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Colofon

Ledenbestand
Dames Heren

Bestuur BC Mixed

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

Competitie senioren:

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

Jeugdafdeling:

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

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

Jongens Meisjes
22

37

59

Senioren

50

63

113

Ereleden

1

5

6

Totaal:

51

68

Ruud Endevoets
Quinty Zwolle

21

33

178

Janne vd Laarschot
Sofie vd Laarschot
Fenna vd Meulengraaf
Lauri de Greef
Willem Aarts
Ronald Hertogs
Mathijs Janssen
Diek Maas
Chiel Meulendijks
Dennis Verleisdonk
Rachel Baerts
Puck Kuijten

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

Agenda
04 april: Feestavond
10 april: Jeugd, Vriendjes/vriendinnetjes avond
17 april: Husseltoernooitje
26 april: HBB jeugdtoernooi
22 mei: Husseltoernooitje
31 mei: Huldiging HBB
5,6 en 7 juni: Jeugdkamp
19 juni: Jeugd, Ouder/kind avond
17 juli: Afsluiting seizoen
12 september: Mixed grill
Noteer deze data in je agenda!
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Van de redactie...
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Redactie
Marlie Fransen
(lay out)
Ruud Fransen
Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven
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Van jullie voorzitter
Druk, druk, druk, druk….
Druk 1
Wat is het de laatste tijd lekker vol in onze sporthal. Zowel bij
de jeugd als bij de senioren is het lekker DRUK. De ledenaantallen groeien, op alle niveaus komen er nieuwe of oude
bekenden bij en de geboden speeltijd wordt weer optimaal
benut. Regelmatig staan om tien uur de banen nog allemaal
vol. Tijdens het laatste husseltoernooi deden er maar liefst
61 senioren mee en stonden om een paar minuten over 11
nog twee dubbels te spelen.
Druk 2
Zoals de meesten van jullie wel weten kom je niet alleen bij BC Mixed om te
badmintonnen. Alle activiteiten die we er omheen organiseren zijn ook een
belangrijk onderdeel voor onze vereniging. Zowel voor de leden als voor de
vrijwilligers die deze activiteiten organiseren. Richting het einde van het seizoen is het traditioneel DRUK. Feestavond, jeugdkamp, vriendjesavond, afsluitingsavond, ouder-kind avond. Toch zijn alle vrijwilligers blij met deze DRUKte
en ook met de opkomst tijdens deze activiteiten. Dan weten ze waar ze het
voor doen en krijgen ze de waardering die ze verdienen.
Druk 3
Het competitieseizoen nadert zijn einde. Bij de jeugd kan misschien Mixed 3
nog kampioen worden, maar zij zijn afhankelijk van andere teams. Bij de senioren kunnen mogelijk de teams 2, 3, 4 en 5 kampioen worden. Hoe hoog ligt de
DRUK? En gaat het bestuur het DRUK krijgen met alle kampioenen? Een ding
is zeker: de competitie commissie en de jeugdcommissie zijn alweer DRUK
bezig met de teams voor volgend jaar.
Druk 4
Ook ik had het deze keer lekker DRUK en kon pas op het allerlaatste moment
mijn stukjes bij de redactie aanleveren. Die wisten van mijn late inzending en
hebben ruimte gereserveerd. Goed opgelost. Zo heeft vervolgens de redactie
het weer DRUK om de nieuwe Minimiks op tijd bij de DRUKker te krijgen. En
ondanks al deze DRUK lees je nu op je gemak het laatste nieuws over jouw
club!

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 26-022015
Aanwezig: Ton Slaets; voorzitte, Peter van Leuken; penning meester, Gert Lahaije; secretaris, Stan
van der Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans;
bestuurslid.
1)opening
Wissmann Gestopt: MaTon opent de vergadering
rieke Lutterman, Romy
om 21.00 uur.
Versteegen en Ruud En2) Ingekomen en uitgedevoets. Van SL naar
gane stukken
NSL: niemand. van NSL
Ingekomen: Mail van Ilse
naar SL: niemand
van Ham betreffende de
nationale sportweek.
6) Commissies
Uitnodiging BCAB toernooi
•Recr. –Peter assisteert
op 12 april. Uitgegaan:
voorlopig bij recreantenNiets.
training. -Voorlopig wordt
3) Notulen bestuursvergetraind op 3 banen van
gadering d.d. 5 januari
20.50 tot 21.30 uur.
2015
•JC: -De teambuilding is
De notulen zijn met dank
op 11 april. -De voorbereiaan Gert goedgekeurd.
dingen voor het kamp lo4) Financien
pen volgens plan. -Jeroen
De afrekening van de HBB
Lutterman stopt als jeugdis nog niet binnen.
begeleider omdat hij op
5) Ledenbestand
kamers gaat. Bac: -De
Nieuw: Lauri de Greef,
voorbereidingen voor de
Remco Driessens, Imke
feestavond zijn in volle
Naus, Lieke Naus, Saskia
gang. -De afsluiting van
van den Dungen en Jasper
het seizoen is op 17 juli.

Piet van Thielplein 11
5741 CP
Beek en Donk
Tel.: 0492-465456
www.yoursfashion.nl
E-mail:
info@yoursfashion.nl

Ton Slaets
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•TC:
-Het jeugdtoernooi
is geëvalueerd, er moet
volgende keer voor meer
tellers worden gezorgd,
het maximaal aantal deelnemers besproken en
de planning voor volgend
jaar moet weer op tijd worden doorgegeven aan de
gemeente en de HBB.
-De
seniorentoernooien
beter bekend maken en
promoten, er lijkt weer
meer interesse te zijn.
•CC:
-We gaan 3 of 4
keer een husseltoernooi
doen, 4x10 minuten, iedereen in 1 groep.
7) Rondvraag
De volgende vergadering
is op woensdag 25 maart.
8) sluiting
Ton sluit de vergadering
om 24.00 uur

MINIMIKS Maart 2015
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Sofie vd Laarschot
30 mrt
Cheyenne Bevers
30 mrt
2 apr
Calvin Bots
Ellen Kuhn
6 apr
Geri Marinussen
6 apr
Vera vd Crommenacker 8 apr
10 apr
Remy Wieland
Indy Raaijmakers
13 apr
Ruud Fransen
15 apr
Mascha Hoeks
16 apr
Marlene Megens
17 apr

Marije Daems
Paul Beekman
Maikel Iven
Mirjam vd Wijdeven
Gert Lahaije
Evi v Rixtel
Saskia vd Dungen
Jan Driessens
Sonja v Erp
Leslie Heerdink
Hans Rietveld
Marian vd Wildenberg
Ron vd Pas
Henny Spaan
Riky v Maaren
Carin Rietveld

20 apr
21 apr
23 apr
26 apr
30 apr
3 mei
3 mei
7 mei
7 mei
8 mei
8 mei
11 mei
13 mei
15 mei
19 mei
21 mei

Allen van harte gefeliciteerd

Jij Komt toch ook!

Wanneer: 4 april 2015
Waar: Sporthal d’n Ekker
Aanvang: 20.30 uur
Met introducee.
Bijdrage: €12.50 p.p.
De hele avond is er voldoende te eten en
te drinken, loterij met fantastische prijzen.
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In het zonnetje
Wendy Verbrugge 25 jaar lid.

Op 26 februari werd Wendy blij verrast. Het voltallige bestuur stond in Mariahout aan de deur met een overheerlijke
slagroomtaart. Wendy werd in het zonnetje gezet vanwege
haar 25 jarig lidmaatschap. Verderop in deze Minimiks kun
je lezen hoe Wendy de afgelopen 25 jaar heeft ervaren bij
BC Mixed.

Jan Driessens vrijwilligers award.

Op de jaarlijkse Kaderavond (zaterdag 7 maart) is Marieke
van Turnhout door het bestuur
onderscheiden met de Jan Driessens Vrijwilligers Award. Ze is al
ruim 12 jaar lid van de jeugdcommissie, geeft jeugdtraining, zit al
bijna 14 jaar in de toernooicommissie en is geruime tijd onze
materiaalvrouw geweest. Marieke werd op ludieke wijze
door het bestuur verrast. Aan het einde van het toneelstukje
Hans en Grietje speelde ze een
korte gastrol. En dat was voor het
bestuur de uitgelezen kans om
haar in het zonnetje te zetten. Wij
feliciteren haar nogmaals met
deze onderscheiding.

Afscheid als vrijwilliger.

Canto Swinkels nam afscheid als vrijwilliger. Hij heeft ruim
10 jaar in de BAC (feestcommissie) gezeten. Ook hij werd
met een mooie bos bloemen bedankt voor zijn inspanningen.

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
MINIMIKS Maart 2015
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Van de VCL’ er
Bericht van de
Helmondse Badminton Bond
Het bestuur van de HBB
heeft regelmatig overleg
met Fitland. Bij de laatste
gesprek kwam het volgende onderwerp ter sprake:
Het betalen van de briefjes.
De laatste tijd komt het regelmatig voor dat er brief-

jes van gebruikte consumpties niet betaald worden. Fitland gaat ervan uit
dat dit “per ongeluk” gebeurd. Het maken van een
briefje is voor hen een extra service richting ons als
klant. Het maken van een
briefje gaat sneller dan
wanneer er steeds afgerekend moet worden. En
men hoeft dus minder lang
te wachten.
Via deze weg wil ik jullie

Husseltoernooitje
Husselen bij
Mixed.

Vrijdag 20 maart, een druk
bezette sporthal, waar
ruim zestig leden meededen aan een husseltoernooi. Deze keer werden de
dubbels samengesteld met
het beproefde systeem van
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de speelkaarten, iets was
nog altijd goed werkt.
Elke deelnemer kiest een
kaart en degene die bijv.
ruite zes uit de stapel pakt
speelt een dubbel met degene die harte zes heeft
gekregen. Zij spelen tegen
degenen die klaveren en
schoppen zes
hebben. Nog
iets: zij spelen
op baan zes.
Een simpel systeem, gemakkelijk uit te leggen en voor
iedereen
te
volgen.
Het gevolg is
MINIMIKS Maart 2015

door Angela v Gelder
vragen om extra attent te
zijn om alle rekeningen te
betalen. Als er geen verbeteringen optreden dat zal
Fitland overstappen op het
contant betalen van ieder
rondje.De HBB heeft een
goede band en goed contact met Fitland en dit willen ze graag zo houden.
De HBB hoopt binnenkort
ook met Fitland in gesprek
te gaan over het betaald
parkeren, word vervolgd.

door Jan Driessens

en dat maakt het zo leuk,
men kan met of tegen iedereen spelen. Dus een
beginnende speler staat
met een speler uit Mixed 1
op de baan, iets wat gewoonlijk niet zo vaak gebeurt. Het is vooral voor de
nieuwe leden wel een

aparte ervaring, maar men
leert elkaar zo wel beter
kennen.
Peter van Leuken, komt
nog niet helemaal aan spelen toe als gevolg van een
langdurige blessure, was
degene die de kaarten uitdeelde en Ruud Fransen,
ook nog niet topfit, was de
fotograaf van de avond en
zorgde voor het weer ophalen van de kaarten.
Natuurlijk begon Peter met
het uitreiken van de kaarten bij de leden die aan de

kant zaten, dat werd aangevuld tot het veertigtal
spelers bereikt was.
De partijen duurden maar
tien minuten en ook dat is
een goede zet. Zo kunnen
er een vijftal rondes gespeeld worden en, ook al
kun je niet altijd meedoen,
je krijgt voldoende kansen.
De avond is dan nog lang
genoeg om je eigen partijen te kunnen spelen.
De sfeer was prima, er is
veel gelachen, maar ook
fanatiek gespeeld. Mixed

MINIMIKS Maart 2015

was weer een grote familie
en ook daar gaat het om.
Nog een bijzonderheid van
die avond: het is wel heel
lang geleden, dat spelers
na elf uur nog op de baan
stonden.
Kortom, weer een geslaagde avond, die voor herhaling vatbaar is.
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Seniorentraining

Kaderavond
Veel talent op de Kaderavond.

