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Agenda

4 december: Pieten- en ouder/kindavond 
(jeugd)
11 december: Zaal dicht ivm opbouw kerstshow, 
Racketlon (senioren)
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.

Noteer deze data in je agenda!

Van NSL naar SL: Niemand 
Van SL naar NSL: Lauri de Greef

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes To-

taal
Jeugd 22 39   61
Senioren 47 60 107

Ereleden 1 5     6
Totaal: 48 65 22 39 174

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

Stefan Schepers 
Esther v Schijndel

Sem Mulder
Ilse Lahaije
Imke Naus
Lieke Naus

Van de redactie...

Redactie
Marlie Fransen 

(lay out)
Ruud Fransen

Angela v Gelder
Arne vd WijdevenArne vd Wijdeven

Het is herfst.
De vogeltjes zijn op weg naar het zuiden. Of ze blijven in 

Nederland. De herfstvakantie zit erop. Dus de meeste 

Nederlanders zijn weer lekker warm thuis. Of lekker warm in 

de zaal. Skwiek, piep, twieets.

Neenee, dit is niet een geluidenkakafonie uit mobiele 

telefoons. Het is het heerlijke geluid van stroeve schoenen op 

een badmintonveld. Heerlijk. Kan zo mee doen aan Wedden 

dat. Met de ogen dicht raden welke sport wordt beoefend. 

Enkel luisterend naar de schoenen kom ik er wel uit.

Een piepconcert is dan een volleybalwedstrijd. Korte ritmische 

piepjes is tafeltennis. Schuifpiepjes met stappen is dan 

basketbal. Helemaal geen geluid? Euhm, ja ik weet t. Dat is 

dan de alternatieve badmintonavond tijdens een rik en joker 

concours.
Hoe dan ook, skwiek, piep, twieets. Zo klonk het tijdens een 

supergoed verlopen clubkampioenschappen gebeuren. Ik heb 

ervan genoten. De kleinsten rennend naar een lege baan om 

die op te warmen. De wat ouderen vooral zorgen dat de haren 

goed zitten alvorens aan de wedstrijd te beginnen. De 

senioren die we regelmatig uit de kantine moesten halen 

omdat de geluidsinstallatie daar niet werkte. En de oudere 

jongeren die een enorm stevig partijtje speelden en de half 

centennium jongere jeugd liet zien dat ze nog bij lange na niet 

uitgespeeld en uitgetelt zijn. Ik heb zelf met ontzettend veel 

plezier een aantal wedstrijden geteld. Heerlijk.

Ik herinner me van vroeger dat Jan dan met een professionele 

camera fotos maakte. Tussen de banen laverend. Jan was (en 

is) een badmintonman dus hij wist precies wanneer te knippen 

en hoe te lopen. Wij hebben nu ook een Jan, maar die heet 

Marlie. Ook zij maakt prachtige fotos en ze weet de juiste 

momenten te kiezen.

Zo zag ik zelfs op facebook een heel mooi filmpje van de 

heren finale. Canto tegen Ruud(je). De moeite van het kijken 

waard. Skwiek, piep, twieets.

De clubkampioenschappen zitten erop. De meeste clubleden 

hebben de spierpijn weer weggewerkt. Nu komen ze weer fijn 

naar de zaal. Skiwek, piep, twieets.

Arne
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Bestuursmededelingen

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 15-09-2015 
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.

MINIMIKS November 2015

Van jullie voorzitter

Het seizoen is lekker onderweg. De meeste teams hebben er 
in de competitie al een aantal wedstrijden opzitten, de alge-
mene ledenvergadering is prima verlopen met een grote op-
komst, dat geldt ook voor de clubkampioenschappen, de 
trainingen worden druk bezocht (zowel bij de jeugd als bij de 
senioren) en de eerste bekerwedstrijden zijn gespeeld. 

Er zitten weer een aantal mooie evenementen aan te komen en ook daar 
zijn een heleboel mensen binnen de club al weer druk mee bezig. Welke 
evenementen? Je kunt het tegenwoordig op allerlei manieren tot je nemen 
bij BC Mixed. De kalender staat in iedere uitgave van de Minimiks, is terug 
te vinden op de website en hangt op het bord in de zaal. Nieuw in de infor-
matievoorziening zijn de schermen die sinds kort in de kantine hangen. 
Daar zal iedere vrijdag het laatste nieuws, activiteiten, foto’s en wat er nog 
meer gezegd kan worden te zien zijn. En mooie extra aanvulling voor onze 
vereniging.

De feestdagen komen al weer snel dichtbij. Dit jaar betekent het dat er een 
heleboel vrijdagen in december uitvallen. Maar zoals het Mixed betaamt, 
proberen we dan toch weer iets te organiseren om de traditionele vrijdag-
avond niet zomaar voorbij te laten gaan. Nieuw in het assortiment is Rac-
ketlon. Dit organiseren we in samenwerking met de beheerders van de 
kantine. Uitgebreide informatie staat ook in deze Minimiks en is te lezen op 
de website. Je bent op vrijdag 11 december in ieder geval van harte wel-
kom in de tennishal (LET OP) voor een potje tennis, squash, kaarten of 
sjoelen. Hoe veelzijdig wil je het hebben!

Rest mij om iedereen nog veel succes te wensen met het vervolg van het 
seizoen. 

Ton Slaets

1.Opening 15-09
Ton  opent de vergadering 
om 20.30 uur.
2.Ingekomen en uitgegane 
stukken
Ingekomen: •Mail van de 
HBB met de stukken voor de 
ALV. •Mail van de nieuwe be-
heerders met de stand van 
zaken van de aandachtspun-
ten in de sporthal en de kan-
tine.
3.Notulen bestuursverga-
dering d.d. 22 juli 2015
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4.Financien
•De begroting voor het ko-
mend seizoen besproken. 
 5.Ledenbestand
•Nieuw: niemand. •Gestopt: 
Sem Mulder  •Van SL naar 
NSL: niemand.
•van NSL naar SL: niemand.
6.Commissies 
•Recr.  –De beginnerscursus 
gaat lopen van 9/10 t/m 15/1. 
Op 15/1 is ook 
de nieuwjaarsreceptie. Ton 
zorgt voor aankondiging in 
de minimiks,
mooilaarbeekkrant en op de 
website. -Op 25/9 is het in-
stuif voor de jeugd en de se-
nioren. Ook is het
husseltoernooi voor de 
senioren.•JC: -De vergader-

ruimte is niet beschikbaar 
omdat Hilly geen loper meer 
heeft. Anja neemt dit op met 
de beheerders.  •Red:  
-Deadline minimiks is 25/9. 
•Bac: -De Mixed-Grill is pri-
ma verlopen. •TC: -De uit-
nodigingen voor de club-
kampioenschappen gaan 
deze week  de deur uit. In-
schrijven dit keer niet digi-
taal. Opgeven kan voor de 
jeugd bij Marjan en bij Anja 
voor de senioren. Betaling 
bij opgave.  
•CC: -Trainingsschema be-
sproken.  •PR:      -Radio 
Kontakt en de Mooilaar-
beekkrant vragen voor
 clubkampioenschappen.          
 7. ALV
•Kort besproken, de voorbe-
reidingen lopen.
8. Rondvraag
•Alv van de HBB 
besproken.•De volgende 
vergadering is op maandag 
12/10.
9. Sluiting
Ton sluit de vergadering om 
23.15

1.Opening 
Ton  opent de vergadering 
om 20.10 uur.
2.Ingekomen en uitgega-
ne stukken

Ingekomen: •Brief van de 
Gemeente Laarbeek met 
een uitnodiging voor een bij-
eenkomst op 10 november 
met als onderwerp de subsi-
die. •Uitnodiging voor het 
toernooi van Oirschot.
•Mail van Arne met vragen 
voor de ALV.
3.Notulen bestuursverga-
dering d.d. 15 september 
2015
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4.Financien
•De kosten van incasso’s, 
pasjes en andere diensten 
wordt voor ons duurder om-
dat de bank de kosten hier-
van gelijktrekt met die van 
het bedrijfsleven. 
 5.Ledenbestand
•Nieuw: Stefan Schepers, 
Rune van der Vorst, Esther 
van Schijndel. •Gestopt: Ilse 
Lahaije, Imke en Lieke 
Naus. •Van SL naar NSL: 
Laurie de Greef. • van NSL 
naar SL: niemand.
6.Commissies 
•Recr.  –Begeleiding en op-
vang nieuwe leden bespro-
ken. •JC:-Anniek neemt de 
taak van Marjan 
over(jeugdtoernooien).          
•Red:   -Op de mail naar de 
leden, papier of digitaal, zijn 
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tot nu toe ongeveer 25 reac-
ties gekomen. Uitslag fifty-
fifty. •Bac;-De spelletjes-
avond en racketlon zijn in 
voorbereiding.   •TC:    -Nieu-

we leden voor de TC worden 
gezocht.
7. Rondvraag
•De volgende vergadering is 
op donderdag 19/11.

8. Sluiting
Ton sluit de vergadering om 
0.00 uur. Notulen jaarvergadering

Suzanne Bouwman
Harrie vd Vegt
Noortje vd Eijnde
Novi Wieland
Nick vd Elzen
Chiel Meulendijks
Jadzia Spaan
Bas Fransen

Nick Meulensteen
Ronald Hertogs
Mark vd Aa
Lisa Versteegen
Claudia Krone
Dorien Maas

20-11
23-11
25-11
26-11
28-11
02-12
06-12
07-12

17-12
18-12
20-12
20-12
26-12
27-12

Op 6 oktober 2015 is geboren:
Niels

Zoon van Erwin en Ilja Reijnders
Kapelstraat 8A

5741 CE Beek en Donk

             Op 24 oktober 2015 is geboren:
Stan

Zoon van Remco en
 Meriam Driessens

Beukenlaan 38
5741 DK Beek en Donk

Broertje van Tim

Op 6 oktober 2015 is geboren:              Op 24 oktober 2015 is geboren:
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1. Opening.
Om 22.55 uur opent onze 
voorzitter Ton Slaets de 
vergadering en heet ieder-
een van harte welkom, in 
het bijzonder de erevoor-
zitters, Jan Driessens en 
Ruud Fransen en de erele-
den Dora Polman, Peter 
van Leuken en Rien van 
Kessel.
Ton bedankt iedereen voor 
de goede opkomst  Afge-
meld voor de vergadering 
hebben zich: Arne van de 
Wijdeven, Ruud van Kils-
donk, Inge van Griensven, 
Ellen Kuhn, Jowan Iven, 
Deany Muller, Betsie van 
Hooff, Angela van Gelder, 
Maridy Daems, Evelien 
Kuijpers, Mascha Werner, 
Yvonne Lahaije, Hennie 
Spaan en Marian van de 
Wildenberg.
Zoals gebruikelijk geeft 
Ton een terugblik op het af-
gelopen seizoen.
Het seizoen 2014-2015 
was vooral een seizoen 

Notulen Algemene Ledenvergadering B.C. Mixed d.d. 16 Ok-
tober 2015

van vernieuwing. Nieuwe 
clubshirts, nieuwe trainer, 
nieuwe website, veel nieu-
we leden, nieuwe activitei-
ten en nieuwe vrijwilligers. 
Vernieuwing betekent 
vooruitgang en is daarom 
erg belangrijk.Verder vat 
Ton het seizoen samen 
met een activiteit van elke 
comissie. 
2. Ingekomen/uitgegane 
stukken/
mededelingen
Een mail van Arne met en-
kele vragen en voorstel-
len, deze wordt tijdens de 
rondvraag behandeld. 
Verder ligt alle correspon-
dentie ter inzage bij het 
secretariaat.
3. Notulen ALV d.d. 24 
Oktober 2014.
Te lezen in de Minimiks 
van November 2014 en 
aan iedereen verstuurd 
samen met de uitnodiging 
voor de ALV. Deze wor-
den goedgekeurd met 
dank aan de secretaris..

4. Jaarverslag secreta-
ris.
Te lezen in de Minimiks van 
oktober 2015.Dit verslag 
wordt onder dankzegging 
aan de secretaris goedge-
keurd.
5. Jaarverslag penning-
meester seizoen 
2014/2015
Te lezen in de Minimiks van 
Oktober 2015. Peter geeft 
aan dat er geen bijzonder-
heden zijn. Het verslag 
wordt onder dankzegging 
aan de penningmeester 
goedgekeurd.
6. Verslag kascommis-
sie.
De kascommissie bestond 
uit Angela van Gelder, 
Maarten Maas en Paul 
Boelens. Door omstandig-
heden kon alleen Angela 
aanwezig zijn bij de con-
trole. Ton geeft de verga-
dering 2 opties: 
1. de leden stemmen in 
met het verslag en verle-
nen op basis ervan dechar-
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ge aan het bestuur. 2. Een 
nieuwe controle binnen 4 
weken na deze vergade-
ring. Bij goedkeuring 
wordt dit opgenomen in 
de notulen. Wordt er geen 
goedkeuring gegeven dan 
volgt een extra ledenver-
gadering waarin het be-
stuur zich zal verantwoor-
den. Bij de stemming kiest 
de meerderheid voor optie 
1. Ton leest daarna het 
verslag van de kascom-
missie voor. Het bestuur 
wordt decharge verleend 
voor het gevoerde financi-
ele beleid. 
7. Begroting 2014/2015
De begroting is te lezen in 
de Minimiks van Oktober 
2015. Peter geeft een al-
gemene toelichting op de 
begroting.  De begroting 
wordt onder dankzegging 
aan de penningmeester 
goedgekeurd.
8a. Bedanken kaderle-
den
De volgende jubilerende 
kaderleden worden door 
Ton bedankt met een bos 
bloemen: -Marlie Fran-
sen, 5 jaar jeugdcommis-
sie -Monika Slaets, 5 jaar 
jeugdcommissie -Ton 
Slaets, 5 jaar jeugdcom-
missie -Rien van Kessel, 
25 jaar begeleider jeugd-
kamp -Toon Boetzkes, 25 
jaar begeleider jeugd-
kamp -Dick Paulussen, 10 
jaar toernooicommissie
-Harrie van der Vegt, 10 
jaar websitecommissie
-Anja Beekmans, 10 jaar 

bestuur
8b. Jubilarissen
Het afgelopen seizoen 
hadden we 3 jubilarissen:
-Annie Boetzkes, 25 jaar 
lid -Wendy Verbrugge, 25 
jaar lid -Ruud van Kilsdonk, 
25 jaar lid Zoals gebruike-
lijk ontvangen alle jubilaris-
sen een mooie oorkonde.

