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Agenda

9 juli: Uitwisseling BC Ganzeveer
17 juli: Afsluiting seizoen
4 september:Eerste speelavond nieuwe sei-
zoen.
12 september: Mixed grill
18 september: Week van het badminton
6 en 7 november: Clubkampioenschappen 
11 december: Opbouw kerst show , spelletjes 
avond ,
8 jan 2016: Opbouw KWIZUT, Joker / Rik toernooi 
15 jan 2016: ,Nieuwjaars receptie in de kantine
25 jan 2016: Open jeugdtoernooi BC Mixed.

Noteer deze data in je agenda!

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

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes To-

taal
Jeugd 22 44 66
Senioren 48 59 107

Ereleden 1 5 6
Totaal: 49 64 22 44 179

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

Eva Schardijn

Ans v Vijfeijken
Frank v Riet
Veerle v Riet
Roy v Beckum
Tim Lahaye

Van de redactie...

Redactie
Marlie Fransen 

(lay out)
Ruud Fransen

Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven

Het is zomer,

De koffers worden gepakt en Nederland vertrekt 

massaal naar de camping. Menig sleurhut en 

vouwwagen bevat tenminste 1 setje badmintonrackets 

en een shuttle. Nu ja badmintonracket? De action is 

er goed mee. Met die rackets van verfoeid slecht 

metaal en snaren van elastiek. Persoonlijk gebruik ik 

zo’n ding om er wat papier op te plakken en de 

barbeque er mee aan te waaien.

Dan de shuttle. Oh man. Ik ben al een keer naar het 

ziekenhuis gebracht om mijn oren te laten repareren. 

Mijn trommelvliezen knapten spontan na het horen 

van de campingbenaming. SJUUTJE. Aaahhhrg. 

Een sjuutje is een glas sinaasappelsap. En dan de 

kwaliteit van het ding? Oh man. Een vaak rode dop 

van bedenkelijk rubber. Een plastic netachtig vormpje 

eraan vastgeplakt. Als je het ding uit de struiken plukt 

scheurt het plastic al vaak tot aan de bodem in.

En dan de combinatie van de twee. Een geoefend 

badmintonner weet de shuttle met een prima mepje 

al meteen 5 caravans verder te tikken.

Och waar maak ik me druk om? Lekker laten spelen.

Voor de thuisblijvers is er altijd de mogelijkheid om 

tegen een billijke prijs een baan te huren in Mierlo, 

Gemert of bij een van de vele sporthallen en 

fitnesstempels (dat is toch wel een mooi moeilijk 

woord).
Of gewoon in de tuin, op straat, in de wei. Als het kan, 

in huis. Gewoon hooghouden.

 
Hoe dan ook. Heel veel plezier op vakantie. We zien 

jullie graag weer aan de andere kant van de 

zomervakantie.
 
arne
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Van jullie voorzitter

De laatste Minimiks van het seizoen 2014-2015. En aan 
mij de eer om daar voor het laatst dit seizoen een kort 
woordje in te schrijven. De dag waarop ik dit schrijf trouwt 
onze Stan met zijn Joyce, is het 27 graden celcius en zijn 
de vooruitzichten voor het weer zeer goed. Ik kan dus wel 
stellen dat het bruidspaar de zomer inluidt. Laten we er 
met z’n allen maar lekker van genieten, Stan en Joyce   

       voorop!

Waar we volop van genoten hebben en nog van gaan genieten is de 
uitwisseling met Ganzeveer. De jeugd en senioren uit Aarle-Rixtel zijn 
in de afgelopen weken bij ons op bezoek geweest. Tijdens de uitwisse-
ling met de senioren hebben we de Gouden Mattenklopper ontvangen 
als dank voor onze gastvrijheid. Een leuk en ludiek cadeau waar we 
zeker nog een leuke bestemming voor gaan bedenken. In juli gaan wij 
naar De Dreef en daar gaan we zeker ook een gezellig uitje van ma-
ken.

Nu we het seizoen prima afgesloten hebben met drie kampioenen en 
een bekerwinnaar kunnen we onze blik richten op het nieuwe seizoen. 
Omdat de competitie waarschijnlijk eind september al begint en we dan 
slechts enkele weken hebben om te trainen wordt voor een goede 
voorbereiding op vrijdag 3 en 10 juli ook getraind. Doe er je voordeel 
mee zou ik zeggen.

Rest mij om iedereen alvast een hele fijne vakantie toe te wensen. Ben 
je van plan om een leuke foto te posten op Facebook, Twitter of Insta-
gram? Gebruik dan #BCMixed, dan komt je foto ook op de social pa-
gina van onze site.    

Ton Slaets.

Bestuursmededelingen

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 20-04-2015 
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 20.15 uur.
  2)Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen: Brief van de 
Gemeente laarbeek met 
een uitnodiging voor sport-
kennismaking op 6 sep-
tember. We hebben ons 
reeds aangemeld.
Uitgegaan: Niets.
  3)Notulen bestuursver-
gadering d.d. 25 maart 
2015  
De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
  4)Financiën
Party Rent Service is ge-

stopt met het bedrijf. De 
prognose voor het einde 
van het seizoen bespro-
ken.
   5)Ledenbestand
Nieuw: Nikki van Meel, 
Fieke van de Berg, Sofie 
Kool, Renske van Lierop, 
Marente Verstappen en 
Tristan Verstappen
Gestopt: niemand
Van SL naar NSL: nie-
mand. van NSL naar SL: 
niemand
  6)Commissies 
Recr.:  -We starten weer 
een beginnerscursus op 
na de vakantie    
JC:  -De teambuilding is 

erg goed bevallen  -De 
teams zijn bekendge-
maakt. 
Bac: -Voorlopige data van 
de feestavond en de ka-
dervond in 2016 bespro-
ken.     
CC:  -De nieuwe teams be-
sproken. -Het zoeken naar 
een nieuwe trainer bespro-
ken.            
  7) Rondvraag
 De laptop voor in de zaal is 
geregeld. De volgende ver-
gadering is op woensdag 
25.Mei
  8)Sluiting
Ton sluit de vergadering 
om 23.45 uur.

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 20-05-2015 
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 20.10 uur.
  2)Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen: •Geboorte- 
kaartje van Ellen Minten.
•Verhuisbericht van Atten-

tiv. •Brief van de Gemeente 
Laarbeek met de zaal-
huur.•Brief van de Gemeen-
te Laarbeek met de bevesti-
ging van de Subsidie 2016-
2019. Uitgegaan: Felicita-
tie naar Ellen.
  3)Notulen bestuursver-

gadering d.d. 20 april 
2015  
Door een defecte compu-
ter zijn er nog geen notu-
len, agendapunt blijft dus 
open staan.
  4)Financien
Niets.
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28 juli
28 juli
31 juli
2 aug
6 aug
7 aug
8 aug
8 aug

14 aug
14 aug
15 aug
17 aug
17 aug
17 aug
20 aug
27 aug
28 aug
29 aug
6 sept
10 sep
13 sep
15 sep

6 7

Koss vd Wijdeven
Mari Donkers
Anniek v Leuken
Johnny Muller
Sharon Hellings
Martin Kuijpers
Tonny Snijders
Inge v Griensven
Peter v Leuken
Elwin Wagelmans
Endrew Bots
Suzie Coppens
Pleun Schenk
Vince v Mierlo
Dick Paulussen
Rene Schepers
André Morpey

4 juli
6 juli
6 juli
7 juli
9 juli
9 juli

11 juli
13 juli
13 juli
13 juli
14 juli
17 juli
19 juli
19 juli
24 juli
25 juli 
25 juli

  

  5)Ledenbestand
Nieuw: Eva Schardijn.
Gestopt: Ans van Vijfeij-
ken Van SL naar NSL: nie-
mand. van NSL naar SL: 
niemand.
  6)Commissies 
Recr.  -Planning startda-
tum volgende beginners-
cursus half oktober. 
De recreantentraining blijft 
ook doorgaan. 

JC: -De voorbereidingen 
voor het jeugdkamp zijn in 
volle gang.        
CC: -Afspraak met een mo-
gelijke nieuwe trainer (Fes-
tus des Cellus) is as vrijdag 
om 20.00 uur.
Website: -Presentatie van 
de nieuwe website is as  
vrijdag.       
  7) Rondvraag
Op 31 mei zijn de bekerfi-

nales met in beker 1 en 4 
een team van Mixed.
Aansluitend de huldiging 
van de kampioenen, oa 
Mixed 2-3 en 5.
De volgende vergadering 
is op woensdag 17 juni.
  8) Sluiting
Ton sluit de vergadering 
om 23.00 uur.
         

Allen  van harte 
gefeliciteerd

Mathijs Jansen
Floor Swinkels
Nikki v Meel
Yvonne Lahaije
Lieke Fransen
Joop  Kerkhof  
Vera vd Crommenacker
Anne Meulensteen
Maxime van Dijk
Angela v Gelder
Paul Beekman
Anja Beekmans
Astrid Bijsterveld 
Ilja Reijnders
Teun vd Vorst
Pedro v Gaans
Betsie v Hooff  
Eefje v Bommel
Sophie Kool
Wendy Verbrugge
Meike  v  Zutven  
Pieter  vd Ven
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Even voorstellen                       

Beste leden,

Mij werd gevraagd of ik een stukje over mezelf wilde 
vertellen voor in het clubblad. Hier is die dan.

Ik ben Festus des Celles, 54 jaar en geboren in Bandung 
(Indonesië). Samen met mijn vrouw Martine en 2 hon-
den, Jabba en Ziva (een bloedhond en een herdershond) 
woon ik al een aantal jaren in Wijchen. In het dagelijks 
leven ben ik werkzaam als maatschappelijk werker, 
waarbij ik me met name met huiselijk geweld zaken en 
schoolmaatschappelijk werk bezig houd.  
Op mijn 5e kwam ik in 1965 samen met mijn ouders en broers en zusters naar Neder-
land toe. We hebben eerst met zijn allen een jaar in een kamp geleefd in Epe, waarna 
wij naar Zwolle konden verhuizen. Ik ben opgegroeid met Pencak Silat (Indonesische 
zelfverdedigingskunst). Een sport/manier van leven waar ik nu nog steeds de vruchten 
van pluk.
Van jongs af aan heb ik me al in verschillende sporten thuis gevoeld. Ik heb dan ook al 
veel sporten kunnen beoefenen en later ook trainingen in mogen geven. Pencak Silat, 
voetbal, basketbal, volleybal, natuurlijk badminton en zeer recentelijk nog rollerderby, 
zijn enkele voorbeelden. Ik heb zelf jaren met heel veel plezier in Zwolle op 4e/3e divi-
sie niveau badmintoncompetitie gespeeld. Toen de toenmalige trainer een mooie stap 
kon maken naar een eredivisievereniging werd mij gevraagd of ik de trainingen wilde 
voortzetten. Omdat ik toch al heel veel interesse had in het geven van trainingen, heb 
ik dat met beide handen aangegrepen en heb ik met de vereniging verschillende kam-
pioenschappen mogen meemaken.

