iedereen ge-
wend was. Dit had te ma-
ken met het grote aantal 
jeugdleden dan men bij BC 

Mixed had aangenomen. 
Het gevolg was wel: de 
jeugd gaat trainen in twee 
groepen. BC Mixed had 
toen zelfs meer jeugdleden 
dan seniorenleden.

BC Mixed had negen teams 
in de seniorencompetitie. 
Mixed 9 deed het nog het 
beste, zij stonden op de 
tweede plaats in de vierde 
klasse. Mixed 3 stond op 
de derde plaats in de Eer-
ste klasse en de overige 
teams in de middenmoot of 
daaronder. Beste competi-
tie-speelster was Annie 
Boetzkes, zij had 74 %, 
maar nog beter deed het 
Jowan  Iven met 100%.
Bij de jeugdcompetitie 
stond Mixed 1 nog boven-
aan, maar ze hadden wel 

twee wedstrijden meer 
gespeeld!. De overige 
teams waren midden-
moters.  Mascha Hoeks 
( 83%) en Thierry Pal-
mers (84%) waren de 
beste competitiespelers 
in april 1991. 

Het groot Mixed toer-
nooi was ook weer 
voorbij, helaas geen 
prijzen in de A-klasse, 
maar wel veel in de B-
klasse, waar ook de 
wisselbeker werd ge-
wonnen. 

In het gemengddubbel B 
was de tweede plaats voor 
Heidy Breijnaerts en Ton 
Slaets, terwijl Ad Breij-
naerts en Monika Sonne-
veldt beslag wisten te leg-
gen op de derde plaats. Ad 
en Ton wonnen wel het he-
rendubbel B. Monika en 
Heidy werden tweede in 
het damesdubbel B.

Weer veel humor in deze 
Minimiks:
Berton van Asseldonk had 
enkele pagina’s gewijd aan 
“De wet van Murphy”. 
Hij stelde: “Niets is onmo-
gelijk voor degene die het 
zelf niet hoeft te doen!”  Of: 
“Bij het oplossen van pro-
blemen is het altijd gemak-
kelijk als je de oplossing 
kent!” 

Bij sportnoten:
“Een coach wordt inge-
huurd om ontslagen te wor-
den!’  En: “Werken is bij 
veel voetballers een vies 
woord. En trainen is wer-
ken!”
Even lachen: Twee meisjes 
van tien spelen in de tuin 
en hebben het over hun 
toekomstplannen. “Wat zul 
jij doen als je groot bent?” 
“Ik, trouwen, en jij?” “Ik 
wordt schoonmoeder om 
de jongens te pesten!” 

Badminton Nederland nieuws 

Resultaten uit de 
Regio.
De enige Brabantse bad-
mintonclub uit de eerste 
divisie is BCH uit den 
Bosch. Zij promoveerden 
het vorig jaar naar deze 
klasse en sloten het sei-
zoen af met een zesde 
plaats in de Eerste Divisie 
afd. 2. BC Veghel speelt in 
de tweede divisie afd. 1 en 
zij eindigden op de 4de 
plaats. Ook Schijndel 
speelt in deze divisie, maar 
zij eindigden op de laatste 

plaats in afd. 4. BC Gel-
drop werd derde in de der-
de divisie afdeling 5.
Ook onze Max Wieland 
speelt competitie bij Gel-
drop. Hij speelt in het der-
de team en dat eindigde op 
de vijfde plaats in de vierde 
divisie afdeling 13.
In deze divisie spelen ook 
Allouette uit Best, zij wer-
den vierde in afd. 14 en het 
eerste team van BC ’t 
Veertje eindigde in de vier-
de divisie afd. 15 op een 
keurige tweede plaats. 
Dan is er ook een regiona-
le competitie. 