 9. Verkiezingen kas-
commissie
Aftredend is Maarten 
Maas.Monika Slaets stelt 
zich beschikbaar als nieuw 
lid van de kascommissie.
10. Verkiezingen
In het bestuur zijn aftre-
dend en herkiesbaar: Stan 
van der Heijden en Ton 
Slaets. Er heeft zich nie-
mand verkiesbaar gesteld 
en de vergadering gaat ak-

koord met de herverkiezing 
van Stan en Ton.
11. Rondvraag
Ruud Fransen, Martijn van 
Oeffel en Arne van de 
Wijdeven(per mail) melden 
zich voor de rondvraag.
Martijn: er zijn erg weinig 
banen om vrij te spelen tij-
dens het eerste uur.
Voorstel om de speeltijd in 
die periode in te korten van 
20 naar 10 minuten.
Maarten: vaste regel of per 
avond kijken naar de op-
komst? Wordt een vaste 
regeling.  Toon Slaets: ook 
tijdens de avond dat er vrij 
spelen is? Nee, alleen als 
er getraind wordt.
De meerderheid van de 
vergadering is voor. De wij-
ziging gaat komende week 
in.
Arne: geeft allereerst com-
plimenten aan alle vrijwilli-
gers en aan de penning-
meester. Vraag 1: is een 
lagere contributie mogelijk 
gezien de grote financiële 
reserve. Antwoord Ton: We 
hebben inderdaad een 
hoge reserve. Die is onder 
andere ontstaan door het 
geld wat we met Kwizut 
hebben binnengehaald. 
Hiervan hebben we vorig 
jaar gezegd dat we dit zul-
len besteden aan badmin-
ton gerelateerde zaken 
voor de vereniging. Voor-
beeld daarvan zijn de bij-
dragen die we leveren aan 
de clubshirts en de shuttle 
sleutelhangers die we voor 
de jeugd hebben aange-

schaft.  Deze reserve biedt 
dus de mogelijkheid om 
naast de geplande uitga-
ven extra uitgaven te doen 
voor bijvoorbeeld nieuwe 
evenementen. Daarnaast 
krijgen we de komende ja-
ren te maken met een stij-
ging van de huurkosten 
voor de zaal en is het niet 
zeker dat de subsidie die 
we jaarlijks ontvangen van 
de gemeente blijft bestaan.  
We kiezen er dus niet voor 
om de contributie te verla-
gen. Vraag 2: Tijdens het 
eerste uur van de jeugd-
training staan er banen 
leeg. Is het een idee om die 
banen te gebruiken voor 
mensen die eerder willen 
spelen. Antwoord Ton: Al-
leen in het eerste uur van 
de jeugdtraining zijn er en-
kele lege banen. Het twee-
de uur zit helemaal vol. De 
jeugdcommissie is nog 
steeds erg actief bezig om 
ook het eerste uur vol te 
krijgen. Daarnaast wordt 
op dit moment de mogelijk-
heid onderzocht om kinde-

ren eventueel al op een 
jongere leeftijd aan te ne-
men. Nu is de leeftijds-
grens 6 jaar. Als we dit 
gaan doen, dan hebben we 
de extra capaciteit in het 
eerst uur nodig om deze 
groep te kunnen plaatsen.  
Dus we gaan op dat tijdstip 
geen senioren laten spelen 
Vraag 3: BC Mixed is een 
grote vereniging met een 
grote vertegenwoordiging 
binnen de HBB-organisa-
tie. Daarnaast speelt een 
stevig aantal leden compe-
titie bij de HBB. Het vol-
gend seizoen treden 3 le-
den van het HBB hoofdbe-
stuur af. Voorzitter, secre-
taris en bondscompetitie-
leider. 3 jaar geleden heb 
ik een commissie geleid 
om 2 bestuursleden te vin-
den en we zijn daar met de 
grootst mogelijke moeite in 
geslaagd. Ik verwacht nog 
meer moeite om deze keer 
een nieuw drietal te vin-
den. Naar mijn mening is 
dat bedreigend voor de 
competitie van 2016-2017. 
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Maatschappelijke stage      door Marlie Fransen

Misschien hebben jullie het al opgemerkt. Tussen de jeugdbegeleiders in het eerste uur 
is iemand nieuws te bespeuren. Leslie Heerdink jeugdlid van onze vereniging en spe-
lend in Mixed 4  komt de jeugdbegeleiding de komende 
tijd een aantal uren helpen. (30 uur) 
Zij moet voor school een maatschappelijke stage doen. 
Een maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in 
het voortgezet onderwijs door een stage op een an-
dere manier hun omgeving leren kennen en dat ze een 
actieve bijdrage leveren aan de samenleving. 
Leslie gaat helpen in de groep van Marieke en Angela 
en heeft er heel veel zin in. 
Wij wensen Leslie heel veel succes met haar stage. Leslie tijdens de clubkampioenschap-

pen bezig met haar stage. 

Is ons bestuur genegen om 
samen met de 4 andere 
grote verenigingen (Mierlo, 
Con Brio, Gemert en Ha-
nevoet) en het huidige HBB 
bestuur te zoeken naar een 
oplossing? Ik bied me aan 
om dat samen met Mixed 
te organiseren.
Antwoord Ton: Zoals eer-
der in de inleiding gezegd 
is de zorg van Arne een te-
rechte zorg. Uiteraard heb-
ben wij als bestuur ook na-
gedacht over deze situatie 

en zijn wij zeker bereid om 
samen naar een oplossing 
te zoeken. Wij vinden het 
erg fijn dat Arne zich aan-
biedt om hierin mee te den-
ken en te helpen
Dit is meteen een oproep 
aan al onze leden. Heb je  
interesse om bij de HBB in 
de competitie commissie te 
stappen of zou je een be-
stuursfunctie willen bekle-
den dan horen wij dat na-
tuurlijk graag. Ruud en 
Martin zijn hier vanavond 
aanwezig als lid van BC 
Mixed, maar zij zijn natuur-
lijk ook de huidige voorzit-
ter en secretaris van de 
HBB. Heb je specifieke 
vragen of wil je meer weten 
dan kun je uiteraard bij hen 
terecht. 
Wij zullen op korte termijn 

contact zoeken met Arne 
om een bijeenkomst te or-
ganiseren met het HBB be-
stuur en andere verenigin-
gen.  Ruud Fransen geeft 
aan blij te zijn met de reac-
tie van onze vereniging.
Geeft als waarschuwing 
nog dat 1 maart een peil-
datum zal zijn. De eventu-
ele samenwerking met an-
dere bonden wordt nog 
besproken, de eerste optie 
blijft toch opvolging in het 
bestuur van de HBB. Daar-
naast bedankt Ruud het 
bestuur en de vrijwilligers.
12. Sluiting:
Om tien over 11 sluit Ton 
de vergadering en bied ie-
dereen een consumptie 
aan.
Gert Lahaije
Secretaris B.C. Mixed

             
 

Hallo jongens en meisjes

De clubkampioenschappen van dit jaar zitten er al weer op. 

Wat was het een gezellig toernooi en wat hebben jullie alle-

maal goed je best gedaan. De nieuwe clubkampioenen zijn 

Novi Wieland en Michael Hollanders. Verderop in deze mini-

miks lees je hierover meer. 

Op zaterdag 14 november hebben al jullie trainers een bij-

scholings cursus gehad zodat ze jullie nog beter les kunnen 

gaan geven. Ik hoop dat ze veel geleerd hebben en wens ze 

heel erg veel succes met het training geven.  Over deze dag 

heeft Ruud v Kilsdonk een stukje geschreven.

Misschien heb je de foto hiernaast al gezien, we hebben een 

prins in ons midden. Koss van de Wijdeven is de komende 

carnaval  jeugdprins in Papgat, St. Oedenrode. We wensen 

hem veel plezier. 
Er staat nog veel meer in deze minimiks (kidszone), bekijk 

hem maar snel.

Heel veel lees-, kijk- en puzzelplezier.

Namens de redactie en de jeugdcommissie,   

 Marlie Fransen.

Te vaak hoor ik dat vereni-
gingsbesturen aangeven 
dat ze zelf al dun in de vrij-
willigers zitten. Daarmee 
wordt mij duidelijk dat een 
bestuur bepaald dat hun 
leden geen interesse heb-
ben in een plek binnen de 
HBB organisatie.
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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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Clubkampioenschappen   

Clubkampioenschappen-
BC Mixed 2015 was we-
derom weer een super ge-
zellige dag met vele span-
nende wedstrijden. 
Jong en oud heeft zich de 
hele dag vermaakt. 
Met veel versleten shuttles 
en zelfs een kapot racket 
gingen de wedstrijden er 
fanatiek aan toe. 
Voor de vroege afvallers 
was de kantine gelukkig de 

hele dag door open. Waar-
door er om twee uur ‘s mid-
dags al biertjes door de 
zwaar vermoeide spelers 
werden genuttigd. 
Na een hele dag wedstrij-
den gespeeld te hebben, 
bleven de beste mensen 
van de klasse over. Zij 
mochten elkaar nog voor 
de laatste keer die dag uit-
vechten wie er uiteindelijk 
met de titel van 'de beste' 
vandoor mocht gaan. 

En dan het belangrijkste 
van de avond. 

De BEKERS!!!

Monika en Fenna hadden 
de bekers netjes op tijd op-
gepoetst en klaargezet. 

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november stonden de clubkampioenschappen weer 
op het programma. Dit jaar een stuk beter bezocht dan het vorig jaar. Onder lei-
ding van de ervaren toernooicommissie verliepen de twee dagen geweldig. Met 
ruim 40 inschrijvingen verdeeld over 3 klassen en 3 onderdelen per klasse was 
het een druk programma voor de jeugd. Desondanks werd iedere leegstaande 
baan meteen weer ‘ingepikt’ door een groepje jeugdleden om tussendoor nog 
even een wedstrijdje te spelen of om rond de tafel te doen. Er werd zeer sportief 
gespeeld. 

Een gezellige dag 
met spannende 
wedstrijden.

Clubkampioenen in de 
jeugd zijn geworden Novi 
Wieland en Michael Hol-
landers. En bij de senioren 
Anke van Dijk en Ruud van 
Kilsdonk.

Door anke van Dijk

Alle eerste prijswinnaars.

Uitslagen:
•1ste DE/P: Neva vd Vorst. 
•1ste DD/P: Neva vd Vorst 
en Suzie Coppens  •2de 
GD/P: Neva vd Vorst en 
Finne vd Wijdeven •1e 
DE/C: Eva Schardijn •2de 
HE/C: Koss vd Wijdeven  
•2de HD/B: Calvin Bots en 
Mathijs Janssen
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Miecon toernooi                   door Diana Bots

genoteerd dus je weet 
niets. Waardoor onder an-
dere ik eerder naar huis ga 
want mijn kids hebben nog 
gevraagd of ze nog moeten 
spelen maar nee jullie zijn 
klaar. En wat denk je toch 
eentje was er in de prijzen 
gevallen.
Wat was hij boos op zijn 
moeder, ik had er bij moe-
ten zijn.!!! Begrijpelijk maar 
misschien moet MieCon in 
de toekomst iets aan de 
vermeldingen doen en de 
lijsten bijhouden waardoor 
je kunt zien of je door bent 
of in de prijzen bent geval-
len. Och al met al hebben 
wij volwassenen elkaar 
een fijne dag bezorgd ook 
al was het buiten 20 gra-
den pffff. We hebben met 
elkaar gelachen en onze 
kids aangemoedigd. Een 
dag om niet te vergeten. 
De vraag doe ik dit volgend 
jaar weer? Weet ik niet.
Maar toch hebben wij ge-
noten!!
 

Vroeg uit de veren auto 
volgepakt met badminton-
tassen en eten voor de 
dag. Vier kinderen en twee 
volwassenen rijden rich-
ting Mierlo want de wed-
strijden beginnen al om 
half negen. Echter aange-
komen om tien voor half 
blijkt de organisatie nog 
niet helemaal klaar te zijn.
Maar de kinderen krijgen 
bij het aanmelden ieder 
een mooi gevulde zak met 
lekkers om de dag door te 
komen. Echter blijken de 
tribunes echt een mega 
martel bank te zijn; klein en 
hard. Als begeleider wordt 
je niet warm onthaald.
Dan denk je och we pak-
ken dadelijk een bakje kof-
fie in de kantine, nee sorry 
foutje die gaat pas open 

rond de middag.Dus jam-
mer ik had geen mogelijk-
heid om koffie of thee te 
zetten. Maar voor de kids 
geen enkel probleem die 
vermaken zich opperbest 
met elkaar zoals de mixed 
kids dat altijd doen. Iets om 
trots op te zijn. En wij ei-
genlijk ook wel, we hebben 
een vaste plek met alle-
maal mixed mensen. We 
lachen samen en moedi-
gen samen onze kinderen 
aan. Jeetje wat zijn we een 
geweldige club. Ondanks 
de pijn in onze kont van de 
harde banken en pijn in 
onze ruggen van de ver-
keerde houding. Wij blijven 
trots op alle kids ze zijn top.
Maar oh ik snap niks van 
het systeem dat ze spelen.
De uitslagen worden niet 

In Mierlo werd op zondag 1 november voor de zesde 
keer het MieCon jeugdtoernooi gehouden. Onze ver-
eniging was goed vertegenwoordigd met 16 jeugdle-
den. Ze vielen niet allemaal in de prijzen maar hebben 
stuk voor stuk een mooi toernooi gespeeld. 
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Door Ruud van Kilsdonk
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 ik word 
   daar zo moe
       van. Van 
              badminton

 help ik
 zit in de
 knoop

  komt van 

op je vingers

     te
llen

   Balen
 Er zitten 
maar 23 
chipjes in 
   deze zak

zo krijg je
 nooit meer 
koude voeten

lastig, een Siamese 
                 tweeling zijn

 kijk, twee badmintonnende
                kabouters 

ik ben Geraar 
    met de airgitaar

Door Ruud van Kilsdonk

Heuvelplein 20    5741 JK    Beek en Donk   TEL:0492-450499
KEUZE UIT DIVERSE BADMINTONRACKETS EN INDOORSCHOENEN VAN VERSCHILLENDE MERKEN.

TEVENS VOOR NIEUWE BESPANNINGEN EN GRIPS.
WWW.SPORTSHOPLAARBEEK.NL

oh man, 
nu moet ik 
ook nog tellen

 is dat nou een zwarte 
      piet daarboven? wat komt er

          na drie?

vierrrrrr

 ik word zo wel een 
halve meter langer
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Terugkomdag jeugdbegeleiders

Jeugdtrainers trai-
nen training,
 
Zaterdagochtend 14 no-
vember om 9.00 uur start 
de jeugdbegeleiding van 
het ons zo geliefde BC 
Mixed met een leerzame 
training. De training is ver-
zorgd door Marlie Fransen 
en uitermate goed voorbe-
reid. Het trainen en oplei-
den van onze jeugd is be-
langrijk, omdat het bij-
draagt aan het plezier in 
badminton en het enthou-
siast hebben en houden 
van onze jeugdleden. Ze 
zijn immers ook de toe-
komst.

