
JAARGANG 35
Oktober 2015    
NUMMER 5

 

 

B A D M  I  N T O N C L U B 

B E E K E N D O N K 

minimiks

Met o.a.:  Laarbeek Sportief en de Mixed-grill



MINIMIKS Oktober 2015
1

minimiks

Inhoud Pag.

          Jaargang 35- nr 5 - Oktober - 2015

Op de voorpagina:

De medewerkers aan 
deze Minimiks: 
Martin Kuijpers, Jan Driessens, 
e.v.a. Foto’s Marlie Fransen

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

Van jullie voorzitter
Bestuursmededelingen
Kidszone
Apenkooi
Laarbeek Sportief
De week van het Badminton
Droom van Max
Centrale Traning
Mixed-pen
Jeugdcompetitie
Puzzel
Senioren, Ruud 25 jaar lid
Effe Festus, training
Afsluiting seizoen 2014-2015
Jaarverslag penningmeester
Jaarverslagen commissies
Agenda algemene ledenvergadering
Laarbeek Sportief 2
Mixed-grill
Geschiedenis
Wat er 25 jaar geleden gebeurde
Koken met mixed
De plant en zijn verhaal
Senioren competitie

4
5-6
7
8
9
10
11
12
13
14-18
18
21
22-23
24-25
36-29
30-35
35
37
38-41
43
45
46-47
48
49-54

Ruud van Kilsdonk, 25 jaar lid.
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Agenda

6 en 7 november: Clubkampioenschappen 
4 december: Pieten- en ouder/kindavond 
(jeugd)
11 december: Zaal dicht ivm opbouw kerstshow, 
spelletjes avond (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: Bert Schepers en Brigitte Eekels

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes To-

taal
Jeugd 23 41   64
Senioren 47 59 106

Ereleden 1 5     6
Totaal: 48 64 23 41 176

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

Rune vd Vorst

Anne vd Laar
Renske v Lierop
Cheyenne Bevers
Riky v Maaren

Van de redactie...

Redactie
Marlie Fransen 

(lay out)
Ruud Fransen

Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven

Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven

En zo zitten de vakantiekilo’s er weer aan. Tenminste 

dat denk ik als ik weer terugkom van een fijne vakantie 

met heerlijk proeven en snoepen.

Een fijn potje badmintonnen helpt. Nu ja, als je tenmin-

ste even uitkijkt met het opstarten. Opwarmen dus. Dat 

kan op veel manieren. Vorig jaar had Frans een manier 

bedacht waarbij voorafgaan aan de training in groeps-

verband werd warmgelopen. En ik herinner me dat ver-

schillende trainers ons lieten warmlopen en oefeningen 

lieten doen. Dat werkte. Beetje groepsdruk, beetje grap-

pen, maar effectief. In een heel grijs verleden speelde 

ondergetekende in de selectietraining alwaar Igo Jon-

gen ons lange en volledige warming ups liet doen. Dat 

ging zelfs inclusief touwtje springen en gewichten op-

draaien. Ik ben ervan overtuigd dat dat heeft geleid tot 

sterke polsen en een gezonder lijf.

Voor de mensen die al wat langer lid zijn heb ik ook nog 

een annecdote. Ik herinner me erg levendig hoe een 

avondje badminton op vrijdag al in de kleedkamer be-

gon door een zeer sterke midalgan lucht. Ik noem geen 

namen, maar durf wel te zeggen dat we bij Mixed onze 

eigen superheld hadden: “de Mildalganman”. Midalgan-

man had zijn eigen manier van warming up. Gewoon 

steving insmeren met het warme en sterk ruikende 

goedje. Oef, op vrijdagavond had ik in ieder geval een 

open neus en longen door de eucalyptuslucht in de 

zaal. Ieder zijn/haar manier.

Even een bruggetje naar deze Minimiks. Ook voor ons 

is het even opwarmen. De eerste Minimiks van het 

speelseizoen, even kijken wat we er allemaal in willen 

zetten. Even nadenken over publicatiedata. Linkjes leg-

gen met het bestuur. Oh ja, de algemene ledenvergade-

ring komt eraan, daar willen we paginas voor reserve-

ren. En zo hebben we toch alweer vrij snel een mooi 

complete minimiks. Redden we het nog om de eerste 

wedstrijdverslagen erin te krijgen? Blader snel door en 

je zult het uitvinden.
     Arne



MINIMIKS Oktober 2015MINIMIKS Oktober 2015
4 5

Bestuursmededelingen

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 22-07-2015 
Aanwezig:  Ton Slaets; voorzitter, Peter van Leuken; pen- 
      ning  meester, Gert Lahaije; secretaris, Stan   
      van der Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans; 
      bestuurslid.

1)Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.35 uur.

2)Ingekomen en uitgega-
ne stukken
Ingekomen:
Brief van de Gemeente 
Laarbeek met de bevesti-
ging van de zaalhuur.
Uitgegaan: Niets.

3)Notulen bestuursver-
gadering d.d. 17 juni 2015
De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4)Financien
Uiteindelijk resultaat sei-
zoen 2014-2015 bespro-
ken.
 
5)Ledenbestand
Nieuw: niemand.
Gestopt: Anne v/d Laar, 
Renske van Lierop, Chey-
enne Bevers en Riky van 
Maaren. Van SL naar NSL: 
Bert Schepers en Brigitte 
Eekels. van NSL naar SL: 
niemand.
Aan het einde van dit sei-
zoen tellen we 173 spelen-
de leden, aan het einde 

van vorig seizoen waren 
dat er 157.

6)Commissies 
Recr.  –Nieuwe beginner-
cursus besproken.   
JC:     -de opgaven voor 
de CT zijn weg.   
Bac:   -Stan verstuurt de 
uitnodigingen voor de 
Mixed-grill.       
CC:    -Samenstelling trai-
ningsgroepen besproken.    
Sfeer:  -Niets.
PR:       -Voor het komende 
seizoen proberen de com-
petitieteams te
stimuleren om uitslagen 
en verslagen op onze so-
cial media te zetten.           
                
7) Rondvraag
Volgens Peter is het con-
tract met de nieuwe uitba-
ters van de kantine nog 
niet getekend. Er zijn al 
wel diverse dingen be-
loofd:
-Geluidsinstallatie van de 
zaal wordt ook in de kan-
tine aangesloten.
-De wanden worden gere-
pareerd.
-De prijzen worden ver-

laagd.
18 september is de week 
van het badminton. Ge-
bruiken voor bijv. een in-
stuif bij de jeugd en de 
beginnerscursus.
Zondag 6 september is 
Laarbeek Sportief van 10 
tot 1 uur.
De opzet is zoals met de 
opening, een standje in de 
kantine en een
demonstratie in de zaal. 
Speerpunten: de jongste 
jeugd en beginners.
Moet al op de eerste 
speelavond worden gere-
geld.
De volgende vergadering 
is op dinsdag 15 septem-
ber.
De vergadering voor okto-
ber voorlopig gepland op 
maandag 12/10.
De datum voor de ALV is 
voorlopig 16 oktober.

8) Sluiting
Ton sluit de vergadering 
om 23.30 uur.
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Van jullie voorzitter

Een nieuw seizoen is aangebroken. Dit jaar met een aantal 
nieuwe dingen, maar uiteraard ook de traditionele zaken. Een 
mengelmoes van bestaand en nieuw, dat is precies waarom 
het bij BC Mixed nooit een sleur wordt. Je kunt terugvallen op 
vaste waarden en tegelijkertijd uitkijken naar nieuwe uitdagin-
gen. 
Eén van die nieuwe uitdagingen is onze nieuwe trainer. De 
meesten zullen inmiddels wel kennis hebben gemaakt met 
Festus. Hij heeft in ieder geval in de eerste paar trainingen 
een onuitwisbare indruk achter gelaten inclusief de nodige 

spierpijn. Dat belooft nog veel goeds voor de rest van het seizoen. 
Dat bestaand en nieuw goed samen gaan bewees Festus door samen met zijn 
partner aanwezig te zijn op de inmiddels traditionele Mixed Grill. Typisch zo’n 
evenement wat niet meer weg te denken is. Op de fantastische locatie van huize 
Van der Vegt werden we ook dit jaar weer uitermate gastvrij ontvangen. De BAC 
had de organisatie weer strak in handen en dankzij een grote opkomst werd het 
een heerlijke avond. 
Een traditie die al jaren bestaat is het bezoek van het bestuur aan onze jubilaris-
sen. Onlangs was het weer raak. Ruud van Kilsdonk was op 14 september jl. 25 
jaar lid. Voldoende reden om hem te verrassen met een mooie slagroomtaart. En 
daar hebben we onder het genot van een kopje koffie dan ook maar meteen een 
lekker stukje van geproefd. 
Ook nieuw dit jaar was de Social Media actie. Je kon je mooiste, leukste, gekste 
vakantiefoto (het liefst Mixed-gerelateerd) posten op Facebook, Twitter of Insta-
gram. Door de #bcmixed toe te voegen kwam deze foto op de Socialpagina van 
onze website. Na een aarzelend begin hebben toch een aantal mensen meege-
daan aan deze actie. Tijdens de komend Algemene Ledenvergadering zal de 
winnaar van deze actie bekend worden gemaakt. Volgend jaar zal de deelname 
ongetwijfeld groter zijn.

Dat brengt mij tot het slotakkoord van mijn woordje. Op vrijdag 16 oktober a.s. is 
iedereen weer van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering. Een be-
langrijke vergadering waar je via de mail een persoonlijke uitnodiging voor krijgt. 
In deze Minimiks staan de financiële stukken vermeld en tijdens de vergadering 
worden er ook weer diverse mensen in het zonnetje gezet. Voldoende redenen 
om te komen. Dus ook namens mijn mede bestuursleden kan ik zeggen dat we 
je heel graag zien op 16 oktober in de kantine. De vergadering begint om 
22.30u.  

Ton Slaets.
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Lucas v Deursen
Dora Polman
DennisVerlijsdonk
Laurens v Kilsdonk
Marie-Louise Polman
Ardan Vergouwen
Anne Kluijtmans
Evelien Kuypers
Bert Schepers
Geert-Rian Hendriks
Sanne v Lieshout
Frank v Riet
Michael Hollanders
Ilse Lahaije
Toon Slaets
Jowan Iven
Max Wieland

Annie Boetzkes
Mirne Janssen
Marente Verstappen 
Rien v Kessel 
Ike v Oirschot
Sabitri Heesakkers
John v Erp
Niels vd Kerkhof
Renske v Lierop
Jan de Jong

1 okt
1 okt
2 okt
6 okt
9 okt
9 okt
10 okt
10 okt
10 okt
12 okt
12 okt
13 okt
14 okt
15 okt
15 okt
18 okt
21 okt

23 okt
23 okt
24 okt
7 nov
8 nov
10 nov
16 nov
16 nov
17 nov
18 nov

             
 

Hallo jongens en meisjes. 

We staan weer aan het begin van een nieuwe seizoen. 

Een seizoen waarin weer van alles staat te gebeuren. 

Laarbeek Sportief en de week van het badminton hebben 

we alweer achter de rug en de eerste competitie wedstrij-

den zijn al gespeeld. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 november 

zijn de clubkampioenschappen. Vergeet je hiervoor niet op 

te geven, het is een heel gezellig toernooi met allemaal 

mensen van onze vereniging. Het zou leuk zijn als jullie 

allemaal meedoen. Je kunt je hiervoor opgeven bij Marian 

vd Wildenberg. 

Op de Mixed-site http://www.bcmixed.nl/jeugd-training 

staan alle belangrijke data voor het komend seizoen nog 

eens bij elkaar. Bekijk ze even en noteer ze alvast in je 

agenda. 

Heb jij iets leuks waarvan je denkt dat zou leuk zijn voor in 

de minimiks dan zien wij dat graag tegemoet. Stuur het 

dan naar redactie@bcmixed.nl en wij zorgen ervoor dat 

het in ons clubblad komt te staan. 

Ik wens jullie heel veel 

lees-, kijk- en puzzelplezier.

Namens de redactie 

en de jeugdcommissie

Marlie Fransen.

MieCon Jeugdtoernooi 2015MieCon Jeugdtoernooi 2015
Zondag 1 november

Voor meer informatie ga naar 
http://www.hbbond.nl/uitnodiging-miecon-jeugdtoernooi-2015 en geef je op bij 

Marian vd Wildenberg
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Afsluiting vorig seizoen     door Marlie Fransen

Op 17 juli j.l. werd het bad-
minton seizoen van de 
jeugd weer afgesloten met 
de traditionele apenkooi. 
Alle kinderen kwamen om 
18.30 uur naar de sporthal  
alwaar de begeleiding om 
18.00 uur al begonnen was 
met het opzetten van een 
mooie apenkooi. Voor het 
eerst sinds jaren was het 
goed druk in de zaal. 
Bijna alle kinderen waren 
aanwezig groot en klein.

In een groot parcours met 
allerlei klim en klauter 
toetstellen gingen de tik-
kers achter de ‘apen’ aan.
Door het grote aantal wer-
den er in het begin heel 
veel kinderen snel getikt, 
maar naarmate het aantal 
verminderde werd het 
steeds moeilijker om ze te 
tikken. De tikkers moesten 
echt afspraken maken om 
het voor elkaar te krijgen. 
Door het warme weer bui-
ten was het binnen ontzet-
tend warm in de zaal, tus-
sendoor werd er goed ge-
dronken en na afloop kre-
gen alle kinderen nog wat 
te drinken in de kantine van 
de sporthal, waarna de va-
kantie echt kon beginnen. 

Apenkooi

98

Laarbeek Sportief            door Marlie Fransen

In Laarbeek werd op 
zondag 6 september 
Laarbeek Sportief ge-
houden. Een kennisma-
kingsdag met sportver-
enigingen en organisa-
ties. Zo'n dertig vereni-
gingen presenteerden 
zich in en rondom de 
Laarbeekse sporthallen. 
De kennismakingsdag 
was voor zowel sporters 
als niet-sporters. Er wer-
den demonstraties ge-
geven, informatie ver-
strekt en op sommige 
plaatsen konden de 
mensen meedoen.

