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Van de redactie...
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Heren

Jeugd

Dames

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

Meisjes

Bestuur BC Mixed

Senioren

36

43

Nsl

12

8

Osl
1

5

Totaal:

49

59

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

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

6
40

34

182

Sven Gordijn
Thomas Deckers
Ilse van Oorschot
Ise van Duijnhoven
Felix Chiu
Femke de Groot
Sophie Jansen
Joost Swinkels
Rob Slaets

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

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
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99
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Ereleden

Senioren:

Jeugd:

Totaal

Agenda
2 december: Pietenavond en ouder contactavond (jeugd)
16 december: Zaal dicht ivm opbouw kerstshow en ook de kantine is gesloten.
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!
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Redactie
Marlie Fransen
(lay out)
Ruud Fransen
Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven
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Van jullie voorzitter
“Complimenten geven = complimenten krijgen”
Om te beginnen wil ik een compliment maken aan alle leden die
aanwezig waren op de algemene leden vergadering. Niet alleen
was de opkomst prima, ook tijdens de vergadering werd er actief
meegepraat over het beleid van onze vereniging. En daar worden
we met z’n allen beter van. Er zijn ook leden die zich keurig hebben afgemeld voor de vergadering, wat de betrokkenheid aangeeft. Niet iedereen voelt zich geroepen om bij zo’n vergadering
aanwezig te zijn, dat is begrijpelijk. Toch is het een opsteker voor
het bestuur om zoveel leden te mogen ontvangen. Nogmaals dank en natuurlijk tot
volgend jaar.
Bij het verschijnen van deze editie van de Minimiks zijn de clubkampioenschappen
achter de rug. Nogmaals applaus voor alle deelnemers en natuurlijk een welgemeende
felicitatie aan alle winnaars. Gezelligheid en sportiviteit vierden hoogtij. De grotendeels
nieuwe toernooicommissie had de zaakjes (op enkele details na) goed voor elkaar. Ik
heb ze enkele malen voorzien van een kop koffie en zag dat er hard werd gewerkt om
alles in goede banen te leiden. Improviseren hoort zeker tot het takenpakket en dat
gaat ze goed af. Ook daar de complimenten dus.
De jeugdcommissie had de handen vol aan de spelertjes in de C-klasse. Voor velen
hun eerste toernooi, spanning alom en stuiterende kinderen. Dankzij de inzet van onze
jeugdbegeleiders worden deze kinderen continue op de juiste plek gezet, spelen ze op
een goede manier hun wedstrijden, schudden ze elkaar de hand, leren ze sportief met
elkaar om te gaan, kortom: leren ze badminton-normen en waarden. Dat geldt ook
voor de mini’s die een prachtige demonstratie training hebben gegeven onder leiding
van Anniek, Lieke en Sanne. Uiteraard zijn ook hier de complimenten op zijn plaats.
En dan word ik zelf plotseling geconfronteerd met het grootste compliment wat je bij
BC Mixed kunt krijgen. Zoals velen van jullie hebben gezien was ik zeer overdonderd,
emotioneel en onder de indruk toen mijn naam werd genoemd als winnaar van de
Barry van Heerwaarden Sportiviteitsprijs. Mooie woorden van Piet, zelf ook nog iets
proberen te zeggen, felicitaties van alle aanwezigen en natuurlijk de gedachten aan
Barry. Ik hoef het niet te zeggen, maar ik doe het toch: ik ben KEI trots op deze prijs,
maar nog trotser op het feit dat ik van deze vereniging de voorzitter mag zijn. Bedankt
voor de waardering, maar die is geheel wederzijds.
Over naar de orde van de dag:
Er staan de komende maanden weer volop activiteiten op het programma. De agenda
staat in het clubblad en in de zaal hangt op het prikbord steeds een nieuwe versie van
de agenda en ook op de schermen in de kantine is het programma voor de komende
maanden te zien. Kijk ook eens op onze site www.bcmixed.nl en als je dat nog niet
doet volg BC Mixed dan op Facebook, twitter en Instagram.
Zet de data van alle activiteiten alvast in je agenda, dan hoef je niets te missen.
Ton Slaets
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Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 07-092016.
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 20.15 uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen: • De stukken
voor de alv van de HBB op
23/9. • Adreswijziging van
Evelien Kuypers. •Brief van
de belasting met de mededeling dat het sportloket is
opgeheven, vragen kunnen
voortaan alleen digitaal
worden gesteld.
Uitgegaan:• Niets.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 11 juli 2016
• De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financien
•Niets.
5.Ledenbestand

•Nieuw: Wessel Hupkes.
•Gestopt: Sofie van de
Laarschot en Eva Kuijpers.
•Van SL naar NSL: Dick
Paulussen en Johnny
Muller.n•Van mini naar
jeugd: Joy Bevers en Isabeau Coppens. •Van jeugd
naar senioren: Thieu van
Bommel. •Ledenaantal senioren besproken. Besloten om nieuwe aanmeldingen vooraf te bespreken.

sen. •CC: -Op het trainingsschema zijn vrij veel
negatieve reacties gekomen, vooral van de laatste
groep. Diverse alternatieven besproken. •Sfeer:
-Niets. •PR: -Niets.
•Website: -Niets.

6.Commissies
•Recr. –Niets. •JC: -De
jeugdcompetitie start op
18/9. •Red: -Minimiks op
7/10. Kopij inleveren voor
30/9. •Bac: -Opgaven voor
de Mixed-grill tot nu toe
40, is verder geregeld.
•TC: -Nieuwe leden: Marije Daems en Ruud Fran-

8. Rondvraag
•De volgende vergadering
is op dinsdag 11/10. •Ton
en Peter gaan naar de alv
van de HBB. •Laarbeek
Sportief besproken.

7. ALV
-Balans en begroting besproken. -Agenda doorgenomen.

9. Sluiting
Ton sluit de vergadering
om 23.35 uur.

Auto en Motorrijschool
DE JONG
Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
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Notulen ALV

7 nov
8 nov
10 nov
16 nov
18 nov
20 nov
23 nov
26 nov

27 nov
2 dec
6 dec
7 dec
17 dec
18 dec
26 dec
27 dec
29 dec
2 jan
4 jan
5 jan
6 jan

Van Harte Gefeliciteerd

Rien van Kessel
Ilke van Oirschot
Sabitri Heesakkers
Niels van de Kerkhof
Jan de Jong
Suzanne Bouman
Harrie van de Vegt
Novi Wieland

Noah Hollanders
Chiel Meulendijks
Jadzia Spaan
Bas Fransen
Nick Meulensteen
Ronald Hertogs
Claudia Krone
Dorien Maas
Billy de Jong
Dena van den Berk
Eva Schardijn
Neva van der Vorst
Rob Hollanders

Notulen Algemene
Ledenvergadering
B.C. Mixed d.d. 14
Oktober 2016
1. Opening.

Lexi Amélie Sederel
GEBOREN OP:
Vrijdag 21 oktober om 8.24 uur.
DOCHTER VAN :
Claudia Krone en Peter Sederel.
Wij wensen de trotse ouders
en Lexi veel geluk samen!

Wellicht hebben jullie al gehoord dat Jan Driessens en
Calvin Bots voor langere tijd niet in staat zullen zijn om
hun geliefde badmintonsport te beoefenen. Dit als gevolg van een operatieve ingreep. Hierbij willen we beide
heren een spoedig herstel wensen. Hopelijk zien we ze
allebei weer snel gezond terug in de sporthal.

Jan en Calvin van harte beterschap.
6
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Om 23.00 uur opent onze
voorzitter Ton Slaets de
vergadering en heet iedereen van harte welkom, in
het bijzonder de erevoorzitters, Jan Driessens en
Ruud Fransen en de ereleden Dora Polman, Peter
van Leuken en Rien van
Kessel.
Ton bedankt iedereen voor
de goede opkomst en benadrukt het belang van de
ledenvergadering waarin
het bestuur immers verantwoording aflegt voor het
gevoerde financiële beleid,
er wordt vooruit gekeken
naar het komende seizoen
en daar hoort ook een begroting bij.
Afgemeld voor de verga-

dering hebben zich: Chiel
Meulendijks, Ronald Hertogs, Anne Kluijtmans,
Yvonne Lahaije, Wendy
Verbrugge, Dick Paulussen, Sabitri Heesakkers,
Bas Fransen, Maarten
Maas, Bas Gerrits, Dennis
Verlijsdonk, Dena van den
Berk en Dorien Maas.
Ton stelt 4 punten aan de
orde in zijn openingswoord.
Als eerste het belang van
de vele vrijwilligers die er
voor zorgen dat onze vereniging ook naar buiten toe
bekend staat als enorm actief en waarvoor wij regelmatig complimenten krijgen.
Ten tweede het ledenaantal. Het is nog maar 4 jaar
geleden dat Peter van Leuken zijn zorg uitsprak over
het teruglopende ledenaantal bij de jeugd en de
slechte opkomst bij de senioren.
Door een actieve opstelMINIMIKS November 2016

door Gert Lahaye

ling naar buiten toe is het
ledenaantal bij de jeugd
weer flink gestegen.
Maar ook bij de senioren is
het veel drukker. Omdat de
zaal helaas niet met ons
meegroeit zitten we tegen
de grens van een wachtlijst
aan. Ton vraagt iedereen
dat als ze iemand willen
meebrengen of aandragen
als mogelijk nieuw lid, dit
vooraf aan iemand van het
bestuur te melden. In het
geval van jeugd kan dat
ook via de jeugdcommissie.
Als derde punt legt Ton de
spelregels uit met betrekking tot het wisselen van
de banen en het belang
van het trainen.
Bij het wisselen van de banen is het vooral belangrijk
om rekening met elkaar te
houden, dus wisselen is
ook echt wisselen. Verder
is het verstandig dat iedereen die langs de kant zit op
tijd bij een baan gaat staan.
Verder benadrukt Ton nog
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keurd met dank aan de secretaris..
4.Jaarverslag secretaris.
Te lezen in de Minimiks
van oktober 2016. Dit verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris
goedgekeurd.
eens dat van alle competitiespelers wordt verwacht
dat ze meedoen met de
training.
Als vierde en laatste punt
legt Ton de situatie bij de
HBB uit.
Vorig jaar zijn daar een
aantal mensen gestopt in
het bestuur en de competitiecommissie.
Daardoor kwam het voortbestaan van de HBB in het
geding. Op initiatief van
Arne van de Wijdeven
heeft BC mixed zich samen met enkele andere
verenigingen ingespannen
om de situatie bij de bond
weer op orde te krijgen.
Omdat de competitiecommissie weer op sterkte is
heeft ook Martin Kuijpers
besloten om zijn functie
als secretaris voorlopig
niet neer te leggen.
Alleen de functie van voorzitter is nog niet ingevuld.
Ruud Fransen had al een
jaar van te voren aangekondigd zijn functie als
voorzitter te zullen neerleggen.
Omdat dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan
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bedankt Arne van de Wijdeven op zijn geheel eigen
wijze Ruud voor zijn inzet
als voorzitter van de HBB.
(De speech van Arne is te
lezen op blz.40 van dit clubblad, red.)
2.Ingekomen/uitgegane
stukken/mededelingen
Er is voor deze vergadering
niets binnengekomen of uitgegaan. Verder ligt alle correspondentie ter inzage bij
het secretariaat.
3. Notulen ALV d.d. 16
Oktober 2015.
Te lezen in de Minimiks van
November 2015 en aan iedereen verstuurd samen
met de uitnodiging voor de
ALV. Deze worden goedge-
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5.Jaarverslag penningmeester
seizoen
2015/2016
Te lezen in de Minimiks
van Oktober 2016. Het verslag wordt onder dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestond
uit Angela van Gelder, Monika Slaets en Paul Boelens. Angela leest het verslag van de kascommissie
voor. Het bestuur wordt
decharge verleend voor
het gevoerde financiële
beleid.
7. Begroting 2016/2017
De begroting is te lezen in

de Minimiks van
Oktober 2016.Peter geeft een algemene toelichting op
de begroting.
Ruud van Kilsdonk
vraagt zich af of het
terugdringen van
het begrotingstekort misschien in
kleine stapjes moet
gebeuren door gefaseerd de contributie te
verhogen.
Peter geeft aan dat dit
voorlopig niet nodig is gezien onze grote reserve.
De begroting wordt onder
dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd.
8a. Bedanken kaderleden
De volgende jubilerende
kaderleden worden door
Ton bedankt met een bos
bloemen: -Anja Beekmans, 5 jaar Bac.
-Gert Lahaije, 5 jaar CC
-Marieke van Turnhout, 15
jaar TC
8b. Jubilarissen
Het afgelopen seizoen
hadden we 1 jubilaris:
-Robert Verbrugge, 25 jaar
lid.
Ton schetst de carrière
van Robert Bij BC mixed,
opvallend daarbij is dat
Robert na vader Tiny en
zus Wendy de derde uit 1
gezin is die het 25 jarig jubileum viert.
Zoals gebruikelijk ontvangt
de jubilaris een mooie oor-

konde.
9. Verkiezingen kascommissie
Aftredend is Paul Boelens.
Michael Iven stelt zich beschikbaar als nieuw lid van
de kascommissie.
10. Verkiezingen
In het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar: Peter van Leuken en Gert
Lahaije.
Er heeft zich niemand verkiesbaar gesteld en de vergadering gaat akkoord met
de herverkiezing van Peter
en Gert.
11. Rondvraag
Ruud Fransen meldt zich
voor de rondvraag. Voordat Ruud zijn vraag stelt
roept Ton iedereen op zich
op te geven voor de clubkampioenschappen.
Ook vertelt Ton dat is besloten de archiefcommissie, bestaande uit Jan
Driessens en Rien van
Kessel, toe te voegen aan
de agenda van de bestuursvergaderingen.
Ruud bedankt het bestuur
MINIMIKS November 2016

voor de inzet en het succesvolle beleid.
Om 23.45 uur sluit Ton de
vergadering en biedt iedereen een consumptie
aan.
Gert Lahaije
Secretaris B.C. Mixed
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Miecon toernooi
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Succes voor Mixed bij het Miecon
toernooi.

door Monika Slaets
en moedigde men elkaar
goed aan en dat is prachtig
om te zien. Na een lange
dag, vermoeide kinderen
en zeker ook de ouders
kunnen we als Mixed toch
weer tevreden zijn met
deze mooie resultaten.

