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Agenda
14 oktober: Algemene ledenvergadering
4 november: Uitgave volgende Minimiks (kopij 
inleveren voor vrijdag 28 okt)
4 en 5 november: Clubkampioenschappen 
2 december: Pietenavond (jeugd)
16 december: Zaal dicht ivm opbouw kerst-
show, spelletjes avond (senioren)
6 jan 2017: ,Nieuwjaars receptie in de kantine
13 jan 2017: Zaal dicht ivm opbouw KWIZUT, 
Joker / Rik toernooi (senioren)
29 jan 2017: Open jeugdtoernooi BC Mixed.

Noteer deze data in je agenda!

Redactie
Marlie Fransen 

(lay out)
Ruud Fransen

Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven

Van de redactie...

Hallo allemaal,
 
Ik kijk over mijn vakantiebuikje naar mijn laptop. Gelukkig kan 

ik blind typen. Nee dit is geen grap. Ik kan echt blind typen. 

Die vakantiebuik is trouwens ook geen grap. De 100 kilogram 

wordt aangetikt. Hoera 100, dat is een feestje. Hmm, dacht 

van niet. Ik tik liever tegen een shuttle.

Nu ik op mijn laptop tik kijk ik trouwens uit het raam in de 

kantine terwijl de jongste fanatiek aan het trainen is. Hij wel.

En met hem nog zo’n 35 andere kinders. Wel leuk. Badmini-

ton zie ik, ballonminton en ook het gewone badminton. Ja bij 

BC Mixed is het goed voor elkaar met de jeugd. Je ziet de 

jaren van voorbereiding, de bezieling en de planning. Want 

zonder goede planning lukt niets.

Dat zagen we afgelopen week bij de algemene vergadering 

van de HBB. Waar een stevig aantal verenigingen uitblonk 

door passiviteit en, laat ik nu eens heel eerlijk zijn, gezeur, 

daar bleek er een paar verenigingen een heel ander geluid te 

laten horen. Ga eens bij anderen kijken, kom bij ons kijken, 

praat met andere verenigingen, zoek actief naar “best practi-

ses”, zit niet stil, gebruik de kennis in je eigen club. U kunt 

raden van welke club een aantal van deze uitspraken kwam.

Ja natuurlijk, het wordt steeds moeilijker dan voorheen om je 

club gezond en groot genoeg te houden. De trends om ons 

heen veranderen. We zien meer individualisme en minder 

mensen lijken een club te zoeken om bij te horen. Naar mijn 

mening is dat bij BC Mixed wat anders. Je kan trends herken-

nen en er iets mee doen. Jezelf voorbereiden op verandering, 

niet stil zitten maar in beweging blijven. Neem badminiton, 

neem trainerscursussen, neem Mixed Grill, vrijwilligersavond, 

tv schermen, fanatieke trainer en trainingen, enorm grote en 

groeiende groep met vrijwilligers, kwizzut, afsluitende avond, 

Minimiks......
Minimiks. Dit jaar maken we er 7. We vinden het altijd leuk om 

materiaal te krijgen: foto’s, wedstrijdverslagen, wist u datjes, 

zomaar een wilde weg badmintonstuk, toernooiverslagen, wat 

u in de krant zag, op de training meegemaakt, rubrieken en-

zovoorts. Laat maar stromen en komen. Wij ontvangen het 

graag op redactie@bcmixed.nl

Arne

Marloes Dekkers
Johan penninx

Marit v d Kerkhof
Joy Bevers

Sterre Spierings
Joris Boelens

Bas Gerrits
Tim v Vijfeijken

Wesssel Hupkes
Amber Duijmelinck

Van NSL naar SL: Niemand 
Van SL naar NSL: Niemand

Jeugd 35 26 61
Mini’s 3 4 7

Senioren 46 53 99

Ereleden 1 5 6
Totaal: 47 58 38 30 173

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

Senioren:
Comp. Leider Senioren:
Ruud Fransen
Tel: 06-37311766
seniorencompetitie@
bcmixed.nl

Jeugd:
Comp. Leider Jeugd:
jeugdzaken@
bcmixed.nl
Jeugdcommissie:
jeugdzaken@
bcmixed.nl

Badmintonclub Mixed, 
opgericht 11jan.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
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Totaal

Stefan Schepers
Brigitte Eekels
Eva Kuipers
Willem Aarts
Sil Heesakkers
Tjeu v Bommel
Saskia vd Dungen
Sofie vd Laarschot
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Van jullie voorzitter

Welkom allemaal in een nieuwe seizoen. 

Ik hoop dat iedereen een mooie zomer achter de rug heeft. 
Bij Mixed zijn we dit seizoen twee weken eerder dan gebrui-
kelijk begonnen. En ondanks het feit dat de schoolvakantie 
toen nog niet afgelopen was, was de opkomst in die eerste 
twee weken prima. Wat ons betreft is dat voor herhaling 
vatbaar volgend jaar. 

De seizoensopening voor de senioren – de Mixed Grill – is ook weer zeer 
succesvol verlopen. Het weer was fantastisch, de locatie natuurlijk ook, het 
vlees was heerlijk en de drankjes vloeiden rijkelijk. Dankzij de geweldige orga-
nisatie van onze BAC kwam niemand iets tekort. De gastvrijheid van Lidy en 
Eize van der Vegt voelde weer als een warm bad. Kortom: geslaagd!

Zo vlak voor de start van de competitie (die inmiddels begonnen is), hebben 
alle competitie teams een wedstrijd gespeeld tijdens de training. Volgens Fes-
tus om alvast wedstrijdritme op te doen. Het fanatisme zat er goed in, er werd 
flink gestreden en met het ritme zit het wel goed. Voor de ‘vrijspelers’ was er 
die avond wat minder tegenstand. Iets waar we een volgende keer rekening 
mee moeten houden.   
Ook de jeugd van Mixed 1 traint dit seizoen volledig mee met de senioren. Dit 
om het niveau te bevorderen en om uiteindelijk de doorstroming naar de seni-
oren gemakkelijker te maken. Ze zijn erg gemotiveerd en steken er veel van 
op. Het is fijn om onze beste jeugdspelers deze uitdaging te kunnen bieden. 
Hopelijk plukken we er de vruchten van in de toekomst.

Binnenkort wordt de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering weer 
verstuurd. Die is op 14 oktober aanstaande om 22:30u in de kantine. Zoals 
ieder jaar vinden wij het als bestuur belangrijk dat er zoveel mogelijk leden 
aanwezig zijn bij deze vergadering. Zet de datum dus in je agenda en schuif 
aan. Naast de financiële stukken zullen ook weer enkele vrijwilligers en jubila-
rissen in het zonnetje worden gezet. 

Rest mij om iedereen een heel sportief, succesvol en hopelijk blessurevrij 
seizoen toe te wensen.

Ton Slaets 

Bestuursmededelingen

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 11-07-
2016. 
Aanwezig:  Ton Slaets; voorzitter, Peter van Leuken; 
penning  meester, Gert Lahaije; secretaris, Stan  van 
der Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans; bestuurslid.

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.30 uur.

2.Ingekomen en uitgega-
ne stukken
Ingekomen: •Mail van Ste-
fan Schepers met beëindi-
ging lidmaatschap. •Mail 
van Harrie van der Vegt met 
een adres- en rekening-
nummer wijziging. 
Uitgegaan: •Niets.

3.Notulen bestuursverga-
dering d.d. 15 juni 2016
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4.Financien
•Niets.

5.Ledenbestand
•Nieuw: niemand
•Gestopt: Stefan Schepers 

en Brigitte Eekels.
•Van SL naar NSL: nie-
mand •van NSL naar SL: 
niemand. •OSL: niemand.

6.Commissies 
•Recr.  -Niets.
•JC: -Het ledenaantal voor 
Bossche Bollen is bereikt.  
-Afscheid van Toon op 15 
of 22 juli.
De ouders hebben een 
mail gehad om in te schrij-
ven voor de CT,
bij Marlie, voor 17 juli.    
•Red:  -De volgende Mini-
miks moet uiterlijk 2e helft 
september uitkomen.
•Bac: -De uitnodiging voor 
de Mixed-grill wordt deze 
week verstuurd.
•TC:   -Marieke stopt na de 
clubkampioenschappen. 
Er moet dus worden
gezocht naar een vervan-

ger. 
•CC: -Het trainingsschema 
wordt voorlopig als volgt: 
20.30-21.20 team 7 en 8, 
21.20-22.10 team 5 en 6 
en de jeugd 22.10-23.00 
team 1-2-3-4
          
7. Rondvraag
• Laarbeek sportief gaat 
door, op 11 september. We 
gaan de mini’s inzetten 
voor de demonstratie. Ver-
der nog enkele jeugd- en 
seniorenleden vragen.
We moeten verder nog een 
stand bemannen in de 
kantine.
•De volgende vergadering 
is op woensdag 7 septem-
ber.

8. Sluiting
Ton sluit de vergadering 
om 22.40 uur.
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Vrijdagavond 4 november 
en

Zaterdag 5 november
2016

Schrijf je snel in!

1 okt
1 okt.
2 okt.
6 okt.
9 okt.
9 okt.
10 okt
10 okt.

Lucas v Deursen 
Dora Polman 
Dennis Verlijsdonk 
Laurens v Kilsdonk
Marie-Louise Polman 
Ardan Vergouwen         
Anne Kluijtmans 
Evelien Kuypers 

11 okt.
12 okt.
12 okt.
13 okt.
14 okt
15 okt.
21 okt.
23 okt.
23 okt.
24 okt.
26 okt.
27 okt.
3 nov.
5 nov. 

Tim v Vijfeijken
Geert-Rian Hendriks 
Sanne v Lieshout
Jelte Bouman
Michael Hollanders 
Toon Slaets 
Max Wieland 
Annie Boetzkes 
Mirne Jansen 
Marente  Verstappen 
Joris Boelens
Dex v Lankveld 
Rachel Baerts 
Marian vd Wildenberg 

Van H
arte G

efeliciteerd

             
 Hallo jongens en meisjes.

Voor jullie ligt Minimiks nr 4 van het nieuwe seizoen, met veel 

aandacht voor de Algemene ledenvergadering. We hadden 

zoveel kopij waardoor we veel artikelen moeten doorschuiven 

naar het volgende clubblad.  Hierdoor was er o.a. geen plaats 

meer voor een leuke puzzle en voor de nieuwe leden. 

In de Kidszone echter nog genoeg artikelen, want er is weer 

veel gebeurd. Een stukje over de jeugddag, de afsluitings-

avond, Laarbeek actief en Laarbeek sportief. Ook nog iets 

over de Centrale jeugd training van de HBB en een stukje 

over de trainers cursus die enkele begeleiders van BC Mixed 

aan het volgen zijn.  Bij deze artikelen natuurlijk heel veel 

foto’s. Wil je alle foto’s zien die zijn gemaakt kijk dan eens op 

de website van onze vereniging. http://www.bcmixed.nl/fotoal-

bum
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november zijn de clubkampioen-

schappen. Vergeet je hiervoor niet op te geven, het is een 

heel gezellig toernooi met allemaal mensen van onze vereni-

ging. 
Heb jij iets leuks waarvan je denkt dat zou leuk zijn voor in de 

minimiks dan zien wij dat graag tegemoet. Stuur het dan naar 

redactie@bcmixed.nl en wij zorgen ervoor dat het in ons club-

blad komt te staan. 

Ik wens jullie heel veel plezier bij het lezen van dit clubblad. 

Namens de redactie en de jeugdcommissie.

Marlie Fransen.
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Is dit mayo 
of zeep?

Smasjonèèès

Fijn naar de 
zeephelling

Oeoeoeo
 een spin

Op de
 kermis ja

Links is
 waar je 
   duim 
    rechts 
        zit

Ik knie ik knie 
       wat jij nie kniet

Veronica komt naar je 
toe deze zomer

Vorig jaar buikschoof de 
   voorzitter de hele 
      barbeque omver

    Ja, die ruikt
    naar
 mayonaise

Een zonnige jeugddag       Door Ton Slaets

De twee jaarlijkse jeugddag 
vond plaats op zaterdag 4 juni. 

Nadat iedereen zich om half 10 had ver-
zameld werden de groepen ingedeeld 
en was het tijd om te vertrekken. Voor 
het ochtendprogramma ging de jeugd 
met begeleiders het dorp in om daar een 
mooie fotowandeling te maken met aller-
lei leuke opdrachten. Er werd onder an-
dere geblinddoekt een proef- en geur-
test gedaan. Dit leverde hilarische tafe-
relen op.

