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Mixed 6 jeugd: Olaf v Gelder, Jente
Jansen, Andrew Bots, Imke de Beer en
Janne vd Laarschot. Teambegeleiders
Diana Bots en Angela van Gelder.

De medewerkers aan deze
Minimiks: Jan Driessens, Bart

Vaessen, Rien v Kessel, e.v.a.
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Colofon

Ledenbestand
Dames Heren

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

2

Jongens Meisjes

Jeugd

25

34

59

Mini’s

5

3

8

Senioren

47

54

101

Ereleden

1

5

6

Totaal:

48

59

Peter Bouman
Bert Schepers
Erwin Reijnders
Sophie Kool
Jowan Iven
Fieke vd Berg

30

37

174

Tim Boelens
Femke Boelens
Hilly van Rixtel
Marloes de Greef
Luca Melena
Veerle van Schaijk
Daniel van den Bogaard

Van NSL naar SL: Lauri de Greef
Van SL naar NSL:

Agenda
4 juni: Jeugddag
17 juni: Ouder-kind avond
15 juli: Afsluitingsavond
22 juli: Laatste speelavond
26 augustus: Zaal weer open.
2 september: Tweede speelavond.
(Voor degenen die weer graag alle pondjes van
de vakantie er af willen spelen gaat de zaal 2
weken eerder open.)
10 september: Mixed Grill
14 oktober: Algemene ledenvergadering
Noteer deze data in je agenda!
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Marlie Fransen
(lay out)
Ruud Fransen
Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven
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Van jullie voorzitter
Wat vliegt een seizoen voorbij. En wat komt het nieuwe seizoen al weer dichtbij. Aan de ene kant ben je nog bezig met
afsluiten, terwijl aan de andere kant de plannen voor volgend
seizoen al weer klaar moeten zijn. Gelukkig hebben wij daar
binnen Mixed heel veel vrijwilligers voor die dat allemaal in
goede banen leiden. Zo heeft zowel de jeugdcommissie als
ook de competitie commissie bij de senioren de teamsamenstelling voor komend seizoen rond. En ik kan je verzekeren,
dat is geen gemakkelijke opgave. Mee eens, je kunt nooit ieders wensen invullen. En dat leidt soms wel eens tot teleurstellingen. Maar over alle keuzes wordt
heel goed nagedacht. Het mag daarom wel eens gezegd worden dat deze commissies fantastisch werk leveren.
In mijn vorige voorwoordje kon ik melden dat seniorenteam Mixed 4 kampioen
was geworden. Inmiddels is deze lijst uitgebreid met jeugdteam 6 en de seniorenteams 6 en 2. Een geweldige prestatie. En er kan nog meer bijkomen. Op
zondag 29 mei, de huldigingsdag van de kampioenen, spelen bekerteam 3 en 4
de finale in sporthal Suytkade. Dus wie weet kunnen we nog een feestje bouwen. Ik ben voor.
Tot slot wil ik nog even stil staan bij ons eerste jaar met Festus. We zijn lang en
grondig op zoek geweest naar een nieuwe trainer. Met alle teamleiders hebben
we een brainstormsessie georganiseerd. Waar moet een trainer aan voldoen?
Wat zijn onze wensen? Daaruit is een profiel gerold wat na een eerste gesprek
prima leek aan te sluiten bij Festus. We zijn nu bijna een jaar verder en ik kan
wel zeggen dat de trainer zichzelf behoorlijk geprofileerd heeft. Iedereen kent
hem en hij kent iedereen. Hij is heel betrokken, creatief, vernieuwend, uitgesproken en doortastend. Zijn coaching tijdens de competitie is nieuw voor Mixed
maar werkt voortreffelijk. En als we naar het profiel kijken wat we hebben opgesteld, dan sluit dat op de meeste punten prima aan. Ik ben daarom erg tevreden
over onze samenwerking. Nog een aantal weken trainen en dan op naar volgend
seizoen.
Ton Slaets
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Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 10-032016 , 12-04-2016 en 11-05-2016

Bestuur: Ton Slaets; voorzitter, Peter van Leuken; penning meester, Gert Lahaije; secretaris, Stan van der
Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans; bestuurslid.

Notulen 10 maart 2016
1.Opening:
Ton opent de vergadering
om 20.19 uur. Afwezig:
Gert Lahaije.
2.Ingekomen en uitgegane stukken:
Ingekomen: •Geen ingekomen stukken Uitgegaan:
•Niets.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 1 februari
2016:
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financien:
•Kosten badMINIton besproken.
5.Ledenbestand:
•Gestopt: Mark van der Aa,
Ilja van Lierop-Reijnders,
Betsie van Hooff •Nieuw:
Noah Hollanders, Tjeu van
Bommel
6.Commissies:
•Recr. : -Alles verloopt
goed. •JC: -BadMINIton 7
totaal kinderen opkomst, al
een aantal hiervan willen
lid worden. -Het jeugd-

kamp 2017 besproken.
-Mixed 6 wordt mogelijk
10 april kampioen.-Voor
het vervolg van de trainersbijeenkomst hebben
we twee opties: 13, en 20
april. -Idee van JC. Jeugd
misschien ook laten invallen bij seniorencompetitie
/ bekerwedstrijden? •Red:
-Vragen bij de ALV: of
stukjes voor de Minimiks
eerder ingeleverd kunnen
worden ivm het vele werk
van het samenvoegen van
de Minimiks. •Bac: Feestavond is geregeld •TC:
-Stan zal de uitnodiging
van het nachttoernooi versturen naar de verenigingen. •CC: -Mogelijke kampioenen: 30 maart Mixed
4,6 april Mixed 6, 7 april
Mixed 2-Evaluatiegesprek
Festus; misschien aankomende vrijdag? •Website:
-Leden die gestopt zijn, uit
mailinglijst verwijderen.
Stan plant een afspraak in
met Harrie voor de voortgang van de lopende actiepunten.
7. Rondvraag: Geen
8. Sluiting:
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-Ton sluit de vergadering
om 22.27 uur-De volgende
vergadering is op 12 april.

Notulen 12 april 2016
1.Opening:
Ton opent de vergadering
om 20.15 uur. Afwezig
Anja Beekmans.
2.Ingekomen en uitgegane stukken:
Ingekomen: •Toekenning
subsidie
jeugdtoernooi.
Uitgegaan: •Niets.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 10 maart
2016:
•De notulen zijn met dank
aan Stan goedgekeurd.

4.Financien:

•Niets.

5.Ledenbestand:
•Nieuw: Jelte Bouw, Inti
Munsters, Billy de Jong,
Dex van Lankveld, Ise van
Maaren, Jimmie Coppens,
Isabeau Coppens, Tim
Boelens, Femke Boelens
en Hilly van Rixtel.•Gestopt:
Peter
Bouwman,
Bert
Schepers en Puk Kuijten.
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•Van SL naar NSL: niemand.
•van NSL naar SL: Lauri de
Greef. •OSL: niemand.
6.Commissies:
•JC: -Badminiton is succesvol, er zijn al 9 inschrijvingen. -De jeugdteams
worden op vrijdag 15/4 aan
de begeleiders
bekend gemaakt.
•Bac:
-De feestavond is prima
verlopen. •TC: -De uitnodigingen voor het nachttoernooi moeten worden
verstuurd. •CC:
-De
teamsamenstelling loopt.
•PR:
-Besloten om 2
vlaggen aan te schaffen.
7. Rondvraag:
•De werking van het mailbestand moet beter, Stan
gaat met Harrie naar een
oplossing zoeken. •Gesprek tussen Festus, Ton,
Ruud en Gert besproken.
•Mail naar de leden sturen
dat ze de mogelijkheid
hebben om een clubshirt te
bestellen.•De
volgende
vergadering is op woensdag 11 mei.
9. Sluiting:
Ton sluit de vergadering
om 23.30 uur.

Notulen 11 mei 2016
1.Opening:
Ton opent de vergadering
om 20.10 uur. Iedereen is
aanwezig.
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2.Ingekomen en uitgeganestukken:
Ingekomen:
•Uitnodiging
van de Gemeente Laarbeek voor de bijeenkomst
van sportverenigingen op
14 juni. Uitgegaan: •Niets.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 12 april
2016:
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financien:
•Het resultaat van dit seizoen besproken.
5.Ledenbestand:
•Nieuw: Marloes de Greef,
Luca Melana, Daniel van
den Bogaard en Veerle van
Schaijk. •Gestopt: Erwin
Reijnders, Sophie Kool, Jowan Iven en Fieke van den
Berg. •Van SL naar NSL:
niemand. •van NSL naar
SL: niemand. •OSL: niemand.
6.Commissies:
•JC: -Paul van der Vegt is
nieuw bij de JC. -De jeugddag is op 4/6 bij van der
Vegt, is helemaal geregeld.
De teams zijn bekendgemaakt en er wordt vanaf
13/5 getraind volgens de
nieuwe trainingsgroepen.
-Heel Mixed 1 traint mee
met de senioren(6 spelers).
•Red: -De uitnodiging en
de agenda voor de ALV
moet in de minimiks van
september. De voorlopige
datum van de ALV is 14/10.
MINIMIKS Juni 2016

•Bac: -Het nachttoernooi
wordt nog doorgesproken
om nog wat details te regelen. -Omdat veel leden
op de laatste speelavond
al met vakantie zijn, is de
afsluitingsavond op 15/7.
Op 22/7 is de zaal nog gewoon open voor wie nog
wil spelen. -De Mixed-Grill
is op 10/9, de uitnodigingen moeten ruim voor de
vakantie
worden
verstuurd. •TC: -De stand
van zake van het nachttoernooi a.s. vrijdag bespreken. •CC: -De nieuwe teams besproken.
7. Rondvraag:
•Voorstel datum clubkampioenschappen 4 en 5/11,
jeugdtoernooi 29/1.•Voortgang HBB bestuurscrisis
besproken. •Het Veertje
heeft gevraagd om de
toernooikalender van de
jeugd, meenemen in de
VCL vergadering van de
jeugd. •Voorstel indeling
nieuwe trainingsgroepen:
1ste groep team 7 en 8,
2e groep team 5 en 6 en
de jeugd, 3e groep team 1,
2, 3 en 4. Dit wordt dan de
vaste volgorde, er wordt
dus niet van tijd gewisseld.
Start in juni. •De volgende
vergadering is op woensdag 15/6. De vergadering
van juli is voorlopig gepland op donderdag 14/7.
8. Sluiting:
Ton sluit de vergadering
om 23.30 uur.

Eva Kuipers
Arne vd Wijdeven
Femke Boelens
Xaxie Eekels
Willem Aarts
Monique v Bommel
Martijn Coppens
Robin Slaets
Deany Muller
Monika Slaets
Hilly v Rixtel
Jente Jansen
Suzan Leibbrandt
Ruud v Kilsdonk
Tristan Verstappen
Marieke v Turnhout
Tim Boelens

1 jun.
1 jun.
6 jun.
15 jun.
25 jun.
15jun.
17 jun.
18 jun.
20 jun.
22 jun.
23 jun.
24 jun.
25 jun.
27 jun.
27 jun.
1 jul.
1 jul.

Koss vd Wijdeven
Lieke de Visscher
Mari Donkers
Anniek v Leuken
Johnny Muller
Sharon Hellings
Martin Kuijpers
Stefan Schepers
Inge v Griensven
Peter v Leuken
Andrew Bots
Esther v Bussel

4 jul.
5 jul.
6 jul.
6 jul.
7 jul.
9 jul.
9 jul.
12 jul.
13 jul.
13 jul.
14 jul.
15 jul.