Nadat ik mijn trainersdiploma SL3 in 
2012 heb behaald, ben ik officieel bij 
2 verenigingen waar de 1e teams 
respectievelijk op 2e en 1e divisie 
niveau speelden als hoofdtrainer aan 
de slag gegaan.
Nu na 2 jaar een rustpauze in de bad-
minton te hebben gehad, ben ik weer 
rustig op zoek gegaan naar een 
mooie en leuke vereniging en dit is 
dus BC mixed uit Beek en Donk ge-
worden. Ik had een erg goed gevoel 
bij de bestuursleden die ik sprak en ik 
had een goed gevoel over de vereni-

Afsluiting seizoen HBB        door Ruud Fransen

Op zondag 31 mei 2015 
werd het seizoen bij de 
senioren alweer afgeslo-
ten. Voorafgaand aan de 
huldigingen van de kam-
pioenen van het afgelo-
pen competitieseizoen 
2014 -2015 werden de fi-
nales van de beker nog 
gespeeld.

Ondanks een verrassende 
opstelling en enkele zeer 
goede wedstrijden was 
Mixed in de beker 1 helaas 
niet opgewassen tegen de 
recordmeister Con Brio uit 
Helmond. De eer werd nog 
wel keurig gered door het 
HD van Ruud(je) en Ton, dit 
jaar absoluut onverslaan-
baar ook op het hoogste 
nivo. Voor de volledigheid 
werden in beker 2 Ganze-

veer en beker 3 Mierlo 
kampioen.  In beker 4 wa-
ren onze spelers toren-
hoog kampioen en met 
deze externe druk wisten 
ze prima om te gaan. 
Mixed wist daardoor op 
magistrale wijze de beker 
4 voor zich op te eisen! Na 
deze spannende bekerfi-
nales werd eenieder uitge-
nodigd om naar een speci-
aal ingerichte zaal in 

ging.
Jullie zien mij rondlopen met een stok en soms zelfs in een rolstoel zitten. Dat is van-
wege een spierziekte. Schrik niet als ik een keer val, ik ben het al lang gewend en kom 
zelf weer overeind.
Ik heb veel zin om jullie te gaan trainen en coachen. Ik ben vooral benieuwd hoe de 
beleving is van de spelers in het badmintonspel en hoe open jullie staan voor de wijze 
hoe ik tegen het spel aankijk. Ik ben een trainer die met een gezonde gedrevenheid 
spelers wil laten groeien, mits zij dat ook zelf willen. Ik vind communicatie erg belang-
rijk en wil graag transparant zijn. Ik vind mezelf een clubtrainer die geïnteresseerd is in 
de vereniging en hier mijn bijdrage aan wil geven door mijn kennis en ervaringen te 
delen.

Mocht jullie meer over mij willen weten dan nodig ik een ieder graag uit om een keer in 
gesprek te gaan met mij, voor of na de training.

Groet Festus

8 9
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keer mocht uitreiken, ging 
de beker en de eer dit jaar 
naar onze vrienden uit 
Laarbeek, BC Ganzeveer. 
Naar mijn mening een hele 
mooie en terechte win-
naar!     Vervolgens bleef 
het nog enige tijd onrustig 
in de kantine aan de Suyt-
kade waarna een kleine 
delegatie van BC Mixed 
nog heerlijk heeft genoten 
van een gigantische scho-
tel gemengd in het spor-
tieve dorp Aarle-Rixtel. Dit 
was een mooie afsluiting 
van een mooie dag!
Sportieve groet,
Ruud Fransen
Voorzitter HBB, Redactie-
lid en supporter van BC 
Mixed 
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sportcentrum Fitland te 
komen voor de huldiging 
van alle kampioenen van 
het afgelopen seizoen.
Na enig oponthoud omdat 
de biertap niet werkte en 
dat is toch niet onbelang-
rijk, had ondergetekende  
de eer om de huldiging te 
verrichten samen met de 
competitieleider Ton 
Coolen en de rest van de 
BCS (Mirjam v. Leuken).   
Gezien het grote aantal 
kampioenen bij BC Mixed 
waren we dit jaar uitste-
kend vertegenwoordigd, 
vaste paparazzi van de 
club Marlie maakte weer 
foto’s en ook van de overi-
ge clubs waren gelukkig 
veel mensen aanwezig om 
het seizoen op een gezel-
lige manier af te sluiten.
Aan het eind van de huldi-
gingen werd ook nog de 
sportiviteitsbeker uitge-
reikt, zoals bekend de 
mooiste prijs binnen de 

HBB aangezien je dit niet 
kunt winnen maar moet 
verdienen. Nadat Sma-
shing Bruang deze prijs 
enkele keren had gewon-
nen, en ze dus ook deze 

Het winnende team Beker 1. Con-Brio. Van links naar rechts: Arthur Mar-
tens, Mirjam vd Berg, Menno Balvurs, Edith Kuijpers en Stan vd Laar
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Beker 4

sporthal in Suytkade geno-
ten van het nodige bier. 
Paul ging de vrouwen van 
Con Brio versieren (lees: 
overhalen naar BC Mixed 
te komen), goed iedereen 
loopt wel eens een blauw-
tje, toch :). Om vervolgens 
met Bloemen en gedenk-
waardige prijzen op huis 
aan te gaan. Of ja,.... naar 
huis. Al dat bier zorgt voor 
de  nodige eetlust. 
Ruud(je), Ton en Paul gin-
gen op de fiets naar Aarle-
Rixtel om (net zoals op de 
nacht van de overwinning) 
een heerlijke shoarma te 
scoren. Leuk was dat ook 
de voorzitter van de H.B.B. 
en zijn vrouw mee wilden 
gaan eten (Ruud en Mar-
lie). Wat volgende was een 
heerlijke versnapering bij 
Saray, slap gezever en ie-
der een cola. Binnen dit 
kleine vreedzame moslim-
staatje zijn biertjes immers 
wat minder gebruikelijk.
 

Tja, en als je wilt weten 
hoe je van bloemen bier 
maakt, ga dan maar eens 
bij Ruud(je) te raden. Wat 
wel fijn was voor de bloe-
men, maar niet voor Ton, 
ruud(je) en Paul was de 
enorme hoosbui,...... maar 
ach. Wat hebben wij gela-
chen. 

Eindelijk was het zover, we 
konden aantreden voor de 
finale voor de beker! Na 3 
eerder gewonnen wedstrij-
den waren we doorgedron-
gen tot de finale, helaas 
kon niet iedereen van het 
originele team meedoen. 
Annie Boetzkes en Martijn 
Coppens hadden al andere 

Door Teun vd Vorst

De finale

feesten waar ze niet on-
deruit konden, maar zon-
der hen zouden we niet in 
de finale gestaan hebben. 
Dus zijn Anja Beekmans 
en Teun van der Vorst op 
zoek gegaan, gelukkig wa-
ren Evelien Kuypers en 
Remco Driessens bereid 
gevonden om ons uitge-
dunde team te versterken. 
We moesten aantreden te-
gen Mierlo en daartegen 
hadden wij al een "oefen" 
halve-finale gespeeld en 
met 6-1 gewonnen. Maar 
dit was in de oude samen-
stelling, en met twee nieu-
welingen in het team 
moesten we wel even een 
tactisch overleg houden, 
maar gelukkig was Ton 
Slaets aanwezig om ook 
zijn visie te delen. Nog-
maals Ton; zonder jou tac-
tisch inzicht hadden we het 
heel wat moeilijker gehad, 
bedankt!!
Aangezien we twee banen 
tot onze beschikking had-
den konden we snel van 
start gaan met de eerste 
twee gemengd dubbels. 
Anja speelde met Remco 
en Evelien speelde met 
Teun, dit ging zo lekker dat 
beide wedstrijden in twee 
sets naar Mixed ging. Een 
goed begin is het halve 
werk! Toen was het tijd 
voor de derde gemengd 
dubbel, Anja mocht aan-
treden met Teun. Tijdens 
deze wedstrijd hoorde 
Teun veelvuldig de beken-
de woorden van Anja; " 

Badminton, 
Bloemen en 
Bier.
 
B.B.B. staat sinds 31 mei 
2015 voor Badminton, 
Bloemen en Bier. De dag 
begon als zoveel zonda-
gen. Uitslapen, ontbijt 
en..... ohh daar werd het 
anders. De heren van het 
eerste bekerteam hadden 
gevraagd aan de collega's 
van Mixed 2 om in te vallen 
in het bekerteam. Mis-
schien ook wel logisch, im-
mers mede dankzij de eer-
dere invalbeurten stond 
het eerste beker team van 
het ons geliefde Mixed in 
de finale. Op de fiets naar 
Suytkade hadden de atle-
ten nog de illusie dat ze 
Con Brio zouden ver-
slaan,..... een stunt. 
 
Ondanks de regen waren 
Ton Slaets, Ruud van Kils-
donk en Paul v/d Vegt 
(supporter) al opgewarmd. 
Zoals gebruikelijk bestaan 
de bekerwedstrijden uit 
drie GD's, één HD, één 
DD, één DE en één HE. 
Het hele team was het 
eens, we wilden winnen! 
Daarom werd gekozen 
voor een opstelling die op 

het eerste gezicht verras-
send is. Zonder de opstel-
ling van ConBrio te kennen 
- en vice versa - werden de 
wedstrijden aan het papier 
toevertrouwd. 
 
