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Van de redactie...

Redactie
Marlie Fransen 

(lay out)
Ruud Fransen

Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven

Agenda

22 mei: Husseltoernooitje
31 mei: Huldiging HBB/Bekerwedstrijden
5,6 en 7 juni: Jeugdkamp
19 juni: Ouder/kind avond
17 juli: Afsluiting seizoen
12 september: Mixed grill
14-20 september: Week van het badminton

Noteer deze data in je agenda!

Fieke vd Berg
Renske v Lierop

Marente Verstappen
Tristan Verstappen

Sophie Kool
Nikki v Meel

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

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes To-

taal
Jeugd 22 43 65
Senioren 50 62 112

Ereleden 1 5 6
Totaal: 51 67 22 43 183

 
   

Alex van Lieshout, 
Sandra de Kok, 
Max van Riet  
Ad Breynaerts. 

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

Vroeger. Ja vroeger.
Ik ben inmiddels al zo gevorderd qua leeftijd, dat ik vroeger kan zeggen. Vroe-

ger leverde ik mijn stukjes geschreven in bij Marlie. Marlie deed toen al onge-

looflijk veel werk voor de Minimiks. Arme Marlie. Vaak schreef ik mijn stukjes in 

de auto op de terugweg van een badmintonwedstrijd. Vroeger hadden we nog 

geen gordels om in de auto. Bocht naar rechts betekende dus een kras op mijn 

papieren verslag. We hadden nog geen drempels maar wel gaten in de weg. 

Mijn hanenpoten (of is het hanepoten?) werden daarmee automatisch k(n)oeie-

letter (of is het koeienletters?). Marlie moest me regelmatig bellen om erachter 

te komen wat voor woord ik eigenlijk had geschreven. Dat was ook al niet zo 

makkelijk. Bellen betekende bellen met de vaste lijn. Met zo’n draaischijf op de 

telefoon. Hier aangekomen is de jeugd al afgehaakt.

Heeel af en toe leverde munne maat Ton en ik een mooi getypt stukje in. Over-

typen was dan vaak het devies. Want taalvouten die kon ik maken als de beste.

Ik herinner me dat ik op mijn kamer een grote doos had met flink wat jaargangen 

minimiks. Rode kaft en blauwe kaft (later nog andere kleuren). Af en toe herlas 

ik een minimiks. Nu zorgt Jan ervoor dat we nog eens kunnen genieten van 

oudere miksen.
Destijds hadden we een mooie schare schrijvers. Ik herinner me de stukjes van 

Arie Ras en de mooie tekeningen van. Ja, wie was dat toch ook weer? Marlie 

weet het vast nog. De recepten van Kokkie. Even lachen.......

Kijkt u nog wel eens terug naar een oudere minimiks? Nostalgie misschien? 

Online vallen er nog veel minimiksen terug te lezen hoor.

Wij als redactie houden van de gedrukte versie (snel, overal te lezen en achter 

te laten) alsook van de digitale versie (kleuren fotos en haarscherp). We hebben 

een enkelvraagsenquete uit laten gaan met de vraag of de seniorenleden een 

gedruke versie willen blijven ontvangen. Immers, uit de contributie van de leden 

en uit de sponsorbijdragen wordt de minimiks betaald. Minder boekjes drukken, 

betekent meer geld voor andere zaken. Nu eigenlijk eerlijk gezegd doen we dit 

niet voor de bezuiniging. Voor ons is het vervelend als boekjes blijven liggen of 

na 1 keer lezen op dezelfde avond al in de vuilnisbak belanden. Dat is toch jam-

mer. Maar goed, of u nu dit voorwoord digitaal of analoog leest, voor de redactie 

is het om het even.
Veel leesplezier
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Bestuursmededelingen

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 25-03-
2015
Aanwezig:  Ton Slaets; voorzitter, Peter van Leuken; pen- 
      ning  meester, Gert Lahaije; secretaris, Stan   
      van der Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans; 
      bestuurslid.

Van jullie voorzitter

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

1)Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.15 uur.
2)Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen:
Brief van de Rabobank 
over de nieuwe Rabo 
scanner. Mail van Stichting 
Colour Fun om ons daar-
voor aan te melden.
Aanmelding per mail van 
Nikki van Meel. Mail van 
de HBB over de EHBO 
plicht tijdens alle trainin-
gen en wedstrijden van de 
HBB. De financiële conse-
quenties kort besproken. 
Uitgegaan: Niets.
3)Notulen bestuursver-
gadering d.d. 26 februari 
2015  
De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4)Ledenbestand
Nieuw: Sofie van de Laar-
schot, Janne van de Laar-
schot, Fenna van de Meu-
lengraaf, Mathijs Janssen, 
Diek Maas, Willem Aarts, 
Puck Kuijten, Rachel  
Baerts, Ronald Hertogs, 
Chiel Meulendijks en Den-
nis Verlijsdonk. Gestopt: 
Quinty Zwolle, Alex van 
Lieshout, Sandra de Kok, 
Max van Riet en Ad Brey-
naerts. Van SL naar NSL: 
niemand.Van NSL naar 
SL: niemand
5)Commissies 
Recr.  •Het husseltoernooi 
is goed ontvangen.            
JC: •Het aantal jeugdleden 
blijft langzaam maar zeker 
stijgen, de teller staat  in-
middels op ruim 60.        
Bac: •De voorbereidingen 

voor de feestavond lopen 
volgens plan.      
TC: •De datum voor het 
jeugdtoernooi wordt 31 ja-
nuari 2016. Doorgeven 
aan de gemeente en de 
HBB.    
6)Rondvraag
-Anja en Gert gaan naar 
de afscheidsreceptie van 
Brouwers op 28 maart.
-Het huwelijk van Stan en 
Joyce is op vrijdag 26 juni.
-De volgende vergadering 
is op maandag 20 april.
-We gaan ons aanmelden 
bij Colour Fun. Iedereen 
die zich inschrijft en Mixed 
opgeeft als doel levert 
onze club 5 euro op. Het 
vindt plaats op 9 mei.
7)Sluiting
Ton sluit de vergadering 
om 23.45 uur.

Het einde van het seizoen nadert. Dat betekent dat we bij 
Mixed de balans op kunnen maken: Hoe is de competitie 
bij de jeugd en senioren verlopen? Is de begroting goed 
uitgekomen? Zijn de georganiseerde activiteiten ge-
slaagd? Stuk voor stuk interessante onderwerpen, maar 
daar wil ik het eigenlijk in mijn voorwoord helemaal niet 
over hebben.

Waarover dan wel? Ik wil het eens hebben over de basis van onze ver-
eniging. Het feit dat BC Mixed kan bestaan en zich ontwikkelt. De 
grondslag daarvoor zijn onze leden, jullie dus! 
Door de jaren heen (ik mag mezelf na bijna 30 jaar lidmaatschap inmid-
dels wel tot het interieur van de club rekenen) zijn er natuurlijk veel le-
den gegaan en bij gekomen. Toch heeft onze vereniging een zeer grote 
groep rotsvaste leden. Zo zijn er maar liefst 30 leden die langer dan 25 
jaar lid zijn. En daar komen er de komende jaren nog een heleboel bij. 
Daarnaast hebben we de laatste jaren een flinke groei doorgemaakt en 
daarbij zijn ook weer veel ‘oud’ jeugdleden opnieuw lid geworden. Dat 
betekent dan dat je als vereniging in het verleden toch iets goeds ge-
daan moet hebben.

De nieuwe leden komen niet zo maar aanwaaien en de bestaande leden 
blijven niet vanzelfsprekend zo lang lid. Daar moet natuurlijk wel iets 
voor gedaan worden. Ook daarbij zijn onze bestaande leden van we-
zenlijk belang. We vertegenwoordigen namelijk allemaal op onze eigen 
manier BC Mixed. Of je nu competitie speelt, een vrijwilligerstaak hebt 
of op een feestje tegen vrienden vertelt hoe gezellig het bij de vereni-
ging is. In combinatie met artikelen in de lokale pers, berichten en foto’s 
op Facebook, Twitter en Instagram en alle activiteiten waar we als ver-
eniging aan meedoen om ons te laten zien, geeft dit een gezonde uitsta-
ling aan de vereniging waar we met z’n allen heel trots op kunnen zijn.

Namens het bestuur zou ik dan ook tegen alle leden willen zeggen: ‘Be-
dankt voor de steun aan onze club en ga zo door.’

