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Ledenbestand

Colofon

Van de redactie...
Jongens

35

32

67

Mini’s
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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

35

44

99

Nsl

12

8

20

3

3

Ereleden

Osl
1

5

6

Totaal:

48

60

Jeugd:

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

36

182

Joy Bevers
Noortje vd Eijnde
Meike Iven

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

Agenda

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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38

Thijs van Antwerpen
Steffie Boelens
Willem van Uden

Senioren:

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

Totaal

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.
18 februari: Kaderavond voor alle vrijwilligers
24 februari: Carnavals training bij de jeugd
17 maart: Vriendjes en vriendinnetjes avond
1 april: Feestavond senioren
21-22-23 april: Jeugdkamp
14 juli: afsluiting seizoen

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

Bestuursmededelingen

“It’s the most wonderful time of the year.”
Drukte alom in de december/januari maanden. Ook bij BC
Mixed. Na een geweldige ouder/kind/pieten-avond is de Sint
weer terug naar Spanje en staat de Kerstman te popelen om
met Rudolph en zijn rendieren de cadeaus onder de kerstboom te bezorgen. Voor onze badmintonners is de zaal dit
jaar slechts één avond gesloten in december. Op 16 december wordt de zaal namelijk weer omgebouwd voor de Kerstshow van RC de
Oude Molen.
Dan begint het feest voor BC Mixed: Met nog twee trainingsvrijdagen op 23
en 30 december staat daartussen ook Kwizut op het programma. Donderdag 29 december wordt weer gestreden om de titel ‘slimste team van Beek
en Donk’. Inmiddels doen er heel veel mensen van Mixed mee (in verschillende teams). Heel veel succes natuurlijk.
In januari is dan op vrijdag de 6e de nieuwjaarsreceptie. Een week later is
de zaal weer gesloten in verband met de opbouw van de feestavond van
Kwizut, maar dan wordt wel het rik- en jokertoernooi georganiseerd in de
kantine.
Kortom: pak je agenda en noteer al deze data, dan kan het zeker niet fout
gaan. Twijfel je, vraag het dan even aan iemand van het bestuur.
Dan nog even dit: Terugkijkend op 2016 kunnen we de conclusie trekken dat
het zeer goed gaat met BC Mixed. De vereniging is financieel gezond, het
ledenaantal groeit nog steeds, er wordt veel georganiseerd en voor die activiteiten is ook veel animo, dankzij onze vele vrijwilligers loopt alles op rolletjes, de trainingen worden goed bezocht, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is om al die redenen een genoegen om samen met Peter, Stan,
Anja en Gert het bestuur te mogen vormen.
Namens mijn medebestuursleden: Prettige feestdagen en gezond en sportief 2017.
Ton Slaets
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Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d.
11-10-2016.

Aanwezig: Ton Slaets;
voorzitter, Peter van Leuken; penning meester,
Gert Lahaije; secretaris,
Stan van der Heijden;
bestuurslid. Anja Beekmans; bestuurslid.
1.Opening
Ton opent de vergadering
om 20.15 uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
•Verslag team flagship van
de vergadering op 5/10.
•Mail van de BCS over incompleet ingevulde wedstrijdformulieren. •Mail van
Bakel met het verzoek voor
info van ons nachttoernooi.
•Mail van Katja van der
Vorst om zich aan te melden. •Mail van Saskia van
den Dungen met opzegging
lidmaatschap. •Mail van
Willem Aarts met opzegging
lidmaatschap.
Uitgegaan:
•Niets.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 7 september

2016 •De notulen zijn met
dank aan Gert goedgekeurd.
4.Financien
•Begroting en balans besproken.
5.Ledenbestand
•Nieuw: Koen van de Meulengraaf, Amber Duijmelinck, Sven Gordijn en
Thomas Deckers. •Gestopt: Thieu van Bommel,
Sil Heesakkers, Saskia
van den Dungen en Willem
Aarts. •Nieuw: Katja van
der Vorst, Rob Slaets en
Steffie Boelens.
6.Commissies
•Recr. –Niets. •JC: -Een
aantal mini’s zijn doorgestroomd naar de jeugd dus
is er ruimte voor nieuwe
aanmeldingen. Aandacht
aan besteden in de Mooilaarbeekkrant. Het jeugdkamp is op 21-22-23 april.
•Red: -Arne heeft de data
van de minimiksen voor dit
seizoen
doorgegeven.
•Bac: -Niets.
•TC:
-Vergaderd, uitdaging neergezet van 110
deelnemers aan de
clubkampioenschappen.
-Loterij besproken met als
prijs een racket.-Piet van
Heerwaarden vragen om
de sportiviteitsbeker uit te
reiken.
•CC:
-Niets.
•Sfeer: -Is prima. •PR:
-Niets. •Website: -Niets.
7. ALV
•Agenda
doorgenomen,
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alles is geregeld.
8. Rondvraag
•De volgende vergadering
is op maandag 14/11.•De
gladde zaalvloer besproken, Bespreken we met
Hans van Gend.•Oprichting
archiefcommissie besproken.
9. Sluiting
Ton sluit de vergadering om
22.45 uur.

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d.
14-11-2016.

Aanwezig: Ton Slaets;
voorzitter, Peter van Leuken; penning meester,
Gert Lahaije; secretaris,
Stan van der Heijden;
bestuurslid. Anja Beekmans; bestuurslid.
1.Opening
Ton opent de vergadering
om 20.40uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
•Uitnodiging van de gemeente Laarbeek voor bijeenkomst van alle sportverenigingen op 21/11.
•Overlijden van de vader
van Lieke de Visscher.
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rie worden de bondsnummers toegevoegd aan de ledenlijst, dit om de link met
de HBB site te verbeteren.
6.Commissies
•Recr. –Jan is voorlopig niet
inzetbaar, oplossing besproken. •JC: -Afgesproken dat
de klasseindeling voor het
jeugdtoernooi wordt bepaald door de TC, samen
met de JC.
•Red: -Ruud neemt tijdelijk
de rubriek van Jan over(wat
gebeurde er 25 jaar geleden?). •Bac: -Op 16/12 is er
geen alternatieve activiteit.
-Op 6/1 de nieuwjaarsreceptie. -Op 13/1 spelletjes en
kaart avond. -Op 8/4 de
feestavond(voorlopig). TC:
-De clubkampioenschappen
zijn geëvalueerd. Zijn goed

verlopen, volgende vergadering voor de vakantie.
Bekijken of het mogelijk is
de wedstrijden wat evenrediger te verdelen over de
twee dagen. -De uitnodigingen voor het jeugdtoernooi zijn verstuurd. •CC:
-Niets.
•Sfeer: -Goed. •PR: -Werven van nieuwe mini’s besproken, o.a. waar folders
neerleggen.
•Website:Niets.
•Archiefcommissie: -Niets.
7. Rondvraag
•De volgende vergadering
is op donderdag 15/12.
8. Sluiting
Ton sluit de vergadering om
23.00 uur.

Claudia Krone
Dorien Maas
Billy de Jong
Dena van den Berk
Eva Schardijn
Neva van der Vorst
Rob Hollanders
Lauri de Greef
Marlie Fransen

26 dec
27 dec
29 dec
2 jan
4 jan
5 jan
6 jan
7 jan
9 jan

Luca Melena
Imke de Beer
Bregje Hoeks
Brady Bots
Irene Slaets
Lisa van Vijfeijken
Tiny Verbrugge
Hein van Vijfeijken
Maridy Daems
Maarten Maas
Kelly de Louw
Paul van der Vegt
Marianne van Dijk

10 jan
11 jan
11 jan
12 jan
17 jan
17 jan
29 jan
1 febr
3 febr
3 febr
5 febr
11 febr
15 febr

Van Harte Gefeliciteerd

•Adres en bestuurswijziging van BC Someren.
•Vraag van ’t Veertje voor
de datum van het jeugdtoernooi.
•Opzegging
Noortje van den Eijnde.
Uitgegaan:
•Niets.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 11 oktober
2016
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financien
•Niets.
5.Ledenbestand
•Nieuw: Felix Chiu, Sophie
Jansen, Rob Slaets en
Steffie Boelens.•Gestopt:
Noortje van de Eijnde.
•Van SL naar NSL: Sonja
van Erp. •OSL: Joost Swinkels. •Op verzoek van Har-

In het zonnetje
Marieke van Turnhout 25 jaar lid.
Op 14 november werd Marieke van Turnhout blij verrast. Het voltallige bestuur stond in Aarle-Rixtel aan
de deur met een overheerlijke slagroomtaart. Marieke
werd in het zonnetje gezet omdat zij een dag later 25
jaar lid van Mixed zou zijn. Verderop in deze Minimiks kun je lezen hoe Marieke de afgelopen 25 jaar
heeft ervaren bij BC Mixed.