De GD's bestonden uit: 1.) 
Ellen en Johnny; 2.) Astrid 
en Johnny; 3.) Ellen en 
Ton. Alle drie enerverende 
wedstrijden, maar ook 
helelaas drie keer verlies. 
Gadverdamme...... daar 
ging onze troef. Wij wisten 
dat het in theorie mogelijk 
was om nog te winnen, 
maar de praktijk is toch 
heel anders. Immers in 
theorie zou kun je van 
bloemen ook bier maken 
(daarover later meer). De 
DD bestond uit: Astrid en 
Inge. ook dit was een 
mooie partij, maar even-
eens een verlies. Had was 
gedaan, Con Brio was voor 
de tigste keer Beker win-
naar. We hadden alleen 
nog onze eer die we kon-
den redden. Zoals het een 

echt BC Mixed lid betaamd 
werd alles uit de kast ge-
haald om toch nog de no-
dige punten binnen te ha-
len. Het resuteerde in een 
overweldigende overwin-
ning van Ruud(je) en Ton 
in de HD. De singels gin-
gen ten slotte nog naar 
Con Brio. Wat een terleur-
stelling. (PS: het beker-
team vier heeft zich fier 
overeind gehouden en met 
7-0 zijn tanden laten zien 
en een overwinning!! 
Waarvoor hulde)
 
Tot zover het Badminton. 
Echter 31 mei stond ook 
gepland voor de huldigin-
gen en maar liefst vier 
teams van BC Mixed zijn 
kampioen. Dat resulteerd 
in veel gezelligheid en 
daarbij hoorde ook het no-
dige Bier. Hoewel de huldi-
ging om 16 uur begon en 
rond 17.30 was afgelopen 
hebben de kampioenen 
nog tot 20.30 gezellig in de 
kantine (lees: bar) van de 

Beker 1
Door Ruud v Kilsdonk
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Week van het badminton      

De Week van het Badmin-
ton is een initiatief van Bad-
minton Nederland en de 

week waarin alle badmin-
tonverenigingen in het 
land open dagen organi-
seren. Ook onze vereni-
ging zet de deuren van de 
sporthal open voor ieder-
een om kennis  te te ko-
men maken met badmin-
ton en wel op vrijdag 18 
September a.s. tijdens 
onze trainingsavond. Zo-
wel bij de jeugd als de se-
nioren. Wat we gaan doen 
is nog even een verras-

sing. 
Doe ook mee en nodig je 
vrienden uit
“Wij vragen jou om je 
vrienden, familieleden, bu-
ren en kennissen die nog 
niet badmintonnen uit te 
nodigen om tijdens deze 
avond gezellig de baan op 
te gaan.”
Verdere informatie volgt 
nog via onze site. 
www.bcmixed.nl

strijd......
erop of er-
onder.......
met dit punt 
zouden we 
al kampi-
oen zijn. In 
een mooie 
wedstrijd, 
die iets pit-
tiger was 
dan de ge-
mengd 
dubbels, 

werd door de dappere da-
mes het benodigde punt 
binnen gehaald. We zijn 
kampioen!!
Toen was het alleen nog 
maar voor de eer. Konden 
we de 6-1 van de halve fi-
nale verbeteren? De he-
ren dubbel, was ook een 
pittige, Remco en Teun 
hadden toch wel wat meer 

moeite met de twee heren 
van Mierlo dan verwacht. 
Voordat de wedstrijd be-
gon vroegen de heren van 
Mierlo, voor de grap, of zij 
ook nog een punt mochten 
pakken tijdens de bekerfi-
nale. Maar toen het na 
twee sets 1-1 stond von-
den Remco en Teun dat ze 
daar toch geen gehoor 
aan konden geven en heb-
ben de wedstrijd gewon-
nen. 5-0. Toen was het tijd 
voor de singels, Evelien 
deed wat nodig was en 
pakte netjes in twee sets 
het punt. En ook Remco 
streed voor alles wat hij 
waard was en pakte ook in 
twee sets het punt voor 
Mixed. 7-0. Met deze 
mooie score konden we 
onder het genot van een 
pilsje de middag afsluiten!

Teun voor jou....." en na 
twee sets kwamen ze moe 
maar met weer een punt 
voor Mixed van de baan. 
Toen was het tijd voor de 
dames dubbel. Anja had al 
twee wedstrijden in de be-
nen, maar vond het geen 
probleem om meteen weer 
door te spelen, wat een 
bikkel! Dit was de wed-

Uitwisseling Ganzeveer-Mixed

Ganzeveer op be-
zoek bij Mixed

Op 19 juli stond voor de 
tweede keer de uitwisse-
ling van Ganzeveer naar 
Mixed op de agenda. Ook 
dit jaar werd het een erg 
gezellige avond, zowel op 
als naast de baan.
Om 20.30 werd de delega-
tie van Ganzeveer welkom 
geheten en werden ze di-
rect meegenomen in een 
husseltoernooi. In elke ron-
de kreeg je een speelkaart, 
waardoor je direct wist op 
welke baan en met en te-
gen wie je mocht spelen. 
De partijen waren kort en 
krachtig, waardoor je veel 
verschillende wedstrijden 
kon spelen.
Na twee potjes gespeeld te 
hebben, was de zaal al ge-
vuld met ‘rooie kupkes’, 
maar dat lag dan vooral 
aan de warmte zei men… 
(u-hu). Dat weerhield ech-
ter niemand ervan om lek-
ker door te spelen en de 
zaal bleef dan ook lekker 
gevuld tijdens het hussel-
toernooi.
Na een uur zweten op de 
baan  zat het husseltoer-
nooi er op en dat gaf Gan-
zeveer mooi even de tijd 
om hun cadeau aan voor-
zitter Ton te overhandigen. 
Al voor het uitpakken van 

het cadeau, wist Ton te ra-
den welke prijs hij in ont-
vangst had mogen ne-
men; Ton werd de eerste 
trotse bezitter van ‘De 
Gouden Mattenklopper’! 
Deze ludieke prijs is door 
Ganzeveer in het leven 
geroepen als vriend-
schappelijk gebaar, om de 
goede verhoudingen tus-
sen beide verenigingen te 
onderstrepen.
Daarna ging het badmin-
tonnen verder en ditmaal 
mocht iedereen zelf bepa-
len wat voor wedstrijd er 
gespeeld ging worden. Dit 
gaf o.a. Stefanie en Mark 
– de kersverse clubkampi-
oenen van Ganzeveer – 
de kans om zich uit te 
gaan leven tegen George. 
Want hoe vaak krijg je nou 
de kans om je te meten 
aan iemand die in de Eer-
ste Divisie heeft ge-
speeld?
Naar mate de avond vor-
derde be-
gon de zaal 
toch wat 
leeg te lo-
pen en ver-
plaatsten 
de spelers 
zich lang-
zaam maar 
zeker via de 
douche 
naar de 
kantine. 

Ook hier bleek maar weer 
eens hoe goed deze ver-
enigingen bij elkaar pas-
sen. De hangtafels wer-
den tegen elkaar aan ge-
zet en daar was het tot in 
de late uurtjes nog erg 
gezellig! Gelukkig is Aar-
le-Rixtel dan ook weer niet 
heel ver fietsen.
In juli krijgt de uitwisseling 
nog zijn vervolg; op 2 juli 
komt de jeugd van Mixed 
naar Aarle-Rixtel en op 9 
juli volgen dan de senio-
ren. Wij gaan er van uit dat 
dit ook weer net zo gezel-
lig gaat worden en kijken 
ook vast uit naar de ont-
moetingen in 2016!

Via deze weg wil De Gan-
zeveer Mixed bedanken 
voor de gastvrijheid en ge-
zelligheid. 
Tot 2 en 9 juli!

Oskar Martens – Voorzit-
ter BC De Ganzeveer
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Zo. Nu eerst
een Bavaria

Die neem ik
met m’n forehand

Drogisterij
Parfumerie

Staatsloterij
Lotto - Toto

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

Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den Bergh

Heuvelplein 26
5741 JK  Beek en Donk

Tel:(0492)  46 17 40

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

De plant en zijn verhaal    door Tom Poppelaars

Kleine Toverachtige
De vrouwenmantel, die in 
het latijn Alchemilla mollis 
heet, wordt in Engeland 
‘Lady’s Mantle’ genoemd. 
Alchemilla is afgeleid uit 
het Arabische woord alke-
melyeh wat ‘kleine tover-
achtige’ betekent. De vroe-
gere Alchemisten verza-
melden de druppels die ’s 
morgens op de bladeren 
lagen om er de Steen der 

Wijzen mee te vervaardi-
gen… 
Er werd ook geloofd dat 
vrouwen die zich wasten 
met de verzamelde dauw-
druppels de eeuwige jeugd 
zouden behouden. Vrou-
wenmantel is vandaag de 
dag nog steeds als kruid in 
gebruik. Thee van de vrou-
wenmantel heeft een ver-
zachtende werking. Het 
zou goed zijn voor het in-

perken van menstruatie-
krampen, het stimuleren 
van weeën, zuiveren van 
het bloed, bloedstelpend, 
een ontstekings- en diar-
reeremmer, wondhelend 
en vocht afdrijvend.
De tweede naam ‘mollis’ is 
het Latijnse woord voor 
zacht, wat verwijst naar de 
fluweelzachte bladeren. 
Door de haartjes blijven 
dauwdruppels hangen op 
het blad. Dit geeft een be-
toverend beeld als de zon-
nestralen erop vallen.
We gebruiken deze vrou-
wenmantel in Nederland al 
jaren in onze tuinen, omdat 
het een sterke en makke-
lijke plant is. Hij bloeit rijk 
met gele bloemtrossen, is 
een goede bodembedek-
ker en goed te gebruiken 
als snijbloem. Als je de uit-
gebloeide bloemen verwij-
dert, dan is er een grote 
kans dat er een tweede 
bloei volgt.

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693 
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Ik heb geen favoriete recept, jammer 

genoeg vind ik alles lekker. Ik sta heel 

graag in de keuken, dit vindt de rest van 

de familie niet erg want ze zijn heel blij 

met mijn kookkunsten (als het maar veel 

is)
                     

       Groetjes Sabitri

19

Tjauw min 

Bereiden geroosterd varkensvlees: 
400gr varkenslapjes, eventueel nog 3 speklapjes bij doen smaakt 
heerijk!
Marinade: 2 teentjes knoflook, 1 theelepel Ve-tsin, 3 eetlepels zoete 
sojasaus, 1 eetlepel zoute sojasaus De marinade bij het vlees en dit 
een paar uur laten staan
Vlees 45 minuten roosteren op 200 graden
 
Bereiding van Tjauw min (liefst in een wok)
De mie koken in water, tijdens het koken regelmatig draaien. Als de 
mie gaar is in een vergiet doen en afspoelen met lauw water, tot de 
mie is afgekoeld    Goed laten uilekken 
 
Een deel van het geroosterd varkensvlees in klein blokjes snijden en 
apart leggen
Ui fijn snijden
Paksoi wassen en grof snijden
Spaanse peper fijn snijden, eventueel de pitjes eruit halen als het niet 
te heet moet zijn
Prei wassen en in ringen fijn snijden

Ingrediënten: 
500gr hele chinese mie, 400gr geroosterd varkensvlees (zelf berei-
den), 2 teentjes knoflook, 1 bosje paksoi, 1 prei, 1 grote ui, 1 spaanse 
rode peper, 2 maggi bouilillon blokjes, 2 theelepels Ve-tsin, 3 eetlepels 
sojasaus, 1 komkommer, 1 grote rode ui, 300 ml tafel azijn, half kopje 
water, Zout. 

Olie verhitten, de ui, peper en prei fruiten. Daarna de knoflook 
kort mee laten fruiten
De mie toevoegen, daarna soja saus, maggi blokjes, Ve-tsin bij 
voegen  
Dit alles goed doorbakken, de in blokjes gesneden varkens-
vlees er bij doen  Eventueel met zout op smaak brengen 
Op het laatst de paksoi er bij doen en alles goed roeren 
 
Komkommer op azijn:
Komkommer in schijfjes snijden
Rode ui grof snijden
Azijn met de komkommer en rode ui samen in een schaal doen
Voeg hier een klein snufje zout bij, dit minimaal een uur voor 
het eten klaar maken
 
Serveren: 
De rest van het geroosterd vlees schuin snijden en serveren 
met de mie en de komkommer 
Eet Smakelijk

Ik heb geen favoriete recept, 

jammer genoeg vind ik alles 

lekker. Ik sta heel graag in de 

keuken, dit vindt de rest van de 

familie niet erg want ze zijn heel 

blij met mijn kookkunsten (als 

het maar veel is)

Groetjes Sabitri Heesakkers

Als volgende schrijver 
wil ik Paul vd Vegt vra-
gen om 1 van zijn favo-
riete recepten in de Mi-
nimiks te zetten!

PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

Antoon Coolenstraat 21
5421 RA  GEMERT
Telefoon 0492  -  36 25 35
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uiterlijk. Roel tekent voor 
het ontwerp, Harrie voor 
de technische uitvoering 
en Rien zorgt voor de in-
vulling en layout van de 
pagina's. 
2013: na het jubileumjaar 
wordt de website aange-
vuld met een uitgebreide 
geschiedenis tijdlijn. Stan 
heeft de websitecommis-
sie verlaten en deze be-
staat dan uit Harrie en 
Rien. Er wordt geen aan-
vulling gezocht. 

2015: voor de derde keer, 
nadat de website van 
Mixed het daglicht zag, 
wordt deze in z'n geheel 
vernieuwd, wordt actueler, 
klantvriendelijker en gaat 
een samenwerking aan 
met de social media. In de 
begin maanden is de site 
nog niet klaar maar lang-
zaam aan wordt deze weer 
opgebouwd. De lay-out is 
van Lisa, de websitecom-
missie bestaat nog steeds 
uit Harrie en Rien. Maar er 

worden meer mensen be-
trokken om de website up-
todate te houden. Zo houdt 
Bas, in samenwerking met 
Ton, de sliders op de ho-
mepage uptodate. 
Mixed gaat met de nieuwe 
website haar 13e levens-
jaar in. 
Heb je opmerkingen en/of 
ideeën, laat het ons weten 
; www.website@bcmixed.
nl  Met jullie opmerkingen 
kan de website nog beter 
worden. 

 

In de Nationale Jeugdselectie U15 trainen en 
spelen de talenten van Badminton Nederland, 
in de leeftijd tot 15 jaar, onder leiding van de 
bondstrainer U15  Nathalie Mulders. Het is de 
jongste Nationale Selectie van Badminton Ne-
derland. Spelers worden geselecteerd uit de 
regionale Badminton Academy’s.

Na een voorspeelavond begin april werden 3 spe-
lertjes van BC Geldrop waaronder  Max uitgeno-
digd voor een stage bij de nationale selectie. Tij-
dens diverse trainingen werden ze op een  groot 
aantal gebieden beoordeeld (oa. fysiek en men-
taal) en uiteindelijk bleken ze alle drie uit het juiste 
hout gesneden.

Vanaf september 2015 gaan ze wekelijks op 
Sportcentrum Papendal trainen met de overige 
nationale selecties; senioren-, onder 19 en onder 
17 jaar.

Max in nationale jeugdselectie                

Daarnaast zullen ze deel gaan nemen aan een aantal grote nationale en internationale 
toernooien. (Danish Junior Cup, het Victoria Toernooi en de 8 Nations U15.)
Ze blijven trainen bij de Zuid Nederlandse Badminton Academy en uiteraard zijn ze 
volgend seizoen ook voor BC Geldrop actief in de competitie
 

Geschiedenis                    door  Rien van Kessel

Geschiedenis 
van de Mixed 

Website 

Op 22 mei 2015 is de ver-
nieuwde website van Mixed 
online gaan. Reden voor 
deze operatie was het beter 
bekend maken van de ver-
eniging en haar sport bij het 
publiek en daardoor leden 
te werven. Bovendien ge-
bruiken steeds meer men-
sen  een tablet en smartp-
hone om de website te be-
zoeken. Er is dan ook aan-
dacht geschonken aan een 
website die goed werkt op 
al deze apparaten.  Peter is 
in het kader van de leden-
werfcommissie de initiatief-
nemer in deze, Lisa zorgde 
voor het ontwerp en Harrie 
maakte het technisch mo-
gelijk. Naast de bekende 
items op de site is met 
name de toegankelijkheid 
verbeterd en wordt de ho-

mepage actueel gehou-
den. 

De nieuwe site is nog in 
opbouw, er ontbreken nog 
zaken maar daar wordt de 
komende tijd nog aan ge-
werkt. In de Laarbeker, op 
Facebook en Twitter wordt 
regelmatig verwezen naar 
de website om deze nog 
meer bekendheid te ge-
ven. 
Hiermee gaat de Mixed-
website de derde fase in 
van haar bestaan. 

Een overzicht 
2002: Jan Driessens 
neemt het initiatief om voor 
de vereniging een moder-
ne manier van informatie 
uitwisseling in het leven te 
roepen door middel van 
een website. Het uiterlijk 
van de site en de techniek 
is van Berton en Rien gaat 
de site vullen en beheren. 
De website van Mixed is 
bekend onder de domein-
naam www.bc-mixedtmf-
web.nl. De eerste website 
heeft op de homepage 
twee bewegende badmin-
tonnertjes die een shuttle 
naar elkaar slaan. Verder 
vallen de 'kale' links op die 
op homepage staan (dus 
geen knoppen). 
2003: aan de website 
wordt een gastenboek toe-

gevoegd en dat wordt een 
groot sukses. Het clubblad 
Minimiks is voortaan ook 
te lezen op de website.  
Eind van het jaar wordt de 
website  in z'n geheel ver-
nieuwd en krijgt een nieu-
we domein naam; www.
bcmixed.nl . Onder andere 
worden de links vervangen 
door knoppen. Deze ope-
ratie wordt uitgevoerd door 
Stan die is toegetreden tot 
'de makers van de website' 
die nu bestaat uit; Berton, 
Stan en Rien.  
2004: In de vakantieperio-
de krijgt de website een 
flinke 'schoonmaak beurt'. 
De stijl en kleuren worden 
op alle pagina's hetzelfde 
waardoor de verschillende 
pagina's een eenheid wor-
den. Alle foto's op de di-
verse pagina's  worden 
vernieuwd en er wordt een 
poll op de homepage ge-
zet. 
2005: de website wordt uit-
gebreid met een forum, 
deze is echter geen lang 
leven beschoren. Via Stan 
is Harrie steeds meer be-
trokken bij de technische 
aanpassingen van de web-
site.  
2011: bij de opening van 
het 50-jarig bestaan van 
Mixed wordt de  website 
weer geheel vernieuwd en 
krijgt een modern en strak 
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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

Badminton Nederland nieuws

Nieuwe opzet 
competitie Bad-
minton Nederland. 

Badminton Nederland gaat 
de competitie van de ere-
divisie aanpassen. In 
plaats van vier teams doen 
nu acht teams mee in de 
Play – Off. Alle teams 
doen mee aan de voorron-
de, waar één keer tegen 
elkaar wordt gespeeld. 
Er worden twee poules ge-
maakt (poule A en poule B) 
met als uitgangspunt, de 
positie van de teams op de 
ranglijst van het vorige sei-
zoen. De teams die op de 
plaatsen 1,4,5,8 en 9 ston-
den worden onderge-
bracht in poule 1, de overi-
ge teams in poule 2. Op 
zich niet zo belangrijk, 
want na de negen wedstrij-
den wordt er per poule een 
nieuwe stand opgemaakt. 
Dan beginnen de Play – 
Offs. Poule A bestaat uit 

A1
Winnaar S1

B4
S5 Winnaar S5 Verliezer S5

B2
Winnaar S1

A3
FINALE 3/4 plaats

B3
Winnaar S3

A2
S6 Winnaar S6 Verliezer S6

A4
Winnaar S4

B1 Het schema van Play – Off 1

A1 of B4) en de als laatste 
geëindigde teams van de 
voorronde. Deze teams 
spelen om plaats 5 t/m 10. 
Alle wedstrijden worden in 
de eigen hal gespeeld, be-
halve de finale.
De opzet is dat er meer 
spanning komt.  Door klei-
nere poules en knock-out 
wedstrijden zijn er meer 
spannende wedstrijden.

de teams A1 t/m A5, de B 
poule uit de teams B1 t/m 
B5.  De als laatste geëin-
digde team in beide poules 
( A5 en B5) mogen niet mee 
doen aan de Play – Off. Zij 
komen later in een poule 
voor plaats 5 t/m 10. 
B1
Play – Off 2.
Hierin komen de verliezers 
van de eerste ronde  (Bijv. 

22 23
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De aantekenin-
gen van het 
teamuitje van 
Mixed 2 nader 
uitgewerkt.
 
Sinds jaar en dag staat 
Mixed 2 bekend als één 
van de leukste teams van 
BC Mixed. Een status om 
in ere te houden en dus 
stond in het pinksterweek-
end een teamuitje ge-
pland. De ingredienten zijn 
even simpel als doeltref-
fend en niet in de laatste 
plaats BC Mixed waardig. 
Namelijk: Sportief fietsen, 
lekker eten, lekker drinken, 
sportieve footpool en han-
gen aan de bar. Ik heb 
overwogen om hier op te 
houden met schrijven, 
want wat kan er verder nog 
verteld worden. Althans 
van wat verteld mag wor-
den..... Misschien is het 
leuk om met jullie aan de 
hand van enkele woorden 
en citaten het diner nader 

toe te lich-
ten. Deze 
komen 
rechts-
teeks uit 
het aante-
keningen 
boekje en 
ik snap er 
zelf al niets 
meer van.
Mythos = 
grieks bier. 
Door Mixed 2 omgedoopt 
tot een flesje Miters.
Hinneken = tja, gelukkig 
hebben we de opname 
nog. 
Cointreau = drankje voor 
bij de koffie. Door Mixed 2 
omgedoopt tot Kontro ?!.
Liposuctie = geen idee 
waarom dit op mijn aante-
keningen lijstje stond.
 
Na onze buikjes in Beek 
en Donk bij de Griek te 
hebben gevuld, gingen wij 
op de fiets naar de andere 
kant van Helmond (ja in 
totaal hebben we ook nog 
25 km gefietst). Footpool 

in Mier-
lo-
Hout. 
Een 
leuke 
erva-
ring en 
vooral 
in goed 

gezelschap. Aanrader is 
om op de fiets te gaan, dan 
kun je onderweg nog de 
serieuze gesprekken voe-
ren. Het is natuurlijk wel zo 
dat schrijven en fietsen 
niet samen gaan, dus aan 
de fietstoch wil ik dan ook 
niet te veel woorden vuil 
maken. De foto's (eventu-
eel gecensureerd) spreken 
voor zich,.... wat moet daar 
nog aan worden toege-
voegd?
 
Enfin, de avond eindige 
aan de bar, maar als laat-
ste woorden in mijn aante-
keningenboekje een citaat 
van één der Mixed 2 leden: 
"die bh achter de bar was 
geen siccest" (Potverdo-
rie, wat duurde die bestel-
ling lang, red.). 
 