Afgelopen maand is er weer training gegeven
aan alle competitie spelers. De opkomst was
zeer goed. In de komdende 2 maanden zullen
Ton en Ruud nog 4 trainingen verzorgen. De
trainingen die nog gepland staan zullen gegeven worden op 3 april, 10 april, 1 mei en 8 mei.
Beide trainers hopen op een net zo’n goede
opkomst.

Bart geeft onze vrijwilligers uitleg over de activiteit. “We gaan toneelspelen”.

Op zaterdag 7 maart vond
de jaarlijkse kaderavond
plaats. En zoals elk jaar
had het bestuur weer een
activiteit voor de aanwezigen georganiseerd. Een
uitdagende activiteit maar
dat is voor de leden van
BC Mixed geen probleem.
Daarnaast werd ook de

Terrastab Nederland B.V.

Jan Driessens Vrijwilligers
Award uitgereikt.
Samen met Bart van Turnhout, van Toneelvereniging
Mariahout, werd een toneelworkshop in elkaar gezet. Dat was bij sommige
leden even schrikken. Toneelspelen is jezelf bloot

door Bart van Turnhout

geven en even uit je comfort-zone stappen. Er werd
dan ook in het begin door
enkele de kat uit de boom
gekeken maar uiteindelijk
stonden alle 35 aanwezige
vrijwilligers op het “podium”. Dat is een compliment waard en zegt veel
over het enthousiasme en
vertrouwen binnen de club.
De diverse improvisatie
opdrachten bestonden uit
het inleven in een rol, het
samenspelen met een ander en omgaan met attributen. Natuurlijk werden
die opdrachten niet zomaar gekozen, want het
bestuur liet namelijk zien
wat uiteindelijk de bedoeling was; het spelen van
sprookje. Op hilarische
wijze en vol overgave
brachten de bestuursleden

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
De ‘warming-up’ bestond uit allerlei opdrachten die men alleen of in groepjes moest uitbeelden.
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Het bestuur beet het spits af!

Marieke werd tijdens het stuk verrast met de vrijwilliger award.

een gemoderniseerde versie van Hans en
Grietje op de planken als een zwarte komedie.
Het verhaal kreeg nog een verrassende wending doordat Marieke het podium werd opgeroepen en de Jan Driessens Vrijwilligers Award
kreeg overhandigd na enkele woorden van de
voorzitter.
De lat was door het bestuur hoog gelegd en er
werden 5 groepjes gemaakt die allen het verhaal “Roodkapje” moesten gaan spelen. Elke
groep kreeg hierbij een genre toegewezen en
ging enthousiast aan de gang.
Na flink wat geschrijf en overleg kon er genoten worden van Roodkapje in de stijlen; Horror,
Thriller, Western, Actie en James Bond.

Roodkapje en
de wolf gespeeld door
onze vrijwilligers.
Bart was
natuurlijk de
jury!

In het kleedlokaal werden attributen en kleding
bij elkaar gezocht. Hoe gaat roodkapje eruit zien?

De vrijwilligers gingen fanatiek aan de slag met het verzinnen
van een leuk verhaal.
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Al ontbrak bij geen van de
optredens de nodige dosis
humor. Uiteindelijk won
groep 2, bestaande uit
Wendy, Marlie, Martijn,
René en Berton, de prijs
voor beste uitvoering van
hun Roodkapje. En zoals
gebruikelijk werd de smakelijk prijs gedeeld met iedereen.

Complimenten aan alle
vrijwilligers die de schroom
van zich afgooide en vol
overgave aan de workshops hebben meegedaan.

jaarlijkse
toneelcursus.
http://www.toneelverenigingmariahout.nl/cursus

Enthousiast geworden? Bij
Toneelvereniging Mariahout kun je jezelf of kinderen aanmelden voor de
MINIMIKS Maart 2015
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Mixedleden gespot met carnaval
Ik strooi
alvast zout
voor volgende
winter.
Voor mij
liever nie
op de ski.

Ik ben niks waard,
zonder hobbelpaard

Ben jij nou
zo klein
geworden?

Beter een half ei
dan een leeg glas.

Ik zit
er effe door.
n
ele
ne is s
a
w
B

n

Ha, ha, Ruud
denkt dat hij nog
bier heeft.

ik
m w it
ar n
ik i e
b e of
n gij
wi u
t. t w

it

Niet eerlijk, zij heeft al twee glazen
meer op!

Ga je mee dansen
Marieke?
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Tuinen van Appeltern

door Tom Poppelaars

enkele maanden in beslag
neemt. Los van de promotie van de tuin, steek ik veel
tijd in het benaderen van
ondernemers in de tuinenwereld. Diverse bedrijven
hebben materialen gesponsord, waardoor steeds
een stukje van de tuin realiteit kan worden.
Puzzel je mee?
Ondertussen ben ik samen
met Mark van der Aa Tuinaanleg en Onderhoud,
wellicht een oud-bekende
onder de badmintonners,
gestart met het aanleggen
van mijn ontwerp,
maar….
om de aanleg te voltooien
ben ik een puzzelactie gestart. Iedereen kan een

puzzelstukje
van de festivaltuin kopen.
Doordat
je
een puzzelstukje koopt,
koop je in feite een stukje
van de festivaltuin.
Zo
help je me om
de tuin te realiseren. OnMark vd Aa (tuinaanleg en onderhoud) heeft
der de men- inmiddels al een begin gemaakt met de festivalsen die een tuin, Bal populaire.
puzzelstukje
hebben gekocht verloot ik de puzzelactie en Tuinstueen tuinontwerp voor een dio Tom kun je een kijkje
voortuin en 2 kaartjes voor nemen op mijn nieuwe
De Tuinen van Appeltern!
website:
www.tuinstudiotom.nl
Tuinstudio Tom
Groeten,
Voor meer informatie over Tom Poppelaars

Winnend tuinontwerp van Tuinstudio Tom binnenkort in
Appeltern te bewonderen.
Op zaterdag 16 mei
opent De Tuinen van Appeltern het Tuinenfestival 2015. Het Tuinenfestival staat dit jaar in het
teken van Vincent van
Gogh, die 125 jaar geleden overleed. Mijn ingezonden ontwerp, Bal Populaire, viel in de smaak
bij de organisatie van het
festival.
De organisatie riep tuin- en
landschapsontwerpers,
kunstenaars en anderen
vorig jaar op om een tuinontwerp in te sturen voor
een bijzondere tuin voor
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Vincent van Gogh. Vol inspiratie ben ik aan de slag
gegaan met het ontwerp,
geïnspireerd op het leven
en de dood van de kunstenaar.
Bal Populaire
In de laatste fase van zijn
leven maakte Van Gogh
onder meer ”Hotel de Ville”, een schilderij dat gebaseerd is op 14 juli, de bekende Franse feestdag. In
mijn tuinontwerp Bal Populaire houd ik rekening met
materiaalgebruik en beplanting,
die
symbool
MINIMIKS Maart 2015

staan voor de sfeer uit die
laatste levensfase van Van
Gogh. Het ontwerp liet ook
de organisatie niet onberoerd. Begin dit jaar kreeg
ik een telefoontje en werd
duidelijk dat het ontwerp
daadwerkelijk mag worden
uitgevoerd voor het Appeltern Tuinenfestival, dat
jaarlijks zo’n 150.000 bezoekers trekt.
Voorbereiding
Nauwelijks bekomen van
de verrassing, ging ik aan
de slag met de voorbereidingen van de aanleg, die

Kapelstraat 19 Beek en Donk
www.ven-hollanders.nl

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarming, loodgieterwerken, mechanische ventilatie, zonne-energie, warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!
MINIMIKS Maart 2015

17

Nieuwe leden
Hallo allemaal, Leuk om mijzelf op
deze manier aan iedereen te mogen
introduceren! Mijn naam is Chiel Meulendijks en ik ben 35 jaar geleden geboren en getogen in
het idyllische Helmond, waar ik met veel plezier woon met
mijn vrouw Davita, zoontje Felim en franse bulldog Vinny.
In het dagelijks leven werk ik als IT consultant bij PwC,
waarbij ik mij tevens met allerlei HR-zaken bezighoud. In
mijn vrije tijd speel ik gitaar in een rockband en ga ik
graag naar het theater of festival, hoewel ik ook een fervent aanhanger van goede films en series ben. Badminton komt met stip nieuw binnen in dit lijstje! In een vroeger
leven heb ik vooral erg veel aan judo en jiu-jitsu gedaan,
maar badminton is nog een relatief nieuwe sport voor mij.
Ik heb er in ieder geval al veel plezier in en hoop jullie de
komende tijd verder te mogen ontmoeten. Bijvoorbeeld
onder het genot van een pilske... ;)
Met sportieve groet, Chiel

Hallo, mijn naam is Ronald
Hertogs, 35 jaar, vader van
2 kinderen (3 en 6 jaar) en
woonachtig in Beek en
Donk. Ik ben echter geboren en getogen in Helmond
en heb daar vanaf jongs af
aan fanatiek aan wedstrijdzwemmen en voetbal (bij
Mulo) gedaan. Na daar
mee gestopt te zijn (zo'n 7
jaar geleden) en in Beek
en Donk ben komen wonen, heb ik een tijd lang
nog aan squash gedaan.
Het laatste jaar is er van
sporten echter weinig tot
niets meer terecht geko-
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men, tot het moment dat ik
samen met Chiel besloot
dat het toch echt weer tijd
werd om weer eens wat te
gaan doen. Chiel en Dennis (die 2 andere talenten....) hadden samen een tijd terug al
eens aan badminton
gedaan en na een
heel korte zoektocht
kwamen we uit bij
badminton
Mixed.
Laten we dat eens
gaan
proberen....
pffff wat viel die eerste
keer
tegen:
slechte
conditie,
geen idee van de
technieken en veel
spierpijn
achteraf.
MINIMIKS Maart 2015

Vanuit het shuffle-tournooi
is wel duidelijk gebleken
dat ik nog veel te oefenen
heb, maar het is lekker om
weer sportief bezig te zijn.
Tot vrijdag!

Hallo allemaal, Ik
ben Lauri, ben 25 jaar en ben sinds
deze maand weer lid geworden van BC Mixed.
Vanaf mijn zevende ben ik
gaan badmintonnen tot en
met mijn twintigste (?). Ik
heb in die tijd veel toernooi-

en gespeeld en heb jaarlijks meegedaan aan de
competitie. In 2011 ben ik
gestopt, maar merkte dat ik
de sport toch wel miste,
vandaar dat ik het weer opgepakt heb.
In het dagelijks leven ben ik
nog student. Ik studeer
SPH (Sociaal Pedagogisch
Hulpverlener)
aan
de
Avans in Den Bosch. Op
het moment ben ik druk bezig met afstuderen en hoop
dat ik aan het einde van
mijn afstudeeronderzoek
mijn diploma in ontvangst
kan nemen. Naast mijn studie werk ik in de bediening
in een restaurant in Elsendorp.
In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om gezellig met vriendinnen af te spreken: winkelen, uit eten, lunchen en
stappen. Daarbij vind ik het

erg leuk om te reizen. Voor
mijn studie ben ik voor vijf
maanden naar Suriname
gegaan. Ik heb hier stage
mogen lopen bij Dienst
Jeugdzorg. Vanaf dat moment heb ik de smaak te
pakken om te reizen en
heb ik nog verschillende
landen staan waar ik graag
naartoe zou willen. Tijd
genoeg als ik straks afgestudeerd ben ;).
IkJoost
ben Duppen
de middelste van
drie meiden, die overigens
ook alle twee bij BC Mixed
hebben gebadmintond. Ik
ben op het moment nog
woonachtig bij mijn ouders, samen met mijn zusje. Mijn oudere zus woont
in Veghel en heeft twee
kindjes; Daan en Lieke. Altijd leuk om samen met de
kindjes op pad te gaan.
Groetjes, Lauri