Ad en Anja Beekmans
40 jaar getrouwd
Zaterdag 10 december 2016 was het groot feest.
Onze Anja en haar Ad waren die dag precies 40 jaar getrouwd. Voor die gelegenheid
hadden ze een zaaltje gehuurd, pak hem beet 130 mensen uitgenodigd, een band
geregeld, een frietwagen en natuurlijk de nodige versnaperingen.
Na een korte openingsspeech van Ad ging de band los. De Frits Philips Band. Een
viertal door de wol geverfde muzikanten met een repertoire van sixties en seventies
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rock and roll. Denk aan artiesten als The
Rolling Stones, CCR en Bob Dylan. Heerlijke muziek, qua geluid precies goed,
snaarstrak gespeeld en gezongen. En het
publiek genoot zichtbaar en kwam later op
de avond ook los in de heupjes.
Ondertussen was de frietwagen gearriveerd. Ook hier hoge kwaliteit, veel mensen gingen nog een keer terug (en nog en
keer) en zoals het bij Mixed gebruikelijk is
kwam er ook nog een schaal frikandellen
voorbij. Toen de band de laatste noten
gespeeld had toog het volk langzamerhand weer huiswaarts. Terugkijkend op een zeer gezellig en geslaagd huwelijksjubileum. Ad en Anja, nogmaals bedankt voor de uitnodiging. Wij wensen jullie uiteraard
alle goeds toe. Op naar jullie gouden jubileum.

Zwarte pieten/ouder-kindavond
Pieten op bezoek bij de Ouder-Kind
avond.
Door Monika Slaets

Namens het bestuur en alle genodigden, Ton
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Vrijdag 2 december was er
weer een gezellige ouder/
kind avond waar de ouders samen en soms ook
tegen hun kinderen konden badmintonnen. Maar
deze avond was wel een
beetje anders dan anders.
De jeugd van het eerste
uur zat al klaar op de tribune en zongen samen
met de ouders Sinterklaasliedjes. En ja hoor,
daar kwamen 3 zwarte
Pieten naar binnen gestormd. Alle kinderen en
ouders, opa’s en oma’s,
broers en zusjes kregen
handen vol snoep en pepernoten.
De Pieten hadden een

brief van Sinterklaas die
ze voorlazen aan iedereen. De Sint wenste ons
allemaal veel plezier en was trots op
alle kinderen.
Dat was natuurlijk
een mooi begin van
de avond. De zaal
stond vol leuke badmintonspellen en op
de achtergrond was
Sinterklaasmuziek.
Na een aantal minuten werd de muziek
stil gezet en dat was
het teken dat iedereen kon wisselen
van spel en baan.
De zwarte Pieten
renden rond en deMINIMIKS December 2016

den mee met de spellen.
Aan het einde van het eerste uur gingen de kinderen
en ouders naar boven
waar ze ranja kregen en
een chocoladeletter. En…
sommigen kregen ook hun
eerste deeldiploma! Proficiat allemaal, heel goed
gedaan.
De kinderen van het tweede uur stroomde inmiddels
ook al binnen met hun ouders. Na een korte uitleg
gingen ze allemaal de
baan op. Er waren wat
spellen opgeruimd. Op de
ene baan was er een badmintonspel en op de andere baan kon er gewoon
een wedstrijd gespeeld
worden. Ook hier liepen de
Pieten gezellig rond en

9

pakte zo nu en dan een
racket zodat ze mee konden badmintonnen. Ook
deze jeugd gingen aan het
einde van het tweede uur
naar de kantine waar ze

ranja en een chocoladeletter kregen.
De begeleiders waren inmiddels druk bezig met alles op te ruimen en te vegen zodat de senioren niet

tussen de pepernoten
hoefde te badmintonnen.
Het was een super leuke
avond en we hopen dat de
Pieten volgend jaar weer
terug komen.

Pieten op bezoek

Hoor
de wind
waait
door
t racket

Zie het
voorwoord
van Arne

Opuhmaaaaaaaaken

Piets
Piet ziet
me niet

Ik denk
dat ik
links
word

Jengastapeluh

Met carnaval
ga ik als pakje

Nee hoor.
Dit is een
denkballon

Op naar
Spanje

Oei ik was
al bang
dat t een
windje was

Niemand
vind me
hier

Dweilorkest

Rare hangmat
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Examen BC Mixed Deeldiploma 2
De spanning was te snijden.
Door Marlie Fransen

Op vrijdag 18 en 25 november was het eindelijk
zover. Na al meerdere
aankondigingen over de
diploma’s en na lang oefenen mocht de eerste
groep van BC Mixed examen doen. Niels, Irene,
Rune, Lieke, Mirne, Suzie, Marik, Ardan en Felix mochten het spits
afbijten. (Helaas kon
Finn niet aanwezig zijn
op beide datums, dus hij
mag later meedoen met
de volgende groep die
voor dit diploma op zullen gaan.) Omdat deze
kinderen allemaal al
meerdere jaren badmintonnen en ook al meerdere jaren competitie
spelen mochten zij meteen op voor Deeldiploma 2. Deeldiploma 2 bestond uit twee onderdelen.
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Het eerste onderdeel was
een theorie examen enkelspel. Dit werd afgenomen op vrijdagavond 18
november aan het einde
van de training. Na eerst
nog even in de training
alle puntjes op de i te hebben gezet voor het komende praktijkexamen moesten de kinderen in de zaal

theorie examen doen. Wat
was dit spannend. Het
examen bestond uit 20
vragen over het enkelspel.
Er werden situaties uitgelegd die te maken hadden
met het enkelspel. De kinderen moesten beoordelen of de situatie klopte. Er
hoefde dus alleen met Ja
of Nee geantwoord te worden. Sommige vragen waren best wel pittig, dus dat
werd echt nadenken. Na
ongeveer twintig minuten
zat het er al weer op en
konden de kinderen naar
huis om een week later fris
en fruitig het praktijk examen te kunnen doen. Op
de uitslag van het theorie
examen moesten ze helaas nog even wachten.
Op 25 november werd het
dus weer spannend. Nu

moesten de kinderen laten
zien wat ze al allemaal geleerd hebben en hoe goed
zij al kunnen badmintonnen. Op het programma
stonden , racketvaardigheid, de lobservice, de
forehand clear en forehand dropshot vanuit de
basis, de forehand netreturn en het op de juiste
wijze verplaatsen van forehand net naar forehand
achterveld via de basis.
Tijdens alle slagen werd er
natuurlijk ook naar de grip
gekeken.
Wendy had een training
voorbereid (uit de handleiding van het BC Mixed
deeldiploma 2) waarin al
deze slagen aan de orde
kwamen. Tijdens deze oefeningen werden de kinde-

ren op de technieken van
de slagen beoordeeld.
Elke fase van de slag werd
apart bekeken. Het was
niet nodig om de slagen
perfect uit te voeren maar
ze moeten wel aan bepaalde eisen voldoen. De
examencommissie
bestond uit: Marlie Fransen,
A trainster (Voorheen waren de benamingen van
de trainersdiploma’s nog
anders. Het trainer A diploma staat gelijk aan het
tegenwoordige SL3 diploma) en Ton Slaets, aankomend SL2 trainer.
De examinatoren zaten
met papier en pen naast
de baan, dit was toch wel
een beetje eng. Gelukkig
waren het wel bekende
gezichten dat maakte het

een klein beetje goed bij
de kinderen. Door de zenuwen lukte natuurlijk niet
elke slag even goed, maar
na meerdere slagen konden de examinatoren toch
wel beoordelen hoe goed
het al gaat.
Na een uurtje hard werken
zat het er gelukkig weer op
en ook nu moesten de kinderen nog een week wachten op de uitslag.
Tijdens de ouder-kind/pietenavond op 2 december,
werden ze gelukkig uit hun
lijden verlost. Felix moest
nog even voor aanvang
zijn theorie examen inhalen maar aan het einde
van deze avond was toch
iedereen geslaagd.
Wat een feest.

De trotse kinderen
met hun diploma,
met op de achterkant nog wat aandachtspunten
waaraan ze moeten gaan werken.
(Met dank aan
drukkerij AarleRixtel voor het
drukken van deze
mooie diploma’s.)
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Wedstrijddag NBBJ 2016
Wedstrijddag Noord-Brabantse Badminton Jeugdselectie (NBBJ)
Door Ton Slaets

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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Op zondag 27 november jl.
deden 7 jeugdleden van
BC Mixed mee aan de
wedstrijddag van de NBBJ
in Oss. Het ging die dag
niet om de prijzen, maar
om het spelen van veel en
leuke wedstrijden op niveau. En dat is zeker gelukt. Alle deelnemers hebben een mooie dag gehad
en er zijn pittige wedstrij-

den gespeeld.
De NBBJ traint op dinsdag
en donderdag in Boxtel.
Hoofdtrainer Leon Florentinus is initiatiefnemer van
deze wedstrijddag. De belangrijkste reden is om de
spelers van de selectie ook
tegen andere spelers te
kunnen laten spelen (buiten toernooien en competitie om). Naast spelers van
de NBBJ zijn er dus ook
andere jeugdspelers uitgenodigd, onder andere van
een badmintonschool uit
Barendrecht. Vanwege de
contacten met BC Mixed
(via Robin Slaets en de trainerscursus die Leon verzorgt en waaraan Marieke,
Monika, Wendy en Ton
deelnemen) zijn ook enkele
spelers van onze vereniMINIMIKS December 2016

ging uitgenodigd. Naast
Robin zijn Michael Hollanders, Mathijs Janssen,
Neva van der Vorst en Mirne, Marik en Jente Jansen
ingegaan op de uitnodiging.
De wedstrijden begonnen
’s ochtends al om 9 uur. De
spelers moesten zelf hun
wedstrijdbriefje ophalen bij
de wedstrijdleiding. Ze kregen dan meteen een VEREN shuttle mee. De wedstrijden duurden 14 minuten (bij 7 minuten wisselen)
en werden door de spelers
zelf geteld. Na afloop van
de wedstrijd leverden ze
zelf het wedstrijdbriefje in
en ook de shuttle. Dit systeem werkte perfect zodat
de dag gesmeerd verliep.
De laatste wedstrijden werden rond de klok van 18 uur
gespeeld. Een lange dag
dus, maar zeer leerzaam
voor iedereen.
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Robin Slaets naar NBBJ.
Door Marlie Fransen

land werd het volgende
BC Mixed lid aangenomen
bij de NBBJ.
Robin Slaets was vanuit
de kringtraining welkom bij
de NBBJ in de groep van
Leon Florentinus. Ze zou
twee keer in de week gaan
trainen.