Met vriendelijke groet,
een Mixed 2 schrijver die 
anoniem wenst te blijven

Teamuitjes Mixed 2 en Mixed 4Wat gebeurde er 25 jaar geleden?

Het eerste kampweekend, 
ooit door de jeugdbegelei-
ding van BC Mixed georga-
niseerd, was op 14, 16 en 
17 juni, bij de Bedafse ber-
gen in Uden. Het werd zo’n 
succes dat er toen al beslo-
ten werd dat er het volgend 
seizoen weer een kamp-
weekend georganiseerd 
zou worden. 
Leiders van toen; o.m Ruud 
en Marlie Fransen, Toon 
Boetzkes. Peter van Leu-
ken, Sandra en Jan Dries-
sens en natuurlijk Rien van 
Kessel. Twee hiervan, Rien 
en Toon, gaan nog steeds 
mee op kamp!

Een stukje tekst over het 
kamp van toen geschreven 
door twee meisjes:

De laatste avond werd Jon-
gensavond, dus keigezellig. 
Met het verboden snoep 
werd dus wel flink gesme-
ten. Niet erg veel meiden 
zaten bij de jongens, maar 
degenen die er wel bij zaten 
hadden het erg (als je be-
grijpt wat ik bedoel) gezel-
lig. Het was half twee en de 
leiding kwam even vertellen 
hoe laat het was  dus moes-
ten we terug naar de, mei-
den, waar alles peace en 
vree was (saai). 

Ook in de Minimiks van 

1990: het huishoudelijk 
reglement. Toen is de 
term: “Niet spelend lid”     
(NSL) in gevoerd. Zeven 
pagina’s in kleine letters, 
waarin stond wat wel en 
niet kan bij BC Mixed. 
Rien van Kessel was de 
auteur van deze tekst. 

De nieuwe teams werden 
voorgesteld, negen senio-
ren-  en vijf jeugdteams 
zouden na de vakantie be-
ginnen aan de competitie 
van het seizoen 1990-
1991.
Opvallend; van de 54 spe-
lers en speelsters van 
toen zijn er tien die nog 
steeds competitie spelen. 

Dan de recreantencompe-
titie. Er zijn veel wedstrij-
den gespeeld op de vrij-
dagavond in d’n Ekker  en 
uiteindelijk werd het A-
team kampioen. 
Dat team bestond 
uit:  Tine van Lies-
hout, Yvonne v d 
Putten, Jowan 
Iven en Cor Ter-
heide.

Een opmerkelijke 
advertentie:

Heb je nog geen 
vakantiebestem-
ming? Kom dan 

mee naar Loosdrecht.

Het ging over een zeilkamp, 
waar Willem Jan van Ham 
(toen voorzitter van BC 
Mixed)  en Mari van de 
Kerkhof  (recreantentrai-
ner) mede organisatoren 
waren. Het was eigenlijk 
voor de jeugd van Aarle-
Rixtel. Beide Mixedleden 
kwamen ook uit Aarle-Rix-
tel. 

Ook humor in deze Mini-
miks.
Sportnoten:  Als je begint te 
denken dat je goed bent, zit 
je goed fout!
En Even lachen:  Jantje 
vraagt aan zijn vader:  “ge-
looft u dat er op de maan 
mensen wonen? “
Vader; “dat zie je toch, er 
brandt toch licht!”  ( Dat 
moeten Belgen zijn ge-
weest!) 

Vakantiegroet van 25 jaar geleden.
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poule van 7 teams, zij 
spelen 12 wedstrijden. 
2de, 3de en 4de klasse: 
2 poules van 7 teams, zij 
spelen 12 wedstrijden. 

Op de vergadering wer-
den verder 2 nieuwe op-
zetten voor de bekercom-

HBB Competitie 2015-2016.

Tijdens de afgelopen VCL 
vergadering in Mierlo 
ging het voornamelijk 
over de indeling van de 
nieuwe competitie. 
Na een redelijk moeizaam 
overleg is de volgende in-
deling bereikt: 

Klasse Aantal 
teams 

Topklasse
Hoofdklasse
Overgangsklasse
1ste klasse
2de klasse
3de klasse
4de klasse

10
10
12
13
14
14
14

Tijdens overleg is door de 
VCL-ers bepaald dat de 
klassen met 10 teams als 
volgt gaan spelen:
Een halve competitie (dus 9 
wedstrijden) Daarna wordt 
de ranglijst opgemaakt. 
Nummers 1 t/m 5 spelen 
om het kampioenschap en 

de nummers 6 t/m 10 spe-
len om klasse behoud/de-
gradatie.
Niieuw hierbij is dat alle 
punten behaald tijdens de 
halve competitie worden 
meegenomen naar de 
poule fase. Hierdoor spe-

len de Top en Hoofd-
klasse in totaal dus 9+4 
= 13 wedstrijden. 
Het aantal wedstrijden 
in de overige klassen is 
als volgt:

OV-klasse: 2 poules 
van 6 teams, dus 10 
wedstrijden.
1ste klasse: 1 poule 
van 6 teams, zij spelen 
10 wedstrijden en 1 

petitie voorgesteld. Deze 
kwamen van BC Ganze-
veer en BC Con Brio. Na 
stemming onder de aanwi-
zige VCL-ers is er echter 
voor gekozen om door  te 
gaan met de bekercompeti-
tie in de huidige vorm. 
Als laatste werd ilse van de 
Reek nog bedankt voor 22 
jaar vrijwilligerswerk binnen 
diverse commissies van de 
HBB. Mede door het stop-
pen van Ilse en het stoppen 
van Berry van Schaijk in de 
BCS is hier een tekort ont-
staan. Met 2 personen de 
competitie draaiende hou-
den is simpelweg niet mo-
gelijk.
Er is dan ook opnieuw een 
oproep gedaan voor nieu-
we BCS-leden. Heb je zin 
om buiten de vereniging 
iets voor de HBB te doen, 
geef dit aan. Eventuele in-
formatie kun je bij onderge-
tekende vragen.

M.v.g. Ruud Fransen.

Piet van Thielplein 11
5741 CP  

Beek en Donk
Tel.: 0492-465456

www.yoursfashion.nl
E-mail: 

info@yoursfashion.nl

Op zondag 24 mei stond 
het teamuitje van mixed 4 
(Anniek, Evelien, Jeroen, 
Bas & Bas) op de plan-
ning. Na een redelijk suc-
cesvol en vooral gezellig 
competitieseizoen was 
het tijd om af te sluiten 
met een teamdagje. Meer-
dere ideeën zijn voorbij 
gekomen, maar uiteinde-
lijk hebben we het lekker 
simpel gehouden.
Rond half 6 kwamen we 
bij elkaar bij Evelien, het 
doel van het teamuitje 
was om een zatte avond 
te beleven. Eerst gingen 
we, nog allemaal nuchter, 
kaartspellen doen. Bus-
sen en Kingsen. Ik ga hier 

niet uitleggen hoe dat 
moet, dus zoek maar even 
op. Het werd al snel dui-
delijk dat bussen niet het 
beste spel van Anniek en 
Evelien was, aangezien zij 
beide meerder malen in 
de ‘bus’ zaten en dus veel 
moesten drinken. En dat 
was al te merken…
Na de eerste spelletjes 
gingen we lekker luxe 
eten. Luxe, dat wil zeggen 
een friettafel, dat wil zeg-
gen friet, snacks en saus 
gewoon op de tafel. Na de 
friet gingen we door met 
Stef Stuntpiloot en bier-
pong. De wedstrijden 
bierpong gingen tussen 
Jeroen (eventjes samen 
met Evelien) aan de ene 
kant, en #teamBas aan de 

andere kant. 
Het was over-
duidelijk dat de 
Bassen beter 
kunnen bier-
pongen dan he-
rendubbelen, 
Jeroen werd 3x 
verslagen.
Rond kwart 
over 11 gingen 

we weg bij Evelien en pak-
ten we de bus naar Eindho-
ven. Tot een uur of 2 zijn 
we op Stratum geweest, 
maar hier weet ik niet zo 
veel details meer van. Het 
schijnt dat Geza en Manuel 
Broekman er als dj stonden 
maar daar kwam ik pas 
een week later achter. We 
hebben het teamuitje afge-
sloten met een durüm ke-
bab. 
Het was een gezellige 
avond die zeker voor her-
haling vatbaar is, op naar 
volgend seizoen!
                     Bas Fransen

Bier met mixed 4
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Seniorenteams 2015-2016

Mixed 1
Top klasse
1 Ellen Kuhn-Manders
2 Astrid Bijsterveld
3 Inge van Grinsven
1 Stan v d Heijden- TL
2 Rene Schepers
3 Jan de Jong

Mixed 2
Hoofdklasse 
1 Anke van Dijk
2 Maridy Daems
3 Dorien Maas
1 Ruud van Kilsdonk
2 Paul van der Vegt
3 Ton Slaets -TL

Mixed 3
Overgangsklasse
1 Marloes Dekkers
2 Mirjam vd Wijdeven
3 Marieke v Berlo -TL
4 Sabitri Heesakkers
1 Martijn van Oeffel
2 Johan Penninx
3 Rob Hollanders
4 Ruud Fransen

Mixed 4
Tweede klasse
1 Anniek v Leuken -TL
2 Evelien Kuijpers
1 Jeroen Lutterman
2 Bas Fransen
3 Bas van Lieshout

Mixed 6
Derde klasse
1 Yvonne Lahaije
2 Angela v Gelder
3 Wendy Verbrugge - r
1 Teun vd Vorst
2 Maarten Maas
3 Martijn Coppens
4 Maikel Iven

Mixed 5
Tweede klasse
1 Evi van Rixtel
2 Anne Swinkels
3 Lisa van Vijfeijken
1 Martin Kuijpers
2 Gert Lahaije - TL
3 Tim Lahaije - r

Mixed 7
Vierde klasse
1 Betsie van Hooff
2 Anja Beekmans
3 Annie Boetzkes
4 Dora Polman -r
1 Tiny Verbrugge
2 Theo Mouris -TL
3 Toon Slaets

Invallers
D Marlie Fransen

Monika Slaets
Lauri de Greef

H Canto Swinkels, 
Roger v Lieshout, 
Dick Paulussen, 
Tonny Snijders,
Harrie vd Vegt
Willem Aarts
Diek Maas

Mixed 8
Vierde klasse
1 Suzanne Boumans
2 Monique v Bommel
3 Marianne v Dijk
1 Peter v Leuken - TL
2 Remco Driessens
3 Pedro Gaans

*Definitieve klasseindeling
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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

             
 

Beste jeugd,jeugdbegeleiders enjeugdtrainers.Bedankt voor jullie geweldige inzet het
afgelopen seizoen!

Een fijne zomervakantie!!Namens de jeugdcommissie;
Stan, Wendy, Marieke en Monika

Hallo Jongens en meisjes.

Wat hebben we het druk gehad de laatste tijd. 