Ook onze vereniging was 
met een delegatie aanwe-
zig om onze sport te pro-
moten. Zowel enkele seni-
oren als jeugdleden lieten 
zien hoe je een badmin-
tonpartij speelt. 
Alle kinderen die in de zaal 
aanwezig waren mochten 
meedoen. Er werd met 
ballonnen en shuttles 
hoog gehouden, de ser-
vice werd geoefend en er 
werd overgeslagen. Er wa-
ren veel enthousiaste kin-
deren die later moe en vol-
daan met een shuttle sleu-
telhanger en een badmin-
ton folder huiswaarts gin-
gen. Hopelijk zien we ze 
nog ooit terug op de vrij-
dag bij ons in de zaal. Kinderen konden in de zaal 

allerlei sporten uitproberen. 
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heel veel nieuwe kinderen 
te bekennen maar dit 
mocht de pret niet drukken. 
Er werd fanatiek meege-
daan door iedereen. De 
spelletjes werden door de 
begeleiders terplekke aan-
gepast op het nivo van de 
kinderen. De oudere kin-
deren hadden om wat 
meer uitdaging gevraagd 
maar als het dan toch zo-

ver is, is het ook wel eens 
leuk om toch met een bal-
lon te spelen en dat werd 
dan ook volop gedaan door 
groot en klein. Na afloop 
kregen de nieuwe kinderen 
een certificaat, een folder 
van BC Mixed en een 

mooie shuttle 
sleutelhanger 
mee naar huis. 
Hopelijk zien we 
hen nog eens te-
rug bij BC Mixed. 
  

Week van het badminton   Door Marlie Fransen

In de week van 14-20 sep-
tember organiseerde Bad-
minton Nederland voor de 
vierde keer de week van 
het Badminton.  Alweer 
voor het derde jaar heeft 
onze vereniging hier op in-
gehaakt. Net als vorig jaar 
stond er voor de jeugd en 
de senioren een instuif op 
het programma. Bij de 
jeugd weer in de vorm van 
spelletjes en bij de senio-
ren met een husseltoer-
nooi. Om dit bekend te ma-
ken bij de mensen in Beek 
en Donk  werd gebruik ge-
maakt van de social media 
en stond het  in de Mini-
miks , de Mooi Laarbeek 

krant, het 
Kroosje 
(Nieuws-
brief van 
bassis-
school het 
Klokhuis) 
en in de 
Raagten 
actueel 
(Nieuws-

brief van basisschool de 
Raagten). We hoop-
ten ook dit jaar weer 
op een grote op-
komst.

Op 18 september 
was het dan zover. 
Na heel wat voorbe-
reidingen stond om 
18.30 uur de hele 
jeugdbegeleiding 
klaar met 14 verschillende 
badmintonspellen, ver-
deeld over de gehele zaal. 
Beide jeugdgroepen waren 
op dit tijdstip aanwezig om 
mee te doen met de spel-
len 
Helaas waren er niet zo 

Ook Tim en Yao kwa-
men kijken of zij 
badminton wel leuk 
vinden. 

10 11

De droom van Max Wieland   

Stap voor 
stap naar de 
top
Max behoort tot de top 8 
van Nederland in de leef-
tijdscategorie onder 15 
jaar. Inmiddels traint Max 
ruim 10 uur per week bij BC 
Geldrop, De Zuid Neder-
landse Badminton Acade-
mie en sinds 1 juli bij de 
Nationale selectie. Hij gaat 
naar het Commanderij Col-
lege in Gemert, dankzij een 
goede begeleiding kan hij 
school en sport goed com-
bineren.
Van 19 t/m 23 augustus is 
hij op Trainingsstage ge-
weest in Frankrijk.  Het was 
een zwaar, maar zeker een 
leerzame week. Elke dag 
van 07.30 uur tot 22.00 uur 
vol aan de bak.
Uiteraard naast de nodige 
baantrainingen, onder an-
dere veel voetenwerk en 
slagvastheid, werd er ook 
op conditie getraind. 
Max is door Badminton Ne-
derland geselecteerd voor 
de Swiss Open in septem-
ber en de Danisch cup in 
Oktober. 
Allemaal stappen richting 
zijn grootste droom: deel-
name aan de Olympische 

Spelen.
Op talentboek.nl spaart 
Max om deze ambitie te 
kunnen financieren. Hij 
kan alle hulp gebruiken om 
toernooien en de reis-en 
verblijfkosten te bekosti-
gen. Max:” Ik wil het geld 
gaan gebruiken om nog 
beter te worden in mijn 
sport en hierdoor mijn doe-
len te bereiken.
Op dit moment zijn mijn 
ouders mijn grootste spon-
sor en donateur. En omdat 
de Badmintonbond
niet alles betaald voor sta-
ges en buitenlandse toer-
nooien hoop ik hier dona-
teurs te krijgen die
mij willen steunen om mijn 
doelen te halen. Ik wil na-
melijk niet dat mijn ouders 

alles moeten
betalen en daarom wil ik 
hen helpen om zelf mee te 
betalen.
Ga om Max te ondersteu-
nen naar talentboek.nl, 
klik op talenten en vul zijn 
naam in het zoekveld in. 

Waarom en Waarvoor
Doelen op korte termijn:
Nederlands Kampioen 
worden
Spelen in de Eredivisie
Meedoen aan de Europe-
se Jeugdkampioenschap-
pen
Doelen op lange termijn
Top 8 van Europa halen
Nederlands Kampioen 
worden bij de senioren
Olympische Spelen 
 

Cera Samuëls pakt titel in Zwitserland
28 SEPTEMBER 2015.

Met ingang van het huidige seizoen zijn drie jeugd-
spelers van badmintonclub Geldrop lid van de Ne-
derlandse selectie. Naast de trainingen op Papendal, 
spelen zij ook internationale toernooien om daar er-
varing op te doen. Afgelopen weekend stonden de 
Zwitserse Open Jeugdkampioenschappen in Genève 
op het programma. Vanuit Geldrop deden Cera Sa-
muels en Max Wieland aan dit toernooi mee.
 
Een knappe overwinning voor Max
Max won knap zijn eerste enkelspel, maar verloor van de 
latere finalist uit Zwitserland. In het dubbelspel won hij 
ook zijn eerste wedstrijd, maar verloor hij samen met zijn 
partner van het als 3e geplaatste Frans-Indiase duo. Sa-
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Na zeven jaar als atletiek-
ster gesport te hebben zou 
je, je af kunnen vragen ; 
waarom badminton?
Dat vroeg ik mezelf name-
lijk ook af, totdat ik eraan 
begon. 
Ik, Eefje van Bommel, ben 
16 jaar en train al een aan-
tal jaar bij BC Mixed.
Ondertussen begeeft mijn 
moeder, Monique van 
Bommel, zichzelf ook op 
het (slag)veld. 
Toen ik het eerste jaar naar 
het Dr.-knippenbergcolle-
ge in Helmond ging, ben ik 
gestopt met atletiek. Dit 
zou te veel tijd in beslag 

gaan nemen waarna ik  
toen de suggestie kreeg 
van Lieke Fransen om bij 
de badmintonclub te ko-
men. En ik maar denken, 
badminton? Dat stelt toch 
niks voor? 
Maar toen ik eenmaal be-
gonnen was, bleek bad-
minton relatief nog zelfs 
net zo zwaar als atletiek. 
Maar dan op basis van ge-
heel andere technieken en 
spelregels. 
Intensieve singels spelen 
en teamwerk als geen an-
der.
Uiteindelijk vind ik het spij-
tig voor de mensen die 
denken dat badminton 
niets voorstelt, want ikzelf 
heb uiteindelijk geen se-
conde spijt gehad.
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PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

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

Nieuwe jeugdlid                  

Centrale training                door Marlie Fransen 

Rune van de Vorst is 7 jaar en woont in Helmond.Hij zit op De 
Bundertjes in Groep 4a bij Juf Brenda. Rune wil later graag die-

renarts worden. Rune is gaan badmintonnen omdat hij het op de 
eerste plaats heel leuk vindt maar ook omdat zijn hele familie bad-

mintond. (papa Teun, zus Neva, nichtje Marente, neef Tristan en 
oom Pedro) Rune vindt BC Mixed een gezellige club en hij vindt 

het heel erg leuk om hard te slaan. 
Hij wil over een tijdje als hij wat meer heeft getraint zeker    

competitie gaan spelen. Naast badminton speelt hij ook nog 
voetbal bij Mulo in de F3. 

Ook dit Seizoen is er weer 
een centrale jeugd training 
van de Helmondse Bad-
minton Bond. Dit is een ex-
tra training voor kinderen 
die extra gemotiveerd zijn. 
De kinderen worden gese-
lecteerd op  badminton 
technische aspecten, mo-
tivatie en inzet en ze moe-
ten deel uit maken van een 
competitieteam binnen 
hun vereniging en regel-
matig aan badmintontoer-
nooien deel nemen.  Er 
zijn vier toernooien gese-

men met clubgenote Cera sneuvelde hij in de eerste ronde van het gemengd dubbelspel 
tegen een Frans-Engels duo.
Cera Samuel en Meike Versteeg zorgde voor een grote verrassing
In haar enkelspel won Cera ook één partij, maar vooral in het dubbelspel verraste ze 
enorm; samen met haar partner Meike Versteeg van BC Amersfoort. Nog niet eerder 
speelden de dames zij aan zij, maar dat was aan het spel niet te zien! Op vrijdag en za-
terdag plaatsten zij zich voor de halve finales van zondag, waarin zij het als eerste ge-
plaatste Franse koppel in drie spannende games uit het toernooi knikkerden. De finale 
tegen twee speelsters uit Engeland en Frankrijk was ook erg spannend, maar Cera en 
Meike trokken deze met 21-16 en 21-19 naar zich toe. Een knappe prestatie op dit inter-
nationale toernooi en een boost voor de verdere groei van onze talenten.

lecteerd waaraan de kinde-
ren verplicht mee moeten 
doen. Dit zijn op 1 novem-
ber het MieCon jeugdtoer-
nooi, op 31 januari het 
Mixed open jeugdtoernooi, 
op 26 maart het Bakel 
teamtoernooi en op 22 mei 
het HBB jeugdtoernooi . De 
trainers dit seizoen zijn 
Frans van Waardenburg 
(hoofdtrainer), Erwin Bou-
dewijns en Jeroen Staal.
De trainingen worden ge-
geven in sporthal De We-
ijer te Mierlo.  

De trainingsdata zijn: 19 
sep, 26 sep, 3 okt, 10 okt, 
17 okt, 24 okt, 7 nov, 14 
nov, 21 nov, 28 nov, 12 dec, 
9 jan, 16 jan, 23 jan, 30 jan, 
12 mrt, 19 mrt, 2 apr, 9 apr 
en 16 apr.
De kinderen van onze ver-
eniging die dit jaar deel 
gaan nemen aan de Cen-
trale Training zijn Robin 
Slaets, Mathijs Janssen,, 
Koss en Finn vd Wijdeven, 
Xaxie Eekels en Neva vd 
Vorst. Zij spelen allen van 
11.00uur- 12.30 uur.
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Het is zondag 20 septem-
ber, de eerste competitie-
dag van het nieuwe sei-
zoen. Mixed 6 mocht tegen 
Mixed/GV 7 en Brabantia 3 
het spits afbijten in de F-
klasse. 
Het Mixed 6 team bestaat 
dit seizoen uit Jente, Imke, 
Janne, Andrew en Olaf. 
Janne is helaas gebles-
seerd en was jarig op deze 
dag. Janne, nog van harte 
gefeliciteerd! Na wat op-
start problemen, met name 
het vervoer, ging het in de 
zaal weer als van ouds. De 
kinderen deden hun ding 
en Diana en ik ook. 