De mini’s bleven op het terrein en had-
den daar een eigen programma. Onder 
leiding van Anniek en Jaimy gingen zij 
zich verkleden en werden ze ge-
schminkt. Er liepen ineens hele stoere 
haaien en inktvissen over het veld. Het 
weer werkte enorm mee. In de ochtend 
was het nog bewolkt, maar ‘s middags 
brak de zon door en werd het heerlijk 
warm. Dat kwam goed uit want er waren 
enkele waterspellen gepland. Ook de 
grote stormbaan viel goed in de smaak, 
net als de friet en de snacks die voor 
aanvang van het middagprogramma bij 
de frietwagen gehaald konden worden. 

Na een mooie spelmiddag met ringgooi-
en, sponsen doorgeven en buikschuiven 
werd de jeugd rond 4 uur weer opge-
haald door hun ouders. De begeleiders 
hadden zo nog tijd om alles op te ruimen 
zodat ze op tijd konden aanschuiven 
voor de barbeque. Dit als bedankje voor 
hun vrijwillige en geweldige inzet gedu-
rende het hele seizoen.

    Mijn buurman 
beet me. Ik zei: 
    “foei jong haai”

Ik zit in de knop

   Mis. Je 
staat in de          
   knoop

Ik zie niks en 
ruik een hoed

  Graag alle 100 
ingediënten noemen

Een speciale dag.....
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netje gezet.
Het succes van de badmi-
niton en alle activiteiten die 
de jeugdcommissie de af-
gelopen jaren hebben ge-
organiseerd hebben er-
voor gezorgd dat het leden 
aantal flink is toegenomen. 
De nieuwe mijlpaal van 70 
jeugdleden werd bereikt. 
Het bestuur trakteerde de 
voltallige jeugdcommissie 
op heerlijke echte Bossche 
bollen. 

Apenkooi
Een week later op 22 juli 
stond voor alle kinderen 
de jaarlijkse apenkooi op 
het programma. 

Dit jaar was de apenkooi 
iets anders dan andere ja-
ren. De jeugdcommissie 
had besloten om de apen-
kooi in twee groepen te 
doen. In het eerste uur was 
het de beurt aan de klein-
ste. De kinderen van de 
groep van Anniek en de 
groep van Marieke moch-
ten zich uitleven op een 
iets vereenvoudigde apen-
kooi. Tussendoor werden 
er spelletjes gedaan. In het 
tweede uur mocht de rest 
van de kinderen zich in de 
zaal in het zweet komen 
werken. De apenkooi was 
nu wel iets groter en ook 
wat gevaarlijker.

Afsluiting seizoen 2015-2016

Een feestelijke seizoensafsluiting 
Op vrijdag 15 juli werd het seizoen officieel afgeslo-
ten. Er werden meerdere mensen op een feestelijke 
manier in het zonnetje gezet.

Voor de Badminiton was er 
ook feest. Onze jongste 
groep heeft vanaf maart dit 
jaar heel hard gewerkt. 
Onder leiding van Anniek, 
Lieke en Sanne hebben zij 
veel bijgeleerd de afgelo-
pen maanden. Er is in de 
lessen veel aandacht be-
steed aan beweging en 
oog- hand- coördinatie en 
ook op badmintongebied 
werd er al veel geleerd. Op 
15 juli mochten de kinde-
ren daarom laten zien wat 
ze al allemaal kunnen. Na 
afloop werden ze beloond 
met een heus diploma. 
(Certificaat 1 Badminiton). 

Hierna was het de beurt 
aan Toon Boetskes.

Toon nam afscheid als 
jeudbegeider. Toon heeft 
als jeugdtrainer en begelei-
der veel kinderen de fijne 
kneepjes van het badmin-
ton bijgebracht en ook tij-
dens de jeugdkampen was 

hij onmisbaar. In 1990 was 
Toon al aanwezig bij het 
eerste jeugdkamp van BC 
Mixed in Uden. Vanaf dat 
jaar heeft Toon alle jeugd-
kampen meegemaakt. Het 
was voor Toon nooit te-
veel. Hij maakte de spellen 
voor de jeugd, regelde de 
ranja tap en maakte ver-
sieringen. Ook de mooie 
opbergkast van BC Mixed 
hebben we te danken aan 
Toon. Monika hield voor 
Toon een toespraak en 
daarna ontving hij een 
mooie fotocollage en na-
tuurlijk de felicitaties van 
onze jeugd. 

Na de jeugdtraining ging 
de gehele jeugdcommissie 
naar de kantine van de 
sporthal en hier werden zij 
allemaal door het bestuur 
van BC Mixed in het zon-

Door Marlie Fransen
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Laarbeek Actief               door Marlie Fransen

De kinderen die thuis 
bleven in de vakantie 
hebben zich volop ver-
maakt tijdens de zo-
meractiviteiten, die 
speciaal voor hen ge-
organiseerd werden.

Het project zomervakan-
tie-activiteiten was opge-
zet door Laarbeek Actief 
o.l.v. Jaccy van den Enden, 
in samenwerking met de 
sportverenigingen. Het 
was bedoeld om kinderen 
te laten sporten, bewegen 
en om bezig te zijn met de 
sport die ze leuk vinden of 
leuk zouden gaan vinden.  
De kinderen maakten niet 
alleen kennis met de sport 
maar leerden ook andere 
kinderen en mensen ken-
nen waarmee ze de sport 
beoefende.

De kinderen konden zich 
opgeven voor o.a Tafelten-
nis, Boksen, Outdoor Laar-
beek, Tennis, Basketbal, 
Turnen, Zwemmen en na-
tuurlijk Badminton.
Op 26 augustus en 2 sep-
tember waren de kinderen 
welkom bij onze vereni-
ging. De eerste vrijdag van 
het nieuwe seizoen stond 

dus in het teken van Laar-
beek Actief, terwijl onze 
eigen jeugd nog heerlijk 
vakantie vierde.
19 Kinderen waren er deze 
vrijdag aanwezig. Onder 
leiding van Jaccy, Wendy, 
Sanne en Bas werden de 
eerste beginselen van het 
badminton aangeleerd. De 
kinderen waren in kleine 
groepjes continue bezig 
met verschillende badmin-
ton spelletjes.
Slechts 1 kind had al ooit 
eerder gebadmintond. Er 
waren veel blije gezichtjes 
en na afloop gingen de kin-
deren moe en voldaan met 
een mooie sleutelhanger 
op zak richting huiswaarts.

Op 2 september was er he-
laas niet zoveel animo. 
Misschien toch niet zo’n 
goede datum, de laatste 

12 13

vrijdag van de kinder va-
kantie week. Slechts 2 kin-
deren hadden zich aange-
meld en ook zij moesten op 
het laatste moment nog af-
zeggen omdat ze toch echt 
wel te moe waren. Dus uit-

eindelijk bleef op deze vrij-
dag de zaal gesloten voor 
de jeugd. 
Laarbeek Actief is erg te-
vreden over de resultaten 
van deze activiteit. Het 
doel is bereikt. Er hebben 

in het totaal 147 verschil-
lende kinderen deelgeno-
men aan de zomeractivitei-
ten. 50 Kinderen hebben 
meerdere sporten beoe-
fend. Al met al dus een 
groot succes. 

Centrale jeugdtraining HBB

De Centrale jeugd training 
van de Helmondse Bad-
minton Bond is op 24 sep-
tember weer van start ge-
gaan. De training wordt dit 
jaar gegeven door Frans 
van de Waardenburg 
(hoofdtrainer), Noah Jon-
gen, Erwin Boudewijns en 
Rick Steuten.
Er wordt weer in twee 
groepen getraind. De eer-
ste groep traint van 9.30 

-11.00 uur en de tweede 
groep van 11.00 - 12.30 
uur. Van onze vereniging 
zullen dit jaar spelen:
Mathijs Janssen, Neva van 
der Vorst, Tristan Verstap-
pen,  Finn en Koss van de 
Wijdeven, Irene Slaets en  
Mirne, Marik en Jente Jan-
sen. 
De trainingsdata zijn:
24 september
1, 8, 15 en 22 oktober

5, 12, 19 en 26 november
3 en 10 december
14, 21 en 28 januari
4, 11 en 18 februari
11 en 18 maart
1 april
Alle informatie van de 
Centrale training zal zo 
spoedig mogelijk op de 
website van de HBB wor-
den geplaatst. http://www.
hbbond.nl/jeugd/centrale-
training/

Door Marlie Fransen

Laarbeek Sportief              Door Marlie Fransen

Op zondag 11 september 
tussen 10.00 en 13.00 uur 
kon iedereen vrijblijvend 
kennis maken met een 
groot aantal sportaanbie-
ders van Laarbeek.

Er waren demonstraties 
en sommige sporten kon-
den ter plekke worden uit-
geprobeerd.
Om 11 uur mochten onze 
mini’s een demonstratie 
geven. Onder leiding van 
Anniek lieten de kinderen 
aan het publiek zien hoe 
een badminiton training er 
uit ziet. Er waren veel kin-
deren die ter plekke een 
sport uit probeerden en 
dit zag er vanaf de tribune 
heel leuk uit.  Zo waren er 

ballerina’s te zien met een 
badminton racket en bad-
mintonners stonden op rol-
schaatsen. Fenna vond 
het rolschaatsen zo leuk 
dat ze er niet meer van af 
was te krijgen. (hopelijk 
blijft ze badmintonnen) 
Ook de senioren zorgden 
voor enkele demonstratie-
wedstrijden. 
Het was een drukbezochte 
zondagochtend en het le-
verde onze vereniging 
weer wat nieuwe leden op. 
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 Ben jij links-, 
         rechts- of 
                   onhandig?

Als ik val 
ben ik 
vallerina

    Oeps
  ik ga van
 mn stokje

    Waar zit de 
rèèèèèèmmm???

Het gaat
     op 
    rolletjes

One day I fly awaaayyyyy

14 15

 

“Wanneer komt de Mixed-
pen’ vroeg Irene aan haar 
moeder. “want dan kan ik 
mijn verhaaltje schrijven”.

Hieronder de mixedpen 
van Irene, geschreven met 
de enige echte Mixed pen. 
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Let op: De inschrijving 
sluit op 19 oktober.

MieCon Jeugdtoernooi 2015
Zondag 30 oktober

Er wordt gespeeld in de :
A-klasse; t/m 17 jaar
B-klasse: t/m 15 jaar
C-klasse: t/m 13 jaar
D-klasse:t/m 11 jaar
P-klasse: t/m  9jaar

Er zijn verschillende mogelijkheden om je in te schrijven:
- Op badmintonnederland.toernooi.nl

- Via de jeugdcommissie
-Door te mailen naar miecon@bvmierlo76.nl

Je kunt je inschrijven voor de HE/DE, HD/DD en GD 
De kosten bedragen: 1 onderdeel: €7,00      
   2 onderdelen: €10.00
   3 onderdelen; €13.00

Het toernooi wordt gespeeld in Sporthal De Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 24, Mierlo
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Sl2 trainerscursus                 Door Ton Slaets

Het aantal jeugdleden bij 
BC Mixed is de laatste ja-
ren weer flink toegeno-
men. Op dit moment spor-
ten er iedere vrijdagavond 
zo’n 70 kinderen in ver-
schillende leeftijdsklassen. 
Hiervoor heeft de vereni-
ging op dit moment 15 vrij-
willigers die als jeugdbe-
geleider iedere week de 
trainingen verzorgen. Ze 
worden hierbij onder-
steund door Marlie Fran-
sen. (A-trainer) Om rich-
ting de toekomst het ni-
veau van de trainingen op 
een nog hoger niveau te 
krijgen zijn er nu 4 begelei-
ders gestart met de cursus 
Sportleider 2 Badminton. 
In deze cursus leren de 
deelnemers om zelfstan-

dig op een gestructureerde 
manier trainingen en ande-
re activiteiten te verzorgen. 
De cursus wordt verzorgd 
door Badminton Nederland 
en gegeven door Leon Flo-
rentinus. (B trainer). Tijdens 
de cursus wordt hij geassi-
steerd door Marlie. De vier 
trainers die de cursus vol-
gen geven op dit moment al 
training. Allemaal op een 
ander niveau. Marieke van 
Turnhout traint de jongste 
jeugd. Als deze kinderen 
doorstromen komen ze bij 
Wendy Verbrugge terecht. 
Monika traint de jongste 
jeugd in het tweede uur en 
Ton Slaets ontfermd zich 
over de oudste jeugd. Zo 
hebben we straks in elke 
leeftijdsgroep een Sl2 trai-

ner. 
Tijdens de cursus (6 cur-
sus dagen) worden in het 
praktijk gedeelte korte trai-
ningen verzorgd door de 
deelnemers.   BC Mixed 
heeft hiervoor enkele 
jeugdleden bereid gevon-
den om die trainingen te 
volgen. De cursisten kun-
nen hiermee meteen in de 
praktijk oefenen en de kin-
deren kunnen gratis extra 
training volgen. In februari 
op de afsluitende dag moet 
iedere cursist zelfstandig 
een volledige training ge-
ven aan een groep jeugd-
spelers. 
Hopelijk heeft BC Mixed 
na deze dag 4 kersverse 
SL2 jeugdtrainers. 
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Fitland Gemert BV
Vic. van der Asdonckstraat 55
5421 VB   Gemert
Tel.: (0492) 36 17 51