Robin vond het echter
toch wel wat te veel worden. Ze traint namelijk op
vrijdag bij BC Mixed, op
zondag speelt ze competitie bij de HBB en sinds
kort ook bij Badminton Nederland. Ze was bang dat
haar
schoolprestaties

hieronder zouden leiden.
In overleg met Leon heeft
ze er voor gekozen om
dan toch maar in de
Breedtesport groep te
gaan trainen.
En dit doet ze nu dan ook
met veel plezier.

Competitie bij Badminton Nederland.
Door Marlie Fransen

De Noord-Brabantse Badminton Jeugdselectie is
een selectie die tweemaal
(of 1x) per week traint in
Boxtel, Noord-Brabant. De
selectie heeft als doel het
opleiden van jonge, talentvolle spelers
tot volwaardige
badmintonspelers op technisch, fysiek,
tactisch en
mentaal gebied.
De selectie
is opgedeeld
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in twee groepen.
De eerste groep, Badmintonschool genoemd speelt
twee keer in de week onder
leiding van Leon Florentinus. De tweede groep,
Breedtesport
genoemd
speelt 1x in de week.
Of op de dinsdag en dan
wordt de training verzorgd
door Rob Lavalette of op de
donderdag en dan is Mirjan
van Heeswijk de trainster.
Beide groepen worden geassisteerd door Terence
Beijloos.
In navolging op Novi Wie-

Geldrop 2 met Max Wieland
Vierde divisie

Geldrop 10 met Novi Wieland
Derde klasse

BCH 6 met Robin Slaets
Derde klasse

Dit seizoen zijn er 3 jeugdleden van BC Mixed die competitie spelen bij de senioren van
Badminton Nederland. Max Wieland speelt inmiddels in BC Geldrop 2 in de Carlton
Bondscompetitie in de vierde divisie. Zij staan op dit moment op
een mooie tweede plaats 3 punten achter de koploper. Novi
Wieland speelt in BC Geldrop 10
in de Regio Noord Brabant Senioren Competitie in de derde klasse afdeling 2.
In dezelfde klasse en afdeling
speelt ook Robin Slaets, zij
speelt bij BCH 6. (Badmintonclub
‘s-Hertogenbosch) In deze klasse staat BC Geldrop 10 op de
eerste plaats, 1 punt los van de
Op 13 november moesten de twee teams van Novi en
nr. 2. BCH 6 staat op een mooie
Robin het tegen elkaar opnemen. Het werd uiteindelijk
vierde plaats.
4-4.
MINIMIKS December 2016
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Hoi,
Ik ben Noah Hollanders en
ik ben in Helmond (ziekenhuis) geboren op 27-112002. Ik ben nu dus 14
jaar. Mijn broer (Michael 16
jaar) en mijn vader (Rob)
badmintonnen ook bij
Mixed. Mijn moeder (Miranda) heeft bij Mixed gezeten. Ik zit op de Commanderij College in Gemert en doe graag game
en dingen bouwen. Ik doe
al 4 jaar badmintonnen alleen ben ik 2 keer eerder
gestopt. Nu vind ik het
weer heel leuk! Op tv kijk ik

naar Discovery Channel en
National Geografic. Ik ga
graag naar Spanje want
daar is het lekker warm en
mooi. Fast and the Furious
is mijn favoriete film.
Voor school hoef je me
echt niet wakker te maken,
later wil ik als huisdier een

hot
c
s
r
Laa

tijger.
Het liefst eet ik een cheesburger en als het om voetbal gaat ben ik voor Real
Madrid.
Mijn favoriete speler is dan
ook Cristiano Ronaldo.

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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Tijdens de kerstvakantie worden er door de vierbinden weer kerstvakantie activiteiten
georganiseerd. Heb je niets te doen en wil je graag wat sporten dan is hier je kans.
Schrijf je dan snel in. Op vrijdag 6 januari staat het badminiton op het programma. Heb
vriendjes of vriendinnetjes in de leeftijd van 4-6 jaar, dan zijn ze natuurlijk van harte
welkom op het badminiton programma georganiseerd door BC Mixed.
MINIMIKS December 2016
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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!

Mixed open Jeugdtoernooi 2017
Zondag 29 Januari

Je komt toch zeker wel kijken.
20
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Competitie verslagen jeugd.
Mixed 5, D klasse

Mixed 5 zakt naar
vierde plaats.
door Angela van Gelder

Mixed 5 heeft na de laatste
Minimiks nog meer één
wedstrijddag gehad. Ze
hebben die dag twee wedstrijden gespeeld.
Jente was er op 27 november niet bij dus gingen we
met twee dames en drie
heren op pad. Arne had de
avond ervoor een gezellige avond gehad met vrienden met als gevolg dat Mir-

jam, voordat ze met Koss
naar Helmond kon komen,
al half Brabant had doorkruist om ook de oudste
op de plek van bestemming te krijgen. Arne was
met geen mogelijkheid
wakker te krijgen en dan
nog zou hij niet in staat
zijn om een auto te besturen.

competitie
(anderhalve
competitie) was het een
gelijk spel. Ook nu werden
de punten verdeeld, we zijn
wel zeer benieuwd hoe
deze uitslag in de stand
wordt verwerkt omdat in dit
team alleen heren spelen.
De tweede wedstrijd werd
gespeeld tegen BCAB. In
de vorige ontmoeting was
Gaby van BCAB niet aanwezig wat tot teleurstelling
leidde bij Jente. Nu was
Jente er niet en was Gaby
teleurgesteld dat ze niet tegen Jente kon spelen. De
vorige keer wist Mixed te
winnen van dit team maar
deze keer ging de eer naar
BCAB met 6-2.

Maar daarvoor ben je met
twee begeleiders, je kunt
elkaar dan aanvullen. Het
wedstrijdformulier
was
dan ook al ingevuld en we
konden meteen beginnen.
De eerste wedstrijd werd
gespeeld tegen Bakel. In
het eerste derde van de
MINIMIKS December 2016
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Programma en uitslagen
Uitslagen
kl
20-11