Op 30 oktober j.l. hebben
17 jeugdleden van Mixed
het Miecon toernooi gespeeld. En met resultaat!
Ze hebben weer op 6 onderdelen prijzen gewonnen. Aangezien er alleen
de eerste en tweede prijs
werden uitgedeeld bleef
het daar bij. Er waren ook
nog jeugdleden die een 3e
of 4e plaats hadden gehaald. Een fantastisch resultaat dus.
Helaas werden er met de
dubbels niet veel wedstrijden gespeeld en dat was
zeker jammer. Maar zoals
altijd was het onder de
jeugdleden super gezellig
MINIMIKS November 2016
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Junior Master Cup 2016
Max Wieland wint Junior Master Cup

Bron: www.bcgeldrop.nl
Foto’s : Alex van Zaanen

In het finaleweekend van
het grootste Nederlandse
badmintontoernooi van het
jaar, de Yonex Dutch Open,
wordt ook de Junior Master
Cup gespeeld. De toppers
van de toekomst strijden
daar tegen elkaar, vlak
voor de grote wereldtoppers aan de bak moeten.
In de leeftijdklasses U13,
U15, U15+ en U17 speelt
bij zowel de jongens als
meisjes de nummer 1 van
de Junior Master-ranglijst
tegen de winnaar van de
Junior Master-finale. Is dit
dezelfde persoon, dan
wordt de nummer 2 van de
Junior Master-ranglijst uitgenodigd.
Geldrop 2-speler en oud
Mixed speler Max Wieland
stond in deze finale. (Max

12

is als eerste geeindigd in
de RANGLIJST van het
JUNIOR MASTER CIRCUIT U15+ 2015 - 2016)
Max Wieland nam het op
tegen Dion Rovers, speler
van Roosterse BC. In het
dagelijks badmintonleven
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speelt Dion in de derde divisie competitie voor zijn
club, waar Max in de vierde
divisie uitkomt. Op papier
dus geen makkelijke wedstrijd voor Max. De wedstrijd werd dan ook een
spannende driesetter. In
de eerste set kon Dion nog
de overwinning binnenslepen (24-22) na een spannende thriller waarbij de
punten over en weer vielen. In de tweede en derde
set wist Max echter vrijwel
meteen op voorsprong te
komen. Deze voorsprong
kon Max in beide sets vasthouden, waardoor hij er
met de overwinning vandoor ging! De wedstrijd
werd beslist met 24-22, 1121 en 15-21.
Namens BC Mixed gefeliciteerd met je overwinning,
Max!

Clubkampioenschappen Jeugd
ningspak aan hadden.
De
grote
voorzitter,
Ton,
deed
een
heel
mooie opening van het
toernooi. Bij
schaatsen
hebben ze
ook
een
opening.
Meestal in
9.8 seconden.
Ton
deed er iets
langer over.
Bij schaatsen zou hij
De clubkampioenen Michael Hollanders en Eva
dan
ook
Schardijn
laatste zijn
De
clubkampioenschap- geworden. Bij badmintonpen 2016 begonnen vroeg nen niet. Maar daar vertel
dit jaar. Al om 4 uur ’s mor- ik op een andere bladzijde
gens mocht ik uit mijn bed. over.
Dat was om de droger uit te Alle wedstrijden werden
zetten want die piepte om- tot 21 punten gespeeld.
dat de badmintonkleren
droog waren.
12 en een half uur later
ging de jeugd de baan op.
De zaal was meteen vol.
Nou is de zaal eigenlijk altijd vol. Met lucht dan. Maar
dit keer was ie vol met lucht
en kinderen. En ook met
een paar hele oude kinderen. Later begreep ik pas
dat dit de toernooicommissie was. Dat verklaarde
meteen ook waarom zij koffie dronken en geen traiDoor Arne vd Wijdeven
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Met zonder verlenging. En
wisselen bij de 11. Dat
snapte ik dan weer niet.
Mijn buurjongen is pas 6
en hij heeft bijna al zijn tanden gewisseld. En hij doet
niet eens aan badminton.
Dus waarom mag je bij
badminton pas bij 11 wisselen? Dat is dan toch niet
eerlijk. Ik heb trouwens
nog 1 melktand. Die moet
ik nog steeds wisselen.
Mijn melkrug die heb ik niet
meer. Die is al gewisseld.
Toen was ik 11. Dat dan
weer wel.
De
kampioenschappen
waren echt superleuk en
superspannend. Er waren
3 klassen. De C, B en A.
En op zaterdag kwamen
de mini’s voor een demonstratie. Op TV zag ik pas
ook een demonstratie.
Daar liepen allemaal boze
mensen met spandoeken
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te schreeuwen. Ik weet niet precies
waar het over ging. De demonstratie van
de mini’s maakte ook veel herrie, maar
dat was van plezier. Daar waren trouwens geen spandoeken bij. Er kwamen
wel heel veel ouders kijken. Dat was superleuk. Alle mini’s wonnen een medaille. Die medailles waren trouwens wel
heel erg mooi. Ik heb geprobeerd om
met een mini te ruilen. Een medialle
voor een ballon. Nou dat ging dus niet
lukken. Op het eind was ik de ballon
trouwens ook nog kwijt. Die zag ik later
in een kinderwagen liggen. Criminele
baby.
Op vrijdag was het om kwart voor negen
’s avonds afgelopen maar toen was het
toernooi nog niet klaar. We moesten op
zaterdag keivroeg weer terug zijn. Om 6
over 12 ’s nachts. Dat stond op het
blaadje. 00:6. Maar de zaal was toen helemaal niet open. Er zaten wel allemaal
oudere mensen in de kantine, maar de
zaal was verder donker. Toen zei een
van die mensen dat ik het blaadje op zijn
kop had gehouden. Er stond dus gewoon 9:00. Deksels.
Dus zaterdagmorgen om 9 uur weer in
de zaal. Nou toen dacht ik dat we nooit
meer prijs zouden halen. Er waren allemaal loeigrote mensen aan het warmspelen. Als we tegen hun moesten dan
zouden we zeker verliezen. Toen werd
me verteld dat op zaterdags de senioren
tegelijk met ons zouden spelen. Niet tegen ons dus. Oef gelukkig.
We hebben de hele dag gespeeld. Militairtje op de gangen en badminton op de
baan. We hadden bijna allemaal gewonnen. Marlie heeft in de minimiks de
plaatsen en prijzen gezet. En op de
website, www.bcmixed.nl staan hele
mooie foto’s die moet je echt gaan bekijken
Volgend jaar doe ik zeker weer mee.
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Uitslagen clubkampioenschappen jeugd
EERSTE

TWEEDE

DERDE

VIERDE

HEA

Michael Hollanders

Joran Jansen

Tristan Verstappen

Brady Bots

DEA

Eva Schardijn

Robin Slaets

Meike van Zutven

Bregje Hoeks

DDA

Leslie Heerdink/
Eva Schardijn

Bregje Hoeks/
Robin Slaets

Rachel Baerts/
Meike van Zutven

Anne Slaets/ Marente Verstappen

HDA

Michael Hollanders
/Tristan Verstappen

Joran Jansen/Nick
Meulensteen

Brady Bots

GDA

Nick Meulensteen/
Eva Schardijn

Michael Hollanders
/Marente verstappen

Tristan Verstappen/
Bregje Hoeks

Brady Bots/ Anne
Slaets

HEB

Koss vd Wijdeven

Jasper Wismann

Noah Hollanders

Andrew Bots

DEB

Jente Verstappen

Kelly de Louw

Pleun Schenk

Janne vd Laarschot

HDB

Lucas v Deursen/
Marik Jansen

Rune vd Vorst/
Jasper Wismann

Andrew Bots/ Finn
vd Wijdeven

Koss vd Wijdeven/
Niels vd Kerkhof

DDB

Jente Jansen/ Irene
Slaets

Imke de Beer/
Mirne Jansen

Pleun Schenk/
Lieke de Visscher

Xaxie Eekels/Neva
vd Vorst

GDB

Koss vd Wijdeven/
Irene Slaets

Lucas v Deursen/
Imke Jansen

Jente Jansen/ Niels
vd Kerkhof

Noah Hollanders/
Lieke de Visscher

HEC

Joris Boelens

Billy de Jong

Tim Boelens

Thomas Deckers

DEC

Fenna vd Meulengraaf

Marit vd Kerkhof

Ilse v Oorschot

Isabeau Coppens

DDC

Fenna vd Meulengraaf
/ Marit vd Kerkhof

Isabeau Coppens/
Ilse vd Boogaard

HDC

Joris Boelens/
Billy de Jong

Tim Boelens/
Thomas Deckers

Wessel Hupkes

GDC

Fenna vd Meulengraaf
/ Wessel Hupkes

Joris Boelens/
Marit vd Kerkhof

Billy de Jong/ Ilse v
Oorschot
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Tim Boelens/ Isabeau Coppens
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Nieuwe jeugd leden.
Felix Chiu is 10 jaar en zit op de Wilhelminaschool in Helmond.

Hij zit in groep 7b bij juf Leony en Felix wil later zelf ook graag
meester worden. Felix heeft al vaker gebadmintond. Hij speelde
al bij een andere club maar had daar het gevoel dat hij daar niet
echt verder kwam. Felix vindt badminton Super leuk. Hij kent al
meerdere kinderen van BC Mixed omdat hij deze al heeft leren
kennen in eerdere competities. Hij vindt BC Mixed een gezellige
club en heeft de afgelopen weken al heel veel dingen geleerd die
hij eerder nog niet wist. De clear is volgens hem de allerleukste
slag. Felix zit ook nog op Scouting wat hij ook heel erg leuk vindt,
daarnaast houdt hij nog van longboarden, drummen, minecraft op de pc,
fietsen, zwemmen en gamen. Een leuk ideetje voor de club vindt hij: “af en toe een spelletjesmiddag in de zaal als er niet word gebadmintond”.

Ilse v Oorschot is 6 jaar en wordt op 8 november 7 jaar. Ze zit in groep 3 van
basisschool De Mulderhof bij juf Merel en meester Jordy. Ze wil later
graag dierenarts en moeder worden. Ilse wilde graag gaan sporten en is samen met haar moeder naar het badminton gaan kijken. Haar moeder heeft namelijk vroeger ook gebadmintond
bij BC Mixed. (alweer 23 jaar geleden speelde Karen Versteegen bij de jeugd van BC Mixed).De club is lekker dicht bij en
dan kan ze op de fiets. Natuurlijk vindt ze badmintonnen leuk
anders was ze er niet op gegaan. (wat een stomme vraag!)
Sven en Ise zijn haar klasgenootjes dus die kent ze al. De juffen
bij BC Mixed vindt ze best wel lief en de bovenhandse slag vindt ze
het leukst. Ilse wil op dit moment nog geen competitie gaan spelen want
ze is bang dat ze nog verliest en ze houdt niet van verliezen. Haar andere hobby’s zijn
gymen en buiten spelen.
Wessel Hupkes is 6 jaar en zit op Kindcentrum de Raagten
in Beek en Donk. Hij zit in groep 3a bij juffrouw Miranda. Wessel
wil later graag zwemleraar worden. Wessel is via Billy bij BC
Mixed terecht gekomen, ook Isabeau en Tim zijn goede bekende van hem. Wessel vindt het badmintonnen heel leuk en
vooral de onderhandse slag. Naast badminton houdt Wessel
van Lego, afspreken met Billy, tekenen en zwemles.
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Thomas Deckers is 6 jaar (bijna 7) en zit op de Maria basis-

school in Lieshout. Hij zit in groep 4 bij juf Bettie en Moniek. Thomas wil later graag politieman worden. Thomas heeft tijdens
Laarbeek Sportief kennis gemaakt met onze vereniging. (Hij
was toen niet van de baan te krijgen). Op vakantie had hij al
gebadmintondmet zijn vader en hij vindt het badminton heel
leuk. Hij mag lekker meppen! Hij vindt de vereniging heel leuk
en gezellig. Thomas wil zeker competitie gaan spelen want dan
kan hij lekker winnen. Naast badminton heeft Thomas nog andere hobby’s, hij speelt graag spelletjes op de tablet en houdt van
fietscrossen. Op de vraag of hij nog leuke ideetjes heeft voor de club
antwoorde hij: “Twee keer per week badminton!”