					
Hoi Mixed! Mijn naam is Remco
Driessens (familie van....) en ben
sinds februari weer lid van de vereniging. Wellicht kennen jullie mij nog vanuit het verleden,
toen ik lid was bij de jeugd. Nu probeer ik weer de "feeling"
wat terug te krijgen op de vrijdag avonden door gezellig
een aantal partijen te spelen. Iets meer over mezelf: ik ben
getrouwd met Meriam, heb een erg vrolijke zoon van 17
maanden, genaamd Tim en woon in Beek en Donk. Ik werk
in Deurne bij Fuji Seal en ben daar machine verkoper binnen de Europese markt. In mijn vrije tijd ga ik graag op pad
met mijn familie (heb ook 2 hele lieve zussen ;o) en brouw
ik bier met mijn vrienden (Brouwerij Laarbeek). Tevens ben
ik lid van de vogelvereniging in Laarbeek en kweek ik allerlei verschillende soorten vogels. Tot slot; de sfeer binnen
de vereniging vindt ik super, ik zie jullie graag weer vrijdag
avond op de baan!
Groeten Remco
MINIMIKS Maart 2015
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Wendy Verbrugge

Interview met een zeer gewaardeerd lid van
onze club die al vele jaren heel veel voor de
jeugd van BC Mixed heeft gedaan.
Toen Wendy 9 jaar was
is ze lid geworden van
BC Mixed, ze had al veel
eerder lid willen worden
maar 9 jaar was toen nog
de minimale leeftijd.
De reden om te gaan
badmintonnen ligt erg
voor de hand, beide ouders (Tiny en Annie) waren elke week bij onze
club te vinden en het
was dus niet meer dan
logisch dat Wendy ook
aan deze geweldige
sport zou gaan beginnen. Broer Robbert is later ook nog lid geworden
van onze club.
Wat doe je in het dage-
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door Ruud Fransen

lijkse leven?
Ik werk 32 uur per week
als Coördinator voorraadbeheer bij Schneider electric in Helmond. Daarnaast
ben ik natuurlijk nog druk
als moeder van Fenna.
Zijn er nog ander sporten die je beoefent/ hebt
beoefend?
Ik ga af en toe hardlopen,
(Lachend voegt ze toe: of
beter gezegd heel snel
wandelen). Voordat ik ben
gaan badmintonnen heb ik
nog bij turnen gezeten.
Heb je nog andere hobby’s?
Jazeker, sinds 17 jaar ben
ik lid van de toneelvereniging in Mariahout.
Wat was de leukste rol
die je hebt gespeeld?
Dat was de rol van boze
stiefmoeder van Sneeuwwitje! (2007)

Seizoen 1991-1992, Mixed 5. Teambegeleidster Marlie Fransen, Jelle
Weijers, Robin Janssens, Marc van Kilsdonk, Lieke Brouwers, Wendy
Verbrugge en Janneke Driessens.

Weet je nog hoe vaak je
kampioen bent geworden?
Volgens mij ben ik 2 of 3
keer kampioen geworden
bij de jeugd en 1 keer bij
de senioren. Om dit precies te weten moet ik dat
aan Jan vragen, die zal dit
wel weten of terug kunnen
vinden.

Momenteel speel je geen
competitie! Ben je wel

Je bent al vele jaren
vrijwilliger bij BC Mixed
en daarvoor ook al eens
benoemd tot vrijwilliger
van het jaar. Wat heb je
allemaal gedaan in de
afgelopen 25 jaar?
In die tijd ben ik jeugd
VCL geweest, jeugdbegeleider op de vrijdagavond,
lid van de jeugdcommissie
en natuurlijk vele jaren
(misschien wel net teveel)
teambegeleider.
Wat vind je van onze
club? Hoe zou je BC
Seizoen 1993-1994, Mixed 4 Kampioen. Remco Driessens,
Martijn Coppens, Robert vd Aa, Wendy Verbrugge, Lieke
Brouwers en Joyce v Berlo. En teambegeleidster Marlie Fransen.

Interview met.......

van plan om in de toekomst weer competitie
te gaan spelen?
Waarschijnlijk niet. Althans niet zolang ik toneel
blijf spelen, want het oefenen is altijd op de woensdagavond. Dus dat valt
niet te combineren.

Wat is de hoogste klasse waarin je hebt gespeeld?
Dat was de 2e klasse bij
de senioren, bij de jeugd
heb ik nooit in de A-klasse
gespeeld. Hoogste klasse
weet ik niet meer.
MINIMIKS Maart 2015
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Mixed typeren?
Als een gezellige, sociale
club waar de dingen (lachend: zeker bij de jeugd)
gewoon goed zijn geregeld.

Seizoen 2000-2001, Wendy als
teambegeleidster (samen met
haar vader Tiny) van Mixed 9:
Jorg Habraken, Teun Verachtert,
Yvonne de Jong, Romy Habraken
en Lauri de Greef.

Wat zou je graag zien gebeuren in de toekomst
bij BC Mixed?
Het zou fijn zijn als er nog
veel meer echt jeugdige
spelers/speelster van rond
de 6 jaar bij komen, dus
hierbij een oproep aan alle
papa’s en mama’s en
opa’s en oma’s om hun
kinderen en kleinkinderen
aan het badmintonnen te
krijgen. Het zou mooi zijn
als we een compleet pupillenteam kunnen maken
met deze kinderen.

Afscheid Gerard Brouwers
Gerard Brouwers
stopt

Wendy op de vrijdagavond tijdens
de jeugdtraining.

Welbekend in Beek en
Donk en omstreken: Superslagerij Brouwers in de
Smalleweg in Beek en
Donk. BC Mixed komt al
jaren bij Brouwers om bijvoorbeeld spullen te halen

voor de Mixed Grill, het
buffet tijdens de laatste
speelavond en de nieuwjaarsreceptie. Er wordt dan
ook altijd wat “gesponsord”, waarmee wij als vereniging natuurlijk heel blij
zijn.
De slagerij is overgenomen en blijft wel bestaan.
Ook gaat deze onder dezelfde naam verder met
hetzelfde vertrouwde personeel. Gerard zal nog
een tijdje achter de schermen meewerken om de
overdracht soepel te laten
verlopen.

door Ton Slaets

Wij bedanken Gerard voor
de prettige samenwerking
van de vele jaren. Wij wensen hem en zijn vrouw veel
geluk en genot van een
welverdiend pensioen. En
natuurlijk wensen wij de
nieuwe eigenaren van Superslagerij Brouwers veel
succes.
Hopelijk kunnen we op dezelfde prettige wijze met
hen de samenwerking
voortzetten.
Namens BC Mixed
Anja Beekmans en Ton
Slaets

-Schilderen: binnenwerk, buitenwerk, onderhoud en nieuwbouw.
-Glaszetten: isolatieglas, figuurglas en glasschades.
-Wandafwerking: behangen, sauzen en spachtelputz
Bel geheel vrijblijvend voor advies of voor een eventuele inspectie van het bestaande schilderwerk.
Oude Bemmerstraat 5 5741 EA Beek en Donk
Tel. 0492-468931
Fax 0492-468293
GSM 06-51865334 Email: info@schilderwerkenjdejong.nl
Bezoek ook eens onze website: www.schilderwerkenjdejong.nl
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Mari en Kitty Coppens

Kerkstraat 22 5741 GL Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249 Mob.: 06 22235797
info@tapperijbeekendonk.nl
www.tapperijbeekendonk.nl
MINIMIKS Maart 2015
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Overige wedstrijden op
16 april:
Beker 1: BCV (als beste
verliezer) – Con Brio (titelverdediger)
Beker 2: Ganzeveer –
Phoenix
Mierlo – Con Brio 2

Bekerwedstrijden
Beker 1 en 2
Door Ruud Fransen

Op donderdag 12 februari
mochten de teams in beker
1 en beker 2 aantreden
voor hun tweede ronde
wedstrijd in de strijdarena
aan de Suytkade in Helmond.
Met name beker 1 had gezorgd voor een verassende samenstelling aangezien George hier zijn debuut maakte. Al op de
avond zelf werd er door
menig tegenstander de
vraag gesteld wie deze
nieuwe speler toch was.
Naast George waren Johnny, Ellen, Astrid en Inge
van de partij. Tegenstander was het team van BCV
uit Valkenswaard. Al snel
werd duidelijk dat onze
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spelers vol aan de bak
moesten om deze bekerronde tot een goed einde te
brengen. Gelukkig stond
het team van beker 1 na de
7 gespeelde wedstrijden
aan de goede kant van de
score, einduitslag 4-3.
Volgende tegenstander, in
alweer de halve finale, is
het team van Ganzeveer
uit Aarle- Rixtel. Deze
Laarbeekse derby zal gespeeld gaan worden op 16
april a.s..
In Beker 2 traden deze
keer de volgende spelers
aan: Anke, Maridy, Marlie,
Ton, Paul en Martijn. Ook
hier kunnen we spreken
van een hele spannende
wedstrijd. Mixed en Mierlo
waren volledig aan elkaar
gewaagd en er werd om
elk punt van elke set van
elke partij geknokt. Helaas
stond er aan het eind van
de avond een 4-3 overwinning voor het team uit Mierlo op het formulier. De sup-
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porters waren nog in de
veronderstelling dat er een
beste verliezer uit deze
ronde zou komen. Helaas
bleek later in de kantine,
waar door bijna alle spelers gezellig werd nagepraat, dat de supporters
(waaronder uw verslaggever) het schema niet helemaal goed hadden bekeken. Tot onze teleurstelling
was er in beker 2 namelijk
geen beste verliezer waardoor de eerdergenoemde
strijders niet meer aan mogen treden in de volgende
ronde.

Beker 4
Door Angela v gelder

HBB Bekercompetitie:
Ganzeveer - BC Mixed

puzzeld te hebben, waren
we eindelijk zo ver dat we
drie teams compleet hadden.
Mixed mocht spelen tegen
Ganzeveer. De gemengd
dubbels werden alle drie in
drie set gespeeld: Martijn
en Annie verloren de eerste set, wonnen de tweede
set maar moesten hun derde set afgeven aan Giedo
en Jeanette. Set standen:
21-15, 13-21 en 21-15.
Teun en Annie hebben een
spannende pot gespeeld.
Het scheelde niet veel of
ze hadden deze partij in
twee sets naar zich toe
kunnen trekken. De uiteindelijke winst ging toch naar
mixed. 17-21, 22-20 en 1521. Martijn en Anja speelden samen de derde gemengd dubbel partij. Hier