Zo. Nu eerst
een Bavaria

Die neem ik
met m’n forehand

PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

Antoon Coolenstraat 21
5421 RA  GEMERT

Telefoon:
0492  
36 25 35

Uitslagen
18-09 Mixed 6 - Brabantis 3 7-1

Bakel 4 - Mixed 6 3-5

Mixed 7 - Hanevoet 4 7-1

Mixed 7 - Con Brio 1 7-1

25-09 BCAB 1 - Mixed 1 4-4

Mixed 2 - Mixed 3 6-2

Hanevoet 1 - Mixed 5 3-5

Bakel 3 - Mixed 5 4-4

Programma en uitslagen jeugd

September / oktober
kl tijd Team bn

2-10 C 9.30 Mixed 4 - Boemerang 3 4

C 11.15 Bakel 1 - Mixed 4 5

H 9.30 Someren 2 - Mixed 7 15

H 11.15 Mixed 7 - Mierlo 11 13

9-10 B 9.30 Mixed 2- BCV 2 3

B 9.30 Mierlo 4 - Mixed 3 4

D 9.30 Mixed 5 - BCAB 3 11

D 11.15 Mixed 5 - BCV 3 12

E 9.30 Mixed 6 - Phoenix 1 13

E 11.15 Mixed 6 - Mierlo 7 14

16-10 A 9.30 Mierlo 2 - Mixed 1 1

B 9.30 Mixed 3 - Mierlo 3 2

C 9.30 Someren 1- Mixed 5 3

C 11.15 Mixed 5- Hanevoet 1 5

06-11 A 9.30 Mixed 1 - Mierlo 2 1

B 9.30 Boemerang 2- Mixed 2 4

E 9.30 Hanevoet 3 - Mixed 6 12

E 11.15 Brabantia 3 - Mixed 6 12

H 9.30 Phoenix 3 - Mixed 7 14

H 11.15 Hanevoet 4 - Mixed 7 14

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

Mixed 5
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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

20 21

Seizoensafsluiting 2015-2016

Op vrijdag 15 juli stond de 
afsluitende avond van het 
seizoen 2015-2016 op de 
agenda. Een weekje eer-
der dan de sluiting van de 
hal om de simpele reden 
dat er op de laatste speel-
avond al veel leden op va-
kantie zijn. Het was weer 
gezellig druk op deze af-
sluitende avond, Hans van 
Gend had het weer moge-
lijk gemaakt dat de BAC 
(Anja en Sonja) een lekker 
buffetje klaar konden ma-
ken.
Helaas deze keer geen af-
kopen van de drank, maar 
daar werd het niet minder 
gezellig van. Traditionele 
onderdelen van deze 
avond zijn het verdelen 
van de prijzen voor beste 
competitiespeler en –
speelster en de benoeming 
van de Mixed manager van 
het jaar. Hiervoor nam 
onze voorzitter Ton Slaets 
het woord. Voorafgaand 
aan de huldigingen werden 
Hans en Alie nog terecht 
bedankt voor hun goede 
zorgen van het afgelopen 

Door Ruud Fransen seizoen. Evelien 
Kuijpers (helaas 
niet aanwezig) 
werd uitgeroepen 
tot beste speel-
ster van het afge-
lopen seizoen 
(maar liefst 94%) 
en aangezien 
onze voorzitter 
zelf de beste spe-
ler was van het 
afgelopen sei-
zoen (83 % sco-
re!) nam de VCL-er (onder-
getekende) het woord om 
Ton te feliciteren met zijn 
bijzonder knappe presta-
tie. Nadat Ton het woord 
weer had terug genomen 
kon hij bekend maken dat 
Evi van Rixtel de beste 
vooruitziende blik had tij-
dens de Mixed Grill van vo-
rig jaar, zij had de beste 

spelers in haar team gezet 
en is daarmee de beste 
manager van het afgelo-
pen seizoen.
Kort daarna werd het heer-
lijke buffet geopend en 
was het tot nog erg laat 
heel erg gezellig in de kan-
tine. Een geweldige avond 
had een einde gemaakt 
aan een geweldig seizoen.
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Volop gezellig-
heid!

Op zaterdag 10 september 
stond de jaarlijkse bbq, 
mixed grill genaamd, weer 
op de agenda. De weergo-
den waren ons deze keer 
erg goed gezind. Bij aan-
komst op het landgoed van 
Lidy en Eize v.d. Vegt zag 
het er al direct gezellig uit. 
De B.A.C. had er weer 
voor gezorgd dat het er 
piekfijn uit zag.

Mixedgrill                         door Ruud Fransen

Het prieel was omge-
bouwd tot ruimte voor het 
vlees, de rest van het ter-
rein was voorzien van sta-
tafels en een prachtige 
nomaden tent, afkomstig 
uit de beroemde schuur 
van de familie. Op de ta-
fels lagen al de formulie-
ren voor de mixed-mana-
ger, elk jaar weer een hele 
puzzel. Wie moet ik erin 

zetten? Speelt deze speler 
wel alle wedstrijden? Is die 
niet geblesseerd? enz.
Even na 18.00 uur kwa-
men de eerste pilsjes uit 
de tapkraan, opnieuw aan-
gesloten door Toon, de 
man die alles weet van 
een perfect pilsje en er 
nooit één drinkt. Paul had 
gezorgd voor bier van het 
bekende (ahum) merk 
Schramowsky. Na enkele 
kritische blikken van de 
“bierkenners” bleek dit een 
prima biertje te zijn!
Nadat onze voorzitter de 
avond had geopend door 
de aanwezigen te bedan-
ken voor hun aanwezig-
heid en Eize en Lidy voor 
hun fantastische gastvrij-
heid kon de bbq opgestart 
worden. De eerst lapjes 
lagen al snel te bakken. 
Gelukkig kwam onze Anja 
er nog op tijd achter dat er 
ook nog ergens heerlijke 

Training competitie teams  
Maand 20.30-21.20 uur  21.20-22.10 uur 22.10-23.00 uur
OKTOBER M1/M2 M3/M4/JEUGD M1 M5/M6/M7/M8
NOVEMBER M5/M6/JEUGD M1 M7/M8 M1/M2/M3/M4
DECEMBER M3/M4 M1/M2/JEUGD M1 M5/M6/M7/M8
JANUARI M7/M8 M5/M6/JEUGD M1 M1/M2/M3/M4
FEBRUARI M1/M2 M3/M4/JEUGD M1 M5/M6/M7/M8
MAART M5/M6/JEUGD M1 M7M8 M1/M2/M3/M4
APRIL M3/M4 M1/M2/JEUGD M1 M5/M6/M7/M8
MEI M7/M8 M5/M6/JEUGD M1 M1/M2/M3/M4
In principe is het de laatste vrijdag van de maand vrij spelen.
Dit kan door feestdagen of in overleg met de trainer nog aangepast worden.
Je wordt hierover dan tijdig geïnformeerd.
Als je niet kunt trainen meldt je dan tijdig af bij FESTUS

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
 

Effe Festus.    
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bakjes vis stonden.
Later op de avond werd er 
weer bijzonder fanatiek 
ge-beerpongd en natuur-
lijk getafelvoetbald. Nieuw 
was de aanwezigheid van 
het spel Stef stuntpiloot, 
uit ervaring weet ik dat dit 
tamelijk lastig is na enkele 
van de onbekende bier-
tjes. Roger en Ruud kwa-
men er snel achter dat hun 
dochters Sanne en Lieke 

zeer snel beter werden 
aan de tafelvoetbaltafel 
(raar woord). Op het nip-
pertje wisten ze nog een 
kleine afgang te voorko-
men.
Nog later op de avond 
toen het ietsje frisser be-
gon te worden, gingen de 
vuurkorven aan. Pyroma-
nen Bas en Roger konden 
hun hartje weer ophalen 
en de gezelligheid ging zo 

mogelijk nog verder om-
hoog.
Zo rond half 2 waren de 
meeste gasten weer on-
derweg naar huis en was 
een meer dan gelukte en 
bijzonder gezellige Mixed-
Grill weer afgelopen. Een 
hartelijk dank aan de BAC 
en natuurlijk Lidy en Eize 
v.d. Vegt zijn zeer op zijn 
plaats!

Mixedgrill op landgoed 
van der Vegt.Was het eigenlijk

 wel vandaag?

Poesje 
mauw

  Alweer 
  melk, 
bwèèrk

 Ik ben
 de enige met 

een bord

      ‘t rauwe 
     vlees 
   is al 
klaar

Zonne
 vuurbal jonguh

BAMMM

Mijn duim zit er nog
          tussen

Die 
staan 
mooi 
op 
een 
rijtje            Haha

        ik heb 
       de
 kingpin

Nie eerlijk. 
Mijn 
poppetjes 
zitten vast

Iets minder 
lijm de volgende keer

Aaaaahhhhh 
ik  brak een nagel

Stil eens 
ik slaap al
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Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen/uitgegane stukken/mededelingen
3. Notulen ledenvergadering d.d. 16 oktober 2015
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2015-2016
6. Verslag kascommissie
7. Begroting 2016-2017
8a. Bedanken kaderleden:
       Anja Beekmans, 5 jaar Bac
       Gert Lahaije, 5 jaar CC
       Marieke van Turnhout, 15 jaar TC
8b. Jubilarissen:
       Robert Verbrugge, 25 jaar lid
9. Verkiezingen kascommissie: aftredend is Paul Boelens
10.Verkiezingen bestuur: aftredend en herkiesbaar: Peter van leuken en 
Gert Lahaije
11.Rondvraag
12.Sluiting

Jaarverslagen

Competitie commissie

De competitiecommissie 
is belast met het samen-
stellen van de competitie-
teams en de bekerteams. 
Dit gebeurt elk jaar aan de 
hand van een aantal re-

gels waarbij speelsterkte 
het belangrijkst is. Pas 
daarna komen punten als 
trainingsopkomst, inzet en 
eventuele wensen aan 
bod.
Afgelopen seizoen heb-
ben we met 8 teams aan 
de seniorencompetitie 

meegedaan en met 3 
teams aan de bekercom-
petitie.
Mixed 1 kende door een 
veelvoud aan blessures 
een heel moeilijk of zeg 
maar gerust bijna onmo-
gelijk seizoen. Deson-
danks was het tot op de 

Bestuur: “Deelnemers 
van BC Mixed, bedankt!” 

Laarbeek 
Sportief!
Op zondag 11 september 
jl. was de tweede editie 
van Laarbeek Sportief! Op 
4 locaties in Laarbeek lie-
ten verenigingen zien wat 
het sport- en beweegaan-
bod in het dorp is. Mensen 
van alle leeftijden konden 
op de diverse locaties 
gaan kijken, informatie in-
winnen en meedoen. Ton 
Slaets zit als voorzitter van 
BC Mixed in de organisatie 
van dit evenement. Hij is 
blij dat er zoveel verenigin-
gen meedoen, maar hij is 
vooral trots dat ook dit jaar 
BC Mixed weer met veel 
mensen vertegenwoordigd 
was. 

Een dag 
na de 
Mixed 
Grill is het 
niet van-
zelfspre-
kend dat 
je als vrij-
williger op 
komt dra-
ven om je 
club te 
promoten. 
Toch hebben veel leden de 
moeite genomen om dit 
wel te doen tijdens de af-
gelopen editie van Laar-
beek Sportief! 
In de kantine werd al vroeg 
een mooie informatiestand 
opgebouwd. En van 
10:30u tot 11:15u was het 
de beurt aan de jeugd om 
te laten zien wat badmin-
ton nu precies inhoudt. Er 
waren ook enkele senioren 

aanwezig 
die mee 
hebben ge-
speeld, 
maar ook 
begeleid 
hebben en 
kinderen 
die vanaf 
de tribune 
mee wilden 
doen opvin-
gen en hen 
wegwijs 
maakten in 

de wondere wereld van BC 
Mixed. Een speciale de-
monstratie was er van ons 
nieuwste project: BadMI-
NIton. Onder leiding van 
Anniek van Leuken lieten 
de kinderen van haar 
groep zien hoe leuk het is 
om al vanaf 4 of 5 jaar bij 
BC Mixed te komen. Van 
12:00u tot 12:30u was het 
de beurt aan de senioren 
om hun kunsten te verto-
nen. En dat deden zij dan 
ook met veel plezier en en-
thousiasme.  