Ton Slaets.
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           Allen  van harte gefeliciteerd
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Riky v Maaren
Carin Rietveld
Eva Kuipers
Arne vd Wijdeven
Puck Kuijten
Ans v Vijfeijken
Monique v Bommel
Martijn Coppens
Sem Mulder
Veerle v Riet
Robin Slaets
Deany Muller

19 mei
21 mei

1 juni
1 juni
3 juni

11 juni
16 juni
17 juni
18 juni 
18 juni
18 juni
20 juni

 De feestavond                  door Angela v Gelder

Monika Slaets
Jente Jansen
Willem Aarts
Ruud v Kilsdonk
Tristan Verstappen
Fieke vd Berg
Marieke v Turnhout
Koss vd Wijdeven
Mari Donkers
Anniek v Leuken
Johnny Muller
Sharon Hellings
Martin Kuijpers
Tonny Snijders
Inge v Griensven
Peter v Leuken
Elwin Wagelmans
Suzie Coppens

22 juni
24 juni
25 juni
27 juni
27 juni
28 juni

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

11 juli
13 juli
13 juli
13 juli
17 juli

    

HBB Bekerwedstrijden        door Ruud Fransen

Afsluitende dag HBB
Op zondag 31 mei 2015 wordt het seizoen bij de senioren alweer afgesloten. Vooraf-
gaand aan de huldigingen van de kampioenen van het afgelopen competitieseizoen 
2014 -2015 zullen de finales van de beker nog plaatsvinden.
De volgende partijen zullen gespeeld gaan worden:

Beker 1: Con Brio  – Mixed 
Beker 2: Ganzeveer   – Mierlo 
Beker 3: Mierlo 2 – Mierlo 3
Beker 4: Mixed  – Phoenix 

Aangezien we 2 teams in de finales van de beker hebben 
en maar liefst 3 kampioensteams die op deze dag gehul-
digd zullen gaan worden is er alle reden om naar sport-
complex Fitland  op de Suytkade in Helmond te komen.

Tevens wordt er bekend gemaakt wie de sportiviteitsbe-
ker heeft gewonnen, naar mijn mening een absolute ere-
titel waar je als club erg trots op mag zijn! Deze beker is 
de laatste 3 jaren gewonnen door Smashing Bruang, een 
prestatie van formaat. 

In het weekend van Pasen 
was het zover. Ik had er 

heel veel zin in….de Feest-
avond van BC Mixed. Het is 
altijd weer leuk om de le-
den van onze mooie club 
bij elkaar te zien in een ont-
spannen sfeer en vaak ook 
nog samen met partners 
die je op de baan toch niet 
zo vaak tegen komt. Mis-
schien moeten we weer 
een keer een partner bad-
mintonavond organiseren? 
Of rustende leden die dan 
toch gezellig een biertje ko-
men drinken en die wel 
zien of er nog wat te klet-

sen valt. Maar de klap op 
de vuurpijl is toch altijd 
weer die loterij. Vanaf een 
uur of acht was iedereen 
welkom, de muziek klonk 
uit de boxen en er kon al 
wat gedronken worden. De 
avond werd volgens traditie 
geopend door onze voor-
zittert, Ton (hij komt gedu-
rende het verhaal nog en-
kele malen terug). Hij ‘som-
meert’ ons om vooral veel 
plezier te hebben maar 
vooral heel veel loten te ko-
pen omdat er zeer veel 
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Drogisterij
Parfumerie

Staatsloterij
Lotto - Toto

Wij bedanken alle sponsors voor de prachtige prijzen, zonder hen zou de loterij niet mogelijk 
zijn: Vishandel de Beer, Schilderwerken de Jong, Bavaria, Bahco, Igopost, Eeterij Uniek, 
Wildkamp, Annet mode, Attentiv, Supermarkt Plus, Supermarkt Jan Linders, Supermarkt 
Emté, Snackbar de Beemd, Snackbar de Bumkes, Planet of sports, Wilmar Antiek Oeffelt, 
Sportshop Laarbeek, Jo Ceelen, Groenteboer Het Hofke VOF, Lifestyle Center Laarbeek, 
Ingrid Lingerie mode,  Broodjeszaak Sluys 6, Ijssalon de Verrassing, Het Verswarenhuys vd 
Laarschot, Yours Fashion en Bloematelier de 4 seizoenen.

mooie prijzen te winnen zijn. 
Daarna kon het feest pas 
echt beginnen. 
Bij binnenkomst word je ie-
der jaar weer ‘verplicht’ om 
loten te komen en dat heb ik 
dan ook braaf gedaan. Toen 
ik op keek om te zien wie er 
allemaal waren, zag ik het 
blije gezicht van een oude 
bekende. Wat een leuke ver-
rassing dat hij er was. Na wat 
kletsen was het bijna tijd 
voor de loterij maar niet 
voordat de leden van de 
BAC nogmaals de tafels zijn 
afgegaan om nog meer loten 
te slijten. Ik had eigenlijk al 
genoeg loten maar trapte er 
toch weer in. Misschien zit 
hier het winnende lot voor de 
hoofdprijs wel bij. Nou, na de 
loterij was mijn avond wel 
voorbij. Ieder jaar ga ik met 
een aantal prijzen aan de 
haal maar dit jaar…….geen 
enkele prijs, helaas. Tot mijn 
vreugde zag ik dat mijn mede 
prijswinnaar van afgelopen 
jaren, daar is ie weer Ton, 
ook geen prijzen had, haha. 
Dit bracht mij snel over mijn 
teleurstelling en wat doe je 

dan….. Jazeker, ik heb me in 
het feest gedruis gestort. Op 
de dansvloer was het aan 
het begin van de avond rus-
tig maar zodra de klok van 
twaalf uur was bereikt en er 
genoeg drank was genuttigd 
werd het toch een ouderwets 
gezellige boel. Een paar les-
jes hakken, gegeven door, 
de welbekende, Ton en Ron, 
konden de beentjes van de 
vloer. Het hoogte punt van 
de avond was het aanvragen 

van een zeer romantisch 
nummer door Martijn voor 
hem en zijn vrouw. En wat 
doet ie…… Marijn staat aan 
de ene kant van de bar, zijn 
vrouw staat mijlen ver weg 
aan de andere kant van de 
bar en de rest van de vereni-
ging vraagt zich af of het wel 
helemaal goed gaat met die 
twee, grapje. Daarna kwa-
men er natuurlijk nog veel 
meer verzoeknummers. U2, 
Metallica, Phil Collins alles 
kwam voorbij. Ook werd er 
een speciaal nummer voor 
onze ‘nieuwste’ recreanten 
leden gedraaid, ze hadden 
er lang op moeten wachten, 
waarop zij helemaal los kon-
den gaan in hun foxtrot. Dit 
deed bij mij ook mijn hard 
sneller slaan en ik ging op 
zoek naar een ‘partner in 
crime’, Ad Beekmans. “Adje, 
wulde gij asjeblief mee mijn 
danse”. En ja hoor, hij liet 
mijn hard sneller slaan en we 
dansten er op los. Hij liet me 
alle hoeken van de dans-

vloer zien. Daarna was het 
de beurt aan Ruud, hij bood 
zich spontaan aan om ook 
nog even een dansje te 
doen. Na het nummer ‘DU’ 
uit 1970 (mijn geboorte jaar) 
van Peter Maffay was ik los 
en Ruud ook. Wat kunnen wij 
toch een prachtig duet zin-
gen samen toch hebben we 
besloten om onze carriere 
verder geen gevolg te geven. 
Jammer Ruud, ik denk dat 
het toch een gemiste kans is.
De avond liep op zijn einde, 
voor iedereen was er nog 
een broodje met frikadel of 
kroket en daarna ging het 
licht aan. De DJ stopte met 
draaien en dat was voor Ton 
het startsein om het over te 
nemen. De muziek voorraad 
van D’n Ekker werd doorge-
ploegd op zoek naar iets van 
iemands gading. Dit was 
voor mij het moment om af-
scheid te nemen van deze 
geweldig gezellige avond en 
lekker mijn nestje op te zoe-
ken.  
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De Feestavond

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
 

Hee, 
Hier-
naast 
wordt 
vals 
ge-
speeld

     Even 
    alle 
   lotjes 
vervangen

Lotje 13 
groen. 

Winnaar!

Jan, ge het 45
       lotjes

  Deze 
   zijn 
 van vorig
       jaar!

Veel pret 
met bier

 en 
kroket

Hoofd-
prijs voor 
  mij. 
   Logisch. 
     Ik heet 
      ErWIN

Jij schopt
 bijna de 
    lamp uit

Die vloer
is stroef

    Get 
  into 
the 

groove

Allemaal 
     even 

         meeduwen
 We dansen de samba

Dus 
      06-
     12345678

Ja en 
dan 10 

boer vrouw 
koning 

aas

Achter mij 
hangt een 
streepjes

code
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Mixed 2,3 en 5 Kampioen   door Ruud Fransen    