Ise van Duijnhoven is 6 jaar en zit net als Sven in groep 3
van basisshcol De Muldershof. Naast Sven zit ook nog Ilse bij
haar in de groep. Ise is bij BC Mixed terecht gekomen door de
opendag van Laarbeek Actief. Op vakantie had ze ook al gebadmintond en na een spontane proefles, toen wist ze het......
Ise vindt het erg leuk om bij BC Mixed te badmintonnen. Een
voorkeur voor een bepaalde slag heeft ze nog niet, ze is al blij
als ze raak slaat. Als ze iets ouder is en al een beetje kan badmintonnen wil ze graag competitie gaan spelen. Naast badminton
houdt ze van dansen. Ze zit ook bij dansschool Dédé.
Sven Gordijn is 6 jaar en is begonnen in de groep van Marieke.
Hij zit in groep 3 van basisschool de Muldershof in Beek en Donk,
bij juffrouw Mieke en Merel. Later wil hij graag vliegtuigen besturen en dus piloot worden. Op vakantie speelt hij graag een
potje badminton met zijn ouders en daarom is hij bij badminton
gegaan. Hij heeft gekozen voor BC Mixed omdat dit de enige
badmintonvereniging in Beek en Donk is. Hij vindt het erg leuk
en kent ook al veel kinderen. (Ilse, Ise en Dex) Bovenhands
slaan vindt hij het leukste. Een andere hobby van Sven is modelvliegen.

Koen van de Meulengraaf is 10 jaar en zit op basisschool De Hilt in Helmond. Hij zit in groep 6 bij Herco. Koen wil
later graag geluidsmeter worden. Hij is gaan badmintonnen
omdat hij hier talent voor heeft. Hij vindt BC Mixed een leuke
club en heeft kennis gemaakt met deze vereniging op Laarbeek Sportief. De leukste slag is de opwaartse slag. Naast badminton houdt Koen van gamen, zwemmen en scouting.
MINIMIKS November 2016
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Joris Boelens is 8 jaar oud en zit op basisschool De raag-

ten in groep vijf bij juf Maria en Meester Piet, Joris is gaan badmintonnen omdat het hem leuk leek. Mijn papa speelde al bij
mixed. (Paul) Joris vindt het heel leuk en kent natuurlijk zijn
broertje en zusje al bij BC Mixed. Ook zitten er nog wat kinderen van school bij BC Mixed. De club is heel leuk en de leukste slag is de clear. Competitie spelen wil Joris wel. Naast
badminton houdt hij van voetballen en op de tablet spelen.

21-22-23
april

Kamp 2017
Een hint vinden we nog effe te link,
Maar zet bij dit weekend alvast een vink!

Let op, dit is in de meivakantie!

Max en Novi naar RTC

door Astrid Wieland

Op de ledenlijst van onze vereniging staan twee jeugdleden die we eigenlijk niet
meer vaak bij ons in de zaal aan het werk zien. Het gaat om Max en Novi Wieland.
Twee talenten die bij onze vereniging begonnen met badminton maar al snel te
goed werden voor de HBB. Zij zijn enkele jaren geleden dan ook overgestapt naar
Badminton Nederland om hier hun talenten verder te ontwikkelen. Voor zowel
Max als Novi is er dit seizoen weer veel veranderd in hun training en opleiding.
Astrid Wieland de moeder van Max en Novi vertelt hierover:

Max en Novi en
het RTC Deurne
Badminton Nederland is
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gestart met een pilot rondom
talentontwikkeling.
Deze pilot vindt plaats door
het instellen van twee ReMINIMIKS November 2016

gionale
Trainingscentra
(RTC).
Deze Regionale Trainingscentra zijn in Den Haag en

Deurne gevestigd.
Badminton Nederland ziet
het opleiden van badmintontalenten als een van
haar kerntaken en wil dit
vorm gaan geven door het
starten van deze RTC’s.
De visie waarmee binnen
de RTC gewerkt gaat worden is in korte lijn de volgende:
de speler staat centraal en
Badminton Nederland zal
mogelijkheden gaan creëren zodat de speler zich
verder kan ontwikkelen om
het maximale uit zichzelf te
gaan halen. Hierbij is
steeds de doelstelling van
Badminton Nederland om
wereldtoppers te gaan opleiden.
Vanaf augustus trainen
Max en Novi Wieland bij
het RTC in Deurne.
Het RTC is gevestigd bij en
werkt nauw samen met de
Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne.
Voor Max en Novi betekend dit dat ze vier keer
per week twee uur trainen,
onder leiding van talentcoach Nathalie Mulders en
topspeelster Patty Stolzenbach.
Om 06.00 uur gaat de wekker zodat ze om 07.15 uur
in de zaal kunnen staan.
Om 09.30 uur is de training
afgelopen en gaan ze in
Deurne naar school. Door
de komst van het RTC
heeft Max de overstap van
het Commanderije College

Max is ook nog geselecnaar het Peelland College
teerd voor de Nationale
gemaakt. Max zit op dit
Jeugdselectie U17.
moment in 3 VWO en Novi
Deze selectie traint elke
in de brugklas HAVO/
woensdagavond
van
VWO.
17.00-19.00 uur te PapenHet Peelland College is
dal. Hier trainen zij onder
een sportvriendelijke
school. Leerlingen met een leiding van de bondstrainer
Topsport
Talentstatus U17 Robbert de Keizer.
moeten op een Topsportvriendelijke school behan- Naast de baantrainingen
deld worden als ‘gewone’ zijn zowel Max en Novi verleerlingen en zullen dan plicht om fysieke traininook de maximale 100% on- gen te volgen. Dit doen ze
derwijstijd moeten doorlo- bij Lifestyle Center Laarbeek. De instructeurs hebpen.
Maar de topsport vriende- ben in overleg met de talijke scholen beschikken lentcoach een programma
wel over specifiek beleid opgesteld en zij begeleigericht op topsport en on- den Max en Novi op een
derwijs. Zo heeft het Peel- hele professionele manier.
land College een topsportcoördinator aangesteld die
het vaste aanspreekpunt is
voor talenten,
ouders en de
trainers. Er is
een huiswerkruimte ingericht, er is
huiswerkbegeleiding voor
degene die dit
nodig hebben
en de school
gaat creatief
en flexibel om
met lesroosters, mits dit
door de belasting van topsport noodzakelijk is en het
binnen de wet
Max en Novi bij de sporthal. Bepakt met
sporttas en schooltas
toegestaan is.
MINIMIKS November 2016
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Er is er één jarig hoera,hoera!

goeie

ruil

ja, hand geven en
je krijgt snoep

Dit is
leuker dan
warm
lopen.
Hoi ik ben Neva van der
Vorst, ik ben 10 jaar en
word op 5 januari 11. Ik heb
een broertje en die heet
Rune, soms zie je hem wel
want hij is ook bij Mixed en
zit in de eerste trainingsgroep. Mijn ouders zijn,
Madelon ( mijn moeder )
Teun ( mijn vader ) en mijn
vader ken je ook misschien
want die is trainer. Ik zit op
de bundertjes in Helmond
in groep 7. Ik wil later arts
worden want dat lijkt mij
een leuk beroep. Ik heb

ik geef gewoon
nog een keer
een hand
maar één hobby en dat is
natuurlijk badminton en
dat doe ik meer dan genoeg want ik heb vrijdag
normale training, zaterdag
doe ik de selectie training
en soms zondag competitie. Ik ben al drie jaar lid
van deze club en het is super gezellig en leerzaam
natuurlijk, de competities
zijn ook leuk vooral de GD
die ik speel met Noah. Mijn
mooiste herinnering was
dat ik al op 10 jarige leeftijd
naar de andere groep
mocht. Ik kijk graag naar
spongebob en huize herrie. Mijn favo vakantieland

is Italië want daar is het
lekker weer en veel mooie
geschiedenis en gebouwen. Zootroplis vind ik een
mooie film. Mijn leukste
boeken die ik lees zijn "leven van een loser". Ik hou
van pretparken en op vakantie gaan. Ik hou niet
van spruitjes en pesten.
Mijn lievelingsdier is een
giraf. En ik hou ook veel
van een frietje met ketchup. Ik ben voor PSV
want Ajax is stom. Mijn allergrootste wens is dat ik
kan vliegen. Dit was mijn
stukje over mij zelf ik hoop
dat jullie het leuk vonden.

ders
n
a
l
Hol
h
a
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is schrikkeldag met
Halloween?

mijn neef
is 4 keer per
jaar jarig

zitten
wij
nou
vast?

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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Competitie verslagen jeugd.
Mixed 5, D klasse

Derde plaats in
ranglijst.

door Angela van Gelder
Sinds het begin van het
seizoen heeft Mixed 5 zes
wedstrijden gespeeld.
Het team, bestaande uit
Imke, Jente, Janne, Koss,
Olaf en Lucas, speelt dit
jaar in de D-klasse. Dit betekent voor de dames en
Olaf dat ze na het kampioenschap in de F-klasse,
twee klassen omhoog zijn
gegaan. Koss en Lucas
zijn één klasse omhoog
gegaan. In de D-klasse
spelen dit jaar zes teams
waardoor er anderhalve
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competitie wordt gespeeld.
Daardoor hebben we op
onze derde speeldag al
voor de tweede keer tegen
Hanevoet 1 gespeeld maar
laten we bij het begin beginnen.
Op de eerste speeldag
ging het team van start
door met 5-3 te winnen
van Hanevoet 1. Het was
voor de teambegeleiders
even zoeken hoe ze het
team in de beste samenstelling konden laten spelen maar gezien de uitslag
was dat prima gelukt. In de
tweede wedstrijd speelde
Mixed 5 gelijk tegen het
heren-combinatieteam van
Gemert-Bakel. Ondanks
dat het team nog niet echt
had samengespeeld, konden ze zeer tevreden zijn
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over het resultaat. Een
zeer goede eerste wedstrijddag met een zeer gezellig team. De jongens en
meiden kunnen het prima
vinden met elkaar.
Op de tweede wedstrijddag werd het goede spel
van de dames en heren
van Mixed 5 voortgezet
met een zege van 5-3 op
BCAB 3 en 6-2 op BCV’73
3. Leuk om te zien hoe iedereen zijn best doet om te
winnen en hoe de spelers
elkaar coachen.
De derde wedstrijddag begon in het donker. Door
een niet goed functionerende sensor bleef het licht
aan één kant van de zaal
niet aan. Natuurlijk was dit
precies aan de kant waar
Mixed 5 hun wedstrijden
moest spelen. Het was
rond kwart over tien toen
het teamn aan de wedstrijd
kon beginnen en doordat
er een aantal teams hadden besloten om niet te
spelen, hadden ze heel
wat banen tot onze beschikking.
Voor het eerst ging er een
wedstrijd verloren en wel
met 5-3 tegen Someren 1.
Een beetje vroeg misschien om te stellen maar
Someren 1 is een geduchte tegenstanden om het
kampioenschap in de Dklasse. De volgende wed-

strijd was tegen Hanevoet
1, het team had de eerste
wedstrijd tegen dit team al
gewonnen en ook deze
wedstrijd was een prooi
voor Mixed 5.
Eind november volgende
de volgende wedstrijden.

Mixed 6, E klasse

Mixed 6 goed op
weg.

door Diana Bots en Rob
Hollanders
Mixed 6 bestaande uit
Neva van der Vorst, Kelly
de Louw, Pleun Schenk,
Noah Hollanders, Jasper
Wissmann en Andrew
Bots, heeft tot nu toe nog
al haar wedstrijden gewon-

nen. (voor de uitslagen zie
het schema op de volgende pag. ) Ze staan nu al
ruim bovenaan in de ranglijst. Mixed 6 is een team
die elkaar aanmoedigt en
coached. Een team die de
sterren van de hemel
speelt keer op keer.
Ze zijn niet alleen heel
goed maar ook ontzettend
sportief en lief.

Indien nodig gaan ze de tegenstander coachen omdat hun coach dat niet
doet.
Wij zijn ontzettend trots op
deze Kanjers.
Wij kijken uit naar de volgende wedstrijd op 20 november dan mogen wij
weer tegen Bakel/Gemert
4 en Phoenix 1.
Groetjes van De Coachen

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!
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Mixed 1, A klasse

Programma, uitslagen en standenlijst

Mixed 1 speelt
twee keer gelijk

Programma november/december

door Ton Slaets

Inmiddels zijn er in de A
klasse drie speelrondes
geweest. Team 1 heeft
twee keer gelijk gespeeld.
Maar wat is er dan met die
derde wedstrijd gebeurd?
Hieronder een kort verslag
van de gespeelde wedstrijden en opheldering over
het raadsel van de niet-gespeelde wedstijd.
Met 4 dames, 2 heren en 2
teamleiders is Mixed 1 begonnen aan het seizoen
2016-2017. Vooraf is een
roulatiesysteem afgesproken met de dames. Er doen
er steeds drie mee, eentje
is vrij (maar komt natuurlijk
wel aanmoedigen).
BCAB 1
In de eerste wedstrijd van
het seizoen treffen we meteen het sterkste team (samen met onszelf) van de
poule. Na de dubbels kij-

20-11

27-11

ken we tegen een 4-0 achterstand aan. Oef, tegenvaller. Maar dan keert de
wedstrijd in ons voordeel.
Mathijs moet nog even
diep gaan in zijn single,
maar de stand wordt gelijk
getrokken. Knap gedaan.
Mierlo 1
Wederom een sterk team.
Maar nu is de stand na de
dubbels 2-2. Met het sterke
single-optreden van de vorige wedstrijd in het achterhoofd biedt dat perspectief….zou je zeggen. Helaas is de werkelijkheid anders. Michael en Robin
winnen, maar helaas moeten zowel Mathijs (weder-

om in een spannende driesetter) en Eva de winst aan
de tegenstander laten.
Weer 4-4 dus.
Mierlo 2?
De derde wedstrijd die gespeeld had moeten worden
was die tegen het tweede
van Mierlo. Had moeten
worden, maar dat gaat
moeilijk in het donker. Een
storing in de verlichting van
de sporthal in Suytkade
zorgde ervoor dat het besluit moest worden genomen om deze wedstrijd uit
te stellen. Nieuwe datum:
zondag 15 januari 2017.
Wordt vervolgd.
Groeten van Mixed 1.

