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Colofon

Ledenbestand
Dames Heren

Bestuur BC Mixed

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

Competitie senioren:

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

Jeugdafdeling:

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

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

2

Jeugd

Jongens Meisjes
21

Totaal

38

59

Senioren

47

58

107

Ereleden

1

5

6

Totaal:

48

63

21

38

170

Sil Heesakkers
Ruud Meulendijks
Tonny Snijders
Nick vd Elzen
Lisa Versteegen
Maxime v Dijk
Gert Jan Raaijmakers
Van NSL naar SL: Marije Daems
Van SL naar NSL: Astrid Bijsterveld
Pedro Gaans

Agenda
20 febr.2016: Kaderavond
26 febr.2016: Husseltoernooitje senioren
04 mrt. 2016: Husseltoernooitje senioren
1 apr. 2016: Uitgave volgend clubblad, copij
inleveren voor zaterdag 26 maart.
9 apr. 2016: Feestavond
15 apr.2016: Vriendjesavond jeugd
22 mei 2016: HBB jeugdkampioenschappen
29 mei 2016: Bekerfinales en Huldiging HBB
4 juni: Jeugddag
Redactie
Marlie Fransen (lay out)
Ruud Fransen
Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven

Noteer deze data in je agenda!
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Van jullie voorzitter
Het nieuwe jaar is al weer gevorderd tot na carnaval. Dat
betekent in badmintonland dat de competitie zijn einde nadert. Het is te vroeg om conclusies te trekken en dat doe ik
dan ook niet. In een latere Minimiks kom ik daar graag op
terug.
Wat wel geconcludeerd kan worden is dat met het starten
van het jaar 2016 BC Mixed de respectabele leeftijd van 55
jaar heeft bereikt. Een felicitatie is op z’n plaats aan het adres van alle (oud)
leden, (oud) vrijwilligers en natuurlijk (oud) bestuurders van de vereniging.
Zonder hen waren we niet waar we nu zijn. Groots zullen we dit jubileum niet
vieren. Maar er zal op ludieke wijze aandacht aan worden besteed. Ook hierover binnenkort meer.
De tweede editie van het Open Jeugdtoernooi is wederom bijzonder goed
verlopen. Dit dankzij de goede voorbereiding van de toernooicommissie. Als
voorzitter mag je tijdens zo’n dag bepaalde dingen doen (openingswoordje,
interviewtje, partijtje tellen, prijsuitreiking) en maakt je het toernooi van alle
kanten mee. Je ziet de hele dag het enthousiasme van alle vrijwilligers en
daarmee wordt onze vereniging zeer positief op de kaart gezet. Ik wil onze
vrijwilligers hier dan ook nogmaals oprecht voor bedanken.
Wat altijd mooi is om te vermelden is dat we wederom een 25-jarige jubilaris
kunnen bijschrijven. Op 1 februari jl. was Robert Verbrugge de gelukkige. Hij
werd verrast door een bezoekje van het bestuur waarbij hem een mooie taart
werd aangeboden. In deze editie van de Minimiks een interview met Robert.
De beginnerscursus is ook al weer gevorderd tot de laatste lesweek. De
deelnemers stromen uiteraard naadloos door naar de recreanten. Zo is ook
deze editie van de beginnerscursus weer geslaagd. Na de zomervakantie
gaan we bekijken of dit wederom een vervolg zal krijgen.
Rest mij om iedereen een prettige en sportieve voortzetting van het seizoen
te wensen. Tot binnenkort in de zaal.
Ton Slaets.
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Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 16-122015 en 01-02-2016

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

16-12-2015

1.Opening
Ton opent de vergadering
om 20.15 uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:•Niets.
Uitgegaan:
•Uitnodiging
aan diverse verenigingen
om de crisis binnen de HBB
te bespreken.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 19 november 2015
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financien
•Niets.
5.Ledenbestand
•Nieuw: Lieke de Visscher
en Sil Heesakkers.
•Gestopt: Tonny Snijders,
Nick van den Elzen en Lisa
Versteegen. •Van SL naar
NSL: niemand.
•van NSL naar SL: niemand. •OSL: niemand.
6.Commissies

•Recr. –Niets.
•JC: -Goede opkomst ouder-kind avond.
-Brief van de HBB besproken omtrent de algemene
terugloop van de jeugd.
•Red:
-Niets. •Bac:
-Voorbereidingen voor de
kaderavond lopen. •TC:
-De voorbereidingen voor
het jeugdtoernooi lopen.
•CC: -Niets. Sfeer: -Niets.
•PR: -Niets. •Website:
-Niets.
7. Rondvraag
•De volgende vergadering
is op maandag 1 februari.
8. Sluiting
Ton sluit de vergadering
om 23.15 uur.

01-02-2016

1.Opening
Ton opent de vergadering
om 20.15 uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
•Uitnodiging
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Friend- en open jeugdtoernooi in Heesch.
Uitgegaan: •Niets.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 16 december 2015
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financien
•Niets.
5.Ledenbestand
•Nieuw: Ruud Meulendijks. •Gestopt: Maxime
van Dijk en Gertjan
Raaijmakers. •Van SL
naar NSL: Pedro van
Gaans en Astrid Bijsterveld. •van NSL naar SL:
Marije Daems. •OSL: niemand.
6.Commissies
•Recr. –Niets.
•JC: -Niets.
•Red: -De volgende minimiks komt 19/2 uit.
•Bac: -De uitnodigingen
voor de feestavond zsm.
versturen en posters ophangen . •TC:
-Het
jeugdtoernooi is uitstekend verlopen, mede door
het grote aantal vrijwilligers. -De telboeken moeten worden gerepareerd.
•CC: -De uitnodigingen
voor de competitie moeten
op korte termijn worden
verstuurd. •Sfeer: -Niets.
•PR: -Niets.
•Website: -Het trainingsschema op de site zetten.
7. Kaderavond
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•Begin gemaakt, verder
uitwerken op dinsdag 16/2
bij Anja.
8. Rondvraag

•De volgende vergadering
is op donderdag 10 maart.
•Stand van zake bij de HBB:
De competitiecommissie is

ingevuld.
10. Sluiting
Ton sluit de vergadering
om 23.15 uur

Hallo jongens en meisje
Theo Mauris
Fenna vd Meulengraaf
Sandra Driessens
Erwin Reijnders
Bas v Lieshout
Toon Boetzkes
Stan vd Heijden
Jasper Wissmann
Marik Jansen
Roger v Lieshout
Anke v Dijk
Robert Verbrugge
Meike Iven

21 febr
24 febr
26 febr
26 febr
1 mrt
2 mrt
2 mrt
3 mrt
4 mrt
5 mrt
6 mrt
7 mrt
19 mrt

Martijn v Oeffel
Canto Swinkels
George Permis Levyssohn
Joran Jansen
Sofie vd Laarschot

22 mrt
22 mrt
25 mrt
26 mrt
30 mrt

Op 19 december
is geboren:

Niek Werner
Zoon van
Mascha en Chris Werner

Op 7 januari
is geboren:

Jenna van der Vegt
Dochter van
Harrie van der Vegt
en Pleunie Verbon
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BC Mixed Open Jeugdtoernooi
Geslaagde tweede editie Open
Jeugdtoernooi
Door Ton Slaets

Irene Slaets, Mirne Jansen en Lieke de Visscher

Op zondag 31 januari was Sporthal D’n Ekker het
decor van het BC Mixed Open Jeugdtoernooi
2016. Met 109 inschrijvingen, een prima voorbereiding, veel vrijwilligers en een strakke planning op voorhand een dag om naar uit te kijken.
En het werd een mooie dag.
Ruim op tijd stond alles
klaar voor het toernooi. De
netten, de wedstrijdtafel,
de inschrijftafel in de hal,
de banners. Zo kan ik nog
wel even doorgaan. Nieuw
dit jaar zijn de schermen in
de kantine waar tussentijds foto’s van het toernooi
te zien zijn en uitslagen
van gespeelde wedstrijden. Na een kort openingswoordje konden de eerste

8

wedstrijden worden ingezet. Net als vorig jaar werd
ook dit jaar gewerkt met een
wachtbank en
eigen
tellers,
herkenbaar aan
de
flitsende
groene shirts.
Aan vrijwilligers
geen
gebrek,
een zegen voor
de organisatie
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die hierdoor de taken goed
kan verdelen. Vele handen
maken immers licht werk.
Naast een groot aantal inschrijvingen was het ook
op de tribunes en in de
kantine doorlopend druk
met
aandachtige
toeschouwers. Onze sponsor
Badmintonplanet was gedurende een deel van de
dag aanwezig met een
stand. Schoenen, shirts,
rackets en accessoires
werden uitgestald. Ze hadden ook een racketbespanner
meegenomen
voor eventuele noodreparaties. De toeschouwers
en de deelnemers werden
goed verzorgd door Hans
van Gend en zijn personeel. Van een lekker soepje tot een broodje kroket,
het is allemaal voorbij gekomen.
Dankzij de soepel draaiende toernooicommissie

Pien Sijmens

Foto’s boven: links: Niels van
de Kerkhof
Rechts: De prijswinnaars van
de dames enkel pupillen klassen, 3x Mixed.

verliep het toernooi sneller
dan gepland en kon er ontspannen naar de finales
toegewerkt worden. Ruim
een uur voor tijd werden de
laatste wedstrijden gespeeld en kon voor de klok
van vijf uur de prijsuitreiking
al plaatsvinden. In de kantine was het lekker druk
waardoor de prijswinnaars
volop konden genieten van
het applaus van het aanwezige publiek. De wisselbeker ging voor het tweede
jaar op rij naar Mierlo. Kunnen zij hem volgend jaar
verdedigen in de derde editie van het BC Mixed Open
Jeugdtoernooi? We zullen
zien. Maar voor nu kijken
we terug op een geslaagd
toernooi. Met dank aan alle
deelnemers, toeschouwers
en natuurlijk alle enthousiaste vrijwilligers.

Prijzen voor onze mixed jeugd.
DDA

1

Lieke Fransen/Robin Slaets

DEA

4

Lieke Fransen

HEB

3

Mathijs Jansen

HDB

3

Mathijs Jansen/Justin van de Voort

DDB

2

Maud Rutjens/Meike van Zutven

DEB

2

Eva Schardijn

4

Robin Slaets

1

Suzie Coppens/Neva van der Vorst

2

Mirne Jansen/Irene Slaets

4

Nelyn van Brenk/Lieke de Visscher

1

Neva van der Vorst

2

Mirne Jansen

3

Suzie Coppens

DDP

DEP

De wisselbeker was wederom
voor BC Mierlo
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Brabantse kampioenschappen
Eremetaal voor Max en Novi.

Terwijl wij bij BC Mixed bezig
waren met ons jeugdtoernooi
werden er op 30 en 31 januari, in
De Maaspoort in ’s-Hertogenbosch de Brabantse Jeugdkampioenschappen Badminton gehouden. Ook dit jaar deden Max
en Novi weer mee. In de hoogste categorie was er een hoofdrol weggelegd voor Max. Hij zegevierde in alle drie de onderdelen waaraan hij meedeed. Bij de
meisjes onder de 13
wist Novi een
tweede plek
te halen
Max; 1e plaats GD U17 veren partner Eeke van in de
Beurden(BC reeshof Tilburg), 1e plaats HD U17 ve- damesren partner Lars Kros ( BC reeshof Tilburg) en 1e dubbel.
plaats singel U17 veren Novi: 2 e plaats DD U13 met
partner Katinka Moers BC alouette

Jeugd-EK badminton
Max Wieland naar Jeugd-EK badminton in Rusland

Begin januari heeft de nationale selectie U15 (totaal
17 spelers) een trainingsweekend gehad op Papendal. Na dit trainingsweekend heeft de bondscoach
U15, Nathalie Mulders, de selectie bekend gemaakt
welke spelers er uitgezonden gaan worden naar het
Europees Jeugd Kampioenschap badminton onder
de 15 in Rusland (Kazan).
Dit toernooi wordt gehou- Daarbij mogen alle Euroden van vrijdag 19 tot en pese landen maar een bemet zondag 21 februari. Er perkt aantal spelers indoen 162 spelers uit 34 schrijven; 2 MS, 2 WS,
landen mee en door de 1MD, 1DD en 2 MIXD.
Nederlandse Badmintonbond zijn er 6 spelers ge- Max Wieland, als klein jogselecteerd die ons land gie in 2009 begonnen bij
mogen
vertegenwoordi- onze vereniging en nog algen. Het is voor de tweede tijd lid van onze vereniging,
keer dat dit jeugdkampioenschap
gehouden
wordt. Twee jaar geleden
wonnen Marlies Baan en
Ella Peters goud in het
vrouwendubbel. Het toernooi wordt eens in de twee
jaar georganiseerd.
Er wordt alleen een individueel toernooi gespeeld.

door Marlie Fransen
is ook geselecteerd. (Max
speelt competitie bij BC
Geldrop en in 2014 werd
Max geselecteerd voor de
Zuid Nederlandse selectie
en sinds dit seizoen is hij
een vast lid van de Nationale jeugdselectie onder
de 15 jaar.) Max zal uitkomen in de heren single en
de gemengddubbel. De
gemengddubbel partner
van Max is Amy Tan.
Amy is in Almere afgelopen maand uitgeroepen
als sporttalent van de gemeente Almere 2015.
We wensen Max en de rest
van de selectie heel veel
succes toe in Rusland.