 
De ochtend bestond uit 
drie delen. Als eerste theo-
rie, gevolgd door praktijk 
en ten slotte een evaluatie 
onder het genot van een 
broodje vette hap. De theo-
rie ging in op de zaken die 
van belang zijn bij het trai-
ning geven. Drie elemen-
ten zijn van belang om een 
goede training in elkaar te 
zetten: I) HET, de stof; II) 
WIJ, de groep; III) IK, de 
trainer. De theorie gaat ook 
in op het aanleren van 
nieuwe slagen en welke 
stappen daarbij te zetten. 
Het gaat bij de jeugd lang 
niet altijd om een perfecte 
uitvoering, maar veel meer 

om de juiste basis princi-
pes.
Na een uur theorie gaat de 
groep de zaal in. Marlie 
heeft per trainingsgroepje 
een opdracht gegeven, de 
trainers hebben op basis 
van die opdracht een trai-
ning voor moeten berei-
den. Daarna komt ieder 
trainersduo/ trio aan de 
beurt om les te geven aan 
de kinderen. Deze kinde-
ren bestaan uit de overige 
trainers die ieder een ei-
gen opdracht krijgen (rac-
ket verkeerd vastpakken, 
slag verkeerd uitvoeren, 
etc.). Ten slotte blijft nog 
een groep observanten 
over, die kritisch kijken of 
de theorie in de praktijk 
gebracht wordt. De aftrap 
door het eerste groepje is 
natuurlijk het moeilijkste - 
zenuwachtig gelach door 
de zaal - maar gaat al snel 
over in een serieuze oefe-
ning. De kop is eraf. Per 
groep is ook groei te zien, 

EERSTE TWEEDE DERDE VIERDE

HEA Michael Hollanders Tristan Verstappen Vince v Mierlo Calvin Bots

DEA Novi Wieland Eva Schardijn Robin Slaets Lieke Fransen

DDA Bregje Hoeks /Novi 
Wieland.

Eva Schardijn/
Robin Slaets

Anne Meulensteen /
Meike v Zutven

Lieke Fransen/
Anne Slaets

HDA Michael Hollanders 
/Nick Meulensteen

Brady Bots/Tristan 
Verstappen

Calvin Bots/ Joran 
Jansen

Vince v Mierlo

GDA Michael Hollanders 
/Anne Meulensteen

Nick Meulensteen/ 
Bregje Hoeks

Tristan Verstappen/ 
Novi Wieland

Calvin Bots/ Lieke 
Fransen

HEB Koss vd Wijdeven Andrew Bots Jasper Wissman Lcas v Deursen

DEB Jente Jansen Pleun Schenk Kelly de Louw Imke de Beer

HDB Andrew Bots/ Koss 
vd Wijdeven

Olaf v Gelder/ Jas-
per Wissmann

Lucas v Deursen

DDB Imke de Beer/ Kelly 
de Louw

Pleun Schenk/ Pien 
Sijmens

Jente Jansen /Floor 
Swinkels

GDB Lucas v Deursen/ 
Imke de Beer

Andrew Bots/ Jente
Jansen

Koss vd Wijdeven/ 
Pien Sijmens

Jasper Wissmann/ 
Floor Swinkels

HEC Marik Jansen Finn vd Wijdeven Niels vd Kerkhof Rune vd Vorst

DEC Neva vd Vorst Mirne Jansen Xaxie Eekels Irene Slaets

DDC Xaxie Eekels/ Neva 
vd Vorst

Mirna Jansen/ Puck 
Kuijten

Irene Slaets/ Suzie 
Coppens

Fenna vd Meulen-
graaf

HDC Marik Jansen/ Finn 
vd Wijdeven

Niels vd Kerkhof/ 
Rune vd Vorst

GDC Niels vd Kerkhof/
Xaxie Eekels

Marik Jansen/ 
Mirne Jansen

Rune vd Vorst/ 
Neva vd Vorst

Finn vd Wijdeven/
Irene Slaets

Uitslagen clubkampioenschappen jeugd
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Hoe gaat dit in z’n werk?
Een paar weken voor een toernooi is, krijg je een mail gestuurd. Ook krijg je bij de trai-
ning een briefje mee naar huis.

Als je dan mee wil doen, zoek je zelf iemand om mee samen te spelen. Als je niemand 
kan vinden, vraag je jouw trainer om hulp. Als je nou echt niemand kan vinden, kan jij je 
toch bij mij opgeven. Dan zal ik aangeven bij de toernooicommissie dat jij nog iemand 
zoekt om mee te spelen.

Als je mee doet, lever je bij mij een envelop in met gepast geld. Op de envelop schrijf je 
voor welk toernooi dit geld is, je eigen naam, met wie je wil spelen en ook wat je wil 
spelen (dames/herendubbel, gemengd dubbel en/of enkel). Als je dit hebt gedaan, dan 
ben je ingeschreven! Je kan mij op vrijdagavond altijd wel ergens in de zaal vinden om 
je envelop af te geven.
Vlak voordat het toernooi is, hoor je van mij hoe laat je aanwezig moet zijn.

Dan is het ook nog belangrijk hoe oud je bent. Dat bepaalt namelijk in welke klasse je 
speelt. De indeling is als volgt:
P-klasse  Op de peildatum van lopend seizoen 9 jaar of jonger
D-klasse Op de peildatum van lopend seizoen 11 jaar of jonger
C-klasse Op de peildatum van lopend seizoen 13 jaar of jonger
B-klasse  Op de peildatum van lopend seizoen 15 jaar of jonger
A-klasse  Op de peildatum van lopend seizoen 17 jaar of jonger
De peildatum voor seizoen 2015-2016 is 1 september.

Uitzonderingen!
De jeugdleden die competitie spelen in de A-klasse en/of bij centrale training trainen in 
de A-groep, moeten zich inschrijven in de A-klasse. Als je qua leeftijd nog in de pupil-
lenklasse mee mag doen, maar ook centrale training hebt is er een andere regeling. Er 
wordt verwacht dat je dan inschrijft op niveau en niet op leeftijd. Je mag in de pupillen-
klasse mee doen, als je minder dan een jaar centrale training hebt.

Hopelijk zien we jullie allemaal terug op de toernooien! Het is in ieder geval altijd heel 
gezellig!  Als je vragen hebt, dan kan je altijd naar mij toe komen of mij mailen. 
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Hoi allemaal,

De meesten van jullie zullen mij al kennen. Ik ben Anniek van 
Leuken en sinds oktober dit jaar regel ik de jeugdtoernooien. 
Dit neem ik over van Marian vd Wildenberg. Hopelijk gaan jul-
lie met veel toernooien mee doen dit seizoen! Op 6 en 7 no-
vember hebben jullie al met een hele grote groep meegedaan 
met de jeugdkampioenschappen van onze vereniging. Dit was 
ontzettend gezellig. Ook andere toernooien kunnen zo gezel-
lig zijn als we er met veel kinderen heen gaan. Naast onze ei-
gen clubkampioenschappen zijn er dus nog meer toernooien. 

Jeugdtoernooien                     door Anniek van Leuken

De toernooikalender voor dit seizoen (voor zover bekend):

HBC Phoenix 27 december 2015
BC Mixed 31 januari 2016
BC Someren 21 februari 2016
BC Bakel Teamtoernooi 26 maart 2016
HBB jeugdkampioenschappen 22 mei 2016

het leren van elkaars fouten en elkaars sterke pun-
ten leidt al meteen tot succesjes. Bijvoorbeeld het 
stapsgewijs uitleggen van een slag, het links of 
juist rechts langs de baan zetten van de kinderen 
en de grip (geen mattenkloppers!!). 
Bij de evaluatie krijgen alle deelnemers een 
broodje kroket of frikadel. Waarbij samen de och-
tend is nabesproken. Iedereen is het er over eens 
dat dit een leerzame ochtend was. Onze jeugdtrai-
ners zijn vrijwilligers, echter wel weer een ietsje 
meer professioneel. En, oh ja........... ze zijn alle-
maal enthousiast en gedreven. Dat laatste is toch 
wel de grootste succesfactor bij het training ge-
ven.
Nogmaals een hartelijk dank aan Marlie voor haar 
inzet en energie die ze heeft gestoken in deze cur-
sus. 
Marlie, bedankt!!
                                                     Ruud v Kilsdonk

Mixed open Jeugdtoernooi 2016
Zondag 31 Januari

Schrijf deze datum maar alvast in je agenda. 

Je doet toch zeker wel Mee!
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Competitie verslagen  jeugd

In de B-klasse van de 
jeugdcompetitie is het team 
van Mixed 2 nog ongesla-
gen. Na twee knappe over-
winningen op Dommelen 
en Phoenix is Mierlo 3 is de 
volgende moeilijke tegen-
stander. Door de afwezig-
heid van Calvin is Joran 
Jansen gevraagd om in te 
vallen. En die heeft het net 
als de rest van het team 
perfect gedaan.

Mathijs en Rachel begon-
nen zeer goed tegen Deni-
se en Tim. De systeems-
trainingen beginnen hun 
vruchten af te werpen. Met 
het tactisch prima spel en 
goede actie van Rachel 
aan het net had de tegen-
stander veel moeite. Het 
loopvermogen van Mathijs 
zorgde ervoor dat het 
plaatje compleet werd en 
dat de wedstrijd in twee 
sets werd gewonnen. 
Meike speelde met Joran. 
Omdat ze nog nooit samen 
competitie hadden ge-
speeld was het misschien 
even wennen. Dat bleek 
echter niet het geval, want 
de eerste set werd knap 
gewonnen met 21-15. De 

tegenstanders verander-
den hun spel in de tweede 
en derde set en daar had-
den Meike en Joran geen 
antwoord op. Toch een 
knappe partij gespeeld. 
Het heren en damesdubbel 
was een prooi voor Mixed. 
Met name de dames Robin 
en Rachel gaven hun te-
genstanders geen schijn 
van kans en wonnen ruim. 
In het herendubbel was het 
iets spannender maar Jo-
ran en Mathijs wonnen in 
twee sets. Na de dubbels 
een 3-1 voorsprong. 
Mathijs had in de eerste set 
een zware kluif aan zijn te-
genstander Daan. Het 
bleef tot het einde van de 

Jeugd Mixed 2 
doet goede zaken
door Ton Slaets

 

    J
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PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

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

Hi allemaal,
Dit is eigenlijk meer mijn afscheidsbrief dan mijn mixed-
pen haha. Ik heb het badmintonnen al die jaren geweldig 
gevonden met jullie, maar helaas is die passie nu toch 
echt weg. Ik heb het super naar mijn zin gehad en ik wil 
jullie allemaal bedanken voor de geweldige tijd! Ik ben 
nu zo’n vijf jaar lid geweest van Mixed en heb hier dan 
ook vanalles meegemaakt, maar hetgeen wat me het 
meest bijstaat is het kamp en dan vooral het laatste 
kamp. Iedereen had het gezellig met elkaar en kon het 
goed samen vinden. De volgende keer mogen jullie weer 
lekker gaan fietsen hahaha! Ik wens jullie nog heel veel 
badmintonrijke jaren toe en blijf vooral goed je best 
doen, oke dit was het wel weer voor mijn super inspire-
rende speech ;)
Liefs,
Indy

set zeer spannend, maar 
op de beslissende momen-
ten bleef Mathijs koel en 
won de eerste set met 24-
22. De weerstand van 
Daan was daarmee gebro-
ken zodat Mathijs de twee-
de set prima naar zich toe 
wist te trekken. Ook Robin 
had het in de eerste set 
moeilijk, maar dat kwam 
vooral omdat ze zich druk 
maakte over enkele beslis-
singen van de scheids-
rechter. In de tweede en 
derde set kon ze dat losla-
ten en speelde ze vrijuit. 
Met 21-13 en 21-9 werd de 
tegenstandster aan de 
kant gezet. Een mooie 
overwinning. Joran wist in 
zijn enkel in de eerste set 
bijna voor een verrassing 
te zorgen. Op het nippertje 
verloor hij de set met 21-
19. In de tweede set sloeg 
de vermoeidheid toe en 
speelde zijn tegenstander 
de wedstrijd goed uit. Des-
ondanks een prima presta-
tie. Meike sloot de wed-
strijd af met haar dames-
enkel. Ook dit was weer 
een spannende wedstrijd 
die lang gelijk op ging. De 
eerste set ging nipt verlo-
ren met 21-17 en in de 
tweede set kon Meike het 
tij niet meer keren. Toch 
een knappe 5-3 overwin-
ning tegen een sterk Mier-
lo.
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Standenlijst jeugd

A KLASSE
1 Mierlo 1 3-18
2 BCAB 1 3-16
3 Mierlo 2 3-14
4 BCV 1 3-11
5 Brabantia 1 3-7
6 Mixed 1 3-6

E KLASSE
1 Mierlo 6 4-25
2 Hanevoet 1 4-18
3 Bakel 3 4-18
4 BCV 3 4-16
5 Mixed 5 4-15
6 Phoenix 2 4-4

B KLASSE
1 Dommelen 1 4-24
2 Mierlo 3 4-23
3 Mixed 2 4-22
4 Boemerang 1 4-11
5 Phoenix 2 4-8
6 Boemerang 2 4-8

C KLASSE
1 BCAB 2 4-23
2 Mierlo 4 4-19
3 BCV 2 4-17
4 Mixed 3 4-16
5 Brabantia 2 4-12
6 Mixed 4 4-9

F KLASSE
1 BCAB 3 6-35
2 Mixed 6 6-35
3 Brabantia 3 5-24
4 Mierlo 7 5-24
5 Mixed 7 6-20
6 Boemerang 4 6-2

G KLASSE
1 Mixed 8 2-13
2 Bakel 4 2-12
3 Con Brio 1 2-10
4 BCV 4 2-8
5 BCAB 4 2-7
6 Mierlo 8 2-7
7 Phoenix 3 2-4
8 Hanevoet 3 2-3P KLASSE