11-12

18-12

Uitslagen
kl

Team

C

Mixed 4 - Boemerang 3

7-1

5

C

Bakel 1 - Mixed 4

5-3

H

Someren 2 - Mixed 7

1-7

H

Mixed 7 - Mierlo 11

8-0

B

Mixed 2- BCV 2

7-1

kl

tijd

Team

bn

A

9.30

Brabantia 1- Mixed 1

3

B

9.30

BCV - Mixed 3

2-10

E

9.30

Mixed 6 - Bakel 4

11

E

11.15

Phoenix 1- Mixed 6

13

B

9.30

Mierlo 4 - Mixed 2

3

B

9.30

Mixed 3-Boemerang 2

4

B

Mierlo 4-Mixed 3

5-3

D

9.30

Mixed 5-Bakel 3

11

D

Mixed 5 - BCAB 3

5-3

D

11.15

BCAB 3-Mixed 5

11

D

Mixed 5 - BCV 3

6-2

H

9.30

Con Brio 1-Mixed 7

14

E

Mixed 6 - Phoenix 1

8-0

H

11.15

Mixed 7-Someren 2

15

A

9.30

Mixed 1-BCV 1

2

C

9.30

Bakel 2-Mixed 4

C

11.15

Mierlo 6-Mixed 4

9-10

E

Mixed 6 - Mierlo 7

8-0

A

Mixed 1 - Mierlo 1

4-4

3

B

Boemerang 2- Mixed 2

3-5

3

E

Hanevoet 3 - Mixed 6

0-8

Brabantia 3 - Mixed 6

1-7

06-11

A

9.30

Mixed 1-BCAB 1

2

E

B

9.30

Mixed 3-Mixed 2

4

H

Phoenix 3 - Mixed 7

0-8

H

9.30

Mierlo 11-Mixed 7

13

H

Hanevoet 4 - Mixed 7

2-6

H

11.15

Mixed 7-Phoenix 3

14

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

B klasse

C klasse

1

BCAB 1

2-11

1

Mixed 2

3-18

1

Brabantia 2

4-23

2

Mierlo 1

3-11

2

Mierlo 3

2-13

2

Mierlo 5

4-19

3

Brabantia 1

3-10

3

Mierlo 4

3-13

3

Bakel 1

4-17

4

Mierlo 2

2-9

4

Boemerang 2

2-9

4

Mierlo 6

4-15

5

Mixed 1

2-8

5

BCV’73 3

2-6

5

Mixed 4

2-10

6

BV,73 1

2-7

6

Mixed 3

2-5

6

Bakel 2

2-9

7

Boemerang 3

4-3

D klasse

E klasse

D klasse

1

Bakel 3

6-30

1

Mixed 6

6-43

1

Mixed 7

6-43

2

Someren 1

6-29

2

Bakel 4

6-38

2

Con Brio 1

6-27

3

Mixed 5

6-28

3

Phoenix 1

6-22

3

Phoenix 3

6-24

4

BCAB 3

6-28

4

Mierlo 7

6-20

4

Someren 2

6-23

5

Hanevoet 1

6-25

5

Brabantia 3

6-18

5

Hanevoet 4

6-22

6

BCV’73

6-4

6

Hanevoet 3

6-3

6

Mierlo 11

6-5

PEDICURE
A.R. MEIJERS
Voet- en schoenkundig

Antoon Coolenstraat 21
5421 RA GEMERT

Die neem ik
met m’n forehand

Telefoon:
0492
36 25 35

Sinterklaasliedjes puzzel
Van links naar rechts
2.kom ook eens bij ...
4.toen klapte zijn ...
6.de ... van Sinterklaas
7.alles ziet die ... piet
10.zachtjes gaan de ...

13.hij is voor groot en ...
14.paardje is nog lang niet ...
15.gooi wat in mijn ...
16.pieter ... door elke schoorsteen.

1
2
3
4

5
7

6

Van boven naar beneden
1.hoor de ... waait door de bomen.
3.Sinterklaas is ...
5.ook leg ik wat ...
7.ik zet mijn ... vast klaar.
8.wie zoet is krijgt lekkers,
wie stout is de ...
9.vol verwachting klopt ons ...
11.trek je beste ... aan.
12.of je ... kind'ren ziet.
16
13.hoort wie ... daar kinderen
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8
9
11

10
13
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12
14

15

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

Zo. Nu eerst
een Bavaria
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Training competitie teams
Maand

20.30-21.20 uur

21.20-22.10 uur

22.10-23.00 uur

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: festusdescelles@gmail.com

Uitnodiging

Op 6 januari a.s. proosten
we op het nieuwe jaar.
Met een koud en warm buffetje .

Je bent van harte welkom in de
kantine om 22.30 uur.

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.

Je bent van harte welkom in
de kantine van de sporthal
om 20.00 uur.

Natuurlijk ben je ook welkom
om alleen iets te drinken en te kletsen.

Een aandeel in elkaar
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Op 13 Januari a.s.
gaan we spelletjes spelen

Aanmelden bij de BAC.
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Sportiviteitsprijs

Bijna 10 jaar geleden
moest helaas onze supervriend, oud-trainer en positiviteitsvoorbeeld Barry
van Heerwaarden voor altijd afscheid van ons nemen. Hij had lang en met al
zijn energie gevochten tegen kanker. Wanneer hij
de energie had dan kwam
hij bijna rechtstreeks na de
zware wekelijkse medicatie zo weer de zaal in en de
baan op.
Een aantal van ons heeft
het geluk en plezier gehad
om Barry langer en ook
buiten de zaal en baan te
kennen. We hebben veel
plezier met en om hem be-
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leefd. Bij
feestjes
thuis bij
Barry
kwamen
zijn zus,
vader en
moeder
ook altijd
even gezellig
meekletsen.
Inmiddels al
weer bijna
28
jaar
geleden
hadden
we
bij
Barry
thuis
1
van onze
badmintonfeestjes
met
een gezellige groep vanuit
de centrale jeugdtraining
en vrienden. De hapjes en
vooral de pittige satesaus
welke door Barry”s moeder werden gemaakt zullen
niet gauw uit mijn herinnering verdwijnen.
Barry speelde vroeger
badminton bij BC Gemert.
Hij woonde ook in Gemert.
Toen voor ons de seniorentijd aanbrak maakte
Barry de overstap naar BC
Mixed. Barry had een ongelooflijk aanstekelijk gevoel voor humor en dat
wist hij prachtig op papier
te zetten in menig Minimiks
MINIMIKS November 2016

Door Arne vd Wijdeven
en HBB-er (het bondsblad
van destijds).
Hij kon ook supergoed met
mensen omgaan. Niet veroordelend of beoordelend.
Luisterend en desgewenst
adviserend. Ik weet 100%
zeker dat iedereen die Barry kende vast wel eens een
gesprek met hem heeft gehad wat je nooit meer zult
vergeten.
In al die jaren dat ik Barry
kende kan ik me niet herinneren dat hij lelijke woorden gebruikte of zich laag
over anderen uitliet. Barry
is ook de man die het heel
normaal vond om met kerst
een kaartje te sturen naar
de loodgieter. Die man had
hem tenslotte geholpen
toen hij omhoog zat met
een lekkage.
Kortom, een ontzettend attente, aardige, fijne jongen/man. Het was dan ook
een zwarte dag toen Barry
ons verliet.
9 jaar geleden werd het
prachtige besluit genomen
om de Barry van Heerwaarden sportiviteitsprijs
in het leven te roepen. Een
prijs die je niet kan winnen
maar wel mag verdienen.
Een prijs die meer is dan
een prijs. Het is lastig om
onder woorden te brengen
wat de sportiviteitsprijs
precies allemaal inhoud
maar ik hoop dat de boven-

staande tekst daar wel een
beetje richting aan geeft.
Als een van de mensen die
deze prachtige prijs gegund is geworden kan ik
vertellen dat er een bijzonder gevoel in je lijf schiet
wanneer je naam wordt
genoemd gekoppeld aan
de Barry van Heerwaarden sportiviteitsprijs.
Oud-winnaars mogen de
clubkampioenschappen
gebruiken om na te denken
bij wie dat jaar de prijs het
beste past. Sportiviteit is
van belang. Maar ook hoe
je met anderen omgaat,
hoe je je inzet buiten het
spelletje. De vader van
Barry, Piet van Heerwaarden probeert deze dag erbij te zijn. Hij reikt de prijs
uit en heeft er zelf mooie
woorden bij. Vader Piet,
met zijn mooie Noord-Hollandse accent en zijn glimlachende gezicht is bij uitstek de persoon om deze

prachtige prijs
van motivatie te
voorzien
en uit te
reiken.
Na
de
clubkampioenschappenprijsuitreiking
voor
jeudg en
senioren neemt voorzitter
Ton kort het woord om Piet
en de prijs te introduceren.
Dit jaar is er voor Piet een
hele mooie collage. Het is
een foto met de oud-winnaars van de prijs en Barry
in het midden. Ton heeft
zelf de collage nog niet gezien en vraagt Piet om
even te wachten met openen want hij weet niet zeker of de nieuwe winnaar
er al bij staat. Nee hoor, die
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staat er nog niet op want
die werd een half uurtje
daarvoor pas unaniem gekozen door het committee
van oud-winnaars en Piet.
Piet nam het woord en het
werd muisstil in de kantine.
Hij gebruikt mooie woorden om te omschrijven hoe
bij BC Mixed sfeer, samenwerken en sportiviteit uitgestraald worden. Dan beschrijft hij kort hoe de huidige winnaar volgens hem
een goede winnaar is. En
dan mag eindelijk de onthulling plaatsvinden. De
winnaar van dit jaar is Ton
Slaets. Hoe mooi.
Ton neemt terecht even de
tijd om dit mooie moment
te verwerken en onder
langdurig applaus de warme hand en mooie prijs te
mogen ontvangen.
En na een prachtige geimproviseerde speech mag
Ton de welgemeende en
vele felicitaties dankbaar
in ontvangst nemen. Gefeliciteerd
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Nieuwe leden.
Hallo,
Ik ben Bas Gerrits, 30 jaar oud. Ik woon in Aarle-Rixtel
en werk bij Mars in Veghel.In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om te gaan sporten, maar ik hou ook van muziek,
quizzen en reizen.
Een aantal van jullie kennen mij al omdat ik van 2007 tot
2011 achter de bar heb gestaan in de kantine, dat was
heel leuk en gezellig werk. Zo gezellig zelfs dat ik na 4
jaar weer terug ben gekomen bij Mixed om te gaan badmintonnen. Ik hoop er weer een hele gezellige tijd van te
gaan maken, zowel op als naast de baan!
Hallo allemaal!
Mijn naam is Veerle van Schaijk, 22 jaar oud en ik kom
uit Beek en Donk. Na een stop van een paar jaar ben ik
in maart 2016 weer begonnen bij BC Mixed. Ik voel mij
weer meteen thuis bij Mixed! Erg leuk om op de vrijdagen weer te gaan badmintonnen!
In het dagelijks leven sta ik voor de klas. Ik werk bij het
Vakcollege Helmond. Het Vakcollege Helmond is een
school voor vmbo basis en kader leerlingen. Hier geef ik
les in de vakken maatschappijleer, mens en maatschappij en ben ik mentor van een brugklas VMBO-kader.
Daarnaast ben ik gemeenteraadslid in Laarbeek namens politieke partij ‘De Werkgroep’
en werk ik als oproepkracht bij Bakker van de Ven op de zaterdagen. Sinds kort ben ik
vrijwilliger bij Tienerwerk Laarbeek, hier help ik bij de meidenavonden in Aarle-Rixtel
(Cendra) en Beek en Donk (De Boemerang).
Tot snel!
Mijn naam is Femke de Groot ik ben 37 jaar oud en ben
getrouwd met Frank de Groot. We wonen in beek en
donk en samen hebben we 2 kindjes, Ties en Pien.
Wij hebben aan huis onze boerderij winkel,waar we ons
eigen gefokte zuig lamsvlees verkopen ,en streek artikelen. Hier gaat veel tijd in zitten wat we beide met veel
plezier doen. Tevens werk ik ook nog in de verpleging.
Tot nu toe ervaar ik het badminton als een zeer leuke
sport,met een gezellige club.
Wellicht tot ziens bij de training.
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Hallo,
Mijn naam is Rob Slaets, 41 jaar en samenwonend met
Claudia in Beek en Donk. We hebben twee kinderen,
Irene en Tim. Sommigen van jullie zullen mij (her)kennen
van de achterzijde van de Minimiks. Daar sta ik samen
met jullie voorzitter (en tevens mijn broer Ton) met de
advertentie van ons bedrijf. Ik ben in mijn jeugd ook lid
geweest van BC Mixed. Vanwege mijn studie moest is
kiezen tussen badminton en voetbal. Ik heb toen voor het
voetbal gekozen. Daar ben ik vorig jaar mee gestopt,
vanwege het nodige blessureleed. Dit jaar wilde ik toch
weer in clubverband gaan sporten en kwam toen al snel
bij BC Mixed uit. Niet alleen mijn broer, maar ook mijn dochter, vader, schoonzus en
twee nichtjes zijn lid van deze club. Daarnaast is badminton is een prachtige sport om
te zien, maar vooral ook om te doen. Tot ziens op en rond het badmintonveld.

