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Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk
Verschijnt zeven keer per jaar. Oplage: 105 stuks.
Heb je op- en aanmerkingen naar aanleiding van berichten in dit clubblad, stuur dan  
een mail naar redactie@bcmixed.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wil je een stukje 
schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk. Wij plaatsen het graag.
Stuur het naar redactie@bcmixed.nl.
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Agenda

8 jan 2016: Zaal dicht ivm opbouw KWIZUT, Jo-
ker / Rik toernooi (senioren)
15 jan 2016: Nieuwjaars receptie in de kantine
31 jan 2016: Open jeugdtoernooi BC Mixed.
12 febr 2016: Carnavalsvakantie (geen jeugd)
9 apr. 2016: Feestavond

Noteer deze data in je agenda!

Van NSL naar SL: Niemand 
Van SL naar NSL: Inge van Griensven

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes To-

taal
Jeugd 21 38   59
Senioren 47 58 107

Ereleden 1 5     6
Totaal: 48 63 21 38 170

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

Colofon

Suzan Leibbrandt
Peter Barendse
Lieke Visscher

John van Erp
Maria van Lier
Indy Raaijmakers
Elwin Wagelmans

Van de redactie...

Redactie
Marlie Fransen 

(lay out)
Ruud Fransen

Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven

Het nieuwe jaar nadert.

Tijd voor de omnipuzzel in de krant. Jaha want die schijnt 

weer gemaakt te worden. Ditmaal met online onvindbare 

antwoorden (bestaat er zoiets dan).

Tijd voor deelname aan kwizut met een team. Of meerdere 

kwizuts met meerdere teams. Ook nu weer met online on-

vindbare antwoorden.

Tijd voor het eens fijn lezen van de minimiksen van het 

afgelopen jaar. Ouderwets met een inktgeurtje of online en 

in kleur op de website.

Tijd om nog eens fijn een paar wedstrijden te badminton-

nen. Ouderwets en in het echt 8 dimensionaal (tel ze maar 

na) en niet online.
Kwizut en badminton bereiken, wat bordspelletjes eeuwen-

lang bereiken: samen met anderen een activiteit beoefe-

nen. Erg belangrijk voor de sociale ontwikkeling, enorm 

belangrijk voor de ontwikkeling van groepsgevoel.

Samen met anderen een activiteit beoefenen, samen met 

anderen iets bereiken.

Je zou verwachten dat het bij een badmintonclub of een 

badmintonorganisatie enkel draait om badminton spelen. 

Dat is voorop gesteld het belangrijkste, dat mensen fijn het 

badmintonspelletje kunnen beoefenen. Maar om als club 

zover te komen moet er nog veel meer worden geregeld. 

Iemand moet een zaal regelen. Iemand moet zorgen dat 

die zaal betaald wordt. Iemand moet zorgen dat er geld 

komt om de zaal te betalen. Iemand moet zorgen dat er 

afpsraken komen wanneer mensen kunnen badmintonnen. 

Iemand moet zorgen dat de badmintonvaardigheden wor-

den geoefend. Iemand moet zorgen dat er badmintonnetten 

staan en ook weer worden opgeruimd. Iemand moet zor-

gen dat desgewenst competitie kan worden gespeeld. Ie-

mand moet zorgen dat er teams komen. Iemand 

moet.................
Dat zijn nogal wat “moet, moet, moet”. Nu ja, niets moet 

natuurlijk. Maar het moet wel allemaal geregeld worden. En 

nu heb ik slecht een heel gering aantal voorbeelden gege-

ven van de activiteiten welke plaatsvinden om de mensen 
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Van jullie voorzitter

Bij het lezen van deze editie van de Minimiks zou het zomaar 
kunnen zijn dat je:

• zojuist de laatste badmintontraining van 2015 hebt afgerond
• met je team bovenaan staat in de competitie
• met je team tweede staat in de competitie
• met je team …
• kerstvakantie hebt
• ergens in besneeuwde Alpen zit
• de zon hebt opgezocht, maar het in Nederland warmer is dan waar je   
 zelf bent
• net een lekker kerstdiner achter de rug hebt
• voorbereidingen aan het treffen bent voor de vijfde editie van Kwizut
• vuurwerk wilt gaan kopen
• je bedenkt dat je nog champagne moet gaan kopen voor oud op nieuw
• goede voornemens aan het maken bent voor 2016
• je realiseert dat je goede voornemens nog een jaartje moeten wachten
• denkt dat het toch wel fijn is om de Minimiks op papier / digitaal* te heb  
 ben
• in de volgende editie van de Minimiks een stukje wilt schrijven
• genoten hebt van de kerst/nieuwjaarskaart van het bestuur

Wat je ook wilt gaan doen, ik wens je een heel gelukkig, gezond en sportief 2016 
en ik zie je graag op onze nieuwjaarsreceptie op 15 januari 2016.

Dus tot dan.

Ton Slaets.

* doorhalen wat niet van toepassing is

4 5

bij ons clubje te kunnen laten badmintonnen en kunnen laten genieten van andere badmintongerelateerde activi-teiten. Denk aan toernooien, feestavond, loterij, Minimiks, website, vrijwilligersavond, terugkomdag, ouder-kindavon-den, en nog veel, veel meer.Als club zijn we gezegend met zoveel leden die plezier beleven aan het badmintonnen. En we zijn gezegend met een heleboel leden welke een aantal van de genoemde activiteiten organiseert. Dat maakt het badmintonnen nog leuker en dat maakt het samen iets bereiken nog eenvou-diger.
Misschien lees je dit voorwoord en denk je: “ja dat lijkt me leuk, een activiteit rondom het badmintonnen”. Perfect, bij BC Mixed is er een aantal commissies actief waar je je zo bij kunt aanmelden. Of even iemand van het bestuur aan-spreken. Trouwens, er is ook altijd vraag naar vrijwilligers bij de HBB organisatie. Interesse? Spreek even met Ruud Fransen, Ton Slaets of ondergetekende Arne van de Wij-deven.

 
Veel plezier met de afsluiting van 2015 en een gezond, voorspoedig, gelukkig en sportief 2016.

Namens de 
 Redactie
  Arne, Marlie, 
   Angela en Ruud
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Bestuursmededelingen

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 19-11-2015 
en 12-10-2015
Aanwezig:  Ton Slaets; voorzitter, Peter van Leuken; pen- 
      ning  meester, Gert Lahaije; secretaris, Stan   
      van der Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans; 
      bestuurslid.

Claudia Krone
Dorien Maas
Gertjan Raaijmakers
Dena van de Berk
Eva Schardijn
Neva vd Vorst
Rob Hollanders
Lauri de Greef
Marlie Fransen
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 de Vegt
Marianne van Dijk

26-12
27-12
27-12
2-1
4-1
5-1
6-1
7-1
9-1
11-1
11-1
12-1
17-1

17-1
29-1
1-2
3-2
3-2
5-2
11-2
15-2

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.15 uur.

2.Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen:
• Brief van O en U over hun 
125 jarig jubileum.
• Brief van O en U met een 
uitnodiging om deel te ne-
men aan een film in het ka-
der van het jubileum.
• Brief van de Gemeente 
Laarbeek met de definitie-
ve vaststelling van de sub-
sidie over 2014.• Mail van 
Maria van Lier met opzeg-
ging van het lidmaat-
schap.• Mail van John van 
Erp met opzegging van het 
lidmaatschap.
• Mail van Elwin Wagel-
mans met opzegging van 
het lidmaatschap.• Mail 
van Inge van Griensven 
met het verzoek haar lid-
maatschap om te zetten 
naar NSL.•Mail van de 
jeugdgemeenteraad  waar-
in de douchezandloper on-
der de aandacht wordt ge-
bracht.
• Reminder van de HBB 

over de bestuurskwestie.
• Geboortekaartje van 
Niels, zoon van Erwin en 
Ilja Reijnders.• Geboorte- 
kaartje van Stan, zoon van 
Remco en Meriam Dries-
sens. 
Uitgegaan:• Niets.

3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 12 oktober 
2015
• De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4.Financien
•Niets.
 
5.Ledenbestand
•Nieuw: Suzan Leibbrandt 
en Peter Barendse.
•Gestopt: John van Erp, 
Maria van Lier, Indy 
Raaijmakers en Elwin Wa-
gelmans.
•Van SL naar NSL: Inge 
van Griensven, Peter Bou-
man en Erwin Reijnders.
•van NSL naar SL: nie-
mand.

6.Commissies 
• Recr.  –Er hebben veel 
recreanten meegedaan 

aan de clubkampioen-
schappen en de reacties 
waren vooral positief.
• JC: -De terugkomdag is 
weer perfect verlopen, 
mede door een mooie
presentatie van Marlie.
• Red: -De minimiks van 
december naar iedereen 
mailen en op die manier
nogmaals aandacht geven 
aan de vraag wie papier wil 
wie digitaal.  
• Bac: -Racketlon is gere-
geld.  -We gaan er voor 
zorgen dat onze sponso-
ren op de schermen in de
kantine voorbij komen.      
• TC:    -De clubkampioen-
schappen zijn reeds ge-
evalueerd. Die zijn prima
verlopen en er waren vol-
doende inschrijvingen. De 
enige gehoorde klacht van 
sommige was dat ze wei-
nig wedstrijden speelden.
De oorzaak is het niet in-
schrijven voor de single.
Hier volgend jaar voor 
waarschuwen als men niet 
inschrijft voor de single.
-Maikel Iven gaat de TC 
versterken.     

7. Rondvraag
•Naar aanleiding van de 
laatste brandbrief van de 
HBB besloten om samen 
met Arne een aantal gro-

tere verenigingen te mobi-
liseren om tot een oplos-
singte komen
•De volgende vergadering 
is op woensdag 16 de-

cember.

8. Sluiting
Ton sluit de vergadering 
om 23.20 uur.

In Memoriam Jos Vos
Op 1 december jl. ontving ik het droe-
vige bericht dat Jos Vos is overleden. 
Zoals bij velen bekend was Jos al vele 
jaren ziek en ondanks dat hij met groot 
optimisme de ongelijke strijd met zijn 
vreselijke ziekte is aangegaan heeft hij 
deze strijd uiteindelijk toch verloren.  Jos 
was enkele jaren geleden trainer van 
onze vereniging en lid van het hoofdbe-
stuur van de H.B.B.. Jos was daarnaast 
zeer actief bij BC Hanevoet, onder zijn 
voorzitterschap is BC Hanevoet een 
bloeiende vereniging geworden met een 
actieve jeugd- en seniorenafdeling. Veel 
sterkte aan familie, vrienden en aan BC 
Hanevoet, hij zal daar node gemist wor-
den.
                                         Ruud FransenJos Vos26-11-1945 30-11-2015
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Mixed open Jeugdtoernooi 2016
Zondag 31 Januari

Je doet toch zeker wel Mee!
Snel opgeven bij Anniek van Leuken

En dan nu...
Een bedankje.
Aan onze sponsoren.
Op onze prachtige website (www.bcmixed.nl) kan je op de sponsorpagina een lijstje 
vinden met onze sponsoren.
Zij worden vergezeld van een mooie advertentie. Kijk er maar eens naar.
Deze sponsoren ondersteunen onze club middels een financiele en soms ook op 
andere wijze tastbare bijdrage.
Dank je wel Sluys 6 lunch to go en bezorging, Lifestyle center Laarbeek, Verschuren 
APK en bandenservice, Govers accountants en adviseurs.
Ook hartelijke dank aan De 4 seizoenen Bloematelier, Hoffmanngroep, Skyhigh me-
dia, De Beer vishandel, J de Jong schilderwerken en Vd Ven Hollanders installatie en 
sanitair.
Laten we ook niet vergeten om bedankt te zeggen tegen VanderVegt IT, 
ADZ industriële verhuizingen, Eeterij Uniek en Terrastab.
Tenslotte bedankt aan Patrick Wetzel opticien, audicien en optometrist en aan 
Attentiv verzekeringen hypotheken en banksparen.
Enorm bedankt en namens BC Mixed wensen wij onze sponsoren een succesvol 
2016.