27-11

11-12

18-12

A klasse

Programma Januari/ februari

Team

kl

A

Brabantia 1- Mixed 1

2-6

B

BCV - Mixed 3

1-7

E

Standenlijst

Mixed 6 - Bakel 4

15-01

tijd

Team

B klasse

C klasse

bn

1

BCAB 1

5-32

1

Mierlo 3

4-28

1

Brabantia 2

8-40

A

9.30

Mixed 1- Mierlo 2

15

2

Mixed 1

4-18

2

Mixed 2

5-23

2

Bakel 1

8-40

B

9.30

BCV- Mixed 2

3

3

Brabantia 1

5-17

3

Mierlo 4

5-22

3

Mierlo 6

8-35

BCV 1

5-16

4

Boemerang 2

5-18

4

Mierlo 5

6-28

0-8

D

9.30

BCv- Mixed 5

11

4

E

Phoenix 1- Mixed 6

3-5

E

9.30

Mierlo 7-Mixed 6

13

5

Mierlo 1

5-15

5

Mixed 3

4-14

5

Bakel 2

6-23

B

Mierlo 4 - Mixed 2

4-4

D

11.15

Mixed 5-Someren 1

4

6

Mierlo 2

4-14

6

BCV 2

5-7

6

Mixed 4

6-23

B

Mixed 3-Boemerang 2

2-6

E

11.15

Mixed 6-Hanevoet 3

14

7

Boemerang 3

6-3

D

Mixed 5-Bakel 3

4-4

B

9.30

Mixed 3-Mierlo 4

1

D

BCAB 3-Mixed 5

6-2

C

9.30

Mixed 4-Bakel 1

3

H

Con Brio 1-Mixed 7

4-4

H

9.30

Mixed 7- Hanevoet 1

14

1

BCAB 3

8-41

1

Mixed 6

8-54

1

Mixed 7

8-52

2

Bakel 4

8-51

2

Con Brio 1

8-38

22-01

D klasse

E klasse

D klasse

H

Mixed 7-Someren 2

5-3

C

11.15

Mixed 4-Brabantia 2

4

2

Bakel 3

8-41

A

Mixed 1-BCV 1

4-4

H

11.15

Mixed 7-Con Brio 1

14

3

Someren 1

8-40

3

Mierlo 7

8-34

3

Phoenix 3

8-33

4

Phoenix 1

8-27

4

Someren 2

8-33

C

Bakel 2-Mixed 4

4-4

C

Mierlo 6-Mixed 4

4-4

5-02

A

9.30

Mixed 1-MIerlo 2

3

4

Mixed 5

8-34

B

9.30

Mierlo 3-Mixed 3

4

5

Hanevoet 1

8-28

5

Brabantia 3

8-22

5

Hanevoet 4

8-28

6

BCV’73

8-8

6

Hanevoet 3

8-4

6

Mierlo 11

8-8

A

Mixed 1-BCAB 1

3-5

D

9.30

Hanevoet -Mixed 5

13

B

Mixed 3-Mixed 2

3-5

D

11.15

Bakel 3-Mixed 5

12

H

Mierlo 11-Mixed 7

0-8

H

Mixed 7-Phoenix 3

Scoringspercentages senioren
Scoringspercentages meisjes

Scoringspercentages jongens

TOTAAL

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

s

w

%

s

w

%

1

Kelly de Louw

12

12

100

1

Marik Jansen

12

12

100

2

Mirne Jansen

12

12

100

2

Andrew Bots

18

17

94

3

Jente Jansen

12

11

92

3

Rune van der Vorst

16

14

88

4

Bregje Hoeks

9

8

90

4

Jasper Wissmann

12

10

83

5

Neva van der Vorst

18

15

83

5

Noah Hollanders

18

15

83

6

Pleun Schenk

18

15

83

6

Koss vd Wijdeven

19

15

79

7

Irene Slaets

12

10

83

7

Finn vd Wijdeven

8

6

75

8

Eva Schardijn

8

6

75

8

Vince v Mierlo

13

9

69
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Kerst puzzel

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

9
6

Fitland Gemert BV
Vic. van der Asdonckstraat 55
5421 VB Gemert
Tel.: (0492) 36 17 51
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Zo. Nu eerst
een Bavaria
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Interview met.......
Marieke van Turnhout

Interview met een echt clubmens. Marieke
heeft al vele jaren heel veel voor de club gedaan!

Rabobank Peel Noord voelt zich betrokken bij de gemeenschap
Van de vrijwilligers achter de bar, de bestuursleden ven de stichting, tot de
materiaalmannen op het veld. Elke dag zetten we ons samen in om verschillende
initiatieven mogelijk te maken. Zodat onze buurt een topbuurt blijft.

Een aandeel in elkaar

26
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Marieke kwam op 15
november 1991, op 11
jarige leeftijd voor het
eerst bij BC Mixed. Ze
is gehuwd met Bart
van Turnhout en samen wonen zij in Aarle-Rixtel.

Waarom ben je 25 jaar
geleden gaan badmintonnen?
Ik ben gaan badmintonnen omdat mijn twee
nichtjes, Wendy en Joyce
van Berlo bij BC Mixed
speelden. Hiervoor zat ik
op turnen en tennis

Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik ben doktersassistente
en praktijkondersteuner in
een dokterspraktijk in
Veghel.

Beoefen je naast badminton nog andere sporten?
Jazeker, naast badminton
doe ik nog aan mountainbiken en skeeleren.
MINIMIKS December 2016

Heb je nog andere hobbies?
Naast sporten vinden Bart
en ik het heel fijn om naar
het theater en naar de
bioscoop te gaan. Hoewel
Bart ook graag zelf op
toneel staat heeft Marieke
hier absoluut geen behoefte aan.
Je speelt al 25 jaar competitie bij BC Mixed Weet
je nog hoe vaak je kampioen bent geworden?
In elk geval nooit bij de
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se speel. Dit is ook de
hoogste klasse waarin ik
heb gespeeld.

jeugd. In 1999 ben ik bij
de senioren gaan spelen
in de derde klasse. Uiteindelijk ben ik ook kampioen
geworden in de derde
klasse, daarna ook nog
een keer in de tweede
klasse en een keer in de
eerste klasse. Vandaar dat
ik nu in de overgangsklas-

Marieke tijdens de clubkampioenschappen in
2015 en tijdens een
jeugdcommissie vergadering in februari 2008.

2015 Mixed 3: Max van Riet, Martijn van Oeffel,
2005 Mixed 8: Paul vd Vegt, Wendy VerbrugRob Hollanders, Sabitri Heesakkers, Marieke van ge, Marieke van Turnhout, Maikel Iven, Geri
Turnhout en Anke van Dijk. Kampioen in de eer- Marinussen en Harrie vd Vegt.
ste klasse 2

Wat is je mooiste herinnering aan BC Mixed?
Er is geen specifiek hoogtepunt te noemen. Met
name de gezelligheid en de
vriendschap door alle 25
jaar heen.
Wat is je sportieve hoogtepunt?
De leukste en fijnste herinnering is de avond dat we
met 3 teams tegelijk kampioen zijn geworden in de
HBB competitie in mei
2015.

Marieke tijdens de jeugdtraining in 2013 en
2016 met de jongste jeugd.

1994 Mixed 5 G-klasse: Marieke van Berlo, Angela Megens,
Anneke Engels, Hannie Megens, Marc v Kilsdonk, Robin Janssens en Rob Mouris.

Je hebt inmiddels vele
jaren ervaring als vrijwilliger bij onze club.
Wat heb je allemaal gedaan?
• Ik heb een tijdje het materiaal beheer gedaan. (er
voor zorgen dat er genoeg
shuttles zijn in de zaal en
voor de competitieteams.
Onderhoud van de telboeken, etc.)
* Ik ben 15 jaar lid geweest van de toernooicommissie, daar ben ik
onlangs mee gestopt.
• Ik ben lid van de jeugdcommissie en geef al vele
jaren training aan de
jeugd.
(red.: Marieke is voor
al haar vrijwilligerswerk in 2015 uitgeroepen tot vrijwilliger
van het jaar.)

Wat wil je nog graag kwijt
aan de lezers van ons
clubblad?
Dat is een heel lastige
vraag. Dat we er met zijn
allen voor zorgen dat het
nog vele jaren heel sportief
en gezellig blijft bij BC
Mixed.

28
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Oproep aan alle competitiespelers
Beste competitiespeler
-speelster,
Onze trainer vindt dat op
het moment dat je jezelf opgeeft voor het spelen van
competitie dat je dan ook
automatisch de trainingen
volgt. Wij als bestuur en
competitiecommissie delen
deze mening volledig. Helaas is dit in de praktijk niet
altijd het geval.
Onze trainer zorgt er elke
week voor dat hij een training voorbereid en probeert
deze met passie en inzet
aan jullie te geven.
Het getuigt van respect
voor de trainer en je medespelers als je je netjes afmeld indien je niet mee kunt
trainen.
Deze afmelding bij voorkeur zo vroeg mogelijk
doorgeven aan de trainer
met of zonder opgaaf van

reden. Graag minimaal 2
dagen van tevoren, indien
mogelijk. Op die manier
weet de trainer hoeveel
heren en dames aanwezig
zullen zijn, dit is erg belangrijk bij het voorbereiden van de training.
Afmelden kan per mail op
festusdescelles@gmail.
com of via whatsapp 0621806743.
Daarnaast maakt de trainer zich ongerust over het
grote aantal (kleine) blessures. Hij adviseert om
rust te pakken totdat de
blessure over is. Het is onverstandig om bijvoorbeeld wel competitie te
spelen en daarmee de
blessure wellicht te verergeren. Het komt nu regelmatig voor dat spelers/
speelsters wel competitie
spelen en zich vervolgens
sparen door niet te gaan

trainen. Ga bij twijfel in
overleg met de trainer en
stel samen een plan op om
zo snel mogelijk, verantwoord weer volledig fit te
worden.
Heb je een lichte blessure
en kun je niet voluit mee
trainen dan kun je mogelijk
toch van grote waarde zijn
tijdens de training door
middel van het aangeven
,waardoor je medespelers
wel goed kunnen trainen.
We verwachten van jullie
dat jullie met bovenstaande rekening houden.
Bij vragen kun je altijd bij
mij, bestuur of trainer terecht. Alvast bedankt voor
jullie begrip.
Met sportieve groet, ook
namens bestuur en trainer.
Ruud Fransen
VCL BC Mixed.

Training competitie teams
Maand

20.30-21.20 uur

21.20-22.10 uur

22.10-23.00 uur

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
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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.

Op 13 Januari a.s.
gaan we spelletjes spelen
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.

Aanmelden bij de BAC.

Sponsoren.....
Sponsoren
Waar zouden we zijn zonder de trein?
Nou, gewoon op de plaats van bestemming. Met de auto, op de fiets, via de bus of te
voet (op de voet zeiden ze bij ons vroeger) kom je er ook.
Waar zouden we zijn zonder sponsoren? Zonder mensen die een financiële bijdrage
doen zonder daar veel terug voor te verlangen?
Dan zouden we het een stuk moeilijker hebben. Zonder trein kan je makkelijk. Maar
zonder sponsoren niet.
Het is dan ook niets meer dan normaal om al onze sponsoren heel hartelijk te bedanken.We staan er niet bij stil, maar achter de advertenties in onze minimiks en op onze
website zitten mensen die onze club een warm hart toe dragen. En dat uiten ze door
een financiële bijdrage. Daar zijn we enorm verheugd mee.
Ik zou dan ook namens alle spelers, oud spelers, niet spelende leden en eenieder die
vriend van BC Mixed is onze sponsoren allen van harte willen danken.
Bedankt voor uw sponsorschap!!