Clubkampioenschappen senioren
Door Arne vd Wijdeven

Nieuwe clubkampioenen
Ok wat zullen we ervan
maken? Een serieus en
kort stukje met louter uitslagen? Of een ietsjes langer en wat meer humoristisch stukje met uitslagen
op het eind? Makkelijke
keuze.
Vrijdagavond om haf negen werd begonnen met
de
seniorenkampioenschappen bij BC Mixed. De
bar was toen al een tijdje
open en dat was te merken. De geur van oploskoffie en warmwordend frietvet vulden de zaal. Onderwijl werd door voorzitter
Ton de geluidsinstallatie
goed op zijn kwaliteit getest. Hij wenste iedereen

mhjwelknm en vooral
hjqqrrmklthsgtts
toe.
Geen typefout hoor. De
box was gewoon niet
goed aangesloten. Ruud
Fransen blies de microfoon eens goed door en
toen konden wij in het publiek alles goed verstaan.
Terwijl wij over koetjesrepen en kalfjesbiefstuk
spraken mochten de eerste spelers de wei in. Men
zocht snel de kaasfabriek
op. Verkeerde wei, vooral
jammer.
Toen iedereen weer terug
in de zaal was werd er begonnen met stevig inslaan. Waar men bij ernstige vorst vooral blikvoer
inslaat geld dat niet bij
badminton. Daar slaan we
bij een koude zaal vooral
de spieren in en de shuttles weg. Voor die menMINIMIKS November 2016

sen waarvoor het nu al allemaal teveel wordt en die
denken: “wat een onzin”
zou ik zeggen “gauw naar
de uitslagen”. Het wordt
namelijk niet veel beter.
De grote afwezige bij deze
kampioenschappen was
natuurlijk Jos Verstappen.
Maar ja die badmintont
dan ook niet. Hij had zich
verstapt.
Helaas gebeurde dat ook
met onze voorzitter Ton en
onze penningmeester Peter. Daar is dan maar weer
eens mee aangetoond hoe
gevaarlijk het is om in het
bestuur zitting te nemen.
Immers Stan was al geblesseerd en ook Anjamoet al met de lift naar beneden. Helemaal gaat mijn
hypothese niet op want
Gert werd gewoon clubkampioen in de B klasse
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Clubkampioenschappen bij BC Mixed

wij zitten
net zo
als zij
printers.
Of
sprinter

wat is
een printer
met een s?

niemand
weet
wat ik nu
denk

als ik nu 6
gooi mag
ik uit de
gevangenis

joppiesaus is
lekkerrrrr

t lijkt net
of ik de
tekstballon
vasthou

met het enkelspel. Overigens voor de lezer, Gert
gebruikte meer dan enkel
zijn enkel in het enkel.
Waar men bij volleybalgelegenheidstoernooitjes een
eigen teamnaam mag kiezen is dat bij badminton allerminst gebruikelijk. Sterker nog, het is totaal ongebruikelijk. Ik vind dat jammer. Hoe mooi zou het zijn
om als team jezelf in te
schrijven als “baan 15”.
Haha ik zie het al voor me.
“Op baan 2 spelen Remco
Plettenberg en Rene Schepers tegen Baan 15”.
“Waat?”. “Baan 15”. “Er is
helemaal geen baan 15.
Waar moeten we dan
heen? Zal wel op de tennisbaan hiernaast zijn. Nou
dan daar maar heen”. En
zo werden vele wedstrijden
gewonnen doordat de tegenstander niet komt opda-

gen. In de tussentijd won
Lisa van Vijfeiken de clubkampioenschappen in het
damesenkel B. Zelf heb ik
die wedstrijd helaas enkel
met mijn rug gezien omdat ik een andere partij
telde.
Wist u trouwens dat de lijnen van de banen niet
makkelijk loskunnen? We
ruimden de geluidsinstallatie op en ontdekten dat
die met tape (de draden
dan) vastzat aan de vloer.
Nou die tape ging er redelijk eenvoudig af. Tsja en
als je dan eenmaal lekker
aan t peuteren bent dan
houdt dat niet op bij doorzichtige tape. Die gele,
blauwe, rode en zwarte
moeten er ook af. Ondertussen leverde het damesenkel A de clubkampioene op. Lauri de Greef.
Het nog overgebleven

badmintonveld werd steeds
groter. Waar bij tafeltennis
de rand van de tafel de
grens is (is de lijn nou in of
uit daarbij?) zo wordt dat bij
niet verhoogde sporten wat
lastiger. Squash is daarop
een uitzondering. Dat weet
ik inmiddels ook heus wel.
Daar waren slechts 3 gebroken tanden en een
enigszins
beschadigde
muur voor nodig. Tevens
weet ik nu dat je bij het biljarten, net als bij pingpong,
beter niet op de tafel kunt
gaan staan. Wordt het niet
eens tijd voor een heus tafelvoetbalspel in onze kantine?
Martijn van Oeffel speelde
een zinderende finale en
werd clubkampioen bij de
heren.
Proficiat aan al de winnaars.

Uitslagen clubkampioenschappen
senioren
als ik
een fiets
was dan was
het racket
mijn
standaard
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zonne vuurbal
jonguh!

EERSTE

TWEEDE

HEA

Martijn v Oeffel

Jan de Jong

DEA

Lauri de Greef

Marloes Dekkers

DDA

Anne Kluijtmans/ Evelien Kuijpers

Marije Daems/ Marloes Dekkers

HDA

Paul Boelens/ Paul vd Vegt

Rob Hollanders/ Martijn v Oeffel

GDA

Ruud v Kilsdonk/Marije Daems

Jan de Jong/Maridy Daems

HEB

Gert Lahaye

Teun vd Vorst

DEB

Lisa v Vijfeijken

Anja Beekmans

HDB

Toon Boetzkes/ Gert Lahaije

Laurens v Kilsdonk/ Teun vd Vorst

DDB

Wendy Verbrugge/ Lisa v Vijfeijken

Anja Beekmans/ Annie Boetzkes

GDB

Martijn Coppens/ Lisa v Vijfeijken

Teun vd Vorst/Annie Boetzkes
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Yonex Dutch Open
Yonex Dutch Open
Badminton 2016
En dan ben je ineens uitgenodigd voor de finaledag van het grootste internationale badmintontoernooi van ons land. Super
gaaf. Ruud (Fransen) verschafte mij die eer doordat
hij als inmiddels ex-voorzitter van de HBB kaartjes
heeft ontvangen vanuit
Badminton
Nederland
(BN). En niet zomaar
kaartjes. Zitplaatsen naast
de baan, hapjes, drankjes
en schitterende wedstrijden. Het was echt fantastisch om mee te maken.
Een kort verslagje van
deze dag…
Maar ik begin een dagje
eerder. Via de social media bereikte mij het bericht
dat Max Wieland de Junior
Master Cup in het enkel-
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spel heeft gewonnen. In de
leeftijdsklasse U15+ won hij
een in spannende finale in
drie sets van Dion Rovers
van Roosterse BC. Een geweldige prestatie van Max
in een vol Topsportcentrum
in Almere.
Op zondagochtend 16 oktober vroeg opgestaan om
met de jeugd van Mixed 1
naar Suytkade te gaan voor
de competitiewedstrijd tegen Mierlo 2. Mijn collega
teamleider Rob kreeg versterking van Roger, dus kon
ik met een gerust hart rond
de klok van 10 uur met Ruud
naar Almere afreizen. In
Suytkade was er echter een
licht probleem (als in TLlicht). Terwijl de technische
dienst werd gebeld kon ons
team nog genieten van
heerlijke taart ter gelegenheid van de verjaardag van
Michael. Ondanks het lichtprobleem een goed begin
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door Ton Slaets
van de ochtend.
Niet wetende of de wedstrijd doorging (later bleek
van niet) vertrokken we
rond 10 uur naar het Topsportcentrum in Almere. In
de buurt van Veghel kwamen we een bekende auto
tegen. Teun van der Vorst
en family. Die zullen ook
wel gaan. En ja hoor, vlak
bij de eindbestemming zagen we ze weer.
Aldaar werden we zeer
vriendelijk ontvangen en
naar onze plaatsen begeleid. De zaal was redelijk
gevuld (kan beter, moeten
we misschien volgend jaar
met BC Mixed maar eens
iets aan doen) en de sfeer
werd er goed ingebracht
door een grote groep dansende meiden. En wie verschenen er achter ons op
de tribune. Juist ja, eerder
genoemde Teun met Madelon, Rune, Tristan en
Neva. Waar waren Katja,

Pedro en Marente? Dat
raadsel werd opgehelderd.
Vlak voor vertrek was Marente gevallen, moest naar
het ziekenhuis en kon gelukkig nog mee. Dus kwamen zij later binnen.
Nog voordat de finales begonnen kwam Clemens
Wortel, voorzitter van BN
ons nog even persoonlijk
begroeten. Heel attent.
Ook spraken we nog even
met de marketing manager
van Yonex Benelux. Altijd
handig dat soort contacten.
De finales waren stuk voor
stuk
spektakelstukken.
Voor de badmintonliefhebber een lust voor het oog.
Vandaar ook dat het mij
enorm leuk lijkt om met
een grote groep jeugd van
BC Mixed dit evenement
een keer te bezoeken. Ook
erg leuk: Neva had zich
vooraf aangemeld als
‘walk-on-kid’. En ze mocht
ook daadwerkelijk meelopen met één van de dames

van de damesenkel finale,
de Amerikaanse Beiwen
Zhang (typisch Amerikaanse naam). Zij werd
ook de winnares. Neva
mocht de hele wedstrijd
vlak naast de baan zitten.
Ze had nog betere plaatsen dan wij. Tijdens de
aankondiging werd door
de speaker even soepel
vermeld van welke vereniging de kinderen afkomstig
zijn. Goede reclame voor
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BC Mixed.
Na een enerverend dagje
onderweg naar huis nog
even aangelegd in Naarden Vesting voor een frietje. Super gaaf plaatsje
waar Ruud al eerder was
geweest. Met een volle
maag terug naar Beek en
Donk. Ruud, nogmaals bedankt voor de uitnodiging.
Ik houd me warm aanbevolen voor een volgende
editie.
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Groetjes van down under.
G’Day Mixed mates!