Mixed zit nog met een
team in de bekercompetitie
en dat is Beker 4. Hierin
mogen spelers uitkomen
die de classificatie G of H
hebben. In de vorige wedstrijden hebben Annie,
Anja, Teun en Martijn in de
beker gespeeld. Deze keer
was er echter een bijkomend probleem. Op de dezelfde avond dat de bekercompetitie werd gespeeld,
moesten er ook twee
teams uit de derde klasse
spelen. Na heel wat geMINIMIKS Maart 2015

gingen vooral de eerste
twee set gelijk op. Mixed
trok aan het langste eindje:
22-20, 17-21 en 9-21. Met
een voorsprong van 1 punt
werd begonnen aan de
dubbels. Annie en Anja
speelden tegen Jeanette
en Manon, die er met zijn
vieren een heel spannende wedstrijd van wisten te
maken. Alle sets waren
spannend tot aan het laatste punt maar helaas viel
het spreekwoordelijke dubbeltje dat op zijn kant lag,
steeds de verkeerde kant
op. Het werd 23-21 en 2119. De heren dubbel van
Martijn en Teun tegen Giedo en Vincent ging iets gemakkelijker, zeker de eerste set, in de tweede set
zijn onze heren ook nooit in
gevaar geweest: 6-21 en
17-21. Op naar de singles;
Teun mocht als eerste tegen Vincent. Vincent wat
toch wel een maatje te
groot voor Teun en helaas
werd deze single verloren
met 21-6 en 21-11. De oplettende lezer weet het al.
Het is nu 3 tegen 3, alle
druk lag bij Anja op haar
schouders om de single te
winnen. Nou, en dat deed
Anja ook, en hoe! Ze walste met 8-21 en 7-21 over
haar tegenstandster, Manon, heen. Het winnende
punt was binnen. Op naar
de 5de speelronde, waar
ons bekerteam moet uitkomen tegen Mierlo. Dit zal
een zware dobber worden!
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HBB kampioenschappen
Op zondag 22 maart zijn
de HBB Senioren Kampioenschappen gespeeld. Er
hebben dit jaar 47 deelnemers gestreden om het
kampioenschap van de
HBB. Ondanks het geringe
aantal deelnemers was het
toch een heel leuk toernooi. Niet alleen met mooie
partijen, maar ook met veel
plezierige partijen. In totaal
zijn er 143 wedstrijden gespeeld. De eerste partijen
begonnen om 9.30u. Na
een kleine uitloop was de
laatste finale rond een uur
of 5 ook afgelopen.
Van onze vereniging deden er helaas maar enkele
leden mee. Andre Morphey, Evelien Kuijpers en
Anke van Dijk speelden
deze dag allen 9 wedstrijden. Anke speelde haar
single partijen in de AB
klasse. Zij wist niet te win-

nen tegen de A dames, Anne van
Leuken (21-7/2113) en Annabel v
Tilburg (21-17/2114). Tegen de B dames was Anke de
meerdere. Zij won
al deze wedstrijden
waardoor ze als
eerste eindigde in
de B klasse. EveEvelien Kuijpers tijdens haar single.
lien kwam uit in de
2de plaats voor Evelien en
DE D klasse. Hier werd ze
een derde voor Anke.
als eerste geplaatst en ze
Andre behaalde met zijn
wist dan ook alle 4 haar
partner Paul vd Watersingles te winnen.
beemd een tweede plaats
Zowel Anke als Evelien
in de HD B. Al met al een
speelden hun dubbel in de
goed resultaat.
CD klasse. Anke speelde
met Annique Daans (BC
Evelien:
Mierlo) en Evelien met
“Het was een leuke dag,
Charlotte Hendriks (BC
jammer dat er niet veel van
Ganzeveer). Ze speelden
mixed meededen. Oproep
allebei 2 wedstrijden gelijk
voor volgend jaar aan alle
en wisten ook beide 3
mixed leden om zich hierwedstrijden in winst om te
voor in te schrijven!!”
zetten. Dit betekende een
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door Gert Lahaije

.
Op de zondag 22 februari
,na de carnaval,, reisden
we met z’n vieren (Martin,
Evi, Yvonne en Gert) naar
Helmond om in Sporthal
Suytkade deel te nemen
aan het Miecon toernooi.

Vorig jaar was het een
combinatie met de HBB
kampioenschappen
en
moesten er dus ook singles worden gespeeld. Dat
had tot gevolg dat er te
weinig dubbels en gemengd dubbels konden
worden gespeeld. Die
combinatie heeft men losgelaten en dat is een verbetering.
Gedurende de dag hebben
we 9 partijen gespeeld en
omdat elke partij uit 2 sets
tot 21 bestond was dat zeker voldoende, je kon dus
een partij ook gelijk spelen.

Na een hele dag wat winnen, wat verliezen en vooral gelijkspelen eindigden
we met alle 3 de combinaties netjes in de middenmoot. Een goede prestatie
omdat de meeste tegenstanders 1ste of 2e klasse
spelen in de competitie.
Complimenten voor de organisatie voor een vlekkeloos verloop, het toernooi
is een aanrader. We hopen
dat er volgend jaar meer
Mixed leden hun opwachting maken.
Martin, Evi, Yvonne en
Gert

Patrick Wetzel

Joost Duppen

Anke v Dijk 1ste DE B en 3de in
DD CD

Miecon toernooi

door Marlie Fransen

Evelien Kuijpers 1ste DE D en
2de in de DD CD
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Pim Verlangen (BC Gemert) en Anne v
Leuken (BC Con brio),HBB kampioenen
2015

Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
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Wist je dat.......
..........
..........
..........

Die neem ik
met m’n forehand
Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.

..........
..........
..........
..........

Drogisterij
Parfumerie
Staatsloterij
Lotto - Toto

Max Wieland op het BC’67 Veghel toernooi weer in de prijzen is gevallen
hij 1ste was in de HE8, 2de in de HD8 en 1ste in de GD8.
hij op de Open Geldropse kampioenschappen een 3/4 plaats bereikte in de
GD6.
Max in ranking steeds weer stijgt.
hij in december in de HE op plaats 1812 stond en hij inmiddels is gestegen
naar plaats 1181.
er een babyboom is bij oud mixedleden.
dat inmiddels Janneke Smits en Noortje van Vijfeijken mama zijn geworden. (Allebei nog van harte gefeliciteerd met de geboorte van Bente en Lux)
dat ook Ellen Minten in mei mama wordt en Geert van de Eijnde in september
papa.
de minimiks door sommige leden alleen digitaal gelezen wordt.
dat zij aan hebben gegeven dat zij de gedrukte versie niet perse willen ontvangen.
dat er echter wel heel veel leden zijn die de gedrukte versie absoluut niet
willen missen.
dat wij als redactie een mail rond laten gaan waarin je kunt aangeven hoe je
de minimiks in het vervolg wilt ontvangen.
je rechterlong meer lucht opneemt dan je linkerlong.
het enige dier met 4 knieen een olifant is

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
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Zo. Nu eerst
een Bavaria
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Geschiedenis
Geschiedenis
van carnaval bij
BC Mixed
Carnaval bij Mixed wordt al
jaren niet meer gevierd.
Voor de niet carnaval vierders onder ons, kon er ook
afgelopen carnaval wel
gewoon badminton gespeeld worden.
Hoe anders was dat in de
jaren tachtig.
Het nieuwe bestuur onder
leiding van Jan Driessens
kwam in 1978 met nieuwe
ideeën voor de vereniging
waaronder een gekostumeerd carnavals toernooitje. Het organiseren van
dat
carnavalstoernooi
wachtte echter tot men
naar sporthal d'n Ekker
verhuisde. In het eerste
clubblad
de
Minimiks
(1981) wordt aangekondigd dat Mixed dat jaar

Ruud en Marlie Fransen als nieuwe
ten, carnaval 1986.
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'weer' een carnavalstoernooi ging organiseren. Het
is dus aan te nemen dat in
februari / maart 1980 het
eerste toernooi werd gehouden. In de beginjaren
werd deze activiteit georganiseerd door het bestuur, daarna door de
feestcommissie, later door
de Technische Commissie
en weer later overgenomen door de Bijzondere
Activiteiten Commissie. De
sportzaal werd omgetoverd tot een circuit met de
meest krankzinnige spelletjes op badminton gebied. Bij zo'n toernooitje
behoorde handicaps die
konden bestaan uit een
stuk zwart plastic over het
net hangen, twee spelers
die met de handen aan elkaar waren gebonden,
linkshandig spelen enz.
Alsof de handicaps al niet
moeilijk genoeg waren om
ook nog een shuttle over te
slaan, waren de diverse
kostuum-creaties
op zich ook al
moeilijk genoeg
om te spelen. Zo
waren er twee leden die verkleed
waren als shuttle
en twee leden verkleed als shuttlekoker dat meer
recrean- hinder gaf dan de
handicaps op de
MINIMIKS Maart 2015

door Rien van Kessel
banen. De winnaars kregen de troostprijs en de
verliezers de eerste prijs.
Logisch bij een carnavals
toernooi. Het mooiste carnavalskostuum werd beoordeeld door een geheime jury. Zowel bij de jeugd
als bij de senioren waren
deze toernooitjes een succes en werd de avond dan
ook druk bezocht. De leden vierde carnaval, gewoon bij Mixed.
Een stukje uit een uitgebreid verslag voor het carnavalstoernooi uit 1984;
'De oude opa had zijn
kleinzoon meegebracht.
Opa was niet meer zo vlug
en had last van reumatiek.
Hij was gewapend tegen
de harde smash van de tegenstander door een ingebouwde
paraplu-racket.
Door een grote tros gasgevulde ballonnen misleide
hij elke tegenstander'.
De spelers gingen regelmatig naar de versierde
kantine om een alcoholisch drankje achterover te
slaan waardoor de sfeer er
in de zaal steeds gezelliger
en vrolijker op werd.
Bij de jeugd had de leiding
hun handen vol aan het ordelijk laten verlopen van
het carnaval. Alle leden
namen verkleed aan het

carnavalstoernooitje deel
en de mooist verkleedde
kreeg een prijsje. Met
name dorpsgenoot Albert
Maas deed veel moeite om
er carnavalesk uit te zien.
Het was altijd erg gezellig
zowel in de zaal als in de
kantine van sporthal d'n
Ekker. Persoonlijk kan ik
me nog herinneren dat we
in polonaise vanuit de
sportzaal via de hal en de
trap naar de kantine liepen, daar een rondje
maakte en dezelfde weg
weer terug. In de kantine
werd onder het toeziend
oog van barman Ron Muller gezellig carnaval gevierd en gingen de voetjes
van de vloer.
Ja, dat waren nog eens
(carnavals)tijden bij Mixed.
Ik speek dan over begin jaren tachtig. Een tijd dat er

op scholen nog niet aan
carnaval werd gedaan,
men niet of minder op vakantie ging. Kortom het
carnavalstoernooi
bij
Mixed was voor de leden
toen een welkome afwisseling op hun dagelijkse
beslommeringen.

Dat werd anders tegen het
einde van de jaren tachtig.
Na het carnavalstoernooi
in 1987 schrijf ik zelf als redactie- en BAC-lid een artikel over het wegblijven
van de leden op dat toernooi. Er zou nog eens
goed over nagedacht worden wat Mixed met het carnaval zou gaan doen het
volgend jaar. In dat volgende jaar,1988, werd er geen
carnavalstoernooitje georganiseerd. Er werd gewoon lekker gespeeld en
gezellig gedronken
in de kantine. Maar
het was wel duidelijk
dat het gezellige
carnaval bij Mixed
z'n langste tijd had
gehad.
In 1989 schreef Albert Maas in het
clubblad dat de opkomst dat jaar toch
weer was opgelopen en dat er in de
kantine zelfs op
hoempapa muziek
werd gehost. In
1990 werd door de
toernooicommissie
Jan Driessens en Dora Polman (midden) op een zwak-sterk toeréén van de gezellige carnavals avonden bij
nooi georganiseerd
BC Mixed.
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Rien van Kessel

en zorgde de BAC voor
een carnavalssfeer in de
kantine. Ook de jeugdleden vierde carnaval, zij
waren wel verkleed en deden een behendgheidstoernooitje. In 1991 en
1992 was er het zelfde recept bij Mixed voor wat betreft het carnaval, maar de
concurrentie van de scholen werd duidelijk voelbaar.
In 1993 spreekt voorzitter
Henny Spaan dat de carnaval bij Mixed wellicht niet
meer haalbaar was. In
1994 waren er 32 leden
aanwezig. In 1996 houdt
het carnaval bij Mixed definitief op te bestaan, er is te
weinig animo. In het clubblad van 1996 vond ik een
artikel over het carnaval bij
Mixed dat eindigt met: ‘natuurlijk mag je een boerenkiel aantrekken en kan er
gehost worden in de kantine, maar dan wel op eigen
initiatief’.
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Badminton Nederland nieuws

door Ruud Fransen

DKC pakt historische titel in Carlton eredivisiefinale seizoen
2014-2015
Op 21 februari stonden
DKC uit Den Haag en
Duijnwijck uit Haarlem tegenover elkaar in de finale
van de Carlton eredivisie.
Deze final werd gespeeld
in de Maaspoort in Den
Bosch.
Aangezien Duijnwijck deze
titel al voor de 25e keer
kon winnen en DKC nog 0
titels op de teller had staan
begon laatstgenoemde als
absolute underdog aan
deze wedstrijd. Dit terwijl
beide teams in de competitie volledig aan elkaar gewaagd waren.
Gelukkig waren ondergetekende in zijn functie als
voorzitter van de HBB en
Marlie weer uitgenodigd
om deze dag als VIP bij te
wonen. Na een mooie demonstratietraining en een
heerlijke lunch nam de
voorzitter van badminton
Nederland het woord om
iedereen welkom te heten.
Speciaal welkom was hier-
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bij gericht aan de voorzitter van NOC-NSF, dhr.
André Bolhuis. Gezien de
geschiedenis van afgelopen jaren waarin BN de
olympische status was
kwijtgeraakt was de aanwezigheid van de voorzitter dan ook een heel mooi
gebaar richting BN dat
men weer op de goede
weg zit.
Dit werd ook beaamt door
dhr. Bolhuis in zijn speech.
Er was zelfs al een subsidie van € 47.500,= toegezegd voor de verdere ont-