BC Slamis ’67, ooit een 
HBB vereniging, afkomstig 
uit Uden, eindigden in de 
eerste klasse op de vierde 
plaats. In dezelfde afdeling 
speelt ook het team van 
BC Lieshout. Zij eindigden 
op de zesde plaats. 
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Mixed 2, hoofd klasse

Verslagen senioren competitie

Door Ton Slaets

Na het behalen van de 
kampioenspoule en de 
winst tegen Hanevoet 
stond op 9 maart de wed-
strijd tegen Con Brio 4 
op het programma. Een 
directe concurrent voor 
het kampioenschap in de 

Ook tweede wedstrijd in 
kampioenspoule
gewonnen 
Mixed 2 dendert 
doorrrrrrrrrrrr

hoofdklasse. Met één 
wedstrijd minder ge-
speeld stond Mixed 2 
voorafgaand aan deze 
wedstrijd 2 punten ach-
ter op de tegenstander. 
Met de 7-1 overwinning 
uit de reguliere poule in 
het achterhoofd traden 
de Mixed-ers vol vertrou-
wen maar licht gespan-
nen aan tegen team van 
onder andere oud Mixed-
lid Ferry Tabor en Con 
Brio voorzitter Joyce 
Roosenhart. De gebles-
seerde teamleider Ton 
Slaets moest al tellend 
en aanmoedigend toe-

zien hoe zijn team weer 
een prachtige prestatie 
op het veld legde.

Brabantia of Con Brio?
Er was onder de teamleden 
van Mixed 2 enige verwar-
ring wie deze avond de te-
genstander zou zijn. Een 
enkeling dacht Brabantia te 
treffen en kwam er in de 
zaal achter dat directe con-
current Con Brio 4 de te-
genstander was. En kleine 
omschakeling, maar flexi-
bel als we zijn was de focus 
meteen verlegd. De twee 
gemengd dubbels konden 
gelijktijdig gespeeld wor-

den. Vast koppel Ruudje 
en Anke begonnen voort-
varend en wonnen keurig 
de eerste set. De tweede 
set verliep raar en werd re-
latief ruim verloren. De 
derde set verliep eveneens 
raar, maar wel in het voor-
deel van Mixed. Op de an-
dere baan speelden Mari-
dy met Paul. Het verlies in 
hun eerste set werd op een 
spannende manier goed 
gemaakt met een 22-20 in 
de tweede set. Helaas kon-
den ze  geen vervolg ge-
ven aan hun goede spel in 
de tweede set en ging de 
partij naar Con Brio. Het 
herendubbel is traditioneel 
een winner voor Mixed 2. 
Welke combinatie er ook 
op het veld komt, het sy-
steem zit er goed ingesle-
pen en wordt goed uitge-
voerd. Het was even gele-
den dat Ruudje en Paul 
samen gespeeld hadden 
(badminton dan hè). Bo-
vendien hadden ze te ma-
ken met een muur aan het 

net in de vorm van tegen-
stander Ferry. Na enkele 
tactische aanpassingen 
verliep de tweede en 
vooral de derde set op rol-
letjes. Het damesdubbel 
was de eerste partij die in 
twee sets ging. Maridy en 
Dorien speelden als van-
ouds en ook hier was 
Mixed de sterkste. Met 
een rustgevende 3-1 
voorsprong op naar de 
singles.

Ervaring en de jeugd
Ruudje mocht aantreden 
tegen Sander van Tilburg. 
Een jonge speler met een 
goede techniek, veel 
snelheid maar nog relatief 
weinig ervaring. En dat 
laatste werd de bepalen-
de factor in de wedstrijd. 
In de eerste set wilde 
Ruudje z’n conditie testen 
(zo leek het). Hijgend als 
een paard verloor hij door 
veel te veel de rally aan te 
gaan. Ook hier werd de 
tactiek aangepast: direc-

ter spelen! En dat betaalde 
uit. Net als in het heren-
dubbel gingen set twee en 
drie relatief eenvoudig 
naar Mixed. Dorien was 
ondertussen begonnen 
aan haar damesenkel. De 
eerste set gaan we snel 
vergeten. En dat wilde ik 
aanvankelijk ook over de 
tweede schrijven, maar 
toen Dorien terugkwam 
van een 13-7 achterstand 
en de set naar zich toe trok 
sloeg de twijfel  bij Con 
Brio toe. Het zou toch niet 
weer 7-1 worden? De der-
de set verliep aanvankelijk 
spannend, maar glipte 
door de vingers van Do-
rien. Paul kon de teller voor 
Mixed op een geruststel-
lende 5 brengen tegen 
Ferry. In de vorige ontmoe-
ting nog een drie setter 
(zoals zoveel partijen in 
deze en de vorige ontmoe-
ting). Deze keer had Paul 
aan twee sets voldoende. 
Onze eigen Anke kon de 
kers op de taart zetten in 
haar single. Maar ook hier 
leek de onervarenheid een 
rol te gaan spelen. Door 
veel eigen fouten bracht 
Anke zich onnodig in de 
problemen maar wist de 
eerste set toch naar zich 
toe te trekken. De tweede 
set speelde ze veel beter 
en maakte minder fouten, 
maar de tegenstandster 
kwam ook beter in haar 
spel. Het werd een span-
nende en mooie set met 
geweldige rally’s over en 

Wist je dat.......