Mixed / GV 7 – Mixed 6
De inzet was geweldig en 

de spelers waren aan el-
kaar gewaagd. Mixed 6 
won met 6 – 2. Jente en 
Olaf wonnen hun GD met 
26-30 van Iris en Bram. En 
Imke en Andrew hadden 
het iets gemakkelijker en 
wonnen met 12-30 van 
Xaxie en Wesley. De HD 
van Andrew en Olaf was 
spannend. Onze heren 
stonden achter in de partij 
maar wisten toch te win-
nen met 23-30. Jente en 
Imke wisten hun DD ook te 
winnen met dezelfde cij-
fers als de HD. Olaf had 
een zware partij tegen 
Luuk. Hij stond achter met 
29-22 toen hij van tactiek 
veranderde. Hij kwam heel 
knap terug maar ja, één 

waren zoals gezegd sterk. elkaar gewaagd zijn. De 
volgende wedstrijd is op 
zondag 27 september 
tegen Phoenix. Hierin 
spelen een paar bekenden, 
want Bregje Hoeks en Eva 

Schardijn zullen onder 
andere tegenstanders zijn. 
Een leuke en spannende 
ontmoeting waar het team 
naar uitkijkt.  
                         Ton Slaets

 Mixed 6 start competitie tegen Mixed 7 

Eva Schardijn

Dat Calvin en Mathijs 
desondanks hun 
herendubbel hadden 
gewonnen was een prima 
prestatie. In de herenenkels 
waren de rollen 
omgedraaid. Ondanks zijn 
prima inzet kon Calvin zijn 
wedstrijd niet naar zijn 
hand zetten en moest hij 
zijn meerdere erkennen in 
zijn tegenstander. Mathijs 
speelde een mooie en 
spannende driesetter, 
waarbij de conditie ook 
een rol ging spelen. 
Uiteindelijk waren beide 
spelers tot het uiterste 
gegaan en moest Mathijs 
helaas het punt aan zijn 
tegenstander gunnen. 
Beide damesenkels 
werden relatief eenvoudig 
gewonnen door Robin en 
Meike. Daarmee werd de 
eindstand bepaald op 5-3 
voor de jeugd van Mixed 2. 
Een prima start van de 
competitie in een klasse 
waarin alle teams erg aan 

 Jeugd Mixed 2 maakt prima competitie       
 start

Verslagen jeugdcompetitie

Mixed 2:  Calvin Bots, Mathijs Janssen, Meike van Zutven, Rachel 
Baerts en Robin Slaets en Begeleiders;Ton Slaets en  Erwin van Kuyk

Mixed 2 speelt dit jaar in 
de B-klasse en heeft dit 
jaar een geheel nieuwe 
samenstelling. Even 
voorstellen dus:
Meike van Zutven (14) 
speelde vorig seizoen in 
de E-klasse. Robin Slaets 
(13) en Calvin Bots (14) 
komen uit de C-klasse, 
Rachel (bijna 14) is er een 
jaartje tussenuit geweest 
en Mathijs (14) is vorig 
seizoen overgekomen 
vanuit Lieshout en 
speelde nog geen 
competitie bij Mixed. De 
teambegeleiders van 
Mixed 2 zijn Erwin van 
Kuyck (44) en Ton Slaets 
(44). En tijdens deze 
eerste competitiewedstrijd 

op 20 september waren 
zijn allebei jarig. Een goed 
begin is het halve werk 
zullen we maar zeggen. 
Vanwege de nieuwe 
samenstelling en de korte 
voorbereidingstijd was 
deze eerste wedstrijd dus 
een spannende testcase.
Nieuw voor alle teamleden 
is de speelwijze in de 
B-klasse. Net als bij de 
senioren worden de 
partijen in deze klasse (en 
ook in de A-klasse) in sets 
gespeeld. En waar ze 
vorig seizoen nog twee 
wedstrijden op een 
ochtend speelden is dat 
nu maar één wedstrijd. De 
wedstrijdleiding gaf 
meteen een extra baan 

waardoor de eerste twee 
gemengd dubbels 
gelijktijdig werden 
gespeeld. Calvin en 
Rachel troffen sterke 
tegenstanders. Daarnaast 
moesten ze ook nog aan 
elkaar wennen en zochten 
ze naar de juiste manier 
om de tegenstander te 
bespelen. Ze verloren 
helaas, maar tegen het 
einde van de wedstrijd 
begon het wel beter te 
lopen. Mathijs en Meike 
speelden een spannende 
wedstrijd en wisten wel in 
twee sets te winnen. Het 
gemengd dubbel systeem 
werd prima toegepast en 
de tegenstanders hadden 
daar moeite mee. In het 
herendubbel stonden 
Calvin en Mathijs 
tegenover twee sterke 
heren. De wedstrijd ging 
lang gelijk op, maar op de 
beslissende momenten 
wisten de Mixed-heren het 
hoofd koel te houden. Een 
mooie overwinning. In het 
damesdubbel speelden 
Rachel en Robin een 
mooie wedstrijd. De 
samenwerking was prima, 
ze gaven elkaar ook goede 
aanwijzingen tijdens de 
wedstrijd. Met die winst 
was de tussenstand na de 
dubbels 3-1 voor Mixed. 
De heren van Dommelen 
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18-10 A 9.30 Mixed 1 - Mierlo 2 1

C 9.30 Mierlo 4 - Mixed 3 3

C 9.30 Gemert 1 - Mixed 4 4

C 11.15 BCAB 2 - Mixed 3 3

C 11.15 BCV 73 2 -Mixed 4 4

E 9.30 Hanevoet 2 - Mixed 5 13

E 11.15 Mixed 5 - Phoenix 2 11

P 9.30 Phoenix 4 - Mixed 9 14

P 11.15 BCV 73 5 - Mixed 9 14

B 9.30 Mixed 2 - Boemerang 2

F 9.30 Mixed 7 - BCAB 3 11

F 9.30 Mixed 6 - Mierlo 7 12

F 11.15 Mixed 6 - Mixed 7 11

Programma jeugd

Oktober/ november
kl tijd Team bn

4-10 A 9.30 Germer. 1-  Mixed 1 2

C 9.30 Mixed 3 - Mixed 4 4

C 11.15 Mixed 3 -  BCV’73 2 4

C 11.15 Mixed 4  - Mierlo 4 10

F 9.30 Brabantia 3 - Mixed 7 11

F 9.30 BCAB 3  - Mixed 6 12

F 11.15 Mierlo 7 - Mixed 7 11

F 11.15 Boemerang 4 Mixed 6 12

P 9.30 Mixed 9  - BCV’73 5 14

P 11.15 Mierlo 9 - Mixed 9 14

11-10 B 9.30 Mierlo 3 - Mixed 2 3

G 9.30 Mixed 8 - Mierlo 8 12

G 11.15 Mixed 8 - Phoenix 3 11

 Zware start voor Mixed 1

Mixed 1 bestaande uit Mi-
chael Hollanders, Vince 
van Mierlo, Sanne v Lies-
hout, Indy Raaymakers en 
Lieke Fransen speelde vo-
rig seizoen nog in de C-

klasse. Dit jaar is dat  de 
A-klasse. Dit betekend een 
grote verandering voor het 
team. In plaats van 2 wed-
strijden op een ochtend 
met  partijen tot de 30, 

spelen ze nu maar 1 wed-
strijd en wordt er net als bij 
de senioren in sets ge-
speeld. Het zal een zware 
competitie worden. 
Op 20 september stond de 
eerste wedtrijd op het pro-
gramma. Hun tegenstan-
der van die dag was BCAB. 
1.  Er waren verschillende 
mooie wedstrijden te zien 
maar helaas wisten ze al-
leen de herendubbel van 
Michael en Vince te win-
nen. 
Ondanks de nederlaag 
houdt het team de moed 
erin en hebben ze beloofd 
extra hard te gaan trainen. 

foutje en het is afgelopen. 
Hij verloor de partij met 30-
28, jammer. Jente had 
geen tegenstand in haar 
partij tegen Iris. Iris deed 
heel goed haar best maar 
was niet opgewassen te-
gen Jente die goed gebruik 
maakte van de ruimte in het 
veld. De setstand was 
5-30. Andrew was goed op 
dreef in zijn single partij 
maar moest zijn meerdere 
erkennen in Wesley. And-
rew vocht voor wat hij 
waard was en gaf het echt 
niet op maar verloor de 
partij net met 30-23. Imke 
had daarna geen moeite 
meer met haar tegenstand-
ster. Nikki moest nog wen-
nen aan de zaal en aan al-

les om haar heen, ook 
haar nieuwe team. Ze 
bood goed weerstand 
maar Imke won de partij 
met 15-30. De eerste pun-
ten zijn binnen.

Mixed 6 – Brabantia 3
Na de eerste wedstrijd 
mocht Mixed 6 op baan 13 
aantreden tegen een jong 
team van Brabantia. Dat 
jonge team was echter in 
prestatie net een maatje te 
groot. Niet in lengte maar 
wel in het spel. Jente en 
Andrew speelden de eer-
ste GD. Deze ging met 18-
30 naar Brabantia. De 
tweede GD van Imke en 
Olaf werd op het laatst nog 
heel spannend. Uiteinde-

lijk trok Mixed aan het 
langste eind en werd de 
partij gewonnen met 30-
27. De HD van Andrew en 
Olaf liep niet zo lekker. De 
vermoeidheid begon een 
beetje toe te slaan en ook 
de concentratie was een 
beetje weg. Ze verloren 
met 25-30. De dames de-
den echter wat we van ze 
verwacht hadden. Ze won-
nen met ruime cijfers 30-
9. Top! Andrew heeft zijn 
veerkracht getoond in de 
single, hij is heel hard strij-
dend ten onder gegaan. 
Hij heeft goed kunnen bij-
houden maar op het laatst 
moest hij het toch afgeven. 
Hij verloor met 26-30. Ook 
Jente kon haar single niet 
winnen en daar was ze he-
lemaal niet blij mee. Ze 
vond zelf dat ze slecht had 
gespeeld en dat ze beter 
kan. Dat kan ze dan ook in 
de volgende ontmoeting 
tegen Brabantia laten 
zien. Nu verloor ze met 27-
30, we zullen zien wat het 
de volgende keer wordt. 
Olaf gaf zijn single ook af. 
Hij kon nu geen strategie 
verzinnen om zijn tegen-
stander te verslaan. Hoe-
wel hij in de tweede helft 
van de set nog goed terug 
kwam door zijn tegenstan-
der beter achter in het veld 
te houden, 26-30 was de 
setstand. Imke maakte 
korte metten met haar te-
genstandster en won met 
30-17. De eindstand 3-5 
verloren. 

Mixed 7, een combinatie team met BC Ganzeveer. Wesley de Laat, Luuk 
vd Bogert, Bram vd Bogert, Nikki v Meel, Iris Beekers en xaxie Eekels.
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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

Lucifer Raadsels

Verplaats 3 lucifers om de 
top van de kerstboom on-
der te krijgen

Kun je elf krijgen door er 
nog zes lucifers bij te 
leggen?

Verplaats 3 lucifers om 
vier evengrote vierkanten 
te maken

Kun je door 3 lucifers te 
verplaatsen 5 driehoeken 
krijgen?

Verwijder 8 lucifers om 2 
vierkanten te krijgen

Verplaats twee lucifers om 
het balletje uit het glas te 
krijgen. Je mag het balle-
tje niet verplaatsen en de 
lucifers moeten wel weer 
een glas vormen!

27-09 Mixed 2 - Phoenix 1 7-1

Mixed 5 - BCV’73 3
Mixed 5 - Mierlo 6

Mixed 9 - Mierlo 9

Mixed 9 - Phoenix 4

Uitslagen jeugd

20-09 BCAB 1 - Mixed 1 7-1

Mixed 2 - Dommelen 1 5-3

Mixed 7 -  Mixed 6 2-6

Mixed 7  - Boemerang 4 7-1

Mixed 6 - Brabantia 3 3-5
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Ruud van Kilsdonk, 25 jaar lid  

Op  maandag 14 september j.l. werd Ruud van 
Kilsdonk door het bestuur ‘verrast’ met een 
heerlijke slagroomtaart.
Het was namelijk die dag precies 25 jaar gele-
den dat Ruud als klein mannetje lid werd van 
onze vereniging.

Ruud alsnog van harte gefeliciteerd met dit ju-
bileum. 

Hallo allemaal. 
Bij Mixed hebben we Ruud en Ruudje. Nu is Ruudje langer dan Ruud, maar Ruud is 
weer langer lid dan Ruudje. Snapt u het nog? Ruudje is nu al 25 jaar lid van bc Mixed. 
Dat verdient een mooi interview vinden wij. Met wat mooie foto's. Nou dat komt er. Let 
op de volgende minimiks, daarin het langverwachte interview met Ruudje door Ruud.
De redactie

Vrijdagavond 6 november 
en

Zaterdag 7 november
2015

Schrijf je snel in!

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.
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Training        

Datum Eerste blok 
20.30-21.20 uur

Tweede blok 
21.20-22.10 uur

Derde blok
22.10-23.00 uur

9 oktober M7 M8 J1 M1 M2 M3 M4 M5 M6

16 oktober M7 M8 J1* M1 M2 M3* M4 M5 M6*

23 oktober M7 M8 J1 M1 M2 M3 M4 M5 M6

30 oktober VRIJ SPELEN

6 november Clubkampioenschappen

13 november M4 M5 M6 M7 M8 M1 M2 M3 

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

*Aangepaste trainingstijden ivm algemene jaarvergadering

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

kan je denken aan naar el-
kaar toe overslaan waarbij 
je alle soorten slagen de 
revue laat passeren. Het 
begint dan van rustig naar 
intensief. Daarna ga je, 
vlak voordat de wedstrijd 
begint, met zijn tweeën of 
vieren op de baan een par-
tijtje spelen tot aan bijvoor-
beeld 11 punten. Je bent 
dan helemaal into the 
game en gefocust, waar-
door je van meet af aan al 
met een voorsprong begint 
op een tegenstander die 
geen warming up doet. 
Ik zie tijdens de trainingen 
steeds meer spelers een 
warming-up uitvoeren, 
hartstikke goed! Ik hoop 
dat uiteindelijk iedereen 
overtuigd raakt van het nut 
ervan. Verder zie ik tijdens 
de trainingen dat eenieder 
zich goed inzet op zijn/haar 
eigen niveau. Daar kan je 
als trainer alleen maar blij 
mee zijn.

Effe-Festus.    