Bedankt....                        Door Arne vd Wijdeven

PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

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

             
 
Hallo jongens en meisjes

Hier is hij dan de laatste minimiks van 2015. Ook dit jaar bij je 

thuis bezorgd omdat we bijna geen training hebben ivm de 

feestdagen, de kerstrollershow en natuurlijk Kwizut. We zien 

elkaar pas weer in het nieuwe jaar en wel op vrijdag 15 januari 

2016. 
In deze minimiks foto’s van de ouder/kind avond, wat was het 

gezellig druk en wat leuk dat St. Nicolaas zijn Pieten gestuurd 

had.  Verder natuurlijk wat wedstrijd verslagen en een leuke 

kerstpuzzel. Helaas deze keer geen Mixed-pen, hopelijk gaat 

dat de volgende keer weer wel lukken. 

Als jullie leuke ideeën hebben voor in de minimiks dan zijn 

deze natuurlijk van harte welkom. Heb je een leuk verhaaltje, 

een leuke tekening, een leuke mop, etc stuur hem dan naar 

redactie@bcmixed.nl en dan zorgen wij ervoor dat het ge-

plaats wordt. 

Als laatste wens ik iedereen hele fijne feestdagen en een ge-

zond en sportief 2016 toe. 

Heel veel lees-, kijk- en puzzelplezier.

Namens de redactie en de jeugdcommissie,   

Marlie Fransen.
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Pieten op bezoek bij ouder/kind 
avond.

Vrijdag 4 december was 
het ouder/kind avond. Het 
eerste uur kwamen de kin-
deren met hun ouders de 
zaal binnen lopen. De spel-
len stonden al klaar op de 
banen. Je hoorde veel kin-
deren al fluisteren "komen 
er ook nog Zwarte Pieten"? 
Nog voordat de eerste kin-
deren met hun ouders kon-
den beginnen aan de spel-
len kwamen de Pieten al 
van de tribunes naar bene-
den gerend om iedereen 
alvast een hand vol peper-
noten te geven.
Vol energie begonnen de 
kinderen samen met hun 
ouders aan de eerste ron-
de. Van badminton met een 
pakje op je hoofd tot het 

doorgeven 
van pakjes via 
een parcours 
en ook enkele 
gewone wed-
strijden waren 
er te zien, er 
was van alles 
te doen. 
De Pieten 
kwamen re-
gelmatig op 
de baan om 
mee te bad-
mintonnen of 
om te helpen 
met de pak-
jesrace.
De ouders 
kregen vaak 
uitleg van de 
kinderen over, 

Ouder-kind avond              Door  Monika Slaets

hoe houdt je een racket 
vast, hoe moet je serveren 
en er werd heel veel gela-
chen. tien minuten voor het 
einde ging iedereen naar 
boven en daar kregen de 
ouders en de kinderen lek-
ker warme chocolademelk 
met slagroom en voor de 
kinderen hadden de Pieten 
nog een lekkere chocolade 
piet. 
Ondertussen werd de zaal 
weer schoongeveegd voor 
het tweede uur want de ou-
dere jeugd was nu aan de 
beurt om samen met hun 
ouders, oudere zussen, 
tantes, wedstrijden te gaan 

spelen.
Marieke riep de eerste 
wedstrijden om en zo be-
gonnen de eerste span-
nende wedstrijden. Er was 
een goede opkomst waar-
door een aantal mensen de 
eerste ronde nog even 
moesten wachten maar ze 
waren de tweede ronde 
meteen aan de beurt. 
Soms werden de ouders, 
door de kinderen, bij elkaar 
gezet zodat de kinderen te-
gen hun ouders konden 
badmintonnen. Wie het fa-
natiekst waren....? Er wer-
den hele leuke wedstrijden 
gespeeld en wat lijkt een 
uur dan kort. Ook voor 
deze groep was er na af-
loop warme chocolade-
melk en natuurlijk ook een 

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

     

info@tapperijbeekendonk.nl  
www.tapperijbeekendonk.nl

chocolade zwarte Pietje.
Al met al weer een ge-
slaagde avond vol bad-

minton plezier en uiteraard 
een vleugje Zwarte Pieten 
pret.
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   Pffffffffffff, 
  ik ben kapot.
Hoeveel heb 
je er? 
8, 9, 10

      Boer, 
    vrouw, 
   koning, 
  aas

Heb je misschien 
ook zoutnoten?

Als jij zo springt 
dan gooi ik 
mis

  Als je die 
 Piet niet 
ziet

dan sta je om de hoek

     10-10 is de 
  stand en ik heb
      mijn knie 
          in het 
         verband

Dè ken ik 
      hèndig

  Metselen
            met 
        papier 
    dus

     Zo’n peper-
  noot kan je 
   ver weg 
     slaan

Trap ik nou
   alweer op
 een peper-
   noot?

Opa jij 
kan er niks 
     van

Mwoepf woewa
         trumphtrt

 Jij praat 
dozentaal

             Netspel 
              heeft 
     behalve de a 
  dezelfde letters
     als stapelen

Ouder-kind avond, 
Pieten op bezoek
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Competitie verslagen  jeugd

Mooie 
overwinning 
Jeugd Mixed 1.
Door Ton Slaets

Door de afwezigheid van 
Sanne van Lieshout was 
Robin Slaets uit team 2 als 
invaller gevraagd. Zij 
speelde samen met Vince 
van Mierlo de gemengd 
dubbel. De andere ge-
mengddubbel werd door 
Lieke Fransen en Michael 
Hollanders gespeeld. Bei-
de partijen verliepen zeer 
goed voor de Mixedspe-
lers. Met goed systeem, 
een aanvallende instelling 

en bekeken shuttles wer-
den de eerste twee punten 
eenvoudig binnen gehaald. 
In het damesdubbel van 
Robin en Lieke kwam de 
teamspirit mooi naar vo-
ren. Tussen de sets werd 
er goed gecoacht door de 
begeleiders en de andere 
spelers, maar ook tijdens 
de wedstrijd gaven de da-
mes elkaar prima aanwij-
zingen. Het werd een 
mooie wedstrijd die in het 
voordeel van Robin en Lie-
ke werd beslist. De heren 
hadden het een stuk 
zwaarder. Ze verloren de 
eerste set en gingen in de 
tweede set duidelijk an-
ders spelen. Hierdoor was 
de tegenstander verrast en 
liep het spel bij Michael en 
Vince een stuk beter. In de 
beslissende derde set her-
pakten de tegenstanders 
uit Valkensward zich weer 
en lieten de Mixed heren in 
het begin van de set enkele 
steken vallen. Dit konden 
ze richting het einde niet 
meer goed maken..

De single van Michael ver-
liep zeer goed. Hij had van-
af het begin van de partij 
zijn tegenstander onder 
controle en kwam niet in 
de problemen. Dit gold ook 
in de eerste set van de par-
tij van Lieke. Haar tegen-

standster schakelde echter 
in de tweede set een tand-
je bij waardoor het tot het 
einde spannend bleef. Uit-
eindlelijk trok Lieke aan het 
langste eind en won in de 
verlenging van de tweede 
set. Vince kwam helaas te-
kort in zijn herenenkel. Zijn 
tegenstander speelde zeer 
scherp en Vince kon het 
niet belopen. De laatste 
single was van Robin. On-
danks dat ze een klasse 
hoger speelde had ze de 
wedstrijd prima onder con-
trole. Ook in deze wedstrijd 
zaten mooie rally’s en werd 
er scherp gespeeld. Met 
de winst in deze partij 
kwam de eindstand op 6-2 
voor de jeugd van Mixed 1.

Lieke de visscher is 9 jaar en zit op OBS het klokhuis. 
Ze zit in groep 6 bij Juf Ellen en Meester Stijn. Omdat mama 
was gaan badmintonnen leek het Lieke ook wel leuk en is 
ze met mama meegegaan.
Binnen BC mixed kent ze haar mama natuurlijk en ook nog 
Puk en Nikki. Ze vindt het heel leuk bij de vereniging en wil 
straks ook graag competitie gaan spelen. Lieke heeft een 
oudere broer en een oudere zus, Gijs en Tessa. 
Naast badminton zit Lieke ook nog bij de reddingsbrigade 
en op turnen. Verder speelt ze graag met Lego en gaat ze 
graag buiten spelen. 

Nieuw jeugdlid

Jeugdcarnaval St Oedenrode

Beste familie en bekenden
van jeugdprins Koss en zijn 
gevolg.
Tijdens het elf-elf bal is de 
nieuwe jeugdprins 2016
van Papgat en zijn gevolg
onthuld

Hierbij willen wij
  U/jullie van harte 
uitnodigen om hen    
  te komen feliciteren  
   op onze jeugd  
     prinsreceptie.

Datum: Zondag 10 januari 2016
Tussen 12.30 uur en 18.00 uur
Locatie: Zalencentrum 
 “De Beurs” Heuvel.
 St Oedenrode

       Graag verwelkomen
              wij u/jullie
 aan het begin van de middag     
  (12.30 uur) om samen naar de   
    opkomst van de jeugdraad te   
       kijken. Er zal gedurende de  
        middag tijd zijn om Koss te  
 feliciteren
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Standenlijst en scoringspercentage

A KLASSE
1 Mierlo 1 5-32
2 Mierlo 2 5-26
3 BCAB 1 5-25
4 Mixd 1 5-13
5 BCV 5 5-13
6 Brabantia 1 5-11

E KLASSE
1 Mierlo 6 8-54
2 Hanevoet 2 8-36
3 Bakel 3 8-36
4 Mixed 5 8-31
5 BCV 3 8-26
6 Phoenix 2 8-9

B KLASSE
1 Dommelen 1 6-33
2 Mixed 2 6-32
3 Mierlo 3 6-30
4 Boemerang 1 6-18
5 Boemerang 2 6-16
6 Phoenix 1 6-15

C KLASSE
1 BCAB 2 5-34
2 Mierlo 4 5-28
3 Mixed 3 5-28
4 BCV 2 5-25
5 Brabantia 2 5-20
6 Mixed 4 5-9

F KLASSE
1 Mixed 6 8-48
2 BCAB 3 8-39
3 Brabantia 3 8-39
4 Mierlo 7 8-35
5 Mixed 7 8-29
6 Boemerang 4 8-2

G KLASSE
1 Mixed 8 8-46
2 Bakel 4 8-45
3 Con Brio 1 8-35
4 Hanevoet 3 8-35
5 BCAB 4 8-28
6 BCV 4 8-28
7 Mierlo 8 8-22
8 Phoenix 3 8-17

P KLASSE
1 Mierlo 9 8-43 3 Mixed 9 8-28
2 BCV 5 8-40 4 Phoenix 4 8-17
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Scoringspercentages  Jongens

TOTAAL
s w %

1 Rens Mutsers (G) 7 6 86
2 Koss vd Wijdeven 14 11 79
3 Joran Jansen 12 9 75
4 Matthijs Janssen 15 11 73
5 Olaf van Gelder 18 12 67
6 Andrew Bots 24 16 67
7 Jasper Wissmann 14 8 57

 

Scoringspercentages  Meisjes

TOTAAL
s w %

1 Robin Slaets 13 13 100
2 Neva vd Vorst 12 12 100
3 Jente Jansen 24 22 92
4 Rachel Baerts 7 6 86
5 Imke de Beer 24 20 83
6 Meike van Zutven 10 8 80
7 Sofie vd Laarschot 12 9 75

 