Een kleine update over
mijn tijd hier in Australië. Ik
ben hier nu al weer bijna
vier maanden en de tijd is
voorbij gevlogen. Over iets
meer
dan
anderhalve
maand kom ik weer terug
naar Nederland. In de afgelopen maanden heb ik al
zo veel gedaan en gezien
dat ik de halve minimiks vol
zou kunnen schrijven dus
ik zal het bij de highlights
houden. Melbourne is een
geweldige stad, er is altijd
wel wat te doen in het centrum en overal zijn leuke
restaurants en bars. Het is
ook een erg internationale
stad met veel verschillende
mensen en talen, er is zelfs
een chinatown midden in
het centrum. Ik zelf woon in
een wat rustiger deel van
de stad een stuk buiten het
centrum, vlak bij de universiteit (Monash University)
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samen met twee jongens
uit Maleisië. Het leven en
de gewoontes in Australië
zijn zeer anders dan in Nederland, maar daar vertel
ik wel meer over als ik terug ben. Het mooiste van
het leven hier zijn de Au-
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straliërs zelf, ze zijn zo
vriendelijk en relaxed allemaal. No Worries!
Naast het bezoeken en bekijken van alles in Melbourne heb ik al verschillende
dagtrips gehad en een grotere trip tijdens Spring
Break. Zo ben ik al naar
een wildlife sanctuary geweest, naar Wilsons Promontory, the Great Ocean
Road, the Grampians, the
Dandenong Ranges, AFL
wedstrijden etc. Tijdens
spring break ben ik met
twee vrienden, Nathan uit
België en Stephan uit
Duitsland een week naar
Tasmanië geweest. We
hadden een kleine camper
gehuurd en daarmee zijn

we het eiland rond gegaan.
De natuur in Tasmanië, en
bij al de andere trips, was
geweldig mooi en divers.
Van bergketens tot stranden en regenwouden, alles
is hier te vinden. Die natuur gaat natuurlijk ook gepaard met de bekende Australische wildlife. In de
stad zelf zie je vaak opossums en papegaaien, iets
verder buiten de stad heb
ik al kangoeroes, wallaby’s, wombats, koala’s en
pinguïns gezien. De gevreesde spinnen en slangen zijn me nog gespaard
gebleven (*afkloppen*).
Tot zo ver is het dus al een
mooie tijd geweest, maar
de aankomende tijd staat
er nog veel op de planning.
Op het moment dat ik dit
aan het schrijven ben staat
mijn tas al gepakt voor een

weekend Sydney en na
mijn examens ga ik nog 2
weken reizen langs de
oostkust richting het Great
Barrier Reef. Het weer
wordt hopelijk ook beter,
de Australische zomer zou
bijna moeten beginnen.
Naast dat alles heb ik natuurlijk ook school gehad.
Mijn lessen zitten
er ondertussen
op en volgende
week beginnen
mijn examens. Ik
heb vier vakken
gevolgd: International Business,
Marketing
Insights,
Human
Resource
Management
en
Brand Management. De manier
van les hier is erg
anders dan in Nederland, het is
hier veel meer
gefocust
op
groepswerk, het
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schrijven van essays en
presentaties. Dat zorgt
voor wat meer werk tijdens
de periode, maar maakt
het wel interessanter en
nuttiger. De universiteit
zelf is ook top, een zeer
moderne en grote campus
en heel veel internationale
studenten. Ik heb mensen
ontmoet van zoveel verschillende nationaliteiten,
van natuurlijk Australiërs
tot aan bijna elk Europees
land, maar ook uit Argentinië, Chili, China, en noem
maar op.
Kortom, ik heb het prima
naar mijn zin hier en ga
nog een paar weken genieten van de Australische
zon. Daarna kom ik weer
terug naar Nederland en
vertel ik graag verder (in
de kantine met een goed
Nederlands biertje).
Cheers and see you later!
Bas Fransen
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Afscheid voorzittersschap HBB
Toch nog passend
afscheid voor
Ruud.
Door Arne van de Wijdeven

Dames en heren,
Ik hoor wel eens de vraag:
“wat zou je doen als je een
dag de baas was van” puntje puntje puntje. Op de
puntjes kan je invullen bijvoorbeeld Nederland, je
bedrijf, de kantine. Noem
maar op. Wat zou je dan
doen? En zou je zo’n aanbod aannemen.
Wat zou je doen als je de
baas werd van de HBB? Of
als je daarom werd gevraagd? De HBB, een oude
dame inmiddels. Veran-
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derd van aanpak
sinds de beginjaren. Minder streng
en richtinggevend.
Puur op badminton
gericht.
4 jaar geleden
stond de HBB voor
een aantal moeilijke stappen. Overgaan naar een
nieuwe
centrale
hal, financieel zeer
gezond maar wel
met teruglopende
inkomsten, gericht
op
digitalisering
maar onvoldoende
slagkracht op dat
gebied, wat negatieve sentimenten omtrent
andere bonden en convenanten, een scheidend
voorzitter wie lange tijd de
scepter zwaaide, wat ruzieperikelen in sommige commissies. Tsja en dan is het
niet eenvoudig om iemand
te vinden die de baas van
de HBB wil worden.
En toch lukte dat.
Onze eigen Ruud Fransen
zei:”kom maar op, ik wil de
uitdaging aangaan”. En dat
deed hij vol verve. Ruud
gaf de HBB weer een gezicht. En feitelijk twee gezichten. Waar Ruud ging,
zorgde Marlie voor de
mooie omlijsting, de prachtige foto’s en het vriendelijMINIMIKS November 2016

ke gezicht. Niet dat Ruud
niet vriendelijk keek Maar
hij moest af en toe ook de
minder plezierige kanten
van het voorzitterschap oppakken. en dat betekent nu
eenmaal een noodzakelijke
duidelijke klare taal. Ruud
kreeg het voor elkaar om
partijen nader tot elkaar te
laten komen. Dat zagen we
binnen commissies. Dat
merkten we met een aantal
verenigingen waar zaken
stroef liepen. En dat beluisterden we na bondsontmoetingen.
Hij kreeg het voor elkaar
om van Suytkade een badmintontempel te maken.
Met gele shuttle.Wie had

dat gedacht? We hebben
EHBO bij iedere speelavond. Wie had dat gedacht? We hebben weer
HBB toernooien. We hebben sterke centrale trainingen. We hebben een bijna
volledig
gedigitaliseerde
competitie. Bij jeugd en senioren. De algemene ledenvergaderingen worden
goed bezocht. Ruud heeft
nu het record van de kortste algemene ledenvergadering op zijn naam staan.
Voorwaar een hele kunst.
Tijdens de laatste ledenvergadering van de HBB
blonk Ruud uit in duidelijkheid betreffende het nemen van verantwoordelijkheid. Daarvoor verdiende
hij in mijn ogen de eerste
prijs voor het spreken van
klare taal. In diezelfde algemene ledenvergadering
sprak hij drie hele mooie
dankwoorden, beter gezegd dankstukken, uit aan
drie zeer gewaardeerde
vrijwilligers. En in diezelfde
algemene ledenvergadering nam Ruud afscheid als
voorzitter van de HBB. Na
drie mooie maar zware en
volle jaren. Nou dat verdiende toch wel een mooi
bedankje. Een bedankje
van bestuur, commissies,
en al die anderen waar
Ruud zoveel voor gedaan
heeft bij de HBB. Toch?
Tsja, dat vonden wij eigenlijk wel Ruud. Dat verdiend
een mooi bedankje. Een

mooi woordje met gemeende taal. Och, soms duurt
het wat langer Ruud voordat een mooie tekst de
juiste spreker vind moet je
maar denken.
Beste Ruud. Ik heb het uitermate grote plezier om je
namens de HBB commissies, de verenigingen, de
spelende en niet-spelende
leden, de EHBO-ers, de
mensen van Suytkade, de
andere bonden en nog zo
enorm veel andere mensen van heel harte te bedanken. Te bedanken voor
de onbaatzuchtige wijze
waarop je de baas van de
HBB wilde zijn.
Voor het menselijke gezicht
wat je aan de HBB gegeven hebt. Voor de “crap”
die je hebt geslikt terwijl je
telkens weer door ging
voor het spelletje. Voor die
vele avonden waarop je
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weg was van huis om anderen een fijne avond badminton te kunnen bezorgen. Voor de km asfalt die
je hebt versleten om de
HBB te representeren.
Voor al die keren dat je tot
10,100, 1000 en ook tot 21
en 30 hebt moeten tellen.
Voor het financieel gezond
houden van onze HBB.
Voor het nemen van het
voortouw in de digitalisering. Voor het zoeken naar
en vinden van betere manieren om badmintondoelen te bereiken. Voor het
ruim op tijd ons allen informeren dat je je rol wilde
overdragen. Voor de gele
shuttle. Voor jouw mooie
en gemeende, persoonlijke
dankwoorden. Voor het terugkomen bij deze prachtige club.
Ruud dank je wel!
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Mixed schrijft geschiedenis
Interessante plaatsen

Deel 8; Geen badminton in Badminton
Door Rien van Kessel
Het spel badminton zoals
wij dat kennen is een afgeleide van het spel dat rond
1860 in Poona (India) werd
gespeeld en later rond
1873 op een landgoed in
Badminton in Engeland.
Wordt daar nog steeds
badminton gespeeld?
Poona
De stad Poona (tegenwoordig Pune of Puna genoemd) en de sport badminton, horen al meer dan
150 jaar bij elkaar. Niet alleen werd hier een spel dat
op badminton leek gespeeld, ook werd hier de
basis gelegd van de eerste
(onofficiële)
spelregels.
Britse soldaten namen het
spel, dat Poona genoemd
werd naar de toen gelijknamige stad, mee terug naar
Engeland waar het als
badmintonsport erg populair werd.
Poona was oorspronkelijk
een agrarische nederzetting maar de stad is nu een
van de meest ontwikkelde
steden van India met een
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bevolkingsdichtheid
van
2,9 miljoen inwoners. Vandaag de dag heeft Poona
meer dan 20 goede Badminton Academies waar
door wereldklasse coaches training wordt gegeven aan jonge kinderen.
Poona, en dus India, is de
bakermat van het badminton, maar er zijn tal van andere landen waar het spel
gespeeld wordt. Met name
de Aziatische landen doen
het goed op de wereldranglijst. Op de World Badminton Ranking staat India
in 2016 op de 10e plaats
en China 1e. 'China is by
far the best country in the
world at badminton'.
Rond 1860 werd in de stad
Poona een (kinder)spel
gespeeld dat de aandacht
trok van Britse legerofficieren. Daardoor is de stad
historisch gezien interessant, maar speelt geen rol
meer in de verdere geschiedenis van het
badminton.
Badminton
Het
gehucht
Badminton is be-

Poona
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kend en verbonden met de
driedaagse
Badminton
Horse Trails die vanaf 1949
jaarlijks worden georganiseerd, en met het spel badminton dat rond 1873 op
het landgoed Badminton
werd geïntroduceerd door
Britse legerofficieren.
Er werd destijds niet alleen
op het landgoed Badminton badminton gespeeld.
Ook in andere Engelse
plaatsen werd het nieuwe
spel uit India gespeeld. Het
spel op het landgoed kreeg
echter grote bekendheid
vanwege het belang van
het landgoed, er werden
en worden paardenrennen
gehouden, en de hertog
die er woonde.
Het was de 10e hertog van
Beaufort wiens idee het
was om in 1949 een paardenconcours te houden in
zijn landgoed bij Badminton House. Gezien het feit
dat de 8e hertog van Beau-

hertogen
sportief
geïnteresseerd is.

Badminton

fort, Henry Somerset, Engelse officieren die terugkwamen van India op zijn
landgoed uitnodigde om
het nieuwe spel van Poona
te spelen en hij een soort
van encyclopedie over diverse Engelse sporten
schreef, mag gezegd worden dat de familie van de

Ten noorden van
het landgoed ligt
het
gehucht Little
badminton en ten zuiden
Great badminton. Great
Badminton ligt tegen het
landgoed aan en is ontstaan door de huisvesting
van
(gepensioneerde)
personeelsleden die op
het landgoed werkte. Zo
hoorde het originele gebouw waarin nu het Bod-

kin-House hotel gevestigd
is, vroeger bij de gebouwen van het landgoed
Badminton.
Zowel Little als Great Badminton zijn kleine dorpsgemeenschappen met minimale voorzieningen zoals
een kerk en een postkantoortje. Sporthallen of
sportclubs zijn er dan ook
niet. In het gehucht Badminton is slechts badminton gespeeld op het landgoed Badminton rond
1873. Daarna lijkt het spel
overgewaaid te zijn naar
andere delen van Engeland en hebben de gehuchten Badminton geen
relatie meer met het spel
badminton.

Mari en Kitty Coppens

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

door Tom Poppelaars
naam, en meestal is hij te
zien in de grotere tuinen
als struikvorm met meerdere stammen. In de zomer zien we hem niet
staan, maar nu lijkt het wel
of hij in brand staat. En
met het terugtrekken van
de sapstroom geeft hij een
heerlijke geur af.

-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

Hartjesboom
Ik loop over een kwekerij,
en terwijl ik met de kweker
praat ruik en zie ik vanalles
om me heen. Het is nu wel
duidelijk. De herfst is echt
begonnen. Jammer dat die
mooie nazomer weer voorbij is, maar de herfst heeft
ook wel wat. De bomen

kleuren weer mooi naar
geel, oranje, rood, en de
temperatuur zakt weer onder de tien graden.
We lopen verder over de
kwekerij en het lijkt wel of
ik een bakkerij ruik. Heerlijk, die geur van de hartjesboom! Cercidiphyllum
japonicum is zijn Latijnse

Gelukkig vriest het nog
niet, de regen valt nog
mee, er staan nog geen
ijsberen op het raam te
kloppen en de kachel mag
weer lekker aan. Heerlijk
toch,
deze
kleurrijke
herfst. Ga er komend
weekend eens op uit zou ik
zeggen. En dan niet naar
het centrum van de lichtstad maar zoek eens een
mooi bospaadje op, en geniet nog even van de
mooie herfstkleuren en
geuren!