Op 8 april 2015 kon er his-
torie geschreven worden, 
niet alleen voor BC Mixed 
maar voor de hele Hel-
mondse Badminton Bond. 
Op deze laatste speeldag 
konden maar liefst 3 teams 
van dezelfde vereniging 
kampioen worden. Dit was 
nog nooit eerder voor ge-
komen. Dat de betreffende 
vereniging BC Mixed betrof 
maakte het natuurlijk nog 
veel mooier.
Alle reden dus om als voor-
zitter, ere-voorzitter maar 
vooral als fan naar de 
Suytkade te gaan om 
Mixed 2,3 en 5 aan te gaan 
moedigen en om te bekij-
ken of er daadwerkelijk his-
torie geschreven zou gaan 

worden.
Een blik op de standenlijs-
ten liet zien dat er door alle 
teams slechts 2 partijen 
gewonnen zouden moeten 
worden, echter dit moest 
wel gebeuren tegen erg 
sterke tegenstanders. Om 
precies te zijn: Mixed 2 
moest tegen Brabantia 3, 
op dat moment de nummer 
3 van de Ov-klasse afde-
ling I. Mixed 3 moest tegen 
Fair Play 2, op dat moment 
de nummer 2 van de 1e 
klasse afdeling II. Mixed 5 

moest het opnemen tegen 
Smashing Bruang 4, op dat 
moment ook de nummer 2 
van de 3e klasse afdeling 
II.
Het viel voor het grote aan-
tal fans op de tribunes niet 
mee om alles goed te vol-
gen. Meerdere belangrijke 
wedstrijden, soms wel 5 of 
6 tegelijk, moesten er ge-
volgd worden. Al snel was 
duidelijk dat Mixed 2 korte 
metten wilde maken met 
hun tegenstander. Na 2 
overwinningen in 2 sets in 

de gemengd dubbels kon 
het kampioenschap eigen-
lijk al gevierd worden. Dus 
namen het bestuur en 
meerdere enthousiaste 
fans de trappen naar bene-
den om de winnaars te feli-
citeren. Echter, Mixed 2 
wilde het zekere voor het 
onzekere nemen en mini-
maal 3 partijen winnen om 
absoluut zeker te zijn van 
het kampioenschap. Dus 
namen de fans in de zaal 
plaats op de aanwezige 
kleine tribunes om van 
daaruit te zien dat het ijzer-
sterke HD van Ton en 
Ruud(je) een einde maakte 

aan alle onzekerheid. De 
eerste kampioen was een 
feit. Uiteindelijk zou Mixed 
2 met maar liefst 6-2 de 
wedstrijd winnen!
Mixed 3 maakte er al een 
iets spannendere wedstrijd 
van. De stand na de ge-
mengd dubbels was name-
lijk 1-1, dus moesten de 
dames dubbel en de heren 
dubbel het kampioenschap 
op gaan leveren. Martijn en 
Rob waren duidelijk ner-
veus voor deze belangrijke 
pot met als gevolg fouten 
die beide heren normaal 
niet maken. Na verlies in 
de 1e set was de 2e set 

een ware thriller, deze set 
werd uiteindelijk met 25-23 
gewonnen waardoor een 
3e set kon volgen. Ook 
deze set was eerder span-
nend dan goed, maar dat is 
niet meer dan normaal in 
een kampioenswedstrijd. 
Lang ging het gelijk op, 
maar onze heren wisten 
met 21-18 de set  winnen 
en daarmee ook het kampi-
oenschap binnen te halen 
tot groot enthousiasme van 
team en fans. Uiteindelijke 
uitslag in deze wedstrijd 
was 5-3 voor Mixed 3.
In de 3e klasse wist Mixed 
5 het nog veel spannender 

D-day 
voor Mixed 
2 + 3 + 5
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Mixed 3: Max v Riet, Martijn v Oeffelt, Rob Hollanders, 
Sabitri Heesakkers, Marieke v Turnhout en Anke v Dijk.

Mixed: Gert Lahaije, Martin Kuijpers, Evi v Rixtel en Lisa v Vijfeijken

Mixed 2: Dorien Maas, Monika Slaets, Ruud v Kilsdonk, 
Maridy Daems, Paul vd Vegt en Ton Slaets.

te maken. Tegenstander 
Smashing Bruang kwam in 
hun allersterkste opstelling 
naar de Suytkade met 
maar 1 reden, zij zouden er 
alles aan doen om ten kos-
te van ons team het kampi-
oenschap mee naar huis te 
nemen.  Vanaf partij 1 was 
het duidelijk dat Mixed 5 
voor een serieuze uitda-
ging stond. Na de beide 
gemengd dubbels stond er 
al een 2-0 achterstand op 
het formulier. De heren 
dubbel was tot het laatste 
moment erg spannend en 
werd nipt met 22-20 verlo-
ren. Gelukkig hadden de 
beide dames Evi en Lisa 
inmiddels wel hun dames 
dubbel gewonnen waar-
door het eerst punt een feit 
was. Op zoek naar het ver-
lossende tweede punt. Na-
dat de heren hun singles 
hadden verloren lag de 
druk volledig bij de dames. 

Evi moest haar partij tegen 
een zeer ervaren tegen-
stander spelen.  Werd de 
eerste set nog keurig door 
Evi gewonnen, in de twee-
de set ging de tegenstan-
der anders spelen en haal-
de ze alle trucs uit de kast. 
Evi raakte daardoor enigs-
zins in de war waardoor ze 
deze set af moest staan. 
Daarna speelde ze in de 
derde set haar tegenstan-
der echter helemaal stuk. 
Op een fantastische ma-
nier haalde ze de partij en 
daarmee het kampioen-
schap binnen, klasse ge-
daan! Ook Lisa wist later 
haar single nog te winnen 

waardoor het verlies be-
perkt bleef tot 3-5, ruim 
voldoende voor de ver-
diende titel.
Ruud, Paul, Ton, Maridy, 
Dorien, Rob, Martijn, Ma-
rieke, Sabitry, Dorien, 
Gert, Martin, Lisa en Evi, 
nogmaals van harte gefeli-
citeerd en bedankt voor 
een mooie avond vol leuke 
en spannende partijen!
Het spreekt voor zich dat 
alle teams vervolgens sa-
men met bestuur en aan-
wezige fans naar de kanti-
ne zijn gegaan om te 
proosten op de kampioen-
schappen. Een avond om 
niet te vergeten!



MINIMIKS  Mei 2015MINIMIKS Mei 201516 17

BCAB Toernooi                 door Martijn Coppens

Op 12-4 was het vroeg 
dag. Om 8:30 konden wij 
Angela, Evelien, Teun en 
Martijn ons melden in zaal 
De Mortel in Eindhoven 
voor het BCAB toernooi. In 
de zaal was het met 101 
aanmeldingen een drukke 
boel. In een korte toe-
spraak werd uitgelegd hoe 
het toernooi zou verlopen. 
De onderdelen GD DD HD 
werden gespeeld in de 
klasse A B C en D en er 
werd gespeeld volgens het 
zwitsers systeem. Na deze 
toespraak konden we met-
een aan de slag. Als eerste 
stond de GD op het pro-
gramma. Angela en Teun 
wisten deze naar zich toe 
te trekken met een over-
winning van 30-24. Daarna 
waren Evelien en ik aan de 
beurt. Helaas moesten we 

de partij met 25-30 afge-
ven. Volgende in de reeks 
was de DD deze verliep 
zonder problemen voor de 
dames uitslag  30-19.  
Toen was het de beurt aan 
Teun en mij in de HD. Na 
een moeilijke start konden 
we redelijk terugkomen he-
laas konden we de partij 
niet naar ons toetrekken 
uitslag 20-30. Tijd om even 
uit te rusten en daarna 
weer verder. Angela en 
Teun weer aan de slag. De 
tegenstander was in deze 
wedstrijd iets te sterk wat 
resulteerde in een verloren 
partij, uitslag 22-30. Vol-
gende GD voor Evelien en 
mij. Poging 2, helaas trok-
ken we ook ditmaal aan het 
kortste eind, uitslag 28-30.
Toen de dames weer de 
ring in. Een nette overwin-
ning was het resultaat, uit-
slag 30-20. Daarna was er 
tijd voor een broodje en 
een kop soep lekker buiten 
in het zonnetje. Na de pau-
ze was het tijd voor de vol-

gende HD een herkansing 
voor Teun en mij, deze 
keer met succes gewon-
nen met 30-20. Even uit-
rusten en weer verder. GD 
Angela en Teun het harde 
werken mocht niet baten 
de wedstrijd werd verloren 
met 15-30. Angela kon 
meteen verder met de DD, 
deze werd nipt gewonnen 
met 30-28. De HD die daar 
weer op volgde werd na 
veel zwoegen en zweten 
helaas toch uit handen ge-
geven met 28-30. En nu 
tijd voor Evelien en mij om 
een GD te winnen, nu zon-
der veel problemen met 
een mooie  uitslag van 30-
10. Meteen door naar de 
DD dit was een spannende 
wedstrijd en eindigde he-
laas voor onze dames in 
29-30. Tijd om even te re-
laxen een potje kaarten en 
dan maar douchen of toch 
niet....Nee we moesten na 
ongeveer een uur wachten 
toch noch een keer spelen. 
Eerst de dames en weder-
om gewonnen. Daarna 
mochten Teun en ik voor 
de laatste keer en ook 
deze partij werd gewonnen 
met 30-23. Na een lange 
dag was het nu dan tijd 
voor een douche en daar-
na op naar huis. Maar zo-
als gewoonlijk duurt het bij 
de dames altijd langer dan 
bij de heren dus konden 

BadmintonClub 
Achtse Barrier 

Zo. Nu eerst
een Bavaria

Die neem ik
met m’n forehand

Drogisterij
Parfumerie

Staatsloterij
Lotto - Toto

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

Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den Bergh

Heuvelplein 26
5741 JK  Beek en Donk

Tel:(0492)  46 17 40

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.
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“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

Oproep.......                        