MINIMIKS Maart 2015

wikkeling van de badmintonsport. Hiermee gaf hij
duidelijk aan dat BN weer
op het juiste pad zit voor
wat betreft het beleid en de
toekomstvisie. Het spreekt
voor zich dat deze opmerking met een groot applaus
werd beloond.
Tijdens deze speeches arriveerde meerdere bussen
met enorm enthousiaste
fans, met name de fans
van DKC lieten zeer duidelijk merken dat ze binnen
waren, dit zou de gehele
dag ook zo blijven. Er

stond een grote ooievaar
(symbool voor Den Haag)
en er hingen talloze spandoeken, daarnaast waren
er vele liederen ingestudeerd, alles om hun team
te ondersteunen. De fans
van Duijnwijck deden ook
wel hun best maar kwamen vocaal toch wel tekort. De vraag was of dit
ook op de baan zo zou zijn.
Toen bleek dat DKC ook
nog eens in exact dezelfde
shirts speelde als BC
Mixed was onze voorkeur
voor deze vereniging eigenlijk al bepaald.
DKC begon de wedstrijd
goed en kwam via het
mannendubbel
Michiel
Kruijt en Dennis van
Daalen de Jel op een 1-0
voorsprong. In twee games
werd met 21-19 en 21-12
gewonnen van het koppel
Iikka Heino en Jerry Natenstedt van Duinwijck. Al
snel daarna stond het weer
gelijk, doordat de vrouwen
van Duinwijck, Alexandra
Langley en Akvile Stapusaityte wisten te winnen
van het DKC-duo Alida

Chen en Ginny Severien
met 21-13 en 21-19.
Het verschil in punten in de
wedstrijd werd daarna
door DKC gemaakt in de
enkelspelen. Zo liet Mark
Caljouw de Fin Anton Kaisti met twee keer 21-9
compleet kansloos, versloeg Alida Chen Dorien
Lups ook in twee games
(21-16, 21-7) en versloeg
Dennis van Daalen de Jel
in een gelijkopgaande
strijd Iika Heino met 23-21,
16-21 en 21-15. Door winst
van Akville Stapusaityte
op Ginny Severien met 2119 en 21-8 werd de stand
zo 4-2 voor DKC.
In een gelijkopgaande en
zeer spannende wedstrijd

MINIMIKS Maart 2015

in het gemengddubbel tussen Veerle Wijers/Michiel
Kruijt voor DKC en Betty
Timmerman/Anton Kaisti
voor Duinwijck werd uiteindelijk de winst en dus de
titel door DKC gepakt. Nadat de eerste twee games
een 1-1 stand hadden opgeleverd, leek het er op dat
Duijnwijck nog een laatste
wedstrijd uit het vuur zou
slepen. Maar bij een 19-19
stand, werd het uiteindelijk
toch nog sensationeel 2119 voor DKC en konden de
uitzinnige,
enthousiaste
fans uit Den Haag feest
gaan vieren. De BBF had
ervoor gezorgd dat de organisatie perfect was geregeld. Er waren zelfs talenten uit de jeugdopleiding opgeroepen om de
teams bij opkomst te begeleiden. Het was dan ook
erg leuk om te zien dat één
van deze talenten ook lid
was van BC Mixed, namelijk Novi Wieland. Al met al
was dit een meer dan geslaagde dag met prachtig
badminton en een verdiende winnaar!
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Emmers en vierkante meters
Oh wat was het vroeger
toch fijn om toernooien te
spelen. Munne maat (Ton
de preses) en ikke speelden zo’n beetje op alle
jeugdtoernooien in de
HBB. Zo’n beetje? Alle
toernooien werden gespeeld. Immer onder de
trouwe begeleiding van
Toon en Annie Slaets.
Toon was onze vaste en
trouwe chauffeur en hij
bracht ons in al die jaren
de wereld rond. Toon was
tevens 2 jaar onze teamcoach toen we nog in de B
en A klasse competitie
speelden (twee jaar op rij
kampioen onder zijn leiding).
Ik heb eens lopen rekenen.
We hebben in 4 jaar tijd
ongeveer 120 toernooien
gespeeld en 54 competitiewedstrijden. Totaal dus
174 zondagen (en zaterdagen) waarop de Slaetsen
onze vaste bodyguards
waren. Zo’n beetje op de
leeftijd die Ton en ik nu
hebben. Een leeftijd waarop er genoeg te doen is in
en om het huis.
En wat was er te doen in
de sporthallen? Nou? Hele-maal NIKS, geen barst,
geen moer, geen spaan,
niemendal, nihil, noppes,
nul,nul komma nul, zero.
Behalve koffie drinken. Ja,
en wedstrijden kijken na-
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tuurlijk. Koffie drinken dus.
Ik heb eens lopen rekenen.
Op een gemiddelde zondag drink je toch al gauw 7
koppen koffie. In een
sporthal wordt dat algauw
10 koppen, want ja, er is
tenslotte NIKS TE DOEN!!
10 koppen koffie op 174
zondagen (en zaterdagen)
dat wil zeggen 1740 koppen koffie. Op zich is dat
niet zo heel erg want: Koffie verlaagt het risico op
diabetes type 2. Komt dat
even mooi uit. Een van de
symptomen van Diabetes
type 2 is slechter zien. Dus
dankzij al die wedstrijden
van munne maat en mijzelf
hebben Toon en Annie
heel lang geen bril nodig
gehad. Bij regelmatig koffie drinken loop je aanzienlijk minder risico op de
Ziekte van Parkinson. Dat
is dan weer vooral handig
wanner je koffie wilt drinken. Koffie is goed voor de
darmflora. Hum ja, daar
kan ik dan wel vanalles
over schrijven. Maar laat ik
het er maar ophouden dat
we vooral een gezonden
flora en fauna moeten hebben. We doen tenslotte alles voor een beter milieu.
1740 koppen koffie dus.
Ik heb eens lopen rekenen.
1 kopje is ongeveer 20
centiliter. En 5 koppen is
dan 1 liter. 1740/5 is dan
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door Arne vd Wijdeven

348 liter koffie. In een emmer gaat 10 liter. Dus Toon
en Annie hebben ieder
34,8 emmers koffie gedronken. Laten we het voor
het gemak maar even afronden naar 35 volle emmers koffie, PER PERSOON! Ga er maar aan
staan.
En dan die stoeltjes en
banken. Oh man vraag me
maar niets daarover. Oh, je
wilt meer weten? Ok dan.
Ik heb eens lopen rekenen.
Op die 174 zondagen (en
zaterdagen) hebben we
van 9 in de morgen tot 5 in
de middag toernooien gespeeld. Helaas waren Ton
en ik best goed en stonden
we altijd wel in de finale.
De competitiedagen liepen
van 9 tot 1. Dus 120 toernooien maal 8 uur en 54
competitiewedstrijden
maal 4 uur. Dat is 1176 uur
zitten op harde stoelen en
banken. Onderzoek heeft
uitgewezen dat langer dan
2 uur achter elkaar zitten
risico oplevert je krijgt
meer buikvet en je hebt
een hoger risico op osteoporose, hartproblemen, diabetes. Hee daar is de diabetes weer. Dat hebben
we opgelost met onze 35
emmers koffie. Dat dan
weer wel. Nu is 1174 uur
zitten behoorlijk veel meer
dan 2 uur zitten. Oef. Nu

zijn Annie en Toon allebei
topsporters. Dus dat zitwerk wordt wel weer opgelost door veelvuldig bewegen. Ook daar helpt de koffie wel weer bij. Maar goed
zitvlees.
Ik heb eens zitten rekenen.
De gemiddelde bips op
mijn leeftijd is zo’n beetje
45 cm maal 45 centimeter.
Dat is dus 2025 cm2. Ofwel 0,2 vierkante meter.
1174 uur heeft 60 minuten.
Dus totaal 70440 minuten.
Maal 0,2 vierkante meter is
14088 vierkante zit minuutmeters. Een badmintonveld meet 81,74 vierkante
meter (6,1 maal 13,4). Dat
is een volledig veld voor
een dubbelspel. 14088 ge-

deeld door 81,74 is gelijk
aan 172,35 badmintonvelden. Voor een enkelspel is
dat 203 badmintonvelden.
Gemiddeld 188 badmintonvelden. Dus Toon en
Annie hebben voor al deze
zondagen (en zaterdagen)
188 badmintonvelden aan
zitvlees gekweekt. PER
PERSOON!
Ik heb eens zitten rekenen.
In onze sporthal liggen 10
badmintonvelden. Dus 188
gedeeld door 10 is 18,8
(afgerond naar 19) sporthallen. Waaaat???
Dussssss. Als ik het goed
begrijp dan hebben onze
begeleiders/bodyguards/
coaches Toon en Annie
voor munnen maat en mij

George 50 jaar

in 4 jaar tijd 35 emmers
koffie gedronken en 19
sporthallen aan vierkante
meters zitvlees gekweekt.
PER
PERSOON!
En
slechts in 4 jaar.
Tijd voor een lintje.
Dus beste ouders van badmintonspelende kinderen.
Lust u graag koffie? Is zitten een hobby? Nou dan
hebben we een geweldige
tijdsbesteding voor u: laat
u kinderen veel competitie
en toernooien spelen.
Toon en Annie, even zonder gekheid, heel hartelijk
dank voor al die superjaren
van wedstrijden en toernooien!

door Ton Slaets

Op zaterdagavond 21 maart waren een aantal
Mixedleden uitgenodigd op het feest van George. Hij werd 50 en vierde dat groots in een
mooie zaal in Oss. Het werd een dolle avond,
er werd veel gedanst, er speelde een bijzonder
goede band en ze hadden Pepsi cola (voor insiders). George, nogmaals bedankt voor de
uitnodiging en het geweldige feest.
Delegatie BC Mixed.