MINIMIKS December 2016
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Teugelders
van Ganzendonck 2017

Van alles wa......
Wat is de link
tussen Badminton en een
stekelvarken?
Wat een rare vraag zeg.
Hoe kom je daar nou weer
op?
Nou dat is niet zo moeilijk.
Soms is er wat ruimte in de
minimiks en dan mag je
creatief worden. Heerlijk.
Geef jezelf bijvoorbeeld
eens een opdracht. Moet
wel badmintongerelateerd
zijn. Dus....... neem twee
woorden en begin maar te
tikken.
Badminton had ik al. Ander
woord kreeg ik van jongste
zoon. “Finn, noem eens
een woord aan papa”.
“Stekelvarken”.
Presto. De “challenge” is
geboren. T geht oan.
Nu kan ik me er ongelooflijk makkelijk ervanaf maken door te zeggen dat
beide woorden in het woordenboek staan. Of door te
suggereren dat ik zowel
badminton als een stekelvarken in het echt heb gezien. Maar ja dat wordt te
makkelijk. In de tussentijd
geef ik mezelf nog een extra uitdaging: mijn laptopbatterij raakt leeg en dit
stukje moet af want ik heb
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geen zin om een netsnoer
te gaan zoeken.
Aldus. Here we go.
Een stekelvarken heeft zijn
bekendheid voornamelijk
door de verdedigingstaktiek in het wild. Wanner het
beestje bedreigd wordt
dan rolt het zich op en laat,
net als een egel, een prikkelige bol achter met midden daarin het stekelig dier
zelf. Verdraaid lastig en
pijnlijk om doorheen te
happen. Niet doen dus.
Ik heb met badminton wel
eens tegenstanders gekend welke ook zo een stekelige verdediging hadden. Niet doorheen te komen. Berton van Asseldonk was er zo een.
Manman, die jongen had
vroeger op iedere smash,
lob, drop of dab een
weerwoord. Je kwam
er niet doorheen
en de spieren
werden met de
slag
pijnlijker.
Bevas werd door
ons dan ook regelmatig het stekelvarken genoemd. Nu vind ik dat varken in stekelvarken wel
een beetje raar. Varkens
roepen bij mij normaal gesproken niet echt een prettig gevoel op. Dus Berton,
ik wil jou absoluut niet met
een varken vergelijken.
Het tegendeel is waar.
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Berton is een bijzonder
aardige en attente jongen.
Ik herinner me dat we samen ooit een toernooi
speelden in Valkenswaard.
Het was nog in de tijd voor
de huidige puntentelling.
Je had twee services per
beurt en kon alleen zelf
punten scoren. We stonden in de kwartfinale met
20-1 achter. We keken elkaar aan en zeiden dat we
geen zin hadden om de
volgende partij te tellen.
De verliezer moest namelijk de nakomende wedstrijd tellen. Gevolg: we
wonnen met 20-21. Heerlijk toch zo een taaie stekelvarkentje naast je.
Tsja en daar is de link. Stekelvarken en badminton.

Kijk eens wat een stralend paar. Prinses
Lisa van Vijfeijken met haar prins. Prins
Jimmy van der Leemputten.
Carnaval begint voor Lisa en Jimmy dus
al vroeg dit jaar. Eerst met een onthulling
en dan begint het pas goed. Recepties,
optredens, blaaskapellen. En dus gezelligheid. Niet voor niets komen ieder jaar
bussenvol toeristen uit het Noorden
proeven van de zuidelijke lol en leut.
En in Ganzendonck kunnen ze dan prima terecht. Het thema is: “Ganzendonck
niet te filme”. Nou dat geeft vast veel
inspiratie voor de optocht.
Hardstikke leuk. Lisa en Jimmy heel veel
plezier dit en komend jaar!
Alaaf

Arnes Kerstgedachte
Ben je een trotse bezitter van iets waar radiogeluid uitkomt?
Proficiat. En nu dan op naar Sky Radio. Daar word je vast vrolijk van. Kerstliedjes als
pindas aan een touwtje naast elkaar vast.
Voor eeuwig zit Last Christmas vasgeknoopt naast Do they know its Christmas time.
Driving home for Christmas is gebuurd met I don’t want a lot for Christmas.
Dat moet heel leuk zijn wanneer je een leuk buurliedje hebt. Maar stel je eens voor dat
je helemaal niet overweg kunt met Chris Rea? Wat dan? Je kan niet zomaar ertussenuitknijpen en opduiken tussen Kleine wasjes, grote wasjes en Reggea night. Om maar
een voorbeeld te noemen. Sky Radio is eigenlijk de kerstliedjes gevangenis. Net als
Hotel California: You can check in any time you like, but you can never leave.
Af en toe komt er een nieuwe kerstgevangene bij. Die verbreekt dan een relatie en
creëert er weer twee nieuwe (links en rechts). En weer door.
Ik was rond Kerst in Argentinie. Dat geeft een ander gevoel. Wel dezelfde liedjes trouwens. Hetzelfde op de Kaaiman Eilanden.
Och ja. Even met wat dennenspray door het huis, Sky Radio en huispak aan..... worstenbroodjes in de oven. En genieten maar.
Fijne Kerst
MINIMIKS December 2016

33

Typisch...

Voor de opleiding HBO Communicatie moest Lieke Fransen een Typisch..... opdracht maken. Dit werd natuurlijk Typisch BC Mixed. Waar denk je aan als je
aan BC mixed denkt. Hieronder het resultaat.

Bekerwedstrijden
Maar liefst 5 teams van BC Mixed hebben dit jaar ingeschreven voor het bekertoernooi van de HBB. Op 24-11 en 01-12 werden de eerste ronde wedstrijden gespeeld.
Helaas zijn deze niet al te succesvol verlopen voor onze teams.
Beker 1: 		
Beker 2:
Beker 3:
Beker 4: 		

Mixed - Smashing Bruang
Mixed - Phoenix
Mixed - Smashing Bruang
Mixed 1- Mierlo 1
Mixed 2- Gemert

uitslag 1-6
uitslag 0-7
uitslag 6-1
uitslag 1-6
uitslag 2-5

Alleen Mixed 3 bekert dus verder en speelt de volgende wedstrijd op 15-02-2017
tegen het team van Mierlo 1.

Tussenstand Mixed Manager
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1

Bas van Lieshout

Rene Schepers/ Lauri de Greef/ Toon Slaets /
Evi van Rixtel

672

2

Martin Kuijpers

Jan de Jong/ Marije Daems/ Johan Penninx/
Anja Beekmans

649

3

Ruud Fransen

Rene Schepers/ Anne Kluijtmans/ Theo Mouris/ Evi van Rixtel

648.5

4

Roger van Lieshout Rene Schepers/ Evi van Rixtel/ Toon Slaets/
Anne Kluijtmans

645

5

Paul van der Vegt

Rene Schepers/ Lauri de Greef/ Martin Kuijpers/ Annie Boetzkes

645

6

Anja Beekmans

Jan de Jong/ Anne Kluijtmans/ Martin Kuijpers/ Suzanne Bouman

627

7

Teun van der Vorst

Jan de Jong/ Sabitri Heesakkers/ Martin Kuijpers/ Anja Beekmans

619

8

Stan van der Heijden

Jan de Jong/ Anne Kluijtmans/ Peter van
Leuken/ Evi van Rixtel

607.5

9

Marlie Fransen

Rene Schepers/ Lauri de Greef/ Pedro van
Gaans/ Marije Daems

601.5

10

Anniek van Leuken

Jan de Jong/ Sabitri Heesakkers/ Toon
Slaets/ Evi van Rixtel

550
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Badminton Nederland nieuws.

Website
Mixed website ook
in Saoedi Arabië
bekeken
Cijfers website van november

Vorige maand, november,
is de website van Mixed 7
keer in Saoedi Arabië bekeken. Het is voor het eerst
dat dit land in het overzicht
van de Mixed website verschijnt.
Er waren in november iets
meer nieuwe bezoekers
dan in oktober, 24,4% tegenover 22,8%,
In totaal waren er 844 be-

zoeken (698) door 303 bezoekers (249). Er werden
2666 pagina’s bezocht
(2613). Per bezoekers werden 3,16 pagina’s bezocht
(3,74) met een tijdsduur
van 2 minuut en 02 seconden (2.26).
Naast Nederland werd de
site in de volgende landen
bekeken;
Rusland 93 bezoekers (0)
Australië 20 (11)
Oostenrijk 11 (0)
Italië 10 (0)
Duitsland 8 (7)
Saoedi Arabië 7 (0)
België 5 (2)

Frankrijk 4 (1)
Zoals altijd werd het gastenboek het drukst bezocht, gevolgd door;
Fotoalbum 218 (193)
Social media 167 (153)
Mixed manager 136 (98)
Minimiks 61 (60)
Agenda 49 (53)
Senioren kompetitie 44
(97)
Mixed algemeen 37 (51)
Drukste dag was op 5 november met 58 bezoekers,
en de minst drukke dag op
11 november met 10 bezoekers

Door Arne vd Wijdeven

Carlton Eredivisie
Badminton
Nederland
(voorheen de Nederlandse
Badminton Bond NBB),
speelt haar competities in
verschillende klassen.
Deze competities worden
gesponsored door het
merk Carlton.
Waar de HBB Yonex als
huissponsor heeft, neemt
Badminton Nederland grote concurrent Carlton als
sponsor.
Er spelen tien teams in de
eredivisie en inmiddels zijn
er ook al flink wat wedstrijden gespeeld.
Op het moment staat het
team van Van Zundert/
VELO 1 aan kop in de kampioenspoule.
Het team speelt met 4 heren en 5 dames, niet allemaal vastspelers overigens.
In de kampioenspoule won
men 2 maal en 1 keer werd
verloren. Nu ja, feitelijk
gaat het niet om winst of
verlies want, net als bij
ons, tellen de punten.
Badminton Nederland is
enorm goed in het bijhou-
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den van statistieken. Er is
ontzettend veel data beschikbaar. Het kostte me
dan ook vele muiskliks
voordat ik diep genoeg op
de site kwam om bijvoorbeeld de ranking van de
eerste heer van Van Zunder/VELO1 te vinden.

een ranking. Wel eens leuk
om naar te kijken. Stan van
der Heijden staat op de 16e
plek. Hij is overigens de
hoogst geklasseerde speler met een B-classificatie.
Anja Beekmans, op plaats
62 is de hoogst geklasseerde Mixed dame.