BC Mixed organiseert re-
gelmatig avonden waarop 
niet leden het badminton 
eens kunnen uitproberen. 
Denk maar eens aan de in-
stuif tijdens de week van de 

badminton (Dit jaar van  14 
tot en met 20 september), 
de vriendjes en vriendinne-
tjesavonden en de ouder/
kind avond. 

Tijdens deze avonden wil-
len wij iedereen kunnen 
voorzien van een racket.  In 
het verleden, in de oude 
sporthal, konden wij deze 
lenen van de basisscholen. 
Helaas zitten deze rackets 
tegenwoordig achter slot 

en grendel en lenen zij 
deze niet graag meer uit. 

Onze vraag is nu:
Wie van jullie heeft er nog 
een oud racket in de kast 
liggen dat nooit wordt ge-
bruikt. Wij zouden er heel 
blij mee zijn. 

Je kunt oude rackets  inle-
veren bij de jeugdcommis-
sie of iemand van het be-
stuur.

Nieuwe lid        

Hallo Allemaal,
Wat leuk dat ik mezelf mag voorstellen in de minimiks. 
Mijn naam is Saskia van den Dungen en ik ben 23 jaar 
oud. Ik woon in Beek en Donk, bij mijn ouders. Sinds Fe-
bruari ben ik weer lid van BC mixed. Voorheen heb ik ook  
een aantal jaar gebadmintond. Wegens mijn opleiding en 
stage ben ik tijdelijk gestopt met badminton. Maar tijdens 
deze periode heb ik het sporten gemist, vandaar dat mijn 
keuze weer BC mixed is geworden. In het dagelijks leven 
werk ik als gastouder aan huis. Dit vind ik erg leuk, want 
geen één dag is hetzelfde! Naast mijn werk vind ik het fijn 
om leuke dingen te doen met mijn vriend en met mijn 
vrienden. Ook vind ik het leuk om naar festivals en feest-
jes te gaan.  Tot vrijdag!

Teun en ik nog even op de 
dames wachten en naar de 
prijsuitreiking luisteren. 
Hier hoorden we dat onze 
dames een mooi resultaat 
geboekt hadden en de 2e 

prijs in de wacht hadden 
gesleept, maar onze da-
mes waren nergens te be-
kennen. Eindelijk na +/- 15 
min waren ze klaar en na-
men ze stom verbaast de 

mooie prijs in ontvangst. 
En nu op naar huis na een 
sportieve en gezellige zon-
dag..
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Babi Pangang 
Ingrediënten: 1 pond fricandeau, 2 uien, 2 
teentjes knoflook, 3 eetlepels bruine suiker, 3 
eetlepels ketjap manis, 1 (flinke) theelepel sam-
bal, een bouillonblok, 1 groot blik tomatenpuree, 
1 eetlepel keukenstroop, peper, zout, boter,
allesbinder, Atjar Tjampoer en Kroepoek.

Bereiden: # Uien snijden en samen met de bruine suiker, ketjap, 
sambal en knoflook in een schaal doen.
# Fricandeau in blokjes snijden, met peper en zout bestrooien en in 
boter of olie aanbakken. Vervolgens de inhoud van de schaal erbij 
doen en ca. 15 minuten laten sudderen.
# In een apart pannetje 2,5 deciliter bouillon maken, hierin de tomaten-
puree en de stroop doen. Op het einde alles binden met  allesbinder 
tot er dikke saus ontstaat. Deze bij het vlees doen. Nog even door la-
ten sudderen op laag vuur en klaar is de babi pangang.
Serveren met witte rijst + Atjar Tjampoer en Kroepoek.

Aan mij de eer om als eerste een favoriet 

recept aan jullie te presenteren. Dit re-

cept is oorspronkelijk van mijn eigen 

moeder. Aangezien alle leden van mijn 

gezin dit echt lekker vinden (en dat is op 

zich al heel bijzonder en prettig) maak ik 

dit met enige regelmaat. Makkelijk en 

echt lekker.

Hopelijk zijn er meerdere Mixed leden die 

net als ik graag in de keuken staan om 

iets lekkers op tafel te zetten. 

Gr Ruud Fransen

PS: Indien je de varkensfri-
candeau vervangt door 
kipfilet dan krijg je een 
heerlijke Aajam Pangang

Als volgende schrij-
ver wil ik Sabitri vra-
gen om 1 van haar 
favoriete recepten in 
de Minimiks te zetten!

De plant en zijn verhaal    door Tom Poppelaars

De paardenkastanje, in het 
latijn Aesculus hippocasta-
num, is mysterieuzer dan 
we denken.
De Nederlandse naam 
heeft de boom te danken 
aan de genezende werking 
op paarden. Vroeger werd 
de vrucht aan paarden ge-
voerd tegen hoest en zwe-
ten. Ook geiten en varkens 
zijn er dol op, maar voor de 
mens is deze giftig.

De bloe-
men van 
de paar-
denkastan-
je reageren 
mysterieus 
op de mas-
sale toe-
stroom van 
het bijen-
volk. Als je 
goed naar 
de witte 

bloemetjes kijkt zie je gele 
en rode vlekjes. In het be-
gin zijn deze geel, en wor-
den na bestuiving door een 
insect rood. Zo weet de 
volgende dat er niets meer 
te halen valt.
Staat er een oude paar-
denkastanje aan de zuid-
kant van een boerderij? Dit 
is geen toeval. Er werd 
vroeger namelijk gedacht 
dat dit de heksen gunstig 

zou stemmen, omdat het 
de favoriet is van de heks. 
De boerderij, het vee en de 
akkers werden hierdoor 
met rust gelaten. Men 
dacht dat de heks in de ge-
daante van een Oehoe in 
de boom zat. Of… heeft 
die rare uil gewoon een 
voorkeur voor de kastanje-
boom?
De laatste jaren lijden veel 
kastanjebomen aan twee 
mysterieuze ziektes, waar 
nu onderzoek naar wordt 
gedaan. Mineermotjes zor-
gen voor herfstverkleuring 
in de zomer. De tweede is 
de bloedingsziekte, waar-
bij bomen spontaan gaan 
bloeden en scheuren op 
de stam. Eerst sterven er 
delen van de kastanje en 
uiteindelijk de hele boom.
Is het de natuur of zijn het 
dan toch…. 

Van de Redactie: Zoals jullie inmiddels misschien wel hebben 
gelezen heeft Tom onlangs een ontwerpwedstrijd gewonnen bij 
de tuinen van Appeltern (www.appeltern.nl ). Thema in deze 
prachtige tuinen is dit jaar Vincent van Gogh. Onder de naam bal 
populaire heeft Tom een prachtige tuin ontworpen die inmiddels 
door hem samen met “onze” Mark van de Aa is aangelegd. Op 16 
mei j.l. was de feestelijke opening. Ik (Ruud) kan jullie adviseren 
om zeker een keer naar deze en de andere tuinen te gaan kijken. 
Zelf ben ik er vorig jaar nog geweest en ik was zeer aangenaam 
verrast door de vele mooie tuinen en hoe goed verzorgd en keu-
rig er alles uit ziet, een absolute aanrader voor iedere tuinliefheb-
ber.Tom heeft aangegeven  dat hij wel een column wil gaan 
schrijven in de Minimiks, vanzelfsprekend vonden wij als redactie 
dit direct een geweldig idee!
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te brengen. De jeugd wilde 
elk jaar wel een kamp en 
dat gebeurde ook in 1991 
en 1992. Om financiële re-
denen, maar ook vanwege 
het vele werk dat bij een 
jeugdkamp hoort en de te-
rugloop van deelnemers, 
werd daarna gekozen om 
het jeugdkamp om de 2 
jaar te organiseren. 
Met name Marjo en Peter 
hadden de spellen bedacht 
waardoor de jeugd prima 
bezig werd gehouden. 
Doordat het eten en drin-
ken een grote kostenpost 
was en is, ging Rien haast 
automatisch de keuken be-
mannen. De Annies, Ver-
brugge en Boetzkes, voeg-
den zich bij hem. Toen An-
nie Verbrugge in 2000 de 
vereniging verliet, werd die 
plaats ingenomen door Sa-
bitri. Gedrieën  vormen zij 
nu al 6 jeugdkampen de 
kookstaf.   
Nadat Jan en dochter San-
dra jarenlang ‘de kar had-
den getrokken’, werd dit 
door Geri en later door 
Yvonne en Mascha over-
genomen. Bij de jeugd-

kampen wordt de jeugd-
commissie ingeschakeld 
om alles goed te laten ver-
lopen.    
Op 5, 6 en 7 juni gaat 
Mixed dus weer op kamp, 
nu met ruim 50 kinderen en 
20 begeleiders. Er is geko-
zen voor een nieuwe boer-
derij omdat de groep veel 
kleiner zou zijn. Mascha en 
Yvonne hebben de jeugd-
commissie verlaten en het 
stokje is overgenomen 
door Wendy Verbrugge, 
Marieke van Turnhout, 

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

Stan vd Heijden en Monika 
Slaets. 
De huidige jeugdbegelei-
ding heeft  veel ervaring op 
Mixedkampgebied. Er zijn 
zelfs begeleiders die (bijna) 
alle Mixed kampen hebben 
meegemaakt. 
Dus: 
Een nieuwe boerderij, een 
nieuwe omgeving, een 
nieuwe leiding met de no-
dige ervaring aangevuld 
met de ervaren kookstaf. 
Dan gaat het zeker goed 
komen.