Mixed 6 ging zondag met 4 
spelers naar Helmond om 
tegen Mierlo 7 en Mixed/
Ganzeveer 7 te spelen. 
Jente, Imke, Andrew en 
Olaf waren er klaar voor. 
Zo ook Spike, Evelien, Cas, 
Liane, Jasper en Aniek van 
Mierlo. Naar bleek had ik, 
als teambegeleider, me 
drukker gemaakt dan de 
kinderen want het werd 
een makkie. Alle partijen 
werden gewonnen behalve 
de single van Olaf. Die ging 
verloren met 27-30. Jam-
mer Olaf, de volgende keer 
beter. Tegen Mixed/Ganze-
veer 7 is het altijd leuk om 
te spelen omdat je speelt 
tegen spelers die je beter 

kent. Xaxie, Nikki, Iris, 
Bram en Luuk waren van 
de partij. Helaas was We-
sley vandaag verhinderd. 
De eerste GD van Imke en 
Olaf ging verloren dus een 
mooie winst partij voor Iris 
en Bram. De tweede GD 
was voor Andrew en Jente, 
zij wonnen hun partij van 
Xaxie en Luuk. De heren 
dubbel en dames dubbel 
waren weer winstpartijen 
voor Mixed 6. En dus kon 
er met een voorsprong aan 
de singles begonnen wor-
den. Imke, Jente en Olaf 
wisten de singles te win-
nen van Xaxie, Nikki en 
Luuk. Andrew heeft heel 
hard geknokt en alles ge-
geven om ook zijn single 
winnend af te sluiten maar 
helaas. Andrew was net 
niet opgewassen tegen het 
spel van Bram en verloor 
in een zeer mooie partij om 
naar te kijken met 29-30. 
En zo viel, na een aantal 
spannende partijen, toch 
de winst naar de kant van 
Mixed 6.

was er één om in te lijsten. 
Wat een fantastische partij 
heeft hij gespeeld. Ge-
knokt voor elk punt, met als 
gevolg een hele knappe 
3-setter die uiteindelijk net 
is verloren, klasse partij!! 
Gelukkig wist Robin een 
onterechte 8-0 nederlaag 
te voorkomen. Met prima 
spel wist zij haar tegen-
standster keurig in 2 sets te 
verslaan! Daardoor werd 
de eindstand 7-1 voor Mier-
lo, naar de mening van de 
beide erg trotse coaches 
was een kleinere neder-
laag of zelfs een gelijk spel 
terechter geweest!Op zondag 6 december, 

dus de dag na een late sin-
terklaasavond mocht 
Mixed 1 aantreden tegen 
de koploper in de A-klasse, 
Mierlo 1. Aangezien Mi-
chael lekker een weekend-
je was uitwaaien op de 
wadden eilanden was Cal-
vin Bots gevraagd om bij 
ons in te vallen. Daarnaast 
deed Robin Slaets op-
nieuw mee zodat we weer 
een compleet team had-
den. Ton Slaets was sa-
men met mij aanwezig als 
plaatsvervangend coach.
Vanaf wedstrijd 1 was het 
duidelijk dat Mixed 1 niet 
van plan was om het Mierlo 
1 makkelijk te maken. In 
elke wedstrijd werd prach-
tig strijd geleverd. Dit re-
sulteerde in hele mooie 
wedstrijden die helaas bij-
na elke keer op het nipper-
tje naar Mierlo gingen. Met 
name de single van Calvin 

Mixed 1 maakt 
het koploper 
Mierlo 1 toch 
moeilijk
Door Ruud Fransen

Winst voor 
Mixed 6
Door Angela v Gelder
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Programma jeugd

Uitslagen november
22-11 Mixed 1-Brabantia 1 6-2

Mixed 3 - Brabantia 2 4-4

Mixed 4- BCAB 2 0-8

Mixed 4- Mixed 3 0-8

Mixed 8 - Bakel 4 4-4

Mixed 8 - Con brio 1 5-3

29-11 Boemerang 2 - Mixed 2 2-6

Gemert 3 - Mixed 5 3-5

BCV 3 - Mixed 5 2-6

Hanevoet 3 - Mixed 8 4-4

Mixed 8 - BCV 4 6-2

Mixed 9 - Mierlo 9

Mixed 9 - Phoenix 4

Uitslagen december
6-12 Mierlo 1-Mixed 1 7-1

Boemerang 4-mixed 7 0-8

Mixed 7-Brabantia 3 1-7

Brabantia 3-Mixed 6 3-5

Mixed 6-BCAB 3 8-0

13-12 Dommelen 1-mixed 2 5-3

Mierlo 6-Mixed 5 7-1

Mixed 5-Hanevoet 2 4-4

Mixed 8-BCAB 4 7-1

Mierlo 8-Mixed 8 1-7

Januari
kl tijd Team bn

10-1 A 9.30 Mixed 1 - BCAB 1 3

C 9.30 Mierlo 4 - Mixed 4 10

C 9.30 BCV 2 - Mixed 3 4

C 11.15 Mixed 3 - Mierlo 4 4

C 11.15 Mixed 4 - Gemert 1 5

F 9.30 Mixed 7 - Mierlo 7 11

F 9.30 Mixed 6 - Boemerang 4 12

F 11.15 BCAB 3 - Mixed 7 11

F 11.15 Mierlo 7 - Mixed 6 12

P 9.30 Mixed 9 - BCV  5 14

P 11.15 Mierlo 9 - Mixed 9 14

17-1 B 9.30 Phoenix 1 - Mixed 2 2

G 9.30 Phoenix 3 - Mixed 8 11

G 11.15 Bakel 4 - Mixed 8 13

24-1 A 9.30 Mixed 1 - BCV 1 2

C 9.30 Mixed 3 - BCAB 2 4

C 9.30 Mixed 4 - BCV 2 5

C 11.15 Gemert 1 - Mixed 3 4

C 11.15 BCAB 2 - Mixed 4 5

E 9.30 Phoenix 2 - Mixed 5 11

E 11.15 Mixed 5 - Bakel 3 12

P 9.30 Phoenix 4  -  Mixed 9 14

P 11.15 BCV 5  - Mixed 9 14

Uitslagen jeugd KERSTPUZZEL

H U L S T F K O L K IJ E Z E L S O S
N L A C I S U M T S R E K E K F M L
E S C H A P E N E E S O S T A K O E
D N A K G D E N I T U E R E L E O E
K N E W E E I D E E R B E S K R B N
E F G G U R N E S N E B D U O S N K
R E A L I E S T H J G I R Z E T E E
S U W M R U E T D G N R E E N B N R
T K U P I R T N M E I K H J K R N S
K G E I R L I P S I L L N E D O E T
R A E E I K I R O T S H L G K O D P
A B N K T U A E N K S I P E L D D A
N R S S K A T E R A M N R L Z A I K
S I R E K E T E L A T S U U O E B K
F E Z O J D K O L O T S W K M D G E
K L D I V A D J A M G E B E D E U T
R E B M E C E D A S A D I N E R N R
A E N G E L E N R E T R O O B E G U

KERSTPAKKET
KUNSTSNEEUW
12 letters
GEZELLIGHEID
KERSTMUSICAL

De overgebleven letters vormen een zin!

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl

2 letters
OS
3 letters
BAL
DEN
KOU
4 letters
ETEN
EZEL
KERK
KLOK
MENU
PIEK
SLEE
STAL
STOL
5 letters
DAVID
DINER
GEBED
HULST
JEZUS
JOZEF
TOAST
6 letters
BIDDEN
CADEAU

KRIBBE
SNEEUW
7 letters
ENGELEN
FAMILIE
GABRIEL
HERDERS
KAARSEN
KALKOEN
MARETAK
RENDIER
RUDOLPH
SCHAPEN
SLINGER
STERREN
8 letters
DECEMBER
GEBOORTE
KERSTMAN
KERSTMIS
OPTUIGEN
10 letters
DENNENBOOM
KERSTBROOD
KERSTKRANS
11 letters
KERSTKINDJE
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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

Zo. Nu eerst
een Bavaria

Die neem ik
met m’n forehand

Drogisterij
Parfumerie

Staatsloterij
Lotto - Toto

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

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

20 21
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Mijn naam is Stefan Schepers. Als kleine jonge ooit hier 
begonnen en na lange tijd weer terug. Momenteel woon ik 
met mijn vrouw en onze lieve hond in Eindhoven. Eind vol-
gend jaar verhuizen we naar Beek en Donk. Ik ben werkzaam 
als monteur in de mechatronica. Naast badminton doe ik ook 
nog kleiduiven schieten.
Groetjes van Stefan.
 

Nieuwe leden.    

Mijn  naan is Esther van Bussel. Ik ben 50 jaar en gelukkig 
getrouwd. Ik ben werkzaam als postbode in Beek en Donk. Ik 
heb 3 kinderen Tessa van 12, Gijs van 11 en Lieke van 9 jaar, 
die ook badmintont bij de kleintjes. Mijn hobby’s zijn reizen en 
onze 2 trabanten. Ik ben pas sinds september 2015 lid. Ik vind 
het super leuk om een potje te spelen bij de recreanten. Van de 
lessen die ik krijg van Jan, Toon en Dora leer ik veel. 
Groetjes, Esther van Bussel.

Training competitie teams      
Datum Eerste blok 

20.30-21.20 uur
Tweede blok 
21.20-22.10 uur

Derde blok
22.10-23.00 uur

01-01-2016 Nieuwjaarsdag, zaal gesloten

08-01-2016 Opbouw Kwizut, zaal gesloten

15-01-2016 M7/M8/J1* M1/M2/M3* M4/M5/M6*

22-01-2016 M7/M8/J1 M1/M2/M3 M4/M5/M6

29-01-2016 M7/M8/J1 M1/M2/M3 M4/M5/M6

05-02-2016 M4/M5/M6 M7/M8 M1/M2/M3

12-02-2016 M4/M5/M6 M7/M8 M1/M2/M3

19-02-2016 M4/M5/M6 M7/M8 M1/M2/M3

* aangepaste tijden ivm nieuwjaarsreceptie.

Zoektocht naar nieuwe bestuurders

Op initiatief van Arne v.d. Wijdeven en Ton Slaets van onze 
vereniging is er actief actie ondernomen om te zoeken naar 
een oplossing voor het vertrek van enkele bestuursleden 
van de H.B.B..
Tijdens het overleg dat heeft plaats gevonden in sporthal d'n 
Ekker op 3 december jl. zijn we er wel in geslaagd om invul-
ling te vinden voor de BCS (bonds commissie senioren). Tot 
mijn grote genoegen is hiermee in elk geval de nieuwe com-
petitie voor 2015-2016 gewaarborgd.

Voor het overige wil ik alle leden verwijzen naar onderstaande brief die is verstuurd naar 
alle verenigingen. Daarnaast de functieprofielen van de voorzitter en secretaris.
BC Mixed bedankt voor het fantastische initiatief dat jullie hebben genomen.
 
Met vriendelijke groet, Ruud Fransen, Voorzitter H.B.B.
 
Hieronder de eerdergenoemde brief zoals deze is verstuurd door de secretaris 
(Martin Kuijpers) naar de verenigingen:
 

Zoals jullie weten zoekt de 
HBB een nieuwe voorzitter 
en een nieuwe secretaris. 
Ruud Fransen en Martin 
Kuijpers stoppen aan het 
einde van dit seizoen.
 
Om structuur te geven aan 
deze zoektocht is een af-
vaardiging van een aantal 
verenigingen op 3 decem-
ber jl. bij elkaar gekomen. 
Hierin is onder andere af-
gesproken om aan de 
zoektocht naar een nieuwe 
Voorzitter en Secretaris 
zoveel mogelijk publiciteit 
te geven.
Hiervoor hebben we ook 
jullie hulp nodig. Jullie kun-
nen namelijk al jullie leden 

via mail bereiken. Daarbij 
willen wij vragen om de 
functieprofielen (die we bij 
deze mail hebben ge-
voegd) mee te sturen en 
jullie leden te vragen om 
na te denken of ze zelf inte-
resse hebben in één van 
deze functies. Of dat ze 
misschien iemand kennen 
die hiervoor interesse 
heeft. Het hoeft niet persé 
een verenigingslid te zijn, 
maar het kan ook iemand 
uit zijn/haar omgeving zijn 
die een bestuursfunctie 
ambieert. Uiteraard kun je 
de functieprofielen ook in 
de trainingszaal ophangen.
 