Bij de HBB hebben we ook

Carlton Eredivisie Kampioenspoule
Punten

gespeeld

1

Van Zundert Velo 1

19

3

2

Aviair Almere 1

18

3

3

Duijnwijck BC 1

18

4

4

DKC BC 1

15

3

5

FZ Forza Amersfoort 1

9

3

Van Zundert Velo 1
MINIMIKS December 2016
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Mixed schrijft geschiedenis
Deel 9; Afbeeldingen van ‘the new
game of badminton in India'
Door Rien van Kessel
Van de voorloper van
badminton dat in India
werd gespeeld, Poona, is
weinig tastbaars bekend.
De fotografie stond nog
in de kinderschoenen
midden 1800, en er zijn
dus uit die periode geen
foto's. Wel maakte men
in die tijd tekeningen en
schilderijen over Poona
cq. battledore en shuttlecock. Ook verschenen er
illustraties in kranten en
tijdschriften
om
het
nieuwe spel uit India bekendheid te geven. Enkele bekende illustraties
wil ik jullie niet onthouden.

nen de kunstwereld. Het publiceren van badminton
illustraties
was
dus erg belangrijk
voor het nieuwe
spel uit India. De
genoemde print is
zwart-wit, maar er
zijn ook ingekleurde versies van gemaakt. De druk is
gemaakt
door
middel van een
houten
gravure
van 22,5x30 cm.
De tekst top de
print luidt; 'The
new game of badminton in India'.
(afbeelding 1)
Een andere afbeelding is

Afbeelding 2

een print uit 1889 met een
mooie tekst er onder en
heet: 'Three Girls Play Bat-

tledore and Shuttlecock in
a Summer Garden'. De afbeelding is origineel door
de maker gekleurd. De
teekst luidt: This is a most
convenient game, because
one solitary individual can
find amusement as well as
any number, proved there
is a bat for each player. The
object of the game is to
keep the shuttlecocl going
as long as possible.
(Afbeelding 2)
Schilderijen met badminton

Old Original Antique Victorian Print 1874 Game Badmington India Sport Men
Women
Deze illustratie, bewust als
Badmington geschreven,
verscheen voor het eerst in
1869 in het populaire wekelijks verschijnende Britsche tijdschrift 'The Graphic'. The Graphic had een
wereldgrootte invloed bin-
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Schilderij 1

Schilderij 2

afbeeldingen zijn ouder.
De oudste die ik heb gevonden is van een meisje
met badmintonracket uit
1621.
(Schilderij 1)
Schilderij 2 is een schilderij van Jean-Baptiste-Simeon Chardin. Het heet de
Girl with racket and shuttlecock uit 1737.

Schilderij 3

racket en een shuttle vasthoudt. Het is het schilderij
van William Williams getiteld “Portrait of Master
Stephen Crossfield”.
Allemaal mooie herinneringen van onze sport uit
vervlogen tijden.

Schilderij 3, stamt uit het
begin van de 18e eeuw en
laat een man zien die een

Afbeelding 1
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De plant en zijn verhaal

burgerd. Zing maar allemaal mee!

-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

Piet van Thielplein 15
5741CP
BEEK EN DONK

info@de4seizoenen.com
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OH sparreboom

den door heel het huis.

Ze staan weer massaal
overeind in menig huiskamer, opgetuigd en al. De
eeuwenoude traditie van
het zetten van de kerstboom zal niet snel verloren
gaan. Alhoewel we de laatste jaren steeds meer neppers zien. Ook de houten
boom, of andere decoratieve kerstversieringen zijn in
opmars.

We zeggen altijd denneboom tegen onze kerstboom, wat eigenlijk best
vreemd is. De boom die
we gebruiken is namelijk
de gewone spar (groene
naalden) of de Servische
spar (groene naalden met
grijze onderkant). De denneboom zien we in onze
bossen. De boom met de
lange naalden en denne
appels. Vroeger gebruikte
men beide woorden, spar
en den als benaming voor
naaldbomen.

Geef mij maar de echte
boom, met naalden, en
dennegeur. Dat ding dat je
in januari spuugbeu bent
en het liefst door het dichtsbijzijnde raam naar buiten
gooit. Dat zou mooi zijn,
zonder die vallende naal-

Telefoon:
0492466028
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door Tom Poppelaars

De vertaling van het Duitse lied Tannenbaum van
Anschutz heeft de kerstboom bij ons goed ingeMINIMIKS December 2016

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur
Sommerzeit,
Nein, auch im Winter,
wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat schon zur Winterszeit
Ein Baum von dir mich
hoch erfreut!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was
lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
Gibt Mut und Kraft zu jeder
Zeit!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was
lehren!
Fijne kerstdagen allemaal.
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dep ze droog met een schone theedoek.
•Verhit de frituurpan tot 160 °C en laat de frietjes hier enkele minuten
in bakken. Schud met het frietmandje zodat ze niet aan elkaar bakken. Laat de frietjes uitlekken op wat keukenpapier. Bak alle frietjes
een eerste keer op 160 °C.
•Verwarm dan de frituurpan tot 180 °C en bak de frietjes een tweede
keer tot ze knapperig en goudgeel zijn.
Zelf vind ik het heerlijk om
lekkere romige frietsaus
erbij
te doen.
Het water loopt me al in de
mond.

Hallo,
We hadden wat problemen met het rondkrijgen van de recepten.
Vandaar even een recept van een van onze jeugdleden:
Koss van de Wijdeven

Biefstuk met friet
•Leg het vlees 10 minuten van tevoren uit de koelkast.
•Breng met een kwastje wat olie aan op beide kanten om te voorkomen dat de biefstuk aan de pan plakt.
•Na de olie strooi je wat gemalen zeezout over de biefstuk om de
smaak naar voren te brengen en de biefstuk sappig te houden, en
vervolgens wat zwarte peper voor extra ‘crunch’ en smaak.
•Laat de (grill)pan goed heet worden voordat je het vlees erin legt.
•Bak het vlees eerst 4 minuten op de ene kant zonder het vlees te
bewegen; gebruik dan een tang om het vlees om te draaien en laat
– weer zonder verder te bewegen – de andere kant even lang bakken.
•Duw lichtjes op de biefstuk met de achterkant van je tang om te
testen of het vlees gaar is – een medium gebakken biefstuk voelt
enigszins zacht aan.
•Laat de biefstuk na het bakken een paar minuten rusten op een
voorverwarmd bord om de sappen in het vlees de tijd geven om zich
te verdelen.
En dan de friet
Voor 4 personen heb je ongeveer 1 kg aardappels nodig, wat zout
en een frituurpan natuurlijk.
•Schil de aardappels. Snijd ze in plakjes van ongeveer 1 cm dik en
snijd deze plakjes dan in frietjes. Spoel ze af onder koud water en
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“Biefstuk met
lekker ”.
Voor de volgende
“koken met Mixed” wil
ik graag weten wat
alsnog het favoriete
recept van Annie
Boetzkes is?

friet is gewoo

n

re bben wij het
In Amerika he
n.
te
gelmatig gege
...
n.
E
or
iet is lekker vo
Biefstuk en fr
ieder.
Eet smakelijk
Koss.