Jaar Plaats Thema
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

1990
1991
1992
1994
1996
1998
2000
2002

2004
2006
2008
2010
2013
2015

Uden
Someren-Heide
Ommel
Mortel
Neerpelt
Heeswijk-Dinther
Nistelrode
Ommel

Mortel
Mortel
Ommel
Ommel
Ommel
Elsendorp

-
-
-
Circus
Olympische spelen
Telekids
Het onbewoonde eiland
Landerij van Lemmo tot 
Ommel
Achterste voren
Frankrijk
Glitter en glamoer
Het wilde westen
Piraten
Spongebob

Overzicht van alle jeugdkampen

Geschiedenis                    door  Rien van Kessel

Het allereerste jeugdkamp van Mixed met veel leden die nu ook lid zijn.  Als begeleiding oa. Ruud en Marlie 
Fransen, Jan en Sandra Driessens, Toon Boetzkes, Peter v Leuken  en Rien v Kessel. Jeugd: Wendy Ver-
brugge, Martijn Coppens en Inge v Griensven.

25 jaar jeugdkam-
pen bij Mixed  
Een duik in de ge-
schiedenis  
   
Eind 1988 werd door Jan 
Driessens het idee geop-
perd om een jeugdkamp te 
organiseren. Tot dan had 
Mixed buiten het badmin-
ton voor de jeugd alleen 
een jeugddag. Maar men 
wilde iets meer dan een 
dag weg met de jeugd. 
Jeugdkampen waren in die 
tijd bij veel jeugdverenigin-
gen een jaarlijks terugke-
rende activiteit, vooral om 
de kinderen te leren onder-
ling beter met elkaar om te 
laten gaan. Ook werd ge-

dacht de jeugd met meer 
leuke dingen aan de ver-
eniging te binden. Jan had 
wel wat ervaring met jeugd-
kampen uit zijn jeugd, ook 
als begeleider. 
 
De kampstaf bestond uit 
Jan Driessens, Marcel 
Jansen die ervaring had bij 
de scouting en Rien van 
Kessel die met name als 
penningmeester de finan-
ciën in de gaten hield. De 
kampstaf was nog maar 
net met de eerste voorbe-
reidingen begonnen toen 
Marcel Jansen bij een tra-
gisch ongeluk om het leven 
kwam. Het organiseren 
van het eerste jeugdkamp 
van Mixed lag stil. Gelukkig 

werd later Peter van Leu-
ken bereidt gevonden om 
het jeugdkamp mee te or-
ganiseren. Hij had hier-
voor, evenals Marcel, erva-
ring bij de scouting. Ook de 
zus van Marcel, Marjo, 
voegde zich bij de kamp-
staf.  

Het eerste jeugdkamp van 
Mixed vond plaats in 1990 
op de Bedafse Bergen in 
Uden en was een grandi-
oos succes. De onervaren-
heid bleek al wel bij het 
vertrek, toen de aanhang-
wagen de klein bleek voor 
alle bagage en kampspul-
len. Er werden twee ouders 
met wagen in geschakeld 
om alles naar de boerderij 
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Zestigplusbadminton                                   Door Jan Driessens
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Op de TV was een nieuwe sport, beter gezegd, 
een aangepaste sport te zien. Het was even wen-
nen, mannen, boven de zestig, die op een voet-
balveld achter een bal aan wandelden. De sport 
werd dus  “wandelvoetbal” genoemd, in Utrecht 
heet dat natuurlijk “walking footbal” 

Het is bedoelt voor oud-
voetballers, zestigplussers, 
vandaar ook zestigplus-
voetbal, wiens conditie wat 
minder wordt en rennen 
achter een bal toch te ver-
moeiend is. Volgends de 
commentator zijn er intus-
sen een veertigtal teams 
die met elkaar een competi-
tie spelen. 
Of het echt iets wordt is nog 
maar de vraag, ook al is het 
veld veel kleiner en ook de 
goals zijn aangepast en 
mag de bal niet hoger dan 
de heup komen. Maar wan-
delen naar de bal… nee het 

lijkt nergens op. 
Dan badminton, wandel-
badminton blijft onmoge-
lijk, want een shuttle die op 
de grond ligt kan niet meer 
geslagen worden en als 
men vanaf de achterlijn 
naar het net moet wande-
len om een drop terug te 
slaan, dat zal niet lukken.
Gelukkig hoeft dat bij bad-
minton ook niet want BC 
Mixed heeft een team 
waarvan de gemiddelde 
leeftijd bijna 64 jaar is, dus 
echte zestigplussers. Dat 
team speelt competitie vol-
gens de normale spelre-

gels. Het is Mixed 7 dat in 
de derde klasse speelde.
Nu zijn ze wel als laatste 
geëindigd, dus degradatie 
zit er aan  te komen, hoe-
wel het nog maar de vraag 
is of dat wel nodig was, 
maar dat is een ander ver-
haal. Datzelfde team werd 
in het vorige seizoen wel 
kampioen in de vierde 
klasse. Toen waren ze al-
lemaal een jaar jonger, 
maar of dat nou zoveel uit 
maakt.  
Het team wil in het nieuwe 
seizoen in de derde klasse 
weer gaan schitteren. 
Kampioen worden hoeft 
echt niet want dan moeten 
ze weer naar de derde 
klasse en dat is net iets te 
hoog gegrepen.  Prima 
voor Mixed 5 want die zijn 
kampioen geworden in die 
klasse. 
Mixed 7 doet het prima, op 
naar de zeventigplussers.

Wandelvoetbal en wandelbadminton? 

34

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?

Mei 1990. Feestavond af-
gelast. De feestcommissie 
had het er maar druk mee, 
een juiste datum te vinden 
voor de feestavond. Dat 
bleek niet mogelijk, dus uit-
stel naar het volgende sei-
zoen. Het bestuur had het 
druk met de voorbereiding 
van de nieuwe competitie, 
besloten werd om een “in-
spraakavond”  te houden. 

Dan de jeugdcommissie, 
zij waren bezig met de 
voorbereidingen van het al-
lereerste jeugdkamp, een 
weekend Bedafse bergen. 
Dat met dertig kinderen. En 
heel veel begeleiders!
Het ledental bleef stijgen. 
Totaal 156, maar ook 16 
senioren en 14 jeugdleden 
op een wachtlijst? 

Dan, in eigen hal, een heu-
se recreantencompetitie, 
die zelfs uit vijf teams be-
stond, met elk vijf deelne-
mers. Uiteraard een ver-
slag van alle wedstrijden in 
de Minimiks. Dat het span-
nend was is te lezen in het 
volgende citaat:
Jowan (Iven) en Cor (Ter-
heyde) kwamen behoorlijk 
onder druk te staan. Vooral 
door het tactisch goede 
spel van Jan Coppens en 
het goed meeverdedigen 
van Coen Constant, die nu 

goed gebruik maakte van 
zijn lengte.
Weer de nodige snoekdui-
ken van Jan Coppens die 
zelfs shuttles buiten de 
baan terug sloeg. Toch 
raakten Jowan en Cor niet 
echt onder  de indruk. De 
smashes van Jowan wer-
den beter. Het werd 16-16. 
De service ging verschil-
lende keren over zonder 
dat er een punt werd ge-
maakt en van alle kanten 
werden de heren aange-
moedigd. Cor en Jowan 
roken hun kans en lieten 
die niet meer los…

Dat waren nog eens tijden. 
Ook iets nieuws voor die 
tijd: een ouder contact 
avond. Op het programma, 
de huldiging van de kampi-
oenen, een videoshow 
over de trainingsavonden 
en natuurlijk uitleg over het 
kampweekend.

Dan de enige kampioen 
van dat jaar: Mixed 3 bij de 
jeugd. Het team van Tini 
Smits ( de vader van Bas) 
en in dat team o.m.  Inge  v 
Griensven en Noortje vd 
Eijnde. Monique Vereijken 
was de beste competitie 
speelster met 93 %, ge-
volgd door Inge met 89% 
Bij de jongens had Paul 
Saris een score van 100%, 

gevolgd door Bas Smits 
met bijna 100% (het werd 
98%). 

Dat de Minimiks ook een 
bron van informatie is, is 
intussen wel bekend, ook 
deze keer weer een aantal 
artikelen. O.m.  Sportomni-
bus, dat gaat over bewe-
gen en dat doen, volgens 
dat artikel, veel te weinig. 