Voor kinderen van 4 en 5 jaar.
Elke vrijdag van 18.30 tot 19.15 uur
In sporthal d’n Ekker in Beek en Donk
Slechts 3 euro per maand
Kijk voor meer informatie op onze
website www.bcmixed.nl.
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Gespot met Carnaval

Novi Wieland van NBBJ naar ZNBA
De Noord-Brabantse Badminton Jeugdselectie is
een selectie die tweemaal 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 beste talenten van deze badmintonschool kunnen later eventueel doorstromen naar
een hogere selectie, de Badmintonacademy. De selectie speelt ook veel
toernooien, waaronder een aantal
Junior Master-toernooien in Nederland. Onze clubkampioene Novi Wieland behoort sinds 1,5 jaar ook tot
deze selectie en ook zij mag net als haar broer Max
vanaf augustus 2016 gaan deelnemen aan de Zuid Nederlandse selectie.

Ik ben niet
echt van de
mariniers
hoor

on n
wo ke
G e p r ik
lek

Nou ben
ik veilig
Wij zijn verkleed
als 4 op 1 rij

Rare
tekstballon

en ik
hoor
daar
niet bij

Eej
geen
foto's
maken

Een polonaise in je
eentje is een
mononaise

Op de foto boven: Novi tijdens
de prijsuitreiking op het Badmintonplanet Start Best toernooi op 3 januari. Hier werd
Novi eerste in de Single U15.
Op zondag 24 januari was er weer feest voor Novi. Op die dag werd er door veel teams
van Badminton Nederland de laatste competitiewedstrijd gespeeld. Zo ook voor het
U17-1 team van BC Geldrop. In dit team zitten Charlotte Blok, David van Dalm, Novi
Wieland en Rune van Dalm. Ze moesten aantreden in hun eigen hal in Geldrop tegen
de nummer 2 Oosterhout, zelf stonden ze al op de eerste plaats. Als ze met 6-2 zouden
winnen zou het voldoende zijn. In de vorige wedstrijd tegen Oosterhout werd er nog
verloren met 6-2 maar deze keer wonnen de kanjers van BC Geldrop met 7-1 en was
dus het kampioenschap binnen. Novi namens BC Mixed van harte gefeliciteerd met
deze mooie prestatie. We zijn trots op je.
Door Marlie Fransen
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Wij gaan
loeihard
in de
8baan

te zien
op
rtl8terlijk

Ik heb
een zacht
hoedje
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Competitie verslagen jeugd
Mixed 1, A klasse

Mixed 1 –
BCAB 1
Door Ruud Fransen

Hallo, ik ben Finn van de
Wijdeven. Ik ben 9 jaar
oud en zit op basisschool
Eerschot in Sint-Oedenrode. Ik badminton al heel
lang. Mijn zus Nova heeft
gebadmintond en mijn
broer Koss en mijn papa
en mama badmintonnen
ook bij Mixed.

Ik houd van playmobil,
X-boxen, Wii-en en buiten
spelen. Later wil ik radiodj worden.
Op vakantie gaan wij altijd
naar Italie. Daar eet ik
graag pizza maar ook
calimari. Dat is gefrituurde
intkvis. Verder lust ik
graag frietjes en bitterballen.
Ik houd absoluut niet van
opruimen, vaatwasser

leegruimen en andere
opruimdingen. Als ik
spruitjes of andere groenten moet eten dan doe ik
daar heel lang over. Papa
noemt mij dan Kapitein
langzaam. Bij badmintonnen vind ik “rond de tafel
heel leuk”. Samen met
Neva van de Vorst heb ik
al heel veel toernooien
gespeeld. We hebben
best veel gewonnen.

�� �
�
M �
��
J� n
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Op 10 januari mocht Mixed
1 aantreden tegen het
team van BCAB 1 uit Eindhoven. Laat 10 januari nu
de zondag zijn na de prijsuitreiking van Kwizut in
onze eigen sporthal. Dit
betekende dat een enkele
speelster maar vooral de
twee begeleiders het erg
zwaar hadden deze zondagochtend. De nodige
bakken sterke koffie hielden ons deze morgen
enigszins op de been. Helaas waren de meeste partijen deze morgen ook niet
om heel nuchter van te
worden.
De twee GD wedstrijden
waren nog heel redelijk,
hoewel deze allebei in 2
sets werden verloren. De
DD werd gespeeld door
Sanne en Lieke, ook dit ervaren koppel kon geen
vuist maken tegen de veel
sterkere
tegenstanders.
Met name de HD was een
drama. In deze wedstrijd
waren onze heren duidelijk
veel sterker maar ze hadden er kennelijk totaal

geen zin in waardoor het
nog spannend werd. Uiteindelijk wisten ze nog wel
in 3 sets te winnen en
daarmee de eer voor ons
team te redden. Coaches
Rob en ik waren echter niet
vrolijk na deze partij (en
dat lag niet alleen aan Kwizut).
Invalster Meike van Zutven
speelde deze zondag een
prima wedstrijd. Goede inzet zorgde ervoor dat ze
een leuke wedstrijd speelde tegen een.
gewoon heel sterke tegenstander. De overige singles werden helaas ook
verloren waardoor er met
7-1 werd verloren. Er had
wellicht iets meer in gezeten maar de tegenstanders
uit Eindhoven waren ook
gewoon sterker
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Mixed 6, F klasse

Mixed 6 pakt
kop positie
Door Angela van Gelder
Mixed 6, bestaande uit
Jente, Imke, Janne (die helaas geblesseerd is), Andrew en Olaf lijken een winnend team.
10 januari, de zondag na
de prijsuitreiking van Kwizut, waren we weer van de
partij in Sporthal Suytkade. En alsof Diana en ik het
hadden afgesproken gingen we ook op de feestavond beiden op tijd naar
huis want onze jongens en
meiden konden de koppositie innemen (niet dat we
dan toen wisten, maar ja.
Misschien hebben we eindelijk geleerd van andere
jaren dat coachen met een
zwaar hoofd echt geen
pretje is).
De tegenstanders van
deze zondag waren Boemerang en Mierlo. Boemerang staat onderaan in de
competitie en zij hebben
nog geen partij gewonnen.
Daar veranderde na de
wedstrijd tegen Mixed 6
niks aan: Boemerang werd
met 8-0 verslagen. Mierlo
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is doorgaans een geduchte tegenstander maar
Spike was niet helemaal fit
en dat kon wel eens in ons
voordeel werken. De punten werden steeds gelijk
verdeel: een keer winst en
een keer verlies in de
mixen; een keer winst en
een keer verlies in de dubbels. Toen waren de sin-

gles aan de beurt. Ook hier
werd het netjes verdeeld
maar waren het de meiden
die de punten scoorden.
Mixed 6 staat nu bovenaan met 8 punten verschil
op de nummer twee: Brabantia. In de vorige twee
ontmoetingen in deze anderhalve competitie was er
één maal winst voor Bra-

bantia met 5-3 en één
maal winst voor Mixed met
5-3. Ook al zouden we
verliezen met 5-3 blijven
we nog steeds koploper.
Dan moeten we natuurlijk
wel de rest gewoon blijven
winnen. (10 gespeeld; 8
gewonnen; 1 gelijk en 1
verloren)

Tussenstand van onze jeugdteams
Door Arne vd Wijdeven
De jeugdcompetitie verloopt voorspoedig. We
hebben niet minder dan 9
teams in de competitie.
De jongsten in de pupillen
klasse spelen met 4 teams
en zij spelen meerdere malen tegen dezelfde tegenstander. Ons team doet het
goed met een derde plaats
na 12 wedstrijden. Mierlo 9
stevent af op een kampioenschap, maar zij spelen
ook al een tijdje langer
competitie.
In de g klasse is het superspannend. Dit team mag
qua leeftijd in de P klasse
meespelen, maar gezien
hun jaar ervaring was de g
klasse een betere keuze.
Nou ze doen het geweldig.
Een keurige derde plaats
met twee wedstrijden minder gespeeld. En in deze
klasse heeft neva van de
vorst al haar wedstrijden
gewonnen, 100% dus.
Daarmee is zij het hoogst
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scorende Mixed meisje in
de competitie.
De F klasse kent twee
Mixed teams. Mixed 6 staat
daar fier aan kop met een
mooie voorsprong op nummer 2. Voor mixed 7 is het
even aanpoten, maar ze
hebben toch al mooi 32
punten. Er zit zeker nog
meer in voor hen.
De E klasse is het thuis
van Mixed 5. Zij staan 2e
en het is daar loeispannend. Koss van de Wijdeven is de hoogst scorende
Mixed jongen en hij scoorde 78% in die klasse.
In de d klasse hebben we
geen teams. Maar in de c
klasse hebben we twee
teams. Voor Mixed 4 wordt
het lastig om in de top te
komen. Ze speelden wel
knap 19 punten bij elkaar.
Mixed 3 maakt een kans
op de tweede plek. Met
enorm veel stuntwerk zit er
misschien zelfs nog wel
meer in.
MINIMIKS Februari 2016

Wat te denken van mixed 2
in de b klasse? Ze staan 2e
met slechts 4 punten achter de nummer 1. Zet m op
mixed 2, en wie weet?
In de A klasse hebben we
Mixed 1. Ons vaandelteam
doet het verdraaid aardig.
En dat terwijl Mierlo 1 een
enorm klasseverschil met
andere teams laat zien. 1
puntje verschil tussen de
drie teams op plek 4-6. Als
mixed nog even aanzet
dan zit zelfs een top drie
notering er nog in.
Kom maar eens kijken op
een zondagmorgen in de
sporthal. Het is zeker de
moeite waard om al deze
jonge sterren te bekijken.

Standenlijst en scoringspercentage
A KLASSE

B KLASSE

C KLASSE

1

Mierlo 1

7-45

1

Dommelen 1

7-41

1

BCAB 2

10-58

2

BCAB 1

7-34

2

Mixed 2

7-37

2

Mierlo 4

10-51

3

Mierlo 2

7-32

3

Mierlo 3

7-35

3

Mixed 3

10-43

4

BCV 5

7-20

4

Boemerang 1

7-21

4

BCV 2

10-40

5

Mixed 1

7-19

5

Phoenix 1

7-18

5

Brabantia 2

10-29

6

Brabantia 1

7-18

6

Boemerang 2

7-16

6

Mixed 4

10-19

E KLASSE
1

Mierlo 6

G KLASSE

F KLASSE
10-69

1

Mixed 6

10-60

1

Bakel 4

9-50

2

Mixed 5

10-45

2

Brabantia 3

10-52

2

Hanevoet 3

10-49

3

Hanevoet 2

10-44

3

BCAB 3

10-50

3

Mixed 8

8-46

4

Bakel 3

10-43

4

Mierlo 7

10-44

4

Con Brio 1

10-42

5

BCV 3

10-30

5

Mixed 7

10-32

5

BCAB 4

10-33

6

BCV 4

10-33

7

Mierlo 8

10-31

8

Phoenix 3

9-20

6

Phoenix 2

10-9

6

Boemerang 4 10-2

P KLASSE
1

Mierlo 9

12-71

3

Mixed 9

12-36

2

BCV 5

12-61

4

Phoenix 4

12-24

Scoringspercentages Meisjes

Scoringspercentages Jongens

TOTAAL

TOTAAL

s

w

%

18

18

100

1

s

w

%

Koss vd Wijdeven

18

14

78

1

Neva vd Vorst

2

Robin Slaets

18

17

94

2

Rens Mutsers

16

12

75

3

Jente Jansen

30

27

90

3

Joran Jansen

18

12

67

4

Imke de Beer

30

26

87

4

Matthijs Janssen

21

14

67

5

Sofie vd Laarschot

18

14

78

5

Andrew Bots

30

20

67

6

Suzie Coppens

12

9

75

6

Olaf van Gelder

24

15

63

7

Anne Meulensteen

15

11

73

7

Marik Jansen

24

15

63
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Programma jeugd
FEBRUARI-MAART
28-2