..........  Monika bij het gemeentehuis haar fiets is kwijtgeraakt

..........  deze gestolen blijkt te zijn

..........  Jenna (dochter van Harrie en Pleunie) haar eerste
 zwemles er al op heeft zittten
..........  de mini’s trainen met een persoonlijke begeleider.
..........  Billy de Jong, zoontje van Jan de Jong is gepromoveert 
 van de mini’s naar de volgende groep
..........  Voor het eerst in 12 jaar Con Brio geen kampioen is   
 geworden in de Top klasse
..........  dit het eerste team van Gemert is geworden.
..........  er al veel aanmeldingen zijn binnen gekomen voor   
 de nieuwe competitie
..........  de leden vergeten hun naam te melden bij inschrijving.
..........  er nog leden zijn die niets hebben doorgegeven
..........  er nog steeds geen nieuwe voorzitter is voor de HBB.
..........  er ook nog geen nieuwe secretaris is.
..........  Marlie Fransen vrijwilliger  van het jaar is geworden
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Mixed 7, vierde klasse 2

Door Toon Slaets

Opaenomaop-
eennateam 
doen het niet 
slecht

Verslag competitie-
wedstrijd 
Mixed 7 – BVC 3
Heiakker 2 – Mixed 7.

Ditmaal twee verslagen in-
een daar de verslaggever 
niet aanwezig was bij de 
wedstrijd Mixed7 – BVC 3 
een korte samenvatting en 
verder een ooggetuige ver-
slag van heiakker 2 – 
Mixed 7.
In de wedstrijd tegen BCV3 
waren Betsie en Toon (ski-
en) afwezig dus
moest men het met Annie, 
Anja, Theo en Tini doen 
maar gezien de vorige 
wedstrijd moest dit geen 
probleem zijn. Annie en 
Tini nemen het eerste GD 
voor hun rekening de erva-
ren miksers laten niets 
aanbranden en met 21-9 
en 21-16 wordt gewonnen.
Anja en Theo het tweede 
GD, dit loopt wat stroef ze 
komen niet in de wedstrijd 

weer. Toch haalde onze 
jongste telg op coole wijze 
het 6e punt binnen voor 
Mixed. 

Nog twee wedstrijden
De laatste twee tegenstan-
ders voor Mixed 2 zijn Ba-
rabantia 1 en Con Brio 3. 
Die laatste is nu nog de di-
rect concurrent in de strijd 
om het kampioenschap. 
En dat zal in de laatste 
wedstrijd beslist worden    

Competitiewedstrijd 
BC85 3 tegen Mixed 7 
op 17-02-2016.

Na twee verlieswedstrij-
den op een rij wordt het 
weer eens tijd voor een 
overwinning (we zijn geen 
Feyenoord).Ons team is 
niet compleet Betsie (ski-
een) Toon (blessure) maar 
Annie, Anja, Theo en Tini 
moeten de klus ook kun-
nen klaren ze zijn er klaar 
voor 100% gemotiveerd 
en zo scherp als een AH 
mes.

Annie en Tini bijten de 
spits af met het GD, het is 
nog even wennen aan el-

kaar wat meteen een ach-
terstand oplevert maar 
gaande de wedstrijd nemen 
ze leiding en staan deze 
niet meer af in twee sets 
gaat de overwinning naar 
Mixed en wel met 16-21 en 
16-21, goede partij profici-
at.

Anja en Theo zijn nu aan de 
beurt met het GD, ze zijn al-
lebei gedreven en goed in 
vorm wat ze ook laten zien, 
vanaf de afslag de tegen-
stander onder druk zetten 
en scoren met goed spel 
pakken ze de partij 15-21 
en 14-21. Mooi gedaan.