Een ander verhaal gaat 
over de jeugdcompetitie:
De heren hadden niet veel 
kans. Geert was, volgens 
hen, wel in topvorm maar 
hij had echter iets meer 
oog voor de andere banen 
waar de meisjes aan het 
spelen waren, want daar 
vlogen de rokjes tenminste 
omhoog… 

Natuurlijk ook humor in de 
Minimiks:
Uit sportnoten:
Dankzij de sport heb ik ja-
renlang genoten, heel veel 
geleerd en gezien en ben ik 
een volwaardiger mens ge-
worden.
Even lachen:
Jantje tegen Pietje: “Ik heb 
een heken aan de tand-
arts.” Pietje; “waarom?”  
Jantje: “Hij werkt me op 
m’n zenuwen!” 
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voordeel dat wij besloten 
om op de fiets te gaan,..... 
Sportief als wij zijn....... Of 
met voorbedachte raden. 
Wij wisten 5-3 winst is ge-
noeg, met als kanttekening 
dat onze directe concur-
rent fair play met 7-1 moest 
winnen. De gemengd dub-
bels liepen als nooit tevo-
ren. Maridy en Ton wonnen 
in twee sets en ook Paul en 
Dorien waren in twee sets 
klaar..... Onze toeschou-
wers (heel erg veel, wat 
ook met de kampioens-
wedstrijden van mixed 3 en 
5) kwamen naar beneden 
gestormd. Volgens onze 
berekening was het nog 

niet zover. Ach, uiteindelijk 
was het na de HD toch be-
slist. Het werd 6-2.

Wat doen kampi-
oenen;

- Champagne drinken,
- Bier drinken,
- Schaaltje gemengd eten,
- Naar huis fietsen,
- Trap af fietsen,
- In bosjes fietsen,
- Voor gesloten cafés 
staan,
- Voor twee gesloten sho-
arma zaken staan,
- Uiteindelijk toch shoarma 
eten,

- Om drie uur naar bed 
gaan.

Het was een Grandioos 
leuk competitie jaar, en 
volgend jaar terug naar de 
hoofdklasse!!!

Mixed 2 , 
Overgangsklasse 1

Door Ruud v Kilsdonk

Verslagen senioren competitie.

Mixed 2; kampi-
oenen???
Na het seizoen 2013/2014 
is het oude mixed 2 ver-
dwenen uit de hoofdklas-
se. Geen degradatie, maar 
een opsplitsing van mixed 
2 naar mixed 1 en mixed 3. 
Het nieuwe mixed twee 
kwam daarom met veel er-
varing uit de hoofdklassen 
in de overgangsklasse te-
recht. Het seizoen begon 
twijfelachtig, enkele partij-
een gelijk en verloren, 
maar ook winst. Het keer-

punt volgde na 
de eerste helft, 
vanaf toen 
stond mixed 2 
aan de top. Die 
plaats hebben 
we weten te 
houden tot en 
met de laatste 
wedstrijd. Toch 
is het tot de 
laatste dag 
spannend ge-
weest. De 
voorlaatste 
wedstrijd wa-
ren wij, naast 
onze eigen 
wedstrijd, ook 
de wedstrijd bij 
de buren aan het volgen. 
Onze directe concurrent 

verloor fors,...... Maar het 
gevaar kwam niet van 
rechts, maar van links. 
Links werd met 7-1 gewon-
nen, een totale verrassing 
en het overgangsklasse 
landschap lag op zijn kop. 
Mixed twee nog wel aan 
kop, maar spannend of wij 
het de laatste partij zouden 
gaan halen.

Mixed 2, Kampi-
oenen!!!
Hoewel wij goede papie-
renhadden op het kampi-
oenschap, moest het nog 
wel gebeuren. De stand 
was wel zodanig in ons 



MINIMIKS  Mei 2015MINIMIKS Mei 2015

schoonheidsfoutjes prach-
tig gewonnen met 18-21.

De Dames dubbel was de 
volgende wedstrijd die op 

de planning stond. Deze 
werd gespeeld door Sabitri 
en Marieke. Het ging niet 
zo als ze wilde. Dus helaas 
hebben we deze wedstrijd 

moeten afgeven in 2 
sets wat de totaal-
stand bracht op 2-2

Nu alle dubbels ge-
speeld waren was het 
tijd voor de singels. 
Aangezien we al 
kampioen waren, 
was de druk van de 
ketel en konden we 
op ons gemakje de 
tegenstander inma-
ken. Helaas heeft 
Marieke na een zwa-
re strijd de singel 
moeten afgeven, 

maar Martijn, Max en ik 
hebben de tegenstanders 
in 2 sets netjes gefileerd 
zoals ons wordt geleerd op 
de training. De eindstand: 
3-5 gewonnen!!! 

Nadat Evi van Mixed 5 
haar singel had gewonnen 
kon het feest beginnen, 
want nu waren Mixed 2,3 
en 5 kampioen.
Volgend seizoen zit ik he-
laas niet meer in mijn oude 
team, maar ga ik naar het 
team van Ton. Dus bij deze 
draag ik graag het stokje 
over aan Marloes (uit Ge-
mert) die mijn plaats in 
gaat nemen als benjamin 
in het nieuwe Mixed 3.

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

Mixed 3 , 
Eerste klasse 2

Door Anke van Dijk

Als benjamin van het team 
was ik natuurlijk verkozen 
tot het schrijven van ons 
eerste stukje tekst van de 
laatste wedstrijd van het 
seizoen.

Dit was ‘de’ wedstrijd van 
het jaar, 3 teams konden 

op deze avond kampioen 
worden. Voor ons was het 
ook een zeer spannende 
wedstrijd, want we moes-
ten minstens met 6-2 ver-
liezen wilde we kampioen 
worden. 

Deze avond hadden we 
een luxe positie we moch-
ten namelijk meteen 2 wed-
strijden inzetten. Max en 
Sabitri mochten op onze 
eigen baan beginnen en 
Rob en ik mochten op de 
baan er tegenover begin-
nen. Helaas kwamen Sabi-

tri en Max te laat 
op stoom waar-
door we de eer-
ste wedstrijd in 2 
sets hadden ver-
loren. Rob en ik 
hadden daaren-
tegen wel op tijd 
het licht gezien, 
want na de eerst 
set te hebben 
verloren met 17-
21 en de tweede 
met 23-25 te 
hebben gewon-
nen kwam er nog 
een ‘spannende’ 
derde set die 

door ons werd gewonnen 
met 9-21. Dit bracht de 
stand op 1-1 gelijk. 

Vervolgens werd de heren-
dubbel ingezet die werd 
gespeeld door Rob en Mar-
tijn. Deze wedstrijd was 
een beetje hetzelfde gelo-
pen als de gemengd dub-
bel die Rob en ik hadden 
gespeeld. De eerste set 
verloren, de tweede set 
met 23-25 gewonnen en de 
derde set met een paar 

Mixed 3 kampioen

28 29
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Met toch wel iets van zenu-
wen begonnen we aan 
onze laatste klus die het 
kampioenschap moest 
brengen. De taak is duide-
lijk, 6-2 verliezen mag, dus 
2 wedstrijden winnen.
De gemengd dubbels wer-
den tegelijk gespeeld en 
helaas allebei verloren, 
niet echt een grote verras-
sing, in de heenwedstrijd 
was dat ook al zo. Het ver-

Mixed 5 , 
Derde klasse 2

Door Gert Lahaije

Thriller op woens-
dag 8 april tussen 
Mixed 5 en Sma-
shing Bruang 4.

schil moest 
worden ge-
maakt in de 
dubbels. 
Maar omdat 
bij onze te-
genstander 
de zwakste 
dame en heer 
alleen maar 
mochten tel-
len werd dat 
nog een hele 
opgave. Mar-
tin en Gert 
hadden tot op dat moment 
nog geen dubbel verloren 
dus het eerste punt moest 
uit dat potje komen. Maar 
helaas, na een bloedstol-
lende derde set en bela-
chelijk veel geluksballen 
van Sm. Bruang ging de 
partij toch naar de tegen-
stander met 22-20. Dan is 
het toch 3-0, dat voelt niet 

lekker. Hierna was het de 
beurt aan onze dames. Die 
laten zich gelukkig nooit 
van de wijs brengen en 
wonnen soepeltjes met 21-
16 en 21-14. De HE van 
Gert was zoals verwacht 
een vrij kansloze missie 
dus was het aan Martin om 
het bevrijdende 2e punt 
binnen te halen. Ook in de 