Namens de organisatie en 
ook zeker namens mijzelf 
wil ik nogmaals iedereen 
van BC Mixed bedanken 
die heeft meegeholpen. 
Want we kunnen organise-
ren wat we willen, maar 
zonder vrijwilligers komt 
dat niet van de grond. 

Laarbeek Sportief.              Door Ton Slaets
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Redactie

De redactie bestaat uit An-
gela van Gelder, Marlie en 
Ruud Fransen en Arne van 
de Wijdeven. In het sei-
zoen 2015/2016 hebben 
we als redactie de stap ge-
zet om de minimiks digi-
taal en als alternatief voor 
een gedrukte versie aan te 
leveren.
We merkten dat een aan-
tal boekjes steeds bleef 
liggen, sommige boekjes 
haalden het einde van de 
avond zelfs niet (de prul-
lenbak werd wel bereikt), 
voor niet spelende leden 
werd een andere oplos-
sing gezocht en zo waren 

laatste speeldag span-
nend of handhaving in de 
Top-klasse toch zou luk-
ken. Door een afzegging 
van één van de belangrijk-
ste speelsters is dit echter 
niet gelukt. Na jarenlang 
mee te hebben gedaan in 
de top van de HBB, is 
Mixed 1 helaas gedegra-
deerd.
Mixed 2 mocht na het 
kampioenschap in de 
overgangsklasse vorig 
jaar nu meespelen in de 
Hoofdklasse. Al vanaf de 
start was duidelijk dat 
Mixed 2 in deze klasse 
thuis hoort, bijna steeds 
heeft dit team bovenaan 
gestaan en dat zijn ze ook 
heel knap gebleven, kam-
pioen en doorstomen naar 
de Top klasse van de HBB.
Mixed 3 is geëindigd op 
de 4e plaats in de over-
gangsklasse.
Het jeugdige Mixed 4 ging 
vanaf wedstrijd 1 als een 
speer in de 1e klasse. Nie-
mand kon in deze klasse in 
de buurt komen, Mixed 4 is 
dan ook glansrijk kampi-

oen geworden.
Mixed 5 is op de vijfde  ge-
eindigd in de 2e klasse. 
Mixed 6 speelde vorig jaar 
in de 3e klasse en stond 
voor het begin van de laat-
ste wedstrijd keurig boven-
aan, in de kampioenswed-
strijd waren 2 winstpartijen 
voldoende voor de titel. 
Als een echte kampioen 
waren dit direct de eerst 2 
partijen, weg spanning, te-
recht kampioen!
Mixed 7 en 8 streden in de 
4e klasse. Mixed 7 een 
zeer ervaren team (opae-
nomaopeennateam) en 
Mixed 8 bestaande uit na-
genoeg allemaal nieuwe 
spelers en de ervaren Pe-
ter van Leuken. Beide 
teams streden keurig mee 
in de middenmoot en ein-
digden allebei als 5e in 
hun poule.
  
In beker 1 wist Mixed de 
eerste ronde nog te win-
nen van BCV, in de 2e 
ronde was Mierlo helaas 
een maatje te groot. 
In beker 3 en 4 gingen 

beide teams 
door tot aan 
de finaledag 
in 2 bijzon-
der span-
nende wed-
strijden 
speelden 
beide teams 
tegen Ge-
mert. Beker 
3 liet al snel 
zien dat het 

die dag sterker was en 
sleepte de titel binnen. Be-
ker 4 leek het lange tijd niet 
te gaan halen, maar mede 
door een historisch single 
partij van Angela werd ook 
hier het kampioenschap 
binnen gehaald.
Al met al dus een zeer suc-
cesvol jaar voor onze club!

er nog een klein aantal re-
denen om eens te kijken 
naar een andere wijze van 
aanbieden.
De leden werden aange-
schreven en we vroegen 
wie boekje of pdfje wilden 
ontvangen. Na enige op-
startproblemen hebben 
we nu een prima werkwij-
ze en wordt de minimiks of 
in de zaal of via de e-mail 
gebracht.
Wij hebben als (nieuw) be-
leid dat ieder nieuw senio-
renlid automatisch de mi-
nimiks digitaal krijgt en ie-
der jeudlid een boekje. Wij 
willen voortaan in de e-
mail met het boekje men-
sen bekend maken met de 
mogelijkheid om een pa-
pieren versie te ontvan-
gen. Andersom zullen we 
ook in het boekje aange-
ven dat een digitale versie 
gekozen kan worden. Keu-
zevrijheid staat voorop.
Wij brachten 6 minimiksen 
uit dit seizoen. De jeugd-
paginas verschoven naar 
voren in de Minimiks. Met 
een flinke variatie in on-
derwerpen en veel kleuri-
ge foto's. Er kwam materi-
aal van veel kanten. Na-
tuurlijk, we hebben een 
kleine kern van vaste 
schrijvers, maar er kwam 
toch regelmatig een stukje 
van een nieuwe schrijfster 
of schrijver.
Wat ging goed?
Jeugdpen, koken met 
mixed, fotostrips, foto's, 
begeleiders schrijven veel 

BAC

bij de jeugd, uitslagen en 
standen en competitiespe-
lers, input van een paar 
teams, BAC activiteiten, 
voorzitter en notulen. Ad-
vertenties tussen de tek-
sten door. Vast proces en 
een soepel en geolied 
team.
Valt er dan niets te wensen 
over? Tsja onze computer 
crashed nogal regelmatig. 
Bij iedere minimiks wel 
een keer of 5. Het is een 
wat ouder beestje en wel-
licht dat er een vervanging 
gesponsord kan worden.

De BAC commissie is dit 
jaar weer uitgebreid. Met 
Martijn van Oefelt bestaat 
deze nu uit 6 personen. 
Martijn was immers altijd 
al bereid om daar waar no-
dig binnen de club te on-
dersteunen. Dergelijke be-
trouwbare personen zijn 
dan ook erg welkom ter 
ondersteuning. 
*De BAC is de Bijzondere 
Activiteiten Commissie 
van Mixed die gedurende 
het jaar diverse activiteiten 
voor leden en ‘de vrienden 
van Mixed’ organiseren. 
De BAC-2016 bestaat uit: 
Anja Beekmans, Sonja 
van Erp, Deany Muller, 
Paul van de Vegt, Martijn 
van Oefelt en  Roger van 
Lieshout.
2015
• Aan de voor-

avond van het nieuwe jaar 
vond de jaarlijkse Kerstrol-
lershow “ plaats van R.C 
de Oude Molen”. Geen 
mogelijkheid om te trai-
nen. Maar zoals elk jaar 
weet BC Mixed toch een 
alternatief te vinden. Geen 
‘oud Hollandse’ spelletjes 
avond maar een geheel 
nieuwe activiteit. Racket-
lon! Een combinatie van 3 
racketsporten welke we 
konden uitoefenen in de 
nabijgelegen tennishal. 
Squash en Tennis stonden 
op het programma, en 
voor deze vrijdagavond 
een keer geen badminton. 
Georganiseerd voor seni-
oren. Na de fysieke in-
spanning voor ieder de 
keuze om te kaarten, sjoe-
len, of gewoon gezellig 
aan de bar te zitten. Het 
sjoelen was het meest po-
pulair. Iedereen was en-
thousiast en ook dit jaar 
zou dit zomaar tot de mo-
gelijkheden kunnen beho-
ren. 
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2016
• 8 januari 2016. 
Joker en Rik toernooi. 
Vanwege de voorbereidin-
gen van de Kwizut feest-
avond wordt de jaarlijkse 
kaartavond ingelast. Altijd 
gezellig, altijd volle bak. 
Dit jaar konden we 40 pers 
verwelkomen. T.o.v. vorig 
jaar is dat een toename 
van 16 mensen. Natuurlijk 
ook op deze avond men-
sen die vanaf de bar de 
strijd aanschouwden. 3 
Riktafels en 3 Joker tafels. 
Jan de Jong was uiteinde-
lijk de grote winnaar bij het 
rikken met in zijn kielzog 
Rob Hollanders en Ton 
Slaets als goede respec-
tievelijk 2e en 3e. 

Bij het jokeren was het een 
gelijke opgaande strijd. 
Marlie Fransen als fana-
tiek jokeraarster werd 3e. 
Jeroen Lutterman en An-
niek van Leuken werden 
beide 1ste. Hoe anders 
was het vorig jaar toen één 
iemand tot joker werd ge-
kroond! Volgend jaar zelf-
de (vrijdag), zelfde tijd, 
zelfde concept, hopelijk 
met nog meer gegadig-
den. 

NOTE: BC Mixed en vrien-
den van … bereikte een 
nette , 5e bij Kwizut Laar-
beek 2015! 
“Wederom een feit dat BC 
Mixed een van de succes-
volste clubs is van Laar-

beek”
• Op 15 januari 
2016 vond de Nieuwjaars-
receptie plaats. Ook hier 
een verhoogd aantal aan-
wezigen. 60 personen 
t.o.v. 55 vorig jaar. Na de 
eerste vrije trainingsavond 
opende Ton Slaets het jaar 
met een kleine toespraak 
waarna met een toost op 
het nieuwe jaar. Er werd 
afscheid genomen van 
onze bar dame  Hilly. Hans 
van Gend verzorgde het 
warm en koud buffet.
• Op 20-februari 
2016 vond de kaderavond 
plaats.  Zoals we ook wel-
kom zijn bij de jaarlijkse 
Mixed grill konden we ook 
dit jaar terecht bij ons gast-

huis van de Vegt. Volle bak 
in de garage die als feest-
tent werd omgebouwd. Dit 
jaar een quiz, samenge-
steld door Ton en Stan. 
Muziek en beeld vragen 
maar ook vragen over al-
gemene kennis.  De beste 
(van de zes)  groepjes wa-
ren dit jaar Inse en Angela 
van Gelder, Eize van de 
Vegt, Hans van bommel, 
Ruud Fransen en Toon 
Boetzkes . En van al die 
vrijwilligers die Mixed om-
armt kan er maar één “dé 
Vrijwilliger” van het jaar 
zijn. Marlie nogmaals ge-
feliciteerd met de ‘Jan 
Driessens Vrijwilliger 
Award’. En dank nogmaals 
aan ons gastgezin Lidy en 
Eize.
• 9 april 2016. De 
Feestavond BC MIXED, 
gehouden in d’n Ekker. Vo-
rig jaar beloofde de BAC 
eenzelfde succesvol con-
cept. Maar de BAC zou de 
BAC niet zijn als we daar 
nog een schepje bovenop 
zouden doen. Een dans-
vloer vergroot tot 30 m2. 
Muziek van 2 DJ’s (Step-
han van Schijndel en Erik 
Kerkhof) die zich “de foute 
Vinyl show’ noemen. Als 
elk jaar had Anja weer 
zeer mooie prijzen bijeen-
geraapt. Dank aan de 
sponsors, maar zeer zeker 
ook dank aan Anja. Ook 
dank aan Hans van Gend 
voor gebruik van de kanti-
ne maar ook voor de hap-
jes en drankjes. Het zag er 

weer verzorgd uit. 
• 27 en 28 mei 
2016 stond in het kader 
van het Laarbeek nacht 
toernooi. Nadat vorig jaar 
Ganzeveer aan de organi-
satie tafel zat was het dit 
jaar de beurt aan BC 
Mixed. Reden om er seri-
eus mee aan de slag te 
gaan. Naast de BAC werd 
ook het Bestuur en de 
toernooi commissie inge-
zet om dit tot een succes 
te maken. Contacten met 
de gemeente (toestem-
ming om ’s nachts te ver-
blijven in de sporthal), 
brainstorming tussen BAC 
en toernooi commissie 
leidde tot een vernieuwd 
concept. Immers het Laar-
beek toernooi stond ook in 
het teken van het 55 jarig 
bestaan van BC Mixed. 
Om dit toch een speciaal 
tintje mee te geven wilden 
we het niet een alledaags 
toernooi laten worden. Re-
sultaat: het eerste Laar-
beek ‘Jubileum Nachttoer-