Mij is gevraagd of ik een 
stukje voor het clubblad wil 
schrijven. Ik ben meer een 
prater dan een schrijver en 
uit eerdere ervaringen wist 
ik dat het me bloed, zweet 
en tranen zou gaan kosten, 
maar ik heb het er zeker 
voor over. Toen bedacht ik 
me eigenlijk pas… waar zal 
ik eens over gaan schrij-
ven? Hoe simpel kan het 
antwoord hierop zijn... ik 
had er van begin af aan al 
mijn mond vol van en nu 
dus nog steeds: “De war-
ming-up”. 
Wat zijn de voordelen van 
het uitvoeren van een war-
ming-up? Wat bij mij als 
eerste opkomt is dat een 
warming-up eigenlijk best 
wel een sociaal gebeuren 
is. Gezamenlijk loop je 
warm, doe je oefeningen, 
praat je ondertussen wat 
met elkaar. Een ander 
voordeel is dat het zorgt 

voor een goede doorbloe-
ding van de spieren en het 
bereidt de spieren en ge-
wrichten voor op de te le-
veren inspanningen. Bij-
komend voordeel is dat je 
minder kans op blessures 
hebt.  Veel blessures ont-
staan namelijk omdat je 
nog koud te snel een te 
grote prestatie wil/moet 
leveren, waardoor de 
spieren en gewrichten te 
zwaar of verkeerd worden 
belast. Nog een belangrijk 
voordeel is dat je je fitter 
gaat voelen, nog lekker-
der  in je vel komt te zitten 
en je weet te ontspannen. 
Een goede en juiste war-
ming-up bij badminton be-
staat m.i. uit 2 onderde-
len. Oefeningen zonder 
racket en oefeningen met 
racket. Het eerste houdt in 
dat je warm gaat lopen 
met allerlei oefeningetjes 
tussendoor zoals rek- en 
strekoefeningen en een 
krachtblokje. Als tweede 

Warming-up!
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 Afsluiting seizoen 2014-2015

Op 17 juli was de laatste 
speelavond van het sei-
zoen 2014-2015. Na eerst 
nog heel fanatiek de laat-
ste shuttles te hebben ge-
slagen werd iedereen uit-
genodigd in sportcafé D’n 
Ekker.
Natuurlijk was het weer 
mogelijk om de consump-
ties af te kopen, waardoor 
je lekker vrij met alle aan-
wezigen kon gaan buurten. 
Traditioneel worden op 
deze avond ook diverse 
prijzen uitgereikt. Zo was 
Paul van de Vegt dit jaar de 
meest succesvolle mixed-
manager, hiervoor mocht 
hij 10 consumptiebonnen 

in ont-
vangst ne-
men.
Daarnaast 
werden 
Ruud van 
Kilsdonk 
(helaas 
niet aan-
wezig) en 
Evi van 
Rixtel door onze voorzitter 
in de bloemetjes gezet 
omdat ze afgelopen sei-
zoen de beste competitie-
spelers van BC mixed zijn 
gebleken.
Speciale gasten op deze 
avond waren Hans en An-
nie Gerrits. Zij hadden 

aangegeven het beheer 
van de kantine in Beek en 
Donk over te gaan dragen. 
Mixed zou Mixed niet zijn 
als we ze beiden niet har-
telijk zouden danken voor 
de goede zorgen in de af-
gelopen jaren. Natuurlijk 
werd ook onze vaste bar-
vrouw Hilly bedankt voor 
de geweldige manier waar-
op ze ons elke week van 
ons drankje en hapje voor-
ziet.
Na al deze officiële ge-
beurtenissen kon het heer-
lijke buffet, opnieuw ver-
zorgd door Anja, Betsie en 
Rieky en gesponsord door 

Hans, geopend worden.
Ook deze avond was weer erg ge-
zellig en iedereen kon met een 
prima gevoel de vakantieperiode 
in!
Ruud Fransen

Kratje haalt einde van het 
seizoen niet.

De laatste speelavond van 
het seizoen 2014-2015 
was het behoorlijk zweten. 
De mussen vallen van het 
dak,.... zoals men dat altijd 
uit weet te drukken. Desal-
niettemin een hoge op-
komst op deze vrijdag 
avond. Fanatiek als altijd 
worden de partijen ge-
speeld. Plotseling dreigt 
een noodlottig ongeluk 
voor de laatste blessure 
van het seizoen te zorgen. 
Een van de beroemde 
groene kratjes die door de 
weeks zorg dragen voor 
de rust en bescherming 
van onze netten staat niet 

goed gepositioneerd. Het 
gevolg is een verstrenge-
ling tussen ledemaat en 
krat, met een groot kabaal 
tot gevolg. Boze tongen 
beweren dat met opzet het 
kratje ervan langs krijgt. 
Echter het fanatisme en de 
drang om te winnen wak-
keren kort maar hevig de 
frustratie aan bij de niet bij 
naam te noemen voorzit-
ter. Kabaal, vliegende krat-
onderdelen en een golf 
van verbazing denderen 
door de zaal. Als de rust is 
wedergekeerd gonzen de 
geruchten door D'n Ekker. 
Is het kratje beschadigd? 

Is sprake van het schaden 
van de voorbeeldfunctie? 
Was er drank in het spel 
(blauw kratje)? Hoe nu ver-
der, kunnen de netten de 
zomer door zonder kratje? 
De werkelijke oorzaak van 
het incident zal nooit echt 
te achterhalen zijn. Pas in 
het nieuwe seizoen zal 
duidelijk worden of het in-
cident gevolgen zal heb-
ben. De redactie vraagt 
zich af of de voorzitter zal 
aanblijven of de netten in 
conditie blijven en of het 
kratje de bij de vereniging 
bekende groene kleur zal 
behouden. Mijn inziens zal 
het allemaal wel los lopen. 
Echter als er toch in een 
nieuw kratje geïnvesteerd 
moet worden, dan het lief-
ste een blauw. Immers 
blauwe kratjes hebben 
veel voordelen, zo past er 
vaak met gemak een do-
zijn in. Ook past het beter 
bij de eigen verenigings-
kleur. Tot slot wil ik nog wij-
zen op de foto die ter on-
dersteuning van deze tekst 
is toegevoegd. Wanneer u 
iemand met deze schoe-
nen in de zaal ziet, u en uw 
kratje zijn gewaarschuwd!
                Ruud v Kilsdonk
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Jaarverslagen

De BAC 2015 is weer in 
een volle bezetting van 5 
personen. Eind 2014 is 
Sonja van Erp toegetreden 
Hoewel op dat moment pas 
één jaar bij de club, had ze 
aangegeven ook op deze 
manier actief bij de club be-
trokken te willen zijn. He-
laas heeft Canto aangege-
ven te stoppen met zijn ac-
tiviteiten bij de BAC. We 
danken hem voor de jaren-
lange steun bij de BAC. Dat 
was een van de redenen 
om ons team te  ‘verster-
ken’ met Paul van de Vegt. 
Met zijn 28 jaar is Paul de 
jongste uit het team maar 
zeker niet minder ervaren. 
Hij is nu precies 19 jaar bij 
de club en heeft al heel wat 
jaartjes activiteiten op zijn 
lijst staan. 4 jaar kascom-
missie, 3 jaar begeleiding 
jeugdkamp waarvan (1 jaar 
in de organisatie), 3 jaar 
mede organisator/begelei-
der, en recentelijk heeft hij 
na 4,5 jaar afscheid geno-
men als jeugdtrainer waar-
voor we hem natuurlijk har-
telijk danken. 
*De BAC is de Bijzondere 
Activiteiten Commissie van 
Mixed die gedurende het 
jaar diverse activiteiten 
voor leden en ‘de vrienden 
van Mixed’ organiseren. De 

BAC BAC bestaat uit:
Anja Beekmans, Deany 
Muller en Roger van Lies-
hout, Sonja van Erp en 
Paul van de Vegt. 

De activiteiten van 2015
Op 2 januari 2015 werd  
het nieuwe jaar ingeluid 
met de Nieuwjaarsrecep-
tie. De eerste vrije trai-
ningsavond was een feit. 
Tot 22:00 werd gespeeld 
waarna Ton Slaets het jaar 
opende met een kleine 
toespraak waarna de 55 
aanwezige Mixed leden / 
met een glaasje champag-
ne’ toostten op het nieuwe 
jaar. Met een warm en 
koud buffet werden de eer-
ste uit de reeks komende 
gezellige avonden afge-
sloten.
9 januari 2015. De voor-
bereidingen voor Kwizut 
zijn in volle gang en de 
zaal wordt gereed ge-
maakt voor feestavond. 
Geen badminton voor 
Mixed dus, maar niet ge-
treurd, daar weet Mixed 
altijd wel weer iets op te 
vinden. Nieuw in de reeks 
van activiteiten, het “Rik 
en Joker toernooi” georga-
niseerd door Anja en Adje 
Beekmans. 24 deelne-
mers om de competitie 
aan te gaan en een paar 
randpersonen die niet van 

spelletjes houden, overtal-
lig waren en-of gewoon 
van een gezellige Mixed 
avond houden. Ad als de 
organisator, spelleider, 
scheidsrechter en deelne-
mer. 12 Rikkers en  12 Jo-
kers. Roger een van de 
winnaars werd later op de 
avond uitgeroepen tot Jo-
ker van het jaar 2015. De 
andere winnaar was Jan de 
Jong die met groot over-
macht Rik-kampioen werd. 
Wederom een gezellige 
avond die nog een tijdje 
aan de bar is voortgezet. 
Volgend jaar gaan we het 
concept vervolgen. Zelfde 
(vrijdag), zelfde tijd, zelfde 
concept, hopelijk met nog 
meer gegadigden. Het uit-
gebreide verslag is na te 
lezen in het clubblad van 
die maand. Een dag later, 
10 januari 2015, werd 
Mixed en vrienden van 
Mixed, 2e bij Kwizut Laar-
beek! “Wat een succesvol-
le club met vrienden!”
7 maart stond in het ‘ka-
der’ van de Kaderavond. 
Een bedankdag voor alle 
(ca. 45) vrijwilligers binnen 
de club. De kaderleden 
konden zich dit jaar opma-
ken voor een heus toneel-
spel. In groepen was de 
taak om een eigen invulling 
te geven aan bekende 
sprookjes. Vooraf werden 

eerst wat onwennig wat to-
neeloefeningen gedaan 
om de plankenkoorts wat te 
temperen. In een willekeur 
van personen werden de 
groepjes samengesteld, 
die al gauw een hecht team 
vormden. Bart van Turn-
hout als bedenker van dit 
thema was de 
toneel´master´ en bracht 
met zijn ervaring enthousi-
ast over wat de bedoeling 
was. De uitvoering? Tja, 
daar hebben de originele 
toneelschrijvers vermoe-
delijk hun eigen mening 
over. De nieuwe ́ sprookje´s 
zijn overigens nog niet als 
boekvorm verkrijgbaar.
De Jan Driessens Vrijwilli-
ger Award (zeker geen 
sprookje) was dit jaar weg-
gelegd voor Marieke van 
Turnhout/van Berlo. De eer 
kwam haar toe vanwege 
haar jarenlange inspan-
ning.  Naast Bart en Marie-
ke willen we ook Annie en 
Toon Boetzkes bedanken 
voor de goede zorgen als 
gastgevers.
Op 4 april 2015 vond de 
jaarlijkse feestavond 
plaats. Gehouden in de ´ei-
gen´  d’n  Ekker van Mixed. 
Vanwege het succesvolle 
verloop van vorig jaar werd 
besloten om dezelfde suc-
ces ingrediënten te gebrui-
ken. Een goed aangeklede 
kantine, met dansvloer 
(volgend jaar mag hij wat 
groter), goed verzorgde 
borrelhapjes, broodjes fri-
kadel en kroket, die met 

liefde werden klaarge-
maakt door Hans Gerritse. 
Een goede voorbereiding 
en wat extra inspanning 
zorgde voor een vol huis 
met 85 personen, een ge-
weldige opkomst. Ook dit 
jaar mocht ‘020-jockey 
Wimke Faese’ nog een 
keer proberen om de voet-
jes op de dansvloer te krij-
gen. Dan de loterij. Alleen 
maar superlatieven. Wat 
Anja elk jaar maar weer 
voor elkaar krijgt, ongelo-
felijk. Ik val in herhaling, 
maar klasse! Dank aan 
alle aanwezigen die dit tot 
een succes hebben ge-
maakt. Tot volgend jaar,  
zelfde periode, zelfde lo-
catie en minimaal dezelfde 
mensen!
De Afsluitingsavond heeft 
plaatsgevonden op 17 
Juli-2015 aan de voor-
avond van de zomerva-
kantie. Na een potje bad-
minton op de laatste 
speelavond van het sei-
zoen 2014-2015, werd het 
met zo´n 40 personen 
weer vertrouwd gezellig. 
Een nette drankafkoop,  
Loempia’s, sateetjes en 
een perfect (ver)lopend 
buffet, verzorgd door Anja, 
Betsie en Sonja. Vorig jaar 
in het jaarverslag hebben 
we nog even gesproken 
over de hechte samenwer-
king met Hans en Annie 
Gerrits. Een jaar later heb-
ben ze besloten om af-
scheid te nemen als kanti-
ne eigenaren van d’n Ec-

ker. Hans en Annie worden 
dan ook op deze avond 
bedankt voor alle goede 
zorgen en samenwerking 
de afgelopen jaren.  Harrie 
van de Vegt en Lisa van 
Vijfeijken worden bedankt 
voor de vernieuwde Mixed 
Website. Met de uitreiking 
aan Evi van Rixtel en Ruud 
van Kilsdonk voor de bes-
te competitiespeler en 
Paul van de Vegt als win-
naar van de Mixed Mana-
ger werd het formele ge-
deelte afgesloten en heb-
ben we er nog een vroege 
ochtend van gemaakt!
12 september 2015: De 
meest recente activiteit 
van de agenda: de Mixed 
Grill Het woord gezellig 
durf ik bijna niet meer te 
noemen, maar het was 
echt zo. Een gemiddelde 
van 50 personen hebben 
we altijd wel bij een BAC-
activiteit, zo nu ook weer. 
Zelf onze nieuwe trainer 
toonde al hoe betrokken 
hij bij de club wil zijn, door 
samen met zijn vrouw de 
eerste kennismaking met  
Mixed activiteit bij te wo-
nen. In totaal een groep 
van jong en oud, ook hier 
zitten we denk ik wel zo 
rond de 45 jaar. Maar wie 
denkt dat ouderen bij de 
ouderen en jongeren bij de 
jongeren staan die heeft 
het mis. Gewoon geMixed. 
Gezamenlijk lol maken, 
Xboxen, tafel voetbal, bak-
ken,  bierpongen en zelfs 
hier en daar samen de 
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Mixedmanager invullen! 
Precies zoals de ‘Mixed 
grill aankondiging’ al deed 
vermoeden. 
We danken Lidy en Eize 
voor de gastvrijheid. Het 
was super.
Ook komend jaar gaan we 
als BAC weer ons onver-
moeibaar inzetten om er 
het komend jaar weer een 
leuk jaar van te maken. De 
BAC staat altijd open voor 
ideeën. We roepen dan 
ook graag iedereen op om 
met leuke ‘andere’ activi-
teiten’ te komen. Wij als 
BAC gaan dan bekijken 
wat de mogelijkheden zijn.
Dank aan alle Mixed leden 
en vrienden van Mixed 
voor al jullie enthousiasme 
en ‘gezelligheid’ van afge-
lopen jaar!
Namens de BAC,
Roger van Lieshout