Het is inmiddels alweer enkele weken geleden dat we 

met z’n allen op kamp zijn geweest. Het was een ge-

weldig kamp. Daarom in deze minimiks nog een uitge-

breid verslag met foto’s hiervan.

Een week na het kamp hadden we een uitwisseling 

met BC Ganzeveer en kregen de nieuwe jeugdtrainers 

wat bijscholing. Weer een week later stond de ouder/

kind avond en de presentatie van de film van het kamp 

gemaakt door Bas en Bas op het programma.  

Verder is de definitieve indeling van de nieuwe compe-

titie bekend. Over dit alles kun je in deze minimiks iets 

lezen. 
Het is inmiddels alweer bijna vakantie, daarom deze 

keer weer een woordzoeker over de vakantie.

Op 17 juli sluiten we met z’n allen het seizoen af, 

dit is de laatste trainingsavond en dan zien we jullie 

allemaal weer terug op 4 september a.s.

We wensen jullie allen een hele zonnige en fijne va-

kantie toe.
                            

                           N
amens de redactie,          

                            
                            

       Marlie Fransen.
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Jeugdkamp 2015             door Marlie Fransen

Eindelijk is het zover. Het is 
vrijdag 5 juni. BC Mixed 
gaat met de jeugdleden op 
kamp. De weergoden zijn 
ons goed gezind. Het is 33 
graden en er is bijna geen 
wind. Op de parkeerplaats 
van sporthal d’n Ekker is 
het ontzettend druk. Niet 
alleen wij gaan op kamp 
maar ook handbalvereni-
ging Bedo is zich aan het 
verzamelen op de parkeer-
plaats. Dit maakt het even 
wat lastiger om te zien of 
alle kinderen aanwezig 
zijn. Na wat zoeken en roe-
pen hebben we dan toch 
eindelijk alle kinderen bij 

Ruim 50 kinderen en 20 begeleiders zijn in het 
weekend van 5,6 en 7 juni op jeugdkamp ge-
weest naar kampeerboerderij De Kastanjes in 
Elksendorp. Dankzij de goede voorbereiding, de 
enthousiaste begeleiding, het geweldige weer, 
de schitterende locatie en natuurlijk alle vrolijke 
kinderen was het een zeer geslaagd weekend. 
Het thema van dit jeugdkamp was ‘Spongebob.’ 

Spongebob

elkaar en kunnen we in 6 
groepjes richting Elsen-
dorp vertrekken. De tas-
sen en andere spullen wor-
den per auto vervoerd. 

Toon zorgt hiervoor onder 
een toeziend oog van Pie-
ter, Irene, Sem en Fenna,  
zij hebben geluk en mogen 
met de auto mee.  Bij aan-
komst worden meteen de 
slaapzalen ingericht. Deze 
keer slapen we niet op 
luchtbedden maar op 
mooie stapelbedjes die 
twee aan twee tegen el-
kaar staan. Al snel heeft 
ieder kind zijn/haar plekje 
gevonden en worden de 
bedjes opgemaakt. Na al 
dit harde werken tracteert 
de keukenstaf (Rien, Sabi-
tri en Annie) ons op een 
lekker kopje tomatensoep 
met een broodje. 
Om klokslag 8 uur wordt 
het kamp officieël ge-
opend. Het openingsver-
haal wordt verteld door 
Monika (mevr Puff). 
Al gauw wordt duidelijk dat 
het dorp (Bikinibroek) van 

De nieuwe bewoners van Shuttlebroek: Spongebob(Wendy), Sandy (Marieke), Mevr. Puff(Monika), Octo(Rene), 
Patrick(Stan), Meneer Krabs(Paul), Zoenvissen (Toon en Annie), Hangvissen(Bas,Bas,Anniek,Evi,Jeroen,An
ke), Blobvis(Rien), Siervis(Sabitri), Rode garnaal(Evelien), Appelslak (Angela), Persfhaai(Marlie) en Burge-
meester Knobbelvis(Ton).

Spongebob en zijn vrien-
den is verwoest door een 
orkaan. (Veroorzaakt door 
de vliegende hollander?) 
De bewoners van Bikini-
broek worden door de stro-
ming meegesleurd en ko-
men  in een ander dorp te-
recht. Dat dorp ‘Shuttle-
broek’ is ook verwoest. Er 
wordt gevraagd of de kin-
deren de nieuwe bewoners 
kunnen helpen met het op-

bouwen van het dorp.  
Hierna wordt het kamplied 
gezongen. 
Toon en Rien worden nog 
even in het zonnetje gezet 
en krijgen een oorkonde 
omdat ze inmiddels al 25 
jaar betrokken zijn bij de 
jeugdkampen van Mixed. 
Dan is het tijd voor het eer-
ste spel. Het zorg dat je 
niet alleen bent spel.  
Patrick(Stan) legt het uit. 

De kinderen moeten er 
vanaf nu voor zorgen dat 
ze niet meer alleen zijn, 
want dan kunnen ze niet 
getikt worden. Dit spel 
loopt als een rode draad 
door het hele kamp. Wie 
blijft er het langst in het 
spel. Tijdens de uitleg slaat 
het weer in een keer om, 
het begint heel hard te 
waaien en we vluchten met 
z’n allen naar binnen. Pie-
ter vraagt zich af of dit ook 
het werk van de vliegende 
Hollander is??? Gelukkig 
blijft het nog wel even 
droog.
Voor de volgende activiteit 
wordt de groep in twee 
groepen verdeeld. De 
jongste kinderen gaan een 
fotospeurtocht doen. Zij 
moeten op zoek naar foto’s 
die overal zijn opgehan-
gen. Er moet geraden wor-
den wie de begeleiders 
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zijn die zo raar vervormd 
op de foto’s staan. 
De oudere kinderen moe-
ten een schatkist maken 
die gebruikt gaat worden 
voor het nachtspel. Er 
wordt hard gewerkt door 
de groepjes. Het resultaat 
zijn 5 mooie schatkisten. 
Ondertussen wordt buiten 
het kampvuur aangestookt 
en kunnen de kinderen zelf 
brood bakken of marsmal-
lows roosteren boven het 
kampvuur. Om 21.30 uur 
gaan de kinderen van de 
eerste slaapzaal naar bed.  
Voor het slapen gaan wordt 

er nog wel even een klein 
spelletje gespeeld. 
Buiten laten de weergoden 
het nu even afweten. Het 
begint te regenen. Na over-
leg wordt besloten om het 
programma voor de oudere 
jeugd een beetje  aan te 
passen. Om tijdens onweer 
de bossen in te gaan lijkt 
ons niet zo’n goed idee.  Al 
zou dit de spooktocht nog 
spannender hebben ge-
maakt. 
Het spel Party & Co , dat 
eigenlijk voor de zaterdag 
gepland staat kan ook bin-
nen gespeeld worden.

De kinderen worden in 5 
teams verdeeld. Als het 
team aan de beurt is wordt 
er met een dobbelsteen 
gegooid. Het aantal ogen 
geeft het aantal stappen 
aan die er gezet mogen 
worden. De pion komt uit 
op een bepaalde kleur. 
Elke kleur heeft zijn eigen 
categorie. De categorieen 
zijn een vraag beantwoor-
den, liplezen, uitbeelden. 
tekenen en verboden 
woord. Er wordt fanatiek 
gestreden en wat een 
mooie tekeningen worden 
er gemaakt. 

Om 23.00 uur is het dan 
ook bedtijd voor de oudere 
kinderen en kan men zich 
gaan klaarmaken voor de 
nacht. Van slapen komt er 
voorlopig nog niets. Er 
wordt nog volop gelachen 
en de begeleiding moet re-
gelmatig gaan vragen of 
het wat stiller kan. Geluk-
kig  is later de onweersbui 
voorbij en kan de begelei-
ding de dag afsluiten aan 
het kampvuur. 

Zaterdag 6 juni
Om 7.00 uur worden de 
eerste begeleiders wakker. 
De keukenstaf begint met 
het klaar maken van het 
ontbijt en langzaam komt 
er steeds meer leven in de  
kampboerderij. Om 8.00 

uur worden de kinderen 
die nog niet wakker zijn, 
wakker gemaakt door de 
muzikale pot-en-pannen-
brigade.
We beginnen de dag geza-
melijk met ochtendgym-
nastiek in de vorm van een 

soort kat 
en muis 
spel. Alle 
kinderen 
krijgen 
een lintje 
dat ze in 
hun broek 
moeten 
stoppen 
zo dat er 
nog een 
gedeelte 
uithangt. 
Wanneer 
het fluit-
signaal 

klinkt, probeert iedereen 
bij elkaar het lintje af te 
pakken. Er wordt flink ge-
rend en geleidelijk aan 
wordt iedereen klaar wak-
ker en weer helemaal fit. 
Om 8.45 uur zitten we met 
z’n allen aan een heerlijk 
ontbijt. Het zonnetje schijnt 
nu al volop. Dit belooft een 
mooie dag te worden. 
De voormiddag wordt 
daarna gebruikt om het 
dorp van spongebob weer 
helemaal op te bouwen. In 
groepjes wordt er hard ge-
werkt aan  de Ananas van 
Spongebob, de Krokante 
Krab van Meneer Krabs, 
de emmer van Plankton, 
het huis van Octo, de steen 
van Patrick en de Iglo van 
Sandy. Iedereen werkt 
heel hard mee en het wordt 
prachtig. 
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Na de lunch met heerlijke 
vissticks en na het maken 
van de groepsfoto is het 
tijd om eindelijk eens de 
bossen in te gaan. 
In de bossen wordt de 
groep weer in twee groe-
pen gesplitst. De jongste 
kinderen gaan het spel 
spons, water en vuur spe-
len en de oudere kinderen  
spelen levend Stratego. 

Tussendoor wordt 
er even gepau-
zeerd en worden 
we door de keu-
kenstaf verwend 
met een heerlijk 
glas drinken en 
een lekkere ap-
pel. 
Voor het avond-
eten staat er een 
geweldige BBQ 
op het program-
ma. Tijdens het 
bosspel heeft de 
keukenstaf dit 
voorbereid. Op 
een  tafel naast 
de bbq staat een 
heus buffet met sla, kom-
kommer, uitjes, paprika, 
tomaten, aardappelsalade, 
stokbrood met kruiden bo-
ter, hamburgers, frikandel-
len en worsten. In groepjes 
mogen de kinderen om-
beurten van al dat lekkers 
wat op scheppen. Als ie-
dereen aan de beurt is ge-
weest en iedereen  een 

heerlijk bord eten achter de 
kiezen heeft, mag men 
weer op nieuw aansluiten.  
Zo gaat het door totdat ie-
dereen echt genoeg gege-
ten heeft. 
Na het eten krijgen de kin-
deren nog even de tijd om 
hun presentatie van de 
nieuwe hutten voor te be-
reiden. 