Auto en Motorrijschool
DE JONG
Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Henny Spaan stelt zich als
kerverse voorzitter voor
aan alle leden en geeft
aan waarom hij voorzitter
is geworden en vooral ook
dat daarbij zeker de hulp
en inzet van iedereen nodig is, voor hem is het ook
allemaal nieuw.
Een oproep van de competitieleider van de HBB
om op tijd met de wedstrijden te beginnen, te vaak is
men te laat en moeten
wedstrijden voortijdig worden gestaakt, simpelweg
omdat het al middernacht
is geweest. In die tijd werd
er nog niet volgens rallypoint gespeeld, je kon alleen scoren als je aan service was! Hierdoor duurden wedstrijden veel langer. Tegenwoordig is bijna
elke wedstrijd voor 23.00
uur afgelopen.
25 jaar geleden was de
opkomst bij seniorentoernooien ook al een probleem. Veel toernooien,
waaronder de Brabant cup
en de HBB kampioenschappen werden om
deze reden afgelast.
Op 21 november 1991
werd tijdens de algemene
vergadering een historisch
besluit genomen, er werd
afscheid genomen van de
snelle Carlton shuttle,
waarover veel kwaliteits-
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klachten waren, en er werd
overgegaan op de Yonex
Mavis 300 en de Yonex
Mavis 500. Beide Yonex
shuttles zijn een stuk trager en zwaarder als de
Carlton shuttle. hoewel het
spel met de nieuwe shuttle
een stuk prettiger werd
zou deze nieuwe shuttle
later wel voor veel schouderblessures zorgen.
Kennelijk had Mixed 25
jaar geleden een echte
correspondent onder de
naam Sjors Boomschors.
Sjors schreef over de HBB
bekerwedstrijden. Op basis van meerdere opvallende namen in het stuk,
waaronder Fix-Henny + de
opmerking van Roger die
zijn enkel had verloren,
maar deze gelukkig later
aan de bar weer had terug
gevonden. Dit dan weer
omdat Roger enkel dronk
en de rest niet, ben ik er
bijna van overtuigd dat
onze eigen Arne achter
het pseudoniem Sjors
Boomschors moet zitten.
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Nieuw lid in deze maand
onder meer Marieke van
Berlo. Nu dus jubilaris.
Ook vond er 25 jaar jaar
geleden een wisseling
plaats in de B.A.C., Geert
Hendriks, Hanne Donkers
en Rien van Kessel gaven
het stokje over aan Heidi
Breijnaerts, Jowan Iven en
Maikel Iven. Het eerste
evenement dat ze mochten organiseren was de
oudejaars avond.
Bij de jeugd werden in
deze maand de clubkampioenschappen georganiseerd. Clubkampioenen
waren bij de heren Bas
Smits en bij de dames
Inge van Griensven.
In de rubriek de shuttle
gaat naar.... stelt een piepjonge Geert van de Eijnde
zich voor. Geert zat nog op
de lagere school en ging
voor het eerst naar de centrale training van de HBB.
door: Ruud Fransen

Competitieverslagen
Mixed 4, 1ste klasse l

Opnieuw winst
voor Mixed 4
door Ruud Fransen

Dommelen 2 – Mixed 4
Op donderdag 8 december
mochten we als trotse koploper in de 1e klasse afdeling 1 spelen tegen de hekkensluiter Dommelen 2.
Aangezien in onze klasse
alle teams erg aan elkaar
gewaagd zijn was er van
onderschatting zeker geen
sprake.
In de 1e GD speelden
Anne en Ruud een hele de-

gelijk partij tegen een zeer
aanwezige tegenstander.
Het werd een eenvoudige
overwinning 14-21 en 1221, altijd lekker zo’n start.
In de 2e GD mochten Jeroen en Sabitry aan de
bak. De eerste set ging
verrassend met 23-21 naar
de tegenstanders, maar
onze spelers herstelden dit
prima door de 2e en 3e set
te pakken in 19-21 en 1721. Lekkere 2-0 voorsprong
na de gemengd dubbels.
Roger en Ruud begonnen
vervolgens heel relaxed
aan hun HD. Op routine
werd de 1e set gespeeld tot
dat er een incidentje was
over het wel of niet aanraken van het net door Ruud
(overigens absoluut niet
het geval). Daarna wilden
we iets te graag winnen.
Dit resulteerde onnodig in
een moeizame potje. Echter op karakter werd er in 3
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sets gewonnen. 17-21, 2113. De derde set eindigde
in een ware thriller, 24-26.
Onze dames Sabitry en
Lauri lieten zich in de 1e
set verassen en verloren
deze daardoor met 21-17.
Ook zij wisten zich echter
heel sterk te herpakken
waardoor de 2e set (16-21)
en de derde set (7-21!) keurig werden binnen gehaald.
Tussenstand inmiddels 0-4
voor ons.
Roger speelde vervolgens
de 1e HE tegen een erg
sterke en vele jaren jongere (ca. 30 jaar jonger) tegenstander met een prima
loopvermogen en een erg
harde smash. Heel eerlijk
gezegd had ik dit punt al
aan de tegen partij toe geschreven. Roger dacht hier
echter heel anders over.
Met enorm veel karakter
en gebruik makend van zijn
routine wist Roger deze
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partij wel degelijk te winnen. 21-16, 17-21 en 19-21.
Absoluut een knappe prestatie.
Onze 1e dame is Anne

Kluijtmans of Swinkels volgens haar bondskaart.
Anne speelde een heel
moeilijke eerste set en verloor deze dan ook met 21-

15, niet begrijpend wat er
mis ging. Na een tip door
de scheidsrechter/interim
teamleider ging het een
heel stuk beter en liet Anne
ook niets meer heel van de
dame aan de andere kant,
met de duidelijke setstanden 9-21 en 7-21 (walsbonus voor de eerdergenoemde
scheidsrechter)
won ze alsnog overtuigend
haar single.
Jeroen speelde de 2e heren single. Ook hier weer
een heel gelijk opgaande
partij tussen 2 spelers met
een totaal andere speelstijl. De eerste set ging opnieuw naar de tegenstander, maar ook opnieuw wist
Jeroen dit om te draaien.
Hiervoor was weliswaar 2

Terrastab Nederland B.V.
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keer een verlenging nodig
(21-23 en 20-22) maar een
zeer verdiende en knappe
overwinning.
Hierdoor kon Lauri met een
7-0 voorsprong aan de
laatste partij beginnen.
Hier kan ik heel kort over
zijn, Lauri was veel te sterk
voor de dame aan de andere kant en boekte een
prima 8-21 en 6-21 overwinning.
Na maar liefst 5 3-setters,
waarvan meerdere sets
ook nog in de verlenging,
stond er 8-0 voor Mixed 4
op het formulier. Een zeer
geflatteerde maar desalniettemin heerlijke overwinning. Hierdoor staan we
nu al 5 punten los van de
nummer 2.
Op 22 december spelen
we alweer onze laatste
wedstrijd van de eerste
helft van de competitie tegen het team van Bakel.
Hopelijk verloopt deze net
zo goed.

van het team uit Gemert 5
naar me toe en verteld dat
ze het verslag tussen
Mixed7 en Gemert 5 gelezen had op de site van
Mixed. Ze vroeg of ik wilde
vermelden dat ze twee
wedstrijden heeft verloren,
bij deze mevrouw is uw
vraag vastgelegd.

Trotse interim teamleider
Ruud

Annie en Toon beginnen
zoals gebruikelijk met het
GD, en ja hoor tegen zoon
Rob met partner hoe mooi
kan het zijn. Er is duidelijk
wat nerveusiteit aan het
begin van de wedstrijd
moeder wil niet verliezen
van zoon en ook andersom
natuurlijk. De partijen houden elkaar mooi in evenwicht de puntenscore blijft
gelijk opgaan echter op het
laatst lopen Annie en Toon
uit naar een 18-21 overwin-

Postbox 49
5740 AA Beek en Donk
The Netherlands

Mixed 7, 4de klasse l

Vonderweg 11
5741 TE Beek en Donk
Tel.: 0031(0) 492 - 351077
E-mail: info@terrastab.nl

door Toon Slaets
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Ganzeveer 3 Mixed 7
Alvorens met het verslag te
beginnen wil ik eerst een
verzoek inwilligen en wel
het volgende. Na dat de
wedstrijden waren afgelopen komt de eerste dame

Het opaenomaopeennateam is door Tini weer in
ere hersteld, door de aanhoudende blessure van
Pedro is Tini als vaste speler opgenomen en kan dan
samen met Hein beurtelings als invaller fungeren
zonder dat het problemen
oplevert een goede oplossing deze.
Het team van Ganzeveer is
nog ongeslagen en er is
nog een detail Rob de zoon
van Annie en Toon B speelt
in het team dus een mogelijke moeder zoon confrontatie spannend dus.
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ning. In de tweede set een
zelfde spelbeeld doch het
eindresultaat is nu net andersom 21-18 voor Rob en
Charlotte dus een derde alles beslissende set nodig.
In deze set nemen Annie
en Toon al snel een 6 tal
punten voorsprong tot plotseling Toon weer last krijgt
van zijn (bijna) herstelde
heup blessure. De voorsprong is hierdoor snel teniet gedaan het loopt uit op
verlenging en met 20-22
gaat alsnog de set en partij
naar Mixed een nipte maar
toch verdiende overwinning, een trotse moeder
Annie verlaat het speelveld
na een gemeend proficiat
van haar zoon Rob. Een
mooie partij proficiat aan
beide teams.
Inmiddels waren Dora en
Theo middels een extra
baan aan het GD begonnen, ook hier ging het goed
tegen elkaar op beide
teams hielden elkaar in
evenwicht wat score betreft
doch op het eind wisten
Dora en Theo een kleine
voorsprong te pakken wat
ze de winst oplevert en wel
met 17-21. In de tweede set
een zelfde beeld maar dan
op het eind andersom 2116 voor Ganzeveer dus
ook hier een alles beslissende derde set nodig. Wie
dit zou gaan winnen was
niet te zeggen beide teams
even sterk op het eind
gaan een paar schutles
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concept waar de tegenpartij moeite mee heeft en levert een 15-21 setwinst op
dus ook hier weer een
derde
allesbeslissende
nodig. De Ganzeveerders
weten nu echter waar ze
moeten spelen (geef ze
eens ongelijk) en met 2112 is de set voor Ganzeveer. Jammer meer zat er
niet in vandaag met kreupele Toon, de volgende
keer beter.