Wij stellen het zeer op prijs 

als jullie hieraan willen 
meewerken. Indien zich ie-
mand meldt die geïnteres-
seerd is of die meer wil 
weten over één van de 
functies, dan kan hij/zij 
mailen naar bestuur@bc-
mixed.nl. Wij brengen de 
persoon dan in contact 
met de juiste mensen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Joyce Roosenhart – voor-
zitter BC Con Brio
Ton Schenkelaars – voor-
zitter BV Mierlo
Ton Slaets – voorzitter BC 
Mixed
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PROFIEL VOORZITTER (VZ) HELMONDSE BADMINTON BOND
Primaire doelstelling van de functie
 De voorzitter is als eerste verantwoordelijke belast met het besturen van de HBB, 
hetgeen inhoudt dat hij/zij de continuïteit van de HBB op middellange en lange termijn 
waarborgt.
Taken van de voorzitter
 Hij/Zij vertegenwoordigt de HBB bij officiële gelegenheden zoals HBB kampioen-
schappen, huldigingen, jubilerende verenigingen, Brabantse team kampioenschappen;
 Hij/Zij zorgt voor de leiding van de bond, leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen, 
coördineert de verschillende bestuurstaken en is voorzitter van het dagelijks bestuur;
 Hij/zij fungeert als contactpersoon naar overheid (gemeente);
 Hij/Zij houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de statu-
ten en andere bestuurlijke besluiten;
 Hij/Zij ondersteunt de commissies in hun inrichting van de organisatie, processen en 
overleg vormen binnen de HBB.
 Hij/Zij geeft inhoud aan de samenwerking met de andere bonden binnen de Noord-
Brabant en natuurlijk ook met Badminton Nederland. Autonomie en verantwoordelijk-
heid
 Tezamen met het Hoofdbestuur stelt hij/zij het algemene beleid van de HBB vast en 
is als zodanig verantwoordelijk voor de gevolgen van het uitgevoerde beleid.
 Hij/Zij legt namens het hoofdbestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan 
de Algemene Vergadering.
Functie vereisten
 Van een HBB voorzitter wordt verwacht dat hij/zij sociaal vaardig is en weet te en-
thousiasmeren. Daarnaast is het van belang dat hij/zij staat voor het gevoerde beleid.
 Bij alle besluiten moet hij/zij voorop stellen en uitdragen dat het gaat om de sportieve 
prestatie van de individuele badmintonner(ster).
 Hij/Zij moet toekomstgericht zijn, hetgeen inhoudt dat naast het hebben ven een 
eigen visie hij/zij moet openstaan voor vernieuwingen en samenwerking.
 Hij/Zij dient beschikken over goede communicatieve vaardigheden hebben en open-
staan voor informatie en feedback uit alle gelederen.
 Kennis van de badmintonwereld is een pré.

PROFIEL SECRETARIS HELMONDSE BADMINTON BOND
 De secretaris is lid van het dagelijks bestuur van de HBB
 Hij/zij plant bestuursvergaderingen van de HBB
 Hij/zij notuleert (en deelt) bestuursvergaderingen HBB
 Hij/zij verzorgt de ledenadministratie (verwerken van alle mutaties in de ledenlijst, 
uitgifte nieuwe bondskaarten, verwerken vervallen kaarten, spoedaanvragen via Portal 
afwikkelen e.d.). Met name voorafgaand aan een nieuw seizoen zijn er veel mutaties te 
verwerken. Dan moeten ook alle verenigingen uitgenodigd worden om hun mutaties 
door te geven
 Hij/zij verzorgt de correspondentie vanuit het bestuur aan de verenigingen
 Hij/zij verzorgt de uitnodiging, locatie en jaarverslag secretaris voor de jaarlijkse 
Algemene Vergadering van de HBB
 Hij/zij notuleert de ALV en verspreid deze notulen
 De secretaris verzorgt eventuele overige zaken die bij bijzondere gelegenheden 
geregeld moeten worden en waarvoor wordt afgesproken dat de secretaris deze ver-
zorgt

Op 15 januari a.s. proosten we op het nieuwe jaar.
Met een koud en warm buffetje en je kunt de drank afkopen voor € 15.00

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

Door Arne vd Wijdeven

Hallo allemaal. De vorige 
keer schreef ik over het 
coachen. Dit keer wil ik 
graag wat meer uitleg ge-
ven over speelgerechtigd 
zijn.
Waarom is dit van belang? 
Nou vanwege het voorko-
men van boetes. Maar 
meer nog is dit van belang 
omdat we als relatief jonge 
vereniging best wel wat 
studenten hebben spelen. 
Zij spelen misschien bij BC 
Mixed en ook bij een an-
dere vereniging of andere 
bond. Tevens hebben we 
leden welke bij meerdere 
verenigingen lid zijn. Ook 
voor hen is het van belang 
dat ze speelgerechtigd 
zijn. Hieronder de belang-
rijkste regels uit ons regle-
ment
 
Artikel 10.
Spelers moeten voor aan-
vang van de wedstrijd hun 
geldige bondskaart kun-
nen tonen aan de teamlei-
der van de tegenpartij en 

aan de wedstrijdleider en/
of B.C.S.
Artikel 11.
a.   Een speler mag in de 
loop van de competitie 
voor niet meer dan één 
HBB vereniging competitie 
spelen. Dit geldt ook wan-
neer de vereniging zich uit 
de competitie heeft terug-
getrokken. Een uitzonde-
ring kan worden gemaakt 
voor spelers die overeen-
komstig het bepaalde in 
artikel 11 van de Statuten 
van de HBB zijn overge-
gaan naar een andere ver-
eniging.
b.   Een speler(ster) welke 
uitkomt in de competitie 
van een andere bond in 
Nederland is gerechtigd 
uit te komen in de competi-
tie van de HBB. Bij opgave 
van de teams moet mel-
ding gemaakt worden van 
het lidmaatschap van een 
vereniging aangesloten bij 
een andere bond, tevens 
moet opgegeven worden 
in welke klasse deze spe-
ler competitie speelt bij die 
bond.

I.   BN (Badminton Neder-
land) tweede, derde en 
vierde divisie (bondscom-
petitie) en Hoofdklasse en 
lagere klassen (regio com-
petitie) mogen in de HBB 
Topklasse competitie spe-

len
II.   BN Hoofdklasse, en la-
gere klassen (regio com-
petitie) mogen in de HBB 
Hoofdklasse en Topklasse 
competitie spelen
III.   BN Eerste klasse en 
lagere klassen (regio com-
petitie) mogen in de HBB 
Overgangsklasse, Hoofd-
klasse en Topklasse com-
petitie spelen
IV.     BN Tweede klasse en 
lagere klassen (regio com-
petitie) mogen in iedere 
HBB klasse competitie 
spelen

c.      Het is niet toegestaan 
om bij een buitenlandse 
bond en de HBB competi-
tie te spelen.

d. De BCS mag een uit-
zondering op lid b van dit 
artikel maken voor wat be-
treft voormalige HBB 
jeugdleden. De BCS moet 
dit toetsen met de CTR

 
Dus: zorg dat je altijd je 
bondskaart bij je hebt. 
Zonder bondskaart mag je 
niet spelen.
Bij de HBB proberen we 
het spelen en spelplezier 
voorop te stellen. Vandaar 
dat we regels gemaakt 
hebben die toestaan om 
bij meerdere bonden com-

petitie te mogen spelen. 
Maar let dan wel op in wel-
ke klasse je speelt. Omdat 
het bijna onmogelijk is om 
klassificaties te controle-
ren vanuit buitenlandse 
badmintonbonden hebben 
we de regel dat je niet bij 
een buitenlandse bond EN 
de HBB competitie mag 
spelen. Hetzelfde geldt 
voor bekerwedstrijden.
BCS staat voor Bonds-
CompetitieSenioren. CTR 

http://www.hbbond.nl/

staat voor CommissieToe-
zicht op de Reglementen.
 
Heb je vragen over de re-
glementen in het algemeen 
of een specifiek element 
(bijvoorbeeld invallen, clas-

sificaties, etcetera) spreek 
me dan gerust aan of stuur 
me een berichtje. Dat mag 
ook via redactie@bc-
mixed.nl
Arne van de Wijdeven
Voorzitter HBB CTR.

Bekerwedstrijden   Door  Angela v Gelder

Beker 4
Op woensdag 18 novem-
ber gingen Martijn, Remco, 
Annie en ik op pad voor de 
eerste wedstrijd in de be-
kercompetitie. Na een aan-
tal jaren Beker 3 te hebben 
gespeeld, mocht ik nu 
(dankzij mijn lage classifi-
catie) weer mee met Beker 
4. We moesten deze keer 
aantreden tegen BC Ge-
mert. Anja had alles gere-
geld maar zij moest helaas 
afhaken omdat ze te veel 
last had van haar knie. An-
nie mocht het spits afbijten 
samen met Remco, de te-
genstander was niet echt in 
vorm (en ook niet zo goed) 
dus dat was een makkie. 
Dit was eigenlijk met alle 
wedstrijden zo waardoor 
het een vrij simpele over-

winning werd. Ach nee, nu 
is alle spanning eraf. Dat 
gevoel hadden wij ook en 
dus konden we alle wed-
strijden relaxed uit spelen. 
Annie en Martijn deden het 
prima samen en ook Rem-
co en ik zorgen voor een 
duidelijke overwinning. De 
dames- en herendubbel 
waren ook niet moeilijk te 

halen en over de singles 
zullen we het maar niet 
hebben. Het werd uiteinde-
lijk 0-7 voor Mixed en niet 
0-8 zoals Martijn heel en-
thousiast op het formulier 
had gezet. Op naar de vol-
gende wedstrijd op 14 ja-
nuari tegen Phoenix. Mis-
schien kan Anja dan weer 
wel mee spelen?
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Badminton in Oost Brabant

Door Jan Driessens

Ooit was Brabant het cen-
trum van de badmin-
tonsport, met veel topspe-
lers en –speelsters, o.m. 
uit Helmond. Het meeste 
succes had BCH, de bad-
mintonclub van ’s Herto-
genbosch. Dat had vooral 
te maken met de trainer, 
een van de beste trainers 
die Nederland ooit heeft 
gehad, Tony van Dalm uit 
Eindhoven. Hij trainde ene 
Herma, zij kwam uit het 
westen en kreeg badmin-
tonles van Tony, toen die 
nog een beginnend trainer 
was. Ze  trouwde met Tony 
en ook Herma werd later 
een meer dan verdienste-
lijk trainster. De top, zoals 
haar man, zat er voor haar 
niet in, want in die tijd was 
er geen plaats voor vrou-
wen in de top. Herma is 
hier vooral bekend doordat 
ze jarenlang trainster is ge-
weest van de Centrale 
jeugdtraining van de HBB. 
Verder van belang, twee 
van hun zonen, Erwin en 
Quinten, zij zijn meer dan 
eens Nederlands kampi-
oen herendubbel geweest. 
De oudste zoon, Jeroen 
speelde al bij BCH, maar 
had niet het niveau van zijn 

jongere broers.
Tony werd dus 
trainer van BCH 
en bracht zijn 
zonen mee. 
Daarbij nog een 
topper uit Hel-
mond, (de fami-
lies kenden el-
kaar), Erica van 
Dijck. Dat was 
de basis van 
het eerste team 
van BCH dat 
prompt kampi-
oen werd van 
de eredivisie in 
1990. Ook in 1991 pakten 
zij de titel.
Nog een anekdote van 
Erica: Erica van Dijck was 
de eerste dame die op de 
Olympische Spelen (1996) 
een badmintonwedstrijd 
wist te winnen. 
De familie verliet Den 
Bosch en zochten het 
dichter bij huis op, bij BC 
Nuenen. 
BC Nuenen was aange-
sloten bij de Helmondse 
Badminton Bond en in die 
tijd boterde het niet zo 
goed tussen de toenmali-
ge besturen van  NBB en 
de HBB, want Nuenen 
wilde eigenlijk enkele 
teams bij de NBB en de 
rest bij de HBB laten spe-
len. Wat men er van vond 
bij de NBB is niet bekend, 

maar bij de HBB werd met-
een een bijzondere leden-
vergadering bijeengeroe-
pen en BC Nuenen werd 
met ingang van direct ge-
schorst. Daar viel bij het 
HBB bestuur van toen niet 
over te praten. Hoezo sa-
men met de NBB!