Om 20.15 uur begint de of-
ficieele opening van Shut-
tlebroek. Burgemeester 
Knobbelvis Ton en Pers 
Haai Marlie gaan samen 
met een aantal bekende in-
woners alle huizen langs 
om te kijken wat voor 
mooie creaties er zijn ge-
bouwd. Na een korte toe-
spraak van de burgemees-
ter worden de andere inwo-
ners van shuttle broek uit-
gedaagd om bellen te bla-
zen. Er ontstaat nu een 
echte onderwaterwereld. 
De kinderen beslissen wie 
de beste bellen blazers 
zijn. Na een mooie strijd 
blijken toch de hangvissen 
de grootste bellen te kun-

nen maken. Hierna kan de 
presentatie van de huizen 
beginnen. 
Er wordt gedanst en toneel 
gespeeld. Elk groepje pre-
senteerd hun hut op hun 
eigen manier. Uiteindelijk 
hebben alle bewonders 
van Shuttlebroek een 
nieuw huis waar ze heel 
gelukkig mee zijn. Na af-
loop hebben de kinderen 
nog even de tijd om wat 
brood te bakken aan het 
kampvuur. Om 22.00 uur 
gaan de jongste kinderen 
naar bed en de oudere kin-
deren hebben even de tijd 
om een spelletje te spelen 
of gewoon wat te chillen 
want om 22.30 uur staat 

dan eindelijk toch nog het 
nachtspel op het program-
ma. De kinderen moeten 
na het introductie verhaal 
(verteld door Monika) het 
duistere algenbos in om 
schatten voor de vliegende 
Hollander te zoeken. Hier-
mee kunnen ze hem beta-
len en mogen de bewoners 
in Shuttlebroek blijven wo-
nen. De schatten zijn in het 
bezit van enge wezens die 
in het bos rond zwemmen. 
In groepjes moeten de kin-
deren op deze wezens af-
stappen. De wezens stel-
len vervolgens een vraag 
en als deze goed beant-
woord wordt dan zullen ze 
de kinderen iets geven. 

36 37
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Wel moeten ze op passen 
voor de vliegende Hollan-
der want ook hij dwaalt in 
het bos rond en zal de 
schatten weer van ze afne-
men.  
In het bos aangekomen la-

ten de kinderen niet met 
zich sollen. Zo af en toe 
schrikken ze zich rot en ko-
men ze wel hele enge we-
zens tegen. Maar uiteinde-
lijk weet toch iedereen de 
schatten te bemachtigen. 

Na het nachtspel zoeken 
de kinderen hun slaapza-
len weer op om naar bed te 
gaan en de begeleiding ge-
niet nog enkele uren van 
het kampvuur. 

Zondag 7 juni
De jongste kinderen zijn al 
om 7.00 uur wakker en 
kunnen bijna niet wachten  
om in de keuken een pan 
of deksel te gaan halen 
voor de muzikale pot- en 
pannenbrigade. De bege-
leiding is bezig om ballon-
nen op de blazen voor de 
ochtendgymnastiek. Als 
het dan eindelijk bijna 8 
uur is breekt het geweld 
los, binnen de korste keren 

is iedereen wakker. 
Een kwartier later staat ie-
dereen op het veld voor de 
ochtendgymnastiek. 
Elk kind krijgt een touw 
met daaraan een ballon, 
deze binden ze om hun en-
kel. De bedoeling is dat de 
kinderen na het fluitsignaal 
bij elkaar de ballonnen 
gaan kapot trappen. Het 
spel stopt wanneer alle ba-
lonnen kapot zijn. 
Na het ontbijt worden de 

bedden opgeruimd en de 
tassen weer ingepakt maar 
voordat we naar huis gaan 
staat er nog eerst een ‘6’ 
kamp op het programma. 
Het is wederom heerlijk 
weer dus er kan met water 
geknoeid worden en de bi-
kini/zwembroek kan aan-
getrokken worden. Op het 
veld staan 8 spellen te 
wachten. 
Het vliegend tapijt, voetje 
van de vloer, zaklopen, 

ballonnen oppompen, 
sponzen doorgeven, de 
blinde middenman,  een 
circuit en natuurlijk de gro-
te stormbaan. De kinderen 
zitten vandaag in dezelfde 
groepjes als met het knut-
selen van het dorp. 
Om twaalf uur is het tijd 
voor de laatste lunch. De 
hamburgers, frikadellen en 
worsten die nog over zijn 
worden nog op de bbq ge-
gooid. Tijdens de lunch 
worden Stan, Paul en 
Jeroen(helaas niet meer 
aanwezig) in het zonnetje 
gezet. Zij hebben aangege-
ven te gaan stoppen met 
training geven en als af-
scheids kado krijgen ze de 
groepsfoto van het kamp in 
een mooi lijstje. Na de 
lunch gaan we nog even 
door met de 6-kamp en 

deze sluiten 
we af met het 
finale spel op 
de Storm-
baan. Alle 
teams strij-
den nog 1 
keer tegen 
elkaar.
Om 15.00 
uur is de 
prijsuitrei-
king. Het winnende groep-
je mag als eerste iets lek-
kers uit een grote mand vol 
met snoep komen halen. 
Dit zijn Lieke, Eva, Calvin, 
Robin, Floor, Xaxie, Fieke 
en Cheyenne. En daarna 
volgt de rest. 
Het laatste uur wordt er op-
geruimd en ingepakt. Alle 
spullen gaan weer op de 
aanhangers en om 
16.00uur vertrekt het eer-

ste groepje weer huis-
waarts. Om 16.45 uur is 
iedereen weer heelhuids 
terug in Beek en Donk. 
Moe maar voldaan neemt 
iedereen afscheid van el-
kaar. Het was wederom 
een geweldig kamp. 
Dank aan jullie allemaal!
Heb je de foto’s nog niet 
gezien, kijk dan snel op 
http://www.bcmixed.nl/fo-
toalbum
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Uitwisseling Ganzeveer   door Angela v Gelder

combinatieteams van BC 
Ganzeveer en BC Mixed 
konden nu vooraf kennis 
maken. 
Op vrijdag 12 juni was het 
zover ,  de kinderen uit Aar-
le-rixtel kwamen naar 
sporthal D’n Ekker.  Na de 
warming-up zijn de ver-
schillende trainingsgroe-
pen naar hun ‘eigen’ banen 

Na het succes van vorig 
seizoen met de uitwisse-
ling van de seniorenle-
den hebben Ganzeveer 
en Mixed dit jaar ook een 
uitwisseling bij de jeugd 
geregeld. 

gegaan. De kinderen wer-
den in teams verdeeld en 
hebben partijtjes met en 
tegen de spelers van Gan-
zeveer gespeeld. Het was 
een gezellige avond die 
een vervolg krijgt met een 
uitwisseling waarbij onze 
jeugd naar Aarle-Rixtel 
gaat om daar mee te spe-
len.

In de voorbereidingen naar 
het volgende seizoen heeft 
Ganzeveer contact met 
onze vereniging gezocht. 
Zij hadden een aantal 
jeugdleden die competitie 
wilden gaan spelen maar 
zij konden geen teams vor-
men omdat dit hoofdzake-
lijk jongens waren. Na 
overleg tussen het bestuur, 
de jeugdcommissie en de 
Jeugd-VCL’er zijn we tot 
een samenwerking geko-
men. Voor het volgende 
seizoen zijn er twee  ge-
mengde teams ingeschre-
ven voor de jeugdcompeti-
tie. De uitwisseling die op 
de planning stond kwam 
dus goed van pas. De 

Training nieuwe jeugdbegeleiders      

Sinds kort hebben we binnen 
onze vereniging weer een aan-
tal nieuwe jeugdbegeleiders.
die mee gaan helpen bij het 
trainen van onze jeugd. Het is 
een goed gebruik dat zij een 
korte trainerscursus krijgen. 
Daarbij leren ze onder andere 
hoe ze het beste bepaalde sla-
gen en looptechnieken kunnen 
aanleren bij de kinderen. Om-
dat het belangrijk is dat ieder-
een de techniek en tactiek op 
dezelfde manier aanleert, wordt hier bij Mixed veel aandacht aan besteed. Dit bevordert 
de doorstroming van de jeugdleden naar de volgende groep en uiteindlijk naar de seni-
oren. Op vrijdagavond 12 juni heeft Marlie met de nieuwe begeleiders vooral doorgeno-
men hoe je een training moet voorbereiden en waaraan deze moet voldoen. Verder is de 
looptechniek onder handen genomen. De slagen zullen behandeld worden tijdens nog 
een bijeenkomst die gehouden zal worden op een vrijdag avond aan het begin van het 
nieuwe seizoen. 
We wensen Bas Fransen, Bas v Lieshout, Anke van Dijk, Evelien Kuypers, Martijn Cop-
pens en Teun van de Vorst veel succes bij het geven van de training en hopen dat ze er 
veel plezier aan gaan beleven.

Week van het badminton      

Wij zetten de deuren van de sporthal weer open op vrijdag 18 september.
Doe ook mee en nodig je vrienden uit

“Wij vragen jou om je vriendjes en vriendinnetjes, familieleden, buren en kennissen die nog 
niet badmintonnen uit te nodigen om tijdens deze avond gezellig de baan op te gaan.”
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Ouder kind avond     

Wat is het toch altijd leuk 
om te zien hoe gezellig 
onze kinderen het vinden 
om met papa of mama in 
de zaal te komen. Veel kin-
deren verbazen zich over 
het talent dat hun ouders 
hebben maar ook anders-
om is het leuk voor de kin-
deren om te laten zien wat 
ze allemaal al hebben ge-
leerd.
En aan de grote opkomst 
was te zien dat zowel ou-
ders als kinderen het hele-
maal geweldig vinden.
We starten iedere training 
op vrijdag met een war-
ming-up, dat was nu ook 

niet anders. Een estafette 
van de kinderen tegen de 
ouders was goed voor veel 
hilariteit. De ouders moes-
ten namelijk ook een kop-
rol maken en door de hoe-
pels ‘kruipen’. De kinderen 
hebben natuurlijk gewon-
nen van de ouders. Daar-
na was het tijd om ieder-
een van een racket te 
voorzien en partijtjes te 

gaan spelen. Marieke 
heeft alle kinderen met 
hun ouders tegenover el-
kaar gezet. Om de tien mi-
nuten werden er nieuwe 
partijtjes gespeeld.  
Om half acht vroeg Wendy 
even de aandacht en was 
het tijd om de ‘prijzen’ voor 
beste competitiespelers 
van het seizoen 2014-2015 
uit te reiken.

Beste competitie spelers 
bij de jongens
3de
2de
1ste

Nick vd Elzen
Michael Hollanders
Nick Meulensteen

Beste competitie spelers
bij de meisjes
3de 
2de

1ste

Anne Slaets
Eefje v Bommel en
Pleun Schenk
Meike v Zutven

Ouders met 
tallent!