1 Mierlo 9 6-31 3 Mixed 9 6-20
2 BCV 5 6-30 4 Phoenix 4 6-15
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Zo, we zijn weer begonnen 
aan een nieuw seizoen, 
het tweede, voor het groot-
ste deel van de groep. We 
hebben een nieuw teamlid 
te verwelkomen; Sofie v.d. 
Laarschot, welkom in ons 
gezellige team! De andere 
teamleden zijn hetzelfde 
als vorig jaar, namelijk de 
dames Suzie en Neva en 
de heren zijn Marik en 
Finn. Zoals gezegd het 
tweede, na een leerzaam 
eerste seizoen hebben we 
er allemaal zin in om weer 
zoveel mogelijk wedstrij-
den proberen te winnen. 
De eerste wedstrijd van 
vandaag is tegen Mierlo 8. 
Suzie en Finn mogen het 
spits afbijten met de eerste 
gemengd dubbel. In een 
superspannende wedstrijd 
sprokkelen ze een knappe 
27 punten bij elkaar. Daar-
na is het de allereerste 
wedstrijd voor Sofie, die 

samen met Marik mag 
gaan spelen, deze wordt 
overtuigend gewonnen 
met tien punten verschil. 
Bij beide heren (Marik en 
Finne) en dames (Neva en 
Suzie)-dubbels worden de 
benodigde 30 punten bij 
elkaar gemept. Daarna is 
het de beurt aan de sin-
gels, Marik en Finn weten 
hun wedstrijden netjes te 
winnen (30-29 en 30-8) 
en ook Neva heeft de slag 
te pakken en wint haar 
singel (30-17). Sofie heeft 
het wat moeilijker maar 
weet toch 17 punten bij el-
kaar te verzamelen. Als 
alle wedstrijden gespeeld 
zijn staat er een zeer 
knappe 6-2 overwinning 
op papier die ik met veel 
trots onderteken en inle-

ver bij de wedstrijdleiding. 
Dan is de tweede wedstrijd 
aan de beurt, tegen Phoe-
nix 3. Neva en Marik spe-
len de eerste gemengd 
dubbel en Sofie en Finn 
gaan de baan opvoor de 
tweede. Beide teams zijn 
super geconcentreerd en 
behalen de winst ((30-29 
en 30-15)! Dan worden ook 
nog eens bij de heren en 
dames (Suzie en Sofie) 
dubbels de wedstrijdpun-
ten binnen gehaald (30-23 
en 30-12), het feest kan 
bijna beginnen. Neva en 
Suzie weten ook beide sin-
gels te winnen met overtui-
gende cijfers (30-13 en 30-
21), Finn slaat de tegen-
stander zonder enig gena-
de met 30-12 van de baan. 
Het laatste punt van de 
wedstrijd gaat dan toch 
nog naar de tegenstander, 
want Marik heeft moedig 
gestreden en wist toch nog 
een mooie 23 punten te 
pakken. Als alle wedstrij-
den gespeeld zijn staat er 
een nog betere uitslag op 
het papier, 7-1 die ik we-
derom met veel trots on-
derteken en inlever bij de 
wedstrijdleiding. Het feest 
kan beginnen........"waar is 
dat feestje"........"hier is dat 
feestje". De kanjers van 
vandaag worden nog ge-
trakteerd op een zak chips 
en kunnen moe maar zeer 
voldaan genieten van de 
zondagse rust! Wat zijn jul-
lie gegroeid afgelopen 
jaar!!

Mixed 8, maakt 
goede start en 
staat meteen aan 
kop
Door Teun vd Vorst

De komende twee wed-
strijden speelt Mixed 2 te-
gen Boemerang (1 en 2). 
Bij een goede uitslag kan 
het team de eerste helft 
van de competitie als kop-
loper afsluiten, maar daar 
moet eerst nog flink voor 
gespeeld worden. Wordt 
vervolgd.

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

24 25

18-10 Mixed 1 - Mierlo 2 1-7

Mierlo 4 - Mixed 3 5-3

Brabantia 1 - Mixed 4 4-4

BCAB 2 - Mixed 3 5-3

BCV 2 -Mixed 4 6-2

Hanevoet 2 - Mixed 5 5-3

Mixed 5 - Phoenix 2 8-0

Phoenix 4 - Mixed 9 3-5

BCV 73 5 - Mixed 9 6-2

15-11 Mixed 2 - Boemerang 1 5-3

Mixed 7 - BCAB 3 2-6

Mixed 6 - Mierlo 7 7-1

Mixed 6 - Mixed 7 6-2

Uitslagen  jeugd

Uitslagen
4-10 BCV”73 1-  Mixed 1 4-4

Mixed 3 - Mixed 4 6-2

Mixed 3 -  BCV’73 2 4-4

Mixed 4  - Mierlo 4 1-7

Brabantia 3 - Mixed 7 4-4

BCAB 3  - Mixed 6 3-5

Mierlo 7 - Mixed 7 5-3

Boemerang 4 Mixed 6 0-8

Mixed 9  - BCV’73 5 3-5

Mierlo 9 - Mixed 9 6-2

11-10 Mierlo 3 - Mixed 2 3-5

Mixed 8 - Mierlo 8 6-2

Mixed 8 - Phoenix 3 7-1

Programma jeugd

November/december
kl tijd Team bn

22-11 A 9.30 Mixed 1-Brabantia 1 3

C 9.30 Mixed 3 - Brabantia 2 4

C 9.30 Mixed 4- BCAB 2 5

C 11.15 Mixed 4- Mixed 3 4

G 9.30. Mixed 8 - Bakel 4 13

G 11.15 Mixed 8 - Con brio 1 14

29-11 B 9.30 Boemerang 2 - Mixed 2 1

E 9.30 Gemert 3 - Mixed 5 4

E 11.15 BCV 3 - Mixed 5 4

G 9.30 Hanevoet 3 - Mixed 8 13

G 11.15 Mixed 8 - BCV 4 12

P 9.30 Mixed 9-Mierlo 9 10

P 11.15 Mixed 9-phoenix 4 10

6-12 A 9.30 Mierlo 1-Mixed 1 1

F 9.30 Boemerang 4-mixed 7 11

F 11.15 Mixed 7-Brabantia 3 11

F 9.30 Brabantia 3-Mixed 6 13

F 11.15 Mixed 6-BCAB 3 12

13-12 B 9.30 Dommelen 1-mixed 2 2

E 9.30 Mierlo 6-Mixed 5 5

E 11.15 Mixed 5-Hanevoet 2 10

G 9.30 Mixed 8-BCAB 4 12

G 11.15 Mierlo 8-Mixed 8 12
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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

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

26 27

Clubkampioenschappen

Monique v Bommel en 
Anja Beekmans  1ste DD/B

Willem Aarst en 
Bas Fransen  1ste HD/B

Angela v Gelder en
 Bas Fransen  1ste GD/B

Ruud Fransen en
 Canto Swinkels  1ste HD/A

Marlie Fransen en 
Evelien Kuypers, 1ste DD/A

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 
november hadden we onze 
jaarlijkse clubkampioen-
schappen. Jeugd en senio-
ren op dezelfde dagen. 
Voor in deze minimiks lees 

je een verslag van het 
jeugdgedeelte.
Er waren flink wat inschrij-
vingen. Tot onze grote 
vreugde meer dames dan 
voorgaande jaren. Men-
had een GD in de A klas-
se mogelijk kunnen ma-
ken, maar helaas paste 
dat qua tijd niet in het pro-
gramma. (Misschien toch 
iets voor het volgend jaar, 
de dames in de A klasse 
hadden dolgraag een ge-
mengddubbel gespeeld).
De organisatie had de 
zaakjes goed voor elkaar 
want het kwam nauwelijks 
voor dat banen lang leeg 
stonden. En trouwens: 
een lege baan werkt op 
onze jeugd als een kra-
kend zakje chips: daar ko-
men ze meteen op af.
Ik moet zeggen dat er 
prachtige partijen te zien 
waren en dat er hard ge-
werkt werd door alle deel-
nemers. Gelukkig geen al 
te ernstige blessures en 
iedereen kon zijn of haar 
wedstrijd uitspelen zonder 
ongemak of opgave.
Op vrijdagavond heb ik 

met Peter van Leuken (he-
laas geblesseerd) eens ge-
pouled wie er de finales 
zouden gaan spelen in de 
B en de A. Achteraf bezien 
zaten we redelijk goed met 
onze voorspellingen. Toch 
een paar verrassingen.
Met zo een groot toernooi 
is het heel moeilijk om een 
beetje bij te houden wat er 
op welk moment wordt ge-
speeld en hoever mensen 
in het toernooi zijn gevor-
derd. Maar nu we TVs in de 
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Clubkampioen A Anke v Dijk en Ruud v Kilsdonk 1ste Enkel B; Angela v Gelder en Jeroen Lutterman

28 29

kantine hebben moet het toch een koud kunstje worden voor de toernooicommissie om 
daar rangen en standen op door te geven. In de kantine waren de aankondigingen he-
laas niet te horen, dus het kwam regelmatig voor dat er nog iemand uit de kantine ge-

haald moest worden. Met een half 
broodje frikandel in de mond of een 
flink slok cola in de maag wordt het 
spelen wat lastig. Maar uiteindelijk 
werden alle wedstrijden toch mooi 
op tijd uitgespeeld. Je ziet op de 
foto’s de prijswinnaars genoemd. 
Helaas zie je niet hoe mooi het spel 
was. Maar daar is toch een klein 
beetje aan gedacht. Ton heeft een 
mooi stukje film op facebook ge-

plaatst van de herenenkel finale tussen Canto en Ruudje. De grote prijzen gingen mee 
met Ruudje en Anke in de A klasse en Angela en Jeroen in de B klasse. Ik zou iedereen 
willen uitnodigen om ook komend jaar in te schrijven en of te komen kijken. Zeer de 
moeite waard. En ook al zitten de 
banken van de tribune behoorlijk 
hard, het wordt ruimschoots goed-
gemaakt door de zeer sportieve en 
mooie wedstrijden. Qua sportiviteit 
zit het toch wel snor bij BC Mixed. 
Lees verderop maar over Martijn 
van Oeffel die de Barry van Heer-
waarden sportiviteitsprijs kreeg uit-
gereikt door de vader van Barry: 
Piet van Heerwaarden
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Effe-Festus.    

Nu de competitie al een 
aantal maanden aan de 
gang is, lijkt het me het 
juiste moment om iets over 
het coachen te schrijven.

Volgens Wikipedia  is een 
coach niet uitsluitend een 
trainer die zich met de pure 
sportieve prestaties bezig-

houdt, maar ook een bege-
leider van de sporter op 
geestelijk en emotioneel 
gebied gerelateerd aan de 
sportactiviteiten. Iedere 
sporter heeft tijdens een 
wedstrijd wel eens ervaren 
dat hij/zij er door heen zit. 
Voordat je het weet, kom je 
in een negatieve spiraal te-
recht en zie er dan maar 
eens uit te komen. Je slaat 
‘alles’ buiten het speelveld, 
de shuttle gaat ‘altijd’ net 
niet over het net. Om gek 
van te worden en voordat 
je het weet, is de wedstrijd 
alweer voorbij.  Gelukkig is 
er dan een coach….

“Goed zo, ga zo door, 
Geeft niet, de volgende is 
voor jou, zet druk op zijn 
backhand, je moet de an-
der laten lopen, enzovoort” 
zijn veel voorkomende uit-

spraken die ik hoor, maar 
die echter ( vind ik tenmin-
ste zelf)  ook niet geheel bij 
mij passen. Ik probeer ie-
dere keer weer te zoeken 
naar tactische mogelijkhe-
den om een wedstrijd in 
ons voordeel te laten kan-
telen. Wat zijn de zwakke 
en sterke kanten bij de te-
genstander? Wat zijn de 
sterke en zwakke kanten 
van je eigen speler. Hoe 
kan ik die informatie   weer 
gebruiken/omzetten om de 
partij in ons voordeel te be-
slissen. Ik vind het hele-
maal  FESTASTISCH als 
je ziet dat jouw speler de 
partij weer in handen krijgt 
en de tegenstander even 
geen raad meer weet. 
Je tactiek, hoe je de tegen-
stander kan bespelen, be-
gint eigenlijk veelal bij het 
inslaan. Laatst zag ik bij-

Na een zeer geslaagd toernooi ( 2e HD en 4e HE ) was dit toch wel de mooiste prijs die ik 
heb gekregen. Om aan te sluiten 
bij het rijtje van fantastische 
mensen aan wie deze prijs al 
eerder is gegeven is een zeer grote 
eer. Het wordt nog specialer als 
deze prijs door Piet van Heer-
waarden wordt uitgereikt. Bij 
deze wil ik de Barry van Heer-
waarden Sportiviteitsprijs Com-
missie hartelijk bedanken voor 
deze hele mooie prijs. Hij krijgt 
straks een heel mooi plaatsje in 
ons nieuwe huis.
groetjes Martijn van Oeffel

Sportiviteitsprijs             door Marlie Fransen

Barry van Heerwaarden sportiviteits-
prijs 2015 gaat naar Martijn van Oeffel 

Tijdens de clubkampioen-
schappen is er ook dit jaar 
weer gestreden om de 
Barry v Heerwaarden 

“Het was zaterdag 7 november weer een warm 
welkom bij de sporthal in Beek en Donk en je hebt 
geen idee hoe goed dat voelt, echt geweldig. Het is 
alsof ik 25 jaar lid ben geweest van B.C. Mixed. 
Een club waar iedereen zich meteen thuis voelt als 
hij voor het eerst bij jullie binnenloopt.
Hoewel het er een beetje krap in zat om op tijd te 
komen was het ook deze keer weer leuk om te zien 
hoe niet de prijswinnaars van de clubkampioen-
schappen maar vooral de winnaar van de Barry 
van Heerwaarden sportiviteitsprijs door alle aan-
wezigen werd gefeliciteerd hetgeen aangeeft dat 
aan die prijs een enorme waardering  hangt voor 

diegene die hem ontvangt. Nogmaals bedankt dat ik hem weer uit mocht komen reiken 
en ik hoop dat volgend jaar in goede gezondheid te mogen herhalen.”
Piet van Heerwaarden.

sportiviteitsprijs.  De Com-
missie bestaande uit de 
laatste 5 winnaars van de 
prijs bepalen tijdens de 

clubkampioenschappen 
wie van de senioren de 
nieuwe winnaar wordt.  Het 
toernooi verliep zoals elk 
jaar weer heel erg sportief, 
dat maakt het erg moeilijk 
om iemand uit te kiezen. 
Toch is men er weer in ge-
slaagd om een correcte  
winnaar aan te wijzen. 
Voor het tweede jaar op 
een rij kwam de vader van 
Barry, Piet van Heerwaar-
den, de prijs uitreiken. 
Martijn van Oeffel mocht 
uiteindelijk de prijs in ont-
vangst nemen. Martijn is 
altijd heel erg sportief en 
deelt regelmatig een high 
five uit. Ook staat hij altijd 
klaar voor onze vereniging. 
Wij wensen hem nogmaals 
proficiat met deze mooie 
prijs. 
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Op 14 september 2015 was Ruud van Kilsdonk alweer 
de 33e jubilaris bij BC Mixed. Hierbij het verslag van 
een zeer prettig interview met de altijd gezellige en 
goedlachse Ruud(je).