nooi’. Een uniek en ludiek 
toernooi waarbij letterlijk 
‘mixed’ de rode draad was. 
De gehele nacht werd 
sportief verzorgd door 
onze toernooicommissie 
met diverse spelelemen-
ten. Maar voldoende ont-
spanmomenten werden in-
gebouwd, immers “gezel-
ligheid stond voorop”. 
Daarvoor hadden we een 
super quiz in elkaar ge-
draaid, met sportvragen, 
film en muziek fragmenten. 
Na elke badminton ronde 
werd het fysieke afgewis-
seld met ontspanning (in-
telligentie, parate kennis 
etc). Nagenoeg iedereen 
speelde mee en we durven 
te zeggen dat het een suc-
cesvolle avond/nacht was. 
Beste ‘nacht’ speler van 
het toernooi werd Oskar 
Martens, terwijl het quiz 
groepje o.l.v. Bas Fransen 
de quiz bokaaltjes in ont-
vangst nam.   
Om 4.00 uur liep het eve-
nement ten einde maar 
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niet zonder een prima sluit-
stuk. Ofwel een geweldig 
ontbijt. Met z’n alle aan ta-
fel als één familie. Jammer 
dat de club die mijn naam 
deelt er niet was. Wellicht 
de volgende editie.  
• Op 15 juli heeft 
de afsluitingsavond van 
het seizoen plaats gevon-
den en op 10 september 
de Mixedgrill.  Voor mij ook 
de meest gezellige van de 
hele serie. Elders in deze 
minimiks het verslag van 
deze twee laatste BAC ac-
tiviteiten. 
Ook komend jaar gaan we 
als BAC weer ons onver-
moeibaar inzetten om er 
het komend jaar weer een 
leuk jaar van te maken. De 
BAC staat altijd open voor 
ideeën. We roepen dan 
ook graag iedereen op om 
met leuke ‘andere’ activi-
teiten’ te komen. Wij als 
BAC gaan dan bekijken 
wat de mogelijkheden zijn.
Dank aan alle Mixed leden 
en vrienden van Mixed 
voor al jullie enthousiasme 
en ‘gezelligheid’ van afge-
lopen jaar!

4 september begon er 
weer een nieuw seizoen. 
Dit seizoen is de jeugd-
commissie uitgebreid met 
Ruud van Kilsdonk.
6 en 7 november waren 
weer de jaarlijkse clubkam-
pioenschappen. De jeugd-

Jeugd commissie

begeleiding houdt terwijl zij 
hun eigen toernooi spelen 
ook de jongste kinderen in 
de gaten en helpen met tel-
len en regelen.
Op 4 december werden 
voor het eerst de pieten-
avond en ouder-kind-
avond samengevoegd. Dit 
werd een heel gezellige 
avond waarbij in het 1e uur 
de kinderen met hun ou-
ders zowel spelletjes als 
wedstrijdjes speelden, sa-
men met 3 zwarte pieten. 
In het 2e uur werden de 
spelletjes opgeruimd en 
werd een husseltoernooi 
gespeeld.
Op 31 januari werd voor 
het 2e jaar op rij een ex-
tern-jeugdtoernooi georga-
niseerd. Alle wedstrijden 
worden hierbij geteld door 
vrijwilligers, waarvan een 
groot deel bestond uit de 
jeugdtrainers.
Op 5 februari werd een 
carnavalstraining gehou-
den. Alle kinderen moch-
ten verkleed komen, en 
vele deden dat dan ook! 
Stan had car-
navalsmuziek 
geregeld, waar-
door er vrolijk 
gedanst werd 
tijdens de wed-
strijdjes. 
Op 15 april 
werd een 
vriendjesavond 
georganiseerd. 
Deze keer zon-
der spelletjes. 
De vriendjes en 

vriendinnetjes deden mee 
met de training en speelde 
wedstrijdjes.
In de maand mei worden 
de nieuwe teams voor de 
jeugd voor volgend sei-
zoen samengesteld en 
doorgegeven aan de HBB. 
Ondertussen heeft Ruud 
aangegeven niet langer 
door te gaan binnen de 
jeugdcommissie. Vanaf 20 
mei wordt de jeugdcom-
missie weer aangevuld 
met Paul vd Vegt.
Op 4 juni werd de 2-jaar-
lijkse jeugddag gehouden. 
Met geweldig weer, had-
den we weer een geweldi-
ge dag.  ‘s morgens werd 
een speurtocht gelopen 
door de kinderen vanaf 7 
jaar, de mini’s bleven op 
het veld voor een heerlijk 
verhaal onder de zee. Na 
deze ochtend gingen de 
mini’s weer naar huis, voor 
de andere kinderen was 
nog een zeskamp gere-
geld met veel waterspel-
len. 
17 juni weer een druk be-

Op 6 en 7 november wa-
ren er weer de jaarlijkse 
clubkampioenschappen. 
Deze keer georganiseerd 
zoals bij het open toernooi. 
De inschrijvingen werden 
geregeld door Anniek en 
Anja. Daardoor kon de TC 
zich concentreren op het 
toernooi zelf.  Het was 
weer flink puzzelen om ie-

dereen mooi in te plan-
nen. In een superstrak 
tijdschema werden  388 
wedstrijden gespeeld 
door 89 deelnemers.
Op 31 januari werd voor 
het 2e jaar op rij het open 
jeugdtoernooi georgani-
seerd. Er waren 106 deel-
nemers van 11 verschil-
lende verenigingen. Er 
werden 372 wedstrijden 
gespeeld. Mede door het 
systeem van de wacht-
banken, en vaste tellers 
verliep de dag uiterst soe-
pel.
Van 27 op 28 mei werd 
samen met de BAC het 
laarbeek nachttoernooi 
georganiseerd. Wij regel-
de het badmintongedeelte 
waarbij om 1uur in poules 
werd gespeeld, om 3 uur 
in een kort singeltoernooi 
om de king and queen of 
the night werd gestreden 
en om 5 uur het winnaar/
verliezer systeem werd 
gespeeld. Er waren 40 
deelnemers van Mixed en 
Ganzeveer.

Toernooicommissie

De websitecommissie be-
staat al jaren uit Harrie en 
Rien, waarbij de taakver-
deling is dat Harrie nieuwe 
dingen ontwikkelt en Rien 
de site bijhoudt. Na het in 
gebruik nemen van de 
nieuwe website 1,5 jaar ge-
leden, hebben we ook een 
nieuw beheersysteem in 
gebruik genomen en dit 
bleek afgelopen jaar niet 
zo’n goede keus te zijn ge-
weest. Het beheren was 
voor Rien niet of nauwe-
lijks mogelijk en ook het 
bijhouden van de ledenlijst 
en de foto’s werkte niet zo-
als zou moeten. Deze ta-
ken kwamen daardoor bij 
Harrie te liggen. Door de 
geboorte van zijn dochter 
en een verhuizing had hij 
weinig tijd; daardoor is er 
helaas niks nieuws over de 
website te melden.
Om dit voor komend jaar te 
verbeteren is er afgelopen 
maanden hard gewerkt 
aan een nieuw beheersy-
steem. Dit staat op het 
punt om in gebruik geno-
men te worden en hiermee 
kunnen de taken om de 
site bij te houden weer net-
jes verdeeld worden. Daar-
mee kan Harrie weer wer-
ken aan de nieuwe functies 
voor de site, want het wen-
senlijstje is nog lang ge-
noeg!

Websitecommissiezochte ouder-kindavond. 
Op 8 juli werden door het 
bestuur alle jeugdbegelei-
ders getrakteerd op bos-
sche bollen. We hebben 
een nieuwe mijlpaal van 70 
jeugdleden bereikt. 
22 juli laatste trainings-
avond waarop zoals altijd 
een apenkooi werd opge-
bouwd. Deze keer 2 vari-
anten, 1 voor de kinderen 
tot ca 7 jaar om half 7. En 
een grotere variante om 
half 8 voor de kinderen van 
8 tot 18.  
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Sinds de verhuizing van 
Mixed van de oude naar de 
nieuwe sporthal d'n Ekker 
in augustus 2013, staat het 
papieren archief van de 
vereniging bij ondergete-
kende thuis. De bedoeling 
is dat de betreffende stuk-
ken beter gearchiveerd 
worden en bovendien gedi-
gitaliseerd. Daarna zou een 
nieuwe opslagplaats ge-
zocht moeten worden. 
In 2014 zijn alle gewonnen 
en bewaard gebleven 
sportprijzen gefotografeerd 
en als 'digitale prijzenkast' 
op de website gepresen-
teerd. Hierbij werden twee 
toernooiprijsjes gevonden 
uit de beginperiode van 
Mixed 
Vanaf april 2015 beschikt 
Mixed over een programma 
om het archief te digitalise-

ren, de NAS (Network At-
tached Storage), een op-
slagmedium dat op het 
netwerk aangesloten is.  
Als eerste zijn daarop de 
foto's gezet die digitaal be-
schikbaar waren. Deze 
moeten nog op jaartal  en/
of op onderwerp geselec-
teerd worden. Een groot 
aantal papieren foto's 
moeten nog gescand wor-
den. De oudste corres-
pondente (brieven en der-
gelijke) zijn inmiddrels ook 
gescand en in de NAS ge-
zet. Momenteel worden 
denotulenboeken ge-
scand. Om de twee weken 
zijn Jan en ondergeteken-
de bezig met het scannen 
en archiveren van de di-
verse stukken. De clubbla-
den, foto's en Laarbeker-
artikelen die al digitaal 
zijn, worden vrijwel direct 
in de NAS ingeladen.  
Er is voor wat betreft het 
papieren als het digitale 
archief nog veel werk te 

verzetten. Maar lang-
zaamaan wordt steeds 
meer papieren archief di-
gitaal, beschermd tegen 
verval en verlies en wor-
den diverse digitale be-
standen bijeengebracht 
op een plek.  
Vanaf 2012 is er geen aan-
vulling meer op het papie-
ren archief. Alles is digi-
taal geworden en vanaf 
die tijd ook helaas uit 
beeld verdwenen. Het is 
daarom van belang dat de 
diverse kommissies mee-
werken om hun stukken te 
archiveren, door ze aan 
ons aan te bieden. 
Op termijn zou de NAS 
(gedeeltelijk) toegankelijk 
kunnen worden voor de 
Mixedleden. 
Mixed kent geen archief-
commissie. Toch is het be-
langrijk om het beheer van 
het mixed-archief een 
continu karakter te geven 
zodat het ook in de toe-
komst beschermd blijft. 

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

Door Rien van Kessel

Digitaal Mixed Archief 2015-2016Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
De start van de nieuwe 
competitie, september 
1991, begon met een ne-
derlaag van het zondags-
team, spelend in de over-
gangsklasse. Gemert 2 
bleek toch iets te sterk 
voor de studenten van 
Mixed. De studenten, die 
alleen in het weekend thuis 
waren en dus alleen op 
zondag competitie speel-
den waren Remco Pletten-
berg en René Schepers, 
studenten uit Tilburg, Arne 
van de Wijdeven stude-
rend in Wageningen,  San-
dra Driessens studeerde in 
Utrecht. Verder Marian v d 
Wildenberg en Marlie 
Smits, tegenwoordig beter 
bekend als Marlie Fran-
sen. 
Mixed had nog een zon-
dagsteam met Monika 
Sonneveld en Danny Vere-
ijken, Thierry Palmers en 
Rob Slaets. Teamleider 
Jorg Kerkhof. Het ver-
schijnsel zondagsteam be-
staat niet meer. BC Mixed 
had dat seizoen twee 
teams in de overgangs-
klasse, twee in de eerste, 
tweede en derde klasse en 
tot slot een team in de vier-
de klasse.
Van de bijna 50 spelers 
van toen zijn er nog 15 die 
regelmatig hun partijtjes 
spelen en tien daarvan 
spelen, al meer dan 25 

jaar, hun com-
petitie. 
Ook in deze 
Minimiks een 
verhaal over 
de kosten van 
de HBB. BC 
Mixed betaalt 
per jaar 4000 
gulden aan de 
Helmondse 
badminton 
Bond, per Mixed lid onge-
veer 25 gulden.
Bij de NBB betaalt men 
voor een lidmaatschap al 
25 gulden. Dan komen 
daarbij nog de kosten voor 
de competitie bij.  Zo beke-
ken was de HBB toch stuk-
ken voordeliger. 
Een uitgebreid artikel van 
vijf pagina’s over warming 
up en cooling down. Deze 
informatie is zelfs nu nog 
interessant. 
De waarnemend voorzit-
ter, Rien van Kessel had 
het over strubbelingen en 
frustraties van het afgelo-
pen seizoen. Het ging 
vooral over de zaalwacht, 
ook een fenomeen dat al 
lang niet meer bestaat.
Te lezen was dat Loes 
dochter van Gert en Yvon-
ne en Romy dochter van 
Eric en Marjo zijn geboren. 
Ze zijn nu dus 25.    
Natuurlijk weer veel humor 
in dit blad: 
Uit Spo(r)tnoten:

Een van de vier Nederlan-
ders doet belangeloos iets 
voor een ander. Dat is de 
cement van onze samenle-
ving. 
Uit Even lachen:
Greetje zit met haar nieu-
we vriendje op het bankje 
in het park. Ze zegt tegen 
hem: “Wil je zien waar ik 
aan mijn blinde darm ge-
opereerd ben?”
Vriendje: “Ja, laat maar 
eens zien!”
Greetje: “Kijk, daar in dat 
gebouw waar al die lam-
pen branden!”