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629
Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
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Groene pasta met gepofte paprika, mozzarella en
basilicumolie
Benodigdheden:
400 gram verse groene pasta, 2 rode puntpaprika’s, 4 el pijnboompitten, 1 basilicumplantje, 1,5 dl olijfolie, 1 teentje knoflook,
2 bollen mozzarella, peper en zout, staafmixer, ovenschaal en
keukenpapier
Bereiden:
Verwarm de oven voor op 190 graden. Leg de paprika's in een ingevette ovenschaal en plaats ze 45 minuten in de oven. Haal ze daarna
eruit en laat ze afkoelen. Verwijder het vel en de zaden en snij ze
daarna in grove stukken.
Verhit 1 el olijfolie in de pan en bak de pijnboompitten goudbruin.
Beetje zout erbij. Haal ze daarna uit de pan en laat ze afkoelen op een
keukenpapiertje.
Neem een flinke bos basilicum en hak deze in grove stukken. meng de
basilicum, 1dl olijfolie en een gepeld teentje knoflook door elkaar en
pureer het daarna in de staafmixer tot een gladde massa.
Kook de pasta in 4 minuten gaar en breng op smaak met peper en
zout.
Serveren: verdeel de pasta over de borden, snij de mozzarella in
plakken en verdeel die over de borden samen met de stukken gepofte
paprika. Strooi de pijnboompitten erover en tot slot de de basilicumolie.
oolgende “k
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Smakelijk Paul Boelens

MINIMIKS November 2016

In overleg met de herstellende Jan Driessens (veel
sterkte en een voorspoedig
herstel Jan!) schrijf ik
(Ruud) over wat er in november 1991 allemaal gebeurde binnen onze vereniging.
Waarnemend
voorzitter
Rien van Kessel spreekt in
zijn voorwoord over gemopper in de zaal over de
slechte kwaliteit van de
shuttles. Vreemd genoeg
blijken deze kwaliteitsproblemen alleen bij BC Mixed
te bestaan en niet bij de
overige HBB-verenigingen,
hierdoor valt er geen oplossing vanuit de bond te verwachten.
In deze maand ook alle
jaarverslagen en financiële
gegevens t.b.v. de algemene ledenvergadering. Ook
toen was BC Mixed een gezonde
vereniging
met
mooie cijfers, leuk detail is
dat de toenmalige penningmeester een bedankt uit
spreekt voor hulp van Peter
v. Leuken, onze huidige
penningmeester.
Eveneens in deze maand
de feestavond, destijds bij
café-zaal v.d. Burgt. Ook
toen al met de traditionele
loterij die maar liefst 650
gulden op bracht.
Frans van de Waardenburg
vraagt zich af of er een vi-

rus zit in het computersysteem van de HBB. De
teams die hebben gevraagd om op zondag te
spelen stonden vooral op
woensdag en donderdag
ingepland en de teams die
liever door de week wilden
spelen mochten bijna elke
keer op de zondagmorgen
aantreden.
Tijdens de ledenvergadering is Henny Spaan verkozen tot voorzitter van
onze club. Hij volgde hiermee Willem-Jan van Ham
op, die door zijn werk niet
langer in staat was onze
club te leiden.
Jan Driessens organiseert, als bestuurslid bij
de HBB, een info avond
voor alle teamleiders bij
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BC Mixed. Ook toen ging
het al met name over de
invalbepalingen.Doel was
om hier geen fouten te
maken en om boetes te
voorkomen, eigenlijk is er
wat dat betreft in 25 jaar
weinig verandert.
Uit Spo(r)tnoten: Jonge
spelers in Nederland worden te gauw tot vedetten
verheven, maar dan vedetten die nog niets hebben gewonnen (dit is nog
altijd zo volgens mij).
In de sport neemt de onbetaalde vrijwilliger een
centrale plaats in. Als die
zou verdwijnen, zou de
Nederlandse sport tot in
het hart geraakt worden
(dit is zeer zeker nog altijd
zo).
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Competitieverslagen
Mixed 4, 1ste klasse l

Prima competitiestart Mixed 4
door Ruud Fransen

Op 6 oktober speelde
Mixed 4 de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe
seizoen. Als kampioen in
de 2e klasse vorig seizoen
weten we dat het een moeilijk jaar zal worden. Overigens speelde er deze wedstrijd maar 1 speler mee uit
dit kampioensteam, namelijk Jeroen. Bas F. is nog tot
januari in Australië voor
zijn studie aan de universiteit van Melbourne, Bas v.
L. kampt met een schouderblessure en Anniek en
Evelien zijn naar Mixed 3
gegaan in de OV-klasse.
Nieuw in Mixed 4 zijn naast
ondergetekende,
Roger,
Anne en Sabitri. Kortom
een mooie mix van jeugd
en ervaring gaat een mooie
uitdaging tegemoet.
De 1e wedstrijd mochten
we aantreden tegen het
zeer ervaren team van
Eindhoven 1. De 1e GD
werd gespeeld door Anne
en Ruud. Niet de beste
partij van hun leven maar
wel goed genoeg om een
zwaarbevochten
(24-22
winst in de 3e set!) uit het
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vuur te slepen. Onze 2e
GD Jeroen en Lauri wisten
helaas niet te winnen tegen
een zeer ervaren koppel. In
de HD mochten Ruud en
Roger aantreden, een zeer
gerenommeerd koppel met
een lange geschiedenis
samen. Deze ervaring was
voldoende om in 3 sets de
partij binnen te slepen. De
DD is bij BC Mixed altijd
goed, dus ook bij Mixed 4.
Lauri en Anne (Sabitri was
nog op vakantie) wonnen
ruim van hun tegenstanders. Tussenstand na de
dubbels dus 3-1. Roger
mocht de 1e HE spelen.
Helaas kreeg Roger een
licht blessure waardoor hij
niet in staat was om een
vuist te maken tegen een
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prima spelende tegenstander. Anne speelde de 1e
DE en al snel bleek hoe gedreven onze dame is. Op
indrukwekkende wijze en
met veel karakter pakte ze
deze partij in 3 sets, stand
4-2, gelijkspel was binnen!
2e HE werd gespeeld door
Jeroen, nadat hij zelf duidelijk zeer ontevreden was
over zijn 1e set wist hij zich
prima te herstellen in de 2e
set. De tegenstander was
weliswaar gewoon te sterk,
het was in elk geval een
prima set! Als laatste
mocht Lauri aan de bak.
Lauri moest nog wel even
wennen aan het weer spelen van een single, met
name de service bleek een
uitdaging. Echter in de rally’s was ze overduidelijk
sterker als haar tegenstander. Ze wist de wedstrijd
dan ook ruim te winnen.
Daarmee was de 5-3 winst
een feit. Een prima start
dus voor een team dat is
gepromoveerd naar een
hogere klasse!
De 2e wedstrijd was op 12
oktober tegen het team van
Con Brio 6. Aangezien Sabitri nog op vakantie was
en hiervan prachtige foto’s
doorstuurde
via
de
groepsapp en Ruud een
schouderblessure had opgelopen en Roger er ook
niet bij kon zijn speelden

we met de volgende opstelling: Anne, Lauri, Jeroen en invaller Rob Hollanders. We begonnen erg
sterk aan de wedstrijd. Zowel Anne met Rob als ook
Jeroen met Lauri wisten
hun GD te winnen, vliegende start 2-0, altijd lekker.
Helaas kon deze goede
sart niet vervolgd worden
in de dubbels. Onze heren
waren duidelijk nog niet helemaal aan elkaar gewend.
De 2e set werd ecter al bijna gewonnen, 20-22 voor
Con Brio. Ik had graag gezien wat de 3e set gebracht
had. Onze dames speelden een erg lastige wedstrijd, vooral tegen zichzelf.
Ze waren duidelijk sterker
dan de tegenstander maar
door een lichte ergernis
aan het gegiebel van de
jeugdige dames kwamen
onze dames niet in hun

spel en verloren
ze zelfs nipt de
partij (20-22, 3e
set).
Invaller
Rob, die bijna
nooit een single
speelt, heeft bijzonder hard geknokt
maar
moest
zijn
meerdere
erkennen in een
prima
tegenstander. Stand
dus inmiddels
3-2 voor Con
Brio.
Annen
mocht vervolgens tegen een
zeer jeugdige
dame. Opnieuw
bleek de uitstekende
wedstrijdmentaliteit van Anne,
persé niet willen verliezen. Gevolg een heel
mooie overwinning in 3
sets. Hetzelfde kan gezegd worden van Jeroen,
ook een echte vechter en
een zeer terechte en
mooie overwinning in de
single. Stand dus inmiddels 4-3 voor ons. Lauri
wist vervolgens haar single op overtuigende wijze
te winnen. Eindstand dus
opnieuw 5-3. Rob bedankt voor het invallen en
je inzet! Mixed 4 is de
competitie prima begonnen met 2 overwinningen
en de leiding in de 1e
klasse afd.1.
Groet,
Interim-teamleider Ruud
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Mixed 1, Top klasse

Mixed 1- Mierlo 1

door Ruud van Kilsdonk
Eind september heeft
mixed 1 haar tweede wedstrijd mogen spelen. Dit
keer tegen Mierlo 1. Een
team dat binnen de topklasse zijn sporen al heeft
verdient. Voor ons als
nieuwkomers hebben wij
als voordeel dat wij vanuit
de underdog positie kunnen spelen.
Zoals gebruikelijke starten
wij met een gemengd dubbel. De opstelling is ondanks het verlies van vorige keer ongewijzigd. Sim-
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pelweg omdat wij geloven
dat deze stabiliteit binnen
de opstelling bij draagt aan
succes. De eerste gemend
dubbel verliezen Ton en
Maridy in twee sets. Ook
de tweede gemend dubbel
wordt verloren in drie spannende sets. Ruud en Anke
kregen pas te laat grip op
de partij. Een goed leermoment en voor de volgende
keer verwachten we dan
ook een overwinning (red.
Zou moeten kunnen). De
heren dubbel door Paul en
Ton is in twee sets gewonnen. een wedstrijd waarin
langzaam het niveau van
het vorige seizoen weer
opgepakt is, hulde voor dit
eerste punt. Helaas weten

we uit de dubbels slechts 1
punt te halen, daar ook de
dames hun dubbel verliezen. Als we dit vergelijken
met het vorige seizoen dat
is dat een bijzondere ontwikkeling. In dat vorige seizoen wisten we namelijk
vooral de punten uit de
dubbels te destilleren.
Met dit in het achterhoofd
zou wederom een fors verlies niet ondenkbaar zijn.
MAAR,...... de singels verlopen stuk voor stuk erg
goed. Paul, Ruud en Anke
weten overtuigend te winnen in twee sets. Ook Dorien weet een schitterende
partij neer te zetten. Helaas geen winst, maar een
schitterende partij tegen

Angela Flohr. Dorien heeft
de pech (of het geluk) om
als eerste dame de top van
de HBB te ontmoeten. Verliezen is geen schande,
maar juist een opmaat
voor de toekomst. Next
time,..... We'll beat them!
Kortom een keurige uitslag
van 4-4, waar zeker de potentie in zit om de volgende keer een winst uit te
slepen.

Mixed 7, 4de klasse l

Mixed 7- Mierlo 8
door Toon Slaets

Weer het begin van een
nieuwe competitie met een

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
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nieuw team. Betsie en Tini
zijn gestopt Pedro is nieuw
en Dora is van reserve
vaste speelster geworden.
Het is en blijft dus een
:opaenomaopeennateam’;
overigens zijn we als
mixed 7 bij Mierlo ook bekend onder een alias en
wel als volgt ‘’hetteamvantanteannieenometoon’’ de
laatste vier jaar van ons
bestaan als team heeft dus
ergens indruk gemaakt
blijkt. Het team is niet compleet, Anja en Toon moesten verstek laten gaan,
daarvoor in de plaats waren Suzanne en Hein. Dus
van verzwakking was geen
sprake. Laten we nu maar
een met de wedstrijden
beginnen:
Annie en Pedro nemen het
eerste GD voor hun rekening het is snel duidelijk
dat ze geen ingespeeld
team zijn en moeten de
winst aan Mierlo laten met
21-9 en 21-10.
Dora en Hein gaan voor
het tweede GD in de eerste set is het even wennen
aan elkaar met 21-13 wordt
verloren, in de tweede set
gaat het stukken beter
deze wordt gewonnen met
17-21, dus een derde beslissende set nodig, al snel
is duidelijk dat dit voor
Dora te veel is jammer
maar toch een mooie wedstrijd laten zien ondanks
verlies met 21-15.
Het HD met Theo en Hein,
samen een geducht kop-

pel en dat blijkt ook uit de
uitslagen de eerste set
wordt gewonnen met 1721, doch de twee daarna
met 21-18 verloren het zit
dicht op elkaar jammer
maar helaas heren.
Suzanne en Dora voor het
DD, ook hier is sprake van
even aan elkaar wennen
met 21-14 gaat de set naar
Mierlo, in de tweede gaat
het stukken beter met 1921 is de set voor Mixed,
jammer dat Dora ook hier
weer in de derde set niet
voluit kan gaan en met 2115 is de partij voor Mierlo,
goed gespeeld dames proficiat.
Pedro begint aan zijn heren enkel, het is duidelijk
dat Pedro nog ervaring op
moet doen in de competitie
het is voor het eerst dat hij
mee doet en dat is wel
even wennen met 21-06
en 21-04 gaat de partij
naar Mierlo.
Annie neemt het eerste DE
voor haar rekening, in de
voorgaande jaren heeft ze
laten zien dat ze moeilijk te
verslaan is maar dat is
geen garantie voor elke
nieuwe wedstrijd natuurlijk, met 21-11 en 21-12
gaat de partij naar Mierlo.
Nu Theo met het HE, vorige competitie heeft hij menig tegenstander het vuur
aan de schenen gelegd
dus kan er wat verwacht
worden maar ook Theo is
niet in goeden doen ook
deze partij is voor Mierlo
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met 21-14 en 21-15.
Als laatste Suzanne met
haar DE, Suzanne heeft
vorig jaar al competitie-ervaring opgedaan ze geeft
daarom ook goed tegenspel maar het is te weinig
met 21-12 en 21-16 gaat
ook deze partij naar Mierlo, jammer Suzan volgende keer weer een nieuwe
kans.
Al met al een mooie badmintonavond ondanks verlies met 8-0 iedereen heeft
lekker gespeeld een goede sfeer en daar gaat het
ook om. Bij deze nog mijn
dank aan de invallers Suzanne en Hein en hopelijk
kunnen we indien nodig in
de toekomst nog een beroep op jullie doen.