Competitie commissie

Competitie: Het seizoen 
2014-2015 zijn we gestart 
met 7 teams. De teams 
kwamen uit in de Top-klas-
se, Overgangsklasse, Eer-
ste klasse, Tweede klasse 
en drie maal in de Derde 
Klasse.
Mixed 1 speelde in de Top-
klasse en eindigde in de 
middenmoot op een mooie 
4de plaats. Mixed 2 speel-
de in de Overgangsklasse 
en werd daar, met 5 punten 
verschil op de nummer 2, 
kampioen. Mixed 3 speel-

de in de Eerste klasse en 
zij gingen er dit jaar voor, 
toch bleef het spannend tot 
de laatste partij. Zij speel-
den tegen de nummer 2 
maar wonnen en eindigde 
als kampioen met 6 punten 
voorsprong. Mixed 4 speel-
de met twee heren die dit 
jaar voor het eerst in de se-
nioren competitie mee-
speelden. Het team bleef 
lang mee doen om het 
kampioenschap. Maar aan 
het einde van het seizoen 
moesten ze toch genoe-
gen nemen met een mooie 
derde plek. Mixed 5, 6 en 7 
kwamen alle drie uit in de 
Derde klasse. Dit was nog 
wel eens een probleem 
wanneer er invallers nodig 
waren. Mixed 5 en 7 speel-
den in dezelfde afdeling. 
Mixed 5 behaalde daar het 
kampioenschap en Mixed 
7 behaalde hun zwaarbe-
vochten degradatie. In de 
andere afdeling speelde 
Mixed 6, in deze poule had 
Hanevoet de overhand, zij 
werden dan ook kampioen 
met 21 punten voorsprong 
op de nummer 2. Mixed 6 
eindigde op een mooie 4de 
plek met 4 punten achter-
stand op de nummer 2.
Beker:We zijn het seizoen 
ook gestart met 4 teams in 
de beker. In Beker 1, 2 en 3 
werd een afval systeem 
gespeeld. In Beker 4 werd 
een halve competitie ge-
speeld daar er maar vier 
team waren opgegeven. 
Van de vier teams viel er 

ook nog een team weg. Na 
de eerste ronde was het 
team in Beker 3 meteen 
uitgeschakeld. De overige 
teams speelden verder in 
de beker. In de tweede be-
kerronde is ook het team 
uit Beker 2 afgevallen Het 
team in Beker 1 en Beker 4 
hebben het gehaald tot 
aan de finales. Beker 1 
moest helaas het onder-
spit delven tegen het team 
van Con Brio maar het Be-
ker 4 team was te sterk 
voor hun tegenstanders en 
wonnen de Bekerfinale

Op 26 augustus begon 
het nieuwe seizoen, een 
seizoen met veel activitei-
ten:
19 september was er naar 
aanleiding van de week 
van het badminton een 
vriendjes/vriendinnetje 
avond. Het was een hele 
leuke spelletjesavond voor 
alle kinderen met hun 
vriendje of vriendinnetje 
van half 7 tot 8 uur, met 
daarna een glaasje ranja 
in de kantine.
28 november kwamen er 
weer 3 pieten op bezoek 
bij de jeugd van BC mixed. 
Zij deden mee met de 
spelletjes en wedstrijdjes 
en maakte er samen een 
bonte boel van.
16 januari was er weer 
een vriendjesavond, er 
werden dit keer wedstrijd-

Jeugd commissie

jes gespeeld. Het was een 
drukke, gezellig avond. 
Telkens worden er een 
paar kinderen lid na de 
vriendjesavond.
25 januari waren er vele 
jeugdbegeleiders actief tij-
dens het open jeugdtoer-
nooi. Het was een druk be-
zochte en geslaagde dag.
Op 10 april was er weder-
om een vriendjesavond. In 
het 1e uur werden spelle-
tjes en wedstrijden ge-
speeld, in het 2e uur wed-
strijden. Na afloop kreeg 
iedereen een sleutelhan-
ger shuttle mee. Na wat 
mindere jaren is het aantal 
jeugdleden weer aan het 
groeien. Zelfs weer tot bo-
ven de 60.     Na de vriend-
jesavond werden de trai-
ners door het bestuur ver-
rast met bossche bollen, 
die waren beloofd als we 
60 jeugdleden zouden ha-
len. We zaten die dag zelfs 
op 67 jeugdleden.
Op 11 april hadden de trai-
ners een teambuildings-
dag. Er werd geboeren 
golfd op de heikant en aan-
sluitend een BBQ. On-
danks de kou en regen 

werd het een erg gezellige 
dag. Ook in april werden 
de nieuwe jeugdteams 
voor volgend jaar bekend 
gemaakt. Dankzij een sa-
menwerking met Ganze-
veer en Bakel is het gelukt 
elk jeugdlid wat zich heeft 
opgegeven voor de com-
petitie ook in een team in 
te delen. We hebben maar 
liefst 9 teams. (tov 5 dit 
seizoen).
5, 6 en 7 juni gingen we 
op kamp. Het thema dit 
jaar was Spongebob. We 
hadden echte spongebob 
figuren en de kinderen 
hebben een prachtig nieu-
we huis voor hen ge-
bouwd. Het was een ont-
zettend zonnig en gezellig 
kamp!
12 juni werd een start ge-
maakt met de uitwisseling 
met Ganzeveer. De jeugd 
van Ganzeveer kwam een 
avond met ons meespe-
len. 
Op 19 juni hielden we een 
ouder-kind-avond. Zo kun-
nen de kleinere kinderen 
eens aan hun ouders laten 
zien hoe goed ze al kun-
nen badmintonnen, de ou-

dere kinderen dagen hun 
ouders echt uit. Na de 
wedstrijden werd de kamp-
film gedraaid. Zo konden 
de kinderen samen met 
hun ouders nog eens na-
genieten van het geslaag-
de kampweekend. 
Op 2 juli ging de mixed-
jeugd naar ganzeveer in 
Aarle-Rixtel. De kinderen 
die in een gemengd gan-
zeveer/mixed team gaan 
spelen hebben alvast ken-
nis met elkaar gemaakt.
Op 17 juli was traditiege-
trouw de afsluitingsavond 
met apenkooi-spel.

We zijn heel trots om te 
melden dat er weer meer 
schrijvers hun materiaal 
aanleveren. 
De redactie bestaat uit 4 
personen, ieder met een 
eigen rol. Marlie, Angela, 
Ruud en Arne draaien in-
middels samen als een 
ge-oliede machine de mi-
nimiksen in elkaar. 
De voornaamste taken: 
Angela zorgt voor de af-
spraken met de drukker, 
stickert en sorteert de 
boekjes en schrijft teksten. 
Marlie zorgt voor de lay-
out, maakt foto’s, schrijft 
teksten voor de jeugd, 
maakt puzzels en affiches 
en weet al het geleverde 
materiaal telkens weer 
mooi te positioneren. 

Redactie
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Website

Op 22 mei 2015 is de nieu-
we website van Mixed in 
de zaal gepresenteerd. 
Reden daarvoor was om 
een moderner ogende site 
te maken waarop eventue-
le nieuwe leden eenvoudi-
ger hun informatie konden 
vinden. Vanuit het bestuur 
heeft Peter van Leuken de 
taak op zich genomen om 
het afnemende ledenaan-
tal een halt toe te roepen 
en deze nieuwe website is 
daar onderdeel van. Naast 
de verbeterde navigatie-
structuur, hopen we ook 
door meer koppeling met 
social media (Facebook, 
Twitter en Instagram) een 
groter publiek (met name 
jeugd) te bereiken.

Ruud brengt HBB materi-
aal aan, doet eindcontrole 
en schrijft teksten. Arne 
maakt teksten bij de fotost-
rip, maakt het voorwoord 
en schrijft teksten. Daar-
naast vinden er nog heel 
wat meer activiteiten plaats 
om de minimiks van kaft tot 
kaft te maken en af te leve-
ren, zowel gedrukt alsook 
digitaal.
We willen graag een leuke 
maar ook informatieve mi-
nimiks maken en zorgen 
dat de advertenties van 
onze sponsors duidelijk en 
op een leesbare plek in 
ons clubblad komen. Te-
vens letten we op de kos-
ten. De drukker levert goe-
de kwaliteit voor een 
enorm billijke prijs. We 
hebben een werkwijze 
waarbij we een voorspel-
baar aantal paginas af-
drukken op jaarbasis. Dit 
geeft voorspelbaarheid in 
de kosten. 
Valt er dan niks te verbete-
ren? T is tenslotte altijd 
goed om jezelf kritisch te 
bekijken en te zien waar 
we nog beter kunnen aan-
sluiten bij de lezers. Ja, 
toch wel. Het is best een 
vervelende blik wanneer 
we aan het eind van een 
speelavond nog best wat 
boekjes in de doos zien lig-
gen. En helaas komt het 
ook voor dat een zojuist 
uitgereikt boekje al binnen 
een uur in de prullenbak 
ligt. Dat is toch jammer. Im-
mers we betalen via de 

contributie allemaal aan 
het maken en drukken van 
de minimiks. We hebben 
nu een digiale brief klaar-
liggen welke vraagt wie de 
minimiks nog als gedrukt 
exemplaar wil ontvangen 
versus wie deze liever digi-
taal leest. We blijven na-
tuurlijk drukken, maar wil-
len dat beperken tot een 
aantal wat ook werkelijk 
wordt belezen.
Voor het seizoen 2015-
2016 hebben we inmiddels 
data vastgesteld waarop 
we de minimiksen willen 
uitbrengen.
Arne van de Wijdeven, re-
dactievoorzitter

Volgens ons hebben we 
deze doelstellingen wel 
gehaald. Meteen op de ho-
mepage is duidelijk hoe en 
waar je je kunt aanmelden 
om lid te worden van 
Mixed. In het menu is een 
‘Social’ pagina gekomen 
waar Mixed gerelateerde 
berichten van social media 
getoond worden en verder 
is het een moderne site die 
ook op een mobiel en ta-
blet bekeken kan worden. 
Populaire pagina’s van de 
oude site, zoals het gas-
tenboek, de fotopagina en 
de mixed manager hebben 
ook weer een prominente 
plaats gekregen.
De websitecommissie be-
staat al jaren en nog 
steeds uit Harrie (tech-
nisch) en Rien (beheer). 
Maar met de nieuwe web-
site is het ook de bedoeling 
dat er zich meer mensen 
met de website gaan bezig 
houden. Bas en Ton hou-
den zich nu ook daadwer-
kelijk en inhoudelijk bezig 
met de website.
Een website is nooit af, 
maar met de nieuwe web-
site zijn er foutjes ontstaan 
op pagina’s die overgeno-
men zijn uit de oude site. 
Wij zijn hier continu mee 
bezig, maar horen ook 
graag van jullie ideeën 
voor verbetering. 
Dus: heb je opmerkingen 
over de nieuwe website, 
laat het ons weten. Met jul-
lie opmerking kan de site 
alleen maar beter worden 
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(website@bcmixed.nl) 
Harrie en Rien

De toernooicommissie 
heeft in dit seizoen 3 toer-
nooien georganiseerd:
Op 19 september was er 
naar aanleiding van de 
week van het badminton 
een invitatietoernooi. Er 
werd een zwak-sterk toer-
nooi gespeeld, waarbij zo-
wel nieuwelingen, introdu-
cees en ervaren rotten een 
leuk toernooi hebben ge-

Toernooicommissie

speeld. Het was een erg 
gezellig avond. Wat zelfs 
een aantal nieuwe leden 
heeft opgeleverd.
7 en 8 november hielden 
we weer de jaarlijkse club-
kampioenschappen. 
Met slechts 55 deelnemers 
(23 jeugd- en 32 senioren) 
een niet heel druk bezocht 
toernooi. 
Dankzij wat creatieve op-
lossingen hebben alle 
deelnemers voldoende en 
leuke partijen gespeeld. 
25 januari hielden we voor 
het eerst in vele jaren een 
open jeugdtoernooi. 

De bekende TC kreeg hulp 
van een grotere TC om het 
toernooi goed te regelen. 
Marian regelde de inschrij-
vingen, Wendy communi-
ceerde vanuit VCL. Peter 
had overzicht vanuit het 
bestuur. Vrijwilligers hiel-
pen met tellen van de wed-
strijden. 
Er waren 108 deelnemers, 
die in een strak schema 
361 wedstrijden hebben 
gespeeld.  
Het werd een geweldig 
sportief en gezellig toer-
nooi. Wat zeker volgend 
jaar herhaald zal worden.

Agenda
1) Opening door de voorzitter
2) Ingekomen/uitgegane stukken/mededelingen
3) Notulen ledenvergadering d.d. 24 oktober 2014
4) Jaarverslag secretaris
5) Jaarverslag penningmeester seizoen 2014-2015
6) Verslag kascommissie
7) Begroting 2015-2016
8) Bedanken kaderleden en jubilarissen
Marlie Fransen - 5 jaar jeugdcommissie, Monika Slaets - 5 jaar jeugdcom-
missie, Ton Slaets - 5 jaar jeugdcommissie, Rien van Kessel - 25 jaar bege-
leiderjeugdkamp, Dick Paulussen - 10 jaar toernooicommissie, Harrie van 
der Vegt - 10 jaar websitecommissie,  Annie Boetzkes - 25 jaar lid, Wendy 
Verbrugge - 25 jaar lid, Ruud van Kilsdonk - 25 jaar lid
9)Verkiezingen kascommissie: aftredend, 1 lid
10)Verkiezingen: aftredend en herkiesbaar: Stan vd Heijden en Ton Slaets
11)Rondvraag
12)Sluiting
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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

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

     

info@tapperijbeekendonk.nl  
www.tapperijbeekendonk.nl

Laarbeek Sportief             door  Ton Slaets

Op zondag 6 september jl. 
werd voor de eerste keer 
Laarbeek Sportief! georga-
niseerd. Een initiatief van 
een aantal verenigingen 
ondersteund door de ge-
meente met als doel om te 
laten zien wat het sport-
aanbod in Laarbeek is. En 
natuurlijk om daarmee zo-
veel mogelijk mensen aan 
het sporten / bewegen te 
krijgen. Het was een ge-
slaagd evenement wat vol-
gend jaar zeker een ver-
volg zal krijgen.