Door Tini Verbrugge inge-
zonden Taal problematiek:

Het meervoud van slot is 
sloten.
Maar toch is het meervoud 
van pot geen poten.
En . . . 
En noemt u een manne-
tjesrat en rater?
Dat gaat wel op bij een kat 
en een kater.



MINIMIKS September 2016MINIMIKS September 201640 41

Olympische spelen           door Ruud FransenBadminton Nederland nieuws 

Carlton eredivi-
sie weer van 
start.
Door Jan Driessens

De Carlton Eredivisie is de 
hoogste klasse van het Ne-
derlandse Badminton in 
competitieverband. De 
Carlton Eredivisie  2016-
2017 is opgebouwd uit 2 
Fases.
In Fase 1 spelen de 10 
teams in een halve compe-
titie tegen elkaar. In Fase 2 
worden de teams onder-
verdeeld in twee poules 
van 5. De nummers 1 t/m 5 
spelen vervolgens een 
hele competitie. Na deze 
competitie spelen de num-
mers 2 en 3 een halve fi-
nale om te bepalen wie te-
gen de nummer 1 mag 
strijden in een finale om 
het Landskampioenschap.
De nummers 6 t/m 10 spe-
len in een hele competitie 
voor handhaving. De num-
mers 9 en 10 kunnen direct 
degraderen of spelen pro-
motie/degradatie wedstrij-
den tegen teams uit de 
Eerste Divisie.
De seizoen opening van de 
badmintoncompetitie was 
dit jaar gepland in Tilburg. 
Op zaterdag 10 sep-tem-
ber speelden tien teams 
vijf wedstrijden in één loca-

tie. Volgens insiders sfeer-
loos, met nog geen 100 
man publiek, maar daar-
over kan men van mening 
verschillen.

Standenlijst eredivisie
1 Zundert / Velo 2 14 6 Victoria 2 8
2 Duinwijck 2 12 7 Amersfoort 2 7
3 DKC 2 11 8 Roosterse BC 2 4
4 Almere 2 10 9 Zijderveld 2 4
5 Barendrecht 2 9 10 Hoornse 2 0 0

Uitslagen
Almere Amersfoort 5-3
Roosterse Velo 2-6
Barendrecht Victoria 5-3
DKC Zijderveld 7-1
Hoornse Duinwijck 0-8

Roosterse Almere 3-5

Barendrecht Amersfoort 4-4

Hoornse Velo 0-8

Zijderveld Victoria 3-5

DKC Duinwijck 4-4

Over de teams: 
De Hoornse Badmintonvereniging komt het komende sei-
zoen uit in de Carlton Eredivisie.
Na de terugtrekking van BV Slotermeer en nadat BC 
Smashing had aangegeven voor dit seizoen de openge-
vallen plaats niet te willen invullen, is er een verzoek ge-
daan aan Hoornse BV. Zij hebben hier-op positief gerea-
geerd.
VELO, de badmintonclub uit Wateringen die in 1966 werd 
opgericht, is de titelverdediger. Zij werden in het seizoen 
2015/16 voor de elfde keer landskampioen in de Neder-

landse eredivi-
sie. Victoria en 
Roosterse ko-
men uit Lim-
burg. Sinds BC 
Nuenen, 
landskampi-
oen in eind ja-
ren 80, zijn er 
geen Bra-bant-
se teams in de 
eredivisie. 

Rio de Janeiro
Olympische spelen
Wat hebben we genoten 
van de Olympische spelen 
in Rio de Janeiro. Prachtige 
sportprestaties, emoties, 
feest, records etc. Gelukkig 
waren er deze keer ook 
weer Nederlandse sporters 
in het badmintontoernooi 
aanwezig. 
Eefje Muskens en Selena 
Piek doen al langere tijd 
mee op het allerhoogste ni-
veau in de dames dubbel 
en hebben zich al vrij snel 
geplaatst voor de spelen, 
ook Jacco Arends had zich 
samen met Selena ge-
plaats voor de GD. Dit le-
verde voor onze mooie 
sport al voor de spelen ge-
weldige promotie op. Hum-
berto Tan heeft ervaren 
hoe vreselijk zwaar een 
badmintontraining is en ook 
de broers Ronald en Michel 
Mulder weten inmiddels dat 
badminton heel veel meer 
is dan het overslaan van 
een sjuutje. 
Op de spelen zelf hebben 
Selena en Eefje hun kwali-
ficatie helemaal waar ge-
maakt, als 8e op de wereld-
ranglijst in de DD hebben 
ze keurig de kwart finales 
bereikt. Hoewel af en toe 
duidelijk wat zenuwachtig 
op dit wereldpodium heb-
ben ze prachtige wedstrij-

den laten zien. Af en toe 
zelfs live te volgen op stu-
dio sport maar anders toch 
zeker via het internet. Uit 
reacties op facebook weet 
ik dat er niet alleen in hui-
ze Fransen naar de pres-
taties van onze badmin-
tonners is gekeken.
Eefje en Selena wonnen 
hun eerste 2 poulewed-
strijden en waren daar-
door al geplaatst voor de 
volgende ronde. Er werd 
alleen verloren van de nr. 
1 van de wereld en de la-
tere winnaressen van het 
goud.  In de kwart final 
werd verloren van een an-
der japans koppel (Shin en 
Yung), dit koppel wist uit-
eindelijk de bronzen me-
daille te behalen. Absoluut 
geen schande dus om hier 
van te verliezen. Eefje en 
Selena konden dus met 
opgeheven hoofd gaan 
genieten van de laatste 
dagen en de slotceremo-

nie in Rio. Ze hebben het 
badmintonnen weer prach-
tig terug op de kaart gezet. 
Dit zal zeer zeker ook gun-
stig zijn voor de toekomsti-
ge subsidie van het NOC-
NSF!
Voor Jacco en Selena ein-
digde de spelen wel na de 
eerste ronde, na 2 ver-
liespartijen hebben ze de 
laatste poulewedstrijd toch 
nog keurig gewonnen zo-
dat ze toch nog een goed 
gevoel aan de spelen heb-
ben over gehouden.
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De plant en zijn verhaal    door Tom Poppelaars

Septober vol passie
En toen lag de eerste Mini-
miks van het seizoen weer 
voor je snufferd en was het 
alweer septober.
Wa waar de vakantie toch 
skon hè, moi nazommer-
weer hebben we he buur-
man, nejeneje veul te heit! 
en ik heb geen zin om weer 
naar school te gaan, waren 
vaak te horen de afgelopen 
weken.

Ik stond pas bij een niet na-
der te noemen Laarbeekse 
ondernemer en we hadden 
het over de standaard on-
derwerpen; het weer en 
hoe de vakantie was ge-
weest. Ik moest alweer na-
denken zo lang leek het ge-

leden. Hij lachte, en zei 
toen: “Vakantie des niks 
voor men. Bahbah, meh 
dieje caravan op pad naar 
Frankrijk, een hoop zooi 
mee, de gezeur wa er alle-
maal vergeten is of nog 
moet gebeuren….” En ei-
genlijk gaf ik hem groot ge-
lijk! Waarom zou je weg 
gaan om maar mee te kun-
nen vertellen bij de koffie-
automaat als je weer naast 
je collega staat? Als je je 
fijn voelt thuis met je fami-
lie en vrienden om je heen, 
wat wil je dan nog meer. 
Oke…… zon, even geen 
bekende koppen en een 
lekkere koude fles bier/ 
wijn natuurlijk.

Nu zou ik het eigen-
lijk over een plant 
moeten hebben in 
deze rubriek, omdat 
we dat “afgesproken” 
hebben. Maar er 
heerst een onrustige 
najaarsstorm in mijn 
hoofd, dus ik doe het 
deze keer niet. 
Verhuizen, verbou-
wen, tuinontwerp 
maken, open dag or-
ganiseren, met de 
buurvrouw buurten, 
en nog even een 
pakje op de post, 
mailtje van Arne voor 
deze Miks lezen, “ga 
je straks mee wat 
drinken?” Oh ja! 

Straks komen er nog kij-
kers. Veel leuks om te 
doen, en dat zal nog wel 
even zo blijven.

We hebben zo allemaal 
onze eigen dingen te doen 
en we hebben onze passie 
voor muziek, passie voor 
ons werk, passie voor ons 
schatje, passie voor het 
ontwerpen van een nieuwe 
tuin die perfect past bij de 
wensen of juist passie voor 
goede wijn. Maaaaaar 1 
ding is zeker….. De aller-
meeste passie heeft de 
Passiebloem! (Passiflora 
caerulea)

-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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Vroeger voor het eerst gegeten bij 

een tante en het is  een erg lekker 

bijgerecht  bij je rijsttafel

Remy Wieland

Voor de volgende “ko-
ken met Mixed” wil ik 
graag weten wat het 
favoriete recept van 
mijn teamgenoot 
Paul Boelens? 

Bak alles ongeveer 2 minuten ( knoflook mag niet verbranden). 
Haal het salamblaadje eruit, schenk het kopje water erbij, vuur 
iets hoger zetten en roeren. Zodra het gaat borrelen doe je de 
twee eetlepels stroop erbij en blijf je roeren.Tegen de tijd dat het 
water verdampt is wordt het stroperiger . Nu gooi je de frietstick-
jes erbij, vuur iets hoger zetten en schep alles maar om.
Je bent klaar met omscheppen als de bodem van de wok droog 
is. Schep alles op een groot bord,  laten afkoelen en dan schep 
je er twee eetlepels gebak-
ken uitjes doorheen. Tot 
slot giet je er een eetlepel 
ketjap overheen, omschep-
pen en klaar. 

Smakelijk

Sambal Goreng(gebakken)  kentang (aardappel) 
kering(droog)

Benodigheden:
1 zak frietsticks  (naturel 150 gram  bv  croky), 3 eetlepels zonne-
bloemolie, ½ theelepel zout, 1 sjalotje (klein gesneden), 2 teentjes 
knoflook(fijngesneden), ½ theelepel Laos(poeder),  ½ theelepel as-
sem ( tamarinde uit een potje), 1 theelepel Trassi (klein gesneden),  
1 blaadje salam, 1 rode peper (zaadlijst verwijderen, in kleine stuk-
jes snijden , 2 theelepels sambal oelek,   1/4 kopje heet water, 2 
eetlepels Zeeuwse Boerin keukenstroop , 1 eetlepel ketjap Manis , 
2 eetlepels gebakken uitjes ( kant en klaar te koop)

Tip: leg voordat je aan de 
slag gaat alle benodigheden 
die je gesneden ,gemalen of 
gehakt hebt klaar in schaal-
tjes of bakjes.