6-3

kl

tijd

Team

bn

E

11.15

Mixed 5 Mierlo 6

12

B

9.30

Mixed 2 -Mierlo 3

3

F

9.30

Mixed 7- Mixed 6

11

C

9.30

Mierlo 4 Mixed 3

2

C

9.30

Gemert 1 Mixed 4

3

F

11.15

Mixed 7 Boemerang 4

11

C

11.15

BCAB 2 Mixed 3

2

F

11.15

Mixed 6 Brabantia 3

13

C

11.15

BCV’73 2 Mixed 4

3

P
P

9.30

Mixed 9 Phoenix 4

14

G

9.30

Con Brio 1 Mixed 8

14

11.15

Mierlo 9 BCV’73 5

15

G

11.15

Mixed 8 Hanevoet 3

13

A

9.30

Mierlo 2 Mixed 1

2

P

9.30

Mixed 9 BCV’73 5

10

B

9.30

Boemerang 1 Mixed 2

4

P

11.15

Mierlo 9 Mixed 9

10

C

9.30

Mixed 3 Mixed 4

5

A

9.30

Brabantia 1 Mixed 1

3

C

11.15

Mixed 3 BCV’73 2

5

E

9.30

Gemert 3 Mixed 5

12

C

11.15

Mixed 4 Mierlo 4

15

F

11.15

Mixed 7 BCAB 3

11

E

9.30

Mixed 5 BCV’73 3

12

F

11.15

Mixed 6 Mierlo 7

12

13-3

20-3

Uitslagen Januari
10-1

18

17-1

Mixed 1 - BCAB 1

1-7

Mierlo 4 - Mixed 4

5-3

BCV 2 - Mixed 3

3-5

Mixed 3 - Mierlo 4
Mixed 4 - Brabantia 2

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

Drogisterij
Parfumerie
Staatsloterij
Lotto - Toto

Uitslagen jeugd
Team

Die neem ik
met m’n forehand

Phoenix 1 - Mixed 2

5-3

Phoenix 3 - Mixed 8
Bakel 4 - Mixed 8
Mixed 1 - BCV 1

5-3

3-5

Mixed 3 - BCAB 2

1-7

4-4

Mixed 4 - BCV 2

2-6

Mixed 7 - Mierlo 7

3-5

Brabantia 2 - Mixed 3

2-6

Mixed 6 - Boemerang 4

8-0

BCAB 2 - Mixed 4

7-1

BCAB 3 - Mixed 7

0-8

Phoenix 2 - Mixed 5

0-8

Mierlo 7 - Mixed 6

4-4

Mixed 5 - Bakel 3

6-2

Mixed 9 - BCV 5

1-7

Phoenix 4 - Mixed 9

4-4

Mierlo 9 - Mixed 9

8-0

BCV 5 - Mixed 9

5-3

24-1
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Uw adres voor: - Drogisterij en Parfumerie
- Cosmetica en Fournituren
- Lectuur en Wenskaarten
- Stomerijdepot
- Schoenreparatiedepot

Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den Bergh
Heuvelplein 26
5741 JK Beek en Donk
Tel:(0492) 46 17 40

Zo. Nu eerst
een Bavaria
MINIMIKS Februari 2016
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Rabobank Peel Noord voelt zich betrokken bij de gemeenschap
Van de vrijwilligers achter de bar, de bestuursleden ven de stichting, tot de
materiaalmannen op het veld. Elke dag zetten we ons samen in om verschillende
initiatieven mogelijk te maken. Zodat onze buurt een topbuurt blijft.

Een aandeel in elkaar
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Interview met......

door Ruud Fransen

Robert
Verbrugge

1961

2016

Op 1 februari 1992 is Robert Verbrugge begonnen
met badmintonnen bij BC Mixed.
Dat betekend dus dat hij enkele weken geleden door
een afvaardiging van ons bestuur is verrast. Aangezien Robert zelf dacht dat hij 2 jaar na Wendy was
begonnen, en Wendy 1 jaar geleden 25 jaar lid was,
werd hij dus echt verrast.
Vanzelfsprekend hoort bij dit jubileum ook een interview met de jubilaris.
Robert is 37 jaar en is
samenwonend met Patricia en vader van twee
zonen, Railey van 3 ½
jaar en Jayson van 14
maanden
Beroep: Beroepsmilitair bij
het legeronderdeel vliegtuigonderhoud.

ook al bij BC Mixed speelden was het logisch dat ik
ook ging badmintonnen.
Heb je nog andere hobby’s naast badmintonnen?
Mijn grootste hobby dat
zijn natuurlijk mijn kinde-

Waarom ben je 25 jaar
geleden gaan badmintonnen?
Aangezien zowel mijn
vader (Tiny), moeder (Annie) en mijn zus (Wendy)
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ren, daarnaast vind ik
modelbouw (vliegtuigen
en treinen) heel fijn om te
doen. Gezien zijn werk
heeft hij dus eigenlijk van
zijn hobby zijn beroep
gemaakt. Later zal het ook
mooi zijn met zijn zonen
verder te gaan met modelbouw.
Het is me opgevallen dat
je nooit competitie hebt
gespeeld, waarom niet?
Dat is niet helemaal juist.
Bij de jeugd heb ik samen
met Stefan (Schepers)
een keer competitie gespeeld, 3 wedstrijden
waarin we maar liefst 5
punten hebben gehaald,
daarna was onze ambitie
helemaal verdwenen. In
de nabije toekomst ga ik
ook niet beginnen omdat
dit niet handig is met de
kinderen.
Bovendien vond ik het
vroeger helemaal niet fijn
om als kind elke keer met
pa en ma mee te moeten
naar een sporthal waar ik
niemand kende.

Het viel me verder op dat
er nagenoeg geen foto’s
van je te vinden zijn, is
hier een reden voor?
Nee, helemaal niet. Ik heb
de camera nooit ontweken, ik vind het zelf ook
leuk om foto’s te maken.
Om de één of andere reden ben ik gewoon nooit
op de foto gezet. (met een
lach)Wellicht niet fotogeniek genoeg voor de fotografen.

Zijn er zaken binnen
onze club die je graag
anders zou zien?
Nee, nergens voor nodig.
Ik ben prima tevreden
over hoe alles gaat bij BC
Mixed!
Ben ik nog iets vergeten
te vragen, heb je nog zaken die je graag kwijt
wilt aan de lezers?
Nee, verder niets toe te
voegen!

Nieuwjaarsreceptie
Druk bezochte
nieuwjaarsreceptie.
15 januari.
De drukte in de zaal deed
het al vermoeden. De
kantine van sporthal d’n
Ekker zou wel eens flink
vol kunnen lopen voor de
nieuwjaarsreceptie. Na
drie weken stil te hebben
gelegen was iedereen
blij om weer te kunnen
sporten. Na een fanatieke training, mooie wedstrijden en een welverdiende douche gingen
ruim 60 seniorenleden
naar de kantine.

Rond de klok van
elf uur was iedereen zover om te
proosten op het
nieuwe jaar. Een
jaar waarin BC
Mixed het 55-jarig
bestaan viert. Niet
al te uitbundig,
maar er wordt wel
op een leuke manier aandacht aan besteed. (Daarover hoor je de komende
maanden meer.)
Voorzitter Ton Slaets met
aan zijn zijde de medebestuursleden, sprak een
kort woordje en
nam afscheid van
de vaste bardame
Hilly van Rixtel. De
receptie was prima
verzorgd door de
activiteiten
commissie. Een lekker
glas champagne
om te proosten en
MINIMIKS Februari 2016

Door Ton Slaets

een heerlijk koud en warm
buffet en natuurlijk lekkere
drankjes aan de bar. (Hans
van Gend, bedankt hiervoor)
Het bleef erg lang heel
druk en gezellig.
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Jaaroverzicht 2015

Effe Festus.
Het dubbelspel vind ik persoonlijk één van de mooiste partijen in de wedstrijd.
Tactisch
en
technisch
wordt er zoveel van de spelers gevergd en wat dan
ook nog met heel veel snelheid gepaard gaat dat het
een feest is om naar te kijken.
De afgelopen periode ben
ik in de trainingen veel bezig geweest om het basissysteem van het dubbelspel bij de spelers er in te
krijgen vanuit een bepaalde visie. In mijn visie neemt
het positiespel een belangrijke plaats in. Hoe beter je
je positioneel weet op te
stellen hoe moeilijker het
voor de tegenstanders
wordt om te scoren.
Ook ben ik van mening dat
als wij kunnen bepalen hoe
de wedstrijd verloopt, door
aanvallend spel en dus met

heel veel druk zowel door
de voor- als de achterspeler, dat de tegenstanders
fouten gaan maken. Laten
we wel zijn: een fout van de
tegenstanders levert ons
weer een juichmoment op.
Als dan toch de tegenstanders in de aanval zijn, is
het van belang dat de aanval z.s.m. weer wordt overgenomen. Dus zo snel mogelijk weer in de aanvalspositie te komen door direct na bijvoorbeeld een
drive de follow up te doen
(en ja ... met het racketblad
iets hoger dan bovenkant
net) en daarbij druk te zetten op het net.
Bij aanvallend spel en druk
zetten op de tegenstanders
moeten we niet denken aan
alleen heel veel smashes
van achteruit en/of daps,
brushes, e.d. vanuit het
voorveld. Het gaat m.i. in

het dubbelspel juist om je
eigen positiespel goed uit
te voeren en het positiespel van de tegenpartij zo
te ontregelen dat zij het
niet meer kunnen belopen
of op het verkeerde been
worden gezet.
Als wij onze tegenstanders aan één kant van het
veld krijgen of beide spelers aan het net of in het
achterveld kunnen positioneren dan dient de volgende shuttle vanzelfsprekend aan de zijde van het
veld worden geplaatst
waar de tegenstanders nu
net niet zijn. De kans op
scoren wordt hierdoor wel
erg groot.
Ik wil graag afsluiten met
een
Cruijffiaanse
uitspraak:
Als je meer punten scoort
dan je tegenstander(s),
win je de partij.

Training competitie teams
Maand

20.30-21.20 uur

21.20-22.10 uur

22.10-23.00 uur

FEBRUARI

M5/m6/JEUGD M1

M7/M8

M1/M2/M3/M4

Laatste vrijdag van de maand vrijspelen.
MAART

M1/M2/M3/M4

M5/m6/JEUGD M1

M7/M8

LET OP: vrijdag 4 maart vrij spelen --> er wordt een husseltoernooi georganiseerd
Laatste vrijdag gewoon training
APRIL

M7/M8

M1/M2/M3/M4

Laatste vrijdag van de maand vrijspelen.
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M5/M6/JEUGD M1

Elke keer als ik een jaaroverzicht maak van de
gebeurtenissen
bij
Mixed, verbaas ik me
over het aantal activiteiten dat er heeft plaatsgevonden. Ook afgelopen
jaar barste het weer van
de activiteiten waar velen tal van uren aan hebben besteedt om dat te
organiseren. Een terugblik
Januari
Op de eerste vrijdag van
het nieuwe jaar vond de
nieuwjaarsreceptie plaats
in de kantine, het blijft voor
wat de nieuwjaarswensen
erg stil op de website en op
facebook. Op de tweede
vrijdag was de zaal gesloten vanwege de opbouw
van Kwizut, maar in de kantine was er een kaarttoernooitje georganiseerd. Het
team van Mixed werd tweede (van de 146 teams) in de
dorpsquiz Kwizut. Diverse
Mixedleden deden ook in
andere teams mee. De
vriendjesavond voor de
jeugd was weer erg gezellig. Deze keer niet met
spelletjes maar gewoon
badmintonnen. Op 25 januari werd na jaren weer een
Open Jeugdtoernooi georganiseerd met ruim 100
deelnemers en 361 wedstrijden. Op dat jeugdtoer-

nooi gebruikte Mixed
twee nieuwe (reclame)
banners. Er werden weer
nieuwe leden aangenomen waaronder enkele
oud-leden. De wanden in
de nieuwe sporthal zien
er steeds meer gehavend
uit.
Februari
Er vond een bijeenkomst
plaats om het trainen bij
de senioren te bespreken.
Tijdens de Brabantse
Jeugdkampioenschappen
van Badminton Nederland op 8 februari 2015 in
de Maaspoort in Den
Bosch, was Max Wieland
in de klasse Jongens onder 15 jaar 1e geworden.
In het jongensdubbel en
gemengd dubbel werd
Max 2e. Zijn zus Novi
werd 3/4 in het meisjes-
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door Rien van Kessel
dubbel en gemengd dubbel. In het clubblad van februari werd het jeugdkamp
van juni aangekondigd.
Maart
Begin maart werd de competitietraining bij de senioren hervat in de personen
van Ruud en Ton. Ook
werd er maandelijks een
husseltoernooitje georganiseerd. Op 6 maart was
het na jaren en jaren weer
eens overvol in de zaal en
moest er bij de banen gewacht worden om een wedstrijdje te kunnen spelen.
Tijdens de kaderavond
werd Marieke tot Vrijwilliger van het jaar benoemd
en krijgt de Jan Driessens
Vrijwilligers Award. De
competitiecommissie
stuurde digitaal formulieren
rond voor opgave competi-
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tie. De jeugdcommissie
bezocht de nieuwe kampboerderij in Elsendorp. Op
22 maart vond het HBB
toernooi plaats.
April
Deze maand begon met de
jaarlijkse feestavond van
Mixed. Woensdag 8 april
was een gedenkwaardige
competitieavond in sporthal Suytkade. Zowel Mixed
2, 3 als 5 werden kampioen in de seniorenkompetie van de HBB. Toon
Slaets plaatste in het gastenboek een berichtje over
het opaenmoateam met
enkele leuke cijfers; gemiddelde leeftijd 63,8 jaar
- in totaal zijn de zes leden 130 jaar lid van Mixed.
Mixed schafte een programma aan om het digitaal archief in op te slaan,