Suzie Coppens
Pleun Schenk
Pien Sijmens
Marloes de Greef
Dick Paulussen
René Schepers
Vince v Mierlo
Matthijs Janssen
André Morpey
Floor Swinkels
Nikki v Meel

17 jul.
19 jul.
21 jul.
23 jul.
25 jul.
25 jul.
24 jul.
28 jul.
28 jul.
28 jul.
31 jul./
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Mixed 6 kampioen

Op 10 april was het zover.
Mixed 6 kon kampioen
worden. Iedereen was
aanwezig voor deze wedstrijd, ook Janne. Zij was
het hele seizoen geblesseerd maar wilde toch de
laatste wedstrijd meespelen.
Het lot had echter andere
plannen. Door een blessure van Kelly was Mixed 5
maar met één dame en
daardoor moest Janne
met Mixed 5 meespelen.
De andere spelers van
Mixed 6 waren zeer gespannen. Tegen directe

tegenstander
BCAB moesten drie punten gehaald
worden om
het
kampioenschap
binnen te halen. Dit moest
een makkie
worden volgens de spelers.
Het begon allemaal heel
voorspoedig, Andrew en
Jente wonnen hun gemengd dubbel (30-21) en
ook Olaf en Imke wonnen
(30-15). Er klonk al heel
wat geroezemoes op de
tribune. De eerste twee
punten waren binnen. Nog
één punt te gaan.
De heren dubbel werd verloren (27-30) en ook de dames singel door Jente (2330) werd niet in winst omgezet. De spanning was
om te snijden toen ook
Olaf (29-30) en Andrew
(24-30) hun singles verlo-

Door Angela van Gelder

ren. Gelukkig wisten Jente
en Imke, zoals het hele
seizoen al, hun damesdubbel te winnen (30-28)
waardoor het kampioenschap werd binnen gehaald. Als kers op de taart
wist ook Imke haar single
te winnen (30-10). Met een
4-4 gelijk spel was de eerste plek veilig gesteld.
Het bestuur en de jeugdcommissie kwamen naar
beneden om het team te
feliciteren met het behaalde kampioenschap.
De tweede wedstrijd van
deze ochtend werd een
walk-over.
Boemerang
werd met 8-0 verslagen.
Olaf kreeg in zijn single de
meeste punten tegen, dit
waren er 17. Het team is
dus terecht kampioen geworden in de F-klasse.
Hierna was het onze beurt
om ONS team en onze
kindjes in het zonnetje te
zetten. Inclusie spandoek
dat door Diana was ontworpen kregen de kids allemaal iets lekkers.
Imke, Jente, Andrew, Olaf
en Janne: GEFELICITEERD.
Bedankt voor een geweldig seizoen. Jullie zijn
onze toppertjes!
Angela en Diana.
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Badminton diploma’s

Vanaf het volgende seizoen zullen we binnen
onze vereniging gaan
werken met diploma’s.
Diploma’s zijn een prima
meetinstrument om de
vaardigheden van onze
jeugdigen te testen en om
hun ontwikkeling te kunnen volgen. Door met diploma’s te werken kun je
de kinderen planmatig de
technieken, tactieken en
spelregels van het badminton aanleren. Als jeugdige/
trainer/begeleider heb je
dan altijd iets om naar toe
te werken, wat natuurlijk
weer goed is voor de motivatie en de kwaliteit.

Binnen de jeugd van BC
Mixed spelen kinderen van
4 t/m 18 jaar badminton.
Ieder kind weer op een
ander niveau. Om al deze
kinderen te kunnen stimuleren leek het ons een
goed idee om met diploma’s te gaan werken.
Voor de Mini’s (de kinderen van 4 tot en met 6 jaar)
hebben we gekozen voor
certificaten die de kinderen
aan het einde van het seizoen meekrijgen.
Bij dit certificaat hoort een
registratielijst die is opgesteld aan de hand van het
leerlingvolg systeem “bewegen en spelen” van het
basisonderwijs aangevuld
met
badmintongerichte
vaardigheden.
Naast het certificaat hebben we voor de mini’s het
Basisdiploma badminton.
Als de mini’s overgaan
naar de jeugdgroep (de 6
jarigen) mogen ze op gaan
voor hun allereerste echte
badminton diploma. (het

door Marlie Fransen

basis diploma badminton)
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ningsgroep, pas daarna
gaan we starten met de
kinderen in de tweede trainingsgroep. Het opgaan
voor een diploma is niet
verplicht. De mini’s zullen

aan het einde van dit seizoen al beoordeeld worden en krijgen dan voor de
vakantie hun eerste certificaat of hun allereerste diploma.

HBB Jeugdkampioenschappen
dere Verstappen de baan
op, Marente. Nog zo’n talent (net moeder). Ook zij
hield het enorm spannend.

Door Arne vd Wijdeven

In de jeugdgroep hebben
we 8 diploma’s. Deel 1 t/m
5 gaan over het enkelspel
en 6 t/m 8 over het dubbelspel. De slagen die in de
diploma’s aan de orde komen zullen ook beoordeeld
worden in de daarop volgende diploma’s. Op deze
manier is de vooruitgang
van de kinderen goed te
beoordelen.
De examens zullen afgenomen worden door de
trainer/begeleider van de
groep waar de jeugdige
examen doet, evt ook de
trainer/begeleider waar de
jeugdige in terecht komt
en daarnaast een gediplomeerde trainer.
In de komende weken zullen we binnen de trainingsgroepen gaan oefenen
voor de eerste diploma’s.
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In deze diploma’s komen
slagen voor die de meeste
kinderen van jullie al goed
genoeg beheersen. We
willen beginnen met de
groepen in de eerste trai-

Verstappen flikt het
m weer.
Dat was lang geleden. Volle tribunes. Hier en daar
werd al voorzichtig geopperd om het Wilhelmus alvast op de mobieltjes op te
zoeken. Het was dan ook
erg spannend. En het was
nog zo vroeg in de ochtend. Ja elders op de planeet is het inmiddels al later op de dag. Daar is het
asfalt al lekker opgewarmd.
Hij werd enorm op de hielen gezeten. Zou hij het
redden?
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa. Hij won
m. Het is m gelukt. Om
kwart voor tien Nederlandse tijd ’s morgens schreef
hij geschiedenis. VERSTAPPEN FLIKT T M!!!!!!
Ja u leest het goed. Waar
we allemaal op het puntje
van de stoel zaten van de
spanning lukte het Tristan
Verstappen om zijn wedstrijd tegen Thijs Lodder te
winnen met 30-29. Oef
wat spannend. Mama Katja was er 17 kilo van af gevallen. En ook Pedro zag
eruit als een heel ander
mens.
Omstreeks rond de zelfde
tijd kwam er ook een anMINIMIKS Juni 2016

Tsja zomaar een doordeweekse zondag. Buiten
het bruisende hart van
Helmond. Beetje regenachtige dag. Buitensporters hebben een hekel aan
zo’n dag. Je wordt tot op
het bot nat van die mot- en
gewone regen. Maar HET
alternatief voor schreeuwende ouders langs de
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lijn, vervelend onderling
gedrag, vechtpartijen, fysiek contact en regen en
wind blijft toch altijd de
schone badmintonsport.
Lompe broer tennis, zwarte schaap gevangenis
squash en kleutertje pingpong, geen van allen weten in de buurt te komen
van badminton. Lees de
stukken van Rien van Kessel er maar op na.
Op deze zondag streden
meer dan 100 badmintonners en badmintonsters
om het HBB kampioenschap voor DE, DD, HE en
HD bij de jeugd. Mixed
werd enorm goed verte-
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genwoordigd. Niet alleen
door de bekende badmintonfamilies, Slaets/ Wieland/
Bots/Verstappen
&VanderVorst/ VandeWijdeven, maar ook door
nieuw jong talent.
Al vroeg op de ochtend
liep kanshebster Suzie
Coppens een vervelende
blessure op. Wat ontzettend vervelend was dat.
We wensen haar spoedig
en volledig herstel.
Doorheen de dag werd het
al duidelijk dat elle kids er
goede in in hadden. De
jongsten vermaakten zich
met tikkertje in de lange
gangen. De tieners zworven van baan naar baan
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om daar even fijn te spelen. En de pubers, cool als
altijd, hingen wat rond onder de tribune. Vooral buiten het zicht van de ouders.
De toernooileiding deed
goed haar best. Ondanks
dat kon men niet voorkomen dat de banen vaak
leeg stonden. Door goede
tips en adviezen van toekomstig HBB voorzitter
Teun vd Vorst werd toch
nog een inhaalslag gemaakt. Het kon trouwens
ook liggen aan ingrijpen
van vertrekkend voorzitter
Ruud.
Aan het einde van de dag
werden er nog flink wat

prijzen opgehaald. In de D klasse
haalde Neva vd Vorst de 1e prijs
op en werd Mirne Jansen tweede. In de A klasse wist Novi Wieland een 2e plek te behalen. Ook
in de dubbels werden enkele prijzen behaald. Mirne Jansen/ Neva
van der Vorst , Xaxie Eekels/
Maud v Kol en Novi Wieland/
Meike van Zuteven gingen met
een dubbelspel beker huiswaarts.
Moe, voldaan en met een zere
bips van de uiterst oncomfortabele tribune keerden alle ouders
na de prijsuitreiking weer huiswaarts met hun kroost.
Na de jeugdkampioenschappen werden
naast de winnaars van het toernooi, ook nog
de winnaars van de competitie gehuldigd.

Even voorstellen......
Hallo, ik ban Luca Melena en ik ben 12 jaar. Ik zit op
het commanderijcollege in Gemert. (HAVO). Ik ben gaan
badmintonnen omdat ik dat heel erg leuk vindt. BC Mixed is
een goeie club en twee vrienden van mij spelen er. (Jasper
en Lucas). De leukste slag vind ik de smash. Later wil ik
graag Robotica ingineur worden. Een andere hobby van mij
is drummen. Ik zit bij de slagwerkgroep Excelsior in Gemert. Als je zin hebt kom dan vooral eens kijken :D.
Hallo ik ben Daniel van den Bogaard, en ik ben 5
jaar oud. Ik woon samen met mijn zusje Emma, papa en
mama in Beek en Donk. Ik zit op basisschool de Raagten in
groep 1 en speel hier graag samen met mijn vriendjes. Als ik
thuis ben doe ik graag knutselen, tekenen en als het niet
regent buitenspelen. Mijn favoriete film is Minions, deze heb
ik al 3 keer gezien!  Ik lees graag boekjes met papa of
oma, het leukste boek vindt ik “De groene tractor”. Samen
met opa vind ik het leuk om naar Disney of voetbal te kijken.
Iedere vrijdag ga ik graag badmintonnen, ik vind de spelletjes erg interessant en grappig. Het leukste spelletje vind ik lijn tikkertje.
MINIMIKS Juni 2016
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DoBraVa toernooi

Hallo, Ik ben Mirne Jansen en heb de mixed pen
van mijn broer gekregen.
Ik zit ook in groep zes van
de Raagten, bij Marik in
de klas. Dit is wel leuk.
We hebben een leuke klas
met een fijne juffrouw. Ik
zit bijna drie jaar onder
badminton samen met
Marik. Jente is wat eerder
begonnen en Joran is wat
later begonnen. Ik speel
nu nog in de pupillen klasse de competitie, verder
doe ik ook nog aan de
andere wedstrijden mee.
Naast badminton vind ik

paardrijden en dwarsfluiten ook erg leuk om te
doen. In de zomer gaan
we bijna altijd een doe
vakantie doen. Of wandelen of fietsen dat vind ik
wel leuk. In de winter gaan
we op de wintersport. Ik
vind pannekoeken het
lekkerst. Het leukst is als

ik een cake of koekjes
mag maken van Mama.
Mee helpen met koken is
ook leuk om te doen. Verder ben ik veel buiten als
het kan en binnen met de
lego als het moet. De boeken van Thea Stilton vind
ik ook erg leuk om te lezen. Groetjessss.

ne
Ir e e ts
Sl a

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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Het laatste toernooi van
het seizoen staat op het
punt van beginnen. Het
DoBraVa toernooi in Valkenswaard, ze hebben dit
jaar iets leuks verzonnen;
een blacklight toernooi! De
zaal was donker en het
enige licht kwam van een
reeks blacklightlampen die
verspreid stonden door de
sporthal. De lijnen op de
grond waren met lichtgevende tape beplakt en ook
de netranden waren met
lichtgevende tape zichtbaar gemaakt. Gelukkig
maar dat Yonex een aantal
jaren geleden de shuttles
lichtgevend geel gemaakt
heeft, alsof ze het wisten
dat er een blacklight toernooi gepland zou worden.