Nuenen vertrok naar de 
NBB, het eerste team be-
stond uit Erica van Dijck, 
de gebroeders van Dalm, 
pa als trainer en een talent 
uit Nuenen (Ruud Kuijt, 
zoon van de sponsor van 
Nuenen) en ook Nuenen 
behaalde de titel, vooral 
dank zij die plaatselijke 
sponsor die dit allemaal 
mogelijk maakte. 

In Helmond werd Carlton 

Deel 1

Erica van Dijck (vd Heuvel) tijdens een 
wedstrijd in de City Sporthal in Helmond 

Mixed manager tussenstand   

1 Wendy Verbrugge Tiny Verbrugge/Anniek van Leuken/ 
Paul van der Vegt /Yvonne Lahaije

990.5

2 Mascha Hoeks Paul van der Vegt/Yvonne Lahaije/Peter van 
Leuken/Anniek van Leuken

976.5

3 Anne kluijtmans Peter van Leuken /Yvonne Lahaije/Paul van der 
Vegt/Evelien Kuypers

918.5

4 Martijn Coppens Jan de Jong/Evelien Kuypers/Peter van Leuken/ 
Yvonne Lahaije

905.5

5 Evi v Rixtel Tiny Verbrugge/Evelien Kuypers/Ruud van Kils-
donk/Yvonne Lahaije

876.5

6 Teun vd Vorst Peter van Leuken /Yvonne Lahaije/Ruud van 
Kilsdonk /Anniek van Leuken

867.5

7 Anniek v Leuken Peter van Leuken/Yvonne Lahaije/Ruud van 
Kilsdonk/Evelien Kuypers

840.5

8 Angela v Gelder Peter van Leuken /Anniek van Leuken/ 
Gert Lahaije/Ellen Kuhn

809.5

’80 opgericht en ook zij 
kwamen terecht in de top 
van het Nederlands bad-
minton. Spelers uit die tijd, 
o.m. Erica van Dijck, Frans 
Swinkels, John Eijser-
mans, Igo Jongen, Lonnie 
Lavalette (inderdaad de 
dochter van de oud Mixed 
trainer Ad Lavalette uit 
Veghel. Ook Igo Jongen is 
een oudtrainer van BC 
Mixed) ). 
Carlton speelde haar com-
petitiewedstrijden in de-
zelfde hal als de HBB, in 
de Cityhal Sporthal in Hel-
mond. Op zondagmorgen 
was er HBB jeugdcompeti-
tie en ’s middags speelde 
het eerste team van Carl-
ton ’80 haar wedsstrijden 

in de hoogste NBB divisie.
Het gevolg was dat de 
jeugd van Mixed niet naar 
huis wilde, ze wilden naar 
Eline Coene en consorten 
kijken.
Lang heeft dat niet ge-
duurd, de spelers vertrok-
ken één voor 
één en Carlton 
’80 verdween.
Nog een Hel-
mondse naam 
die erg bekend 
is: Judith Meu-
lendijks. Zij heeft 
wel de top van 
Nederland ge-
haald en is ook 
Nederlands 
kampioen ge-
weest in het da-

mes enkel. Begonnen bij 
de HBB, bij HBC Phoenix, 
maar al snel naar Geldrop 
en zo de wijde wereld in. 
Intussen heeft ze haar car-
rière beëindigd, de laatste 
jaren speelde ze competi-
tie in Denemarken.  

Judith Meulendijks
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Racketlon                           Door Peter v. Leuken

Op vrijdag 11 december 
was er weer de jaarlijkse 
Kerstrollershow in sport-
hal D’n Ekker. Voor ons 
betekent dit dat we niet 
kunnen badmintonnen. 
Onze nieuwe kantinebe-
heerder Bart stelde voor 
om te gaan Racketlonnen. 
Racketlon is een combina-
tie tussen tennis, squash, 
badminton en tafeltennis. 
Badminton en tafeltennis 
was voor afgelopen vrij-
dag niet te realiseren dus 
gingen we tennissen, 
squashen, rikken en sjoe-
len. Ook een mooie com-
binatie.
Om zeven uur melden de 
eerste sporters zich in de 
kantine van de tennishal. 
Na een uurtje warmdraai-
en op de tennis- en 
squashbanen werd er ge-

start met een wisseltoer-
nooitje. Elke 20 minuten 
werd er een nieuwe com-
binatie op de tennis- of 
squashbaan gezet.  De in-
zet en zeker ook het ple-
zier was weer als vanouds.  
Het squashen was inten-
siever dan het tennissen 
en staat ook dichterbij het 
badmintonnen dan het 
tennissen.

Niet iedereen kwam om te 
tennissen en te squashen. 
Ook werd er weer aan 
twee tafels gerikt.  Met als 
inzet een stuiver de slag 
werd er fanatiek gekaart. 
Zorg dat je niet verzaakt, 
maar gooi zeker niet een 
verkeerde kaart bij. Want 
dan word je vriendelijk uit-
gelegd wat er verkeerd 
ging. 

Auto en Motorrijschool 

DE JONG

Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

Bij de open haard werd er 
gezellig gekletst. Alleen de 
sjoelbak  werd niet ge-
bruikt. Totdat het tijd werd 
om (niet) naar huis te gaan. 
Op basis van de regels van 
de Algemene Nederlands 
Sjoel bond (Vakkundig op-
gezocht met de iphone 
door Ton) werd er met 30 
sjoelstenen drie rondes 
gespeeld. En als een sjoel 

niet helemaal door de ope-
ning ging werd deze vrien-
delijk maar streng niet ge-
teld. Het niveau was hoog, 
zeker voor het late tijdstip. 
Uiteindelijk eindigde De-
any op de  eerste plaats na 
twee ronden met 196 pun-
ten. Gert met 186 punten 
was een goede tweede. 
Het sjoelen wordt zeker 
herhaald op het kaarttoer-

nooi op vrijdag 8 januari. 
Hiermee eindigde een leu-
ke alternatieve avond. 
Anja, nog bedankt voor de 
organisatie en Bart voor 
het beschikbaar stellen 
van de banen.
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Racketlon: Tennis, Squash, kaarten en sjoelen

En dus heb ik 
           mijn helm 
                    bij

Dat is
 voor
  karten 
      ipv
        kaarten

 Balletje, 
balletje. 
Lekker 
butsen

Cantos 
        Winkels

       Ook 
   voor uw
  haard
 vuur-
 tjes

Als ie maar
   niet op mijn
       rug mept

Wat zijn
 die 
lijnen
 hier 
hoog

Das een muur
           jongen

 grr 
  humpf 
      grom

Wat een 
  kleine 
   bowling-
    ballen Nu mag je

 wel boven-
hands 
serveren

Die mep 
ik dwars 
door de 
muur

wat een lange
     muizenval zeg

 Hee, 
 vandaag 
geen 
kaas

  Bij het rikken 
 laten stikken 
door mn 
enkel 
 om te 
  zwikken
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Badminton Nederland nieuws 
Door Jan Driessens

Tussenstand eredivisie
Eind Stand Poule A Stand Poule B
1 Forza Amersfoort 9 51 51-21 1 Qontent Almere 9 56 56-16
2 BC DKC 9 49 49-23 2 BC Duinwijck 9 48 48-24
3 Van Zundert Velo 9 48 48-24 3 Roosterse BC 9 35 35-37
4 BC Victoria 9 19 19-53 4 BV Slotermeer 9 27 27-45
5 BV Van Zijderveld 9 16 16-56 5 BC Smashing 9 11 11-61

Badminton Eredivisie

Progamma Fase 2 (kwart-
finale uit en thuis)

(S3) Roosterse BC - BC 
DKC     3-5
(S4) BC Victoria - Qontent 
Almere      0-6

(S1 B) Slotermeer - FZ For-
za Amersfoort   4-4
(S2) Van Zundert Velo - BC 
Duinwijck            6-2

(S1) FZ Forza Amersfoort 
- BV Slotermeer 4-4
(S4) Qontent Almere - BC 
Victoria S4     5-0

(S2) BC Duinwijck - Van 
Zundert Velo  4-4
(S3) BC DKC - Roosterse 
BC   5-1
Door naar de halve finale 
zijn: Qontent Almere, van 
Zundert Velo, DKC en Slo-

termeer.
Velo  neemt het in de hal-
ve finale op tegen BV Slo-
termeer die verrassend 
BC Amersfoort hebben 
uitgeschakeld. Almere 
speelt tegen titelverdedi-
ger DKCDe play-off halve 
finales worden in het 
tweede (9/10) en derde 
weekend (16/17) van janu-
ari gespeeld.

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, warm-

tepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!

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
 

8 Januari
Om 20.30 uur in de kantine

Aanmelden bij de BAC. 
(Roger v Lieshout, Daeny Muller, Sonja v Erp, 

Paul vd Vegt en Anja Beekmans)

De zaal is deze avond dicht ivm de opbouw 
van Kwizut. Je bent ook gewoon welkom om 

wat te kletsen en te drinken
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Allereerst wil ik Anniek hartelijk 

bedanken om mij te selecteren 

voor het koken met Mixed

Ik ben zeer vereerd hierdoor..              

Ik heb dit recept gekozen omdat 

het erg lekker is en je kunt het 

naar eigen keus in vullen. Het is 

snel klaar en makkelijk.

Groetjes Evelien Kuypers

Aardappeltjes uit de oven
Nodig: -Aardappelen (hoeveelheid die op bakplaat past), -Groenten 
naar eigen keus (wortel, courgette, aubergine, paprika, verzin iets 
geks), -2 uien, -Kruiden naar eigen 
keuze(Provençaalse, kerrie, kant en klare 
potjes van oil & Vinegar), -Peper, -Zout, 
-Olie, -Water, -Bakplaat (evt. 2 bakplaten)

Bereiding:
De aardappeltjes uit de oven zijn erg mak-
kelijk om te maken en in de tijd dat het in 
de oven staat heb je genoeg tijd om de rest van het eten te maken, te 
stofzuigen, tv te kijken de kinderen op te halen van het dagverblijf of 
een potje camping badminton in de woonkamer.
Verwarm de oven voor op 220°.
Neem aardappelen, boen ze schoon en snijd ze in blokjes. Maak deze 
blokjes niet te groot, zodat ze straks in de oven goed kunnen garen. 
Doe de aardappelen in een mengkom.
Ga vervolgens aan de slag met de gekozen kruiden. Doe naar eigen 
inzicht een mooie mix van de kruiden in een mokje. Een laagje van 1 
centimeter is voldoende. Doe hier wat druppels olie bij en vervolgens 
kokend water, niet teveel zodat het niet te waterig wordt. Roer alles 
goed door elkaar en laat de mix 4 minuten staan. 
Meng vervolgens de kruidenmix met de aardappeltjes in de mengkom 
en verdeel deze over de bakplaat. 
Zorg ervoor dat alle aardappeltjes op één bakplaat passen zonder dat 
ze op elkaar liggen. Zet de bakplaat in de voorverwarmde oven voor 
zo’n 45 minuten. LET OP: afhankelijk van het soort oven dat je ge-

bruikt, dus houd de oven goed in de gaten.
Snijd de groenten ook in partjes of blokjes. Doe ze in de mengkom 
en strooi er naar wens wat zout of peper over heen. Schep de aard-
appeltjes om in de oven en doe de groenten erbij. Mocht dit niet 
passen neem een extra bakplaat voor de groenten en zet deze ook 
in de oven. Controleer na de oventijd of de aardappeltjes en groen-
ten gaar zijn.
Dit is lekker met een visje 
of een goed stuk vlees.
Smakelijk!