PEDICURE
A.R. MEIJERS

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

Voet- en schoenkundig
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Er werd gemopperd, over
de nieuwe shuttles, zelfs
het bestuur deed daaraan
mee, want er was 400 gulden meer uitgegeven aan
shuttles dan was begroot.
Ze gingen te vaak stuk!
Er stond een tussenstand
van de negen Mixedteams
in het clubblad. Mixed 5 en
Mixed 8 zaten goed in de
race om de titel, ze waren
lijst aanvoerder in de eerste
en vierde klasse. Mixed 4
en Mixed 6 hadden ook
kansen, want die stonden
op de tweede plaats in de
eerste en tweede klasse.
Mixed 3 en Mixed 9 stonden op een derde plaats,
maar wel een wedstrijd
minder gespeeld, ook in de
eerste en derde klasse.
Mixed 1 en Mixed 2 stonden op de vierde plaats in
de hoofd- en overgangsklasse.
Mixed 7 krijgt het moeilijk,
ze staan op de zesde
plaats.
Beste competitiespeler was
Tiny Verbrugge met 17 gewonnen tegen 1 verloren
partij.
Er was dat jaar ook carnaval gevierd, georganiseerd
door de BAK, die er een
leuk toernooi van had gemaakt, waar ongeveer 45
leden aan mee hadden gedaan. Vanaf tien uur feest

36

in de kantine met ongeren uit de vierde klasse .
veer 60 personen. Dat
Het eerste team was uit
maakte dat het een geelkaar gevallen en dit zou
slaagde carnavalsavond
ook wel eens het einde
werd.
van de vereniging kunnen
Het ledenaantal was opbetekenen. De competitie
gelopen tot 158, waarvan
spelende jeugd heeft en93 senioren. Totaal 22
kele seizoenen kunnen
nieuwe jeugdleden, waarkijken naar wedstijden van
onder Rob Boetzkes en
Carlton ’80, dat op het
Wendy Verbrugge en
hoogste niveau speelde in
Martijn Coppens. De
de Nederlandse badminjeugdtraining was met een
ton competitie. ’s Morgens
half uur verlengd en verHBB competitie, ’s middeeld in twee blokken van
dags op de tribune kijken
één uur. Martijn is, nadat
naar de NBB competitie,
hij gestopt was bij de
met alle toppers. Volgens
jeugd, weer terug als lid
de Minimiks van maart
en hij is het spelletje niet
1990: Zwanenzang Carlverleerd.
ton ’80. Na enkele topjaRien van Kessel had een
ren het einde van de club.
ontmoeting ( in Boerdonk)
met de familie Slaets, die
Humor uit Even lachen:
toen allemaal lid waren
“Vader, zijn dit chrysanten
van BC Mixed. Zoon Rob
of anjers?”
speelde toen even niet,
“Chrysanten, jongen!”
herstellend van een knie“Hoe schrijf je dat?”
operatie.
“Misschien zijn het toch
De jeugdleden kregen een
wel anjers, jongen.”
inschrijfformulier voor het allereerste
kampweekend.
De datum was
bekend,
per
fiets naar de
Bedafse bergen in Uden.
Ook een artikel
over
Carlton
Carnaval bij de Mixed jeugd. Een van de spelle’80. Het team tjes het omgooien van foto’s van begeleiders.Een
zou degrade- grandioos succes.
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Website BC Mixed
WEBSITE BCMIXED
ook voor nieuwe leden
De afgelopen maanden
heeft Mixed een aantal
nieuwe leden aan zich gebonden. Deze leden hebben wellicht de weg naar de
verenigingswebsite
nog
niet gevonden. Daarom,
speciaal voor de nieuwe le-

den; kijk ook eens op onze
website www.bcmixed.nl
Je vindt hier de laatste
nieuwtjes over de vereniging (gastenboek), foto's
van activiteiten (foto-pagina). Maar ook het huidige
en oudere clubbladen in
kleur, een uitgebreide geschiedenis van het roemrijke verleden van Mixed,

door Rien van Kessel
de kalender van wat er te
doen is de komende tijd,
de spelregels van het badminton en nog veel meer.
Dus bekijk de website
maar eens een keer.
Heb je daarover vragen
en/of opmerkingen laat
het ons weten; website@
bcmixed.nl

Verslagen senioren competitie.
Mixed 2 ,
Overgangsklasse 1
Door Ton Slaets

Mixed 2 op titelkoers
Op 1 en 8 april speelt
Mixed 2 de laatste wedstrijden van de competitie
in de Overgangsklasse 1.
Na twee cruciale wedstrijden tegen Fair Play en
Ganzeveer heeft het team
een goede uitgangspositie
voor het behalen van het
kampioenschap.
Tegen Fair Play werd eerder dit seizoen met 5-3
verloren. De inzet was om
het deze keer in ieder geval beter te doen. Toch is
de tegenstander uit Hel-

mond een lastig te nemen
horde. Omdat Mixed het in
de dubbels al liet liggen
(alleen de HD werd gewonnen), moesten drie van de
vier singles worden gewonnen om een gelijkspel
uit het vuur te slepen. Beide mannen (Ruudje en
Paulie) wonnen hun partij,
maar helaas kwamen de
dames net iets tekort. Met
een 5-3 verlies is er nog
geen man over boord.
Ganzeveer was
de volgende tegenstander. De
start van de wedstrijd was dit keer
duidelijk
beter.
Na de dubbels
stond het 2-2. In
de enkelspelen
kwam de spanning tot een cliMINIMIKS Maart 2015

max in de laatste wedstrijd
van Dorien. In een ultieme
3 setter ging de winst (met
een laatste set van 22-20)
naar Dorien en dus de
wedstrijd met 5-3 naar
Mixed. Omdat Mierlo in de
andere wedstrijd verloor
betekent dit dat Mixed 2
opnieuw de koppositie inneemt.
Met nog twee wedstrijden
te gaan blijft het dus zeer
spannend.

37

Mixed 4 ,
Tweede klasse 1
Door Bas Fransen

Mixed 4 vs Gemert 5
Op woensdag 28 januari
stond er in de tweede klasse een topper op het programma: Mixed 4 tegen
mede titelkandidaat Gemert 5. Na een verloren
wedstrijd tegen de andere
titelkandidaat
Phoenix
moesten we ons zien te
herstellen en een resultaat
zien neer te zetten tegen
Gemert. De eerste wedstrijd tegen Gemert was
geëindigd in een 4-4 gelijkspel, het zou dus lastig
genoeg worden.
Natuurlijk begonnen we de
wedstrijd met ons vaste
eerste gemengd dubbel
koppel, Anniek en Jeroen.
Meteen een zware wedstrijd die beide kanten op
kon. De eerste set werd
duidelijk verloren door
onze mixers, maar dat
werd overtuigend hersteld
in de tweede set. Meteen
een derde set nodig, een
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spannende derde set die
helaas niet de goede kant
op ging en gewonnen werd
door Gemert. De tweede
gemengd dubbel is normaal gesproken voor Evelien en mij, maar omdat
Evelien zo nodig naar één
of ander concertje moest…
vrienden van Amstel live
ofzo, mocht ik dit keer met
Angela spelen. De eerste
set waren we beter, maar
zo slordig dat we de set
toch met 21-23 weg gaven.
De tweede set werd nog
veel slordiger en ging ook
naar Gemert. Een nette
0-2 achterstand na de gemengd dubbels.
Tijd voor de heren dubbel,
Bas van Lieshout en ik, de
bassen, stonden voor een
zware klus. Dat merkten
we in de eerste set, die we
vrij simpel verloren. De
tweede set was stukken
beter en bijna haalden we
er een derde set uit, helaas
kwamen de heren van Gemert met een eindsprintje
waardoor ze als nog de
0-3 tussenstand op het formulier konden aantekenen. Gelukkig hebben we

MINIMIKS Maart 2015

altijd nog ons geheime wapen, de dames dubbel, die
nog geen één keer verloren werd dit seizoen. En
ook zonder Evelien, maar
dus met Angela en Anniek
werd de dubbel gemakkelijk gewonnen. De dames
zorgden voor ons eerste
punt.

dus jammer genoeg een
3-5 verlies voor ons team
en een kampioenschap lijkt
nu ver weg.
Na het traditionele schaaltje gemengd en een paar
glazen fris/bier gingen we
weer terug naar Beek en
Donk. We kunnen ons nu
voorbereiden op de eerstvolgende wedstrijd tegen
BCAB, pas over iets meer
dan een maand. Angela
bedankt voor het invallen!

Mixed 4 ,
Tweede klasse 1

De singels dan, waarvan
er nu 3 gewonnen moesten worden om onze voorsprong op Gemert te behouden. Als eerste Jeroen
tegen dn duikert (de eerste
heer van Gemert ligt gemiddeld per set 3x op de
grond). Jeroen ging zoals
altijd tot het uiterste en na

19-21 en 21-19 moest er
een derde set aan te pas
komen.
Trommelgeroffel…. Heuj! 2-3! Ondertussen was ook Anniek aan
haar singel begonnen, tegen de sterkste dame die
ze in de eerste competitiehelft tegen was gekomen.
Maar daar was in deze
wedstrijd weinig van te
merken, Anniek had vrijwel
geen moeite met haar tegenstander en bracht ons
gelijk met Gemert. De derde singel was voor Liesje,
maar Bas kwam niet lekker
in de wedstrijd en kon hem
niet naar zijn hand zetten.
Helaas dus een winstpartij
voor Gemert. In de laatste
singel van de avond mocht
Angela aantreden, ook Angela speelde zich helemaal moe, maar helaas
werd ook deze wedstrijd
verloren. Dit betekende

Door Anniek v Leuken

Mixed 4 - BCAB 5

De eerste set werd gemakkelijk gewonnen. Helaas
ging de tweede set net verloren. De derde set moesten ze dus winnen en dit
lukte natuurlijk ook. Onze
enige Bas deze avond
speelde de gemengd dubbel met Evelien, zij hebben
nog niet eerder samen gespeeld. Ze verloren helaas
allebei de sets met 21-17.
Dan de herendubbel met
Jeroen in plaats van Fransje. Ze waren er in de eerste
set erg dicht bij, het werd
21-19. De tweede set ging
iets moeizamer en werd
ook verloren. Het stond nu
2-1 voor BCAB. Evelien en
Anniek waren niet van plan
om de dames dubbel weg
te geven. Deze zijn tot nu
toe nog allemaal gewonnen. Er werd met gemak
van BCAB gewonnen, 21-9

Na de twee verloren wedstrijden tegen Phoenix en
Gemert waren we er op
gebrand om van BCAB te
winnen. Helaas moesten we het
deze avond
zonder
Fransje
doen, hij had
een
tentamen. Tijdens
het tentamen
hebben we
hem mentaal
gesteund en
andersom.
De
eerste
gemengd
dubbel van
Jeroen
en
Anniek beDD van Anniek v Leuken en Evelien Kuijpers
gon
goed.
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en 21-7. De singles moesten bij ons voor de punten
gaan zorgen. Jeroen ging
vastberaden van start. Dit
was terug te zien in de eerste set: 21-14. De tweede
set ging net zo soepel als
de eerste set, weer een
punt binnen. Anniek heeft
tot nu toe nog geen single
verloren en dat wilde ze
graag zo houden. Het werd
haar niet moeilijk gemaakt.
In de eerste set kwam de
dame van BCAB tot 11
punten, in de tweede set
lag het tempo hoog en waren het er maar 4. Ook Bas
ging voor de winst. Waar
de eerste set nog moeilijk
was en de tegenstander tot
maar liefst 18 punten
kwam, was de tweede set
compleet anders. De heer
van BCAB was erg moe na
het vele lopen in de eerste
set en hij kwam nu dus niet
verder dan 7 punten. Goede wedstrijd van Bas! Op
dit moment staan we 5-2
voor en is de winst binnen!
De vorige keer hebben we
met 5-3 gewonnen, nu hopen we met een 6-2 overwinning naar huis te gaan.
Elk punt telt, dus hopelijk
wint Evelien haar single.
Dit doet ze natuurlijk in
twee sets en ze maakt het
niet erg spannend voor het
publiek. Al met al een goede wedstrijd, dus we gaan
tevreden snackjes eten en
drankjes doen met z'n allen.
Groetjes Anniek
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Mixed 6,
Derde klasse 1
Door Angela van Gelder
Mixed 6 heeft na een aantal maanden verplichte
pauze weer twee competitie wedstrijden gespeeld.
Op Woensdag 11 maart
mochten we tegen Con
Brio, het enige op woensdag spelende team in onze
poule. In verband met de
Beker wedstrijd in Beker 4,
werd ons team aangevuld
met Bas Fransen (in andere verslagen ook wel
Fransje genoemd). Bas en
Veerle mochten het spits
afbijten. In de eerste set
konden ze nipt winnen
maar in de tweede en derde set konden ze geen
vuist meer maken tegen