Competitie af-
sluiting Mixed 4
Lang leek het er op dat 
mixed 4 mee kon doen om 
het kampioenschap in de 
tweede klasse afdeling 1. 
In de vorige Minimiks werd 
het al duidelijk dat dit toch 
een moeilijk verhaal ging 
worden aangezien er ver-
loren werd van mede titel-
kandidaten Phoenix en 
Gemert. We moesten dus 
alles geven om onze laat-
ste 3 wedstrijden te win-
nen, het liefst zo ver moge-
lijk, om zo toch nog een 
gooi naar de titel te kunnen 
doen. De eerste van de 
drie “finales” was op een 
zondagochtend tegen 
BCV. Zondagochtend, 
bluh.. niet leuk. Zonder 
Bas van Lieshout, maar 
voor de rest op volle sterk-
te (Jeroen, Evelien, Anniek 
en ik), lukte het ons om de 
wedstrijd te winnen. Een 
gewonnen eerste ge-
mengd dubbel, damesdub-
bel, twee dames enkels en 
een door Jeroen uit het 
vuur gesleepte enkel 
brachten de stand op 5-3. 
Met nog 2 wedstrijden te 
gaan zagen we hoe alle 
mixed teams om ons heen 
kampioen werden, dat le-
lijke gat tussen kampioe-

nen mixed 2, 3 en 5 wil-
den we toch nog wel 
graag opvullen. De twee-
de “finale” speelden we 
tegen Ganzeveer. Dit keer 
waren we wel op volledige 
sterkte. Opnieuw werd er 
met 5-3 gewonnen, dit 
keer door winst in de 
tweede gemengd dubbel, 
dames dubbel, twee da-
mes enkels en de enkel 
van Liesje.
Twee winsten dus, maar 
allebei vrij krap, dus nog 
steeds een behoorlijk 
ruim gat tussen de num-
mer één en ons. De laat-
ste wedstrijd van het sei-
zoen speelden we tegen 
SRH. Helaas zagen we 
de avond ervoor een (best 
wel slechte) kampioens-
foto van Phoenix op Face-
book en konden we dus 
nog maar maximaal twee-

de worden. Om dat te be-
reiken moesten we meer 
punten halen dan Gemert, 
dat ook die avond speelde 
en in punten met ons gelijk 
stond. 
De uitslag van onze wed-
strijd was geen verrassing, 
opnieuw trokken we met 
5-3 aan het langste eind. 
Twee gemengd dubbels, 
en natuurlijk de dames 
dubbel en allebei de da-
mes enkels werden in ons 
voordeel beslist. Helaas 
had ook Gemert gewon-
nen, met 6-2 zelfs. Hier-
door zijn we op een derde 
plaats geëindigd. Uiteinde-
lijk een prima prestatie.
Aanstaand weekend volgt 
ons nu al legendarische 
teamuitje, een verslag 
daarover waarschijnlijk in 
de volgende minimiks.

Mixed 4, 
Tweede klasse 1

Door Bas Fransen

30 31

Anniek van Leuken en Evelien Kuijpers tijdens hun dames dubbel.
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set komen de Miks dames 
beter uit de startblokken 
maar op het eind weten de 
Ganzen een verlenging af 
te dwingen en met 23-21 is 
de partij in het voordeel 
van Ganzeveer. Jammer 
dames maar helaas.
Inmiddels is het 3-1 voor 
Ganzeveer en moet Tini 
aan zijn HE beginnen een 
punt inlopen zou mooi zijn 
natuurlijk. Ondanks dat 
Tini een beetje last heeft 
van zijn rug gaat hij er volle 
bak in en met succes hij 
weet er een overwinning 
uit te slepen 18-21. In de 
tweede set eenzelfde ont-
wikkeling een felle Tini 
maar ook zijn tegenstan-
der liet zich niet onbetuigd 
doch de winst is voor Tini 
en wel met 19-21. De stand 
nu 3-2 voor Ganzeveer.
Betsie kan in haar DE de 
stand weer gelijktrekken 
maar dan moet er wel ge-
wonnen worden natuurlijk. 
Beide dames zijn volko-
men aan elkaar gewaagd 
we zien echter een iets fel-
lere Betsie die daardoor 
beide sets weet te winnen 
met 19-21 en in de verlen-
ging met 21-23.Ook hier 
een dubbeltje op zijn kant 
maar het valt nu de goede 
kant uit, een prima partij 
Betsie.
Theo kan de stand opkrik-
ken naar 3-4 voor Mixed 
maar het kan ook zomaar 
verkeerd uitpakken, vanaf 
het begin moet Theo alle 
zeilen bijzetten wat hij ook 

doet maar het is helaas 
niet voldoende zowel de 
eerste als tweede set gaat 
met 21-12 en 21-12 naar 
Ganzeveer.
Het is nu 4-3 voor Ganze-
veer dus een gelijkspel nog 
altijd mogelijk alle druk nu 
op de schouders van Anja. 
Anja gaat meteen met haar 
bekende drops beginnen 
en met succes de eerste 
set is voor Anja en wel met 
6-21 dus een duidelijke uit-
slag. Inmiddels heeft de 
Ganzeveerdame een bles-
sure opgelopen en beslist 
om geen tweede set meer 
te spelen met als gevolg 
dat de partij voor Anja is. 
Een weer terecht 4-4 ge-
lijkspel tussen de laatste 
en voorlaatste van de 
ranglijst. Met nog 2 wed-
strijden te gaan wordt het 
spannend in de kelder van 
klasse 3 afd. 2. Graag tot 
een volgende keer.

kele keren samen ge-
speeld dus ze weten van 
elkaar hoe en wat. De Mik-
sers blijken vanaf het begin 
de betere partij en winnen 
de eerste set met 15-21. In 
de tweede set komen de 
Ganzen beter in hun spel 
het is een gelijkopgaande 
strijd puntje voor, puntje 
achter, dan weer gelijk, en 
zo komt de stand op 20-20 
maar de ervaring van Tini 
is doorslaggevend en de 
Miksers winnen met 20-22. 
Goed gedaan heren ( laat 
die Toon maar rustig ski-
en). We winnen toch wel.
Nu Besie en Annie, een er-
varen DD koppel waar we 
wat van verwachten gezien 
de andere wedstrijden. De 
Ganzeveer dames nemen 
echter meteen de leiding 
en geven deze niet meer af 
met 21-15 gaat de set naar 
Ganzeveer.In de tweede 

Mixed 7 , 
Derde klasse 2

Door Toon Slaets

Ganzeveer 5
 - Mixed 7.
19-3-2015.

In de vorige ontmoeting 
werd het een 4-4 gelijkspel 
een terechte uitslag en ook 
een goede verdeling voor 
Moeder Annie en Zoon 
Rob. Rob is nu niet van de 
partij evenals Toon die nog 
steeds in Oostenrijk de 
bergen afzoeft ( dit wil hij 
ons doen geloven in ieder 
geval). Als invaller hebben 
we Martijn Coppens weten 
te strikken dus een heel 
goede vervanging voor de 
skiënde Toon. Verder is 
het gehele team compleet 
misschien zijn er vandaag 
punten te pakken wie 
weet?
Annie en Martijn beginnen 
met het eerste GD, een 
goed beging van beide 
want ze bieden aardig te-
genstand, echter op de 17 

punten gaat de Miksma-
chine haperen en met 21-
17 gaat de eerste set naar 
Ganzeveer. In de tweede 
set loopt het in het geheel 
niet ondanks verwoede po-
gingen van Martijn deze 
set gaat ook naar de Gan-
zen en wel met 21-08.
Nu Anja en Theo, ze gaan 
meteen volle bak en pak-
ken een lichte voorsprong 
weten deze vast te houden 
en met 18-21 is de set voor 
Mixed. Gezien het goede 
spel in de eerste set lijkt er 
winst in te zitten maar de 
Ganzeveerders komen 
goed terug en winnen de 
tweede set met 21-17. Alles 
is nog open er volgt een 
spannende 3de set tot aan 
20-20 gaat alles gelijk op 
wie gaat met de winst strij-
ken? Het is tenslotte Gan-
zeveer die in de verlenging 
22-20 maken en de partij 
winnen al met al wint de 
gelukkige, jammer Anja en 
Theo.
Het HD voor Tini en Mar-
tijn, tijdens de trainings-
avonden hebben ze al en-

single was Martin nog on-
geslagen dus het vertrou-
wen was er. Maar na weer 
3 spannende sets was het 
toch de tegenstander die 
met de eer ging strijken, 
tussenstand 4-1. Evi is dan 
aan de beurt tegen een 
zeer ervaren en sterke 
dame. Maar op ons Evi 
kunnen we bouwen en in 
alweer 3 sets en ondanks 
getier en gevloek van haar 
tegenstandster sloeg Evi 
op superieure wijze het 2e 
punt binnen. Het kampi-
oenschap is binnen! Een 
goede single van Lisa 
zorgde er voor dat het niet 
met de hakken over werd, 
een klein verlies met 5-3 
dus.
Omdat op twee andere 
banen Mixed 2 en Mixed 3 
al uren kampioen waren, 
was het in de kantine nog 
lang onrustig. 
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Gemert 7 - Mixed 7
 23-04-2015.