Interview met .......              Door Ruud Fransen

Voor wie Ruud(je) (nog) 
niet zo goed kent:
Ruud is 33 jaar jong
Woont samen in Aarle-
Rixtel. Is accountant bij 
Korein shared service 
centre en beter bekend als 
Ruud(je)

Waarom badminton? 
Als klein manneke zat 
Ruud(je) op turnen maar 
aangezien zijn vader Lau-
rens en zijn broer Marc al 
actief badminton speelden 
bij BC Mixed was de keuze 
voor onze mooie sport snel 

gemaakt. Al op 6-jarige 
leeftijd heeft Ruud(je) een 
paar keer voor de zomer-
vakantie meegespeeld. 
Op dit moment van het 
interview blijkt Ruud(je) 
over een uitstekend ge-
heugen te beschikken. Hij 
weet nog op welke baan 
en met wie hij die eerste 
avond heeft gespeeld!! 
Aangezien je in die tijd 
nog minimaal 8 jaar moest 
zijn om lid te kunnen wor-
den is hij dus een jaar 
later pas echt begonnen.

Waarom Ruud(je)?
Iedereen weet dat Ruud 
(je) vrij lang is, toch noe-
men we hem Ruud(je) om 
het simpele feit dat er al 
een Ruud (in dit geval de 
interviewer) bij onze club 
was. Toen was deze Ruud 
al langer lid en veel ouder 
als Ruud(je)! Hoewel 
Ruud(je) Ruud vervolgens 
ruimschoots in lengte is 
gepasseerd, is Ruud (je) 
toch Ruud(je) gebleven

Training        

Datum Eerste blok 
20.30-21.20 uur

Tweede blok 
21.20-22.10 uur

Derde blok
22.10-23.00 uur

20 november M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 

27 november M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3

4 december M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

11 december Zaal gesloten alternatieve avond

18 december M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

25 december Zaal gesloten, kerstmis

voorbeeld dat bij het in-
slaan een tegenstander 
het erg lastig vindt om 
shuttles goed  te retourne-
ren  als de shuttle achter 
de tegenstander komt.  
Wat je nu al van je tegen-
stander weet, is dat het 
voetenwerk van voor naar 
achter te wensen over laat. 
De tactische speelwijze is 
dan dat je jouw tegenstan-
der  naar het net toe lokt en 
dan je dan met een aanval-
lende lob of aanvallende 
clear in het achterveld toe 

kan slaan. Is de tegenstan-
der hierop berekend dan 
kun je vooraf eerst druk 
zetten in het achterveld om 
de tegenstander vervol-
gens weer naar het net te 
lokken en dan weer te 
overspelen. 
Dit geheel vanuit de Cruijf-
fiaanse gedachte: als je 
een punt wilt maken in de 
rechter speelhelft dan 
moet je er voor zorgen dat 
je jouw tegenstander eerst 
naar de linkerhelft lokt. Als 
je een punt wil maken in  

het voorveld, zorg dan 
eerst dat er druk wordt ge-
zet in het achterveld, zodat 
je ruimte krijgt in het voor-
veld. 

Tijdens het coachen op de 
woensdagen merk ik dat 
niet alle tegenstanders blij 
met mij zijn. Ik moet mijn 
mond houden, ik mag niet 
coachen en ik moet de re-
glementen maar eens na-
lezen” heb ik tot nu toe 
naar mijn hoofd geslingerd 
gekregen. Kennelijk doen 
we  dan toch iets goeds als 
de tegenstanders niet wil-
len dat ik coach. 

Tot slot wil ik zeggen dat ik 
heel blij  ben dat ik zie hoe 
iedereen open staat voor 
coaching. Ik ben tot nu toe 
altijd blij als het woensdag 
is en ik weer mag (joepie!) 
coachen. Nu nog begrijpen 
wat ik precies bedoel, een 
goede uitvoering en ik ben 
een tevreden coach. 

Ruud van 
Kilsdonk
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tribune na zijn gewonnen 
finale. Dus, ook bij de 
senioren is Ruud(je) in-
middels clubkampioen 
geworden!!!

Heb je nog ander hob-
by’s die je met ons wilt 
delen?
Tuinieren, uitgaan, CV de 
Eieren (incl. Deelname 
aan optocht in Ganzegat), 
het dispuut, bestuurslid 
van stichting carnaval in 
Ganzegat. Laatstgenoem-
de vereniging is qua leef-
tijdsopbouw (Jong naar 
oud) vergelijkbaar met BC 
Mixed. 

Welke functies heb je bij 
BC Mixed bekleed?
Lid van de jubileumcom-
missie en momenteel lid 

van de jeugdcommissie.

Wat wil je nog graag 
kwijt betreffende onze 
vereniging?
Ruud(je) is onder de in-
druk van het feit dat BC 
Mixed, ondanks de ups en 
downs die onze vereniging 
ook heeft gekend,na meer 
dan 50 jaar nog altijd zo 
goed draait. Met name de 
gezellige sfeer en de wijze 

waarop nieuwe leden wor-
den opgevangen. Hierdoor 
voelt (bijna) iedereen zich 
direct welkom bij de club. 
Daarnaast is Ruud(je) 
dankbaar voor alles wat hij 
in de loop van jaren heeft 
geleerd. Met name van 
Barry en Thea. Als laatste 
noemt hij de fijne sociale 
contacten die hij heeft 
over gehouden aan het 
spelen bij BC Mixed.

Heb je nog ergens an-
ders badminton ge-
speeld?
Jazeker, Ruud(je) is ook 
lid geweest van BC Gan-
zenveer in Aarle-Rixtel. 
Hoewel het hem daar ook 
prima beviel vond hij spe-
len bij BC Mixed toch fij-
ner. Met name de tegen-
standers op vele niveaus 
en het sociale karakter 
van de club gaven de 
doorslag om bij onze club 
te blijven (gelukkig). Naast 
het eerdergenoemde tur-
nen heeft Ruud(je) verder 
geen andere sporten be-
oefend.

Hoe vaak ben je kampi-
oen geweest bij BC 
Mixed?
Naast meerdere kampi-
oenschappen in diverse 

teams bij jeugd en senio-
ren (waaronder het afgelo-
pen seizoen nog) is 
Ruud(je) ook meerdere 
keren clubkampioen ge-
worden bij de jeugd. Ten 
tijde van ons interview, 
tijdens de clubkampioen-
schappen, was Ruud(je) 
nog nooit clubkampioen 

Seizoen 1998-1999 Josje Paulussen, Ruud van Kilsdonk, Janneke 
Driessens, Geert van de Aa, Anke Donkers en Teamleider Mari Donkers.

bij de senioren geworden. 
Inmiddels had ik dit al 
opgeschreven als zijnde 
(nog) geen kampioen met 
de opmerking richting 
Ruud(je) dat ik dit eventu-
eel nog wel aan kan pas-
sen in het interview. Van-
daar de schrappende 
handbeweging richting de Hallo allemaal,.

 
De redactie wil graag een terugkoppeling geven over de enquete welke aan het begin 
van dit seizoen werd uitgestuurd. Deze enquete stelde de vraag wie de Minimiks digi-
taal wilde ontvangen in plaats van in gedrukte vorm. Wij kregen 57 reacties binnen. 
Hartelijk dank daarvoor. In totaal wonen de leden van BC Mixed op 129 unieke adres-
sen. Naar aanleiding van de resultaten van de enquete worden voor de leden vanaf nu 
94 boekjes gedrukt (en 6 voor onze sponsoren). Dat maakt dus een mooi rond getal 
van 100 boekjes. Voor 35 adressen hoeven nu geen boekjes meer te worden gedrukt.
Wij maken gebruik van het bestand met e-mailadressen om iedereen een digitaal 
boekje toe te sturen. Dat zal een pdf formaat zijn want dit neemt relatief weinig mega-
bytes in beslag. Natuurlijk wordt het boekje ook op de website geplaatst.
In het komende jaar zullen we nogmaals de mening peilen en op basis daarvan het 
aantal te drukken exemplaren aanpassen. Op die manier kunnen we kosten en verspil-
ling tegengaan en tegelijkertijd zorgen voor een maximaal bereik richting onze leden 
en sponsoren.

Enquete redactie        Door Arne vd Wijdeven

1994 Mixed 6: Hanneke Donkers, Ruud v Kils-
donk, Jelle Weyers, Mari Donkers, Anke Don-
kers, Hanneke Engels en Karin Heinsbergen
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Mixed heren herpakten 
zich en kwamen met een 
paar goed uitgespeelde 
punten op 20-17. Na een 
gemiste smash werd het 
volgende punt wel binnen-
gesleept en was met 21-18 
het 3 punt voor Mixed een 
feit. In de inmiddels rede-
lijk lege zaal begonnen 
Anke en Paul aan hun en-
kelspelen. Anke ging 
voortvarend van start te-
gen topklasse dame 
Marloes Menting. In de 
eerste set walste Anke 
over haar heen. Met 21-11 
won ze overtuigende de 
eerste set. Klasse! Paul 
had het in de eerste set 
zwaar, maar herpakte zich 
na een achterstand. Puntje 
voor puntje kwam hij terug 
en won ook zijn eerste set. 
Bij Anke liep het in de 
tweede set stroever. De te-

genstandster ging scher-
per spelen en Anke moest 
zich even herpakken. Ze 
had een forse achterstand 
maar liet zich niet uit het 
veld slaan. Op 20-19 bleef 
ze koel en  trok ze de stand 
gelijk. Daarna stoomde ze 
meteen door naar de 22-
20 winst en daarmee de 
winst voor Mixed in de 
wedstrijd: 4-2 voor. Paul 
worstelde inmiddels in de 
tweede set. Hij sloeg te 
veel shuttles uit (clears en 
services). Hierdoor ging de 
tweede set verloren. In 
een inmiddels lege zaal 
werd de derde set weder-
om een zeer spannende 
aangelegenheid. Toch wist 
Paul op de beslissende 
momenten het hoofd koel 
te houden. En toen het 
moest sloeg hij de shuttle 
perfect in (in plaats van net 

uit). De eindstand werd be-
paald op 5-2 met als resul-
taat een tweede ronde in 
het bekertoernooi. 
De loting werd meteen ver-
richt en Mixed speelt op 11 
februari 2016 tegen Mierlo. 

Bekerwedstrijden       Door Ton Slaets

Bekerteam 1 wint de eerste ronde

Op woensdag d’n 11de van 
d’n 11de werd de eerste 
ronde van de bekerwed-
strijden van dit seizoen ge-
speeld. In beker 2 speelt 
dit seizoen geen team van 
Mixed, maar in beker 1 
wel. In de eerste ronde 
was BCV uit Valkenswaard 
geloot. Mixed werd verte-
genwoordigd door een af-
vaardiging van competitie-
team Mixed 2: Ankie, Ma-
ridy, Paulie en Tony. U ziet 
het, de uitgangen van de 
namen zijn mooi op elkaar 
afgestemd. Rudi en 
Dorie(n) waren helaas ver-
hinderd. De vier maakten 
er een mooie avond van.

BCV speelt competitie in 
de Topklasse. Op voor-
hand verwachte het team 
van Mixed (uit de hoofd-
klasse) dus een zware 

wedstrijd. Zoals bekend 
worden in de beker 7 par-
tijen gespeeld: 3 GD’s, 1 
DD, 1 HD, 1 DE en 1 HE. 
Maridy en Ton mochten als 
eerste aantreden. Diesels 
als ze zijn ging de eerste 
set, zei het nipt, naar de te-
genstander. In de tweede 
set kregen ze grip op de 
wedstrijd, dat trokken ze 
door in de derde set. Die 
werd nog spannend, maar 
met een stevige eindsprint 
werd het eerste punt bin-
nen gehaald. De volgende 
twee mixen werden gelijk-
tijdig gespeeld. Maridy met 
Paul en Anke met Ton. 
Diesel Maridy was natuur-
lijk perfect warm gespeeld 
na de eerste wedstrijd. 
Paul zat meteen goed in 
de wedstrijd en samen 
wonnen ze de eerste set 
redelijk eenvoudig. Anke 

en Ton hadden het lastiger 
in hun partij. Tegen het ge-
routineerde koppel Leon 
Foederer en Karin Tholen 
kregen ze geen grip op de 
eerste set. In de tweede 
set besloten ze het over 
een andere boeg te gooi-
en. Meer korte ballen en 
netspel. Dat pakte vrij 
goed uit, maar bleek niet 
genoeg om de winst te 
pakken. Ondertussen had-
den Maridy en Paul dat wel 
gedaan. Daarmee was het 
2-1 na de mixen, een goe-
de start.
De dames begonnen over-
tuigend in hun partij en 
wonnen de eerste set. In 
de tweede en later ook 
derde set begonnen er 
foutjes in het spel te slui-
pen. Veel shuttles tegen 
de netband of net uit. Heel 
jammer, want winst was 
dichtbij. De dames van 
BCV hielden het hoofd 
koel en wonnen. Ook de 
heren speelden een ener-
verende driesetter. Van 
beide zijden werd scherp 
gespeeld en ontvouwden 
zich prachtige rally’s. Het 
was dan ook een lange 
partij. De derde set verliep 
spannend. Na een voor-
sprong van 4 punten voor 
Paul en Ton wisten de BCV 
heren toch de wissel met 
11-10 te pakken. Ze leken 
door te drukken maar de 
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“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarming, loodgieterwerken, mechanische ventilatie, zonne-energie, warm-

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

Kapelstraat 19   Beek en Donk

www.ven-hollanders.nl
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De plant en zijn verhaal    door Tom Poppelaars
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Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693 

Wij kennen het viooltje vooral 
als doorgefokte winterbloeier in 
onze bloembak, of als wild vi-
ooltje in de natuur. De naam Vi-
ola (wat de Latijnse naam is) 
van ons bekende tuinviooltje 
komt van het Griekse ‘Ion’. Hier-
mee gaven ze een sterk ruiken-
de plant, en in het bijzonder een 
viooltje, aan. De Romeinen 
noemde de stad Athene vroe-
ger ook wel Iostephanos, wat 
wil zeggen met viooltjes om-
ringd.

Er bestaan veel volksnamen over het viooltje, ze worden in medicijnen gestopt en zijn er 
in erg veel soorten, maar daar gaan we het nu niet over hebben. 
Toch wil ik één van de volksnamen ‘Stiefmoedertje’ wel even aanhalen omdat die naam 
me wat verbaasde. Waar zou die onvriendelijk klinkende naam vandaan komen? Ik 
kwam erachter dat de Driekleurige viooltjes vroeger symbool stonden voor nijd en jaloe-
zie, vandaag de naam stiefmoedertje. 
Het onderste gele bloemblad is het stiefmoedertje die op 2 stoelen (de 2 grote kelk-
blaadjes) zit. Haar eigen dochters zijn de twee blaadjes aan de linker- en rechterkant 
erboven. Die hebben elk een eigen "stoel". Bovenaan staan tenslotte de 2 stiefkinderen, 
die samen op één stoel zitten.
Wist je dat alle delen van het viooltje eetbaar zijn? Vooral de bloemen zijn lekker als 
garnering op de salade. Als je de viooltjes uit het tuincentrum nu meteen in de sla wil 
gebruiken, zou ik dat toch afraden. Kwekers gebruiken nog steeds bestrijdingsmiddelen 
om ziekten in de plant te bestrijden. Niet erg smakelijk dus…… Maar wilde of zelf ge-
kweekte viooltjes zijn daarentegen goed eetbaar, en rauw het lekkerst. Door ze te be-
werken of te koken verliezen ze namelijk de smaak.
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Nine-and-ninety-X Blue-
print Vouwpowerracket,
 

Bent U het ook zo zat? U kent het wel! Op 
die vrijdagavond weer uw racket mee 
naar de sporthal. Z'n racket is natuurlijk 
niet handig mee te nemen op de fiets of in 
de auto. Maar dankzij het ultra moderne 
en revolutionaire nieuwe ontwerp van de 
"99-X blueprint V-Racket" is dat niet lan-
ger meer nodig. 