Mixed 7, 4de klasse l

Mixed 7- Gemert
5
door Toon Slaets

05-10-2016
De vorige wedstrijd werd
met 8-0 verloren dus er is
wat goed te maken door de
opasenomasopeenna, Pedro moest verstek laten
gaan wegens rugklachten
vanuit hier wensen we
hem een spoedig herstel
toe. Good Old Hein was
weer bereid om in te vallen
en daarmee was het gehele team compleet.
Gemert 5 heeft de eerste
wedstrijd gewonnen en wil
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dit graag weer doen uiteraard maar het is geen uitgebalanceerd team er zijn
twee heel goede spelers (
dame en heer) daartussen
een jonge speler met kwaliteiten en verder twee dames die het badminton nog
moeten leren, dus er zijn
zeker kansen voor het
Mixed team.
Annie en Toon beginnen
met het GD, over de eerste
set kan ik heel kort zijn drie
keer niks, wat er aan de
hand was weten we niet
maar niks ging of lukte met
04-21 was de set snel afgelopen. In de tweede set
liep het een stuk beter tot
17-17 was het gelijkopgaande doch een paar
domme fouten van de Miksers deden hun de das om
met 17-21 gaat ook deze
set naar Gemert.
Dora en Hein de taak om
de stand weer gelijk te
trekken met hun GD, het
was een spannende set
daar beide teams aan elkaar gewaagd waren Dora
en Hein de meest ervaren
spelers, daartegen was de
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heer van Gemert razendsnel en bracht (bijna) alles
terug maar de ervaring gaf
de doorslag met 21-19
gaat de set naar Mixed.In
de tweede set een zelfde
beeld maar Dora en Hein
laten laten zich niet verrassen blijven goed bij de les
en pakken ook de tweede
set met 21-17, de stand is
weer gelijkgetrokken.
Daar er een extra baan ter
beschikking komt kan
Toon aan het HE beginnen. Hij moet het opnemen
tegen de jonge snelle speler. Een groter kontrast tussen spelers heb ik niet eerder gezien. De Gemert
speler is 17 jaar oud dus
een jonge senior met
(heel) veel snelheid, goede conditie, prima slag,
maar weinig ervaring/inzicht.
Daartegenover Toon 75
jaar (over 9 dagen) niet
snel (meer) conditie goed,
goede slag, met veel ervaring en inzicht. Streep de
minnen en plussen tegen
elkaar weg en laat het leeftijdsverschil van 58 jaar
maar buiten
beschouwing en je
weet wie
de favoriet
is.
De wedstrijd gaat
geheel gelijk op beide spelers
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houden elkaar mooi in
evenwicht Toon moet wegens de snelheid van zijn
tegenstander wel veel
spreiden waardoor het uitslaan op de loer ligt en juist
dat gebeurt bij 17-17, een
paar slagen gaan uit en de
jongeman kan de set met
17-21 afwerken. In de
tweede set heeft Toon een
kleine technische wijziging
doorgevoerd aan zijn service waardoor zijn tegenstander niet op de juiste
wijze kan retourneren en
dat levert meteen 5 punten
voorsprong op en een
overwinning van de set
met 21-18. Een derde dus
beslissende nodig, Toon
zet zijn tegenstander meteen volop onder druk en
met 11-02 kan van kant gewisseld worden dit kan niet
meer fout gaan en dat gaat
ook niet meer fout met 2106 pakt Toon de derde set
en de volledige winst mooi
toch.
Inmiddels waren Anja en
Dora bezig met het DD,
ook hier waren de Mixed
dames de bovenliggende
partij de Gemert dames
konden gewoon niet voldoende tegenstand bieden
om Dora en Anja in de problemen te brengen en met
gedegen spel pakken ze
beide sets en wel met 2110 en 21-17, proficiat dames.
Het HD met Theo en Hein,
als deze partij gewonnen
wordt zijn we al heel dicht

bij minimaal een gelijkspel
maar daar gaan we niet
voor. De Mixed heren moeten flink aan de bak ze
hebben een ervaren en
daarnaast een zeer snelle
speler tegenover zich welke zich niet zomaar gewonnen geven. Beide sets
zijn gelijkwaardig maar de
Mixed heren weten meer
rust te bewaren in hun spel
en pakken beide sets met
21-15 en 21-15, prima gedaan heren proficiat.
Theo neemt het HE op tegen de sterkste speler van
Gemert voorgaande jaren
heeft Theo wel een eens
HE van hem gewonnen
maar dat is geen garantie
zoals men weet. Theo kan
deze keer zijn draai niet
vinden hij speelt voor wat
hij waard is zoals altijd
maar het is niet voldoende
met 11-21 en 10-21 is de
partij voor Gemert.
Annie moet het DE opnemen tegen de sterkste
dame van Gemert, deze
heeft jarenlang in het
vaandelteam van Gemert
gespeeld is na een aantal
jaren eruit geweest te zijn
weer begonnen met badminton en speelt nu vierde
klasse, aan alles is te zien
dat deze dame te goed is
voor deze klasse Annie
kan dan ook weinig uitrichten tegen haar en met 6-21
en 5-21 is deze partij voor
Gemert.
Inmiddels is een stand van
4-3 voor Mixed bereikt en

met nog een DE te gaan
van Anja kan ze voor de
overwinning zorgen. Daar
Annie de sterkste dame tegenover zich had heeft
Anja een veel minder getalenteerde dame tegenover
zich. Vanaf het begin is al
duidelijk dat Anja deze
partij niet kan verliezen
haar tegenstandster heeft
te weinig badminton in huis
om het Anja ook maar
even moeilijk te maken.
Anja kent geen genade en
speelt op haar eigen wijze
de partij uit eerst lang dan
kort een typisch Anja concept zou ik zeggen. Met
21-03 en 21-08 is de partij
voor Anja en daarmee ook
de overwinning van Mixed7
op Gemert 5.
De overwinning werd onder het genot van enkele
drankjes nog eens uitgebreid besproken en het
geeft ons een goed gevoel
voor de volgende wedstrijd, bij dezen wil ik Hein
nogmaals bedanken voor
de invalbeurt hij heeft een
flinke bijdrage geleverd in
deze overwinning, graag
tot een volgende keer.

Mixed 6, 2de klasse l

Drie in één.

door Yvonne Lahaije
Jawel maar meteen een
verslag van de eerste 3
competitie
wedstrijden
van Mixed 6.
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Beetje spannend was het
wel want na een promotie
is het altijd even afwachten
wat het niveau in de volgende klasse zal zijn.
Mierlo 6- Mixed 6. 6 Oktober.
De eerste GD werd door
Martijn en Yvonne uiteindelijk gewonnen door de
zwakke kanten van de tegenstander te gebruiken.
Daarna speelden Angela
en Teun de tweede GD. Er
werd vooral hard gespeeld,
techniek was niet belangrijk, ze verloren de eerste
set. Na wat tips van Maikel
lukte het om de 2e set te
winnen. Helaas was Mierlo
in de 3e set net iets sterker.
De herendubbel van Martijn en Teun ging in de eerste set erg moeizaam, die
gaven ze dan ook af. Maar
gelukkig kwamen alle trainingen van Festus weer
boven. In de 2e en 3e set
werd goed gekeken en geplaatst. De wedstrijd werd
gewonnen. De eerste set
van de DD werd net verloren door Yvonne en Angela. De 2e set werd gewonnen. Maar in de 3e set was
de tegenstander toch sterker. Alle 4 de singels werden gespeeld in 3 sets.
Teun, Martijn en Yvonne
wisten het punt binnen te
halen. Eindstand 3-5
Mixed 6- Gemert 3. 12
Oktober.
Angela had een blessure
en ook Martijn was niet fit.
De reserves werden opge-
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trommeld. Maikel en Katja
kwamen ons team versterken. Dat werd even zoeken
naar de beste opstelling.
Katja en Martijn speelden
de 1e GD. De eerste set
werd in de verlenging verloren. Festus zag het aan
en gaf wat waardevolle
tips. En jawel de 2e en 3e
set werd ruim gewonnen.
Angela en Maikel waren
nog niet op elkaar ingespeeld waardoor het een
beetje een rommelige
wedstrijd werd, maar wel in
2 sets gewonnen. Knap
gespeeld. Ook de HD en

DD werden gewonnen.
Teun moest zijn meerdere
erkennen in Rob van Eert.
Yvonne won in 2 sets haar
singel. Maikel speelde een
goede wedstrijd maar die
leverde helaas toch geen
punt op. Katja speelde
voor het eerst in jaren weer
een singel. Helaas was de
tegenstander nu nog wat
sterker maar het waren 3
knappe sets. Eindstand 5-3
Boemerang2 -Mixed 6. 10
November.
Tijdens de eerste GD van
Teun en Angela had de tegenstander geluk dat het

spel van onze 2 niet uit de
verf kwam. Dat ging wat
beter bij Martijn en Katja
die vlotjes wonnen. Ook de
herendubbel werd ,niet gemakkelijk, maar wel gewonnen. Recht vooruit
spelen wil best helpen. Tijdens de damesdubbel lukte het Angela en Yvonne
maar niet om het eigen
spel te spelen. Dat lukte
Katja en Teun gelukkig wel
in de singel. Werd door
beiden goed en degelijk
gespeeld. Eindstand 4-4
en dat is dan wat minder………………

Programma en uitslagen senioren
10-11

Uitslagen
05-10

06-10
12-10

13-10
02-11
03-11
09-11
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Standenlijst senioren 2016-2017
Top klasse

Hoofdklasse

Overgangs klasse I

1

Con Brio 2

4-29

1

Hanevoet 1

4-21

1

Mierlo 2

3-18

2

Phoenix 1

4-22

2

Mixed 2

4-18

2

Brabantia 2

3-14

3

BCAB 1

4-20

3

Con brio 4

4-18

3

Boemerang 1 3-13

4

Con Brio 1

4-20

4

Brabantia 1

4-17

4

Fair Play 2

3-9

5

Mierlo 1

4-13

5

Phoenix 2

4-17

5

RBC 1

3-9

6

Ganzeveer 1

4-8

6

Sm Bruang 1

4-16

6

Mixed 3

3-9

7

Mixed 1

4-8

7

BCV 1

4-15

8

Con Brio 3

4-1

8

Bakel 1

4-14

9

SRH 1

4-14

10

Phoenix 3

4-10

Eerste klasse I

Tweede klasse I

Tweede klasse II

Mixed 3 - RBC 1

4-4

1

Mixed 4

2-10

1

Hanevoet 3

4-26

1

Gemert 2

4-25

Boemerang 2- Mixed 6

4-4

2

Bakel 2

2-9

2

Boemerang 2 4-18

2

Mixed 5

5-25

Mixed 5 - Hanevoet 4

6-2

3

Heeze 1

2-9

3

Brabantia 3

3-17

3

Mierlo 4

4-19

4

Eindhoven 1

2-7

4

Mixed 6

3-14

4

Never Down 1 3-16

5

Con Brio 6

2-7

5

Mierlo 5

3-11

5

SRH 2

4-11

6

Dommelen 2

2-6

6

Gemert 3

4-7

6

BCAB 4

4-9

7

Bakel 3

3-3

7

Hanevoet 4

4-7

Mierlo 4 - Mixed 5

4-4

Mixed 7 - Gemert 5

5-3

Phoenix 3 - Mixed 2

3-5

Mixed 3 - Brabantia 2

4-4

Programma nov/dec 2016

Eindhoven 1 - Mixed 4

3-5

do

Mierlo 5 - Mixed 6

3-5

Mixed 5 - Gemert 2

4-4

Mixd 2 - Phoenix 2

5-3

Mixed 6 - Gemert 3

5-3

Mixed 4 - Con Brio 6

5-3

Mixed 8 - Someren 3

01-12

Con-Brio 1 - Mixed 1

13

wo 07-12

Fair-play - Mixed 3

3

do

Mixed 8 - Bakel 4

1

Dommelen 2 - Mixed 4

11

Vierde klasse I

Mixed 2 - Brabantia 1

1
2

1

Mierlo 8

3-122

Dommelen 4 - Mixed 8

1

Dommelen 4

11

Ganzeveer 3

3-19

Boemerang 1 - Mixed 3

2

2

Never Down 2 2-11

1-7

Con Brio 2 - Mixed 1

8-0

13

Mixed 7

3

Someren 3

2-10

Mixed 1 - Ganzeveer 1

3

3-10

15-12

Brabantia 3 - Mixed 6

3

4

Gemert 5

4

Mierlo 7

2-8

5-3

do

3-10

Mixed 7 -Mierlo 9

22-12

SRH 2 - Mixed 5

3

5

BC ‘85 3

5

Bakel 4

2-5

6-2

do

3-6

Neverdown 2 - Mixed 8
BCAB 4 - Mixed 5

1-7

Bakel 2 - Mixed 4

10

6

Mierlo 9

3-5

6

Mixed 8

2-3

BCV 1- Mixed 2

5-3

08-12

wo 14-12
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Vierde klasse I
2-11
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