de NAS en de nieuwe website begint vorm te krijgen.
Mixed had weer meer dan
60 jeugdleden en daarom
trakteerde Peter op Bossche bollen. Er vond een
teambuildingsdag plaats
voor de jeugdtrainers op
Landgoed D’n Heikant en
er werd een vriendjesavond georganiseerd voor
de jeugd.
Mei
Op de eerste vrijdag in mei
werden de nieuwe kompetitieteams bekend gemaakt. Vanwege de dorpsfeesten in Aarle-Rixtel was
het op 15 mei erg rustig in
de zaal en in de kantine.
Op 22 mei werd in de zaal
de nieuwe website geïntroduceerd naar ontwerp van
Lisa. Op 31 mei waren er
de bekerfinales en huldi-

ging HBB kampioenen.
Mixed werd kampioen in
Beker 4. De vereniging had
een record aantal leden;
183.
Juni
Op 5,6 en 7 juni is Mixed
op jeugdkamp geweest in
Elsendorp met als thema
'Spongebob'. 50 kinderen
20 begeleiders hebben
met stralend weer een
prachtig kamp gehad. In
juni en juli vonden er uitwisselingen plaats tussen
Ganzeveer en Mixed. Er
was een ouder-kind-avond
en de beste kompetitiespelers waren; Meike v Zutven
en Nick Meulensteen. De
film over het jeugdkamp,
die Bas en Bas hadden samengesteld, werd getoond. Max Wieland, oud
mixedlid, werd geselec-

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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teerd voor de Nationale
Selecte U15. De laatste
vrijdag van deze maand
werd de warmste ooit
(37+), maar er werd toch
gebadmintond. De nieuwe
jeugdbegeleiders kregen
een trainerscursus van
Marlie.
Juli
Festus des Celles wordt de
nieuwe trainer bij Mixed,
ook coacht hij de teams. 17
juli was de afsluiting van
het seizoen met oa. een
apenkooi voor de jeugd en
mogelijkheid tot afkopen
van drinken in de kantine
voor de senioren. Hans en
Annie Gerrits namen afscheidt als kantine beheerders. Ruud van Kilsdonk
en Evi van Rixtel waren de
beste
competitiespelers
van het afgelopen seizoen.
Augustus
Mixed had vakantie en de
HBB kreegt een nieuwe
website
September
Het kantinebeheer in de
sporthal werd overgenomen door Hans van Gend
(ook kantine tennisvereniging ’t Slotje) en Bart van
de Rijt (ook beheerder van
tennishal d’n Ouwe Toren)
maar Hilly blijft op de vrijdagavond ons bedienen.
Op zondag 6 september
vond Laarbeek Sportief
plaats waar Mixed was
vertegenwoordigd. De gezellige MixedGrill BBQ
was in de feestruimte bij
huize van de Vegt en de

beschadigde wanden in de
sporthal werden eindelijk
vernieuwd. De Algemene
Leden Vergadering stond
in het teken van niet opgevulde plaatsen bij het kader van de HBB. Ingevoerd
werd dat in het begin van
de avond de wedstrijden
10 minuten duurde vanwege de vlottere doorstroming in verband met de
drukte. Vanwege 'de week
van het badminton' stond
er net als vorig jaar voor de
jeugd en de senioren een
instuif op het programma.
Op 14 september werd
Ruud van Kilsdonk door
het bestuur ‘verrast’ met
een slagroomtaart vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap bij Mixed.
Oktober
Anniek van Leuken nam
het regelen van de jeugdtoernooien over van Marian vd. Wildenberg. Op 9
oktober werd weer begonnen met de cursus voor
beginners door Dora en
Jan. Vanaf het oktobernummer van de Minimiks
opent het clubblad met
jeugdartikelen en daarna
met de senioren.
November
6 en 7 november waren de
clubkampioenschappen,
Ruud van Kilsdonk en
Anke van Dijk zijn de winnaars en Martijn van Oeffel kreeg de Barry van
Heerwaarden sportiviteitsprijs. Bij de jeugd waren
Michael Hollanders en
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Novi Wieland kampioen
geworden. In de kantine
werd op de diverse tvschermen elke vrijdag het
laatste nieuws, activiteiten,
foto’s van Mixed gepresenteerd. Op 14 november
hadden de jeugdtrainers
van Mixed een trainers bijeenkomst. Het clubblad
wordt vanaf deze maand
per mail verstuurd naar degene die het digitaal willen
lezen.
December
Op de eerste vrijdag van
deze maand kreeg de
jeugd bezoek van de Pieten tijdens de ouder-kindavond, als de kerstshow
werd opgebouwd in de
sporthal werd er voor
Mixed in de tennishal een
Racketlon avond georganiseerd. Het bestuur zoekt
met een aantal andere
grote verenigingen naar
een oplossing voor het tekort aan bestuurs- en kaderleden bij de HBB. Mixed
had afgelopen jaar gemiddeld 177 leden. De laatste
twee vrijdagen van het jaar
gaan op in de Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. In
het laatste clubblad van
2015 wenst het bestuur iedereen een gezond en gelukkig nieuw jaar door middel van een wenskaart in
het clubblad gevoegd. De
Minimiks is in 2015 7 keer
verschenen. Op 29 december deed een Mixedteam mee met het dorpsspel Kwizut.
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Kwizut

Door Bart Vaessen

Een succesformule door gemixt gezelschap

Na een maandenlange
voorbereiding vol yoga,
leeswerk en gesprekken
op niveau ging ons sterrenteam op maandag 29
december weer vol van
ambitie en vertrouwen van
start met Kwizut. Door de
successen van de afgelopen jaren kon een licht gevoel van hoogmoed natuurlijk niet uitblijven. En
zoals we allemaal weten
komt hoogmoed voor de
val. Toch was er sprake
van een balans: alleen al
door aan ze te denken
brachten
angstgegners
als Nummerke 3 en de
Stroizakken ons het hoofd
op hol.
Ruud en Marlie waren dit
jaar zo goed om hun huis
beschikbaar te stellen
voor het gemêleerde ge-
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zelschap. Bier? Check!
Flipover? Check! Wifi?
Check! We konden er
weer uren volop tegenaan
en dat gebeurde
dan ook.
Het eerste
succes
was
al
meteen
binnen
door een
perfect uitgevoerde
opdracht in
D'n Ekker.
Marianne
en
Ton
kwamen
kort daarna samen
met Dick
ons
quizhome
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binnen en we konden van
start…
Op volle toeren
Geheel volgens traditie
ging iedereen zonder morren aan de slag met de opdrachten. Ons brein en de
internetverbinding draaien
op volle toeren en dat was
hard nodig: “Waar werd
deze foto gemaakt?” “Hoe
zit het precies met deze
vogelhuisjes?” “Wie gaat
er even naar de Michaëlkerk voor een foto?” “Waar
is pagina 37?” “Wie lust er
nog een pilsje?” “Waar is
die pagina met die worstelaars?” “Hallo!!??? Ie-

mand?? Pagina 37!!??”
“Wie kan er goed taart maken?” “Waar is die videoband?” We gingen door en
langzamerhand werd de
flipover gevuld met vinkjes
en streepjes. De één ontspannen, de ander bloedfanatiek en ontspannen,
weer een ander in zijn eigen wereldje, lurkend aan
een fles Bavaria. “Waar is
pagina 37???!!” Ook dit
jaar vloog te tijd.
Inleveren
Door een snelle check van
Marlie wisten we het zeker:
inleveren die kist, en snel.
Een gevoel van bezinning
overheerste op het einde
van de avond. Het was allemaal niet geweldig verlopen, toch? Niet alle vragen
konden we beantwoorden
en dat hadden we nog niet
eerder meegemaakt. Leefden we jaren boven onze
stand? Waren de vragen te
moeilijk?

de aanloop naar die avond
was overigens de suggestie gewekt dat we een kapitale fout hadden gemaakt. Het kwam ons vertrouwen op een goede afloop niet ten goede. Of
was het juist een teken dat
we opnieuw een mooie
score hadden neergezet?
Pagina 37 was weer gevonden, dus daar kon het
niet aan liggen. Al vroeg in
de avond waren we weer
in D'n Ekker. Sommige
teamleden nog met hoofdpijn als gevolg van een onschuldig
kaartavondje.
Daar gaan we dan...
Onder de muzikale begeleiding van een meer dan

geweldige band wachten
we in spanning op de uitslag. “Een score in de top
20 zou mooi zijn”, dacht de
een. De anders neemt alleen maar genoegen met
een notering in de top 3.
“We staan nog steeds op
het bord”, klinkt het zo nu
en dan. En dat blijft zo tot
het moment dat we horen
dat een 5e plek het eindresultaat was van een bijzonder leuke decemberavond.
Marlie en Ruud bedankt
voor de goede zorgen en
complimenten voor iedereen die betrokken was bij
iets wat een hele mooie
traditie is geworden met
humor, spanning én pagina
37!

Kapitale fout?
Het ietwat nare gevoel
overheerste ook op de
feestavond op 9 januari. In

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
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Rik/Joker toernooi

door Jeroen Lutterman

Kaartavond BC Mixed

Door de opbouwwerkzaamheden voor de feestavond van Kwizut, kon er
jammer genoeg door de
badmintonners van BC
Mixed niet getraind of gespeeld worden. Als alternatief werd er net als vorig
jaar een Rik- en Jokertoernooi georganiseerd, wat
ook dit jaar een succes
werd. Er was een goede
opkomst waardoor er genoeg speeltafels gevuld
konden worden. Met Ad
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Beekmans als organisator
werd alles in goede banen
geleid en werd iedereen
naar de juiste tafel verwezen. Drank kon voor een
laag bedrag worden afgekocht, wat ook in vele maten werd gedaan. Gelukkig hebben we in Hilly een
goede barvrouw dus was
dit geen probleem. Ze
werd geassisteerd door
Sonja, die af en toe met
heerlijke snackjes voorbij
kwam. Ook zorgde ze ervoor dat
de chips
overal
goed bijgevuld
was. Voor
het toernooi kon
beginnen
was
er
nog een
cadeautje
voor de
MINIMIKS Februari 2016

Ajacied/voorzitter Ton. Hij
kreeg een PSV sjaaltje dat
ik persoonlijk niet om had
gedaan, maar Ton nam
het sportief op en heeft het
sjaaltje de rest van de
avond gedragen.
Nadat bij Ad al de deelnemers bekend waren en iedereen een kaart had getrokken, kon het toernooi
beginnen. Het fanatisme
wat normaal op de baan te
zien was, sloeg zichtbaar
over op de speeltafels en
iedereen probeerde elke
mogelijke tactiek uit om te
winnen. Vooral Stan probeerde met een paar (on)
geldige kaarttrucjes het
spel naar zijn hand te zetten, maar werd hierbij (terecht) op zijn vingers getikt
door zijn scherpe tegenstanders. Nadat het laatste potje rikken van de
eerste ronde afgelopen
was, werd er van tafels ge-

wisseld. Dit betekende
nieuwe tegenstanders en
dus werden ook weer nieuwe tactieken tevoorschijn
gehaald. Ondertussen was
het natuurlijk ook zeer gezellig, want dat kan bij BC
Mixed natuurlijk niet ontbreken. Nadat ook het laatste potje rikken van de
tweede ronde klaar was,
kon Ad zijn wiskundige formules loslaten op de scores van de deelnemers. Er
waren immers mooie prijzen te winnen, namelijk
een handige sporttas, een
mp3-speler en een draadloze telefoonoplader. Jan

PEDICURE
A.R. MEIJERS

de Jong prolongeerde zijn
titel als rikkampioen, gevolgd door Rob Hollanders
en Ton Slaets. Bij het jokeren was het zelfs zo spannend dat er een gedeelde
eerste plaats was voor Anniek van Leuken en mij. Er
is een beslissende kaart
getrokken waarbij ik het
geluk had de laagste kaart
te trekken, wat betekende
dat ik tot kampioen werd
gekroond. Marlie Fransen
besloot de top 3 met een
knappe derde plaats. Ik
wist echter niet dat er nog
een staartje zat aan deze
titel. Tot mijn verrassing
was aan mij de eer het
stukje voor in de minimiks
te schrijven, al doe ik dit
natuurlijk met veel plezier.
Na de prijsuitreiking werd
er gezellig doorgedronken, gekaart en konden
de darters laten zien hoe
goed ze zijn. Dit resulteerde in een onmogelijke
worp van Roger van Lieshout, die à la van Barneveld zo de pijl in het
rondje van de 18
gooide. De rest

kwam deze klap niet meer
te boven.
Al met al was het een zeer
geslaagde avond en heeft
iedereen zich goed vermaakt.
Groetjes

van de trotse jokerkampioen Jeroen Lutterman.