Het HD met Theo en Tini, 
ze moeten nog duidelijk aan 
elkaar wennen daar Tini al-
tijd de wedstrijd met Toon 
speelt en dat is nu merk-
baar. Het begin is een beet-
je onzeker en daar profi-
teert de tegenstander van, 
middels een verlenging 
wordt de partij beslist en 
gaat naar BC85 met 23-21. 
In de pauze neemt Festus 
even de pijnpunten door en 
gaat men verder met de 
tweede set, het gaat nu dui-
delijk beter zo ook de derde 
set met 7-21 en 13-21 is de 
overwinning voor Mixed, 
een prima partij mooi spel 
en 100% inzet zo willen we 
het zien op onze oude dag.

Annie en Anja zijn aan de 
beurt met het DD, ook zij 
spelen doorgaand niet het 
DD dus ook hier even aftas-

ten maar al snel is duidelijk 
dat de Miks dames de be-
tere zijn, vullen elkaar 
goed aan en spelen gedre-
ven met 13-21 is de set 
voor Annie en Anja, in de 
tweede set komen de da-
mes op een achterstand 
van 15-5 Anja roept steeds 
komop, komop, komop, en 
dat gaat helpen het wordt 
19-19 hierdoor zijn de 
BC85 dames een beetje 
van de wap en ook de laat-
ste punten zijn voor de 
Miks dames 19-21, hoe 
spannend kun je het ma-
ken.Goed gedaan meiden.

Tini is klaar voor zijn HE, in 
de vorige wedstrijd verloor 
hij de partij van deze te-
genstander en dat wil hij 
nog niet een keer laten ge-
beuren. Meteen vanaf het 
begin zet hij druk op de ke-
tel en met succes, hij laat 
de tegenstander geen mo-
ment in het spel komen en 
met listige slagen pakt Tini 
de partij 14-21 en 19-21 
prima gedaan geeft een 
goed gevoel.

Anja nu aan de beurt met 
het eerste DE, ze begint 
fanatiek speelt weer haar 
favoriete spelletje, lange 
slag en meteen een lob er-
achter haar tegenstandster 
had geen antwoord met 
9-21 wint Anja de eerste 
set. Appeltje eitje zou je 
zeggen maar niets is min-
der waar de BC85 dame 
gaat hetzelfde spel spelen 

als Anja en dit levert een 
stand op van 20-20 nu is 
het de BC85 dame die 
wint en dus een derde no-
dig voor de beslissing. De 
derde set is een kraker de 
dames geven elkaar geen 
duimbreed toe Anja moet 
zelfs een achterstand 
wegwerken en op 19-19 
valt de beslissing de laat-
ste twee punten zijn voor 
Anja met 19-21 pakt ze de 
partij. Een geweldige partij 
van beide dames maar 
toch lekker dat Anja wint 
proficiat.

Theo de laatste tijdO goed 
in vorm en 100% gemoti-
veerd is een moeilijke te-
genstander dat ondervond 
de BC85 speler. Theo laat 
er vanaf het begin geen 
twijfel over bestaan deze 
partij ga ik winnen en dat 
was ook zo, vanaf het be-
gin tot eind domineert 
Theo de partij en wint met 
8-21 en 11-21 goed ge-
daan jongetje.

Annie als laatste met haar 
DE, Annie speelt vanaf het 
begin degelijk en behoed-
zaam laat haar tegen-
standster lopen en scoort 
de punten eerste set 15-
21. Tweede set formaliteit 
zou je zeggen maar dat 
loopt heel anders af de rol-
len zijn omgedraaid met 
21-14 is de set voor BC85. 
In de derde set gaat het 
gelijk op de stand van 19-
19 is bereikt en wie gaat 

de laatste twee punten ma-
ken? Jammer voor Annie 
maar de partij gaat naar 
BC85 en wel met 19-21 
derde set. Jammer maar 
Annie kan terugzien op 
een mooie partij en dat is 
ook wat waard.
Met 1-7 winst sluiten we de 
badminton avond af niet 
slecht voor die ouwe man-
nen en vrouwen zou ik 
zeggen, na nog wat te heb-
ben nagepraat over alles 
en nog wat gaat ieder vol-
daan zijns weegs