Als volgende schrijver 
wil ik Teun van de 
Vorst vragen omdat er 
altijd kookavond-clubje 
baksels op Facebook 
worden gepost door 
Teun.

   
Ec
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Het badminton zoals wij 
dat nu spelen is recht-
streeks terug te volgen 
naar India. India was tus-
sen 1858 tot 1947 een ko-
lonie van Engeland. In die 
koloniale tijd (1860) waren 
Britse soldaten in India ge-
stationeerd en kwamen 
daar in aanraking met een 
spel dat daar Poona werd 
genoemd (waarschijnlijk 
genoemd naar de stad 
Puna dat in die tijd een be-
langrijke militaire basis 
was). De bedoeling van dat 
spel was om met een groep 
mensen een object zo lang 
mogelijk in de lucht te hou-
den door er tegen te slaan. 
Er was geen speelveld, of 
als er al een was dan zon-
der net. In de tijd dat de 
Engelsen in India kwamen 
was Poona uitgegroeid tot 
een snel populair spel. De 
'eerste spelregels' waren 
ongeschreven, lokaal ver-
schillend en experimen-
teel. Waarom dit spel de 
aandacht trok van de Brit-
ten is niet duidelijk. Maar er 
is een theorie dat het sa-
menwerken in een groep 

De plant en zijn verhaal    door Tom Poppelaars

De Kerstroos (Helleborus 
niger) komt in het wild voor 
op de hellingen van de Al-
pen in Italië en Slovenië. 
Bij die Hollander is de plant 
populair als bloeier in de 
winter en vooral rond de 
kerstperiode. Vandaar 
onze logische naam kerst-
roos.
De kerstroos is ook te koop 
als nieskruid, omdat de 
vermalen wortels vroeger 
medicinaal werden ge-
bruikt en voor hevige nies-
buien zorgde. Of dat erg 

slim was is nog maar de 
vraag, want vooral de wor-
tel, is erg giftig. Vroeger 
gebruikten Ti Ta Tovenaar, 
Elphaba (Wicked heks) en 
andere beroemde heksen 
en tovenaars de giftige ei-
genschappen voor het be-
reiden van heksenzalf. 
Dus eigenlijk is het ook 
een beetje een duivelse 
plant. En dan zijn er nog 
de oude Grieken die ge-
loofden dat wanneer ie-
mand de wortel in zijn in 
bezit had en altijd met zich 

meedroeg, erg oud en 
nooit ziek zou worden….
Ik kan nog vanalles gaan 
vertellen over de genees-
krachtige werking en an-
dere blabla, maar het is 
bijna kerstmis, dus gooi ik 
er graag een mooie kerst-
gedachte tegenaan.
Een oud verhaal (en dat 
doet het altijd goed rond 
deze tijd) is dat in de kerst-
nacht toen Jezus geboren 
werd alle planten uit hun 
winterslaap ontwaakten 
en heel even bloeiden, om 
daarna weer te verdwij-
nen. Behalve de Kerst-
roos! Die vergat het om 
terug te kruipen in de 
grond, en sindsdien bloeit 
hij elk jaar rond Kerstmis. 
Is dat nou niet een mooie 
gedachte?
Bij deze wens ik jullie alle-
maal fijne en gezellige 
kerstdagen toe en natuur-
lijk een mooie Kwizut-
avond!
Groeten, Tom Poppelaars

Mixed schrijft geschiedenis  

om het object in de lucht te 
houden, de militairen aan-
sprak. 
De Britse officieren namen 
dit spel mee naar Enge-
land nadat ze gepensio-
neerd waren en  speelden 
het tijdens hun verblijf daar 
en op tuinfeesten (1870). 
'The game of Poona' was 
in India door de Engelsen 
aangepast aan hun ziens-
wijze. Zo was een speel-
veld geïntroduceerd en 
een net, er was eigenlijk 
een nieuw spel ontstaan; 
the Englisch version of the 
Poona game. 
Het spel was in Brits India 
vanwege het klimaat een 
buitenspel. In Engeland 
verhuisde het vanwege het 
vaak slechte weer naar 
binnen en werd zo een bin-
nenspel. Doordat men ge-
bonden was aan de vorm 
van de binnenruimte (in de 
Engelse landhuizen had 
men een kamers-en-suite) 
was een zandlopervormig 
speelveld ontstaan. Dat 
hield stand tot 1901, toen 
kreeg het veld bij een spel-
regelwijziging de afmeting 
en vorm zoals we dat nu 
kennen. 
 
In eerste instantie werd het 
spel gespeeld op 1 veld. 
De Engelsen spanden een 
touw en later een net om 

twee veldhelften te creë-
ren. Dit gebeurde al in Brits 
India; een oude foto uit 
1867 geeft hiervan een be-
wijs. Die scheiding door 
een net was ook meteen 
een scheiding tussen het 
oorspronkelijke spel uit In-
dia en het spel met de vari-
eteit van de Britten. De be-
doeling van Poona was om 
zo lang mogelijk naar el-
kaar over te slaan. Wij 
doen dat nog steeds bij het 
'warm-slaan' voordat we 
aan een wedstrijd begin-
nen. Maar er werden spel-
regels ingevoerd en het 
spel kreeg een competitief 
karakter. Wellicht is dit de 
grootste verandering in de 
geschiedenis van onze 
sport. Niet meer terug-
slaan waar de tegenstan-
der staat, maar juist daar 
waar deze niet staat (velen 
onder ons hebben daar 
nog moeite mee).  

meer dan twee mensen op 
een speelhelft 

deel 3 

De eerste spelre-
gels voor bad-
minton 
Door Rien van Kessel
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Het spel Poona werd door 
Britse officieren naar En-
geland meegenomen, 
werd onder andere op het 
landgoed Badminton ge-
speeld en ontwikkelde zich 
verder. Vanuit het vrijetijds-
spel ontwikkelde zich een 
wedstrijdsport, die in het 
begin tot de Engelse elite 
beperkt bleef.  Maar later 
werd het spel ook buiten de 
elite steeds populairder.  
The game of Badminton 
werd een op zich zelf 
staande sport toen de 
'shuttlecock' werd geïntro-
duceerd. Op 31 mei 1873 
schreef een lezer een arti-
kel in de landelijke sport-
krant The Field (bestaat 
nog als magazine) over het 
spel waar hij van had ge-
hoord, om er wat meer 
over te weten te komen. Er 
kwam veel reactie op dat 
artikel en er ontstond een 

briefwisseling in The Field 
met name van gepensio-
neerde Britse officieren die 
het spel zelf in India speel-
de of hadden gespeeld. Zij 
omschreven het spel met 
een gelijke basis, maar met 
verschillen die afhankelijk 
waren van de plaats waar 
het werd gespeeld. Het 
spel werd in India op uit-
eenlopende wijzen beoe-
fend. In sommige streken 
werd het spel door twee 
personen gespeeld, die de 
shuttle heen en weer sloe-
gen zonder zich te ver-
plaatsen. Elders speelde 
men met drie of vijf spelers 
aan elke kant van het net.  
In een van de brieven 
stuurde een zekere majoor 
Forbes een lijst met 21 
spelregels naar The Field. 
Het was een mix van lokale 
regels die in die tijd op di-
verse plaatsen in Brits In-

dia werden gehanteerd; in-
formele afspraken dus.  In 
deze regels wordt het bad-
mintonnet al met naam ge-
noemd. Dit waren de eer-
ste spelregels en werden 
de 'Murree and Simla 
Rules' genoemd, naar 
plaatsen in Brits India waar 
deze regels gangbaar wa-
ren. De begeleidende tekst 
uit die brief is interessant:  

'Sir,--I inclose a set of 
Rules for Badminton, as 
adopted at Murree, in the 
Punjab, which I hope you 
may find worth publishing 
in your paper'.  

Engelsen spelen het spel met een net 

Het spel werd in deze brief 
'Badminton' (met een 
hoofdletter) genoemd. Dat 
is opvallend omdat het re-
gels waren van het spel 
Poona in Brits India. In die 
tijd werd het spel in Enge-
land en met name op het 
landgoed Badminton een 
rage en al gauw 'the game 
of Badminton' genoemd. 
Men ging er bij deze regels 
vanuit dat er twee spelers 
aan iedere kant speelden. 
Speelden er meer mensen 
op een speelhelft (en dat 
gebeurde in die tijd) dan 
konden de regels 'versoe-
peld' worden.  
Men speelde in Engeland 
dus 'the game of Badmin-
ton' met spelregels die 
Britse officieren hadden 
meegenomen uit verschil-
lende delen van Brits India 
en gerelateerd waren aan 

het spel Poona. 
Op 9 mei 1874 werd in de 
Harper's Bazar (een krant 
uit New York) een artikel 
geplaatst over 'the game of 
Badminton'. Het ging over 
de rage van het nieuwe 
spel en er werd een teke-
ning van het zandloper 
speelveld geplaatst en ook 
spelregels. Deze bestond 
uit 11 punten. Ook hier 
werd het badmintonnet ge-
noemd. Dat geeft nog eens 
aan dat de Britse officieren 
het badmintonnet in hun 
variëteit al snel hadden ge-
introduceerd. 

foto uit 1867, India playing shuttlecock 

In de jaren er na zijn de re-
gels gestandaardiseerd en 
verschillende keren aan-
gepast. Het blijft mooi om 
de eerste reglementen te 
lezen. Zo zijn de spelre-
gels uit 1875 nog geba-
seerd op het spelen van 
badminton in de buiten-
lucht en met meer dan 
twee personen op elk 

BADMINTON, a game of 
recent introduction. It may 
be played in or out of 
doors, by any number of 
persons from two to eight; 
two or four makes the best 
game. The following des-
cription applies to the out-
door game; the indoor fol-
lows the same plan, modi-
fied only by circumstances 
affecting a room. A tolera-
bly level surface is re-
quired to form a ground. 
Turf or asphalt is the best. 

Tot 1887 werd badminton 
met de aangepaste regels 
uit India  gespeeld. The 
Badminton Club uit Bath 
maakte de regels passend 
voor het spel in Engeland. 
In 1893 werden alle clubs 
uit Engeland door majoor 
Dolby uitgenodigd in Dun-

bar en werd de Badminton 
Association opgericht; het 
bestuursorgaan voor bad-
minton wereldwijd.  Dolby 
was een de van de eerste 
leden van de Folkestone 
Army Officers Club in 1875 
(een vereniging van ge-
pensioneerde Britse offi-
cieren). Dat bestuursor-
gaan voerde een reeks 
van spelregels in die door 
de Bath Badminton Club al 
eerder waren geïntrodu-
ceerd en die vanaf toen 
dus wereldwijd golden. En 
deze regels vormen sinds 
die tijd de basis voor onze 
huidige regels voor bad-
minton. De Association 
richtte in 1899 the All En-
gland Open Badminton 
Championships op; de eer-
ste badmintoncompetitie in 
de wereld. In 1934 werd 
door 9 landen (waaronder 
Nederland) The Badmin-
ton World Federation 
(BWF) opgericht (India 
sloot zich in 1936 aan). 

speelveld. De eerste zin-
nen uit de 1875-versie wil 
ik jullie niet onthouden: 
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van Hoof)  zich maar moest 
onthouden van stemmen, 
bij belangrijke besluiten. 
Die opmerking viel niet in 
goede aarde , de BWK 
maakt zelf wel uit hoe ze 
dat oplossen! Tegenwoor-
dig gaat het, onder de lei-
ding van Ruud Fransen, 
heel wat rustiger binnen de 
HBB. 

Ari Ras had het in zijn “ge-
dachteprikkels” over zwem-
bandjes.
Dat is de verzameling van 
massa ontstaan door het 
overmatig nuttigen van bier 
en friet.
“ Meerdere heren van 
Mixed hebben daar last 
van en houden onder het 
douchen hun adem in!”