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

Voet- en schoenkundig

MINIMIKS Februari 2016

31

Tactic Spin-Minton

Door Jan Driessens

Sinds een paar weken is onze vereniging in het bezit van de Tactic
Spin-Minton. Het is een innovatief
hulpmiddel voor de (individuele)
badmintontraining
gelanceerd
door het badmintonmerk TACTIC.
Het is ontwikkeld in samenwerking met diverse spelers en trainers. Een hulpmiddel dat uitblinkt
door eenvoud en efficienty. De
Spin-Minton bestaat uit een speciaal statief, een verstelbare carbon antenne en een shuttle. De
installatie is in minder dan 1 minuut opgebouwd en heeft een
multifunctionele inzetbaarheid:
- Hij is voor zowel de recreanten als ook de competitiespelers te gebruiken.
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- men heeft geen net en
lijnen nodig en je kan zodoende ook buiten de normale velden, op een vrije
ruimte, spelers laten trainen.
- vooral bij
jeugdgroepen
en startende
recreanten
kan men diverse groepsoefeningen
laten uitvoeren
zonder
dat de shuttle
steeds op de
grond ligt en
de oefening
niet
meer
“loopt”
- De SpinMinton
kan
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Badminton in Oost Brabant

Door Marlie Fransen

Deel 2

ook gebruikt worden voor
een individuele training
met speciale opdrachten.
- Tijdens de training kunnen hierdoor de oneven
situaties opgelost worden.
- Met de Spin-minton kun
je je racketsnelheid verbeteren, racketvaardigheid
uitvoeren (snel verpakken
van de grip fh,bh), looppatronen uitvoeren, etc.
De Spin-Minton is inmiddels al door meerdere
spelers (jeugd en senioren) uitgeprobeerd en de
reacties zijn positief. Heb
je zin en wil je als je op
een baan zit te wachten
toch even wat slagen oefeningen doen houdt je dan
niet in en probeer de SpinMinton eens uit.

Nu vele jaren later is er
geen enkele vereniging die
nog in de eredivisie speelt.
De meeste teams komen
uit het westen, met uitzondering van twee teams uit
Limburg. BC Roosterse en
BC Victoria (uit Heerlen)
handhaven zich al jaren in
de eredivisie, vaak met buitenlandse, vooral Belgische spelers en speelsters.
Brabant heeft nog steeds
drie bonden naast badminton Nederland. Dat zijn de
Bossche Badminton Federatie, voor den Bosch en
omgeving, De RBB voor
Breda en omgeving en natuurlijk de Helmondse Badminton Bond. Gelukkig zijn
de verhoudingen genorma-

liseerd en wordt er op vele
fronten samengewerkt, dat
ten gunste van de badmintonsport.
Na het avontuur Nuenen
was het gedaan met de
hoogste badmintondivisie
in Oost Brabant. We hebben nog wel enkele bekende verenigingen, met grote
namen, zoals nog steeds
BCH (’s Hertogenbosch)
maar ook Veghel en Schijndel. Zij spelen in de landelijke tweede divisie, waar
Den Bosch vorig jaar
(2014-2015) het kampioenschap behaalde. BC Geldrop speelt in de derde divisie. Dan is er nog BC Allouette uit Best. Zij hebben
een team in de vierde divisie ..
Bekend is ook nog BC ’t
Veertje uit Boekel, een oud
HBB vereniging, die de
overstap naar de grote

broer Badminton Nederland heeft gemaakt. Zij
spelen ook in de landelijke
competitie vierde divisie.
De spelers uit dit team
spelen ook nog competitie
in de Helmondse Badminton Bond. Het is het tweede team van BC Gemert
aangevuld met Anne van
Leuken van BC Con Brio.
De landelijke competitie
wordt geregeld door het
Bondsbureau van Badminton Nederland.
Daar speelt Joan Peeters
een grote rol. Joan is ook
nog enkele jaren lid geweest van BC Mixed. Hij
woont tegenwoordig in
Sprang Kapelle en werkt
in Nieuwegein op het
hoofdkantoor van Badminton Nederland.
De regionale competitie
Brabant bestaat uit een

Team BC ‘t Veertje 1 (vierde divisie landelijk) Pim Verlangen, Rebecca Verhofstadt, Anne van
Leuken, Tim Hectors en Amy van Neerven
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hoofdklasse met twee afdelingen van elk acht
teams. De Eerste tot en
met de Vijfde klasse bestaan uit vier afdelingen
van elk acht teams. Het
eerste team van BC Lieshout speelt districtscompetitie in de Eerste Klasse
afd. 4.
Naast deze competitie is er
ook nog een mannencompetitie, de Eerste en Tweede klasse met twee afdelingen. Totaal bestaat de
competitie van district Brabant dit seizoen uit 176
teams.
Naast de Eredivisie met
tien teams bestaat de landelijke competitie uit een
aantal afdelingen. De Eer-

ste Divisie bestaat uit twee
afdelingen met ook tien
teams. De Tweede Divisie
bestaat uit vier afdelingen
met elk acht teams. De
Derde Divisie heeft acht
afdelingen met acht teams
en de Vierde Divisie bestaat uit zestien afdelingen
met acht teams.
Dan, het grootste verschil
tussen de HBB en Badminton Nederland: de
HBB speelt haar competitie op doordeweekse dagen, bij BN is dat op zaterdag of zondag, soms zaterdag en zondag. Allebei
de systemen hebben vooren nadelen. Natuurlijk is

het niveau van een landelijke bond beduidend hoger dat bij een regionale
bond. Echter, de enkeling
die boven het regionaal niveau uit steekt vindt gemakkelijk een plaats in de
landelijke competities.
Voor de overige badmintonners en badmintonsters is er genoeg tegenstand, ook binnen een regionale bond.
Ook BC Mixed heeft een
groot talent, dat BC Mixed
al is ontgroeid. Max Wieland, nu al Brabants Kampioen onder de zeventien,
hij speelt bij BC Geldrop in
het vierde team.(Vierde
Divisie afd. 16)

Gespot met Carnaval

Spuit 11
Wij

zijn een
Siamese
drieling

Je zet me
wel het
mes op
de keel
Quizzut
2017

Non
betekent
in het
Frans
nee
Heeft
iemand
mijn trapje
gezien?

kiep kwait

Mini
en
maxi,
mi
de taxi

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

Badminton Nederland nieuws
Door Jan Driessens

Badminton Eredivisie
Na een seizoen weer degradatie.

Verblijf van BC Smashing uit Wijchen
in eredivisie van korte duur.
In de laatste speelronde van poule 2 verloor BC Smashing kansloos met 7-1 van Forza
Amersfoort en eindigd daardoor met 9 punten uit vijf wedstrijden op de laatste plaats en
moet daardoor degraderen. Door de 7-1 winst is Amersfoort koploper van deze poule.
Van Zijderveld en BC Roosterse maakten het nog spannend, zes partijen gingen in drie
sets. Toch wonnen de Limburgers met 5-3. Duinwijck was te sterk voor Hoensbroek en
won met 7-1. Voor poule 2 is de competitie afgelopen.

Eindstand play off

poule 2

1

Forza Amersfoort

5

5

0

0

29

2

BC Duijnwijck

5

3

1

1

27

3

BC Roosterse

5

2

2

1

22

4

BC Victoria

5

1

2

2

17

5

Van Zijderveld

5

1

1

3

16

BV Smashing

5

0

0

5

9

. 6

De halve finales zijn gespeeld op 9
en 10 januari en de returns op 16 en
17 januari.
Van Zundert Velo won hun eerste
wedstijd tegen Slotermeer met 6-1,
in de return werd het 5-1 en daarmee
veroverde Velo een plaats in de finale. De andere finalist werd Qontent Almere. Zij wonnen met 5-3 en
5-1 van DKC.

De strijd om de derde plaats, Slotermeer tegen DKC eindigde met een 5-2 overwinning
voor het Haagse DKC.
Op 13 februari is de finale gespeeld tussen Van Zundert Velo en Qontent Almere. Ruud
en Bas Fransen waren bij deze wedstrijd aanwezig. Vooraf was het team van Qontent
Almere met Eric Pang (nr. 49 van de wereld) in de gelederen toch wel de favoriet. De
experts hadden verwacht dat de HD de sleutelpartij zou worden. Aangemoedigd door
twee fanatieke supportersgroepen was de sfeer in de Maaspoort in Den Bosch prima.
Met name de damespartijen waren erg mooi en van hoog niveau, de heren van Almere,
en met name topspeler Eric Pang, lieten het echter volledig afweten. Hierdoor kwam er
geen extra beslissende game na een 4-4 tussenstand zoals in een analyse vooraf verwacht. Slechts 1 damesenkel en 1 herenenkel werden er door het team uit Almere gewonnen. De DD en HD gingen naar een veel scherper van Zundert Velo uit Wateringen,
hierdoor was winst in de 1e GD dus al voldoende voor een 5-2 voorsprong en de welverdiende titel van landskampioen.
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Mixed Plus
Een nieuw clubje is geboren!

Rolschaatsvereniging De
Oude Molen is al jaren
lang in het bezit van een
eigen hal. Een hal/kantine
waarvan wij, Badminton
Club Mixed, voor de Kaderavond regelmatig gebruik hebben mogen maken. Onze trouwe leden
Toon en Annie Boetzkes,
vrijwilligers bij zowel de
rolschaatsvereniging als
bij BC Mixed, zorgen er altijd voor dat dit mogelijk is.
Helaas door een datum die
niet paste, is dat dit jaar
niet mogelijk en hebben
we voor de kaderavond
een ander onderkomen
moeten regelen.
Overdag is er in de zaal
vaak niemand te bekennen. De kinderen die er
trainen zitten dan namelijk
op school. Echt zonde.
Binnen BC Mixed krijgt
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Toon te horen dat er vutters zijn die best wel tijd en
zin hebben in een potje
badminton overdag en dat
laat Toon zich geen twee
keer zeggen. De rollerhal
zou hier ideaal voor zijn.
Hij weet dat de netten van
de oude Sporthal D’n Ekker nog bij Jan Driessens
liggen, evenals de rode

door Marlie Fransen
palen. Het zou dus alleen
nog maar een kwestie zijn
van wat lijnen trekken op
de houten vloer van de rollerhal.
Samen met Tiny en Theo
gaat hij aan de slag. De
precieze maten van de
badminton baan worden
opgezocht en er worden
twee complete badmintonvelden uitgetekend. Daarna is het nog een kwestie
van extra mensen Laurens
en Hein, inmeten afplakken, de goede verf , schilderen en zie daar, de rollerhal is twee badmintonbanen rijker en al snel is er
een nieuw clubje geboren,
MIXED PLUS is de naam.
Elke maandag zijn “de vutters” van BC Mixed nu te
vinden in de rollerhal. Vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur

(of later, dit maakt niet zoveel uit) worden er fanatieke badmintonwedstrijden gespeeld. ‘De luiheid
na het weekend en het luie
zweet wordt eruit geslagen, bij binnenkomst hoor
je het dan ook kraken’
wordt mij verteld als ik op
een maandagochtend ga
kijken. De banen zien er
geweldig uit maar men

moet wel even wennen
aan het licht en de hoogte
van de zaal. Aanvallend
spel is nu echt noodzakelijk, maar dat mag de pret
niet drukken. Tussen de
wedstrijden door wordt er
gezellig aan de bar een
kopje koffie gedronken.
Naast een badmintonclub
lijkt de rollerhal op dat mo-

ment ook nog op een kindercrèche. De kleinkinderen zijn lekker met opa en
oma meegekomen en fietsen gezellig door de sporthal. Met racket en shuttle
op de fiets leren ze de beginselen van het badminton. Wie weet zien we ze
over enkele jaren bij BC
Mixed op de baan.