Hierna mochten de kinde-
ren van het eerste uur, sa-
men met hun ouders, naar 
de kantine. Na een beker 
ranja en een zakje chips 
kon de ‘film’ beginnen. 
Bas Fransen en Bas van 
Lieshout hadden een film 
gemaakt van alle foto’s en 
filmpjes die tijdens het 
kamp gemaakt zijn. De kin-

deren 
konden 
herinne-
ringen 
ophalen 
en de ou-
ders kre-
gen een 
indruk 
van wat 
we alle-

maal tijdens het kamp heb-

ben gedaan.
Onder tussen zijn de kin-
deren van het tweede uur 
samen met hun ouders 
partijtjes aan het spelen. 
Ook hier gaat het er zeer 
fanatiek aan toe. Na de no-
dige partijtjes gaan ook zij 
naar de kantine om naar 
de film over het kamp te 
gaan kijken. Het was een 
groot succes.
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Eefje
 van

Bommel

Ik ben Fenna van de Meu-
lengraaf en ben 6 jaar. Ik 
heb geen broertjes of zus-
jes. 
Afgelopen december ben ik 
verhuisd naar Mariahout. 
Ik zit op de Bernadette-
school in groep 1-2B, bij juf. 
Marion, juf Eline en juf An-
drea.
Als ik later groot ben wil ik 

dierenarts worden. Mijn 
lievelingsdier is een paard, 
ik zou daar graag eens op 
willen rijden.
Mijn hobby’s zijn: knutse-
len, buiten spelen, toneel 
spelen en natuurlijk bad-
mintonnen.
Ik ben nog niet zo lang lid 
van bc Mixed, maar ik vind 
het wel heel leuk en ik kan 

niet wachten tot ik echte 
wedstrijdjes mag gaan 
spelen, misschien win ik 
dan wel een prijs.
Een paar weken geleden 
mocht ik al mee op kamp, 
dat was spannend maar 
wel superleuk!
Het leukste spel vond ik 
die met de sponzen.
Mijn mama was verkleed 
als Spongebob, dat vond 
ik kei grappig!

Pap, houdt je
racket goed vast!

Ouder/kind avond

 Mag de 
shuttle eerst 

butsen?

Bij 
 pingpong
   sta je 
      achter 
       het veld

  1, 2 
hop

hier kan 
ik goed 
in worden

 hmm, 
even oefenen 

mam

 ik word
      ook lid

eerst aan ons 
mam vragen 

whoehahahaha-
haaaaaaaaaahhh!

 joe-
 hoe 
ik zie
 het net
     net



MINIMIKS Juli 2015MINIMIKS Juli 2015
46 47

 2de uur
Groep 3, 
Trainer: Monika, Annie en 
Bas v L
Imke de Beer
Janne vd Laarschot
Jente Jansen
Andrew Bots
Olaf van Gelder
Kelly de Louw
Maxime van Dijk
Pleun Schenk
Jasper Wissman
Koss vd Wijdeven
Lucas van Deursen

 2de uur
Groep 4, 
Trainer: Anniek en Evelien

Meike Iven
Floor Swinkels
Eva Kuipers
Vera vd Crommenacker
Pien Sijmens
Renske van Lierop

 2de uur
Groep 5 
Trainer: Toon, Teun en 
Bas F
Jadzia Spaan
Leslie Heerdink
Anne vd Laar
Anne Meulensteen
Anne Slaets
Eefje van Bommel
Bregje Hoeks
Marente Verstappen
Brady Bots
Joran Jansen
Nick Meulensteen 
Tristan Verstappen

Nieuwe trainingsgroepen  

Hoofdtrainer en onder-
steuning bij alle groepen:
Marlie

 2de uur
Groep 6 
Trainer: Rene, Ton en 
Martijn
Indy Raaijmakers
Sanne van Lieshout
Lieke Fransen
Robin Slaets
Meike van Zutven
Rachel Baerts
Novi Wieland
Eva Schardijn
Michael Hollanders
Vince van Mierlo
Calvin Bots
Marthijs Janssen

 1ste uur
Groep 1 
Trainer: Marieke,Angela

Fieke vd Berg
Sophie Kool
Puck Kuijten
Pieter vd Ven
Irene Slaets
Imke Naus
Lieke Naus
Fenna vd Meulengraaf
Mirne Jansen
Sem Mulder

 1ste uur
Groep 2 
Trainer: Wendy, Anke en 
Evi
Neva vd Vorst
Sofie vd Laarschot
Suzie Coppens
Finn vd Wijdeven
Marik Jansen
Cheyenne Bevers
Xaxie Eekels
Niels vd Kerkhof
Ardan Vergouwen
Nikki van Meel
Lisa Versteegen

Nieuwe jeugdlid                 door Marlie Fransen 

Nikki van Meel is bijna 11 jaar en zit op het Klokhuis te 
Beek en Donk, bij meester Remco. Ze wil later banket bakker 

worden. Nikki is gaan badmintonnen omdat ze het heel erg 
leuk vindt. Ze heeft al eerder bij BC Mixed gespeeld en is hier 

dan ook terug gekomen omdat het altijd heel gezellig is. Ze 
heeft geen bekenden bij de vereniging zitten, maar dat geeft 

niets want dan kan ze weer nieuwe vrienden maken. 
De clear vindt ze de leukste slag want dan mag je lekker 
hard slaan. Ze wil graag competitie gaan spelen. Andere 

hobby’s van Nikki zijn dansen en turnen.

Getrouwd!

Van Harte Gefeliciteerd
We wensen jullie heel veel geluk samen.

Stan & Joyce
26 juni 2015



MINIMIKS Juli 2015
4948

MINIMIKS Juli 2015

Jeugdteams seizoen 2015-2016

Mixed 1
klasse: A
1 Lieke Fransen
2 Sanne van Lieshout
3 Indy Raaijmakers
1 Michael Hollanders
2 Vince v Mierlo
TL: Rob Hollanders
Carolijn Raaijmakers

Mixed 2
klasse: B
1 Robin Slaets
2 Meike v Zutven
3 Rachel Baerts
1 Calvin Bots
2 Mathijs Janssen
TL:Ton Slaets

Mixed 3
klasse: C
1 Anne Meulensteen
2 Anne Slaets
3 Eefje v Bommel
1 Brady Bots
2 Joran Jansen
3 Nick Meulensteen
4 Tristan Verstappen (R)
TL:Monika Slaets

Mixed 4
klasse: C
1 Jadzia Spaan
2 Leslie Heerdink
1 Stijn Engels(G)*
2 Ties Hustinx (G)*
3 Glenn vd Heuvel (G)*
4 David de Groot (G)*
5 Rens Musters (G)*
TL:Marian vd Wildenberg

Mixed 5
klasse:E
1 Kelly de Louw
2 Maxime v Dijk
3 Pleun Schenk

1 Jasper Wissman
2 Koss vd Wijdeven
3 Lucas v Deursen
TL:Mirjam vd Wijdeven

Mixed 6
klasse:F
1 Imke de Beer
2 Janne vd Laarschot
3 Jente Jansen

1 Andrew Bots
2 Olaf v Gelder
TL:Diana Bots en An-
gela van Gelder

Mixed 7
klasse:
1 Cheyenne Bevers
2 Xaxie Eekels
3 Iris Beekers (G)*

1 Wesley de Laat (G)*
2 Luuk vd Bogert (G)*
3 Bram vd Bogert (G)*
TL:F

Mixed 8
klasse:G
1 Neva vd Vorst
2 Sofie vd Laarschot
3 Suzie Coppens

1 Finn vd Wijdeven
2 Marik Jansen
TL:Teun vd Vorst en 
Martijn Coppens

Mixed 9
klasse:P
1 Irene Slaets
2 Imke Naus
3 Fenna vd Meulengraaf

4 Lieke Naus
1 Mirne Jansen
2 Sem Mulder
TL: Geert-Jan Naus en 
Wendy Verbrugge

(G)* speler/ster van BC Ganzeveer.

Indeling jeugdcompetitie 2015-2016

Team gem. 
leeftijd

klasse

Mierlo 1
BCV/Gemert 1
Mierlo 2
Brabantia 1
BCAB 1
Mixed 1

14,8
15,8
14,5
15
13,6
15

A klasse

Hele com-
petitie
3 sets

Mixed 2
Boemerang 1
Boemerang 2
Dommelen 1
Mierlo 3
Phoenix 1

13,4
13,8
15,2
14,8
14,3
13

B klasse

Hele com-
petitie
3 sets

BCAB 2
Mierlo 4
BCV 2
Mixed 3
Mixed 4
Gemert/Brab. 1

14,2
13
14,8
13,8
15,1
13,4

C klasse

Anderhalve
competitie

Bakel 1
Boemerang 3
Soemeren 1
Hanevoet 1
Mierlo 5
Bakel 2

13,2
13
13,5
13,7
12
13,2

D klasse

Anderhalve
competitie

Team gem. 
leeftijd

klasse

Phoenix 2
Bakel 3
Mixed 5
BCV 3
Hanevoet 2
Mierlo 6

11,2
10,6
12,6
12,4
12
11,2

E klasse 

Anderhalve
competitie

Mierlo 7
Mixed 7
Mixed 6
Brabantia 3
Boemerang 4
BCAB 3

9,6
11,8
11,4
10,8
11,4
11

F klasse 

Anderhalve
competitie

Phoenix 3
BCV 4
Mixed 8
Mierlo 8
Hanevoet 3
Con Brio 1
BCAB 4
Bakel 4

10
9,6
9
11,25
10,5
9,5
11

G klasse

Hele com-
petitie

Mixed 9
Mierlo 9
Phoenix 4
BCV 5

P klasse
dubbele
competitie

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

 *Voor vragen over de klasse indeling kun je terecht bij 
de jeugdcompetitie leidster Angela van Gelder. 
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Prikbord

www.bcmixed.nlff

Stuur een kaartje 

naar 

redactie

@bcmixed.nl

of

via social media

#bcmixed
Prettige vakantie

De redactie wenst 

iedereen een hele 

Er zitten 2 onderbroeken in de 

wasmachine, zegt de een tegen 

de ander wil je op vakantie zegt 

de ander: nee, ik ben al bruin 

genoeg.Eerst
e sp

eela
vond

4 se
ptem

ber 
201

5
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WOORDZOEKER

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

ABSEILEN
APPARTEMENT
BARBECUE
BUITENLAND
CAMPING
GLIJBAAN
HOTEL
IJS
INSMEREN
KANO
KLIMMEN
KOFFER

LEZEN
LOL
LUCHTBED
LUI
MUSEUM
NAT
PASPOORT
RUGZAK
SCHOMMEL
SLAAPZAK
SNELWEG
SPEELTUIN

SPELEN
STEDEN
STRAND
SURFEN
TANDENBORSTEL
TENT
TOILETTAS
VAKANTIE
VLIEGTUIG
VLIEGVELD
VRIENDEN
WANDELEN

WARM
WATERFIETSEN
WIPKIP
ZAKLANTAARN
ZANDKASTEEL
ZEE
ZONNEBRAND
ZWEMBAD
ZWEMBAND
ZWEMMEN

Oplossing:  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  ,  _ _ _ _ _ _ !
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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

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
 