Bereiding:
Verhit de olie in een wok en 
gooi de sjalot en zout erin, 
fruit de sjalot een minuut of 
twee zodat het lichtbruin 
verkleurt, zet het vuur iets 
lager en voeg toe:   De knof-
look – laos – Salam (blaadje 
heel laten)- sambal – rode 
peper (Lombok ) en trassie
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de ontmoeting en er wordt 
hardop gezegd 'wat moe-
ten we toch doen zonder 
het spel badminton uit In-
dia. Het nieuwe spel schijnt 
een heel apart effect te 
hebben op de deelne-
mers', zo wordt in het arti-
kel geschreven.
Dat het spel in het begin 
(1874) anders werd ge-
speeld dan dat we nu 
doen, wordt in het artikel 
ook duidelijk.
'Het spel van Badminton 
kan gespeeld worden door 
twee, vier, zes of acht spe-
lers. Gebruikelijk is het 
spelen met een battledore 
(houten plankje met een 
handvat) en shuttlecock 

(pluimbal), maar bij wind 
(er werd in het begin buiten 
gespeeld) worden rackets 
en een wollen bal gebruikt. 
Het speelveld heeft ver-
schillende afmetingen, af-
hankelijk van het aantal 
spelers (het spel werd in 
het begin met twee, vier, 
zes om meer mensen ge-
speeld). Afhankelijk van 
het aantal deelnemers 
werd de afmeting van het 
speelveld aangepast. Het 
veld wordt uitgezet door in-
kervingen in de grond of 
door krijt op de vloer. In het 
midden wordt een net ge-
hangen of een touw met 
een doek. De voorkeur 
gaat echter uit naar een 

net omdat je daarmee de 
mogelijkheid hebt om el-
kaar te zien. 
Badminton kan ook ge-
speeld worden in een be-
sloten ruimte, het net hangt 
dan van muur tot muur. Als 
de pluimbal de muur raakt 
is hij uit. Het is een prima 
amusementsspel voor zo-
wel de winter als de zomer.'
Het badminton was zeker 
in het begin een spel van 
de elite waarbij men het so-
ciale aspect erg belangrijk 
vond; een praatje maken, 
een drankje doen. Wat dat 
betreft is Mixed dicht bij 'de 
wortels van het oude bad-
minton uit Engeland' geble-
ven.

Mari en Kitty Coppens
Kerkstraat 22   5741 GL   Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249  Mob.: 06 22235797 
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Mixed schrijft geschiedenis  

Deel 7
Krantenartikel 
1874, een nieuw 
spel uit India

Gravure uit The Daily Graphic 25 april 
1874

Omstreeks 1873 wordt in 
Engeland een spel geïntro-
duceerd; battledore and 
shuttlecock, voor het eerst 
op een feest in het land-
huis; Badminton House ge-
noemd. Het werd gespeeld 
door gepensioneerde En-
gelse officieren die het spel 
in India hadden leren ken-
nen. Het spel, dat naar het 
landgoed 'Badminton' werd 
genoemd, won snel aan 
populariteit. Een rage werd 
het ook genoemd.
Dit kwam ook doordat en-
kele tijdschriften aandacht 
schonken aan het nieuwe 
spel uit India. Isaac Spratt, 
een speelgoed verkoper in 

Londen, publiceerde in 
1860 een boekje genaamd 
'Badminton Battledore - a 
new game'. In alles wat ik 
daarover tegenkom blijkt 
dat het boekje niet be-

waard is ge-
bleven. The 
Cornhill Ma-
gazine, The 
Field Magazi-
ne en Magazi-
ne Harper's 
Bazar be-
steedde ook 
aandacht aan 
het nieuwe 
spel. Een arti-
kel uit 1863 in 
The Cornhill 
Magazine be-

schrijft badminton als 
'batlledore en shuttlecock 
'gespeeld aan twee kan-
ten van een scheidslijn vijf 
voet van de grond'. Het 
bleek erg moeilijk om een 
van deze artikelen te ach-
terhalen, maar van het 
New Yorkse fashian ma-
gazine 'Haper's Bazar' 
heb ik een artikel uit 9 mei 

1874 gevonden.  
Het geeft een interessant 
inzicht hoe men in 1874 te-
gen badminton als nieuw 
spel aan keek. In het En-
gelstalige artikel wordt het 
nieuwe spel consequent 
badmington genoemd. De 
reden hiervoor is mij niet 
duidelijk geworden, maar 
het lijkt een spellingsfout te 
zijn. In onderstaande cita-
ten heb ik dat aangepast. 
Er wordt melding gemaakt 
dat het nieuwe spel recen-
telijk was geïntroduceerd 
vanuit India naar Enge-
land. 
'In India steekt het de po-
pulaire sport cricket naar 
de kroon. Het spel is niet 
alleen populair bij jongeren 
maar ook bij de wat oudere 
mensen. Het lijkt een hila-
risch effect te hebben op 
de spelers, te beoordelen 
aan het gelach en het ple-
zier dat er mee gepaard 
gaat. En hoe heerlijk is het 
om na het spel te relaxen, 
een praatje te maken, een 
drankje te nemen en te flir-

ten met 
een 
mooi 
miss. Ie-
dereen 
kijkt al-
weer uit 
naar de 
volgen-

Door Rien van Kessel
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gadering voortgezet. Uit-
zondering, wederom, BC 
Mixed en BC Ganzeveer.
Commissieverslagen van 
jeugd, senioren en PR ble-
ken hamerstukken. Geen 
vragen, geen opmerkin-
gen. Onze oud-trainer 
Frans gaf een goede uitleg 
over de plannen om de 
Centrale Jeugdtraining ver-
der aan te laten sluiten op 
de verenigingen. Hij legde 
uit hoe hij bij verenigingen 
wil komen kijken. Er wordt 
nog gezocht naar sponsors 
om een en ander financieel 
te ondersteunen.
Willie Manders gaf kort uit-
leg over de financiele stand 
van zaken. Geen vragen of 
opmerkingen. Ruud moest 
helaas ook hier een krach-
tig bericht delen betreffen-
de het volledig negeren 
van meerdere verzoeken 
aan een betreffende ver-
eniging welke in de kas-
commissie hoorde te acte-
ren.
De reglementencommissie 
nam het woord en gaf het 
lang niet meer af. Regle-
mentswijzigingsvoorstellen 
werden stilzwijgend aange-
hoord en goedgekeurd. 

Hoewel 
gezegd 
mag wor-
den dat 
het stukje 
over 
schorsing 
middels 
een per-
soonlijke 
noot door 
onderge-
tekende wel leidde tot vro-
lijke reacties van deze en 
gene.
Ruud nam wederom het 
woord en droeg twee 
mooie speeches voor 
rondom het afscheid van 
Ton Coolen en Ilse Her-
mans. Een terecht applaus 
volgde.
Ferry Tabor (oud Mixed lid) 
werd onder volledige 
goedkeuring tot voorzitter 
van de BCS en bondscom-
petitieleider verkozen.
Toen was het grote mo-
ment voor Ruud dan toch 
gekomen. Na 3 jaar met 
hart en ziel voorzitter te 
zijn geweest voor de HBB 
nam hij afscheid. Marlie 
maakte onderwijl foto;s en 
de zaal was klaar voor de 
bedankjes en speech van 

de vice 
voor-
zitter 
W Sau-
ve. 
Zonder 
verder 
in de-
tails te 
treden 

mag gezegd worden dat 
hier het woord anticlimax 
op zijn plaats is. Persoon-
lijk heb ik sterkere spee-
ches en fijnere bedankjes 
gehoord. Jammer.
De avond eindigde daarna 
met een paar vragen rond-
om waarom het zo moeilijk 
is om leden te werven en 
houden. Onze eigen Ton 
gaf goede tips en stelde 
juiste vragen. Muv BC 
Ganzeveer werd hier toch 
weer lauw op gereageerd 
door anderen.
Tsja en zo eindigden we de 
avond met een goedge-
keurd verslag en begroting 
en zonder voorzitter. The 
games must go on werd 
ooit gezegd. Voor de HBB 
gaan de games on. We 
hebben weer twee compe-
tities en bekerwedstrijden. 
Dus voor de spelers gaat 
het allemaal weer verder. 
Het komende jaar echter 
zal er nog heel hard ge-
trokken moeten worden 
aan het organisme HBB 
om te voorkomen dat er 
negatieve gevolgen gaan 
komen.

 Algemene jaarvergadering HBB

Begin september vond de 
HBB algemene ledenver-
gadering plaats.
Deze vergadering stond in 
het teken van afscheid en 
welkom maar daarover la-
ter meer.

 
Ruud Fransen opende als 
voorzitter de vergadering 
met een sterke en vooral 
duidelijke speech. Hij be-
nadrukte het fantastische 
werk van Walter Gelten en 
had een mooie tekst voor 

hem uitgesproken. Ruud 
was overduidelijk niet ge-
lukkig met het gebrek aan 
steun van de meeste ver-
enigingen voor wat betreft 
de zoektocht naar nieuwe 
bestuurs- en commissiele-
den. Vooral het totale ge-
brek aan response van bij-
na iedere vereniging (uit-
zondering onder andere 
BC Mixed) was een doorn 
in het oog. Gedurende de 
vergadering werd Ruud 
voorzichtig gesteund door 
de overige bestuursleden. 
Vanuit de zaal werd dit ge-
brek aan respons helaas 
gedurende de gehele ver-

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!

Door Arne van de Wijdeven

Het bestuur van de HBB bij aanvang van de vergadering: Mar-
tin Kuijpers, Ruud Fransen, Willie Sauve en Willy Manders
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 Reglements wijzigingen HBB

Tijdens de laatste algeme-
ne vergadering van de 
HBB werd een aantal re-
glementswijzigingsvoor-
stellen goedgekeurd. Dit 
betrof wijzigingen in jeugd- 
en seniorenwedstrijdregle-
ment en het huishoudelijk 
reglement. Het merendeel 
van de wijzigingen heeft te 
maken met digitalisering 
van de badmintonwereld 
(wij doen niet meer aan 
rondschrijven maar aan 
rondmailen, wij hebben 
geen bondsblad maar een 
bonswebsite en bonds on-
line platformen). Daar-
naast brachten we wijzi-
gingen aan in de verplichte 
grootte van de commis-
sies (mag allemaal kleiner, 
want minder handwerk en 

meer digitalisering).
Is er dan geen enkele re-
gel veranderd welke met 
badminton te maken 
heeft? Ja, voor het inval-
len. Bij de senioren:
Nadat iemand voor de der-
de maal in een team is in-
gevallen dan wordt die 
speler vastspeler van dat 
team. Die regel bestaat al. 
Daar wordt nu aan toege-
voegd:
In navolging op artikel 14e 
geldt dat voor het betref-
fende team eventueel een 
nieuwe volgorde voor de 
singles moet worden be-

http://www.hbbond.nl/

paald. Deze plaatsingscij-
fers worden tezamen met 
de B.C.L vastgesteld voor 
de eerstvolgende competi-
tiewedstrijd.
 
Bij de jeugd:
Voor toernooien is een D 
klasse toegevoegd en de 
leeftijden (peildatum 1 
september van het lopen-
de speelseizoen) per klas-
se zijn aangepast.
A-klasse t/m 17 jaar, B-
klasse t/m 15 jaar, C-klas-
se t/m 13 jaar, D-klasse 
t/m 11 jaar, P-klasse t/m 9 
jaar

Door Arne van de Wijdeven

 Loting bekerwedstrijden HBB

Eerste Ronde Donderdag 24-11-2016
Beker 1 Mixed – BCAB

Mierlo – Con Brio (team 2)
Sm. Bruang – BCV
Phoenix – Ganzeveer

Con Brio 1 is 
geplaatst voor de 
tweede ronde!

Beker 2 Con Brio – RBC
BC ’85 – BCAB
Sm. Bruang – Fair Play
Phoenix – Mixed

Mierlo geplaatst 
voor tweede ron-
de

 Consumptiebonnen Fitland/HBB

Vanaf het aankomende 
badmintonseizoen starten 
wij bij Fitland XL Helmond 
Suytkade/ Bar Op Suyt
met een nieuw systeem 
voor de consumpties. 
Per 12 september 2016 
zullen wij starten met het
verkopen van munten voor 
op de badmintonavonden 
en wedstrijddagen.
Hoe gaat het in zijn werk:
De badmintonleden kun-
nen op de wedstrijd-, en 
trainingsdagen muntjes 
kopen aan bar Op Suyt
tussen 19:00 uur en 21:30 
voor € 2,- per muntje. Deze 
muntjes kunnen worden in-
geleverd voor een con-
sumptie.
- Bier, fris, koffie, cappuc-

cino en thee 1 munt
- Wijn, speciaal bieren en 
speciaal koffies 2 munten
- Bittergarnituur gemengd 
(8 St.) 2 munten
- Mixdranken 3 munten
Er wordt vanaf nu niet 
meer met de rekening-
briefjes gewerkt. Dit zorgt 
namelijk vaak voor
verwarring en het afreke-
nen en opschrijven hier-
van kost vrij veel tijd waar-
door u als lid onnodig
langer wacht.
De voordelen van het 
nieuwe muntjes systeem
- Dat de omloopsnelheid 
aan de bar hoger is. Leden 
hoeven immers alleen 
maar te bestellen en de 
muntjes in te leveren.
- De prijzen zullen voor de 
meeste consumpties lager 
zijn. Bijvoorbeeld een cola 
kost normaal
 € 2,30 en nu maar € 2,-

- De muntjes zijn ook inle-
verbaar buiten de badmin-
tonavonden.
Zoals eerder vermeld zul-
len de rekeningbriefjes per 
verenging niet meer ge-
bruikt worden. Voor
degene die geen gebruik 
wil maken van de con-
sumptiemunten kan de be-
stelling aan de bar
afrekenen. Hierbij gelden 
echter wel de reguliere 
consumptieprijzen.
Het nieuwe systeem zal in 
het begin even wennen 
zijn maar we hopen dat het 
op den duur voor jullie
als voor ons een prettigere 
manier zal zijn. Mochten 
er vragen zijn over het 
nieuwe systeem, dan
kunt u die natuurlijk altijd 
stellen aan onze mede-
werkers!