-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
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Inval regels in de competitie

Door Arne vd Wijdeven
Hallo, Vorige keer schreef
ik over speelgerechtigde
spelers. Ditmaal zou ik
graag kort wat schrijven
over een veelvuldig gebruikt artikel uit onze spelregels: invallen.
Binnen de HBB is er 1 setje
artikelen waar erg veel gebruik van wordt gemaakt:
de inval regels.
Door de jaren heen hebben we deze invalregels
vereenvoudigd en verder
uitgebreid. Nog steeds
komt het voor dat deze regels niet goed uitgevoerd
worden in de praktijk. Als
voorzitter van de commissie toezicht op de reglementen zie ik dan ook veelvuldig strafzaken uitgeschreven worden betreffende het invallen. Helaas
komt het ook steeds meer
voor dat er bezwaar tegen
dergelijke uitspraken gedaan wordt vanwege interpretatie van de regels of
door onbekendheid met de
regels. De invalregels zijn
ontstaan om de wedstrij-
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den een eerlijk begin te
geven en om vooral duidelijkheid te geven over
wie nu wel of niet kan/mag
invallen.
Hieronder de regels.
Artikel 14
a)
Een vastspeler mag,
wanneer hij/zij geen enkele partij speelt in een
wedstrijd, vervangen worden door maximaal 1 invaller.
b)
Indien een speler invalt mag zijn of haar classificatie niet hoger zijn
dan de classificatie van
de speler waarvoor hij of
zij invalt.
c)
Een invaller uit een
lagere klasse speelt altijd
de tweede single. Hetzelfde geldt voor een invaller
welke niet in een team is
ingedeeld.
d)
Indien in een wedstrijd beide singles gespeeld worden door invallers speelt de speler met
de hoogste classificatie
de eerste single.
e)
Voor een derde maal
invallen in hetzelfde team
in een hogere klasse betekent dat de invaller automatisch vastspeler wordt
van dat team.
Artikel 15
Invallen vanuit een hogere
klasse of in dezelfde klasse is toegestaan enkel onMINIMIKS Februari 2016

der de volgende voorwaarden en met inachtneming
van artikel 14b:
a)
Er maximaal 1 vastspeler en of speelster meespelen
b)
Per wedstrijd mag
maximaal 1 dame en 1
heer vanuit een hogere of
in dezelfde klasse invallen.
c) Voor het invallen vanuit
een hogere klasse speelt
deze invaller altijd de 1e
single ongeacht of deze invaller een lagere classificatie heeft dan de overgebleven vastspeler.
d) Voor het invallen in dezelfde klasse speelt de invaller altijd de tweede single ongeacht of deze invaller een hogere classificatie
heeft dan de overgebleven
vastspeler.
e) Een speler mag maximaal 2 maal invallen in hetzelfde team.
Voor degene die de regels
gelezen heeft is er vast wel
1 keer of meer een gevoel
ontstaan van: huh? Waarom lijken de regels van artikel 14 en 15 zo tegenstrijdig?
Artikel 14 gaat over invallen vanuit een lagere klasse of invallen door een
speler welke een bondskaart heeft maar niet is ingedeeld in een team. Arti-

kel 15 gaat ovr invallen
vanuit dezelfde klasse of
een hogere klasse.
Waar gaat het in de praktijk
vaak mis? Artikel 14 c. Stel
een team in de hoofdklasse bestaat uit 2 heren (Ton
en Arne) en 2 dames. Ton
heeft een B classificatie en
Arne een D Klassificatie.
Ton wint de hoofdprijs in de
loterij en gaat een dag naar
De Brug in Mierlo. Er is een
invaller nodig. Vanuit de
overgangsklasse kan Martijn invallen voor Ton. Martijn heeft een C classificatie. Mag dat? Ja dat mag.
14a: Ton speelt geen enkele partij. 14b Martijn
heeft niet een hogere clas-

sificatie dan Ton. Volgens
artikel 14c moet Martijn wel
de 2e single spelen. Ook al
is zijn classificatie hoger
dan die van Arne.
Waarom hebben we het
mogelijk gemaakt om ook
vanuit hogere klasse en
dezelfde klasse in te laten
vallen? Dat heeft te maken
met de relatief kleine teams
en het wat krimpend aantal
teams. Het bleek steeds
moeilijker te worden om in-

vallers te regelen onder de
oude regels. We hebben
de invalregels als bond (via
de Algemene Leden Vergadering) daarop aangepast.
Een tip voor spelers, teamleiders en eenieder die bij
de competitie is betrokken:
kijk even naar deze artikelen en bij twijfel bel met de
VCL-er of met de bondscompetitieleider of ondergetekende.

http://www.hbbond.nl/

Auto en Motorrijschool
DE JONG

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

Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
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ges door opgeklopt eiwit. Haal de asperges door de paneermeel of de
panko en frituur de asperges in zonnebloemolie tot ze lichtbruin zijn.
Opmaak bord
Maak enkele doppen van de warme pastinaakcreme op het bord. Leg
een of twee wangen in het midden van het bord en garneer met de
gefrituurde aspeges. Drapeer enkele lepeltjes van de jus langs en
over de wangen.
Tip: het is ook lekker om een beetje van de panko los te frituren en
deze over de wangen te strooien als het “krokantje”.
En.........smullen maar!!!

en
ull
S m r !!!
a
ma

Heerlijke varkenswangen, met pastinaakcrème!!
Ingredienten:

-3 pastinaken, 8 groene asperges, 2 tenen knoflook,2 sjalotten,4 takjes tijm, 2 laurierblaadjes, 8 varkenswangen (Livar of Iberico varken
zijn het lekkerst), 500 ml melk, 90 gr boter, 2 flesjes bruin bier, 2L
kippenbouillon, Zonnebloemolie, Panermeel of panko, Eiwit, bloem,
peper en zout

Varkenswang

Als je de varkenswangen van de slager koopt moet je het omringende
vet wegsnijden zodat je het gemarmerde vlees overhoud. Bestrooi de
varkenswang met bloem, peper en zout. Bak ze rondom goudbruin in
de zonnebloem olie. Doe de wangen in een grote pan en gaar ze minimaal 6 uur in de kippenbouillon met bier, knoflook, sjalot, laurier en
tijm. Zorg ervoor dat het niet gaat koken. Neem de wangen uit je jus
en houd ze apart. Zeef de jus en kook in tot meer als de helft (lekkere
dikke jus).
Verwarm vlak voor het opdienen van de wangen de jus in een pan en
verwarm de wangen in de jus, laat het licht karameliseren.

Voor de volgende “koken met Mixed” wil ik
graag weten wat het
favoriete recept van
mijn teamgenoot Yvonne Lahaye is?
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Pastinaakcreme

Kook de pastinaken gaar in de melk. Giet af en bewaar het kookvocht. Doe de gare pastinaken in een blender met een klontje boter.
Voeg wanneer nodig, een scheutje van het kookvocht toe om een
mooie gladde creme te krijgen. Breng op smaak met peper en zout.
Groene Asperges
Snijd het houterige stuk van de asperges en gooi weg. Haal de asper
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Mixed schrijft geschiedenis
Door Rien van Kessel

Van leesplankje naar badminton racket
Deel

4:

Het naar elkaar toe schoppen van een objekt veranderde in het naar elkaar toe
slaan van het object. Dat
gebeurde met een soort
van kartonnen leesplankje
dat in het toenmalige onderwijs voor kinderen werd
gebruikt en heette hornbook of battledore. Het karton werd een plankje, de
tekst verdween en het werd
een slagvoorwerp voor het
spel dat later badminton
genoemd ging worden.
Het slagplankje ontwikkelde zich naar een soort van
racket van hout met een
stuk leer omspannen. Je
kunt wel nagaan dat deze
rackets tijdens het over-

Hornbook

Een van de eerste rackets
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slaan veel lawaai maakte.
In het National Badminton
Museum in Engeland zijn
er een aantal bewaard
waarvan de oudste uit
1787. Ook in Badminton
House (een landhuis in het
gehucht Badminton, Engeland) zijn battledores bewaard. Een is van Lady Somerset (vrouw van de hertog van het landhuis Badminton), gedateerd 'Saturday January 12th 1830',
met de inscriptie; '2117' (er
is 2117 keer mee overgeslagen). Het doel van de
voorloper van badminton
(Poona) was zo lang mogelijk de shuttle van de grond
houden.
Er zijn niet zoveel foto's van
de voorloper van het badminton, de fotografie was
nog maar net uitgevonden.
Maar op de foto's die wel
beschikbaar zijn zie je Europese mannen en vrouwen in India die het spel in
de buitenlucht spelen. Op
een enkele foto zie je Indiers die het spel al eerder
speelden dan de Europeanen. Op beide foto's spelen
de mensen met rackets in
de vorm zoals wij die nu
ook kennen en met snaren.
Ik heb het dan over foto's
uit 1860-1870. Rond die tijd
moet de omslag dus hebben plaatsgevonden van
MINIMIKS Februari 2016

met leer omspannen battledore naar een houten
racket met snaren.
In de vroegere tijden
speelde men meestal met
darmen. Deze darmsnaren
waren van nature zeer
elastisch en er was onderhoud aan nodig. Je moest
deze snaren "opwrijven"
zodat ze in betere conditie
bleven en langer meegingen. De snaar was ook
kwetsbaar,
waardoor
snaarbreuken ook met regelmaat een feit was. De
bespanners van vroeger
bespande de rackets in die
tijden met de hand, geen
bespanmachines
zoals
men nu gebruikt. Er werd
op gevoel bespannen en
gerepareerd, met het racket tussen de knieën en
behulp van een priem om
de draden tijdelijk vast te
zetten. Dat was een hels
karwei en vereiste veel
vakwerk.
Tegenwoordig zijn snaren
vele malen sterker, breken
minder snel en hebben
geen onderhoud nodig. De
huidige snaren worden
dan standaard al op hogere spankracht in de rackets
gezet, dan men dat vroeger deed. Ook heeft dat
natuurlijk te maken met de
huidige materialen van het
racket. Huidige rackets
kunnen dus vele malen

zoals
aluminium,
staal en
grafiet.
Moderne rackets zijn
samenEuropeanen spelen badminton in India
gesteld
strakker bespannen wor- uit koolstof vezel compoden dan de houten, ijzeren siet (grafiet versterkt met
en aluminium rackets. De kunststof). Koolstofvezel
een
uitstekende
meeste merken zetten dan heeft
vaak ook standaard 9kg sterkte/gewicht verhouding
(spankracht) vanuit de fa- en is stijf. Door de ontwikkeling in het materiaalgebriek in de rackets.
De bespandraden zijn te- bruik weegt een badmintegenwoordig
genwoordig opgebouwd tonracket
uit meerdere nylondraden, tussen de 80 en 100 gram.
super dunne draadjes, die
tot één draad verweven Shuttle
worden. Ook wel Multi-fi- De oorsprong van de shuttle is onduidelijk. Men
ber genoemd.
Omdat de houten rackets spreekt nog van een pluimop de duur krom trokken bal toen het object een
werden houten spanners soort balletjes was waarin
gebruikt om het blad recht voor de vlucht veren waren
te houden. Mixed heeft in gestoken. Later werd de
haar archief nog twee hou- bal een kurk en werd het
ten rackets waarvan er een object een shuttlecock genoemd. De naam werd lamet een spanner.
De eerste rackets waren ter afgekort tot shuttle. De
gemaakt van hout, later 'shuttle' is waarschijnlijk afstapte men over op lichtere geleid van de heen-enen stevigere materialen weer-beweging tijdens het

Indiërs die badminton spelen met een net
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spel, die lijkt op de shuttle
van een weefgetouw. De
'cock' komt waarschijnlijk
van de gelijkenis van de
veren van een haan.
In ieder geval verbeterde
het nieuwe object de vlucht
zo goed dat het populair
werd. Het maakte zo'n
mooie vogelvlucht dat de
shuttlecock in het begin
een 'birdie' (vogel) werd
genoemd.
Er wordt met verschillende
soorten shuttles gespeeld;
nylon en veren shuttles.
Nylon shuttles worden gebruikt door recreatieve
spelers om de kosten laag
te houden, ze gaan minder
snel kapot dan de veren
shuttles.
De veren shuttles bestaat
uit 16 veertjes, meestal
zijn dit ganzenveren. Er
worden slechts twee veertjes per gans gebruikt , een
uit de rechter- en een uit
de linkervleugel. Met name
bij de dierenbescherming
bestaat tegenstand tegen
het plukken van de ganzen. De veren shuttle is in
tegenstelling tot de nylon
shuttle een stuk sneller
dan de nylon shuttle. Naast
de snelheid bij de veren
shuttle heeft de badmintonspeler veel meer controle en gevoel met de veren shuttle. Een nadeel
aan de veren shuttle is dat
deze sneller kapot gaat
dan de nylon variant, en
ook vrij gemakkelijk beschadigd raakt.
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
In januari 1991, bestond
BC Mixed 30 jaar. Ook de
Minimiks had een jubileum,
het clubblad bestond tien
jaar. Uiteraard werd in dat
nummer terug gekeken
naar de artikelen van die
tien jaar, met o.a. de luistervink, Ari Ras met de fabeltjeskrant en het badminton ADC.
(A is de aanvang van de
wedstrijd!) Ook veel foto’s
uit de toen al rijke historie.
Het was ook nog de tijd van
de “zaalwachten”, misschien moeten we dat opnieuw in voeren.
Elke week zorgden twee
mensen voor het materiaal,
opvang nieuwe leden en
het wisselen van de banen.
(er was toen nog geen
klok).