Ook had de
toernooicommissie aan alle
attributen gedacht, alle deelnemers kregen
lichtgevende
staafjes, je kon
geschminkt
worden
met
lichtgevende
verf en alle rackets konden met lichtgevende spray geverfd worden. Dat alles gaf een heel
erg gaaf effect. Het enige
rare was dat je niet kon
zien wie je tegenstanders
waren, daar was het natuurlijk te donker voor.
Mixed had 9 gladiatoren
die de arena betraden om
te strijden voor de prijzen;
Irene, Lieke, Xaxie,
Mirne, Marek, Neva,
Rune, Bregje en Meike.
Tijdens het toernooi
werden DD, HD en
GDs gespeeld in de
klassen A, B, C en er
was een pupillenklasse. Helaas was het
voor de toeschouwers
moeilijk om de wedstrijden te volgen, omdat
ze ten eerste op een
afstand in het donker
zaten en ten tweede
omdat de organisatie
vergeten was om de
telboeken lichtgevend
MINIMIKS Juni 2016

Door Teun van der Vorst

geel/groen/oranje of blauw
te maken.
Maar volgens mij zaten er
wel heel wat spannende
wedstrijden bij die de ene
keer net gewonnen werden
en de andere keer net verloren werden. Om 17u was
het tijd om de prijzen uit te
delen. Bij de Pupillen zijn
er heel wat prijzen naar
Mixed gegaan: Bij de DD
hebben Irene en Lieke een
knappe tweede plaats behaald, en het goud ging
naar Mirne en Neva. Bij de
GD waren het Mirne (alweer) en Rune die het
goud binnen gehaald hebben. Super knappe prestatie allemaal op een heel
leuk origineel toernooi!!!!
Na 8 uur wedstrijden spelen in het donker, was het
trouwens wel met de ogen
knipperen toen we weer
naar huis gingen en het
daglicht konden aanschouwen.
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Verslagen jeugdcompetitie
Mixed 5, E klasse

Mixed 5, bijna
kampioen.
Door Mirjam vd Wijdeven
Kelly, Pleun, Maxime, Lucas, Jasper Lucas en
Koss. Dat is Mixed 5 in de
E-klasse.
Met begeleidsters Wendy
en Mirjam maken ze kans
op het kampioenschap.
Het begon allemaal niet zo
voorspoedig de eerste
wedstrijden: verlies met
3-5, 1-7 en wederom 3-5.
We stonden onderaan.
Geen nood. Beetje extra
trainen, beetje extra goed
naar de coaches luisteren,
beetje krachtvoer eten. En
hop. De volgende wedstrijden werden 8-0, 5-3, 6-2.
Drie keer winst.
Maar toen. 4-4 gelijk en
7-1 verloren. Oeioei wat
nu?
Er werd nog eens goed nagedacht. En wat bleek? Er
was helemaal niks aan de
hand. Gewoon een sterke
competitie. Dus? Vooral
veel plezier houden en fijn
badmintonnen.
8-0, 6-2, 6-2 winst. We
stonden bovenaan.
Helaas verloren we van de
naaste concurrent Mierlo
6. Geen leuk team, geen
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leuk publiek, geen leuke
coaches. Blijkbaar is dat
allemaal niet nodig om
toch kampioen te worden.
Nou wij hebben heel fijn
gespeeld, met leuk publiek
en super coaches. En we
zijn tweede geworden.
Yessssss
Mixed 9, P klasse

Pupillenteam
gegroeid.
Door Claudia Verheijen
Het badmintonseizoen zit
er bijna op. Terwijl ik dit
stukje schrijf zit ik in de
kantine van de Amundsensporthal in Valkenswaard,
terwijl in de zaal 7 jeugdleMINIMIKS Juni 2016

den van Mixed meedoen
aan het “glow-in-the-dark”
toernooi. De sportzaal is
donker met glow-in-thedark belijningen op de
vloer en om de netten.
Ook de shuttles lichten
mooi op, de jeugd heeft
zich uitgedost met allerlei
glow-in-the-dark attributen en schmink en zelfs de
rackets geven licht. Dit
toernooi is het allerlaatste
toernooi van dit badmintonseizoen.
Ook de competitie zit er
inmiddels op. Ik heb de
eer gehad om samen met
Wendy Verbruggen het
pupillenteam te mogen
begeleiden (Mixed 9). Wat
een fanatiek en gezellig
team is dat geweest!!

Zelf had ik tot aan het begin
van het badmintonseizoen
nog weinig benul van de
spelregels. Mijn dochter
Irene en uiteraard ook
Wendy hebben mij snel
wegwijs gemaakt in deze
mooie sport.
Het is erg leuk om naar te
kijken en de kinderen uit
het pupillenteam zijn enorm
gegroeid in het afgelopen
seizoen! Hierbij wil ik alle
pupillen complimenteren
voor hun inzet en motivatie,
iedere wedstrijd weer.
Niels, Rune, Mirne en Irene
gaan komend jaar door
naar de G-klasse.
Fenna heeft als jongste
speelSTER uit het team
prachtige wedstrijden gespeeld. Ze heeft een goede
service waar menig tegenstander geen antwoord op
had. We gaan vast en zeker nog veel horen en zien
van haar badminton-talent.
In ieder geval kan in concluderen dat badminton
een leuke sport is met
soms hele spannende
wedstrijden, zelfs in de Pupillenklasse!

Mixed 3, C klasse

Super team
Mixed 3!!!
Door Monika Slaets
Waarom een super team?
Gewoon omdat het een
heel leuk en gezellig team
is met leuke jongens en
meiden. Ze staan op de
baan om te winnen en
naast de baan lekker lachen en natuurlijk op de
mobieltjes…. Voor ons als
begeleiders was het super
leuk om dit team te begeleiden.
Laten we de groep eens
beschrijven.
Bij de meiden:
Eefje van Bommel: heel
fanatiek maar vergeet wel
eens haar racket, heeft
haar korte broek verkeerd
om aan en kan zomaar
midden in de wedstrijd
vragen gaan stellen over
wat de spelregels ook alweer zijn… Hoe dan ook
een super meid met enorme humor en wil heel
graag winnen!
Anne Slaets: De dromer
van ons team, moet wel
eens wakker geschud
worden maar zodra ze
wakker is staat ze fanatiek
op de baan de spelen.
Een teamspeler die lachen en sfeer in het team
heel belangrijk vind. Ook
alweer zo’n super meid
die je graag in je team wil
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hebben.
Anne Meulensteen: De
mooie Anne staat altijd
klaar om te winnen. Verliezen daar houdt ze niet zo
van. Lachen dat doet ze
naast de baan, op de baan
wil ze badmintonnen Maar
als ze voor staat of weet
dat ze gaat winnen komt er
even zo’n mooie zelfverzekerde glimlach. Dat is onze
3e super meid.
Joran Jansen: Ja, iedereen weet inmiddels ‘die
van Jansen die geven niet
op’! Dat geldt ook zeker
voor Joran. Opgeven dat
doet hij niet, hij rent van
links naar rechts, wat een
energie. Helaas voor ons
gaat hij naar Mixed 2, daar
hoort hij zeker thuis maar
wij zullen hem missen. Wat
een super teamlid.
Brady Bots: Gelukkig blijft
Brady in ons team. Lachen
dat kan Brady ook, droge
humor is echt wel aanwezig. Ook een echte teamspeler. Staat op de baan
om te winnen en is super
sportief. Weet het de tegenstanders vaak moeilijk
te maken met sluwe slagen. Deze topper wil je wel
in je team!
Nick Meulensteen: Vind
het heerlijk om langs te
baan te liggen, lekker lachen met Brady en Joran.
Heeft een super slag en
gaat voor de winst. Broer
en zus in een team, geen
probleem als ze maar niet
samen hoeven te spelen.
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(ach, die ene wedstrijd dat
het niet anders kon wonnen ze toch ook maar
even) Gelukkig blijft dit superteam lid ook in Mixed 3.
En wat is het resultaat dan
van het afgelopen jaar?
Mixed 3 wordt 3e en daar
zijn we heel trots op.
Volgend jaar zal Tristan
Verstappen ons team komen versterken, Eefje gaat
studeren maar komt zo
veel mogelijk meespelen.
Dus ons super team blijft
een super team. Volgend
jaar gaan we weer proberen bovenaan te eindigen.
Wij, Monique en Monika,
hebben er weer zin in!
Mixed 2, B klasse

Een heerlijk
team!
Door Ton Slaets
Het seizoen zit erop. Competitie ten einde, HBB
jeugdkampioenschappen
gespeeld, huldiging achter
de rug. Op naar volgend
seizoen. Maar niet voordat
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we even
een kort
woordje
hebben
gerept
over
de
jeugd van
Mixed 2.
Want het
was een
genoegen
om samen met mijn collega teambegeleider Erwin
dit team te coachen.
Voor het eerst gingen de
jongens en meiden van
team 2 dit seizoen best-ofthree sets spelen in de
competitie. Dat is één van
de veranderingen als je in
de B-klasse gaat spelen.
Nog een verandering is dat
er maar één wedstrijd op
de zondagochtend wordt
gespeeld. Die is door het
setsysteem natuurlijk wel
langer. Bij de jeugdcompetitie is het vooraf altijd lastig in te schatten wat de
kansen zijn. Zo ook dit jaar.
Mierlo is doorgaans sterk,
Boemerang is zelfs met
twee teams vertegenwoordigd en heeft ook goede
spelers, Dommelen is de
grote onbekende en het
enige team waar we
echt iets van weten is
Phoenix. Daar spelen
Eva en Bregje, en die
trainen ook bij ons op
vrijdagavond.
Sterk begin
In de eerste wedstrijd
laten ze meteen zien
wat de ambitie is. DomMINIMIKS Juni 2016

melen wordt met 5-3 verslagen. En ook de volgende wedstrijden worden allemaal gewonnen. Zelfs
het sterk geachte Mierlo
wordt met 6-2 verslagen en
op de helft van de competitie staat Mixed 2 ongeslagen bovenaan. Wel wordt
al snel duidelijk dat Dommelen een grote concurrent is. Zij hebben behalve
van Mixed ook alles gewonnen en ook met grote
verschillen. Daarom staan
ze kortbij op een tweede
plaats.
Cruciale wedstrijd
De eerste wedstrijd van de
tweede seizoenshelft is,
achteraf gezien, meteen de
beslissende. Dommelen is
te sterk en wint met 5-3.
Hoewel het team daarna
alles wint en nog één keer
gelijk speelt komen ze net
tekort om kampioen te worden. Maar een keurige
tweede plaats is iets om
trots op te zijn. Zeker als je
voor de eerste keer in de
B-klasse speelt.
Ik wil iedereen bedanken
voor een heel fijn seizoen.
Ga allemaal zo door!

Jeugdteams seizoen 2016-2017
Mixed 1

Mixed 2

Mixed 3

klasse:

klasse:

klasse:

1

Robin Slaets

1

Meike v Zutven

1

Anne Meulensteen

2

Eva Schardijn

2

Rachel Baerts

2

Anne Slaets

3

Lieke Fransen

3

Bregje Hoeks

3

Eefje v Bommel (r)

4

Sanne v Lieshout

1

Calvin Bots

1

Nick Meulensteen

1

Michael Hollanders

2

Joran Jansen

2

Brady Bots

2

Mathijs Janssen

3

Tristan Verstappen

TL:

TL:

TL:

Mixed 4

Mixed 5

Mixed 6

klasse:

klasse:

klasse:

1

Leslie Heerdink

1

Imke de Beer

1

Kelly de Louw

2

Jadzia Spaan

2

Jente Jansen

2

Pleun Schenk

3

Marente Verstappen

3

Janne vd Laarschot

3

Neva vder Vorst

1

Stijn Engels (G)

1

Koss vd Wijdeven

1

Andrew Bots

2

Ties Husting (G)

2

Olaf v Gelder

2

Jasper Wissmann

3

Max Beniers (G)

3

Lucas v Deursen

3

Noah Hollanders

4

Kay Quaedvlieg (G)

TL:

TL:

TL:

*De klasseindeling en de teamleiders zijn op dit moment nog niet bekend!