Angela van Gelder
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het ervaren duo Stefan en
Femke van Con Brio. Jammer, goed gewerkt. In de
tussentijd werd op de wisselbaan de tweede gemend dubbel gespeeld
Tonny en ik mochten het
opnemen tegen Leon en
Anja. De eerste set wordt
door ons vrij makkelijk gewonnen en om de tweede
set werd hard gevochten.
Helaas konden we het aan
het einde van de set niet
waarmaken. Dan de derde
set maar winnen. Yes dat
lukte. De heren- en damesdubbel werden ook
weer bijna gelijktijdig gespeeld (dat word een vroegertje dachten we nog) en
ja helaas, beide partijen
gingen naar Con Brio. Bas
en Veerle hadden nog iets
recht te zetten na hun verlies in de gemengd dubbel,
dat was te merken
want ze gingen er
echt voor in hun
singles. Bas had
nog 3 sets nodig
voor de winst
maar Veerle wist
het in twee set te
klaren.
Helaas
geen winst maar
wel een gezellige
avond en toch nog
‘heel’ laat in de
kantine.
Donderdag
19
maart mochten we
weer, ditmaal tegen het altijd gezellige team van

Heiakker 2. De opstelling
was als volgt: 1ste gemengd dubbel: Maarten en
Angela; 2de gemengd
dubbel: Teun en Veerle;
heren dubbel: Maarten en
Teun; dames dubbel: Angela en Veerle, de singles
werden in dezelfde volgorde verdeeld.
Als je goed hebt geteld
dan weet je dat we met vieren waren en onze tegenstander was dat ook. De
eerste extra baan hebben
we daarom afgewimpeld,
ook de tweede keer kwam

het bij ons niet uit. Als we
nu maar niet heel laat klaar
zouden zijn, de zaalwacht
vreesde ervoor, haha.
Maarten en ik hebben dit
seizoen nog maar één gemengd dubbel samen gespeeld en dat hadden we
gewonnen. Dat was een
mooie opsteker voor deze
partij alleen wisten we dat
toen nog niet. Maar goed,
Maarten en Angela = een
gouden koppel (ahum) .
We rekenden in twee sets
af met Henry en zijn maa
tje en daarna deden Teun

en Veerle het zelfde. De
heren dubbel was ook
voor ons en de dames
dubbel ook en dat allemaal
in twee set, een unicum
voor Mixed 6. Bij de singles kwamen er meer sets
aan te pas. Maarten won
in twee sets, Teun won in
twee sets, Veerle won in
drie sets en ik verloor in
drie sets. Een winst van
7-1.
Op naar de laatste wedstrijd van het seizoen op
23 april tegen Rooise BC.

Standenlijst
Topklasse

Overgangsklasse 1

1ste klasse 2

1

Con Brio 1

10-68

1

Mixed 2

10-47

1

Mixed 3

10-59

2

Gemert 1

10-53

2

Mierlo 2

11-46

2

Fair play 2

10-55

3

Mixed 1

10-40

3

Ganzeveer 3

11-44

3

Gemert 3

10-44

4

Ganzeveer 1

11-40

4

Fair Play 1

10-37

4

Hanevoet 4

11-40

5

Gemert 2

10-38

5

Brabantia 3

10-40

5

Sm Bruang 3

10-35

6

Con Brio 2

11-29

6

Sm Bruang 2

10-39

6

Con Brio 6

10-32

7

Phoenix 1

10-20

7

Boemerang 1 10-29

7

Brabantia 4

11-23

2de klasse 1

3de klasse 1

3de klasse 2

1

Mixed 4

10-48

1

Hanevoet 5

11-47

1

Mixed 5

10-71

2

Gemert 5

10-47

2

Gemert 6

10-38

2

Mierlo 4

11-53

3

Phoenix 3

9-45

3

Con Brio 7

10-34

3

Sm Bruang 4

9-51

4

BCV 3

9-35

4

Mixed 6

11-29

4

Con Brio 8

9-38

5

SRH 2

9-33

5

Rooise BC 2

10-28

5

Gemert 7

10-25

6

Ganzeveer 4

9-28

6

Heiakker 2

10-20

6

Ganzeveer 5

11-22

7

BCAB 5

10-28

7

Never down 2 10-20

7

Mixed 7

10-20
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Programma en uitslagen senioren
Uitslagen

Programma febr/mrt 2015

25-2

Mixed 1-Gemert 2

3-5

26-2

Hanevoet 5-Mixed 6

6-2

04-3

Mixed 5- Con Brio 8

6-2

do

Mixed 2 - Fair Play 1

3-5

wo 1-4

Mixed 3- Gemert 3

6-2

Mixed 4 - BCAB 5

6-2

05-3

wo 25-3
26-3

wo 8-4

Mixed 3 - Con Brio 6

15

Ganzeveer 4 - Mixed 4

3

Mixed 1 - Con Brio 1

4

Mixed 7 - Con Brio 8

5

Mixed 2 - Boemerang 1

2

Gemert 1 - Mixed 1

4

Mixed 7 - Mierlo 4

1-7

Brabantia 3 - Mixed 2

13

11-3

Mixed 6 - Con Brio 7

2-6

Fair play 2 - Mixed 3

11

12-3

Con Brio 2 - Mixed 1

4-4

Mixed 5 - Sm Bruang

15

15-3

BCV 3 - Mixed 4

3-5

wo 22-4

Gemert 7 - Mixed 7

2

18-3

Gemert 7 - Mixed 5

1-7

do

Mixed 6 - Rooise BC 2

10

Ganzeveer 5 - Mixed 7

4-4

Mixed 4 - SRH 5

2

Ganzeveer 3 - Mixed 2

3-5

Brabantia 4 - Mixed 3

0-8

Heiakker 2 - Mixed 6

1-7

19-3

23-4

Auto en Motorrijschool
DE JONG

Scoringspercentages Heren

Scoringspercentages Dames

TOTAAL

TOTAAL
1

Evi v Rixtel

s

w

%

30

27

90

1

s

w

%

Martin Kuijpers

33

32

97

2

Anke v Dijk

21

18

86

2

Ruud v Kilsdonk

22

21

95

3

Anniek v Leuken

30

25

83

3

Martijn v Oeffel

24

22

92

4

Evelien Kuijpers

27

22

81

4

Ton Slaets

16

13

81

Rob Hollanders

19

15

79

5

Ellen Kuhn

21

17

81

5

6

Sabitri Heesakkers

20

12

60

6

Max v Riet

15

11

73

7

Veerle van Riet

21

12

57

7

Gert Lahaije

33

21

70
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Rabobank Peel Noord voelt zich betrokken bij de gemeenschap
Van de vrijwilligers achter de bar, de bestuursleden ven de stichting, tot de
materiaalmannen op het veld. Elke dag zetten we ons samen in om verschillende
initiatieven mogelijk te maken. Zodat onze buurt een topbuurt blijft.

Een aandeel in elkaar
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Hallo jongens en meisjes,
Wat leuk dat jullie mee gaan op kamp!
Wij hebben al helemaal bedacht wat we allemaal gaan doen.
Maar dat verklappen we natuurlijk nog niet allemaal.
Een paar dingen willen we wel vertellen, want jullie zijn nog nooit eerder
bij ons geweest.
Wij wonen niet zo ver bij jullie vandaan, dus jullie kunnen met de fiets
komen.
Tijdens de spelletjes gaan we ook de bossen in, dus neem geen nieuwe
kleren mee.
We hebben hele fijne bedden voor jullie klaargezet. Dus geen gedoe met
luchtbed en pomp. Je slaapt lekker in je eigen slaapzak en op je eigen
kussen. Als je daar tenminste tijd voor hebt??
MINIMIKS Maart 2015
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Nieuwe jeugdleden

Sofie van de Laarschot wordt op 30 maart 10 jaar. Ze

woont in Lieshout en zit hier op basisschool de Driehoek. Ze zit
in groep 6 bij juffrouw Suzanne en Jacobine. Ze wil later Patissier worden. Ze is gaan badmintonnen omdat haar oudere zus
dit ook deed. Sofie speelde eerst bij BC Lieshout, maar ze wilde graag naar een andere club. Bij BC Mixed heeft ze maar 1
bekende en dat is Niels, hij zit bij haar in de klas. Ze vindt
Mixed heel erg leuk en ze speelt het liefste de forehand.
Naast badminton speelt ze viool en hobo.

door Marlie Fransen

Jasper Wissmann is 12 jaar en zit op basisschool De Mul-

dershof in groep 8b bij juffrouw Eline. Hij is gaan badmintonnen
door Lucas van Deursen. Op de vriendjesavond vond hij badmintonnen zo leuk dat hij er meteen bij wilde. Ook Stan en Andrew
kende hij al. Hij vindt BC Mixed een leuke club. Jasper wil graag
competitie gaan spelen. Naast badminton kijkt Jasper graag filmpjes en houdt hij van gamen en van feestjes bouwen.

Fenna vd Meulengraaf

is 6
jaar en zit op de Bernadetteschool
in Mariahout in groep 2 bij juffrouw Marion, juffrouw Eline en
juffrouw Andrea. Ze wil graag dierenarts worden. Fenna is gaan
badmintonnen omdat haar mama en opa ook al heel lang badmintonnen. Ze vindt het gewoon leuk. Het leukste vindt ze
gewoon overslaan. Fenna wil wel competitie gaan spelen
maar dan moet ze eerst nog goed oefenen. Naast badminton speelt ze ook graag toneel. Op woensdag 1 april (dit
is geen grapje) heeft ze haar eerste echte voorstelling.

Imke en Lieke Naus zijn een tweeling van 8 jaar en ze komen uit Gemert. Imke

en Lieke zitten bij elkaar in de klas, in groep 4 bij juffrouw Esther. Naar school gaan
vinden ze erg leuk maar ze weten allebei nog niet wat ze later willen worden. Misschien
iets met dieren. Ze hebben zelf ook een konijn, Nijntje, die bij hen in de speelkamer altijd
los mag rondlopen. Na het behalen van hun zwemdiploma C mochten ze een andere
sport uitzoeken en badmintonnen leek hen gewoon
leuk. Sinds begin dit jaar zitten ze bij BC Mixed
en ze vinden het een hele leuke club. Ze krijgen goed les van Marieke. De oefening om
hun papa en mama te bekogelen ,die in de
kantine naar hen kijken vinden ze heel leuk.
Eigenlijk vinden ze de hele training heel leuk
en ze vinden het fijn om in kleine groepjes te
trainen. Ze spelen nu nog geen competitie
maar het lijkt Imke en Lieke wel leuk om
dat een keertje te gaan doen. Ze spelen graag met lego Friends, knutselen veel en springen graag op de
trampoline. Ook skeeleren vinden ze
leuk.
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Janne van de Laarschot

is de oudere zus van Sofie. Ze is
11 jaar en zit ook op de openbare basisschool De Driehoek in
Lieshout. Janne zit in groep 8 bij
Meneer Daan Derks. Later wil ze graag papa’s winkel overnemen. (Het verswarenhuys in Beek en Donk). Ze is gaan badmintonnen omdat het haar een leuke sport leek. Ze heeft bij
Lieshout gespeeld maar vond dit geen goeie en fijne
club. Ze vindt het bij BC Mixed veel leuker en leerzamer. Mixed is gewoon een topclub. Ze vindt de forehandslagen het leukste en ze smasht graag.
Janne heeft naast badminton nog heel veel hobby’s.
Voetballen, hockeyen, zingen en dansen.