De competitie, toen geschreven als Kompetitie,
was halfweg. Beste competitie spelers waren Annie
Boetzkes met 80%, maar
Jowan Iven scoorde zelfs
100%. Tien partijen ge-
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speeld
en
geen enkele
verloren. Bij
de jeugd waren Mascha
Hoeks
en
Leon Beekman
de
topscoorders.
Met de teams zelf, Mixed
had negen teams,(BC
Mixed was de vereniging
met de meeste teams binnen de HBB ) stond alleen
Mixed 9 op de bovenste
plaats en Mixed 8 op de
tweede plaats van de ranglijst. De overige teams waren terug te vinden in de
onderste regionen.
De voorzitter, Willem Jan
van Ham, beroepsmilitair,
verhuisde naar Assen en
dat was het einde van zijn
carrière bij BC Mixed. Rien
van Kessel werd waarnemend voorzitter. Men ging
op zoek naar een nieuwe
voorzitter.
Nieuw was dat de jeugd
ging trainen van half zeven
tot half negen, twee blokken van één uur, met als
doel het wegwerken van
een (te) lange wachtlijst.
De senioren leverden een
half uur trainingstijd in. Dat
leverde in het begin het nodige commentaar op, maar
men was snel gewend aan
de nieuwe situatie.
MINIMIKS Februari 2016

Er kwam een nieuw stripverhaal voor de jeugd,
over het ontstaan van badminton, uitgevonden door
Goofy Pluim.
Natuurlijk veel humor in dit
nummer en de nodige gezondheidstips.
Een opmerkelijke: Ouderen kunnen beter gaan fietsen dan hartlopen, fietsen
levert geen piekbelasting
op, de inspanningen zijn
zeer gelijkmatig!
En wat is een geestelijke in
Duitsland? Een duitse herder.
Uit sportnoten:
Fitheid
heeft niks met leeftijd te
maken
Uit Even Lachen:
Er was eens een man die
een stropdas had gekocht,
maar hem weer wilde ruilen. Toen hij in de winkel
kwam vroeg de verkoopster; “Waarom wilt u hem
ruiken?”
“Ach mevrouw, hij zit me
veel te strak!” ( Hier begrijpt de jeugd niks van !)

De plant en zijn verhaal

door Tom Poppelaars
krijgbaar, maar dat was in
het verleden wel anders.
Tussen de duizenden zaden zat maar een enkele
bruine variant. Als je die in
je tuin had staan dan had
je status, omdat deze zeldzaam en kostbaar was. In
de volksmond werd de
bruine beuk ook wel ‘Notarisboom’ genoemd.

Op kerkhoven en landgoederen zie je ze vaak eenzaam en alleen staan, alsof ze er altijd al gestaan
hebben. Persoonlijk is het
ook een van mijn favorieten.
De Beuk (Fagus sylvatica
in het Latijn) staat daar statig en vaak alleen, met zijn
brede laaghangende takken, de boel te bewaken.
Door het dichte bladerdek
komt weinig zonlicht onder
de boom en de afvallende

bladeren geven zuur af
aan de bodem. Hierdoor
groeit onder die oude beuken vrij weinig. Doordat de
boom geen stevig kernhout aanmaakt en oppervlakkig wortelt, is de koek
na ongeveer 150 jaar wel
op. Er zijn natuurlijk altijd
uitzonderingen die onder
gunstige omstandigheden
de 300 kunnen halen.

In Beek en Donk is deze
statige jongen onder andere terug te vinden op de
begraafplaats bij de Oude
Toren aan de Dr. Timmerslaan. (Dit was inderdaad
een Kwizutvraag, voor de
oplettende lezers) Op het
graf van de familie De
Jong uit Beek en Donk
staat een prachtige rode
beuk. De moeite waard om
er eens op te letten als je
daar bent of langs fietst!

Er zijn groene, maar ook
bruine beuken. Nu zijn de
bruine beuken goed ver-
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Verslagen senioren competitie
Mixed 2, hoofd klasse

Mixed 2 naar
kampioenspoule
Hoofdklasse
Door Ton Slaets
Na een matige start maar
een voortreffelijk einde is
het team van teamleider
Ton Slaets als eerste geeindigd in de poulefase van
de Hoofdklasse. De beslissing om het kampioenschap in deze klasse zal
vallen na de komende 4
wedstrijden in de kampi-

oenspoule. Een ook daar
heeft Mixed een goede
start gemaakt.
Con Brio 4 - Mixed 2
Met als inzet de koppositie
in de Hoofdklasse trad
Mixed 2 op 27 januari jl.

aan tegen Con Brio 4. Dat
team heeft bijna het hele
seizoen de ranglijst aangevoerd en stond tot deze
wedstrijd twee punten los
op Mixed 2. Zoals de laatste wedstrijden vaker het
geval is nam Mixed al snel

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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een 2-0 voorsprong met
het winnen van de gemengd dubbels. Ook het
herendubbel van Paul en
Ton is een winstpunt en als
ook de dames hun wedstrijd winnen lijkt er iets
moois te gebeuren die
avond. Het is uiteindelijk
een nipte nederlaag van
Maridy die voorkomt dat
het 8-0 wordt. Maar met
een 7-1 winst slaat Mixed
hard toe en nemen zij in de
laatste speelronde van de
poulefase de koppositie
over van hun directe concurrent.
Mixed 2 - Hanevoet 1
De eerste wedstrijd in de
kampioenspoule volgt direct een week later. Hanevoet, waar in de eerste
wedstrijd nog 4-4 tegen
werd gespeeld, staat nu
vierde. Leuk detail: op de
baan naast Mixed spelen
Con Brio 3 en 4 tegen elkaar. Zij zijn de nummers
twee en drie in de poule.
Ook deze keer werden de
twee gemengd dubbels en
het herendubbel gewonnen. Met een 3-0 voorsprong begin je dan toch
comfortabel aan de wedstrijd. Na een fikse strijd en
een heleboel 3-setters
kwam er uiteindelijk een
5-3 winst uit de koker. Tel
daarbij op dat Con Brio 4
met 5-3 wint van Con Brio
3, dan is de conclusie dat
Mixed 2 met nog drie wedstrijden te gaan prima za-

ken heeft gedaan. De
voorsprong op beide Con
Brio’s is nu 4 punten. De
volgende wedstrijd is op 9
maart tegen Con Brio 4.
Wordt vervolgd….
Mixed 8, vierde klasse 1

Mixed 8 tegen
Phoenix 4
Door Marianne van Dijk
1e wedstrijd van het nieuwe jaar, 3 weken niet gespeeld. Pedro heeft zich
afgemeld ivm z’n schouder, Peter zit langs de kant
want hij durft nog niet zo
goed. Monique is niet fit
sinds het kwizit feestje:
goed begin;). We hebben
inmiddels wel een fijne invaller gevonden, we zijn
heel blij met de harde smashes van Willem.
Dus vol goede moed pakken we het racket op.
1e wedstrijd gemengd dubbel. Monique en Willem
maken een spannende 3
setter. De 1e set verloren
ze. Daarbij zagen ze de
zwakke plekken waardoor
ze de volgende twee sets
wonnen.
2e wedstrijd gemengd dubbel werd gewoon goed gespeeld door Remco en Suzan. Ze wonnen de wedstrijd overtuigend.
De heren wonnnen hun
dubbel overtuigd met vette
winst, zonder een drupje
MINIMIKS Februari 2016

zweet.
Helaas waren de dames
van Phoenix te sterk voor
ons. Zowel de Dames dubbel als de enkel partijen
hebben we moeten afgeven.
De heren hebben de punten gemaakt waardoor we
de avond met 5-3 wonnen.
Tip: doe geen boxerschort
met print aan onder een
dunne witte sportboek.
En: de koekjes van Paul
zijn heerlijk en smaken
naar meer. Veel weten de
caloriebommetjes te vinden, en gaan even informeren hoe de wedstrijden
gaan bij mixed 2!
Mixed 6, derde klasse 1

Mixed 6
veroverd de
eerste plaats
Door Yvonne Lahaije
16 december Mixed 6- Gemert 6
We zijn er klaar voor, we
willen winnen met zoveel
mogelijk punten.
Aanvulling
gastschrijver
Angela:
Martijn en Yvonne mochten als eerste aan de bak.
Meteen kwamen ze op een
achterstand maar ze herpakten zich en wonnen de
eerste set. De tweede set
was een ander verhaal.
Yvonne ging serveren en
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Gewonnen met 7-1. Aangezien Hanevoet gewonnen had met 6-2 staat
Mixed 6 nu bovenaan!
Mixed 7, vierde klasse 2

Een nieuw jaar,
een nieuw begin
Door Toon Slaets
kon blijven serveren tot
Martijn op 11-0 half tegen
de shuttle sloeg. Uiteindelijk haalde de tegenstander
13 punten in de tweede set
geholpen door Martijn bij
de helft van de punten. De
winst was binnen. 21-12,
21-13.
Teun en Angela speelden
een degelijke wedstrijd, dat
was zeker te danken aan
de strakke ballen die Angela aan het net speelde,
en de goedgeplaatste ballen van Teun, hierdoor
kwam de stegenstander
vaak in de problemen.
Goed gespeelde wedstrijd.
21-14, 21-16.
Toen mochten Maarten en
Teun aan de bak. Een
mooie wedstrijd om te zien.
Het technisch spel van
onze heren was duidelijk
beter dan dat van de tegenstander. 21-17, 21-19.
Angela en Yvonne moesten bij de les blijven want
de dames van Gemert boden flink wat tegenstand.
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Door degelijk te blijven
spelen lukt het om met 2117, 21-19 te winnen.
Maarten heeft als eerste
heer ook de eerste heer tegen, dat levert elke keer
een stevige strijd op. De
eerste set verliep wat
moeizaam, maar dat werd
in de tweede set door
Maarten goedgemaakt, hij
kwam in het spel en speelde de tegenstander goed
uit. In de derde set sprak
de heer uit Gemert zijn reserves aan, dat leverde uiteindelijk Gemert een punt
op. 15-21, 21-18, 16-21.
Martijn had zijn avond, hij
bewoog goed over de baan
en speelde een bekeken
spel.
Twee keer 21-13.
De singel van Angela werd
goed gespeeld en laat een
uitslag zien om trots op te
zijn :
21-6, 21-5.
Ook Yvonne won haar singel 21-18 en 21-13.
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BC Never Down –
Mixed 7.
Een nieuw jaar en een
nieuw begin van de competitie, helaas moesten we
met een 4 tal de strijd aangaan daar Theo (blessure)
Betsie (verhinderd) en Anja
(wegens privé omstandigheden) niet konden spelen.
Annie, Dora, (invalster) Tini
en Toon gaan de strijd aan
vanavond.
Middels een extra baan
kunnen beide GD tegelijk
beginnen, bij Annie en
Toon loopt het voor geen
meter wat ze ook doen
niets gaat lukken met 21-6
en 21-14 wordt de partij
verloren.
Bij Dora en Tini gaat het
een stuk beter doch ook zij
kunnen het spel niet naar
hun hand zetten met 21-17
en 21-14 wordt ook deze
partij verloren.
Het HD nu, Tini en Toon
hebben pas een wedstrijd
verloren met hun HD en dat

willen ze graag zo houden,
het ziet er echter niet naar
uit daar ze meteen met 6-0
achter komen. Maar na een
klein overleg en een spelaanpassing is deze plooi
snel gladgestreken binnen
5 minuten is de stand omgebogen en gaan ze de set
met 21-17 winnen. In de
tweede set blijven ze de
bovenliggende partij en
ook deze wordt met 21-14
gewonnen, missie geslaagd zullen we maar zeggen.
Annie en Dora spelen nu
het DD, de dames van BC
Never Down zijn behoorlijk
sterk waardoor Annie en
Dora weinig kunnen uitrichten met 21-12 en 21-2 gaat
de partij naar Never Down.
Nu de enkelpartijen, ook
hier een baan extra zodat
Tini en Toon tegelijk hun
wedstrijd kunnen beginnen. Tini is goed op dreef in
zijn HE, hij is duidelijk de
betere speler en laat zijn
tegenstander dan ook regelmatig alle hoeken zien
wat resulteert in een mooie
overwinning en wel met 1221 en 11-21.
Toon heeft de laatste 2 jaar
geen HE meer gespeeld en
mist daardoor spelritme, in
de eerste set is het zoeken
en wordt met 21-9 verloren,
de tweede set gaat aanzienlijk beter doch het is
niet voldoende voor de wat
oudere man met 21-16 gaat
ook deze set naar Never
Down.

Nu Annie als laatste daar
Dora geen DE mag spelen en de laatste partij zo
wie zo voor Never Down
is, de vorm is bij Annie
nog niet helemaal terug
daar komt nog bij dat ze
flink verkouden is en conditioneel nog niet op peil.
Met 21-13 en 21-16 gaat
ook deze partij naar Never Down.
Jammer van het verlies
maar de tegenstander
was beter dus niets aan te
doen. De volgende wedstrijd tegen Mierlo 8 zijn
onze kansen een stuk
groter en reken maar dat
we die gaan winnen ik
voel het aan mijn water.