en deze partij gaat naar 
BCV met 15-21 en 21-16.
Theo en Tini met het HD, 
zou een makkie moeten 
zijn maar dit werd een ste-
vig potje de eerste set is 
voor BCV 20-22 dus werk 
aan de winkel voor de mik-
sers, de ervaring wint het 
van de jeugdige
overmoed met 21-17 en 21-
19 is de partij voor Mixed. 
Annie en Anja met hun DD, 
al snel is duidelijk dat de 
dames bij BCV hun man-
netje staan met 11-21 en 
6-21 worden Annie en Anja 
verslagen.
Tini met zijn HE, Tini is de 
laatste tijd goed in vorm 
dus de verwachtingen zijn 
groot, hij maakt het hele-
maal waar en met 21-12
en 21-15 zet hij zijn tegen-
stander weg.
Anja krijgt een sterke te-
genstandster in het DE, al 
snel is duidelijk dat er voor 
Anja niets te halen valt zie 
de stand 11-21 en 9-21.
Theo kan weer wat recht 
zetten en dat is nodig ook 
voor de winst want het is 
inmiddels 3-3, Theo is 
weer als vanouds hij gaat 
weer tot het beroemde 
gaatje wat voor hem nor-
maal is met 21-17 en 21-16
wint hij de partij.

Nu als laatste Annie,Annie 
heeft al meerder keren be-
wezen goed te zijn in de 
single dus alle kans op een 
winstpartij in ieder geval 
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Mixed 4, Tweede klasse 1

Door Bas Fransen

Titelkoers 
Mixed 4

alleen de uitslagen zijn an-
dersom namelijk 21-15 en 
21-11.
Theo met het HE, ondanks 
zijn goede vorm kan hij de 
partij niet naar zijn hand 
zetten met 21-11 en 21-18 
gaat de partij naar Deurne.
Anja nu met het DE, daar 
Betsie er niet is neemt Anja 
het eerste DE voor haar re-
kening het is een gelijkop-
gaande strijd er komt zelfs 
verlenging aan te pas maar 
jammer voor Anja gaat de 
set met 23-21 naar Deur-
ne, in de tweede set gaat 
het wat minder mat Anja en 
met
21-11 is ook deze partij 
voor Heiakker.
Daar Tini met een blessure 
zit is het aan Toon om het 
tweede HE te

altijd een gelijkspel maar 
daar doen we het vandaag 
niet voor, de eerste set is 
duidelijk voor Annie doch 
de tweede weer voor BCV, 
dus een
alles beslissende derde 
set en deze is voor, jawel 
Annie met 21-10 13-
21 en 21-18 is de partij 
voor Mixed en een totale 
winst van 5-3.
Goed gedaan teamleden ik 
kan met een gerust hart 
nog wat meer met vakantie 
gaan wel lekker toch. 
Dan nu de wedstrijd heiak-
ker 2 – mixed 7, de vorige 
wedstrijd werd met 8-0 
verloren door mixed dus 
winstkansen zijn er weinig 
aanwezig maar het moet 
altijd nog gespeeld worden 
zullen we maar zeggen.

Annie en Toon nemen het 
eerste GD voor rekening, 
tot halfweg konden ze aar-
dig meekomen maar dat 
was het dan ook met 21-10 
en 21-12 gaat de partij 
naar Deurne.
Anja en Theo vergingen 
het in hun GD niet veel be-
ter deze partij gaat
met 21-15 en 21-17 ook 
naar Heiakker, geen grote 
verschillen maar niet ge-
noeg jammer.
Theo en Toon met hun HD, 
dit daar Tini geblesseerd is 
en niet kan spelen, ook 
deze partij gaat even aar-
dig gelijk op maar de mik-
sers kunnen het niet bol-
werken en met 21-11 en 
21-15 wordt verloren.
Het DD met Annie en Anja 
verloopt al niet veel beter 