Mathijs Janssen is 13 jaar en zit op het Dr Knippenbergcollege. Hij zit in de tweede klas (B2B) en zijn mentor is Mevr. Prozée. Hij wil later graag game maker of computer
programmeur worden. Hij is gaan badmintonnen omdat zijn ouders ook badmintonnen
en omdat hij het leuk vindt om ergens tegen aan te meppen. Hij ging
vaak met zijn ouders mee kijken. Hij is bij Mixed terecht gekomen
omdat hij graag naar een andere vereniging wilde. Hij speelde
eerst bij BC Lieshout maar daar zaten niet veel kinderen meer
van zijn leeftijd en hij leerde er niet veel meer. Hij vindt Mixed
een leuke vereniging en er zitten nu tenminste meer leeftijdsgenoten bij. Hij speelde in Lieshout al competitie en wil dit in de
toekomst ook graag bij BC Mixed doen. Naast badminton heeft
hij drumles en speelt hij in de jeugdslagwerkgroep van harmonie St. Cecillia in Lieshout. Op de vraag of hij nog
leuke ideetjes heeft voor de vereniging antwoord Mathijs dat we misschien een laddercompetitie zouden
kunnen spelen. Eén keer in de maand tijdens een trainingsavond.
Naast deze 7 nieuwe jeugdleden hebben we nog 7 andere nieuwe jeugdleden. Puck,
Fieke, Sophie, Nikki, Rachel en Margee stellen we in de volgende minimiks aan

jullie voor.
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Nieuwe trainingsgroepen
1ste uur

1ste uur

1ste uur

Groep 1,
Trainer: Marieke

Groep 2,
Trainers: Angela en Evi

Groep 3,
Trainer: Wendy

Pieter van de Ven
Puck Kuijten
Fenna vd Meulengraaf
Fieke van de Berg
Sophie

Suzie Coppens
Marik Jansen
Mirne Jansen
Niels van de Kerkhof
Sem Mulder
Irene Slaets
Finn van de Wijdeven
Imke Naus
Lieke Naus

Cheyenne Bevers
Xaxie Eekels
Ardan Vergouwen
Lisa Versteegen
Neva van de Vorst
Sofie van de Laarschot
Nikki van Meel

1ste uur
Groep 3,
Trainer: Monika
Jasper Wissmann
Janne van de Laarschot
Andrew Bots
Lucas van Deursen
Olaf van Gelder
Pien Sijmens
Meike Iven
Stan Iven

2de uur

2de uur
Groep 4,
Trainer: Stan, Annie, en
Wendy
Leslie Heerdink
Bregje Hoeks
Anne van de Laar
Kiky Mennen
Anne Meulensteen
Jadzia Spaan
Koss van de Wijdeven
Brady Bots

2de uur

Groep 6,
Trainer: René en Paul

Groep 7,
Trainer: Ton en Toon

Eefje van Bommel
Margee
Rachel Baerts
Joran Jansen
Nick Meulensteen
Anne Slaets
Novi Wieland
Meike van Zutven

Calvin Bots
Mathijs Janssen
Lieke Fransen
Michael Hollanders
Sanne van Lieshout
Vince van Mierlo
Indy Raaijmakers
Robin Slaets
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2de uur
Groep 5,
Trainer: Anniek en Monika
Imke de Beer
Vera vd Crommenacker
Maxime van Dijk
Jente Jansen
Eva Kuipers
Kelly de Louw
Pleun Schenk
Floor Swinkels
Hoofdtrainer en ondersteuning bij alle groepen:
Marlie

Hallo, Ik ben Jente Jansen.
Ik ben op 24-06-2002 geboren en ben nu 12 jaar.
Ik zit op de middelbare
school in de 1e klas op het
Jan Van Brabant College.
Mijn ouders zijn Gertjan en
Odessa, en ik heb een
broer (Joran, 14), een
broertje (Marik, 10) en een
zusje (Mirne, 8). Badminton
zit bij mij in de famillie omdat iedereen (van de kinde-

ren) bij Mixed actief zijn. Ik
zelf zit er al 1,5 jaar onder
ongeveer, en vindt het nog
steeds hartstikke leuk. mijn
hobby's zijn lezen en sporten. Verder is mijn lieve-

lings eten Lasagna en kijk
ik op TV graag naar Flikken Maastricht en Danni
Lowinski.
Ik hoop dat je van mijn verhaal genoten hebt.8
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r
o
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Someren toernooi 2015

door Ton Slaets

Met 9 jeugdleden was BC Mixed vertegenwoordigd op het
Someren jeugdtoernooi. Een dubbeltoernooi waar dus alleen heren- en damesdubbels werden gespeeld. In de ochtend werden per poule de wedstrijden achter elkaar afgewerkt. Iedere dubbel speelde 4 of 5 wedstrijden. In de middag werden de poules opnieuw ingedeeld (op basis van de
uitslagen van de ochtend). Dit leverde ook in de middag
weer een aantal hele mooie en spannende wedstrijden op.
Uiteindelijk wonnen Pien en Xaxie de tweede prijs in de damesdubbel in poule 1.
De anderen (Neva, Finn, Koss, Novi, Robin, Meike en Bregje) vielen niet in de prijzen, maar hebben wel een hele leuke
dag gehad.
Supporter Ton
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Jeugd gespot met carnaval

Ben je
boos?
Pluk
een
roos

Kijk eens
. Ik ben loeisterk

Ik ben een 3,14raat.

Verslagen jeugdcompetitie
Mixed 4, G-klasse

Gelukkig geoefend
met een paardenbloem

Door Angela van Gelder

Bakel 2 - Mixed 4
Zondag 15 maart

Geen
kus
voor een
klus.

Mi kiss
niks mis
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Hoeveel confetti
heb ik
in mijn hand?

Zondag ochtend was het
eindelijk weer zover. Na
drie maanden rust mochten de spelers van Mixed 4

(Pleun Imke Jente
Kelly Andrew Olaf Lucas) weer aantreden
in sporthal Suytkade.
Met een compleet
team kwamen we aan
in Helmond waar we
op baan 12 een kwartier zaten te wachten
op onze tegenstander,
Bakel 2. Onze tegenstander echter zat al
een kwartier op baan 14
op ons te wachten. Toen
dat was opgelost kon het
formulier ingevuld worden
en konden we eindelijk
starten met de wedstrijden. Omdat we anderhalve competitie spelen, was
dit de derde keer dat we dit
team als tegenstander
hadden, de eerste twee
keren had Bakel gewonnen.
Dit hadden we vooraf naMINIMIKS Maart 2015

tuurlijk niet tegen ons team
gezegd en vol goede moet
zijn ze aan de wedstrijden
begonnen. Er werd flink
gestreden maar helaas
gingen de gemengd dubbels en de heren dubben
naar Bakel. De dames
dubbel werd een prooi
voor Pleun en Jente. Bij de
singles ging alleen de partij van Adrew verloren,
Olaf Imke en Jente hebben
hun partijen gewonnen.
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Heel knap van het team
want zij speelden met 4-4
gelijk.

Hanevoet 3 Mixed 4
De tweede wedstrijd tegen
Hanevoet 3 was een ander
verhaal. Hier hadden de
kids twee kaar van gewonnen en dat verwachtte we
natuurlijk deze keer ook
van ze.
Lucas en Jente begonnen

merken dat de jeugdcompetitie lang stil heeft gelegen. Spelen op een trainingsavond is toch iets anders dan tijdens de competitie of tijdens een toernooi.
Toch werd het een spannende wedstrijd waarbij
enkele wedstrijden pas in
de eindfase met minimaal
verschil werden beslist.
Helaas een paar keer in
het nadeel van Mixed. Met
de eindstand van 5-3 voor
Brabantia kregen we net
iets minder dan we hadden
verdiend.

echter met een nipt verlies,
als dat maar geen trendsetter zou worden. Gelukkig was dit niet het geval.
Na de gemengd dubbel
werden alleen de eerste
heren en -dames single
verloren. De rest waren
dikke overwinningen. Eindstand 5-3 voor BC Mixed 4

Mixed 1, C-klasse
Door Ton Slaets

Jeugd Mixed 1
verliest en wint
In de voorlaatste speelronde van Mixed 1 in de jeugdcompetitie troffen we Brabantia
en Ganzeveer.
Het kampioenschap zit er niet
meer in, maar de
strijd om de
tweede plaats
ligt nog helemaal open. Het
was dus belangrijk om goed te
scoren.

Tegen Brabantia liep het
stroef. Het was duidelijk te

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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Ganzeveer speelt met 6
jongens in het team. Die
moeten het dus ook opnemen tegen meisjes. Het
lijkt een vreemde situatie,
maar er wordt heel normaal mee omgegaan. Toch
levert het soms wel hilarische taferelen op. Zo
speelde Robin tegen een
bijna twee koppen grotere
jongen haar damesenkel.
De andere dames uit ons
team stonden te tellen en
aan te moedigen. Toen
Robin uiteindelijk won was
de blijdschap erg groot (zie
foto).
Met een eindstand van 5-3
in ons voordeel staan we
nu op de gedeelde 3e
plaats. De laatste twee
wedstrijden spelen we op
zondag 12 april.
Groetjes van de jeugd van
Mixed 1

Standenlijst jeugd
C KLASSE

E KLASSE

1

Mierlo/Bakel 4

10-72

1

Mierlo 7

10-61

2

BCAB 1

10-53

2

Phoenix 2

10-57

3

Brabantia 1

10-47

3

Mixed 3

10-56

4

Mixed 1

10-47

4

Brabantia 2

12-52

5

Boemerang 1

10-40

5

Mixed 2

10-41

6

Ganzeveer 1

10-26

6

Someren 1

10-18

7

Con Brio 2

10-3

7

Ganzeveer 2

10-3

G KLASSE

H KLASSE

1

Mierlo 9

12-74

1

Brabantia 3

12-76

2

Hanevoet 2

12-65

2

Bakel 3

10-71

3

Bakel 2

12-56

3

Mierlo 10

10-56

4

Mixed 4

12-48

4

Con Brio 4

10-40

5

Hanevoet 3

12-38

5

BCV’73 4

10-16

6

Phoenix 4

12-7

6

Mixed 5

10-15

7

Mierlo 11

10-14

MINIMIKS Maart 2015

53

Plaatsnamen

Uitslagen en programma jeugd
Programma april

Uitslagen
Brabantia 1-Mixed 1

5-3

Mixed 1-Ganzeveer 1

3-5

Bakel 2-Mixed 4

4-4

Hanevoet 3-Mixed 4

3-5

Nieuwe manier van badminton kijken!

15 -3-15

29-3

9.30

Mixed 4-Hanevoet 2

13

11.15

Mierlo 9-Mixed 4

15

12-4

9.30

Mixed 1 - Mierlo 4

5

11.15

Boemerang 1 - Mixed 1 4

9.30

Mixed 2 - Someren 1

13

11.15

Mixed 2 - Ganzeveer 2

13

9.30

Mixed 3 - Mierlo 7

15

11.15

Someren 1 - Mixed 3

14

9.30

Mierlo 9 - Mixed 4

15

11.15

Phoenix 4 - Mixed 4

12

9.30

Mierlo 10 - Mixed 5

13

11.15

Mixed 5 - Mierlo 11

14

19-4

Scoringspercentages Meisjes
w

TOTAAL
%

s

w

%

1

Meike v Zutven

22

20

91

1

Michael Hollanders

22

16

73

2

Novi Wieland

8

7

88

2

Nick vd Elzen

24

17

71

3

Pleun Schenk

15

12

80

3

Nick Meulensteen

21

15

71

4

Eefje v Bommel

18

14

78

4

Andrew Bots

17

9

53

5

Anne Slaets

18

12

67

5

Olaf van Gelder

19

10

53

6

Lucas van Deursen

24

12

50

6

Lieke Fransen

14

9

64

7

Sanne v Lieshout

10

06

60

7

Vince van Mierlo

20

10

50

8

Jente Jansen

27

16

59

8

Joran Janssen

30

14

47

9

Indy Raaijmakers

17

10

59

9

Brady Bots

20

8

40

22

13

59

10 Calvin Bots

18

7

39

10 Anne Meulensteen

54

2

3

4

5

6

7

8

9

Scoringspercentages Jongens

TOTAAL
s

1
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Welke plaatsnamen worden hier uitgebeeld??
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Prikbord

4 Ap

r il a .

s.

Feestavond
Jij ko
mt to
ch

ook!

Binnendijk 2
5705 CH HELMOND
Tel. 0492 - 544078

PARTY RENT SERVICE
Het ideale verhuurbedrijf
voor al uw party’s en
evenementen

Correspondentieadres:
PARTY RENT SERVICE
Postbus 884
5700 AW HELMOND

Verhuur van

Tafels - stoelen - glaswerk - servies - koffiezetapparaten tapinstallaties - verlichtingssnoeren - garderobes enz.
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