Uit  sportnoten:
Niet de coach selecteert 
de spelers, maar de spe-
lers selecteren zich zelf!
De laatste Even Lachen 
van de negende jaargang: 
Fritsje is gevallen en heeft 
een flinke schram op zijn 
voorhoofd. Vol bloed komt 

hij thuis. Moeder wast zijn 
gezicht. “Hopelijk is het 
neusje heel gebleven”, 
zegt ze. “Ja, dat is nog 
heel”, klinkt het snikkend. 
“die twee gaten zaten er al 
in!’
De nieuwjaarswens van de 
redactie! 

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
In december 1990, nu 25 
jaar geleden, stond BC 
Mixed aan de vooravond 
van haar dertigjarig be-
staan, dat in januari groots 
werd gevierd. Ook de Mini-
miks had een jubileum, het 
clubblad bestond tien jaar. 
De redactie bestond toen 
uit Marlie, Ellen (van Leu-
ken) en Rien van Kessel. 

Het meest opvallende arti-
kel in het decembernum-
mer was getiteld: “Het li-
chaam en de geest, ge-
schreven door Toon Smits. 
Het ging over schaken, dat 
was in de tijd dat Karpov 
en Kasparov in Lyon om 
het wereldkampioenschap 
speelden. Ook Nederland 
had een grootmeester met 
Jan Timman.
Natuurlijk ook veel bad-
mintonnieuws, vooral “de 
shuttle” kreeg veel aan-
dacht. Sinds men van de 
Carltonshuttle was overge-
stapt naar de Yonex Mavis 

regende het arm-, schou-
der- en elleboogblessures 
en niet alleen bij BC 
Mixed.
Wie nog met de oude 
shuttles heeft gespeeld 
zal dat wel begrijpen. Het 
is nu eenmaal niet moge-
lijk om met een Mavis 
shuttle even hard te slaan 
dan met de vroegere Carl-
ton. Toch probeerde men 
dat wel, terwijl het veel 
verstandiger was om tac-
tische en technische aan-
passingen te doen. Na de 
mavis 500 mocht men nu 
ook gebruik maken van de 
mavis 300, een shuttle die 
iets sneller was. Overi-
gens, tegenwoordig hoort 
men niemand klagen over 
die shuttle. 
Over wat betreft de bles-
sures, er stond een artikel 
in de Minimiks: De tennis-
elleboog, oorzaken en be-
handelen. Enkele tips uit 
dat artikel, die nog steeds 
werken: Zorg voor een 

goede warming-up. Bekijk 
kritisch je techniek, even-
tueel aanpassen. Zorg 
voor geleidelijke toename 
van belasting.Vermijd ge-
knijp in je racket en luister 
naar je lichaam.  

Ook een verslag over de 
HBB jaarvergadering, al-
tijd goed voor wat sensa-
tie. Zo ook deze keer en 
het probleem als de cen-
trale training. Wie zou die 
betalen. Nu was de shut-
tlekeuze wel degelijk ge-
koppeld aan sponsorgeld 
en dat werd weer gebruikt 
voor de centrale training. 
Voorzitter van de HBB was 
de onlangs overleden Har-
rie Coolen. Hij wist de zaak 
te sussen, alleen, toen de 
BWK (competitiecommis-
sie) door het stoppen van 
o.m. het Mixedlid Wim v d 
Wildenberg op een even 
aantal uit kwam, stelde hij 
voor dat de voorzitter van 
de BWK (bestuurslid Wim 

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

Mixed 4, tweede klasse

Het punt van 
het jaar
Door Bas Fransen

Op 12 november 2015 
stond voor Mixed 4 de uit-
wedstrijd tegen Brabantia 3 
op het programma. Na eer-
dere 6-2 en 8-0 overwin-
ningen was Mixed de dui-
delijke favoriet. Mixed 
maakte deze favorieten rol 
meer dan waar met een 
nieuwe 8-0 overwinning. 
Maar opvallender deze 
avond was het winnende 
punt van Jeroen Lutterman 
in de eerste gemengd dub-
bel, die hij samen speelde 
met Anniek van Leuken. 
Als er een Puskás-award 
(de prijs voor de goal van 
het jaar in het voetbal) zou 
bestaan binnen de HBB 
dan zou deze zonder enige 
twijfel naar Jeroen gaan dit 
jaar. Een kleine reconstruc-
tie van het punt van het jaar 
2015: Na een sterke eerste 
set, die werd gewonnen 
met 11-21, hadden Jeroen 
en Anniek het in de tweede 
set een stuk lastiger. Het 
werd slordig, veel shuttles 
gingen uit en de Mixers ga-
ven hun tegenstanders van 
Brabantia kans om in de 
wedstrijd te komen. Het 

ging zeer gelijk op tot zelfs 
een gelijke stand van 18-
18. Na twee redelijk sim-
pele punten stond het 18-
20 voor Mixed, matchpoint. 
Een korte service van An-
niek op J. Schaegen, die 
hem met een goede lob op 
de backhand van Jeroen 
terugspeelt. Jeroen kan 
niet anders dan een drop 
rechtdoor, waarna hij hem 
weer terug krijgt in de 
backhand hoek. Dit keer 
volgt er een clear op 
Schaegen, die hem richting 
Anniek smasht. Een knap-
pe return van Anniek op A 
v/d Linden. Opnieuw een 
lob, dit keer richting de 
forehand kant van Jeroen. 
Jeroen ziet dat de cross 
hoek helemaal open ligt en 
gaat voor zijn karakteristie-
ke drop. V/d Linden rea-
geert en is op tijd om de bal 
kort terug over het net te 
leggen. Met een uiterste in-
spanning en een halve duik 
is Jeroen op tijd om te shut-
tle nog net boven de grond 
terug te brengen. Het punt 
lijkt voor Brabantia, v/d Lin-
den hoeft de shuttle maar 
af te tikken. Jeroen hoort 
de woorden van Festus 
door zijn hoofd gaan “rac-
ket omhoog Jeroen…”. Hij 
staat op, steekt zijn racket 
de lucht in en ziet tot ieders 
grote verbazing de shuttle 
via zijn racket terug over 

het net gaan, precies op de 
buitenste lijn van het Bra-
bantia veld. De aanwezige 
toeschouwers (medespe-
lers Bas Fransen en Eve-
lien Kuijpers) gaan uit hun 
dak, dit moet het punt van 
het jaar zijn… de Lutter-

man-award gaat naar Je-
roen! 
Deze gemengd dubbel 
was de 0-1 in een wedstrijd 
die uiteindelijk vrij eenzij-
dig bleek te zijn en dus re-
sulteerde in de tweede 8-0 
overwinning voor Mixed 4. 

Mixed 4 heeft op 26 no-
vember gespeeld tegen 
BCAB 5. Vol goede moed, 
na twee keer met 8-0 te 
hebben gewonnen van an-
dere teams, gingen we aan 
de slag. 
Een hattrick in de badmin-
tongeschiedenis van 
Mixed 4 is nog niet voorge-
komen. Verassend genoeg 
moesten Jeroen en Anniek 
samen de eerste GD spe-
len. Ze wonnen gemakke-
lijk in twee sets van de te-
genstander, die in totaal 
maar 20 punten hebben 
behaald. Vervolgens gin-
gen Bas (F) en Evelien aan 
de slag. Fransje staat erom 
bekend dat hij graag een 
3e set speelt. Het was dus 
geen verrassing dat dat nu 
ook het geval weer was. 
Drie sets verder stond het 
dus 2-0 voor Mixed 4.
Het HD werd nog span-
nend gemaakt door Jeroen 
en Bas. De tweede set 
werd nipt gewonnen in en 
verlenging met 22-20. Het 
DD ging goed, in twee sets 
veegde Anniek en Evelien 
de andere dames van de 
baan. Drie singles werden 

door de Mixed 4 delegatie 
binnen twee sets binnen-
gehaald. Jeroen had tij-
dens de tweede set even 
geen zin, maar ging er in 
de derde set weer vol te-
genaan om zo de 8-0 over-
winning binnen te halen. 
Hier hebben we flink op 
geproost en een extra 
rondje snackjes laten ko-
men!

Mixed 4, tweede klasse

Mixed 4 gaat 
voor de hattrick 
van het 
badminton 
Door Evelien Kuypers

Mixed 4, tweede klasse

Mixed 4 verslaat 
ook grote con-
current Gemert
Door Evelien Kuypers 

Mixed 4 ging op 9 decem-
ber vol goede moed naar 
Helmond om tegen een van 
de grote concurrenten te 
spelen. Teamleider Anniek 

zou niet tevreden zijn met 
minder dan een 8-0 over-
winning net als voorgaan-
de drie wedstrijden. De 
eerste GD waar ook veras-
send genoeg Jeroen en 
Anniek samen speelden 
werd helaas verloren, daar 
ging de tevredenheid van 
de teamleider. Bas en Eve-
lien voelden de druk die er 
op hen lag om te winnen. 
Na goede tips van Festus, 
die ook gedeeltelijk wer-
den opgevolgd, was de 
tweede GD in de pocket.
De HD en DD werd gewon-
nen door alle teammaten 
van Mixed 4 die in staat 
waren om te spelen. Bas 
van Lieshout is helaas voor 
een langere tijd gebles-
seerd, maar is wel elke 
keer aanwezig geweest om 
ons mentaal te ondersteu-
nen, te tellen en snoepjes 
te eten.
De singles van de dames 
waren snel in de pocket. 
De heren singles waren 
wat lastiger. Jeroen heeft 
zich niet gek laten maken 
en heeft zijn single mooi 
gewonnen. Bas had een 
iets minder goede wed-
strijd, dat gaf hij zelf ook al 
aan na de wedstrijd. En zo 
is de 6-2 overwinning tot 
stand gekomen.
Mixed 4 loopt door deze 
overwinning uit op de num-
mer 2, Hanevoet 3, en de 
nummer 3, Gemert 4 en is 
in de goede richting voor 
het kampioenschap in de 
tweede klasse.
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Mixed 7, vierde klasse 2

Het “opaenomaopeenna-
team” was niet geheel 
compleet Betsie was afwe-
zig daarvoor in de plaats 
twee invalsters, Dora en 
Monique (van Bommel) 
twee goede vervangsters 
als je het mij vraagt. Heiak-
ker is mede koploper in de 
vierde klasse 2 dus het 
wordt nog een hele klus 
voor de Miksers.

Zoals gebruikelijk begin-
nen Annie en Toon aan het 
GD, het is al snel duidelijk 
dat de heiakkers te sterk 
zijn (vooral te snel en veel 
jonger) Annie en Toon 
doen wat ze kunnen maar 
de partij gaat naar Deurne 
met 13-21 en 6-21, goed 
gespeeld meer hebben ze 
niet kunnen doen.

Dora en Theo nemen het 
tweede GD voor hun reke-
ning, het is een levendige 
wedstrijd met kansen voor 
beide teams zie de stand 
van 20-20, helaas gaat de 
set naar heiakker met 20-
22. In de tweede set loopt 
het helemaal niet meer 
daar het licht tot drie keer 
toe uitvalt in de sporthal 
komen de Miksers niet 

meer in hun ritme en daar-
door gaat de set met 20-22 
en 6-21 naar Deurne.

Het HD, Tini en Toon heb-
ben hun wedstrijden nog 
niet verloren dus ook deze 
willen ze graag over de 
streep trekken. Al snel is 
duidelijk dat beide teams 
aan elkaar gewaagd zijn er 
wordt aan beide kanten 
met 100% inzet gespeeld 
doch Tini en Toon weten 
de set met goed spel te 
winnen en wel met 21-13. 

Goede 
vooruit-
zichten 
voor de 
tweede 
set maar 
dat loopt 
geheel 
anders, 
alles 
maar dan 
ook alles 

wordt op Toon gespeeld en 
daardoor komen de Mik-
sers niet in hun spel met 
6-21 is de set voor Deurne. 
Nu de derde allesbeslis-
sende set deze gaat weer 
gelijk op met 11-11 draaien 
dus nog alle kansen maar 
het loopt niet goed af met 
15-21 wint Deurne de der-
de set en ook de partij, 
jammer maar Tini en Toon 
kunnen terug zien op een 
mooie en vooral goede 
partij.