Tussen de vorige Minimiks 
en dit stukje heeft Mixed 4 
maar liefst 4 wedstrijden 
gespeeld. De vaste volger 
weet dat een kampioen-
schap het grote doel is en 
dat we bij aanvang van 
deze wedstrijden al op een 
goede koers lagen. De 
eerste van de vier wedstrij-
den was tegen Mierlo, een 
wedstrijd waar we niet 
graag over praten. Met 41 
punten vóór en maar 6 te-
gen zouden we deze wed-
strijd ook wel even gaan 
winnen. Niets was minder 
waar. Er werd niet best ge-
speeld en tot overmaat van 
ramp moest Evelien ook 
nog twee wedstrijden op-
geven door een kuitbles-
sure, met als resultaat een 
3-5 verlies. Helaas geen 
clean sheet dus, maar 
geen zorg. Hierna volgde 
een serie wedstrijden die 
in de eerste competitiehelft 
allemaal met 8-0 gewon-
nen werden. Met veel ver-
trouwen begonnen we aan 
de wedstrijd tegen Ganze-
veer, de hekkensluiter van 
de tweede klasse 1. Ook 
was dit de terugkeer van 
Bas van Lieshout, die door 
een schouderblessure nog 

geen wedstrijd gespeeld 
had. Bas moest er nog 
even in komen en verloor 
samen met mij de dubbel. 
In zijn singel leek duidelijk 
dat Bas op de goede weg 
terug was, hij won hem 
overtuigend. Eindstand: 
6-2. De derde wedstrijd 
speelden we tegen Bra-
bantia, helaas toch weer 
zonder Bas die opnieuw 
last van zijn schouder had 
gekregen en wist dat zijn 
seizoen er op zou zitten. 
Brabantia bleek een leuk 
team dat ons veel weer-
stand bood, zo leek het. 
Op het wedstrijdformulier 
viel toch vooral de uitslag 
op: 7-1. Alleen de singel 
van Anniek ging verloren 
en daar was ze niet blij 
mee. Het gerucht gaat dat 
ze al verschillende keren 
zwetend wakker is ge-
schrokken na nachtmer-
ries over de 21-23 in de 
derde set. Toch stonden 
we een week later weer vol 
goede moed in de sport-
hal. De wedstrijd tegen 
BCAB kon ons namelijk 
het kampioenschap ople-
veren, al was de kans 
daarop erg klein. Mierlo 
zou namelijk niet mogen 
winnen, Hanevoet mocht 
maximaal 3 punten pakken 
en wij zelf moesten dan 
ook nog met 8-0 winnen. 
De dag voor onze wed-
strijd kregen we van Ton te 
horen dat Mierlo gelijk had 
gespeeld, en dus bleef de 
kans in leven. Ook wij zelf 
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spelen, Toon kan aardig 
bijblijven al gaat met 21-18 
de eerste set naar Deurne, 
in de tweede set komt Toon 
beter in het spel en wint zo-
waar met 17-21 dus nog 
alle kans in de derde set 
maar hij krijgt een beetje 
last van een oude blessure 
waardoor hij niet meer vol-
uit gaat en met 21-6 is de 
set voor heiakker, jammer 
zonder dat blessure geval 
was er meer mogelijk ge-
weest.
Nu Annie weer voor de 
laatste DE partij, al meer-
dere keren heeft Annie de 
laatste partij weten te win-
nen zou het nu ook lukken 
???.

De eerste set is gelijkop-
gaand met 21-18 is de set 
voor Deurne, in de tweede 
set gaat Annie een tandje 
bijschakelen wat resulteert 
in 17-21 winst dus een der-
de nodig, deze is geheel 
open totdat de teller 
(scheidsrechter) begint te 
flateren tot drie maal toe 
een uitbal in geven en an-
dersom en dit in het voor-
deel voor Deurne (teller 
was van heiakker) waar-
door Annie onverdiend de 
partij verliest met 21-16.
Al met al een aardige bad-
mintonavond ondanks 8-0 
verlies en een minder goed 
gevoel over de laatste wed-
strijd, nog een wedstrijd te 
gaan en dan kunnen we de 
competitie met een goed 
gevoel afsluiten.
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24 februari
Mixed 6- Hanevoet 5

Onze directe tegenstan-
der, dat kan weleens een 
spannende avond te wor-
den.
Maarten en Yvonne speel-
den de eerste wedstrijd. 
Eerlijk is eerlijk onze te-
genstander was gewoon 
sterker. Gelukkig mochten 
Angela en Teun toen, zij 

speelden een erg sterke 
wedstrijd en haalden zo 
het punt binnen.
Daarna speelden Maarten 
en Martijn de herendubbel. 
Ze deden hun stinkende 
best, het werd een 3 setter, 
maar helaas ging het punt 
naar de tegenstander. De 
damesdubbel liep beter af, 
die werd in een 3 setter ge-
wonnen. 2-2, Echt span-
nend dus.
Verder kunnen we kort zijn, 
de heren kwamen net wat 
te kort en de dames haal-
den de laatste 2 punten 
binnen. Eindstand 4-4. 