Deze sportkennismakings-
dag is in basis een idee van 
Oskar Martens van Ganze-
veer. Samen met Jan Vere-
ijken van turnvereniging De 
Ringen/De Brug en onder-
getekende is Laarbeek 
Sportief! ontstaan. Hierbij 

werden wij ondersteund 
door Ilse van Ham (buurt-
sportcoach van de ge-
meente Laarbeek) en 
John van de Kimmenade 
(sportcoach en jongeren-
werker van stichting Vier-
binden). Op drie locaties 
in Laarbeek werd per kern 
het sportaanbod getoond. 
Sommige verenigingen 

deden dat in de vorm van 
een demonstratie, maar er 
waren ook instanties en 
verenigingen die alleen 
met informatie aanwezig 
waren. In totaal hebben er 
ruim 30 verenigingen mee-
gedaan aan de eerste edi-
tie. Op de locatie in Beek 
en Donk, sporthal D’n Ek-
ker, was het aanbod het 
grootst. Maar ook in Aarle-
Rixtel en Lieshout was vol-
doende te doen en te zien. 
Van veel mensen hebben 
we goede  reacties gehad 
en het is dan ook de be-
doeling om volgend jaar de 
tweede editie te organise-
ren. Want door onze krach-
ten als verenigingen te 
bundelen wordt Laarbeek 
Sportief! En dat is het doel.

Namens de projectgroep,
Ton Slaets 
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 Mixedgrill                       door Ruud Fransen  

MINIMIKS Oktober 2015

Op 12 september waren 
we weer welkom op land-
goed v.d. Vegt voor één 
van de jaarlijkse hoogte-
punten binnen BC Mixed, 
de Mixed grill. Het weer liet 
ons deze dag helaas 
enigszins in de steek, maar 
de BAC had er samen met 
de gastheer en gastvrouw 
voor gezorgd dat alles er 
toch fantastisch uit zag. De 
binnenruimte was omgeto-
verd tot een feestzaal/acti-
viteitenhal, de BBQ’s en 
het heerlijke eten stonden 
buiten onder een party-
tent. Kortom, alles was om 
18.00 uur gereed voor 

weer een fantastische 
avond.
Natuurlijk is deze avond 
ook de aftrap voor de 
Mixed-manager competi-
tie. Velen begonnen dan 
ook snel, nu waren ze ten-
slotte nog nuchter, met het 
invullen van 2 dames en 2 
heren waarvan dit jaar veel 
wordt verwacht in de com-
petitie.
Daarna werden de eerste 
pilsjes getapt, altijd weer 
lastig om die 2 vingertjes 
schuim te krijgen.
Op het moment dat de 
meesten aanwezig waren 
nam onze voorzitter Ton 

kort het woord om zijn te-
rechte dank uit te spreken 
richting onze fantastische 
gastvrouw Lidy en onze 
gastheer Eize. Vanzelf-
sprekend werden hierbij 
nog enkele presentjes 
overhandigt. 
Nadat Ton het bbq-buffet 
had geopend werden al 
snel de twee BBQ’s vol ge-
legd met heerlijke stukken 
vlees en bakjes met diver-
se soorten vis. Het om-
draaien van de vis in de 
bakjes bleek voor menig-
een een serieuze uitda-
ging.
Vervolgens kwamen ook 
de diverse activiteiten aan 
de beurt. Er werd natuurlijk 
weer erg fanatiek getafel-

voetbald, de x-box werd 
aangezet en onze jeugdige 
leden wisten allerlei drank-
spelletjes aan te bieden. 
Hierbij bleek al snel dat er 
voor Anniek een carrière 
als presentatrice in het 
verschiet ligt. Ton en Ruud 
kwamen erachter dat snel 
veel bier drinken ook nog 
best lastig is. Zeker als 
blijkt dat je enorm slecht 
bent in het gokken van een 
hogere of lagere kaart. 
Wordt er dan eindelijk een 
aas of een 2 gedraaid door 
Anniek, dan lijkt de keuze 
lager of hoger toch voor de 
hand te liggen, maar nee 
hoor Anniek draait dan 
keer op keer een nieuwe 
aas of 2, ook best knap.
Hoogtepunt van de avond 
was naar mijn mening het 
spel beerpong. Hierbij 
moeten twee teams van 3 
personen een pingpong 
balletje in de beker van de 
tegenstander gooien. Als 
dat lukt moet het bier in de 
beker door de tegenstan-
der worden opgedronken. 
Geloof me, het is lastiger 
dan het lijkt en het fanatis-

me bij de teams was 
enorm. Zeker voor 
herhaling vatbaar 
volgend jaar.
Er gebeurde van al-
les op deze avond. 
Het was tot op het 
eind heel erg gezellig 
waarmee deze 
Mixed grill weer een 
groot succes was.
Leden van de BAC, 
familie van de Vegt 
en alle aanwezigen, 
nogmaals enorm be-
dankt voor deze fan-
tastisch start van het 
nieuwe badminton-
seizoen!

MINIMIKS Oktober 2015

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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ik kan er net niet bij voor 
       een goede boks

3*wortel-pi/a kwa-
     draat min PQ maal 
               80graden

dwars door 
      het raam, 
         ook knap

rechterhand
 op rood, links 

op lucht

 je elle-
  boog kan 
        je niet 
             likken

      yeah, 
  ik wist 
dat wel

pingpongbal-
    letjesbier, 
        21 letters-

ennnn 
hop, 
easy 
achter 
de 
rug

waarom geen 
tafelvoetbalpongen?

 de volgende opdracht
 is bierpongen

dat wordt 
bier-

plonzen

ik ken iemand 
die zo’n trouw-
ring heeft

kijk, zonder stuur

         ik hoop 
      niet dat
 iemand 
me ziet

en nu...
gips erom

heen

kijk, 
        zonder 
                 handen

Mixed -grill
Foto’s:Marlie Fransen  Tekst:Arne vd Wijdeven
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Geschiedenis BC Mixed  door  Rien v Kessel

Mixed schrijft 
geschiedenis
Het nut van (bad-
minton) geschie-
denis
Sinds de verhuizing van 
Mixed van de oude naar de 
nieuwe sporthal, is het ar-
chief en daardoor de ge-
schiedenis van Mixed en 
de badmintonsport, actue-
ler dan ooit. Het simpele 
feit dat er geen plaats was, 
en nog steeds niet is, om 
het Mixedarchief in de 
sporthal te bewaren, is re-
den voor extra aandacht 
aan dat archief. Die aan-
dacht bestaat dan voorna-
melijk uit het opnieuw ar-
chiveren van alle papieren 
stukken. Verder wordt een 
digitaal archief opgezet 
waarin, in eerste instantie, 
hoofdzakelijk foto's worden 
opgeslagen. Dat digitale 
archief zou in de toekomst 
voor de leden openbaar 
kunnen worden.
In het archief worden acti-
viteiten en gebeurtenissen 
vastgelegd zodat deze la-
ter te raadplegen zijn.  
Wellicht vraag je je af wat 
het nut is van het bewaren 
van al dat archiefmateriaal 
en de kennis van geschie-
denis.

Het mooie van geschiede-
nis is dat je na kunt gaan 
hoe op het oog vanzelf-
sprekende zaken, zo geko-
men zijn. Geschiedenis 
speelt in onze hedendaag-
se samenleving een grote-
re rol dan we denken. Zeg 
tijd en daarbij hoort ge-
schiedenis. Daar waar de 
kar komt, laat het sporen 
na in het zand; daar waar 
tijd komt, laat het geschie-
denis na. Graven in dat 
verleden geeft inzicht in 
het heden. 

Een voorbeeld;
De geschiedenis van het 
badminton heeft invloed op 
onze vrijdagavond. Denk 
aan de voorloper van het 
badminton, het spel dat in 
Poona (India) werd ge-
speeld en niet veel meer 
was dan zo lang mogelijk 
een object naar elkaar 
overslaan. Elke vrijdag nog 
spelen wij een soort Poona 

bij het 'warm slaan'. Aan dit 
voorbeeld zie je dat een 
gebeurtenis die in het ver-
leden heeft plaatsgevon-
den, een rol speelt in het 
heden. Leuk toch, om te 
weten dat 'warm slaan' ei-
genlijk gewoon het oerou-
de spel uit India is. De 
voorloper van het badmin-
ton wordt vrijdags gebruikt 
als voorloper van het 
daadwerkelijke spel.
Door je bezig te houden 
met geschiedenis leer je 
dat bijna alles waar wij in 
de samenleving en in de 
wereld mee te maken heb-
ben, wortels heeft in het 
verleden. Met kennis van 
de geschiedenis leer je het 
heden beter te begrijpen. 
Vanaf de volgende keer 
start ik met een aantal arti-
kelen uit de geschiedenis 
van het badminton, maar 
dan net iets anders dan de 
artikelen de we al kennen. 
Artikelen die leren waarom 
we het badmintonspel spe-
len, zoals we het spelen. 
Wat te denken van de 
naam 'badminton' die ver-
der teruggaat dan het land-
goed Badminton in Enge-
land. En de spelregels, 
hoe en waar zijn die ont-
staan?
Kijken naar de geschiede-
nis van de badmintonsport, 
maakt de sport nog inte-
ressanter en leuker.

Beginnerscursus 

Op vrijdag 9 oktober starten we weer 
met een nieuwe beginnerscursus. 
Onder goede begeleiding worden de 
beginselen van badminton aange-
leerd. Iedereen die wil gaan badmin-
tonnen is om 20.30 uur van harte wel-
kom voor deze cursus. Na afloop is er 
tot 23.00uur nog de mogelijkheid om 
wat wedstrijdjes te spelen. 

De cursus duurt 10 weken en kost  30 
euro.
Aanmelden kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar beginnerscursus@bc-
mixed.nl

Piet van Thielplein 11
5741 CP  

Beek en Donk
Tel.: 0492-465456

www.yoursfashion.nl
E-mail: 

info@yoursfashion.nl

Team Toernooi, Kei gezellig!

Op zondag 25 oktober wordt in sporthal “de 
Kubus” in Deurne voor de 10de keer het 
Peel toernooi  (een Mix/dubbeltoernooi) ge-
organiseerd. Het toernooi start om 9.30 uur 
en duurt tot ongeveer 18.00 uur. 

Ben je recreant of speel je competitie in de 2e,3e of 4e klasse van 
de HBB, dan ben je van harte welkom. 
Het toernooi gaat in teamverband. Er mag ingeschreven worden 
vanaf minimaal 4 personen tot maximaal 6 personen.
Zorg voor minstens 2 dames en 2 heren.
Oh ja. De organisatie is in handen van B.C. De Heiakker.
De kosten bedragen €40.00 per team. 
Inschrijven graag via Anja Beekmans voor 11 oktober.
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In 1990 had BC Mixed 155 
leden inclusief enkele niet 
spelende leden. 
Het aantal competitie-
teams was negen, waar-
van een in de hoofdklasse 
(topklasse bestond toen 
nog niet!), een team in de 
overgangsklasse, drie in 
de eerste, een in de twee-
de en een in de derde klas-
se en twee in de vierde 
klasse. De beste competi-
tiespelers van toen: Heidi 
Breijnaerts en Tini Ver-
brugge. 
De jeugdcompetitie be-
stond uit vijf teams, waar-
van 2 in de A-, een in de 
B-, E- en G-klasse.

Ook toen bestond er een 
competitiecommissie met 
een duidelijke taakverde-
ling. 
De algehele leiding was in 
handen van de voorzitter 
van Mixed, Willem Jan van 
Ham. Maar omdat Willem 
Jan in het leger zat nam 
Wim van d Wildenberg 
deze taak door de week 
over. Wim zorgde ook voor 
de score en standenlijsten. 
Men moest zelf voor inval-
lers zorgen. Lukte dat niet, 
dan kon men een beroep 
doen op Heidi en Ad Breij-
naerts. 
Verder zorgde Ellen van 
Leuken voor de shuttles en 

Laurens van Kilsdonk voor 
de bondskaarten. 

Van de 50 competitiespe-
lers en –speelsters zijn er 
23 die nog steeds lid zijn 
van Mixed. Actief in de 
competitie uit die groep: 11 
leden, 5 dames en 6 he-
ren. 

Van de algemene leden-
vergadering: 
Mixed was een rijke club 
met een eigen vermogen 
van ongeveer 22.000.— 
gulden, de inkomsten wa-
ren 30.000,-- gulden, maar 
uitgegeven was er 
35.000,-- gulden. De oor-
zaak: duurdere zaalhuur 
en een ander subsidiebe-
leid van de gemeente. 
Bij de nieuwe begroting 
ging men uit van ruim Fl 
36.000,-- (€ 16.000.--).

Dan de leeftijden.
De gemiddelde leeftijd van 
alle leden samen was on-
geveer 25 jaar.   
Van de senioren (vanaf 18 
jaar tot 50 jaar) was de ge-
middelde leeftijd toen 31.
Die zal tegenwoordig be-
duidend hoger zijn want in 
1990 was Joop Kerkhof 
met 50 jaar het oudste lid.
Hij is nog steeds (ere)lid 
van Mixed. Het oudste 
(niet spelend) lid is 76.