Mixed 7
klasse:
1

Suzie Coppens

1

Finn vd Wijdeven

2

Mirne Jansen

2

Marik Jansen

3

Irene Slaets

3

Rune v der Vorst

4

Lieke de Visscher

4

Niels vd Kerkhof

TL:
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19

Beste competitiespelers
Scoringspercentages Meisjes

Eindstand seizoen 2015-2016

Scoringspercentages Jongens

TOTAAL

TOTAAL

s

w

%

s

w

%

1

Neva vder Vorst

32

31

97

1

Koss vd Wijdeven

30

21

70

2

Imke de Beek

45

41

91

2

Andrew Bots

45

31

69

3

Jente Jansen

45

41

91

3

Matthijs Janssen

30

20

67

4

Robin Slaets

26

23

88

4

Olaf v Gelder

A KLASSE
Mierlo 1

10-67

1

Dommelen 1

10-60

1

BCAB 2

15-83

2

BCAB 1

10-53

2

Mixed 2

10-53

2

Mierlo 4

15-80

3

Mierlo 2

10-42

3

Mierlo 3

10-42

3

Mixed 3

15-66

4

Mixed 1

10-26

4

Boemerang 1 10-31

4

BCV 2

15-61

5

Brabantia 1

10-26

5

Boemerang 2 10-27

5

Mixed 4

15-35

BCV 1

10-26

6

Phoenix 1

6

Brabantia 2

15-35

39

26

67

E KLASSE

5

Meike v Zutven

20

16

80

5

Joran Jansen

29

19

66

Anne Meulensteen

26

19

73

6

Jasper Wissmann

30

18

60

7

Pleun Schenk

35

23

66

7

Michael Hollanders

27

15

56

8

Mirne Jansen

44

28

64

8

Marik Jansen

42

22

52

9

Rachel Baerts

14

9

64

9

Lucas v Deursen

30

15

10 Suzie Coppens

20

12

60

10 Nick Meulensteen

30

11 Sofie vd Laarschot

32

19

59

11 Niels vd Kerkhof

39

1

Mierlo 6

15-80

2

Hanevoet 3

14-73

50

Brabantia 3

15-77

3

Mixed 8

14-69

15

50

4

Bakel 3

15-61

4

Mierlo 7

15-63

4

Con Brio 1

14-61

18

46

5

BCV 3

15-46

5

Mixed 7

15-44

5

BCAB 4

14-55

Phoenix 2

15-14

6

Boemerang 4 15-3

6

BCV 4

14-42

7

Mierlo 8

14-40

8

Phoenix 3

14-29

13 Anne Slaets

29

16

55

13 Rune v der Vorst

41

16

39

14 Irene Slaets

40

24

55

14 Calvin Bots

27

10

37

P KLASSE

15 Puck Kuijten

10

5

50

15 Finn vd Wijdeven

30

10

33

16 Kelly de Louw

35

17

49

16 Vince v Mierlo

27

8

30

17 Nikki v Meel

26

9

35

18 Marente Verstappen

32

10

31

19 Sanne v Lieshout

17

5

29

20 Jadzia Spaan

32

9

28

21 Maxime van Dijk

8

2

25

24 Xaxie Eekels

32

5

16

25 Leslie Heerdink

26

2

8
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14-79

BCAB 3

44

18

Bakel 4

3

12

7

1

2

27

Fenna vd Meulengraaf 38

15-93

15-69

12 Brady Bots

23

Mixed 6

15-68

59

22

1

Mixed 5

17

6

15-102

Hanevoet 2

29

28

G KLASSE

F KLASSE

2

12 Eefje v Bommel

Lieke Fransen

10-27

3

6

22

C KLASSE

1

6

6

B KLASSE

1

Mierlo 9

18-109

3

Mixed 9

18-66

2

BCV 5

18-84

4

Phoenix 4

18-29

Uitslagen jeugd
April
10-4

Mixed 2-Boemerang 2

5-3

Phoenix 4 - Mixed 9

0-8

Hanevoet 2- Mixed 5

5-3

BCV 5 - Mixed 9

4-4

Mixed 5 - Phoenix 2

8-0

Mixed 1 - Mierlo 1

1-7

Brabantia 3 - Mixed 7

8-0

Mixed 3 - Gemert 1

5-3

Mierlo 7 - Mixed 7

5-3

Mixed 4 - BCAB 2

3-5

BCAB 3 - Mixed 6

4-4

BCV 4- Mixed 8

2-6

Boemerang 4 - Mixed 6

0-8

BCAB 4 - Mixed 8

2-6

17-4
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Die neem ik
met m’n forehand

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

Op 28 mei j.l. hebben Toni en Mieke
de deur van hun drogisterij voorgoed
gesloten.
Wij bedanken
Toni en Mieke van den Bergh
voor de sponsoring van de afgelopen jaren en
wensen ze veel geluk samen.
Rabobank Peel Noord voelt zich betrokken bij de gemeenschap

Geniet van jullie vrije tijd.

Zo. Nu eerst
een Bavaria

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
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Mixed 6 kampioen
gen dit team
moest
dat
kunnen. Een
7-0 overwinning in de beker en 7-1
overwinning
in de competitie.
Maar
toch.......het
blijft een kampioenswedstrijd dus je
weet
maar
nooit. Maarten en Angela
beten
het
spits af en
Mixed 6: Maarten Maas, Angela v Gelder, Teun van
wonnen
de
der Vorst, Maikel Iven, Yvonne Lahaije en Martijn
eerste
set
Coppens (niet op de foto)
met 9 punten
verschil. Zo het eerste punt
Champagne!
was al half binnen of toch
6-4-2016: Met het bericht niet? In de tweede set kondat Martijn er deze keer den we het goed bijhouden
niet bij was, gingen we met maar op het eind maakten
onze reserve speler Maikel we toch zelf te veel foutjes.
naar Helmond om te be- De set ging verloren. Dan
ginnen aan de laatste wed- de derde set maar winnen.
strijd van het seizoen. We Dat lukte aardig. Gemert
moeten twee partijen win- haalde in deze set maar 8
nen om kampioen te wor- punten dus nog één partij
den. Tegenstander is Ge- winnen. Maikel en Yvonne
mert 6.Gezien de eerder hadden zich voorgenomen
gespeelde wedstrijden te- om niet dezelfde fout te
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door Angela v Gelder
maken als Maarten en Angela. Zij konden de concentratie goed vasthouden
en wonnen hun GD zeer
overtuigend met 12-21 en
19-21. Yes, het kampioenschap was binnen. De overige partijen moesten ook
nog gespeeld worden en
dus gingen we na de nodige felicitaties weer de
baan op.
De dubbels stonden op het
program: Teun en Maikel
en Angela en Yvonne
mochten de baan op. Nu
alle spanning eraf was,
kon er onbevangen gespeeld worden. Set standen HD 17-21 en 8-21, DD
8-21 en 16-21.
Van de singles wedstrijden
werden ook drie partijen
winnend afgesloten alleen
Yvonne had een net te
zware kluif aan de dame
van Gemert. In drie sets
moest zij zich gewonnen
geven. Na de laatste punten werd de fles champagne over getrokken en was
het tijd voor de felicitaties
van het bestuur.En dan
nog even borrelen aan de
bar.
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Mixed 2 kampioen
Mixed 2 flikt het
weer
Op 7 april gebeurde dan
echt waar wij – Anke alias
Ankie, Maridy as herself,
Salsa Queen Dorien, Ruud
van K. alias Ruudje, Paul
a.k.a. Paulie en Ton als
Teamleider Tony - het hele
seizoen niet op durfden
hopen: KAMPIOEN in de
HOOFDKLASSE!!! Vorig
seizoen kwam het kampioenschap in de overgangsklasse al als een verrassing, maar dat we het dit
jaar weer zouden doen
was te mooi om waar te
zijn. Hoe is het zo gekomen?
Gemotiveerd en met een
goed gevoel over het voorgaande seizoen begonnen
we deze competitie met de
doelstelling om de kampioenspoule te halen. Uitleg:
in de hoofdklasse zaten dit
seizoen 10 teams. Die
speelden eerst allemaal 1x
tegen elkaar. De bovenste
5 gingen naar de kampioenspoule en de onderste
5 naar de degradatiepoule.
Enfin. Doelstelling bekend,
maar dan de uitvoering
nog.
We begonnen tegen Hanevoet met de ‘oude en vertrouwde’ opstelling. Never
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Door Ton Slaets

change
a
winning team,
toch?
De
wedstrijd verliep
echter
stroef.
Natuurlijk worden er dan
excuses gezocht. Hogere
klasse,
sneller spel,
even
wennen, eerste
wedstrijd…
Toch
werd
Mixed 2: Ruud v Kilsdonk, Dorien Maas, Ton Slaets,
het nog 4-4. Anke v Dijk, Maridy Daems en Paul vd Vegt.
Tweede wedstrijd zelfde opstelling. En len we de volgende wednu wel winst, 5-3. Opstel- strijd doen? De doelstelling
ling onveranderd. Maar er staat onder druk, we staan
werd al overlegd om het in de onderste regionen in
misschien toch anders te de poule.We besloten om
doen. Maar hoe? Op de toch vast te houden aan
training maar eens wat uit- onze nieuwe opstelling en
proberen.
met succes. De volgende 4
De kogel is door de kerk
wedstrijden werden geDerde wedstrijd. De kogel wonnen, waarbij met name
is door de kerk, we spelen de dubbels steeds beter
in een nieuwe opstelling. gingen lopen. De doelstelPaul gaat herendubbelen ling kwam steeds dichter
met Ton en Ruudje gaat bij maar het vertrouwen
Mixen met Anke. Maridy liep in de wedstrijd tegen
gaat damesdubbelen met Con Brio 3 toch een klein
Dorien die vervolgens de deukje op. In een wedstrijd
eerste damesenkel gaat die gewonnen had moeten
spelen. Hoe zal het gaan? worden zat alles tegen wat
We spelen tegen het onbe- maar tegen kon zitten. Gekende SRH. En ja hoor, het lukkig bleef het verlies beeerste verlies is een feit, perkt, 5-3. De laatste wed5-3. Toch de verkeerde strijd in de poulefase
keuze gemaakt? Wat zul- speelden we tegen Con
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Brio 4, die tot dat moment
steeds bovenaan hadden
gestaan. Tot op het bot gemotiveerd en in supervorm
werd soepel een 7-1 winst
op het bord gezet. Hiermee eindigden we als koploper na 9 wedstrijden en
haalden we onze doelstelling: de kampioenspoule.
Smaakt naar meer
Met nog vier wedstrijden te
gaan begonnen we stilletjes te filosoferen over nog
een kampioenschap. Het
zal toch niet waar zijn dat
we… neeeeee, eerst maar
eens de volgende wedstrijd goed door komen.
Weer Hanevoet als eerste.
En nu een 5-3 overwinning. Daarna op herhaling
tegen Con Brio 4. Weer

winst. Nu begon het er
toch wel heel lekker uit te
zien. Maar ook concurrent
Con Brio 3 bleef winnen en
in ons spoor. In de voorlaatste wedstrijd tegen
Brabantia pakten wij een
5-3 winst terwijl Con Brio 3
niet inliep door dezelfde
uitslag tegen Hanevoet te
produceren. Het kwam dus
aan op de allerlaatste en
allesbeslissende wedstrijd
tegen…jawel, Con Brio 3.
Nog 3
Behoorlijk
gespannen
maar vertrouwend op de
routine en de sterke opstelling (geen spijt van gehad dat we die aangepast
hebben) overklasten we
Con Brio. Binnen de kortste keren hadden we de

benodigde 3 punten op zak
en konden we de wedstrijd
ontspannen uitspelen. We
wonnen uiteindelijk met
6-2 maar mooier nog: WE
ZIJN KAMPIOEN IN DE
HOOFDKLASSE!!!
Zwaar weekend
Om het seizoen af te sluiten staat er nog een teamuitje op het programma.
Maar daarvoor is er eerste
het nachttoernooi. Dan
dus zaterdag middag/
avond ons teamuitje in
Den Bosch en als hoogtepunt de huldiging van de
HBB op zondag. Zwaar of
niet, wij kijken er naar uit
om weer gehuldigd te worden. Op naar de topklasse!!

De feestavond
Marianne van Dijk
Het Laar 6a,
Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629

Rhythm is a dancer, ook op de feestavond!

Drogisterij
Parfumerie
Staatsloterij
Lotto - Toto

BC Mixed bestaat dit jaar 55
jaar, dus er was op 9 april
weer reden genoeg om een
succes te maken van de
jaarlijkse feestavond. Veelal
met een goed humeur, goed
gekleed en met een goed
gevulde portemonnee (wie
wil er nou niet winnen?) togen tientallen aanhangers
van BC Mixed naar D’n Ekker.