9 maart
Con Brio 7- Mixed 6.
Maarten en Angela speel-

Mixed 6, derde klasse 1

Op naar het 
kampioen-
schap

Door Yvonne Lahaije
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den de eerst wedstrijd. On-
danks alle inspanningen 
ging het punt naar de te-
genstander.
Martijn en Yvonne pro-
beerden de tips van Festus 
in de praktijk te brengen. 
Soms met succes. Uitein-
delijk werd de winst bin-
nengehaald. De herendub-
bel van Maarten en Teun 
was een spannende wed-
strijd met alle ingrediënten, 
tranen, zweet, bloed en 
voor Maarten zeker 2 we-
ken sperpijn. Con Brio ver-
deelde het spel goed waar-
door er veel gelopen moest 
worden. Het ging de hele 
tijd gelijk op, wat logisch op 
een 3 setter uitdraaide. Uit-
eindelijk werd, weliswaar 
met de tong op de schoe-
nen de winst voor Mixed 
op het nippertje binnenge-
haald.
De damesdubbel werd 
ruim gewonnen.
Yvonne had een 3e set no-
dig in de DE, maar Angela 
speelde de sterren van de 

hemel in haar singel en 
won ruim met 8-21 en 
9-21, knap gespeeld!!!
Teun speelde een 3 setter 
en won zijn goedgespeel-
de wedstrijd, Ook Martijn 
won hem redelijk gemak-
kelijk. Eindstand 2-6.

23 maart
Mixed 6- BC 85 2

Teun en Angela speelden 
de eerste wedstrijd. Een 
degelijke partij die soepel-
tjes werd gewonnen.
De tweede gemengd dub-
bel is een ander verhaal. 
De eerste set werd door 
Martijn en Yvonne gemak-
kelijk gewonnen met 21-15. 
De tweede set verloren ze 
nipt met 20-22 maar de 
derde set werd ruim afge-
geven met 8-21. Ze waren 
niet tevreden met het re-
sultaat.
Teun en Martijn speelden 
de herendubbel die werd 
ruim gewonnen net als de 
damesdubbel, de training 

van Festus werpt zijn 
vruchten af.
Teun speelde een goede 
singel en won, helaas 
kwam Martijn niet goed in 
zijn spel, hij speelde wel 
een 3 setter maar verloor 
uiteindelijk. Yvonne had 
ook weer een 3 setter maar 
die werd gelukkig gewon-
nen. Angela was weer he-
lemaal in vorm en won ook 
haar singel. Eindstand 6-2    
   

maakten geen fout en na-
dat Jeroen in de derde set 
knap zijn singel binnen 
haalde werd het 8-0. Wel 
werd snel duidelijk dat Ha-
nevoet niet ging verliezen, 
ook al werd het toch maar 
5-3. Dit alles betekent dat 
we een voorsprong van 7 
punten hebben op de num-
mer twee, met één wed-
strijd minder gespeeld. We 
hopen het kampioenschap 
nu definitief binnen te ha-
len voor een volle tribune 
op 30 maart in de wedstrijd 
tegen Gemert. We hoeven 
zelfs maar 2 van de 8 wed-
strijden te winnen. Kan bij-
na niet meer mis gaan, 
toch..?
Of dit gelukt is is te lezen in 
het stukje van Anniek
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2de klasse  2