 
Revolutionair kan het wel genoemd worden, het 2.0 vouwpowerracket. Dit nieuwe hy-
permoderne model kunt u niet laten liggen. Het revolutionaire en gepatenteerde racket 
is alleen verkrijgbaar bij cantos-WINKEL-s, voor de amazing prijs van 99 euro. Het 
racket maakt je gelukkig en biedt bovenal gemak. Uw collega sporters hebben er vast 
al één, dus waarom zou u langer wachten.
Maar wacht er is meer! Als u nu het nieuwe vouwpowerracket nu besteld ontvangt u 
een levende gans er gratis en voor niets bij. Altijd handig als u op de vrijdag middag 
zin hebt in een lichte kip-siam maaltijd met goed glas wijn. En wat dacht u van de ve-
ren en de wijnkurk, uitermate geschikt om nog vlug een shuttle van te maken.  En als u 
nu belt krijgt u een tweede vouwpowerracket voor vriend of buur er gratis bij! 
 
Wij vouwen het racket alvast voor u op. Bel en bestel nu! 
Pak uw telefoon en bel nu!*                                                                      *06-cWINKELs

Tell-sell bij Mixed         Door Ruud van Kilsdonk

Wat een heerlijk volle miks is het weer. En als redactie zijn we 
daar sowieso al heel blij mee en trots op. Maar nu zelfs dubbel-
blij. Wat is namelijk het geval? We hebben niet minder dan 21 
schrijvers van teksten voor deze miks. Wauw! 
Bedankt allemaal 
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Eredivisie 
badminton

Badminton Nederland nieuws 

Door Jan Driessens

In een drukbezocht Sport-
complex Koning Willem-
Alexander in Hoofddorp 
heeft  de aftrap van de 
Carlton Eredivisie plaats-
gevonden
Voor het eerst in de ge-
schiedenis van het Neder-
landse badminton werd 
gestart met een gezamen-
lijke speelronde, waarbij 
alle 10 de Eredivisievereni-
gingen tegelijkertijd, op 
één locatie in actie kwa-
men. 

De competitie heeft een to-

taal nieuwe opzet.
De belangrijkste aanpas-
singen:
- twee poules van 5 teams 
worden opgesteld op basis 
van de eindstand van het 
vorige seizoen;
- in fase 1 spelen alle 10 de 
teams eenmaal tegen el-
kaar: alle wedstrijdpunten 
(gewonnen partijen) wor-
den meegenomen in de 
stand;
- na fase 1 gaan de num-
mers 5 van beide poules 
rechtstreeks naar de de-
gradatiepoule;
- de nummers 1 t/m 4 van 
beide poules spelen kwart-
finales in best-of-2-serie 
tegen elkaar (nr. 1A tegen 
4B, 2A tegen 3B, etc.);
- de 4 winnaars spelen een 

halve finale in een best-of-
2-serie om een plaats in de 
finale om het landskampi-
oenschap, die in 1 wed-
strijd op neutraal terrein 
wordt gespeeld;
- de 4 verliezers van de 
kwartfinales worden toe-
gevoegd aan de degrada-
tiepoule, die dan dus uit 6 
teams bestaat; de teams in 
deze poule spelen een hal-
ve competitie en de num-
mers 9 en 10 komen, con-
form Promotie-/Degrada-
tieregeling in aanmerking 
voor degradatie.

Tussenstand eredivisie
Stand Poule A Stand Poule B
1 BC DKC 8 47 47-17 1 Qontent Almere 8 50 50-14
2 Forza Amersfoort 8 45 45-19 2 BC Duinwijck 8 42 42-22
3 Van Zundert Velo 8 42 42-22 3 Roosterse BC 8 33 33-31
4 BC Victoria 8 16 16-48 4 BV Slotermeer 8 25 25-39
5 BV Van Zijderveld 8 14 14-50 5 BC Smashing 8 6 6-58

dames een welverdiend 
applaus van het publiek, ze 
doen het tenslotte fantas-
tisch op de wereld ranglijst.
Voor de overige uitslagen 
verwijs ik de lezer naar de 
site van Badminton Neder-
land.

Na de finales gingen Mar-
lie en ik weer richting Beek 
en Donk, onderweg traditi-
oneel vette hap gegeten 
(deze keer in Vianen). 
Weer een leuke ervaring 
rijker, het was een mooie 
dag!

Wil jezelf ook graag als VIP 
naar alle grote evenemen-
ten van Badminton Neder-
land? Meld je dan aan als 
kandidaat voorzitter van de 
H.B.B.!    
Groet, Ruud Fransen

Yonex Dutch Open 2015  door  Ruud Fransen

Op 11 oktober waren de fi-
nales van de Yonex dutch 
open in het topsportcen-
trum in Almere. Aangezien 
ik, als voorzitter van de 
HBB, opnieuw een VIP-
uitnodiging had gekregen 
van Clemens Wortel, voor-
zitter van Badminton Ne-
derland, ben ik samen met 
Marlie op deze zondag-
morgen naar de Flevopol-
der gegaan. 
Na een lekker broodje, een 
kop soep en een goed ge-
sprek met de collega’s van 
de Bossche Badminton 
Federatie en Paul Kleijn 
(kersvers bestuurslid van 
BN), volgde het openings-
woord van Clemens Wortel 
waarin hij iedereen van 
harte welkom heette. Tij-
dens deze toespraak wer-
den ook nog een aantal 
vrijwilligers in het zonnetje 
gezet. Vervolgens zijn we 
naar de zaal gegaan waar 
we de finales konden gaan 
bekijken onder het genot 
van een drankje en een 
hapje, ja ja het wordt elk 
jaar beter!
Al snel werd duidelijk dat 
Paul, verantwoordelijk 
voor marketing en sponso-
ring, zijn hand had gehad 
in de voorbereiding van dit 
evenement. Veel meer 
show en spektakel, de 
VIP’s nog meer in de wat-
ten gelegd, alles gewoon 

net weer iets beter gere-
geld. De spelers werden 
zelfs met VIP-auto’s van 
en naar de wedstrijden ge-
bracht, etc. etc.
Dat badminton weer meer 
begint te leven is ook te 
merken aan een uitver-
kocht topsportcentrum tij-
dens de halve finales op 
zaterdag 10 oktober.
Voorafgaand aan de fina-
les werd er nog aandacht 
gegeven aan aangepast 
badminton. Het Neder-
lands olympisch team on-
der leiding van trainster 
Annie van Daal verzorgde 
een demonstratie. Tijdens 
deze demonstratie ontving 
Megan Hollander de zilve-
ren penning van badmin-
ton Nederland wegens 
haar verdienste voor onze 
sport door een bronzen 
plak te halen op de laatste 
wereldkampioenschap-

pen.
Het publiek was met name 
benieuwd of het dames 
dubbel van Selena Piek en 
Eefje Muskens de titel zou 
kunnen prolongeren. Zelfs 
de NOS gaf aandacht aan 
deze partij door, sinds lan-
ge tijd, een live uitzending 
op het programma te zet-
ten. Of daardoor de span-
ning bij beide dames extra 
groot was zullen we nooit 
weten. Feit is dat ze niet 
hun beste wedstrijd speel-
den en dat hun tegenstan-
ders, de zussen Stoeva uit 
Hongarije misschien wel 
de beste wedstrijd van hun 
leven speelden, wat kon-
den deze dames fantas-
tisch verdedigen! Einduit-
slag was dan ook enigs-
zins teleurstellend: 24-22 
en 21-15 voor de Bulgaar-
se dames. Ondanks het 
verlies kregen de Nederse

Emoties na afloop van de gemengddubbel finale.
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Geschiedenis BC Mixed  door  Rien v Kessel

Mixed schrijft ge-
schiedenis 
Deel 2; 
'The Badminton 
Library' 
De badminton bibliotheek 
'sport- en recreatie' 

Al eerder ben ik het boek 
'The Badminton Library' 
op internet tegengekomen 
bij mijn zoektocht naar in-
formatie over de geschie-
denis van het badminton, 
maar was het weer uit het 
oog verloren. Een tijdje 
geleden kwam ik het boek, 
dat in 1896 werd uitgege-
ven, weer tegen en nu heb 
ik me er in vastgebeten, ik 
wilde meer over de inhoud 
weten. Zou ik het spoor 
hebben gevonden van de 
geschiedenis van het bad-
minton in Engeland dat het 
begin vormt van het spel 

zoals wij dat nu nog ken-
nen? 

Het is een lijvig, uiteraard 
in het Engels geschreven, 
boek met een mooie klas-
sieke kaft en zo'n 530 
bladzijden. Het boek was 
een project van Henry So-
merset (een soort van en-
cyclopedie van Britse 
sporten), de 8e Hertog van 
Beaufort (1824-1899). De 
Hertog van Beaufort ken-
nen we uit de geschiede-
nis van het badminton. Zijn 
familie bezit sinds 1275 
het landgoed 'Badminton' 
in het graafschap Glou-
cestershire in Engeland 
(thans woont de 11e her-
tog van Beaufort er). Op 
dat landgoed werd in 1873 
het spel, dat als Poona 
overgewaaid was uit India, 
voor het eerst gespeeld. 
De naam van het landgoed 
werd uiteindelijk de naam 
van het spel; het spel van 
Badminton.  

Dat die hertog een boek 
geschreven zou hebben 
over het spel badminton, 
leek mij dan ook erg lo-
gisch. Hij had wat met 
sport. Niet voor niets was 
de subtitel van de hertog 
'Master of the Horse', in 
die tijd een erg belangrijke 
titel in Europese landen. 

Er werden jachten met 
paarden en honden geor-
ganiseerd en (ook nu nog 
steeds) paardenconcour-
sen gehouden op het land-
goed. Bovendien had de 
hertog de voorloper van 
het badminton (Poona) uit 
India naar Engeland ge-
haald. De hertog en zijn 
familie waren fanatiek in 
het nieuwe spel badmin-
ton. Op een bewaard ge-
bleven battledore (oud 
racket) van lady Somerstet 
(de vrouw van de 8e her-
tog) staat gegraveerd;  re-
corded 2117. Ze zou 2117 
keer overgeslagen heb-
ben. Het badmintonspel 
bestond in het begin uit 
niets meer dan zolang mo-
gelijk naar elkaar over-
slaan. Het werd gespeeld 
in de grote zaal  ('kamers-
en-suite') in Badminton 
House. Alleen had het veld 
toen, als gevolg van de 
suitedeuren en mogelijk 

kasten aan beide kanten, 
de vorm van een zandlo-
per. Een prachtige teke-
ning van het enorme land-
huis waar het badminton 
werd gespeeld door de 
gasten van de hertog, siert 
een van de eerste pagina's 
van het boek. 

In de inleiding lees ik dat 
het betreffende boek het 
laatste deel is van een se-
rie van 28 boeken (later 
nog aangevuld tot 33 boe-
ken). De andere boeken 
hebben een specifieke 
sport als onderwerp, het 
laatste deel (waar ik het nu 
over heb) geeft een over-
zicht van de sporten. Op 
internet worden diverse 
boeken in verschillende 
drukken voor verkoop aan-
geboden waarvan de ech-

te antieke boeken natuur-
lijk het duurste zijn. Tussen 
1885 en 1902 is de serie 
uitgegroeid tot een reeks 
van boeken die poogde 
alle belangrijke Britse 
sporten en hobby's uit die 
tijd te beschrijven. 
De inhoud van het laatste 
boek geeft een lijst te zien 
met tal van sporten zoals 
atletiek, voetbal,  cricket, 
dansen, duiken, golf, vis-
sen, enz. Ook tennis, maar 
geen badminton. Het 
grootste gedeelte van het 
boek (vanaf bladzijde 75) 
bestaat uit gedichten, lied-
jes ed. afgewisseld met 
prachtige oude foto's en 
prenten die betrekking 
hebben op de betreffende 
sport. De subtitel van het 
boek is dus niet voor niets 
'de poëzie van sport'. 

Badminton komt niet voor 
in The Badminton Library. 
Blijkbaar was ten tijde van 
het schrijven van het boek, 
en de serie, het spel nog te 
nieuw om als sport te wor-
den bestempeld. The Bad-
minton Library kan dus 
niet gezien worden als de 
bibliotheek van het bad-
minton, waar ik op hoopte. 
De benaming 'Badminton' 
in de titel is gekozen van-
wege de bekendheid van 
het landhuis en van de 
schrijver de Hertog van 
Beaufort; 'The series was 
named after this house'. 

Het blijft echter een prach-
tig boek uit een grote se-
rie, en de titel en schrijver 
hebben toch nog alles te 
maken met onze sport 
badminton. 
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?