mis bij Dora en Theo en
daardoor kan Ganzeveer
de set met 21-17 beslissen
en winnen daardoor de
partij. Ook hier een mooie
partij van beide teams en
een sportieve wedstrijd laten zien.
Hierna het HD, ondanks
zijn blessure wil Toon de
wedstrijd toch spelen samen met Tini wil hij er het
beste van maken. Snel is
duidelijk dat de blessure
parten speelt korte schutles zijn niet haalbaar en de
tegenpartij is dit niet ontgaan, met 21-11 gaat de
set naar Ganzeveer. In de
tweede set hanteren Tini
en Toon een ander spel-
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Anja en Dora nemen het
op tegen twee jonge dames van Ganzeveer deze
nemen al snel een kleine
voorsprong en door hun
snelheid is duidelijk dat
Anja en Dora een moeilijke
wedstrijd tegemoet gaan.
De dames van de tegenpartij zijn te sterk om echt
tegenspel ter bieden en
met 21-13 en 21-12 gaat de
partij naar Ganzeveer,
Anja en Dora hebben gespeeld voor wat ze waard
zijn maar helaas.
Tini moet het nu opnemen
tegen Rob, ik speur toch
wel een klein beetje sportieve rivaliteit bij de heren
en dat hoort ook zo. Het is
Tini die vanaf het begin de
betere speler is hoewel
Rob laat zien ook een aardige shuttle te kunnen
slaan maar niet genoeg tegenstand kan bieden aan
Tini welke de set pakt met
13-21. In de tweede set
laat Tini de teugels een
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klein beetje vieren en dat
moet je tegen een Boetzkes nou net niet doen (ik
denk even aan vader Toon)
en middels verlenging pakt
Rob de set met 22-20. Ook
hier weer een derde beslissende nodig, (dit is al
de vierde partij in 3 sets)
Tini is duidelijk wakker geworden en laat nu niets
meer aanbranden met 1221 wint hij de derde set en
partij, een prima wedstrijd
van beide heren proficiat.
Nu moeder Annie met haar
DE, haar tegenstandster
Charlotte is haar duidelijk
de baas, Annie is niet opgewassen tegen de snelheid van deze jonge dame
en daar is niks mis mee alleen een beetje vervelend
ik kan het weten daar ik
ook wel eens zulke wedstrijden speel. Annie doet
wat in haar vermogen ligt
maar met 21-8 en 21-8
gaat de partij naar Charlotte, jammer volgende
keer weer nieuwe kansen.
Theo neemt het tweede
HE voor zijn rekening, op
voorhand een moeilijke
partij daar hij een tegenstander heeft van groot
formaat in lengte en spel.
In de beginfase gaat het
nog aardig tegen elkaar op
maar al snel neemt Giedo
afstand wat Theo niet
meer kan dichten zowel in
de eerste als tweede set
vecht Theo als een leeuw
zoals we van hem gewend

zijn maar het is niet genoeg met 21-15 en 2115 is de partij voor Ganzeveer. Een mooie
partij van beide heren moet gezegd.
Als laatste Anja, Anja heeft de laatste drie
wedstrijden haar DE gewonnen dus waarom
ook vandaag niet. Anja begint meteen met
haar geliefde spelletje tweemaal lang en dan
kort en ook nu werkt het, haar tegenstandster komt regelmatig een pas te kort waardoor Anja weer een punt kan bijschrijven. Dit
is de spelsituatie zowel in de eerste als tweede set en met 13-21 en 16-21 is de partij voor
Anja. Een groot compliment is op zijn plaats
voor beide dames.
Een mooie wedstrijd tegen een sterk Ganzeveer gezien het totaal vier driesetters en een
geblesseerde Toon zou een positieve uitslag
zomaar mogelijk zijn geweest nu echter is
het 5-3 voor Ganzeveer.
Een proficiat aan Ganzeveer.

Scoringspercentages senioren
Scoringspercentages Heren

Scoringspercentages Dames

TOTAAL

TOTAAL
1

Anja Beekmans

s

s

w

%

6

5

83

1

Ruud Fransen
Jan de Jong

w

%

6

6

100

13

11

85

2

Lauri de Greef

10

8

80

2

3

Anne Kluijtmans

10

8

80

3

Roger v Lieshout

6

5

83

4

Evi v Rixtel

10

7

70

4

Rene Schepers

12

10

83

Martijn Coppens

11

9

82

5

Yvonne Lahaije

9

6

67

5

6

Marije Daems

10

6

60

6

Martijn v Oeffel

7

5

71

7

Lisa v Vijfeijken

10

6

60

7

Rob Hollanders

6

4

67

8

Dora Polman

8

4

50

8

Johan Penninx

9

6

67

9

Angela v Gelder

9

4

44

9

Teun vd Vorst

11

7

64

10

4

40

10 Gert Lahaije

11

7

64

10 Miriam vd Wijdeven
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Standenlijst senioren 2016-2017

Programma en uitslagen senioren
Uitslagen nov/dec 2016
16-11
17-11

Top klasse

Programma Jan/febr 2017

Hoofdklasse

Overgangs klasse I

Mixed 1- Con Brio 1

2-6

Mixed 7- Mierlo 8

13

1

Con Brio 2

7-52

1

Hanevoet 1

6-28

1

Mierlo 2

Ganzeveer 3- Mixed 7

5-3

SRH 1- Mixed 2

15

2

Con Brio 1

6-33

2

Mixed 2

6-27

2

Boemerang 1 5-22

Bakel 1 - Mixed 2

5-3

do

Never Down 1- Mixed 5

4

3

Phoenix 1

7-33

3

Brabantia 1

6-27

3

RBC 1

5-19

Mixed 4 - Heeze 1

6-2

wo 25-01

Mixed 3- Mierlo 2

12

4

Ganzeveer 1

7-24

4

Sm Bruang 1

6-27

4

Brabantia 2

5-19

19-01

5-29

01-12

Con-Brio 3 - Mixed 1

2-6

do

26-01

Mixed 1- Mierlo 1

12

5

BCAB 1

6-22

5

Phoenix 2

6-27

5

Mixed 3

5-17

07-12

Fair-play - Mixed 3

3-5

wo 01-02

Mixed 5- Mierlo 4

1

6

Mierlo 1

6-19

6

BVC 1

6-26

6

Fair Play 2

5-14

08-12

Mixed 8 - Bakel 4

1-7

Gemert 5- Mixed 7

4

7

Mixed 1

7-19

7

Con Brio 4

6-28

Dommelen 2 - Mixed 4

0-8

Brabantia 2- Mixed 3

14

8

Con Brio 3

6-6

8

Bakel 1

6-22

14-12

Mixed 2 - Brabantia 1

6-2

Mixed 4- Eindhoven 1

1

9

SRH 1

6-19

10

Phoenix 3

6-15

15-12

do

02-02

Dommelen 4 - Mixed 8

8-0

Mixed 2- Hanevoet 1

4

Boemerang 1 - Mixed 3

5-3

Mixed 6- Mierlo 5

13

Mixed 1 - Ganzeveer 1

3-5

Gemert 2- Mixed 5

2

Brabantia 3 - Mixed 6

6-2

Con Brio 6- Mixed 4

3

Gemert 3- Mixed 6

4

Mierlo 9- Mixed 7

14

wo 08-02

Programma Jan/febr 2017
wo 11-01

do

12-01

wo 18-01

2

do

BCAB 1- Mixed 1

2

Mixed 2- Sm Bruang 1

11

wo 15-02

Someren 3- Mixed 8

14

Mixed 8-Mierlo 7

14

do

Mixed 8- Never Down 2

4

Mixed 6- Hanevoet 3

4

Mixed 5- BCAB 4

11

Phoenix 1- Mixed 1

3

BC85 3- Mixed 7

09-02
23-02

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629
Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.
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Eerste klasse I

Tweede klasse I

Tweede klasse II

1

Mixed 4

4-24

1

Hanevoet 3

5-32

1

Gemert 2

6-37

2

Con Brio 6

4-19

2

Mierlo 5

5-26

2

Mixed 5

5-25

3

Heeze 1

4-17

3

Brabantia 3

5-25

3

Never Down 1 5-24

4

Bakel 2

4-16

4

Boemerang 2 6-23

4

Mierlo 4

5-20

5

Eindhoven 1

4-13

5

Mixed 6

5-22

5

SRH 2

5-14

6

Dommelen 2

4-7

6

Bakel 3

5-9

6

Hanevoet 4

5-12

7

Gemert 3

5-7

7

BCAB 4

5-12

Vierde klasse I

Vierde klasse I

1

Mierlo 8

4-27

1

Dommelen 4

4-26

2

Ganzeveer 3

4-24

2

Someren 3

4-23

3

Mixed 7

4-13

3

Never Down 2 4-16

4

Gemert 5

4-13

4

Bakel 4

4-16

5

BC ‘85 3

4-10

5

Mierlo 7

4-11

6

Mierlo 9

4-9

6

Mixed 8

4-4
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Prikbord

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