1 Dommelen 2 12-61

2 Heiakker 1 11-50

3 Mierlo 4 11-50

4 BCAB 4 11-46

5 SRH 4 11-45

6 Mixed 5 11-42

7 Hanevoet 4 11-18

Topklasse D
1 Gemert 1 13- 81

2 Con Brio 2 13-63

3 Con Brio 1 13-60

4 BCAB 1 13-50

5 Gemert 2 13-50

6 Ganzeveer 1 12-56

7 Sm Bruang 1 12-37

8 BCV 1 12-37

9 Mierlo 1 13-36

10 Mixed 1 12-34

3de klasse 1

1 Mixed 6 11-64

2 Hanevoet 5 11-58

3 Rooise BC 2 11-55

4 Con Brio 7 12-52

5 BC 85 2 11-33

6 Gemert 6 11-30

7 Mierlo 6 11-20

 2de klasse 1

1 Mixed 4 11-73

2 Hanevoet 3 11-58

3 Mierlo 5 11-52

4 Brabantia 3 12-48

5 Gemert 4 11-40

6 BCAB 5 11-23

7 Ganzeveer 2 11-18

Overgangsklasse 1

1 Mierlo 3 10-57

2 Boemerang 1. 10-47

3 Fair play 1 10-43

4 Mixed 3 10-33

5 BC 85 1 10-32

6 Sm Bruang2 10-28

Standenlijst

 4de klasse 2

1 Someren 3 11-76

2 Heiakker 2 11-63

3 Never Down 11-55

4 Mierlo 8 11-41

5 Mixed 7 11-36

6 BCV 3 11-28

7 BC 85 3 12-13

 4de klasse 1

1 Dommelen 4 11-60

2 ganzeveer 3 12-58

3 Someren 2 11-51

4 Phoenix 4 11-49

5 Mixed 8 11-44

6 Mierlo 9 11-40

7 Mierlo 10 11-10

Hoofdklasse K
1 Mixed 2 12 - 61

2 Con brio 3 12-56

3 Hanevoet 1 13-55

4 Con Brio 4 12-54

5 Brabantia 1 12-53

6 Bakel 1 12-52

7 Phoenix 2 12-49

8 SRH1 13-47

9 Phoenix 1 12-42

10 Brabantia 2 12-29

Programma en uitslagen senioren

Uitslagen
24-02 Mierlo 1- Mixed 1 5-3

Mixed 6- Hanevoet 5 4-4

Mixed 8-Dommelen 4 3-5

02-03 Mixed 4- Brabantia 3 7-1

Mxed 3- Sm Bruang 2 6-2

03-03 Mixed 1- Sm Bruang 1 6-2

Dommelen 2- Mixed 5 4-4

09-03 Mixed 7- BCV 3 5-3

Con Brio 7- Mixed 6 2-6

Mierlo 9- Mixed 8 2-6

Con Brio 4- Mixed 2 2-6

10-03 BCAB 5- Mixed 4 0-8

23-03 Mixed 6-BC 85 2 6-2

Programma April 2016
do 14-04 Beker 4 13

do 21-04 Mixed 8 - Someren 2 2

Hanevoet 3 - Mixed 4 3

24-03 Heiakker 2- Mixed 7 8-0

BC 85 1- Mixed 3 6-2

Ganzeveer 1-  Mixed 1 5-3

Mixed 5- BCAB 4 7-1

30-03 Mixed 2-Brabantia 1 5-3

Mixed 4- Gemert 4 8-0

Mixed 3-Boemerang 1 3-5

Heren TOTAAL
s w %

1 Willem Aarts 23 20 87
2 Ton Slaets 21 17 81
3 Remco Driessens 21 17 81
4 Peter van Leuken 10 8 80
5 Jeroen Lutterman 32 25 78
6 Bas Fransen 32 25 78
7 Paul van de Vegt 27 21 78
8 Ruud van Kilsdonk 24 17 71
9 Teun van de Vorst 26 18 69
10 Martijn Coppens 26 17 65

 

Dames TOTAAL
s w %

1 Evelien Kuypers 30 28 93
2 Yvonne Lahaije 27 24 89
3 Angela van Gelder 27 23 87
4 Anniek van Leuken 33 27 82
5 Anke van Dijk 25 20 80
6 Anne Kluijtmans 20 15 75
7 Betsie van Hoof 8 6 75
8 Lisa van Vijfeijken 22 12 55
9 Ellen Kuhn 33 16 48
10 Evi van Rixtel 23 11 48

 

Scoringspercentages senioren



56 MINIMIKS April 2016

Prikbord
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27/28 mei

Nacht 

toernooi

29 mei
Huldiging        
        HBB