Eerste Ronde Donderdag 03-12-2016
Beker 3 Dommelen – Phoenix (team 1)

Phoenix (team 2) – BC ‘85
Sm. Bruang – Mixed
Mierlo (team 1) – Someren
Mierlo (team 2) – Gemert

Beker 4 Mixed (team 2) – Mierlo (team 1)
Ganzeveer – Mierlo (team 2)
Gemert – Mixed (team 1)
LET OP: In beker 4 zitten dus 2 teams 
van Mixed.
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Na twee succesvolle sei-
zoenen heeft Mixed 2 een 
nieuwe uitdaging gevon-
den. Een escape room! 
Ondanks het kampioen-
schap is het teamuitje het 
hoogtepunt van het sei-
zoen. In het weekend van 
het nachttoernooi (vrijdag) 
en de huldigingen (zondag) 

bleef nog een lege avond 
over. Zaterdagmiddag ver-
zameld mixed 2 zich voor 
het evenement van het 
jaar, ons teamuitje. We 
starten in de zon op het 
terras in Den Bosch. Eten 
in Den Bosch en laten ons 
opsluiten in Den Bosch. 
Jazeker, we hebben een 
uur de tijd om ons uit twee 
gesloten ruimtes te bevrij-
den. Eerst uit een casino, 
daarna uit een soort hor-
rorkamer. Appeltje, Eitje. 
Enkele hoogtepunten en 
wijsheden van de middag: 
- kaastengels zijn geen 
kaasstengels, - je kunt 
makkelijk een heel gerecht 
laten opdienen in 10 ver-
schillende bakjes. Dat lust 
ik niet, dat lust ik niet,......
- salmiak maak je oa van 
zoutzuur. - er zijn meerde-
re wegen die naar Den 
Bosch leiden. Als je op el-
kaar wilt wachten moet je 

dat in de 
gaten hou-
den.
- een ge-
peperde 
rekening is 
niet fijn (zie 
foto).
Al met al 
een mooie 
middag,... 
Maar dan 
de avond 

nog, Een thuis wedstrijd in 
cafe thuis. Het is prachtig 
weer en we besluiten om 
op het terras te gaan app-
en. ...ik bedoel te gaan zit-
ten. Traditie bij Mixed 2 zijn 
de diepgaande gesprek-
ken, we verbeteren de we-
reld, we kijken kritisch naar 
de schoonheid van de 
mensheid enz enz. Je kent 
het wel..... 

Al met al een gezellige en 
vermoeiende avond. Ohh 
ja,...... Volgend jaar zullen 
wij Mixed 2 (on)gevraagd 
willen adviseren over de 
tradities van Mixed 2. Want 
wij hebben een grote uit-
daging, waar wij ook de 
tradities van Mixed 1 voor 
moeten opvragen.

Verslagen senioren competitie

Een ontsnapping 
voor Mixed 2 in 
Den Bosch
Door Ruud van Kilsdonk

Beetje laat, maar eindelijk 
hebben we na vele "Da-
tumprikker" oefeningen 
een datum weten te vinden 
dat het hele team beschik-
baar was voor het team-
uitje. Het is 15 juli en met-
een in de ochtend kregen 
we een appje van Maarten 
dat hij druk op het werk 
was en dat hij pas later kon 
aansluiten. Daarna kregen 
we een appje van Martijn 
dat hij een kamer geboekt 
had in hotel Elkerliek, he-
laas was z'n zoontje Jim-
mie opgenomen. Dus de 
dag begon al goed. 

Het was heerlijk weer en in 
het zonnetje konden we 
mooi op de fiets. Uiteinde-
lijk dus maar met z'n vieren 
begonnen aan de es-
caperoom (outdoor Laar-
beek), Angela, Yvonne, 
Maikel en ikzelf. Het zou 

een zware opgave wor-
den, want de ideale 
groepsgrootte zou 6 per-
sonen zijn, vol goede 
moed zijn we maar begon-
nen. We werden geblind-
doekt de kamer in ge-
loodst, we waren in Oos-
tenrijk (of Zwitserland) te-
recht gekomen in een 
berghutje waar spoken 
rondvlogen. Daar moes-
ten we uit zien te komen 
binnen een uur. Het was 
een pittig uurtje met heel 
veel opdrachten en 
veeeeeeeel puzzelen. 
Maar......uiteindelijk zijn 
we, met nog 20 seconden 
op de klok, weten te ont-
snappen uit de kamer. 
Missie geslaagd! 
Daar nog even een drank-
je genomen om de goede 

afloop te vieren en we 
konden de op film onze 
ontsnappingsperikelen te-
rug kijken, was hilarisch 
was (al dat geren en ge-
stress). 
Daarna op de fiets richting 
Aarle-Rixtel om daar een 
hapje te eten bij Chalet 
Couvert. Daar stond Maar-
ten te wachten, hij was 
klaar met het werk! Geluk-
kig maar. Het was er afge-
laden vol, maar na de uit-
leg van de kaart konden 
we snel bestellen. We 
hebben er heerlijk gege-
ten. Door het mooie weer 
konden we ons afzakkertje 
achter op het terras ne-
men, binnen waren ze in-
middels alles op aan het 
ruimen, en ze keken 
steeds (boos) naar buiten 
of we wilden afrekenen. 
Dat toch maar uiteindelijk 
gedaan, al waren we aan 
het bedenken hoe we via 
de tuin ongezien weg kon-
den, tja de adrenaline van 
de escaperoom zat nog in 
ons bloed. 
Na een gezellige avond 
weer op de fiets naar huis, 
volgend jaar weer! 

Mixed 6 ontsnapt 
uit escaperoom 
van Outdoor Laar-
beek
Door Teun van der Vorst
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wo 02-11 Con Brio 2 - Mixed 1 3

Mixed 7 -Mierlo 9 15

02-11 Mixed wedstrijdleiding

do 03-11 Neverdown 2 - Mixed 8 5

BCAB 4 - Mixed 5 12

Programma en uitslagen senioren

Uitslagen
21-09 Mixed 1 - Phoenix 1 1-7

Mierlo 8 - Mixed 7 8-0

Con Brio 4 - Mixed 2 3-5

22-09 Mixed 5 -Never down 1 4-4

28-09 Mierlo 3 - Mixed 3

29-09 Mierlo 1 - Mixed 1

Programma oktober/november 
2016
wo 05-10 Mierlo 4 - Mixed 5 1

Mixed 7 - Gemert 5 3

Phoenix 3 - Mixed 2 11

Mixed 3 - Brabantia 2 14

do 06-10 Eindhoven 1 - Mixed 4 2

Mierlo 5 - Mixed 6 14

wo 12-10 Mixed 5 - Gemert 2 2

Mixd 2 - Phoenix 2 5

Mixed 6 - Gemert 3 12

Mixed 4 - Con Brio 6 14

do 13-10 Mixed 8 - Someren 3 4

tle binnen de lijnen te hou-
den, wat resulteerde in een 
13-21 verlies. Door in de 
2de set minder fouten te 
maken sloeg het spel in-
eens om. 21-12 winst! We-
derom een 3de set. Hierin 
werd het !! NEE Penalty 
tegen! Hopelijk is Excelsior 
net zo goed als PSV.. Hmm 
nee toch niet.. 1-1

Maar we waren dus bij de 
3de helft van de singel van 
Paulie. Helaas ook hier 
een verlies in de 3de set.. 
18-21.. 7-0 achter. Kon 
Anke onze eer nog red-
den? “Het broekie” van 
Mixed 1 speelde alsof er 
van druk geen sprake was. 
Met een klinkende 21-16 
21-9 haalde ze het eerste 

punt binnen! Wat een top-
per!.
Helaas dus een behoorlij-
ke afstraffing, 1-7. Toch 
hebben we er geen verve-
lend gevoel aan over ge-
houden, het niveau moet 
gehaald kunnen worden! 
Aaah PAAAL!!! Nou snel 
weer verder kijken.

Mixed 1, Topklass

Een nieuwe start 
voor Mixed 1
Door Paul van der Vegt

Mixed 1 – Phoenix 1
Een nieuw seizoen, nieu-
we start, nieuw niveau. Na 
het (onverwachte) succes 
van vorig jaar, hebben we 
ons dit jaar hetzelfde doel 
gesteld. Handhaving. Een 
ongewijzigde opstelling 
zou hierbij de sleutel tot het 
succes zijn.
Woensdag 21 september 
was de aftrap, spreek-

woordelijk dan. Maridy en 
Tony (Star) hadden de eer 
om als eerste het veld te 
betreden. Zoals echte die-
sels betaamt, verloren ze 
traditie getrouw de eerste 
set(13-21). Ondertussen 
waren Anke en Ruudje be-
gonnen op de extra toege-
wezen baan. De eerste set 
wisten ze binnen te ha-
len(21-13). Maridy en Tony 
waren ondertussen goed 
warm gedraaid. Echter 
kwamen ze de 2de set net 
iets te kort. Met 19-21 was 
het eerste puntje voor 
Phoenix 1. Anke en Ruud 
hadden in de 2de set ook 
minder succes. Met 13-
21(Ja alweer!) stond het 
1-1 in sets. De eerste 
3-setter is een feit.
Dorien was ondertussen 
begonnen met haar enkel. 
Een goede inhaal reeks 
kwam helaas net te laat(16-
21). JAAAA SKIETEN!!!!!! 
Misschien is het makkelijk 
te vermelden dat ik tijdens 
het typen van dit verslag 
Excelsior – PSV aan het 
kijken bent.. Dus er kunnen 
wat verdwaalde voetbalter-
men voorbij komen.
Enfin, Anke en Ruudje 
stonden 19-17 voor in de 
3de set, kwam daar het 

eerste punt aan?? Helaas 
bleek het ervaren 
phoenix(oud Gemert 2) 
toch iets te sluw. Met 19-21 
werd de 3de set verloren. 
2-0 achter.
Dorien was in de 2de set 
niet bij machte het de te-
genstander lastig te ma-
ken(7-21). 3-0 achter.
Hierna mochten Tony en 
Paulie de baan op voor de 
HD. Deze was in competi-
tie verband al 2 jaren onge-
slagen. Een zeker punt zou 
je zeggen. Ook hier moest 
er weer warm gedraaid 
worden. Eerste set verlo-
ren, 16-21. De 2de set ging 
een heel stuk beter. Helaas 
was had Phoenix net wat 
meer geluk. 20-22.. 4-0 
achter. Dit gaat niet goed.
De Damesdubbel was het 
volgende. Ook hier viel het 
tegen. Na 17-21 & 9-21 
mochten de dames weer 
plaats nemen op de bank. 
Ruudje mocht aantreden 
voor zijn singel. 18-21 was 
de uitslag van de eerste 
set. 21-18 van de 2de.. Ook 
hier weer een 3de set.  
JAAAA BAM, GOALLL.. 
BOERUUH!!
Ruudje slaagde er in de 
3de set net niet in om de 
tegenstander buitenspel te 
zetten. Met 18-21 was het 
ondertussen al 5-0 voor de 
bezoekers. Paulie had 
weer een extra baan toege-
wezen gekregen. En was 
hierop aan zijn singel be-
gonnen. De eerste set had 
hij wat moeite om de shut-

De competitie is weer van start gegaan.Bij het uitko-
men van deze Minimiks zijn er alweer 6 wedstrijden 
gespeeld. Hieronder het verslag van Mixed 1. Wil jij 
een wedstrijdverslag(je) schrijven voor de Minimiks, 
dan kan dat natuurlijk. Wij plaatsen het graag. Stuur 
het naar redactie@bcmixed.nl
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Prikbord

Goed bezig!

Groeten uit Rome!

www.hbbond.nl/uitnodiging-11e
-peeltoernooi-bc-heiakker/