Terrastab Nederland B.V.
Postbox 49
5740 AA Beek en Donk
The Netherlands
Vonderweg 11
5741 TE Beek en Donk
Tel.: 0031(0) 492 - 351077
E-mail: info@terrastab.nl

door Bart Vaessen

Het waren ditmaal niet De
Frietjes of een hoog Hollands sprekende DJ, maar
de heren van de Foute Vinyl
Show die het geheel muzikaal zouden begeleiden. Met
name Stefan van Schijndel
slaagde met verve. Na de
soepele opening van Ton
Slaets werden de aanwezigen door het uiterst vriendelijke barpersoneel getrak-

htp://trimshop
-amadeus.
weebly-com/
Grieks restaurant

Aphroditi
Beek en Donk
0492-465058

Patricia van Maaren NAGELS
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teerd op bier, wijn, fris, koffie
en thee. Onder de klanken
van 2Unilimited, Bonny Tyler
en U2 werd het later en later…

We maakt me los?!
Aan het begin van de avond
werd iedereen zoals te doen
gebruikelijk in de gelegenheid gesteld om lootjes te
kopen voor de groots opgezette loterij. Onder meer met
dank aan diverse sponsoren
waren er opnieuw mooie
prijzen te winnen en dat gebeurde met grote regelmaat.
Roger en Deany liepen hun
ronde en de ene na de andere mooie prijs werd binnen gegrabbeld.

Gevoel voor ritme

Enkele uren later werd zelfs
de dansvloer bezocht, onder
andere door personen die
dankzij de nodige biertje
plotseling over een broodje
kroket én gevoel voor ritme
bleken te beschikken. Na de
ontdekking van deze talenten werd vervolgens zonder
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enige vorm van schaamte de
ene na de andere dans ingezet. Het bacchanaal kende
zijn hoogtepunt toen de polonaise onder de klanken
van Guus Meeuwis werd geboren.

06- 55376410

Grote dank

Blije gezichten, de één met,
de ander zonder een prijs uit
de loterij. Na een hele gezellige avond keerden de feestvierders met enige spierpijn
in de heupen weer terug
naar huis, maar niet nadat
Ton op een al even zo soepele wijze afscheid nam van
de aanwezigen en nog even
stilstond bij de vrijwilligers
die de avond mogelijk maakte. Hij sprak zijn dank en
waardering uit en dat lijkt me
meer dan terecht!
Wij bedanken alle sponsors voor de prachtige prijzen, zonder hen zou de loterij niet mogelijk zijn:
Annet Mode, Restaurant Uniek, Badminton Planet, Jan Linders supermarkt, Emté supermarkt, Plus
supermarkt, Lifestyle center Laarbeek, Sportshop Laarbeek, Snackbar De Beemd, De Mandenman,
Drogisterij Jo Ceelen, Schilderwerken de Jong, Bavaria, Bloematelier De 4 Seizoenen, Verswarenhuys vd Laarschot, Vishandel Rob de Beer, Lunchroom Sluys 6 Niels Rutten, Yours Fasion, Voetpedicure Marianne van Dijk, Attentiv Ton Slaets, Bahco gereedschappen Martin Swinkels, Wildkamp
Ruud Fransen, Ingrid Lingerie Mode, Wilmar Meubelmakerij Maria v Lier, Igo Post , Hondentrimsalon
Amadeus, Grieks Restaurant Aphroditi, Hair Art by Daisy Versteegden, Salon Hilly, Patricia van
Maaren Nagels.
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Marije en een
lange nacht

Laarbeek nachttoernooi

htp://trimshop-amadeus.weebly-com/

ik mis
je net
zoveel
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als al die shuttles net

zucht.....
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Door Ruud Fransen

55 Jaar BC Mixed, reden
voor een nachttoernooi.
hee een
appje
van mijn
liefje

Enkele jaren geleden is het idee ontstaan
om bij een jubileum van één van de Laarbeekse verenigingen een gezamenlijk
toernooi te organiseren. Aangezien BC
Mixed dit jaar alweer 55 jaar bestaat was
het dus de beurt aan onze vereniging.
Na overleg tussen bestuur, BAC en toernooicommissie werd er gekozen voor een
nachttoernooi. Dit keer werden echt alle
Laarbeekse verenigingen uit genodigd.
Dus ook alle spelers die geen competitie
spelen, en daarvoor aangesloten zijn bij
een bond, maar die gewoon lekker willen
badmintonnen.
Uiteindelijk hebben er zo’n 40 mensen
opgegeven om aan ons nachttoernooi
mee te doen. Helaas heeft Lieshout deze
keer, om nog onbekende redenen, verstek laten gaan. Onze vrienden van Ganzeveer uit Aarle-Rixtel waren gelukkig
wel met velen aanwezig.
Om 22.00 uur waren alle deelnemers in
de zaal en werden ze welkom geheten
door onze voorzitter Ton, hij gaf al snel
het woord aan Roger die namens de BAC
de planning voor de nacht mocht uitleggen. Allereerst werd er een uurtje warm
gespeeld waarna we om 23.00 uur naar
de kantine gingen om de eerste ronde
van de quiz te spelen. Er werden, door het
trekken van speelkaarten, 10 groepen
van 4 personen gemaakt die gezamenlijk
de strijd aangingen om te bepalen wie er
onder druk van slaap nog de meeste goede antwoorden kon geven. Tevens kreeg
je hierdoor een mooie mengeling van de
diverse verenigingen. We zouden gedurende de nacht 4 ronden gaan spelen in
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De opening van het toernooi.

de categorieën Muziek,
Sport, Film, Algemeen.
Hiervoor was een zeer professionele PowerPoint in
elkaar gezet, Roger was
aangewezen als quizmaster, een echte Willem Ruis
in de dop. Ondertussen
zorgden Anja en Sonja ervoor dat het ons ook qua
eten aan niets ontbrak.
Na een uurtje quizzen ging
de eerste ronde badminton
van start. De toernooicommissie, bestaande uit Marieke en Maikel, had poules
van 5 personen op basis
van speelsterkte in elkaar
gezet. Al direct werd er bijzonder fanatiek en natuurlijk sportief gestart met de
wedstrijden. Telkens met

een anderes Marloes (van BC
re partner
Mixed) feliciteren.
en tegen
Tegen een uur of 5 werd
een andeteam nummer 8 (Bas, Osre tegencar, Marloes en Rick) gestander.
huldigd als slimste team
Voor onvan deze nacht.
dergeteAls afsluiting van dit meer
kende
dan geslaagde nachttoerwas
de
nooi werd er door de BAC
pijp
na
een heerlijk ontbijt klaar
deze eerst
gezet. Daarna ging iederspeelroneen, inmiddels best wel
de al behoorlijk leeg.
moe maar zeer voldaan,
Zo verliep de nacht verder,
naar huis en naar bed.
fanatiek sporten werd afgeBC Mixed kan weer terug
wisseld met fanatiek Quizkijken op een zeer gezen, allemaal in een erg
slaagd evenement, dank
gezellige sfeer. Midden in
aan iedereen die hieraan
de nacht werd er ook nog
heeft mee geholpen en
een ronde singles ingeaan alle deelnemers voor
pland waar de king en the
de gezelligheid!
queen of the
night uit tevoorschijn
moest komen.
Na
meerdere
erg mooie
partijen konden we als
winnaar Oscar
(van
Ganzeveer)
en al winna- Team 8: winnaars van de Quiz

Patrick Wetzel

das flauw, mijn team
staat niet op de foto

Het Laarbeek Nachttoernooi
ik ben moeoeoeoeoe.

ja, wij
hebben
4 op
een rij

en morgenvroeg om
6 uur doen
we nog een
shuttlerun
test
deksels, die hebben alles goed

koffie,
koffie,
lekker
bakje
koffie

klinkers
en
shuttle
gevallen

antwoord op
vraag
13 is 14

last van
stijve spieren
Gert?

wakkerrrrrr

Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693

wie ligt hier nou o
nder de tafel
te slapen?
maar niet heuzzzzzzzzzzz
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aan Anniek, Gert en Evi,
die gedurende het seizoen
ook hebben meegespeeld
en er mede voor hebben
gezorgd dat we in de finale
stonden. En tot slot ook
dank aan de uitgebreide
schare supporters die op
de tribune aanwezig was!

HBB Seizoensafsluiting

Finale Beker 3
Door Martin Kuijpers

Op zondag 29 mei was de
seizoensafsluiting van de
HBB. Een dag waarop traditioneel de kampioenen
van het afgelopen seizoen
worden gehuldigd, maar
niet voordat de bekerfinales in beker 1 t/m. 4 zijn gespeeld.
Als Mixed waren we met 3
kampioensteams (bij de
senioren) natuurlijk al ruim
vertegenwoordigd, maar
ook in beker 3 en 4 had
Mixed teams in de finales
en waren er dus kansen op
uitbreiding van de rijkelijk
gevulde
'Mixed-prijzenkast'.
In de finale van beker 3
was het dit keer de beurt
aan Evelyn, Anne, Jeroen,
Bas (F.) en Martin om de
Mixed-eer hoog te houden.
In de finale werd gespeeld
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tegen Gemert.
Voor aanvang
van de wedstrijd moest op
een afzonderlijk A4 de opstelling
worden doorgegeven,
zonder
dat we de opstelling van de
tegenstander
kenden (het is
wel de finale he, alles voor
een onafhankelijke opstelling). Na wat overleg en
overtuigd van deze opstelling hadden we alle vertrouwen in een goede afloop. Als eerste werden de
gemengd dubbels van
Bas/Evelyn en Jeroen/
Anne ingezet. Na het spelen van de eerste set leek
dat zelfvertrouwen volledig
op zijn plaats: na een wat
stroeve/onwennige
start
wonnen Jeroen en Anne
redelijk eenvoudig hun eerste set en Bas/Evelyn wonnen hun eerste set met
groot verschil. Dat moest
goed komen en de eerste
twee punten leken gepakt
te gaan worden. Helaas
liep het anders. Jeroen en
Anne pakten ook de tweede set en het eerste punt
was binnen. Bas/Evelyn
hadden ondertussen echter hun tweede set ruim
verloren en moesten in de
MINIMIKS Juni 2016

derde set aan de bak. In de
eerste helft van de derde
set ging het gelijk op, maar
vervolgens sloeg Gemert
een fors gat en nam een
voorschot op de setwinst.
Ondanks een sterke inhaalrace bleek het verschil
toch te groot om nog te
overbruggen en uiteindelijk
verloren Bas en Evelyn de
derde set nipt: 1-1 dus.
Vervolgens was het de
beurt aan Anne en Martin
om hun mix te spelen. Een
ingespeeld duo, aangezien
zij het hele seizoen hebben
samengespeeld en aangezien dit hun afscheidswedstrijd was (Anne speelt komend seizoen een klasse
hoger), waren zij gebrand
op een mooie afsluiting.
Helaas liep de wedstrijd
vanaf het begin niet soepel. De tegenstander had
een geslepen heer die de
shuttles strak plaatste en
wij konden onvoldoende
onder de druk uitkomen. In
twee sets ging deze wedstrijd terecht verloren. Een
zure afsluiting en 2-1 achter.
Vervolgens moest het dus
gebeuren in de HD/DD.
Deze werden ook weer tegelijk gespeeld. Over het
DD kan ik kort zijn: de dames speelden sterk en
pakten het belangrijke
wedstrijdpunt overtuigend.

Ondertussen
speelden
Bas en ik bij de HD een
wisselende wedstrijd. Goede punten werden afgewisseld door rare missers,
waardoor er een driesetter
aan te pas moest komen.
Gelukkig waren we op tijd
bij de les en met 'werkbadminton' werd de derde set
gepakt: kortom 3-2 voorsprong voor Mixed.
Met de singles nog te gaan,
kon het bijna niet meer
stuk, want die zouden we
makkelijk winnen toch? Jeroen begon slap aan zijn

single en liet zich in de
eerste set verrassen. Wat
gebeurt er hier nu? Maar
nee, verder liet hij het niet
komen. Jeroen was weer
bij de les en pakte de
tweede en derde set overtuigend. Ook Evelyn pakte
haar single overtuigend.
Oftewel een 5-2 overwinning en beker 3 voor
Mixed!
Uiteraard moet hierbij vermeld worden dat dit niet
alleen te danken is aan de
spelers die vandaag op de
baan stonden, maar ook

Naast ons ontstond er overigens een ware thriller bij
beker 4, waar Mixed op
een 3-0 achterstand kwam
en terug aan het komen
was, maar daarover lezen
jullie hierna meer... :)
Na de finales stond de
prijsuitreiking op het programma. Met dus 3 kampioenstitels en 2 gewonnen
bekers viel Mixed stevig in
de prijzen en dat werd uiteraard gevierd!
Een groot deel van de
groep is na de prijsuitreiking bij de Italiaan in Beek
en Donk gaan eten om dit
succesvolle seizoen goed
af te sluiten. Op naar nog
zo’n mooi seizoen volgend
jaar!