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

Auto en Motorrijschool 

DE JONG

Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

November 1990. Joop 
kerkhof wordt door het be-
stuur van BC Mixed be-
noemd tot erelid. Joop is 
niet alleen medeoprichter 
van BC Mixed, hij is in zijn 
lange loopbaan bij Mixed 
zowat in alle commissies 
actief geweest, waaronder 
ook voorzitter. Hij was ook 
ruim twaalf jaar voorzitter 
van de HBB. 
Mixed bestond toen bijna 
30 jaar en voor die gele-
genheid zou er op 30 no-
vember een groepsfoto 
gemaakt worden. Dat is 
gelukt, ruim honderd men-
sen op één foto.
Een aardig verslag over de 
feestavond, deze keer in 
zaal van de Burgt, waar de 
loterij ruim 700,-- gulden 
op bracht en waarvoor het 
eerst de vrijwilligers van 
het jaar benoemd werden.
Deze vrijwilligers werden 
gekozen door de leden die 
een naam op een stem-
briefje  hadden gezet.  De 
(terechte) winnaars van 
toen: Ellen van Leuken en 
Rien van Kessel. 
Ook werden er in die 
maand weer clubkampi-
oenschappen georgani-
seerd met Brigitte Bouten 
als clubkampioene en 
Marlie Smits werd tweede. 
Bij de heren waren dat Ro-
ger van Lieshout en Ruud 

Fransen  die, evenals zijn 
Marlie op de tweede 
plaats eindigden. 
De Gedachte(n)prikkels 
van Arie Ras (alweer voor 
het vijfde seizoen) ging 
als gebruikelijk over een 
populair persoon binnen 
BC Mixed en deze keer 
was dat Wim van de Wil-
denberg. Wim zat in de 
wedstrijdcommissie van 
de HBB. Wim had een 
Clubshirt dat anders was 
dan de andere, dus met 
een knipoog naar de toen 
nog al strenge kledingre-
gels van de HBB.
Nieuw in dat seizoen was 
dat de bekerwedstrijden 
voortaan door de week 
gespeeld zouden worden, 
de halve finale en de fi-
nale zouden dan op de 
dag van huldiging ge-
speeld worden.
Ook de jeugdcommissie 
had iets nieuws er werd 
een heuse “Jeugdraad” 
opgericht. Zitting daarin 
hadden Martijn van Sin-
ten, Inge van Griensven, 
Kim v d Eijnde, Inge 
Slaets, Jorg Kerkhof en 
Paul Plettenberg. 
Deze groep zou de jeugd-
begeleiding en het be-
stuur van adviezen voor-
zien over activiteiten bui-
ten badminton, zoals sin-
terklaas, carnaval en het 

kampweekend. 
Op het jeugdtoernooi van 
Phoenix wonnen Eefje 
Brouwers en Mascha 
Hoeks het damesdubbel in 
de C-klasse, terwijl Moni-
que Vereijken en Inge van 
Griensven het damesdub-
bel in de A-klasse wonnen. 
Beide dames speelden de 
finale van het gemengd 
dubbel A, met een heer 
van BC Dommelen.
Rally organiseerde een se-
nioren toernooi. Op dat 
toernooi speelde ene Ton 
(Slaets) samen met Sandy 
van Nistelrooy. Ondertus-
sen waren Ruud en Marlie, 
overigens niet met elkaar 
spelend aanwezig en druk 
bezig de volgende ronde te 
halen in de GD-A. Marlie 
speelde met Piere Pas van 
BC DAF en Ruud met een 
dame waarvan ik de naam 
schuldig moet blijven (?).
Helaas geen prijzen in de 
GDA, maar Ruud en 
Roger(van Lieshout) wer-
den vierde in het HD-A.

Uit ‘Even Lachen”:
Teenager tot verkoopster: 
“Ik zou dit kleedje willen, 
maar, als mijn moeder het 
mooi vindt, mag ik het dan 
komen ruilen tegen iets an-
ders?” 
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Pasta bolognese                 Tijd: Lang, maar de moeite     
              waard

Ingrediënten
Pasta naar keuze, 100 gram spek in blokjes, Winterwortel (in halve 
of kwart plakjes gesneden) 2 uien (in stukjes), 4 stengels bleeksel-
derij (in plakjes), 4 teentjes knoflook (of knoflookpoeder), 1 blik to-
matenblokjes, 500 ml gezeefde tomaat, 400 ml bouillon, 150 ml 
rode wijn, 2 theelepels oregano, Zout en peper, Parmezaanse kaas

Bereiding
Snij eerst alle groentes in stukjes. Bak dan de spek een paar mi-
nuutjes en voeg dan de ui, bleekselderij, wortel en knoflook toe. 
Bak dit ook een paar minuten en voeg dan het gehakt toe. Als het 
gehakt bruin is, moet je het vet in de pan afgieten. Dan voeg je de 
bouillon, wijn, tomatenblokjes, gezeefde tomaat en oregano toe. 
Dan hoef je het alleen nog maar 1.5 uur te laten pruttelen op laag 
vuur onder af en toe roeren. Als de saus nog te dun is, kan je nog 
wat bindmiddel toevoegen. Voeg eventueel nog zout en peper toe 
om het op smaak te brengen. Kook dan de pasta en schep de bo-
lognese saus erop. Parmezaanse kaas erop en klaar! Heerlijke 
pasta bolognese!

Ik ben erg benieuwd 
naar de kookkunsten 
van Evelien. Dus niet 
die van Tom, maar 
die van Evelien!

MINIMIKS November 2015

pasta bolognese!

Een van mijn favoriete recepten: Pasta 

bolognese!

Ik hou zelf helemaal niet van pasta. Dat 

komt vooral door de saus. Zelfgemaakte 

vind ik zelden lekker, doe mij maar saus 

uit een potje. Omdat dat niet echt gezond 

is, heeft mama ooit een zelfgemaakte bo-

lognesesaus gemaakt. En deze vind ik 

heel erg lekker. Sindsdien is dit een favo-

riet recept �

Alle saus die je over hebt be-
waar je in de vriezer voor
een volgende keer �

Hallo allemaal,
 
Binnen de HBB kennen we 
een commissie voor toe-
zicht op de reglementen. 
Helaas hebben we regle-
menten nodig om het spel-
letje eerlijk te houden. Nu 
zou je kunnen voorstellen 
om gewoon de reglemen-
ten van Badminton Neder-
land of via de Internationa-
le Badminton Federatie te 
kopiëren. Klopt dat zou 
kunnen. Maar als HBB wil-
len we het karakter behou-
den wat we over de afgelo-
pen decennia hebben ge-
creerd met ons allen.
De spelregels zijn een 1 op 
1 kopie. Het HBB karakter 
en de organisatievormen 
die komen met de regle-
menten. Recentelijk vertel-
de ik al over reglementswij-
zigingen en eerder spraken 
we al over regels voor in-
vallen, bondskaarten, 
jeugd bij senioren en an-
dere zaken.

Coachen tijdens de competitie    

Nu vraag ik jullie aandacht 
voor coaching.
We hebben coachingsre-
gels voor de jeugd en voor 
de senioren.
Jeugd:
Het geven van aanwijzin-
gen (ofwel coachen)  is 
slechts toegestaan onder 
de volgende voorwaarden:
• In de A- en B klasse tus-
sen de gespeelde sets in.
•In de C klasse en lager op 
het moment dat er van 
speelhelft wordt gewisseld.
•Aanwijzingen mogen al-
leen door één en/of beide 
teamleiders worden gege-
ven.
•Het geven van aanwijzin-
gen wordt beperkt tot  één 
minuut.
•De spelers(sters) mogen 
de baan/zaal niet verlaten 
voor het ontvangen van 
aanwijzingen.
 Senioren
a) Per vereniging kan men 
1 persoon aanwijzen welke 
mag coachen bij wedstrij-
den.
b) De vereniging vraagt 
voor deze persoon een 
coachpas aan bij de BCS.
c) Deze persoon mag al-
leen coachen bij de vereni-

ging welke de pas heeft 
aangevraagd en verkre-
gen. (Wil 1 persoon voor 
meerdere verenigingen 
coachen zal hij/zij meerde-
re toestemmingen moeten 
hebben).
d) Er mag alleen gecoacht 
worden tussen de eerste 
en tweede set (met een 
lengte van maximaal 1 mi-
nuut) van een partij en tus-
sen de tweede en derde 
set (met een lengte van 
maximaal 5 minuten). Er 
mag geen coaching plaats-
vinden gedurende het wis-
selen van speelhelft in de 
derde set.
e) Teamleden mogen op 
dezelfde momenten coa-
chen.
f) Coachen mag de voort-
gang van de wedstrijd niet 
hinderen.
g) De coach meldt zich bij 
het betreden van het speel-
gedeelte in de zaal eerst bij 
de wedstrijdleiding.

Onze reglementen staan 
ook online op de hbb 
website. Maar je kan na-
tuurlijk ook altijd even 
met mij contact opne-
men.
 

http://www.hbbond.nl/

Door Arne vd Wijdeven
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soepel en deze wedstrijd 
werd dan ook duidelijk ge-
wonnen. Ondertussen was 
de gemend dubbel van 
Bas en Evelien bezig. Ook 
zij wonnen met duidelijke 
cijfers: 21-12 en 21-10. 
Zonder Bas van Lieshout 
zouden we nergens zijn. 
Hij heeft helaas nog een 
blessure en kan dus niet 
mee spelen, maar hij telt 
altijd met veel enthousias-
me (hè Bas?). De heren-
dubbel is normaal voor de 
Basjes, maar nu dus voor 
Bas en Jeroen. Er is in dit 
team nog geen enkele he-
ren dubbel gewonnen. Het 
werd dus tijd dat dit wel 
lukte. Een spannende eer-
ste set werd gewonnen 
met 22-20. In de tweede 
set waren Bas en Jeroen 
goed ingespeeld op elkaar 
en werd deze ook gewon-
nen. Een tussenstand van 
3-0. De dames dubbel zou 
voor de 4-0 moeten zorgen 
en dit werd dan ook ge-
daan met twee keer een 
wals. Een 8-0 score zit er 
nog steeds in en daar had-
den we natuurlijk vooraf 
ook al over gesproken. 

Maar dat het ook echt zou 
kunnen, hadden we niet 
gedacht. De singles waren 
tegen Mierlo allemaal ge-
wonnen. Zou het ons nu 
weer lukken? De jongens 
hebben het erg spannend 
gemaakt. Jeroen mocht 
als eerste beginnen. De 
eerste set verloor hij nipt. 
Maar Jeroen heeft een on-
eindige conditie en hij 
geeft de winst niet zomaar 
weg. De tweede set won 
hij nipt. Een derde set was 
nodig voor de beslissing. 
Jeroen z’n tegenstander 
werd moe en Jeroen na-
tuurlijk niet. Het staat 5-0 
voor ons. Anniek wint haar 
single vervolgens overtui-
gend met 21-10 en 21-9. 
Dan de single van Bas. De 
tegenstander van Bas 
komt uit de vierde klasse, 
maar daar was niks van te 
merken. De eerste set won 
Bas met gemak, in de 
tweede set lag dit iets an-
ders. Bas kreeg de shuttle 
niet meer zo goed op de 
achterlijn, waardoor hij met 
23-25 verloor. Terwijl het 
team de spannende derde 
set van Bas aan het bekij-

ken was, won Evelien on-
dertussen haar single. Bas 
en zijn tegenstander gin-
gen gelijk op en er kwam 
weer een verlenging aan te 
pas. Met 26-24 trok hij de 
overwinning naar Mixed en 
konden we met een 8-0 
overwinning tevreden naar 
huis. De volgende wed-
strijd is tegen Brabantia, zij 
hebben alleen nog maar 
gelijk gespeeld. De bedoe-
ling is dat wij daar een eind 
aan maken en de kopposi-
tie gaan innemen in onze 
poule!

Mixed 6, derde klasse 1

Hanevoet 5 –
Mixed 6
Door Yvonne Lahaye

Donderdag 12 november 
mochten we weer een 
wedstrijd spelen. Tegen de 
bovenste nog wel. Helaas 
was Angela ziek maar die 
had nog voor een prima 
vervanger gezorgd, Anne 
was erbij! En Maarten 
deed ook weer mee, waren 
we toch bijna compleet.
De eerste gemengd dubbel 

Verslagen senioren competitie.

Mixed 4, tweede klasse

Seizoensopening
Door Bas Fransen

Waar andere teams al 2 of 
3 keer gespeeld hebben 
begon het competitiesei-
zoen voor Mixed 4 pas op 
woensdag 14 oktober. Na 
een 3e plek in de tweede 
klasse vorig jaar is het doel 
dit jaar om te promoveren 
naar de eerste klasse. De 
tegenstander deze avond 
was Mierlo 5. Ons team, 
hetzelfde als vorig jaar was 
niet op volle sterkte. Eve-
lien had cursus van werk 
en kon niet op tijd zijn en 
Bas had en heeft nog 
steeds last van een schou-
derblessure en was dus al-
leen mee om het team aan 
te moedigen. Dus bestond 

het team vandaag uit An-
niek, Evi (als invaller), Je-
roen en mij. De eerste ge-
mengd dubbel van Jeroen 
en Anniek was meteen een 
leuke wedstrijd die toch 
soepel in twee sets ge-
wonnen werd. Ook de 
tweede gemengd dubbel 
werd gewonnen en op heel 
overtuigende wijze zelfs. 
De heren en dames dub-
bels waren een ander ver-
haal. Waar Jeroen en ik 
binnen 2 sets verloren 
hadden, haalden Evi en 
Anniek er een derde set 
uit. Helaas ging deze der-
de set makkelijk naar Mier-
lo. Na de dubbels stond er 
zo een 2-2 gelijke stand op 
het formulier. De singels 
dan. We hadden al gezien 
dat er in de singels genoeg 
te halen viel. De eerste sin-
gel van Jeroen bevestigde 

dat, hij 
kwam 
geen 
mo-
ment in 
de pro-
ble-
men. 
Ook 
Anniek 
speel-
de een 
hele 
sterke 
singel 
en won 

Mixed 4 – 
Ganzeveer 2
Door Anniek v Leuken

Na een goede start van het 
seizoen, speelden we 21 
oktober onze tweede wed-
strijd. Ganzeveer kenden 
we al van vorige jaren en 
we wisten dat het erin zat 
om te winnen. Jeroen en 
Anniek spelen standaard 
de eerste gemend dubbel. 
Na het doorspreken van de 
afgelopen training, was 
duidelijk hoe we ons spel 
konden verbeteren. Het 
toepassen hiervan ging 

veel makkelijker dan ze 
zelf verwachtte (10-21 en 
13-21). De tweede heren 
singel was voor mij ook 
een hele makkelijke, na 
een wals in de eerste set 
en een iets moeizamere 
tweede set werd ook deze 
partij gewonnen. De laat-
ste singel van de avond 
was voor Evi. Het was ook 
verreweg de spannendste 
singel. Na een knappe 18-
21 winst in de eerste set 
ging de tweede set met 21-
11 naar Lisa van mierlo. In 
de derde set liet Evi haar 
tegenstander geen kans 
en haalde ze de 6-2 winst 
binnen.
Een goed begin van het 
seizoen! 

MINIMIKS November 2015
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Mixed 8 tegen Gan-
zeveer 3,
Door Monique v Bommel

Afwezig was Marianne van 
Dijk ik heb eigenlijk geen 
idee waarom.
De eerste partij gemengd 
dubbel door Peter en mij, 
de eerste set ging verloren 
maar de tweede set was 
voor ons. We waren onder-
weg om de derde set te 
winnen toen er een harde 
schreeuw van Peter klonk, 
niet zo'n schreeuw die we 
gewend zijn van Peter van: 
Kom oppp of UUUUit !!! 
maar meer van AAAuuuu.
En wat bleek Peter lag ge-
blesseerd op de grond en 
gaf meteen aan niet meer 
verder te kunnen spelen, 
helaas daar ging onze der-

de set en daarmee de 
winst.