De oudste competitiespe-
ler wordt dit jaar 74. 

Ari Ras schreef een zijn 
gedachteprikkels over een 
gemengd douche koor. 
Dat kwam er niet, maar 
wel een koor op de bruiloft 
van Tonny en Brigitte, wat 
helaas geen stand heeft 
gehouden, ondanks dat 
geweldige koor, dat o.m. 
de “Mixed Blues” ten ge-
hore bracht.  

Opmerkelijk:
Nu ik mij tot niets verplicht 
voel, beoefen ik de sport 
weer met plezier!

Humor uit de Minimiks:
Twee gekken stonden voor 
een gesloten overweg. 
“Daar is een trein voorbij 
gekomen, “zei de ene. 
“Hoe weet je dat?” vroeg 
de ander.
“Je ziet het aan de spo-
ren!” zei de eerste. 

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
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“Mijn lievelingsgerecht. Tja, dat is een 

leuke. Een lekkere zelfgemaakte 

cheeseburger gaat er ook altijd wel in. 

Maar dat is niet zo leuk.. Een oud hol-

lands recept van mij oma een optie? 

Ja, ik ken alleen “jan in de zak”. Maar 

om dat nou lekker te noemen.. Toch 

maar weer een buitenlands recept 

dan. Nasi goreng met kipsaté en sam-

bal. Ik hoop dat het in de smaak valt.”

Groetjes Paul vd Vegt.

Als volgende schrijf-
ster wil ik Anniek van 
Leuken vragen om 1 
van haar favoriete 
recepten in de Mini-
miks te zetten!

Bereiding kipsaté: 
Snijdt de ui fijn en het kipfilet in gelijkma-
tige blokjes. Pak een ruime bak, voeg 
hieraan toe: - een flinke sheut ketjap mari-
nade, - een flinke sheut wokolie, - scheut-
je sesamolie, - theelepeltje tabasco, - 
snufje zout, peper en djahé, - en de ge-
sneden ui.

Ingrediënten Nasi:- 400 gram rijst, - 400 gram wok groenten, 
- Zakje nasi kruiden, - 4 eieren, - Ketjap, - Wok olie, - Boter, - Zout, 
- Peper
Bereiding Nasi: 
Kook de rijst gaar. Giet af in een vergiet en spoel vervolgens af met 
koud water. Zet de wokpan met een scheutje wok olie op het vuur . 
Ondertussen wel je de nasi kruiden in wat heet water. Als de olie 
goed heet is wok je de groenten met een beetje zout en peper. Als de 
groenten gaar zijn voeg je de gewelde nasi kruiden toe. Wanneer het 
water is verdampt, de rijst toevoegen en het geheel opwarmen.
Tussendoor heb je nog wat tijd om het ei te bereiden. Breek de 4 
eieren in een literkannetje. Een scheutje ketjap toevoegen en met 
een staafmixer goed luchtig mixen. Verwarm de boter in een koeken-
pan en giet het mengsel in de koekenpan. Keer omdraaien en klaar.
Smakelijk!

Proef de marinade, en voeg naar eigen smaak het benodigde toe. 
Voeg hierna de kip toe en schep om. Laat het geheel minimaal 4 uur 
staan, terwijl je het af en toe omschept.
Zet alvast de satéstokjes in een glas met water. Na 4 uur rijg je de 
kipblokjes op de satéstokjes. Braad de satéstokjes op een BBQ of 
een grillpan op hoog vuur. 

Nasi Paulo’s 

Bereiding sambal: 
Om te beginnen pers de tenen knoflook 
en snijdt de ui en de pepers fijn en de 
tomaten in kwarten. Verhit een beetje 
olie in een koekenpan. Gooi vervolgens 
de geperste knoflook met de ui en pe-
pers in de pan. Laat dit bakken totdat de 
uien glazig worden. Zodra ui glazig is ge-

Ingrediënten Sambal: - 20 Verse pepers, - 250gram gepelde 
tomaten, - 3 rode uien. - 6 flinke tenen knoflook, - Zout, - Olie. 

worden voeg je de tomaat toe. Dit is ook het moment om naar smaak 
wat zout toe te voegen. Laat het geheel een 15 minuten pruttelen. 
Zorg ervoor dat de mesh niet te droog wordt. Er kan gewoon water 

toegevoegd worden.
Nu het lekker staat te pruttelen kan je een glazen pot-
je afwassen en in een pan met kokend water leggen. 
Incl. deksel! Laat het potje en deksel een 10 minuten 
“koken”.
Na 15 minuten kan de sambal in spe gepureerd wor-
den. Hierna kan dit in het potje gegoten worden. Dek-
sel erop, en op de kop laten afkoelen

Ingrediënten Kipsate:- 600gram kipfilet, - 1 rode ui, - Ketjap 
marinade, - Wok olie, - Sesamolie, - Tabasco, - Zout, - Peper, - Djahé
- Satéstokjes
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Competitie Regels 2015-2016.

Begin september heeft bij 
de HBB de algemene le-
denvergadering (ALV) 
plaatsgevonden.
Een van de hoofdonder-
werpen ging over regle-
mentswijzigingen. 
Als voorzitter van de com-
missie voor toezicht op de 
reglementen (CTR) is het 
mijn rol om wijzigingsvoor-
stellen aan te bieden aan 
het hoofdbestuur en de 
ALV. In de afgelopen jaren 
hebben we veel verbete-
ringen aangebracht in de 
reglementen. Dit heeft ge-
leid tot een vermindering 
van het aantal strafzaken 
alsmede tot verder vereen-
voudigde invalregels en 
verduidelijking van speel-
gerechtigdheid.
Dit jaar konden we het 
wedstrijdreglement voor 
de senioren ongewijzigd 
laten. Het huishoudelijk re-
glement kreeg een minie-
me wijziging welke gaat 
over leeftijdsgrenzen bij de 
jeugd.

De echte wijzigingen von-
den plaats in het jeugd-
wedstrijdreglement.
We hebben de regel opge-
nomen dat een speler wel-
ke op 1 september van het 
jaar ouder is dan 17 jaar 
niet deelnemen mag aan 
de jeugdcompetitie. Te-
vens hebben we toege-
voegd dat het HBB bestuur 
dispensatie kan geven op 
deze regel.

We hebben gezien dat het 
bij de jeugd moeilijk kan 
zijn om een mooi gebalan-
ceerd team van jongens en 
meisjes samen te stellen. 
Daarom zijn er wat bijzon-
dere regels gemaakt. Zo 
mag in de p-klasse een 
jongen als meisje spelen. 
Dit mag enkel en alleen 
wanneer de jeugd-vcl ver-
gadering dit goedgekeurd 
heeft. Tevens willen we 
jongensteams toelaten tot 
de competitie. Dat mag 
dan alleen na goedkeuring 
door het HBB hoofdbe-
stuur. Zo’n team speelt dan 
mee, maar buiten mede-
dinging naar het kampi-
oenschap. We hebben dat 
voorgesteld zodat we toch 

zoveel mogelijk kinderen 
kunnen laten spelen en la-
ten kennismaken met com-
petitief badmintonnen.

De volgende (en laatste) 
regel heeft geleid tot be-
hoorlijk wat discussie, 
maar deze regel is toch ac-
coord gekomen. Het gaat 
over deelname aan het 
HBB jeugdtoernooi (de 
kampioenschappen) en 
het volgende is afgespro-
ken. Ieder lid van een bij 
de H.B.B. aangesloten ver-
enigingen mag deelnemen 
aan de 
H.B.B.-jeugdkampioen-
schappen mits hij of zij op 
de peildatum (1 septem-
ber) van het lopende sei-
zoen nog niet de leeftijd 
van 18 jaar heeft bereikt. 
Daarnaast mag de betref-
fende persoon niet meer 
dan 1 seizoen in de regu-
liere seniorencompetitie 
hebben gespeeld.

 De reglementen zijn onli-
ne te vinden. Maar je mag 
mij ook altijd bellen of e-
mailen.
Arne van de Wijdeven
Voorzitter HBB CTR

http://www.hbbond.nl/

De plant en zijn verhaal    door Tom Poppelaars

MINIMIKS Oktober 2015

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

Je kunt erachter zitten, ze 
voor vast of tijdelijk aan-
schaffen, in hangende of 
fier overeind staande vorm 
leuk vinden. Juist ja, we 
hebben het over de ordi-
naire geranium.
Iedereen kent ze wel. 
Niet? Dan mag je jezelf 
diep schamen hoor. In de 
bloembak bij oma op het 
balkon, in de pot op het ter-
ras of als vaste plant in de 
border. Hij is er in verschil-
lende vormen en dat is nou 
ook net het verwarrende 
aan deze veel gebruikte 
plant.
Grofweg kunnen we ze 

verdelen in drie groepen; 
de vaste plant geranium, 
de staande geranium en 
de hangende geranium. 
Deze laatste twee noemen 
we ook wel eenjarige of 
zomergoed. In vakantie-
landen zoals Griekenland 
en Spanje is het dan weer 
wel een vaste plant en 
groeit deze soms tot me-
ters hoog.
En dan hebben we nog de 
naam geranium. De vaste 
plant die elk voorjaar terug 
komt in onze tuin heet Ge-
ranium in het Latijn wat 
kraanvogel betekent en 
wat wij dan weer Ooie-

vaarsbek noemen. De 
staande heet in het Latijn 
Pelargonium zonale en de 
hangende Pelargonium 
peltatum. Snap je het nog?
Het bij ons zo bekende zo-
mergoed kent meer dan 
280 soorten, en in het 
Duitse Hillschied is er zelfs 
een Pelargonium-museum 
met meer dan 170 soorten. 
Deze zonaanbidder komt 
oorspronkelijk uit Zuid Afri-
ka, terwijl de vaste plant uit 
allerlei verschillende hoe-
ken is gehaald. Onder an-
dere rotsenpartijen, dui-
nen en zelfs woestijnen. 
In de 17e eeuw kwam de 
Pelargonium naar Europa 
om de kastelen en oranje-
rieën van de rijken op te 
fleuren. Sinds dien is hij 
blijvend populair. 
Of je hem nu oubollig of 
supergaaf vind, het blijft 
een onvervalst stralende 
zomerknaller en een van 
de meest populaire terras-
planten in Nederland.
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Verslagen senioren competitie.

 Mixed 2 toont veerkracht
Woensdag 23 september 2015, hoofdklasse: Mixed 
2 – Hanevoet 1

Een nieuw seizoen, een 
klasse hoger, het kampi-
oenschap nog vers in het 
geheugen, een nieuw 
teamlid, ambitieus, gemoti-
veerd, nu al weer veel 
snoep, zeer gezellig en 
handhaven. Zo maar een 
paar kernwoorden die 
Mixed 2 typeren. Blij om 
weer te mogen beginnen 
traden de Beek en Donke-
naren tegen de onbekende 
tegenstanders van Hane-
voet 1 uit Eindhoven. 

In de zaal kregen we eerst 
een korte toespraak van 
Ton Coolen en Miriam van 
Leuken over de competitie 
en met name over de situ-
atie volgend jaar. Ze zijn 
dringend op zoek naar vrij-

willigers voor onder andere 
de bonds commissie seni-
oren maar ook voor het 
hoofdbestuur. Komen die 
er niet, dan kan dit het laat-
ste seizoen voor de HBB 
zijn (aldus Ton). Dus mocht 
iemand zich na het lezen 
hiervan groepen voelen, 
meldt je dan bij de HBB of 
bij het bestuur van Mixed 
voor een doorverwijzing.

Tot zover de huishoudelijke 
mededelingen, dan nu het 
echte werk. Na wijs beraad 
over de opstelling werd be-
sloten om Maridy en Ton 
de eerste gemengd dubbel 
te laten spelen. Het koppel 
staat bekend om hun ‘slow 
start’, maar die was deze 
keer iets ‘slower’ dan an-

ders. De eerste set was 
dan ook snel passé. Tijd 
om een nieuwe dimensie 
binnen Mixed onder uw 
aandacht te brengen. Want 
niemand minder dan Fes-
tus, d’n treenert, was in de 
zaal om de coaching op 
zich te nemen. Met een 
paar prima tips gingen Ma-
ridy en Ton de baan weer 
op om er vervolgens met 
18 punten op zak toch re-
delijk tevreden vanaf te ko-
men. Vanwege een extra 
baan werden de dames-
dubbel en herendubbel te-
gelijk gespeeld. Het eerste 
optreden van ons nieuwe 
teamlid was een feit. Anke 
vond het spannend, maar 
daar was in de wedstrijd 
niets van te zien. Samen 
met Maridy legde ze een 
mooie pot badminton op de 
baan tegen de overigens 
ook zeer sterke dames van 
Hanevoet. Een prima wed-
strijd waarin het Mixed 
koppel helaas net aan het 
kortste eind trok. Onder-
tussen was ook het heren-
dubbel van Ruudje en Ton 
begonnen. In de eerste set 
zochten zij naar hun ma-
nier van spelen, maar door 
teveel fouten en slordig 
spel kwam daar niets van 
terecht. Na enkele bruik-
bare tips van een actieve 
en oplettende coach was 

Op donderdag 24 septem-
ber jl. was het D-day, de 
start van het nieuwe sei-
zoen voor Mixed 5 (Gert, 
Lisa, Evi, Anne en onder-
getekende). Dit seizoen 
spelen wij al onze wed-
strijden (op één na) op de 
donderdagavond, aange-
zien Anne dan een welko-
me versterking kan vor-
men bij onze dames.

de tweede set weer als 
vanouds. Ondanks een iet-
wat wisselvallige derde set 
haalden ze het eerste punt 
voor Mixed binnen.
Anke was ondertussen be-
gonnen aan haar dames-
enkel. Twee klassen hoger 
dan vorig seizoen, maar 
daar was niets van te zien. 
Ze gaf zeer goed partij en 
verloor nipt de eerste set 
om vervolgens in de twee-
de set gehakt te maken 
van haar tegenstandster. 
Die moest zo diep gaan dat 
ze bij een stand van 3-3 in 
de derde set de strijd (he-
laas) moest staken. Winst 
dus voor Anke, die zonder 
de opgave van haar oppo-
nent die derde set zeker 
had gewonnen. Het uitge-
steld gemengd dubbel van 
Paul en Dorien was de vol-
gende wedstrijd. Inmiddels 
hadden we gehoord dat ze 
bij Hanevoet tijdens hun 
trainingsavond alleen maar 
gemengd dubbels spelen. 
Dat verklaarde achteraf het 
degelijks spel van de Eind-
hovenaren. Ook Paul en 
Dorien, die zeker geen 
slechte wedstijd speelden, 
liepen tegen een geoliede 
machine op. Mocht u het 
overzicht kwijt zijn: onder-
tussen was het 3-2 voor 
Hanevoet met nog 3 enkel-
spelen op het programma.
Ruudje mocht als eerste 
de wei in en won overtui-
gend de eerste set. Onder-
tussen was Dorien ook be-
gonnen aan haar dames-

enkel. Zij verloor heer 
eerste set en meldde ter-
loops tijdens de pauze dat 
ze deze zeker kon winnen. 
Met enkele tips op zak van 
Festus liep de tweede set 
op rolletjes. Ruudje was 
ondertussen op match-
point (20-19) gekomen, 
maar wist dit niet te verzil-
veren. Een onvermijdelij-
ke derde set was het re-
sultaat. Dorien zette door 
en haalde de winst naar 
zich toe met prima spel. 
Iets wat Ruudje niet lukte. 
Daarmee kwam de druk 
volledig bij Paul te liggen. 