Finale Beker 4
Door Angela v Gelder

Voor de 3-0 voorsprong
heeft Gemert wel heel hard
moeten knokken. De eerste GD van Anja en Peter
was een nek aan nek race.
De eerste set werd 22-20
voor Gemert en de tweede
21-16. De tweede GD van
Annie en Martijn ging in
drie sets naar Gemert en
MINIMIKS Juni 2016
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wel met de standen 21-19,
19-21 en 21-10. De derde
GD werd gespeeld door
Annie en Peter en ook
deze werd maar nipt verloren. 21-18 en 21-19. Zo nu
kunnen we verder met de
rest van het verhaal. Om
bekerkampioen te worden
moesten we dus de rest
van de partijen winnen anders was het afgelopen. De
dames Anja en Angela
mochten de baan op. De
eerste set was spannend
maar nog best te doen en
werd gewonnen met 15-21.
In de tweede set was Anja
de klos, alles werd op haar
gespeeld. Maar wat een
kanjer is die Anja toch want
ze verblikte of verbloosde
niet. Bij een stand van 18-
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14 voor Gemert hebben we
de tactiek verandert. Anja
zo veel mogelijk voor en
Angela in het achterveld.
Dit wierp zijn vruchten af
en na een spannende eindfase werd de set met 21-23
gewonnen. Tegelijk op de
wisselbaan waren Martijn

en Peter aan het spelen.
Die partij heb ik niet kunnen zien en kan er dan ook
niets zinnigs over zeggen.
Ik heb Peter wel een aantal keren gehoord wat vaak
wel positief is. Zij hebben
hun partij dan ook gewonnen met 17-21 en 18-21. 2

van de 4 partijen die nog
gewonnen moesten worden waren binnen.
Daarna waren de singles
aan de beurt. Martijn op de
ene baan en Angela op de
andere. Beide partijen deden er dus nog steeds toe.
En in beide partijen werd
de eerste set verloren. DE
21-19, HE 21-16. Op naar
een tweede en derde set.
Dit lukte gelukkig ook in
beide partijen. Bij Martijn
ging dat een beetje gemakkelijker dan bij Angela. Angela stond in de tweede set
op een 19-13 achterstand
en menig toeschouwer zal
gedacht hebben dat de
partij over was. Maar niets
is minder waar. Angela
nam haar tijd en zette alles
even recht in haar hoofd.
De 19-13 achterstand wist
ze om te zetten in een 2022 winst. In de derde set
was het verzet van de tegenstanders in beide singles gebroken. Relatief gemakkelijk werden deze set
gewonnen met DE 13-21
en HE 16-21. Met recht een
MINIMIKS Juni 2016

thriller die gelukkig de
goede kant op viel waardoor ook het team Beker 4
bij de huldiging naar voren
mocht komen om de beker
en de bloemen op te halen.

De Sportiviteitsbeker
Door Ruud Fransen

Elk jaar worden er door
alle deelnemende teams
punten gegeven voor
sportiviteit aan de tegenstanders. Al deze punten
worden aan het eind v.h.
seizoen opgeteld en hieruit komt de sportiefste
MINIMIKS Juni 2016

club van het seizoen voort.
Traditioneel wordt de prijs
uitgereikt door de winnaar
van het vorige seizoen. In
dit geval dus door de VCLer vanGanzeveer, Sander
van den Heuvel. Winnaar
van deze zeer eervolle
prijs was dit jaar Fair Play
uit Helmond! René van
Deursen mocht de prijs in
ontvangst nemen.
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De plaat en zijn verhaal
Kent u dat? De plaat en zijn
verhaal?
Ik zeker wel. Mijn herinnering begint rond de tijd dat
ik met de radio aan zat te
leren. Dan stopte ik altijd
even om te luisteren naar
de Nederlandse vertaling
en verfraaing van een
(meestal) Engelstalig liedje. Ik probeerde dan te raden over welk liedje het
ging. Heel gek, maar ik had
het bijna nooit goed. Nou ja
bijna nooit. Zeg maar gerust, ik had het nooit goed.
Ik vroeg me altijd af hoe dat
toch zou komen. Kende immers alle populaire liedjes
toen wel. Immers als we
naar het badminton fietsten
dan luisterden we vaak
naar muziek.
Nou inmiddels begin ik erachter te komen hoe dit zo
kwam. Hoe ik daarachter
kwam? Dat is een niet zo
lang verhaal. Ongeveer 1
pagina minimiks. (is niet
helemaal gelukt, Red.) En
die staat hier dan voor u op
papier of het scherm.

Het casettebandje
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Vroeger. Heel vroeger.
Hadden we cassettebandjes. Verdraaid makkelijke
dingen. Uitgevonden door
Philips trouwens, maar dat
terzijde. Dan kon je fijn
muziek rechtstreeks van
de radio opnemen om later terug te luisteren met je
walkman. Ok ik denk dat ik
nu zo’n beetje iedereen
jonger dan 40 van me heb
vervreemd. Een radio is
een aparaat wat muziek
uitzendt. Uitzenden is dat
er ergens op een centrale
plek een muziekstuk wordt
gedraaid en tegelijkertijd
wordt verspreid via radiogolven. Een walkman is
een Iphone waarmee je alles kan behalve bellen. Je
kan er ook geen fotos mee
maken. Er zitten geen
apps op. Euhm je kan er
eigenlijk niks mee. Enkel
naar vooraf opgenomen
muziek luisteren. Vroeger
stopte je daar een cassettebandje in. Later een CD.
CD betekent Compact
Disc, een kleine schijf. Uitgevonden
door
Philips trouwens.
Voor de compact
disc hadden we
grote
schijven.
Platen noemden
we die. Daarvoor
hadden we bandrecorders. Dat is
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door Arne vd Wijdeven

De stereotoren

De walkman

weer iets anders dan een
cassettebandje. Maar dat
terzijde.
Maar goed. Vroeger nam
ik altijd muziek op van de
radio op cassettebandjes.
Dat mocht gewoon. Liedjes die ik mooi vond.
Meestal trof je het niet en
was er een DJ die het nodig vond om door het intro
heen te zwetsen. Of nog
erger ergens midden in
het liedje. Of hij kapte zomaar even het eind eraf.
Aaaaahhrrggg. Zo fout. Ik
kon die gasten wel schieten. Moest je weer de hele
week bij je stereotoren
(grote radio) gaan zitten
met een cassettebandje
op de juiste plaats gezet.
En je vingers boven de
play en record toets. Die
moesten tegelijk worden
ingedrukt want anders
werkte het niet. Een soort

van veiligheid was dat.
Doet me eraan denken.
Voor de veiligheid kon je uit
een cassettebandje de
nokjes breken. Want dan
ging het record knopje niet
meer naar beneden. Super.
Op die manier kon je niet
per ongeluk over een liedje
heen opnemen. Kon je
trouwens weer corrigeren
hoor. Gewoon stukje plakband over het weggebroken nokje plakken. Dan kon
je een eerder leuk gevonden liedje toch weer gewoon wegmaken door er
iets anders overheen op te
nemen. Maar pas op! Inferieure, foekiewoekie-achtige radios die namen wel
iets over het liedje heen op,
maar je hoorde toch nog
een beetje van het oorspronkelijke liedje erdoorheen. Net of je aan het behangen bent zonder het
vorige behang eraf te halen. Op een of andere manier blijf je toch dat oude
behang een beetje zien.

Maar
dat
terzijde.
Maar goed.
Had je een
liedje opgenomen dan
moest
je
wel even op
het kaartje
in het doosje van de
cassette
schrijven
welke liedjes er allemaal op stonden. Zo’n kaartje had trouwens 4 kanten. Ja eigenlijk twee. Maar het was
opgevouwen zodat je de
hele boel nog 2 keer meer
kon beschrijven. Slim bedacht van de mensen die
de cassette hebben uitgevonden. Zo kon je dus 4
keer de hele cassette helemaal opnieuw overspoelen zonder dat je een
nieuw kaartje nodig had.
Let op, dit is allemaal voor
de tijd van printer en computer. Mijn printer was een
vlekkende pen of een potlood waar de punt van afbrak op het moment dat je
wilde gaan schrijven. En je
moest altijd hard duwen
want die cassettebandjekaartjes hadden altijd een
beetje een plasticachtig
oppervlak waar je potlood
niet zomaar op wilde
schrijven. Man man die
keren dat ik zuchtend en
steunend een puntenslijper moest zoeken. WerkeMINIMIKS Juni 2016

lijk. Een puntenslijper gebruik je om een potlood
weer van een verse scherpe punt te voorzien. Een
potlood is een inktcardridge waarmee je
rechtstreeks kan schrijven
op papier. Zelfs als dat papier niet mooi recht in een
bakje ligt. Maar dat terzijde.
Maar goed. Dan schreef ik
dus op het kaartje de titel
van het liedje. Ging jaren
goed. Totdat ik vorige
week de zolder ging opruimen. Hele doos met cassettebandjes gevonden.
Mijn hart maakte een
sprongetje. Zou er nog
een juweelte bijzitten van
Ben Liebrandt? Of misschien nog een zelfgemaakte radioshow van
minne maat Ton en mij?
En hier dan radio Boerdonk met speciaal voor u
de medley van de Woodpecker
from
speesssssssssss!!!
Ja
hoor. Er zat een ben Liebrand bij. En hoera er zaten 4 cassettebandjes met
Bond van Doorstarters.
Door-door-door-doordoorstarters. Dochter helemaal in de scheur over
de oubollige mixen die
toen werden gemaakt.
“Wat gaat dat langzaam”.
De sound of C. Dat was in
1990 toevallig wel ff het
vetste House nummer.
Papas generatie heeft wel
ff de House uitgevonden

41

toevallig. Zonder ons geen
dubstep, ambient, breakbeat, chill-out, gabber,
acid,
jungle,
techno,
trance,...... Maar dat terzijde.
Maar goed. Dochter met
zo’n cassettebandje naar
mama. “luisterden jullie
daar naar?” Mijn vrouw begint keihard te lachen. Ik
snap daar niets van en
vraag om uitleg. “Wat heb
jij hier nou toch opgeschreven?”, vraagt ze. Ik denk in
mijn onnozelheid dat ze
mijn handschrift niet kan
lezen. Niet zo vreemd trouwens. Ik heb daar zelf ook
moeite mee hoor. Net zo
iets als dat je droomt en
dan wakker wordt. Je weet

in de eerste seconden nog
wat je droomde maar daarna is dat eigenlijk weg. Heb
ik met schrijven ook. In de
eerste seconden weet ik
nog precies wat ik schreef,
maar als ik dan later weer
terug lees dan kan ik het
zelf al niet meer ontcijferen.
Die gast die de enigmacode in de tweede wereldoorlog kraakte die haakte
na een jaar af om mijn
handschrift te ontcijferen.
Maar dat terzijde.
Maar goed. Het bleek niet
over mijn handschrift te
gaan. Op het kaartje prijkte
in een redelijk net handschrift de titel van een liedje van de BeeGees wat ik
toen heel mooi vond. “Stay

in the light” had ik geschreven. Nu, 25 jaar na dato
verteld mijn vrouw me dat
het liedje helemaal niet
“stay in the light” heet maar
“staying alive”. Ja weet ik
veel. Ik luister eigenlik nooit
naar de tekst. Ik luister eigenlijk alleen naar de melodie.
Nou en daarom kon ik bij
de plaat en zijn verhaal
nooit raden over welk liedje
het ging.

Mari en Kitty Coppens

HBB wedstrijdreglement
“Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen
op het wedstrijdformulier,
de ingevulde opstellingen
worden als bindend beschouwd.”