In middels 
zijn Dora en 
Monique 
aan het DD 
begonnen, 
samen heb-
ben ze nog 
niet met el-
kaar ge-
speeld maar 
dat is niet te 
zien aan het 
vertoonde 
spel ze ge-
ven goed te-
genspel 
maar de 
Heiakkers 

Woensdagavond 25 no-
vember. Na een vorige 
competitiewedstrijd tegen 
de eerst geplaatste (die we 
wonnen) mochten we nu 
tegen de tweede. Helaas 
kon Teun niet meedoen 
zodat we met vieren wa-
ren.
Eerste GD werd gespeeld 
door Martijn en Yvonne. 
Die waren vastbesloten 
om het beter te doen dan 
de vorige keer. En dat luk-
te, het spel werd deze keer 
bepaald door Mixed.
Met 21-13 en 21-12 werd 
de wedstrijd gewonnen.
De tweede GD werd ge-
speeld door Maarten en 
Angela. Superspannend 
want het ging heel lang ge-
lijk op. Er werd hard ge-
werkt en eigenlijk verdien-
den ze zeker een punt, 
maar nipt werd deze goed-
gespeelde wedstrijd afge-
geven. Stand 13-21, 21-13, 
19-21.
Tijdens de HD en DD lukte 
het maar net om het eigen 
spel vast te houden. Maar 
het resultaat mocht er zijn, 
de wedstrijden werden 
beide gewonnen. 
Tussenstand 3-1, dat geeft 
de burger moed.
Tijdens de eerste HE 

kwam Maarten wat traag 
op gang, te traag bleek la-
ter. Erg jammer want de 
twee heren waren zeker 
aan elkaar gewaagd. De 
uitslag laat zien dat er hard 
gewerkt is. 19-21 en 17-21.
De eerste DE van Yvonne 
leverde weer een punt op 
voor Mixed. 21-13 en 21-
18.
Ook Martijn speelde een 
goede singel, hij wist de 
zwakke kant van de tegen-
stander goed uit te buiten. 
21-16, 21-11
Als laatste speelde Angela 
een degelijke wedstrijd. Ze 
gaf de tegenstander weinig 
kans om punten te maken. 
21-11 en 21-10.
Eindstand 6-2.

Competitiewedstrijd 3 de-
cember,  BC 85- Mixed 6
Er zijn van die avonden 
dan zegt de uitslag ge-
noeg, geen woorden meer 
aan vuil maken dus.
Zo’n avond hadden we. We 
waren allemaal in vorm en 
dus werden er mooie wed-
strijden gespeeld.
Met een uitslag van 1- 7 
konden we tevreden naar 
de bar. 
Inmiddels staan we op een 
gedeelde 1e plaats. Ok 
moi.

Mixed 6, derde klasse 1

Mixed 6 –  Con 
Brio 7
Door Yvonne Lahaije

Mixed 6, derde klasse 1

BC‘85 - Mixed 6
Door Yvonne Lahaije

opaenomaopeen-
nateam speelt 
met 2 invalsters
Door Toon Slaets

zijn toch te sterk en met 17-
21 is de set voor Deurne. In 
de tweede set loopt het 
minder goed deze gaat met 
10-21 naar Deurne. On-
danks verlies een goede 
partij van Dora en Monique 
proficiat dames.

Tini neemt het op tegen de 
sterkste heer van heiakker 
in het HE, dat het voor hem 
een hele opgave gaat wor-
den is inmiddels duidelijk, 
het is een gelijkwaardige 
partij beide heren gaan er 
voor tot 18-18 is het nog 
helemaal open doch de 
laatste punten gaan naar 
Deurne en wel met 18-21, 
in de tweede set speelt de 
conditie een rol de veel jon-
gere tegenstander van Tini 
is in het voordeel en beslist 
de set met 10-21, goed ge-
speeld Tini je kunt ten slot-
te niet alles winnen.

Annie neemt het eerste DE 
voor haar rekening, ook 
hier is in het begin niet te 
zeggen wie de bovenlig-
gende partij is maar gaan-
de de wedstrijd neemt de 
Heiakker dame wat afstand 
en wint met 13-21.In de 
tweede set komt Annie veel 
beter in haar spel tot op het 
eind blijft het spannend 
doch met 19-21 (nipt) gaat 
ook deze set naar Deurne 
jammer Annie maar er ko-
men nog meer kansen let 
maar op.

Theo voor het tweede HE, 
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Programma en uitslagen senioren

Programma nov/dec 2015
wo 6-1 Brabantia 1-Mixed 2 1

Beker 4 Mixed - Phoenix 10

Mixed 1-Con Brio 1 13

do 7-1 Mixed 4 - Hanevoet 3 5

wo 13-1 Mixed 6 - Mierlo 6 3

Phoenix 4 Mixed 8 10

Mixed 2 - Con Brio 3 12

do 14-1 Mixed 5 - Mierlo 4 2

wo 20-1 Mixed 3 - Fair Play 1 4

Mixed 1 - BCAB 1 11

do 21-1 Never Down 2-Mixed 7 2

SRH 2 Mixed 5 12

wo 27-1 Mixed 8 - Mierlo 10 3

Con brio 4 - Mixed 2 5

Mixed 4 - Mierlo 5 12

Mixed 7 - Mierlo 8 14

do 28-1 Rooise BC2 - Mixed 6 2

wo 3-2 Mierlo 3 - Mixed 3 1

Uitslagen
12-11 Brabantia 3 -Mixed 4 0-8

Hanevoet 5 - Mixed 6 3-5

Dommelen 4 - Mixed 8 6-2

BCV 3 - Mixed 7 3-5

18-11 Mixed 1 - gemert 2 4-4

Sm Bruang 2- Mixed 3 3-5

25-11 Mixed 5 - Dommelen 2 3-5

Mixed 6 - Con brio 7 6-2

Mixed 8 - Mierlo 9 5-3

26-11 Bakel 1 - Mixed 2 2-6

Mixed 4 - BCAB 5 8-0

2-12 Mixed 7 - Heiakker 2 0-8

Sm Bruang - Mixed 1 5-3

3-12 Mixed 3 - BC 85 1 3-5

BCAB 4 - Mixed 5 5-3

BC 85 2- Mixed 6 1-7

9-12 Phoenix 1 - Mixed 2 1-7

Gemert 4 - Mixed 4 2-6

Boemerang 1 - Mixed 3 6-2

10-12 Mierlo 1 - Mixed 1 6-2

Scoringspercentages  Heren

TOTAAL
s w %

1 Bas Fransen 15 13 87
2 Jeroen Lutterman 15 13 87
3 Peter van Leuken 6 5 83
4 Ton Slaets 13 10 77
5 Paul van de Vegt 13 10 77
6 Remco Driessens 8 6 75
7 Teun van de Vorst 11 8 73

 

Scoringspercentages  Dames

TOTAAL
s w %

1 Evelien Kuypers 12 12 100
2 Yvonne Lahaije 15 14 93
3 Anniek van Leuken 15 13 87
4 Angela van Gelder 12 10 83
5 Anke van Dijk 14 11 79
6 Anne Kluijtmans 10 7 70
7 Betsie van Hoof 6 4 67

 

Scoringspercentages senioren

heel goede partij gespeeld 
wat te zien is in de uitsla-
gen ik ben er van overtuigd 

dat Monique na een paar 
jaar competitie een ge-
duchte tegenstandster 
wordt in de vierde klasse 
proficiat Monique met een 
mooie en goede partij.
Ondanks 0-8 verlies was 
de stemming bij het natafe-
len opperbest wij als team 
hebben het vermogen om 
sommige dingen snel te 
vergeten en dit is er zo 
een, dit is ook een van 
onze sterke punten zal ik 
maar zeggen graag tot 
ziens bij de volgende wed-
strijd.

Dora en Monique bedankt 
voor het invallen indien no-
dig graag tot een volgende 
keer, wat Monique betref 
een transfer wordt door 
ons overwogen het is maar 
dat je het weet.

de laatste weken is Theo in 
goede vorm hopelijk kan 
hij dit doortrekken, maar 
vandaag loopt het niet om 
een of andere reden Theo 
heeft geen grip op de wed-
strijd ondanks dat hij er 
voor 100% voor gaat het 
lukt niet, met 8-21 en 11-21 
is de partij voor Deurne. 
Jammer Theo volgende 
keer weer nieuwe kansen.

Onze invalster Monique 
neemt het laatste DE voor 
haar rekening, ze speelt 
tegen een oud BC Mixed 
dame Esther Verschuuren, 
beide dames geven elkaar 
weinig toe de punten val-
len over en weer maar de 
ervaring van Esther geeft 
de doorslag met 17-21 en 
15-21 is de partij voor Es-
ther. Monique heeft een Tegenstandster 

Esther Verschuuren
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Prikbord

2de klasse  2

1 Dommelen 2 31-6

2 Mierlo 4 26-5

3 SRH 4 26-5

4 BCAB 4 22-5

5 Heiakker 1 16-5

6 Mixed 5 14-5

7 Hanevoet 4 9-5

Topklasse
1 Con Brio 1 40-7

2 Gemert 1 39-6

3 Con Brio 2 31-6

4 BCAB 1 28-6

5 Gemert 2 27-6

6 Ganzeveer 1 22-6

7 Sm Bruang 1 20-6

8 Mierlo 1 17-7

9 BCV 1 16-7

10 Mixed 1 16-7

3de klasse 1

1 Hanevoet 5 30-5

2 Mixed 6 30-5

3 Con Brio 7 26-5

4 Rooise BC 2 24-5

5 BC 85 2 15-5

6 Gemert 6 11-5

7 Mierlo 6 8-5

 2de klasse 1

1 Mixed 4 36-5

2 Hanevoet 3 28-5

3 Brabantia 3 24-5

4 Gemert 4 22--6

5 Mierlo 5 20-5

6 BCAB 5 8-5

7 Ganzeveer 2 6-5

Overgangsklasse 1

1 Boemerang 1 27-5

2 Mierlo 3 24-5

3 Fair Play 1. 20-5

4 Mixed 3 19-5

5 BC 85 1 15-5

6 Sm Bruang 2 15-5

Standenlijst

 4de klasse 2

1 Heiakker 2 33-5

2 Someren 3 32-5

3 Never Down 26-5

4 Mixed 7 19-5

5 Mierlo 8 16-5

6 BC 85 3 11-6

7 BCV 3 7-5

 4de klasse 1

1 Ganzeveer 3 30-6

2 Dommelen 4 26-5

3 Someren 2 25-5

4 Phoenix 4 23-5

5 Mierlo 9 19-5

6 Mixed 8 17-5

7 Mierlo 10 4-5

Hoofdklasse
1 Hanevoet 1 31-6

2 Con brio 4 30-6

3 Mixed 2 30-6

4 Con Brio 3 27-6

5 Brabantia 1 26-6

6 Bakel 1 24-6

7 SRH1 22-6

8 Phoenix 2 20-6

9 Brabantia 2 16-6

10 Phoenix 1 14-6

Prettige feestdagen

Wel versieren             hoor!
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-Schilderen: binnenwerk, buitenwerk, onderhoud en nieuwbouw.
-Glaszetten: isolatieglas, figuurglas en glasschades.
-Wandafwerking: behangen, sauzen en spachtelputz

Bel geheel vrijblijvend voor advies of voor een eventuele inspec-
tie van het bestaande schilderwerk.

Oude Bemmerstraat 5   5741 EA   Beek en Donk
Tel. 0492-468931       Fax 0492-468293
GSM 06-51865334     Email: info@schilderwerkenjdejong.nl

Bezoek ook eens onze website: www.schilderwerkenjdejong.nl
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