Hij zou verantwoordelijk 
zijn voor een 5-3 verlies of 
een 4-4 gelijkspel. De druk 
deerde hem niet, hoewel 
hij in de tweede set toch 
even de weg kwijt was. 
Maar hij rechtte zijn rug en 
won op schitterende wijze 
de derde en beslissende 
set waarmee het gelijkspel 
een feit was.
Een goed begin is het hal-
ve werk. Mixed 2 kijkt te-
vreden terug op deze eer-
ste wedstrijd. Op naar 7 
oktober tegen Brabantia.
Teamleider Ton   

 
Uiteraard hadden wij veel 
zin in de start van het nieu-
we seizoen. Vorig seizoen 
met overmacht kampioen 
geworden in de derde klas-
se (ik hoor af en toe verha-
len dat het toch nog wel 
spannend was in de laat-
ste wedstrijd, maar ik heb 
werkelijk waar geen idee 
waar iedereen het over 
heeft, kan me er niks van 

 D-day voor Mixed 5
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herinneren… ;-), vrouwelij-
ke versterking in de vorm 
van Anne, dus laat maar 
komen die tweede klasse!
 
Voor ondergetekende 
startte de avond veelbelo-
vend. Opgehouden door 
de drukste avondspits van 
het jaar, begon de wed-
strijd met een race tegen 
de klok om op tijd in de 
zaal te zijn. Met veel moei-
te, links en rechts een snel-
heidsbord negerend (sorry, 
oom agent) en zwaar op-
gejaagd kwam ik uiteinde-
lijk ruim op tijd in de sport-
hal, namelijk om 20.28u… 
Uiteraard was de wedstrijd 
inmiddels begonnen en tot 
mijn geruststelling kon ik 
vaststellen dat Gert en 
Lisa al voortvarend gestart 
waren. De eerste set in de 
mix zat al in de knip. Ook in 
de tweede set lieten zij er 
geen gras over groeien, 
kortom 1-0 voor Mixed. In 
de tweede mix was het aan 
Anne en mij om het volgen-
de punt binnen te halen. 
Een nieuw koppel in de 
mix, dus even wennen. Ge-
lukkig speelde Anne alsof 
ze alweer jaren competitie 
aan het spelen is, dus niks 
aan het handje. Ook de 
tweede mix was een prooi 
voor Mixed, 2-0.
 
Vervolgens de beurt aan 
Gert en mij voor het heren-
dubbel. Inmiddels een aar-
dig ingespeeld duo, dat 
vorig seizoen het gehele 

seizoen ongeslagen is ge-
bleven (zoals ik al zei, die 
laatste wedstrijd kan ik me 
niks van …..). Ook dit var-
kentje zouden we dus wel 
even wassen. Nou, iets te 
vroeg gejuicht. Pff, wat een 
slecht spel. Laten we het 
maar op de eerste compe-
titieavond van het nieuwe 
seizoen houden, het was 
allemaal niet bijster hoog-
staand. Gelukkig had de 
tegenstander evenveel (of 
nog iets meer) last van de 
‘new season blues’, dus de 
eerste set was toch voor 
ons met het kleinste ver-
schil. In de tweede set ver-
anderde de tegenstander 
de tactiek, wij sliepen rus-
tig verder: 1-1 in sets. In de 
derde set werden wij ook 
eindelijk wakker. Af en toe 
waren er weer wat flitsen te 
zien van het hoogstaande 
spel waarmee we vorig sei-
zoen zijn geëindigd (ik zei 
al… ;-) en we stonden 
daardoor in rap tempo een 
aantal punten los. De te-
genstander kwam nog wel 
een paar punten terug, 
maar nooit meer voldoen-
de om ons zenuwachtig te 
maken, dus 3-0 voor 
Mixed. Al met al geen 
slechte start van de wed-
strijd, ondanks dat het spel 
niet hoogstaand was.
 
In de tussentijd waren de 
dames ook aan hun dubbel 
begonnen. Evi en Lisa 
hebben zich kranig ge-
weerd, maar moesten in de 

eerste set duidelijk nog 
even wennen, waardoor 
dat een makkelijke prooi 
werd voor de dames van 
Mierlo. In de tweede set 
ging het lang gelijk op, 
maar uiteindelijk trokken 
de dames van Mierlo toch 
net aan het langste eind: 
3-1. Niks aan de hand. 
Gert was inmiddels aan 
zijn single gestart, tegen 
een nieuwe heer in dit 
team van Mierlo. Deze jon-
geman is een collega van 
Karlijn (dochter van Gert), 
dus dit was een leuk on-
deronsje. Na een redelijke 
gelijk opgaande strijd aan 
het begin, weet Gert in bei-
de sets in de tweede fase 
het verschil te maken: 4-1 
voor Mixed.
 
We leken dus aardig op 
weg naar de eerste over-
winning van het seizoen. 
Helaas liep dit allemaal wat 
anders in de andere sin-
gles. Het was de beurt aan 
mij om mijn enkel te spe-
len. Van tweede heer in de 
derde klasse naar eerste 
heer in de tweede klasse is 
wel een verschilletje. Dat 
was in de eerste set merk-
baar. Een bijzonder slechte 
set van mijn kant en der-
halve een makkelijke prooi 
voor de heer van Mierlo. 
Na wat aanwijzingen van 
Gert, ging het in de tweede 
set aanmerkelijk beter. Een 
verschil van 5 punten was 
vrij snel gemaakt en hoe-
wel de heer van Mierlo nog 

Hoe verwarrend kan het 
zijn: 12 shuttles met M6 
erop, haha. OP de eerste 
avond van de senioren-
competitie mocht Mixed 6 
aantreden. Het team was 
niet compleet omdat Maar-
ten op zakenreis (of snoep-
reis) was en Maikel nog 
steeds last heeft van een 

terugkwam, was het te laat 
om de set nog in gevaar te 
laten komen, opnieuw een 
driesetter. In de derde set 
al snel met 4-0 achter, 
geen lekker begin dus. Uit-
eindelijk gaat het gelijk op 
en komt er een gaatje voor 
mij naar 18-15. Hoewel dat 
de beslissing moet zijn, 
ging ik te geforceerd spe-
len om het snel af te maken 
en dat moet je in deze klas-
se niet doen. De heer van 
Mierlo komt terug en gaat 
uiteindelijk met 21-19 met 
de derde set aan de haal. 
Tussenstand: 4-2.
 
Evi was inmiddels aan haar 
single begonnen. Evi heeft 
vorig seizoen een bijzon-
der sterke ontwikkeling 
doorgemaakt en zeker in 
haar singles maakte ze 
van de meeste dames ge-
hakt. Uiteindelijk heeft zij 
vorig jaar ook het beslis-
sende punt gepakt in de 
kampioenswedstrijd (jullie 
weten wel, die niet be-
staande wedstrijd) tegen 
een zeer sterke dame van 
Bruang, dus we hadden 
veel vertrouwen in een 
goede afloop. De dame 
van Mierlo bleek echter 
ook erg sterk. Een span-
nende strijd, waarin de 
dame van Mierlo helaas 
net aan het langste eind 
trok. Tussenstand 4-3.
Het kwam dus allemaal 
aan op de single van Anne. 
Anne speelt dit seizoen 
voor het eerst in jaren weer 

echt competitie en dan is 
het even wennen om weer 
in de single aan de bak te 
gaan. Ze speelde een dijk 
van een wedstrijd, maar 
ook de tegenstander was 
erg sterk. Ook hier weer 
een spannende pot. Uitein-
delijk weet de dame van 
Mierlo op de beslissende 
momenten koel te blijven 
en haalt het vierde punt 
binnen. Anne baalde 
enorm, maar je hebt een 
prima pot gespeeld en er 
komen dit seizoen nog vol-

doende overwinningen bij!
 
Kortom, een gelijkspel in 
de eerste wedstrijd van het 
seizoen in een nieuwe 
klasse. Gezien de krachts-
verhoudingen een terechte 
uitslag, maar toch enigs-
zins teleurstellend na een 
4-1 voorsprong. Ander-
zijds, vorig seizoen zijn we 
eveneens gestart met een 
4-4 gelijkspel tegen Mierlo, 
dus het gaat nog een mooi 
seizoen worden… J
                  Martin Kuijpers

blessure.
Yvonne, Angela, Martijn 
en Teun reisden af naar 
Suytkade om daar te spe-
len tegen Mierlo 6 dat van 
de 4de naar de 3de klasse 
was gegaan.
Teun en ik mochten het 
spits afbijten en kwamen 
daarin een oude bekende

 Mierlo 6 - Mixed 6
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Programma en uitslagen senioren

Programma okt/nov 2015
wo 7-11 Mixed 6-Rooise BC 2 3

Mierlo 10 - Mixed 10 5

Mixed 2 - Brabantia 2 11

do 8-10 Mixed 5 - SRH  2 3

wo 14-10 Mierlo 5 - Mixed 4 1

Mierlo 8 - Mixed 7 4

Mixed 3 - Mierlo 3 11

Mixed 1 - Ganzeveer 1 12

wo 21-10 Mixed 8 - Ganzeveer 3 4

Mixed 2 - SRH 1 11

Mixed 4 - Ganzeveer 2 12

Mixed 7 - BC 85 3 14

wo 4-11 Con brio 2 - Mixed 1 3

Mixed 2 - Phoenix 2 13

Uitslagen
23-09 Mierlo 6 - Mixed 6 2-6

Mixed 8 - Phoenix 4 3-5

Mixed 2 - Hanevoet 1 4-4

24-09 BCV 1 - Mixed 1 5-3

Mierlo 4 - Mixed 5 4-4

tegen; Ludwig waar ik de 
afgelopen drie seizoen al 
tegen gespeeld heb in de 
2de en 3de klasse. De 
dame van Mierlo speelde 
nog niet zo lang badminton 
en het was moeilijk om ge-
concentreerd te blijven 
spelen. De partij werd ge-
wonnen met 13-21 en 19-
21. Daarna mochten Yvon-
ne en Martijn aan de bak. 
Zij speelde een heel con-
stante partij en wonnen 
met 16-21 en 12-21. De 
heren dubbel is nooit echt 
spannend geweest en 
werd door Teun en Martijn 
gewonnen met 11-21 en 

12-21. De dames dubbel 
was een makkie; hoog, 
hoog, kort: punt. Setstan-
den 2-21 en 9-21. Onze he-
ren deden het samen goed 
in de dubbel maar in de 
single was het een heel an-
der verhaal. Teun had 
moeite met Ludwig en kon 
net geen vuist maken. Met 
twee keer 21-16 ging deze 
partij naar Mierlo. Martijn 
sleepte er nog een derde 
set uit maar kon de partij 
niet naar zich toe trekken. 
Hij verloor met 21-13, 18-
21 en 21-15. Ik speelde de 
single tegen de dame die 
net begonnen was met 

badmintonnen. In de eer-
ste set kwamen er soms 
nog verrassende shuttles 
maar in de tweede set, na 
tips van Berry en Ludwig 
van Mierlo was de verras-
sing weg en kwam alles op 
mijn backhand. Dat is ge-
makkelijk spelen. Ik won 
de partij met 11-21 en 5-21. 
Hoppa, 100% score van 
Yvonne en mij. Oh Yeah. 
De eindstand 2 voor Mierlo 
en 6 voor Mixed. Daar heb-
ben we nog even wat op 
gedronken en zijn moe 
maar tevreden terug naar 
huis gereden.
            Angela van Gelder

do 5-11 Heiakker 1 - Mixed 5 3

wo 11-11 Beker 1 en 2

do 12-11 Dommelen 4 - Mixed 8 1

Hanevoet 5 - Mixed 6 2

Brabantia 3 - Mixed 4 11

BCV 3 - Mixed 7 15

wo 18-11 Beker 3 en 4

Prikbord

Terrastab Nederland B.V.

        Postbox 49
 5740 AA  Beek en Donk
 The Netherlands

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

 Vonderweg 11

        Postbox 49

Zonsondergang op Ibiza

Groeten van Dick

Groeten van Anja

Groeten uit Porec

van 3 badminton families

Porec, een heerlijke pizza

Lieke-Anne-Robin-Sanne

16 oktober a.s.
Algemene Ledenvergadering

Niet vergeten !
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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