Er waren nog meer span-
ningen rond dit avondje 
badminton, Remco kon ie-
der moment vader worden  
en hield zijn telefoon 
angstvallig in de gaten.
Zo ook Pedro want zijn 
schoonmoeder lag in het 
ziekenhuis en met haar 
ging het niet zo best dus hij 
was in de buurt van zijn te-
lefoon te vinden.
Toch wist Remco een punt 
te vergaren in het heren 
enkelspel, een erg span-
nende partij 21-16  19-21 
en 21-19  erg mooi ge-
speeld van Remco.
Suzanne en ik, de tegen-
standers bleken te sterk 
voor ons.
Het geheel eindigde op 1-7 
voor Ganzeveer 3. zo blijkt 
wel als heren andere za-
ken aan hun hoofd hebben 
en de dames het niet waar 
kunnen maken word het 
wel heel erg lastig.maar 
volgende keer beter,

verloren. Dus we moesten 
aan de bak voor gebak. ;)
Toch Remco? 
De wedstrijden waren nu 
zo spannend dat op de 
bank zitten pijnlijk werd. 
Van de 8 partijen zijn er 6 
waarbij er 3 sets nodig wa-
ren. Spannend!  
Beide dames singles gin-
gen gelijk op.
En helaas verloren, waar-
door de stand uiteindelijk 
6-2 geworden is voor 
mixed.
De tegenstander kon onze 
coach niet zo goed waar-
deren, wij daarentegen 
wel!  Bedankt Festus! 

BCV 73 3 versus 
Mixed 7.
Door Toon Slaets

Het Mixed team speelt 
vandaag met een invalster, 
Betsie is afwezig
maar daarvoor in de plaats 
hebben we Dora, dus Dora 

is weer helemaal terug een 
compliment waard. Onge-
veer 3,5 jaar geleden 
kreeg Dora slecht bericht 
er had zich een
ernstige ziekte geopen-
baard (bk) na een operatie 
chemo en bestralingen 
wist ze zich stapje voor 
stapje terug te knokken 
wat gepaard ging met ups 
en downs. Het was wel de 
moeite waard want zie 
vandaag speelt ze weer 
haar eerste competitie 
wedstrijd, voor mij heeft ze 
al voor dat ze begonnen is 
een 100% score proficiat 
Dora.
Dora en Theo beginnen 
vandaag als eerste met het 
GD, in het begin is het wat 
onwennig daar beide bijna 
niet met elkaar gespeeld 
hebben en er voor Dora 
toch ook wel wat spanning 
aanwezig is, maar gaande
de wedstrijd nemen de 
Miksers het initiatief en laat 
Dora zien dat ze aan het 
net bijna onpasseerbaar 
is.Theo doet daar nog een 
schepje bij op en in twee 
sets is de winst voor Mixed 
en wel met 13-21 en 12-
21 een prima partij van 
beide.
Annie en Toon staan klaar 
voor hun GD, al snel is dui-
delijk dat de vorm er niet is 
ze komen niet in de wed-
strijd en met 21-12 gaat de
set naar BCV 73. In de 
tweede set gaat het aan-
zienlijk beter de teams  
geven elkaar geen duim-

1 woord: Tomatenbagger. 
3 sets veranderd ons in 
een tomaat.
bagger schijnt ons nieuwe 
'het kan beter' woord te 
zijn.
Twee weken terug begon-
nen als groentjes. En nipt 

liep als een trein. Die werd 
dan ook gewonnen met 
19-21 en 10-21. Zodat al 
het eerste puntje binnen 
was. De tweede gemengd 
dubbel, Martijn en Yvonne, 
liep niet zo soepel, die wil-
len we het liefst vergeten. 
Dat kan dus niet want de 
uitslag was 21-12 en 21-10. 
Tussenstand 1-1.
Daarna was het tijd voor 
de herendubbel van Mar-
tijn en Teun. Ondanks de 
mooie rally’s die gemaakt 
werden lukte het helaas 
niet om te winnen. Uitslag 
21-18 en 21-14.
De damesdubbel verdien-
de geen schoonheidsprijs 
maar werd door Anne en 
Yvonne wel overtuigend 
gewonnen met 11-21 en 
10-21. Tussenstand 2-2.
Tijd voor de herensingels. 
Teun als eerste. Hij speel-
de een degelijk spel waar 
de tegenstander niets te-
gen in te brengen had. Hij 
won met 15-21 en 7-21.
Daarna speelde Maarten 
zijn singel, hij werkte hard, 
dat was goed te zien aan 
de kleur die hij kreeg, he-
laas verdiende hij er geen 
punt mee, en verloor de 
wedstrijd met 21-18 en 21-
6.  Tussenstand 3-3.
Altijd lekker als je als dame 
met zo’n tussenstand aan 
de slag moet.
Maar gelukkig hadden 
Anne en Yvonne er uitein-
delijk niet zo’n moeite mee.
Anne won met 12-21 en 
10-21 en Yvonne met 10-

21 en 10-21.
Eindstand: 3-5 GEWON-
NEN!!!!!!!!!!!!!

Mixed 8, vierde klasse 1

Mixed 8 – Phoenix
Door Peter van Leuken

Met vier debutanten (Su-
zanne, Monique, Marianne 
en Pedro) in de senioren 
kompetitie beginnen we de 
eerste wedstrijd tegen een 
jeugdteam van Phoenix. 
Remco zat helaas in Italië, 
maar ondersteunde ons via 
de WhatsApp en de belofte 
van een taart bij het eerste 
punt. Remco bedoelde een 
wedstrijdpunt, maar wij tel-
den elk gewonnen punt.
De eerste wedstrijd speel-
den Suzanne en Peter een 
drie setter die uiteindelijk 
met 21-18 in de derde set 
werd gewonnen. Pedro en 
Marianne ontbrak nog dui-
delijk de ervaring. De eer-
ste set werd met 21-6 ver-
loren, de tweede set ging al 
beter met 21-13. De stij-
gende lijn hebben we dus 
al te pakken. De herendub-
bel met Peter en Pedro 
werd gewonnen met 21-11 
en 21-16. In de damesdub-
bel kregen Marianne en 
Monique badmintonles van 
twee goed spelende jeugd-
dames. Met harde sma-
shes van de tegenstander 
was dit een moeilijke wed-
strijd. Maar ook hier een 
licht stijgende lijn, 21-6 en 

21-7.
Peter had geen moeite 
met de single. In twee sets 
werd deze wedstrijd ge-
wonnen. In de singles van 
Pedro, Suzanne en Moni-
que werd zichtbaar dat ze 
nog weinig in singles ge-
traind hebben. Alle drie 
gingen verloren. Al met al 
een goed begin van de 
kompetitie. Wel verloren, 
maar wel met drie punten. 
Na deze wedstrijd staan 
we vierde in de ranglijst. 
Na wat single training zul-
len de punten ook in de 
singles zeker binnen ko-
men. 

Mierlo 10 -Mixed 8
Door Suzanne Reijnders

Mixed 7, vierde klasse 2
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Programma en uitslagen senioren

Uitslagen
30-09 Gemert 1 - Mixed 1 8-0

Mixed 7 - Neverdown 2 3-5

7-10 Mixed 6-Rooise BC 2 6-2

Mierlo 10 - Mixed 8 2-6

Mixed 2 - Brabantia 2 5-3

8-10 Mixed 5 - SRH  2 3-5

14-10 Mierlo 5 - Mixed 4 2-6

Mierlo 8 - Mixed 7 4-4

Mixed 3 - Mierlo 3 5-3

Mixed 1 - Ganzeveer 1 1-7

21-10 Mixed 8 - Ganzeveer 3 1-7

Mixed 2 - SRH 1 3-5

Mixed 4 - Ganzeveer 2 8-0

Mixed 7 - BC 85 3 7-1

4-11 Con brio 2 - Mixed 1 5-3

Mixed 2 - Phoenix 2 5-3

5-11 Heiakker 1 - Mixed 5 7-1

Programma nov/dec 2015
wo 25-11 Mixed 5 - Dommelen 2 3

Mixed 6 - Con brio 7 10

Mixed 8 - Mierlo 9 11

do 26-11 Bakel 1 - Mixed 2 10

Mixed 4 - BCAB 5 12

wo 2-12 Mixed 7 - Heiakker 2 2

Sm Bruang - Mixed 1 12

do 3-12 Mixed 3 - BC 85 1 1

BCAB 4 - Mixed 5 11

BC 85 2- Mixed 6 14

wo 9-12 Phoenix 1 - Mixed 2 3

Gemert 4 - Mixed 4 10

Boemerang 1 - Mixed 3 13

do 10-12 Mierlo 1 - Mixed 1 15

wo 16-12 Mixed 6 - Gemert 6 12

do 17-12 Mixed 5 - Hanevoet 4 3

Someren 2 -  Mixed 8 13

Someren 3 - Mixed 7 15

Piet van Thielplein 11, 5741 CP  
Beek en Donk, Tel.: 0492-465456

www.yoursfashion.nl      E-mail: info@yoursfashion.nl

breed toe zie de stand van 
20-20, doch met 23-21
moeten Annie en Toon de 
partij aan de tegenstander 
laten, jammer er had meer 
ingezeten dat bewaren we 
maar voor de volgende 
keer.
Het HD moet de score 
weer in het voordeel van 
Mixed brengen dus volle 
kracht vooruit. Tini en Toon 
zijn aardig goed op elkaar
ingespeeld nadat ze de kat 
uit de boom hadden geke-
ken wisten ze de set zon-
der veel moeite te winnen 
met 14-21. In de tweede 
set was er wat meer tegen-
stand maar ook deze was 
geen moment in gevaar en
met 17-21 is deze ook voor 
Mixed.
Het DD, deze keer Anja en 
Dora, de dames geven el-
kaar goed partij maar bij 
Dora is zichtbaar dat ze 
kracht heeft verloren de 
tweede shuttle achterin 
brengen gaat wat moeilij-

ker waardoor 
de tegenpartij 
makkelijker in 
de aanval 
komt. Met 21-
18 en 21-16 
gaat de partij 
naar BCV 73, 
zowel Anja als 
Dora hebben 
een prima par-
tij gespeeld 
een proficiat is 
hier op zijn 
plaats.
Nu Tini het in 

het HE, ondanks dat Tini 
nog een beetje last heeft 
van een blessure aan zijn 
voet ging hij vanaf het be-
gin voortvarend te werk. 
Met mooie drops afgewis-
seld met harde smashes 
liet hij zijn tegenstander 
geen kans Tini speelde 
een dijk van een partij en 
met 15-21 en 13-21 pakt hij 
de volle winst.
Anja en Theo speelden ge-
lijktijdig hun enkelpartij, 
Anja had het nadeel dat ze 
een tegenspeelster had 
met een grote lengte deze 
was  moeilijk passeerbaar 
daardoor, wat Anja ook 
deed het haalde niets
uit met 21-12 en 21-16 gaat 
de partij naar BCV 73, het 
moet gezegd dat Anja er 
uit haalde wat er in zat en 
dat is bewonderenswaar-
dig.
Theo wist inmiddels de 
eerste set te winnen met 
13-21 dus de vooruitzich-
ten waren gunstig daar 

Theo de stand bij winst op 
3-4 kon zetten voor Mixed, 
hij moest echter nog flink 
aan de bak in de tweede 
set maar laat dat maar aan 
Theo over met 18-21 is de 
winst Voor Theo, wederom 
een geweldig resultaat van 
deze jonge heer.  Of 3-5 of 
4-4, dit is aan Annie in het 
laatste DE, Annie heeft in 
de eerste set aanlooppro-
blemen (wat meerdere van 
ons team hebben) dus is er 
geen paniek als de eerste 
set met 21-10 verloren 
gaat. In de tweede set zet 
Annie alles even recht met 
mooi en goed spel is de set 
voor haar 18-21. Nu een 
allesbeslissende, de da-
mes maken het ongekend 
spannend het is 20-20, 
word 21-20, word 21-21, 
word 22-21, word 22-22, 
en tenslotte ja, ja, 22-24 
voor AAANNNNIIIIEEE.
Een geweldige partij ook 
bekeken door Toon B van-
af de tribune misschien gaf 
dit wel de doorslag wie zal 
het zeggen, proficiat An-
nie.
Bij het natafelen gaf Dora 
aan dat ze het geweldig 
had gevonden om weer 
mee te doen, de volgende 
speeldag die op donder-
dag valt is ze weer van de 
partij en we zien Dora 
graag terug op die dag. 

Wil je meer verslagen 
lezen van Mixed 7 lees 
dan het gastenboek op 
www.bcmixed.nl
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Prikbord

2de klasse  2

1 Dommelen 2 19-4

2 Mierlo 4 19-4

3 Heiakker 1 15-4

4 SRH 2 15-3

5 BCAB 4 13-3

6 Mixed 5 8-3

7 Hanevoet 4 7-3

Topklasse
1 Gemert 1 26- 4

2 Con Brio 1 22-4

3 Con Brio 2 20-4

4 BCAB 1 18-4

5 Ganzeveer 1 18-4

6 Gemert 2 18-4

7 Sm Bruang 1 14-4

8 BCV 1 9-4

9 Mierlo 1 8-4

10 Mixed 1 7-4

3de klasse 1

1 Hanevoet 5 21-3

2 Con brio 7 20-3

3 Mixed 6 12-2

4 Gemert 6 6-3

5 BC 85 2 5-2

6 Rooise BC 2 5-2

7 Mierlo 6 3-3

 2de klasse 1

1 Hanevoet 3 17-3

2 Gemert 4 16-3

3 Mixed 4 14-2

4 Brabantia 3 12-3

5 Mierlo 5 11-3

6 BCAB 5 6-2

7 Ganzeveer 2 4-4

Overgangsklasse 1

1 Boemerang 1 13-2

2 Mierlo 3 9-2

3 Mixed 3. 9-2

4 Fair play 1 7-2

5 BC 85 1 5-2

6 Sm Bruang 2 5-2

Standenlijst

 4de klasse 2

1 Heiakker 2 22-3

2 Mixed 7 14-3

3 Someren 3 13-2

4 Mierlo 8 7-3

5 Never down 2 7-2

6 BC 85 3 6-3

7 BCV 3 3-2

 4de klasse 1

1 Ganzeveer 3 17-4

2 Phoenix 4 16-3

3 Someren 2 16-3

4 Mierlo 9 15-3

5 Dommelen 4 10-2

6 Mixed 8 10-3

7 Mierlo 10 4-4

Hoofdklasse
1 Hanevoet 1 22-4

2 Con brio 4 21-4

3 Bakel 1 18-4

4 Con Brio 3 17-4

5 Mixed 2 17-4

6 Brabantia 1 15-3

7 Phoenix 2 13-4

8 Brabantia 2 11-4

9 SRH 1 11-3

10 Phoenix 1 7-4
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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