Een paar weken geleden
werd ik gebeld. Het ging
over de interpretatie van
ons wedstrijdreglement.
Een speler werd onwel en
moest de baan verlaten.
Het stond pas 1-0 in de
eerste set. Men wilde een
vervanger laten spelen en
het
wedstrijdformulier
aanpassen.
Mocht dit?

Ingeval van een foutieve invulling of wijziging naar
aanleiding van een vergissing of blessure, zal een
correctie alleen door de
wedstrijdleider mogen worden aangebracht, waarna
deze altijd een melding
hiervan zal maken op de
daarvoor bestemde ruimte
van het wedstrijdformulier.
Bij ongeval of ziekte, opgetreden na het begin van de
wedstrijd, mag van de hiervoor in Hoofdstuk III artikel

We hebben samen online
het
wedstrijdreglement
geopend en scrolden (leuk
woord) naar artikel 24 in
hoofdstuk 3. En daar staat
het antwoord.

23 bedoelde opgave worden afgeweken. Dit geldt
niet voor een door een ongeval of ziekte niet uitgespeelde partij.
Dus: je mag samen met de
westrijdleiding wijzigingen
aanbrengen. Maar je mag
een reeds begonnen partij
niet meer wijzigen.
Vragen over de reglementen? Bel/mail/schrijf of
spreek me gerust aan.
Arne van de Wijdeven
Voorzitter Commissie Toezicht op de Reglementen

http://www.hbbond.nl/

Kerkstraat 22 5741 GL Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249 Mob.: 06 22235797
info@tapperijbeekendonk.nl
www.tapperijbeekendonk.nl
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Mueslirepen

Dit moet
je zeker
proberen,
het is echt
lekker!

Oosters stoofpotje van gamba’s met groente.
Voor 4 personen.
Benodigdheden:
• 600 gr scampi's, • 200 gr zilvervliesrijst, • 1 rode paprika , in reepjes gesneden, • 1 gele paprika, in reepjes
gesneden, • 200 gr peultjes , schoongemaakt, • 1 wortel in fijne reepjes,• 1
bokjes lente ui in stukjes gesneden, • 1 teen knoflook fijn gesnipperd, • 400 ml groenten bouillon, • 600 ml kokos melk, • gember
gerapst, • 3 el koriander fijn gehakt, • 1 limoen geraspt, • 1 el curry
pasta, • 1 el zonnebloem olie, • peper zout
Bereidingswijze:
Verhit wat olie in een wok. Voeg de
currypasta toe en roerbak dit ongeveer twee min. Voeg de knoflook en
gember toe fruit dit even mee. Blus
dan af met de boullion en kokosmelk. Breng dit aan de kook voeg
daarna de scampi's en de groenten
toe. Laat dit op een laag vuur gaar
sudderen. Als laatste voeg je de
geraspte limoen schil toe
Breng op smaak met peper en zout

Voor de volgende “koken met Mixed” wil ik
graag weten wat het
favoriete recept van
Remy Wieland is?

Smakelijk!!
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Groetjes
s.
Dorien Maa

Benodigdheden:
100 gr hele havervlokken
50 gr zonnebloempitten
50 gr sesamzaadjes
50 gr rozijnen
50 gr gedroogde abrikozen
50 gr (blanke) hazelnoten.
160 gr boter
45 ml appelstroop
100 gr suiker en 50 gram pindakaas(met stukjes noot)
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Hevel het mengsel weer over in de braadslee, verdeel en druk
goed aan.
Plaats alle zaden, noten, etc in een braadslee. Rooster gedurende
15 minuten ze in de hete oven.
Zet ondertussen de boter, appelstroop, suiker en pindakaas op een
laag vuur en laat deze pruttelen zodat je een soort caramelsiroop
krijgt.
Voeg de geroosterde zaden en de siroop samen in een grote kom
en schep goed door.
(Leg nu een bakpapier in de braadslee, makkelijk voor later)
Hevel nu de mix weer over in de braadslee, verdeel en druk stevig
aan.
Laat het afkoelen in de koelkast. Breek/snijdt het nu in hanteerbare
stukken.

Extra recept:
van
Op aanvraag
.
enkele leden
egt.
gr. Paul vd V
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Mixed schrijft geschiedenis
Door Rien van Kessel

Deel 6;
Badminton, niet zomaar een gehucht in Engeland

Kapelstraat 19
Beek en Donk
www.ven-hollanders.nl

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarmming, loodgieterwerken, machanische ventilatie, zonne-energie, warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!

Auto en Motorrijschool
DE JONG

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629
Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.
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Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911

Onze sport badminton
heeft haar naam te danken
aan het landgoed Badminton. Maar indirect dankt
het haar naam aan een gehucht in Engeland met een
gelijkluidende naam. Een
zoektocht naar de oorsprong van de naam van
onze sport.

Londen en bestaat uit twee
gedeelte; Little Badminton
en Great Badminton. Volgens niet gedateerde informatie zou Little Badminton

15 huisjes hebben en 95
inwoners en Great Badminton 70 huizen en 423
inwoners. In ieder geval is
het een gehucht van niets,
maar toch wereldberoemd
vanwege de naam die het
aan onze sport heeft gegeven en vanwege de jaarlijkse paardenrennen die
nog steeds plaatsvinden.
Little Badminton is het oorspronkelijke landelijke gehucht en heeft traditionele
boeren huisjes met een
kerk en het lijkt of de tijd
daar stil heeft gestaan. Het
ligt in een typisch Engels
landschappelijk
groene
omgeving. Ten zuiden van
het gehucht ligt een groot
landgoed met een landhuis
dat al jaren bewoont is
door de hertogen van
Beaufort (de familie Somerset). Bij dat landgoed is
een tweede gehucht ontstaan met een wat meer
moderne uitstraling; Great
Badminton.
Great Badminton heeft wat huisjes

Het gehucht Badminton.
Het gehucht Badminton in
het Engelse graafschap
Gloucestershire, ligt zo'n
150 km ten westen van
MINIMIKS Juni 2016
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van deze tijd, een paardenfokkerij en ook een kerk.
Het gehucht staat ook nu
nog bekend om zijn wereldberoemde drie-daagse
Badminton Horse Trailes
(sinds 1949) die elk jaar,
begin mei, plaatsvinden op
het landgoed van de hertog.

Poona op landgoed Badminton.
Het gehucht Badminton
kende dus het gelijkluidende landgoed Badminton.
Op dit landgoed staat een
landhuis,
Badminton
House genaamd. Hier
woont al honderden jaren
de familie Somerset. Tussen 1824-1899 had Henry
Somerset hier zijn intrek.
In de jaren rond 1860 was
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India een kolonie van Engeland en daarom was het
Brits-Indisch leger daar
gestationeerd. Soldaten en
officieren hadden daar een
spel leren kennen dat Poona werd genoemd. Henry
Somerset was de 8e Hertog van Beaufort en had
hoge functies in het Britse
leger gehad. Wellicht daardoor nodigde hij in 1873
gepensioneerde Britse legerofficieren uit op zijn
landgoed
'Badminton'.
Maar ook in omliggende
plaatsen als Bath en Cheltenham kwamen gepensioneerde officieren samen.
Deze
legerofficieren
speelde het spel om zich te
amuseren tijdens hun verblijf en party's op het landgoed. Het spel werd in het
begin gespeeld zoals in
India; in de buitenlucht.
Aannemelijk is dat, vanwege de bekendheid van
het landgoed Badminton
en de hertog van Beaufort,
het spel daar bekender
werd dan op andere plaatsen in Engeland.
The game of Badminton
Het nieuwe spel nam aan
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populariteit toe, het werd
een ware rage. Het spel
werd buiten gespeeld maar
later, om ook met slecht
weer te kunnen spelen,
verhuisde het naar binnen;
naar het landhuis Badminton House, ‘the great hall’
(kamers-en-suite).
Het
veld had, als gevolg van de
suitedeuren en mogelijk
kasten aan beide kanten,
de vorm van een zandloper. Het werd al snel het
spel van Badminton genoemd; 'the game of Badminton' (met een hoofdletter 'B'). Het blijkt uit de diverse publicaties niet eenduidig of onze sport is genoemd naar het landhuis of
het landgoed. Ik acht het
aannemelijk dat het landgoed Badminton is bedoeld omdat het spel al redelijk populair was toen het
door de legerofficieren op
het landgoed in de buitenlucht werd gespeeld.
Het moderne badminton
Er werden spelregels gemaakt, verenigingen (the
Bath Badminton Club 1877) en bonden opgericht. Het moderne bad-

minton (met een kleine ‘b’)
veroverde Engeland en
werd van een simpel
straat- en tuinspel, een
competitief en internationale sport.
Oorsprong

Het gehucht

Badminton heeft niet altijd
zo geheten. In het verre
verleden heette het Madmintune en nog langer geleden (10e eeuw) vermeld
als ‘Badimyncgtun’. De
naam betekent oorspronkelijk ‘boerderij van de lie-

De plant en zijn verhaal

den van Beadumund’.
Was de plaatsnaam niet
geëvalueerd, dan speelden we nu op de vrijdagavond Badimyncgtun.

door Tom Poppelaars
ren. Zou er nog wat meer
uitkomen? Voor jouw een
vraag, voor haar een weet.
En dan is het begin mei,
wanneer zij er plotseling is.
In een rap tempo maakt ze
een stevige steel aan en
eind mei komt voorzichtig
de verfijnde bloem tevoorschijn.
Schitterend is ze in de
bloei van haar leven. Elegant, kleurrijk en een opvallende verschijning tussen de rest. Stiekem ben ik
wel een beetje verliefd op
haar…

Skonne Juin
Wa is ze toch skon he?!
Daar staat ze dan eindelijk.
Sierlijk en verfijnd op een
stevige lange steel. Ze
noemen haar bij ons juin
en in het noorden hoor je
vaak siepel. Het is de
knappe zuster van de lompe juin die wij altijd in de
soep doen, en we noemen
haar Allium ‘Globemaster’.

In het Nederlands ook wel
sierui of daslook.
Het begint al eind oktober,
wanneer we de bol mogen
planten. Vaak in groepjes of
juist uitgestrooid tussen de
vaste planten. In het voorjaar durft ze haar kopje boven de grond te steken. Nog
niets te zien, alleen bladeMINIMIKS Juni 2016

Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
In de zomer gaan we op
vakantie. We vergeten
haar een beetje en de rest
van de beplanting groeit
haar boven het hoofd.
Door de eerste zomerstorm zakt ze door haar
statige steeltje en verkleurd langzaam naar geel
en bruin. Vaarwel skonne
Juin, tot volgend jaar in
mei!
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Dit jaar heeft BC Mixed
(met zeven teams) liefst
vier kampioenen in de seniorencompetitie, in 1991,
met negen teams, geen
enkele kampioen, waarbij
Mixed 9 nog het beste resultaat behaalde, de tweede plaats in de vierde klasse. Toch was er iemand die
een score van 100% haalde, dus meteen de beste
competitiespeler. Zij naam:
Jowan Iven. Opvallend
was dat zijn broer Maikel
met een score van 85 %,
de tweede plaats bezette.
Bij de dames ging deze titel naar Annie Boetzkes
met score van 79 %. Overigens behaalden maar 19
van de 45 competitiespelers en –speelster een score van 50% of hoger.
Ook in de jeugdcompetitie
had BC Mixed geen kampioenen. Mascha Hoeks (tegenwoordig Mascha Werner) en Thierry Palmers
waren
de
beste
competitiespelers(sters).
Toen had men voor de
teamsamenstelling
nog
een inspraak avond, maar
in 1991 liep die volkomen
uit de hand. Het was ook
meteen de laatste inspraakavond, de competitiecommissie bepaalt tegenwoordig zelf wel wie er
in welk team speelt.
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Citaat van waarnemend
voorzitter Rien van Kessel: De meeste mensen
dachten alleen aan zichzelf en niet aan team- of
verenigingsbelang. Wat
overheerste was: “Ik wil
dit” en “ik wil dat”. Het
had meer weg van een
onderlinge ruzie dan van
een constructief overleg.
Arie Ras in zijn gedachtenprikkels: Een avond,
die normaal garant staat
voor de nodige humor
ontaarde in een regelrechte wanvertoning!
Ondanks de moeilijke
start kwamen er gewoon
negen competitieteams,
helaas geen team in de
Hoofdklasse, want Mixed
1 was gedegradeerd. Wel
twee teams in de Overgangsklasse, verder twee
in de Eerste, twee in de
Tweede en Twee in de
derde klasse. Mixed 9
speelde weer in de vierde
klasse. Van de 48 deelnemers van toen zijn er
nog negentien lid van BC
Mixed, een aantal daarvan spelen zelfs nog competitie.
Dan aandacht voor een
andere sport. Jowan Iven
onder het pseudoniem
JAVI heeft een verhaal
geschreven over darts,
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totaal zes delen, verdeeld
over zes Minimiksen. Hij is
daar erg ver in gegaan,
een uiterst knap en gedetailleerd dat in een tijd ver
voor Barny en van Gerwen.
Natuurlijk weer veel humor
Uit sportnoten:
De grootste blunder van
een vereniging is de jeugdtrainer als sluitpost op de
begroting te zien.
Of: Zin en onzin van sport
liggen dicht bij elkaar!
Uit Even lachen:
“En ik beweer dat de televisie de krant nooit zal vervangen” “Waarom zeg je
zoiets stoms?” “Heb je al
eens geprobeerd om met
je Tv-toestel een vlieg plat
te slaan!”
En zo wenste de jeugdcommissie van toen iedereen een prettige vakantie.