Mixed 7 - Mierlo 8
op 27-01-2016.
In de vorige wedstrijd
werd het een 4-4 gelijkspel dit geeft aan dat beide teams aan elkaar gewaagd zijn het HD gaf
toen de doorslag door dit
in 3 sets te winnen met
24-22 in de 3de set, dus
een dubbeltje op zijn kant.
Het opaenomaopeennateam is nu weer geheel
compleet Anja en Betsie
zijn weer aangeschoven
dus dat geeft de burger
moed. In de voorgaande
jaren hebben we ook tegen dit team gespeeld we
hadden toen geen moeite
om te winnen maar vooral
de heren zijn veel sterker
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geworden en vormen een
struikelblok voor de (oude)
mannen.
Annie en Toon nemen het
eerste GD voor hun rekening, de tegenpartij heeft
bij het invullen van het
wedstrijdformulier de indeling t.o.v. vorige wedstrijd
gewijzigd dus dit wordt
geen makkie. Al snel is
duidelijk dat Annie en Toon
geen druk kunnen uitoefenen en komen daardoor
een paar punten achter die
niet meer goed te maken
zijn, dit ook in de tweede
set met 17-21 en 15-21
gaat de partij naar Mierlo,
niet slecht gespeeld maar
de veel jongere tegenstanders waren net wat beter,
jammer maar helaas.
Anja en Theo beginnen
aan hun GD, ze hebben al
enige tijd niet meer met elkaar kunnen spelen maar
dit blijkt geen probleem.
De partij is volledig in
evenwicht en bij een stand
van 20-20 volgt verlenging
helaas valt dit goed uit voor
Mierlo met 22-20 is de set
voor hen. In de tweede set
gaat het wat minder en met
15-21 is ook deze voor
Mierlo, Anja en Theo hebben alles gegeven maar
het was net iets te weinig.
Tini en Toon hebben nu de
opdracht om het eerste
punt te scoren wat zoals in
de vorige wedstrijd van be-
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lang kan zijn voor het eindresultaat. Een paar jaar terug (toenhanwediejongnoginonstes) maar dat is nu
wel anders. De wedstrijd
gaat een tijdje gelijk op
maar op gegeven moment
nemen de Mierlonaren wat
afstand en die is niet meer
goed te maken dit zowel in
de eerste als tweede set,
met 15-21 en 14-21 gaat
de partij naar Mierlo. Toon
was na afloop niet te spreken over zijn vertoonde
spel als dit niet beter wordt
dan stop ik ermee was zijn
conclusie. Dit was meteen
na de wedstrijd nu een dag
later heb ik hem weer gesproken en denkt hij er
toch wat anders over, hij
vindt het een voorrecht om
dit nog steeds te kunnen
doen op zijn leeftijd mede
dank zijn andere teamleden dus gewoon doorgaan.
Annie en Betsie gaan op
voor het DD, hier moet
winst te halen zijn daar de
dames bij Mierlo het
zwakste punt is. Al snel is
duidelijk dat de Miksers de
betere zijn lopen meteen
een aantal punten weg en
slaan de set uit met 21-08.
In de tweede set gaat het
wat stroever maar ook
deze gaat naar Annie en
Betsie en wel met 21-18,
goede partij dames proficiat.
Tini gaat nu de wei in voor
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zijn HE, vooraf moet gezegd dat hij last heeft van
zijn rechterschouder en
daardoor niet voluit kan
slaan, dit kan bepalend zijn
daar hij een geduchte tegenstander tegenover zich
heeft. In de eerste set is
het wat aftasten maar de
Mielonaar laat er geen
gras over groeien met 1121 gaat de set naar Mierlo.
In de tweede set is Tini
veel beter op dreef hij komt
op 20-20, 21-21,22-22, en
dan gaat de set alsnog
naar Mierlo met 22-24,
jammer Tini je hebt een
prima wedstrijd gespeeld
tegen een iets betere tegenstander.
Nu Betsie met haar DE,
Betsie heeft al enkele weken niet kunnen trainen
dus zijn we benieuwd naar
haar spel. Al snel is duidelijk dat Betsie geen probleem heeft met haar tegenstandster speelt goed
achterin om meteen een
lob neer te leggen achter
het net wat niet te belopen
is voor de Mierlo dame. Dit
zowel in de eerste als
tweede set ziet de setstanden 21-15 en 21-15, proficiat Betsie mooie partij.
Theo begint na een paar
weken blessureleed aan
zijn HE, het zal weer even
wennen zijn want Theo
gaat immers altijd tot aan
het gaatje. Gezien zijn tegenstander zal dat vanMINIMIKS Februari 2016

daag ook nodig zijn misschien nog wel meer. Na
een tijdje een gelijk opgaande partij neemt zijn
tegenstander afstand en
geeft dit niet meer uit handen 16-21 en6-21, uit de
laatste set blijkt dat Theo
nog niet helemaal terug is
maar het siert hem dat hij
ook deze keer weer voor
100% gegeven heeft, prima partij Theo volgende
keer weer beter.
Nu Anja als laatste met het
DE, ook voor Anja geldt dat
ze wegens blessure al enige tijd niet heeft kunnen
spelen maar we weten ook
dat Anja niet zomaar opgeeft integendeel als je
denkt ze haalt het niet
meer dan komt ze weer
mooi terug en gaat dikwijls
ook nog winnen puur op
wilskracht, dat is Anja.
Anja is vanaf het begin de
betere speelster laat haar
tegenstandster lopen en
dan weer die Anjalob zo
speelt ze haar tegenstandster uit en pakt de eerste
set met 21-15. Je zou denken de tweede is formaliteit maar dat loopt totaal
anders nu moet Anja achter de shuttle aan en verliest de tweede set met 1721.Een derde nodig voor
de beslissing al snel neemt
de Mierlodame een 4 tal
punten voorsprong met
7-11 wordt gewisseld van
baan geen goede vooruitzichten voor Anja maar zo-

als gezegd ook nu komt
Anja weer goed terug en
pakt de set met 21-17. Een
prima partij Anja meer dan
proficiat.
Ondanks een 3-5 nederlaag toch een mooie badmintonavond de eerstvolgende wedstrijd is voor de
opasenomasopeenna
let
maar op.
Mixed 4, Tweede klasse 1

Mixed 4 laat
steek vallen.
Door Jeroen Lutterman
Na 5(!) overwinningen op
rij stond voor Mixed 4 de
wedstrijd tegen de nummer
2 hanevoet op het programma. Dit kon wel eens
een echte test zijn en dus
waren de verwachtingen
hooggespannen. Het was
te merken dat er al een
paar weken niet getraind
was en er lekker gegeten
en gedronken was tijdens
kerst en oud en nieuw,

want
het
wilde niet
echt lukken
in de eerste
gemengddubbel van
Anniek en
mij. Gelukkig hadden
Bas Fransen
en
Evelien
hier minder
last van en zo stond het
weer 1-1. Onder toeziend
oog van Festus en ons
teamgenootje Bas van
Lieshout, die ondanks zijn
blessure laat zien echt bij
het team te horen door ons
toch steeds aan te komen
moedigen, werd er begonnen aan de dubbels. De
herendubbel ging ondanks
goede tips van Festus verloren, maar de damesdubbel werd zoals gelukkig wel
gewonnen en kwam de 2-2
tot stand.
De singles moesten voor
de beslissing zorgen en
die begonnen goed met
makkelijke overwinningen

voor Anniek en mij. Bas
Fransen moest in de tweede single tegen een invaller, maar de bleek het seizoen ervoor als eerste
heer in de 1e klasse te
spelen. Bas was ondanks
zijn vechtlust en passie
een maatje te klein. Het
was aan Evelien om een
overwinning uit thet vuur te
slepen. De eerste set was
nog spannend, maar in de
tweede set walste Evelien
er overheen. Zo was ook
de 6e overwinning dit seizoen een feit en daar kon
op gedronken worden onder het genot van een
snackje.

Scoringspercentages senioren
Dames

TOTAAL
s

Heren

w

%

TOTAAL
s

w

%

1

Evelien Kuypers

18

14

94

1

Willem Aarts

14

12

86

2

Yvonne Lahaije

18

16

89

2

Peter van Leuken

7

6

86

3

Angela van Gelder

18

15

83

3

Remco Driessens

16

13

81
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Standenlijst

Programma en uitslagen senioren

wo 24-02

wo 02-03
do

03-03

wo 09-03

Mierlo 1- Mixed 1

3

Mixed 6- Hanevoet 5

13

Mixed 8-Dommelen 4

14

Mixed 4- Brabantia 3

4

Mxed 3- Sm Bruang 2

1

Gemert 1

9-57

1

Mixed 2

9-45

2

Con Brio 1

9-47

2

Con brio 3

9-43

3

Con Brio 2

9-45

3

Con brio 4

9-41

4

Gemert 2

9-38

4

Hanevoet 1

9-39

5

BCAB 1

9-37

5

Brabantia 1

9-37

6

Ganzeveer 1

9-36

6

Bakel 1

9-36

7

Sm Bruang 1

9-30

7

Phoenix 2

9-35

8

BCV 1

9-24

8

SRH1

9-33

9

Mierlo 1

9-24

9

Phoenix 1

9-29

10

Mixed 1

9-22

10

Brabantia 2

9-22

Brabantia 1-Mixed 2

3-5

Mixed 1-Con Brio 1

2-6

07-1

Mixed 4 - Hanevoet 3

5-3

13-1

Mixed 6 - Mierlo 6

6-2

12

Phoenix 4 Mixed 8

3-5

Mixed 1- Sm Bruang 1

4

Mixed 2 - Con Brio 3

3-5

Dommelen 2- Mixed 5

11

14-1

Mixed 5 - Mierlo 4

5-3

BCV - Mixed (Beker4)

13

20-1

Mixed 3 - Fair Play 1

2-6

Mixed 7- BCV 3

2

Mixed 1 - BCAB 1

4-4

Con Brio 7- Mixed 6

11

Never Down 2-Mixed 7

6-2

SRH 2 Mixed 5

3-5

Mixed 8 - Mierlo 10

6-2

Overgangsklasse 1

Con brio 4 - Mixed 2

1-7

1

Boemerang 1

7-37

1

Mixed 4

7-4

1

Dommelen 2

8-44

Mixed 4 - Mierlo 5

3-5

2

Mierlo3.

7-36

2

Hanevoet 3

8-40

2

Mierlo 4

8-36

Mixed 7 - Mierlo 8

3-5

3

Fair play 1

7-30

3

Mierlo 5

8-36

3

BCAB 4

8-35

4

Mixed 3

7-22

4

Brabantia 3

8-34

4

Heiakker 1

8-33

5

Sm Bruang2

7-22

5

Gemert 4

8-34

5

SRH 4

7-33

6

BC 85 1

7-21

6

BCAB 5

7-15

6

Mixed 5

8-29

7

Ganzeveer 2

8-13

7

Hanevoet 4

9-14

Mierlo 9- Mixed 8

12

Con Brio 4- Mixed 2

14
10

do

10-03

BCAB 5- Mixed 4

do

17-03

Beker 1 en 2

6-1

Hoofdklasse K

Topklasse

Uitslagen

Programma febr./mrt. 2016

21-1
27-1

2de klasse 1

2de klasse 2

wo 23-03

Mixed 6-BC 85 2

14

do

Heiakker 2- Mixed 7

1

28-1

Rooise BC2 - Mixed 6

3-5

BC 85 1- Mixed 3

4

03-2

Mierlo 3 - Mixed 3

7-1

Ganzeveer 1- Mixed 1

11

Mixed 5- BCAB 4

14

Mixed 2-Brabantia 1

1

Mixed 4- Gemert 4

5

Mixed 3-Boemerang 1

14

Mixed 1- BCV 1

1

1

Hanevoet 5

8-48

1

Dommelen 4

7-40

1

Heiakker 2

7-42

Gemert 6- Mixed 6

10

2

Mixed 6

8-48

2

ganzeveer 3

8-37

2

Someren 3

6-40

Mixed 7 -Someren 3

15

3

Con Brio 7

8-34

3

Phoenix 4

8-34

3

Never Down

7-37

Hanevoet 4- Mixed 5

2

4

Rooise BC 2

7-33

4

Mierlo 9

7-33

4

Mierlo 8

8-27

Con Brio 3- Mixed 2

13

5

BC 85 2

7-21

5

Someren 2

7-33

5

Mixed 7

8-24

6

Gemert 6

8-20

6

Mixed 8

8-31

6

BCV 3

7-19

7

Mierlo 6

8-16

7

Mierlo 10

8-8

7

BC 85 3

7-11

24-03

wo 30-03

wo 06-04

do
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07-04

MINIMIKS Februari 2016

3de klasse 1

4de klasse 1

4de klasse 2
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Prikbord

1 apil
Feestavond

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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