Verslagen senioren competitie
Competitiewedstrijd Mixed 7 tegen Someren 3.
Helmond 07-04-2016,
Door Toon Slaets
We spelen vandaag tegen
de huidige kampioen in de
vierde klasse 2 Someren 3,
deze zijn terecht kampioen
ze hebben alle wedstrijden
gewonnen, het wordt vandaag hun sportieve plicht
doen, misschien kunnen
wij daar van profiteren
maar vooralsnog ga ik daar
niet vanuit.
Voorafgaande aan de wedstrijd krijgen we een vervelend en naar bericht te horen, Ad Beekmans de man
van Anja is op weg naar
zijn sportavond onwel geworden en is meteen naar
het ziekenhuis gebracht
waarop we later hoorden
dat Ad gedotterd is, vanaf
hier wensen wij Anja sterkte en Ad een spoedig hertstel toe.
We spelen vandaag met
Annie, Betsie, Theo, Remco, (invaller voor Tini) en
Toon. Tini heeft nog steeds
last van een blessure en
heeft besloten niet te spelen wat een verstandig besluit is weet ik uit ervaring.
De vorige wedstrijd werd

door
ons
met
8-0
verloren en
ik heb zo’n
bruin vermoeden
dat het vandaag niet
veel beter
zal worden.
Mijn
vermoeden is
waarheid
geworden
ook
vandaag zijn
we met 8-0
verloren van een team dat
een paar maten te groot is
voor ons, ze beschikken
over 2 goede dames en 2
goede heren, alles is in
balans. We hebben ze dan
ook gefeliciteerd met hun
winst en tevens kampioenschap.
Over de wedstrijden wil ik
onze trouwe lezers niet
vermoeien alleen één
wedstrijd wil ik er uit halen
en wel het HE van Remco.
Remco speelt vanaf het
begin bevlogen en beide
spelers zijn tegen elkaar
opgewassen. Jammer dat
de laatste puntjes naar
Someren gaan, maar met
21-18 verliezen geeft perspectief voor de tweede
set en ziedaar de tweede
set is voor Remco en wel
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met 21-09, een punt ligt in
het verschiet. Maar in de
derde set komt Remco niet
meer in zijn gewone doen
en gaat de set met 21-13
naar Someren, jammer
maar Remco heeft laten
zien uit het goede hout gesneden te zijn en zal nog
menig tegenstander tot
wanhoop drijven.
Dit is voorlopig de laatste
competitiewedstrijd
van
Mixed 7 alias ‘’hetopaenomaopeennateam ‘’ in de
volgende competitie zullen
we twee spelers missen
namelijk Betsie en Tini
deze hebben besloten om
te stoppen met competitie
spelen. Ik wil Betsie bij
deze namens alle teamleden van harte bedanken
voor haar inzet en sportivi-
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teit van de afgelopen drie
jaar en wensen Betsie nog
een lang en gezond badminton leven toe, Betsie
bedankt. Ook Tini wil ik namens alle teamleden van
harte bedanken voor de
afgelopen drie badmintonjaren, hij heeft vele wedstrijden voor ons weten te
winnen met als hoogtepunt
de Heren Dubbels die hij
met Toon speelde, Tini bedankt en we hopen jou nog
lang te mogen zien bij BC
Mixed. Nu een paar wetenswaardigheden wat ons
team betreft, we zijn het
oudste team in leeftijd van
BC Mixed wat competitie
speelt in totaal zijn we 388
jaar oud. Annie 64, Betsie
64, Anja 59, Theo 64, Tini
63 en de gouwe ouwe
Toon 74 wat een gemiddelde leeftijd geeft van
64,66 jaar. En ik kan je vertellen de koek is nog lang
niet op mooi toch.
Volgend seizoen gaan we
gewoon in andere bezetting verder tot dan zou ik
zeggen. Bij deze wil ik ook
onze reserve spelers bedanken voor hun inval-

PEDICURE
A.R. MEIJERS

beurten en dat zijn Dora,
Toon B en Remco. Jullie
allemaal hartelijk bedankt
en we hopen ook volgende
competitie een beroep
op jullie te kunnen doen,
hartelijk dank namens alle
teamleden.
Als laatste wil ik vooral niet
vergeten onze trainer Festes, hij is elke competitiewedstrijd aanwezig om ons
bij te staan en ons tactische aanwijzigingen te ge-

Antoon Coolenstraat 21
5421 RA GEMERT
Telefoon 0492 - 36 25 35

Voet- en schoenkundig
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ven waar nodig is. Festes
hartelijk bedankt ik vind het
een prestatie op zich om er
telkens bij te zijn want het
moet ongetwijfeld zo nu en
dan pijn doen aan je ogen
als je ons bezig ziet ook al
laat je het niet merken en
dat vind ik klasse, bedankt.
Dit is voorlopig het laatste
verslag van Mixed7 ofwel
‘‘hetopaenomateamopeenna’’ het allerbeste en houdoe.
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Teams seizoen 2016-2017
Mixed 1

Mixed 2

Mixed 3

Top klasse

Hoofdklasse

Overgangsklasse

1

Dorien Maas

1

Marloes Dekkers

1

Marieke v Turnhout -TL

2

Anke v Dijk

2

Monika Slaets

2

Anniek v Leuken

3

Maridy Daems

3

Mirjam vd Wijdeven

3

Evelien Kuypers

1

Ruud v Kilsdonk

1

Jan de Jong -TL

1

Johan Penninx

2

Paul vd Vegt

2

René Schepers

2

Martijn v Oeffel

3

Ton Slaets - TL

3

Stan vd Heijden

3

Rob Hollanders

Mixed 4

Mixed 5

Mixed 6

Eerste klasse

Tweede klasse

Tweede klasse

1

1

Marije Daems

1

Yvonne Lahaije
Angela v Gelder

Marlie Fransen (r)

2

Anne Kluijtmans

2

Evi v Rixtel

2

3

Lauri de Greef

3

Lisa van Vijfeijken

3

Wendy Verbrugge (r)

4

Sabitri Heesakkers

1

Martin Kuijpers

1

Teun vd Vorst

1

Roger v Lieshout (r)

2

Gert Lahaije - TL

2

Martijn Coppens

2

Ruud Fransen

3

Remco Driessens

3

Maikel Iven

3

Jeroen Lutterman

4

Bas Fransen -TL

5

Bas v Lieshout

*Klasse indeling onder voorbehoud

Mixed 8

Invallers

Mixed 7

Vierde klasse

H

1

Monique v Bommel

Vierde klasse

2

Marianne v Dijk

1

Anja Beekmans

3

Suzanne Bouman

2

Annie Boetzkes

1

Peter v Leuken (r)

3

Dora Polman

2

Ruud Meulendijks

1

Theo Mouris

3

Chiel Meulendijks

2

Toon Slaets

4

Ronald Hertogs

3

Pedro Gaans

5

Dennis Verlijsdonk
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Canto Swinkels,
Dick Paulussen,
Harrie vd Vegt
Paul Boelens
Maarten Maas
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Eindstand seizoen 2015-2016

Scoringspercentages senioren
Dames

TOTAAL

Heren

s

w

%

TOTAAL
s

w

%

1

Evelien Kuypers

33

31

94

1

Ton Slaets

23

19

83

2

Yvonne Lahaije

30

26

87

2

Remco Driessens

21

17

81

3

Angela van Gelder

30

26

87

3

Paul vd Vegt

29

23

79

4

Anniek van Leuken 36

30

83

4

Willem Aarts

26

20

77

5

Anke van Dijk

27

21

78

5

Bas Fransen

34

26

76

Hoofdklasse K

Topklasse D
6

Ganzeveer 1

13-62

1

Mixed 2

13 - 67

7

BCV 1

13-43

2

Con Brio 4

13-58

8

Mierlo 1

13-39

3

Con Brio 3

13-58

9

Sm Bruang 1 13-36

4

Hanevoet 1

13-55

10

Mixed 1

5

Brabantia 1

13-47

13-36

Overgangsklasse 1

2de klasse 1

2de klasse 2

6

Anne Kluijtmans

22

17

77

6

Jeroen Lutterman

34

25

74

7

Betsie van Hoof

11

6

55

7

Ruud v Kilsdonk

26

19

73

8

Lisa van Vijfeijken

24

13

54

8

Teun van der Vorst

28

20

71

9

Evi van Rixtel

25

13

52

9

Peter v Leuken

10

07

70

10 Maridy Daems

30

15

50

10 Martijn Coppens

26

17

65

11 Ellen Kuhn

33

16

48

11 Tiny Verbrugge

23

14

61

12 Marloes Dekkers

15

7

47

12 Maarten Maas

16

09

56

13 Anja Beekmans

19

7

37

13 Jan de Jong

35

17

49

14 Monique v Bommel

28

10

36

14 Rob Hollanders

18

08

44

15 Marieke v Turnhout

20

7

35

15 Martijn v Oeffel

19

08

42

3de klasse 1

16 Annie Boetzkes

30

10

33

16 Martin Kuijpers

33

14

42

33

17 Theo Mouris

25

09

36

1

Dommelen 4

1

Someren 3

12-84

7

Mixed 6

12-68

21

1

12-71

17 Dorien Maas

24

18 Toon Slaets

22

07

32

ganzeveer 3

2

Heiakker 2

12-69

5

2

12-58

21

Hanevoet 5

12-64

18 Sabitri Heesakkers

2

6

21

19 René schepers

26

08

31

Rooise BC 2

3

Someren 2

12-54

28

3

12-62

19 Suzanne Bouwman

3

Never Down 2 12-57

19

20 Pedro van Gaans

11

03

27

4

Phoenix 4

4

Mierlo 8

12-46

3

Con Brio 7

12-49

16

4

12-52

20 Marianne v Dijk

17

21 Gert Lahaije

32

08

25

Mixed 8

5

Mixed 7

12-36

3

5

12-46

18

BC 85 2

12-35

21 Monika Slaets

5
6

Gemert 6

12-31

6

Mierlo 9

12-44

6

BCV 3

12-32

7

Mierlo 6

12-21

7

Mierlo 10

12-13

7

BC 85 3

12-12

1

Mierlo 3

10-57

1

Mixed 4

12-79

1

Dommelen 2

12-61

2

Boemerang 1.

10-47

2

Hanevoet 3

12-59

2

Heiakker 1

12-55

3

Fair play 1

10-43

3

Mierlo 5

12-58

3

Mierlo 4

12-55

4

Mixed 3

10-33

4

Brabantia 3

12-48

4

BCAB 4

12-49

5

BC 85 1

10-32

5

Gemert 4

12-43

5

Mixed 5

12-48

6

Sm Bruang2

10-28

6

BCAB 5

12-27

6

SRH 4

12-48

7

Ganzeveer 2

12-22

7

Hanevoet 4

12-20

4de klasse 1

4de klasse 2

Uitslagen
Uitslagen april
21-04
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Mixed 8 - Someren 2

5-3

MINIMIKS Juni 2016

Hanevoet 3 - Mixed 4

2-6

55

Prikbord

10 -09 - 20
16

Mixed grill
Schrijf in je agenda

-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 inspectie 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

56

MINIMIKS Juni 2016