Vandaag de laatste wed-
strijd van de competitie en 
misschien ook wel de laat-
ste wedstrijd in de derde 
klasse voor het opaeno-
maopeennateam. We 
moeten 3 punten halen 
voor klassebehoud maar 
de opa’s en de oma’s heb-
ben aangegeven naar de 
vierde klasse te willen al-
leen “ opeenna ‘’ wil liever 
derde klasse blijven spe-
len dus een klein verschil 
van inzicht, na rijp beraad 
is ook ‘’opeenna’’ bereid 
om met de opa’s en oma’s 
mee te gaan zodat de ge-
lederen weer zijn gesloten.
Om nu de gehele wedstrijd 
te verslaan is onnodig wel 
wil ik er een paar partijen 
uitlichten, vooraf aan de 
wedstrijd was duidelijk dat 
we maar twee punten 
mochten scoren daar we 
anders alsnog derde klas-
se zouden blijven daarom 
werd de winners mentali-
teit maar even
aan de kant gezet ‘’ opeen-
na’’ had daar toch enige 

winst ze neemt het initiatief 
en is de betere partij doch 
op een of andere manier 
komt de Con Brio dame 
(meisje) terug en weet de 
set ook nog te winnen met 
15-21. In de tweede set 
ook weer een wat betere 
Annie maar nu komt de 
Con Brio dame niet meer 
voorbij met 21-19 is deze 
set voor Annie. Nu een 
derde beslissende set zit 
er toch nog een puntje aan 
te komen? Vanaf het begin 
is duidelijk dat de ervaring 
de doorslag geeft het Con 
Brio meisje begint onnodi-
ge fouten te maken en dan 
is daar de set voor Annie 
en wel met 21-14, mooi ge-
speeld dame.
Ik val in herhaling door 
weer zeggen na een 1-7 
verlies dat we gewoon een 
lekkere badmintonavond 
hebben gehad, het klink 
wat tegenstrijdig maar zo 

voelt het wel voor ons. Met 
nog een wedstrijd te gaan 
is het zaak om van de laat-
ste plaats af te komen en 
dat is niet ondenkbaar in 
de wedstrijd tegen Gemert, 
we zullen zien. Ik wil ieder-
een bedanken voor hun in-
zet en graag tot de volgen-
de wedstrijd.

moeite gaf ze aan.
De eerste partij die ik wil be-
schrijven is de enkel partij 
van Theo, in de eerste set 
verliest Theo met 21-09, de 
tweede gaat naar Theo met
18-21 en niet zomaar, Theo 
speelt een dijk van een set. 
Ine de derde set laat Theo 
de teugels wat vieren en 
met 21-14 is deze voor Ge-
mert.
Het DD met Annie en Bet-
sie, beide dames hebben 
vorige wedstrijd ook hun 
partij gewonnen en wilden 
dit ook nu graag doen daar 
er tot op dat moment nog 
geen punten behaald waren 
konden ze volledig aan de 
bak.In de eerste set gaan ze 
onderuit met 21-10, in de 
tweede gaan ze gas geven 
er komt echter een verlen-
ging aan te pas en met
21-23 is de set voor de 
Mixed dames.In de derde 
set nemen ze meteen een 
voorsprong en met goed 
bekeken spel pakken ze de 
volle winst 15-21, eerste 
punt is binnen, goed ge-
daan dames.
De derde en laatste partij 
die ik beschrijf is het DE van 
Anja, daar er nog een punt 
te halen is, is Anja voor 
100% gemotiveerd. Ze be-
gint met een goede service 
achterin daarna een prach-
tige return en dan de be-
faamde Anjalob dit werkt 
als een tierelier en met 12-
21 gaat de partij naar Anja. 
In de tweede set loopt haar 
tegenstandster meteen 

Mixed 7 - Conbrio 8.
02-04-2015

Het gehele team was weer 
compleet. Der Anton aus 
Tirol ist wider zuruck dus 
het opaenomaopeenna-
team kan weer aan de bak. 
Con brio is een goede mid-
denmoter echter met een 
wisselende samenstelling 
je weet dus nooit vooraf 
wat je kunt verwachten.
Annie en Toon begonnen 
het GD in hun vertrouwde 
samenstelling het spel ver-
liep vrij soepel beide teams 
hielden elkaar mooi in 
evenwicht maar of er de 
duvel mee speelt zo gauw 
de 15 punten in zicht ko-
men begint de machine te 
haperen dit ook nu weer 
we zullen de leeftijd de 
schuld maar geven iemand 
of iets moet toch de schuld 
hebben toch, met 15-21 
gaat de set naar Con Brio. 
In de tweede set een soort-
gelijk verhaal echter wordt 
het nu 12-21.
Middels een extra baan ( 
Mixed was baancommis-
saris) waren Anja en Theo 
bezig aan hun GD, hier 
was sprake van een echte 
wedstrijd Anja en Theo 
speelden prima er moest 
verlenging aan te pas ko-
men en met 22-20 gaat de 
eerste set naar Mixed. In 
de tweede set loopt het iets 
minder deze gaat naar Con 
Brio met 13-21. De derde 
beslissende is ondanks 
flink verweer van Anja en 

Theo toch 
weer voor 
Con Brio en 
wel met 12-
21, een mooi 
wedstrijd 
van Anja en 
Theo.
Het HD met 
Tini en Toon 
werd nooit 
echt een 
wedstrijd de 
tegenstan-
der was op 
alle fronten 
beter, ze zijn 
wel 30 jaar jonger en heb-
ben daarbij ook veel meer 
badmintonbagage in huis 
dus het is proberen zoveel 
mogelijk punten te maken 
en dat is het dan. De partij 
gaat naar Con Brio met 
7-21 en 7-21.
Betsie en Anja nemen het 
DD voor hun rekening, ook 
zij doen wat binnen hun 
vermogen ligt maar ook 
hier is de tegenstand te 
groot de Con Brio dames 
zijn de bovenliggende par-
tij wat blijkt uit de setstan-
den 13-21 en 8-21.
Tini nog niet helemaal de 
oude (rugklacht) moest het 
opnemen tegen hun beste 
heer, Tini scoort een aan-
tal fraaie punten maar ver-
der dan 9-21 en 8-21 komt 
het niet.
Betsie moet het tegen een 
vrij jonge dame opnemen 
en al snel is duidelijk dat 
ook Betsie alles zal moe-
ten geven het gaat redelijk 

goed maar net die laatste 
puntjes (daar heb je ze 
weer) daar gaat het weer 
mis de partij gaat naar Con 
Brio met 18-21 dus zo 
slecht nog niet. In de twee-
de set neemt de Con Brio 
dame meteen de leiding en 
staat deze niet meer af met 
7-21 gaat ook deze set 
naar Con Brio.
Theo nu met het tweede 
HD, aanvankelijk houden 
de heren elkaar mooi in 
evenwicht ( de voorzitter 
gaf Theo nog wat tips mee) 
maar ook nu weer bij 18 
gaat het ineens minder en 
de set gaat naar Con Brio. 
In de tweede set kan Theo 
geen vuist meer maken 
met 13-21 is deze set ook 
voor Con Brio, ondanks 
een goede partij van Theo 
geen winst.
Als laatste komt Annie aan 
de beurt met het DE, het 
ziet er naar uit dat Annie 
een goede kans maakt op 



MINIMIKS  Mei 2015MINIMIKS Mei 2015

Uitslagen en scoringspercentages

Uitslagen
25-3 Mixed 3 - Con Brio 6 7-1

Ganzeveer 4 - Mixed 4 3-5

26-3 Mixed 1 - Con Brio 1 2-6

1-4 Mixed 7 - Con Brio 8 1-7

Mixed 2 - Boemerang 1 6-2

8-4 Gemert 1 - Mixed 1 5-3

Scoringspercentages  Heren

TOTAAL
s w %

1 Ruud v Kilsdonk 26 25 96
2 Martijn v Oeffel 29 27 93
3 Martin Kuijpers 36 32 89
4 Ton Slaets 20 17 85
5 Rob Hollanders 21 17 81
6 Max v Riet 17 12 71
7 Teun vd Vorst 25 17 68
8 Paul vd Vegt 26 17 65
9 Gert Lahaije 36 23 64
10 Jeroen Lutterman 26 13 50
11 Maarten Maas 17 7 41
12 Johnny Muller 32 12 38
13 Stan vd Heijden 30 11 37
14 Tonny Snijders 14 5 36
15 Tiny Verbrugge 24 6 25

 

Scoringspercentages  Dames

TOTAAL
s w %

1 Evi v Rixtel 33 29 88
2 Anniek v Leuken 36 31 86
3 Anke v Dijk 25 21 84
4 Evelien Kuijpers 33 27 82
5 Lisa v Vijfeijken 26 21 81
6 Ellen Kuhn 27 19 70
7 Sabitri Heesakkers 22 14 64
8 Veerle v Riet 24 14 58
9 Dorien Maas 29 15 52
10 Astrid Bijsterveld 23 11 48
11 Inge v Griensven 22 10 45
12 Marieke v Turnhout 25 11 44
13 Angela v Gelder 29 12 41
14 Maridy Daems 35 14 40
15 Marieke Lutterman 7 2 29

Brabantia 3 - Mixed 2 2-6

Fair play 2 - Mixed 3 3-5

Mixed 5 - Sm Bruang 3-5

22-04 Gemert 7 - Mixed 7 6-2

23-04 Mixed 6 - Rooise BC 2 5-3

Mixed 4 - SRH 5 5-3

 1ste klasse 2

1 Mixed 3 12-70

2 Fair play 2 12-64

3 Gemert 3 12-56

4 Hanevoet 4 12-40

5 Sm Bruang 3 12-40

6 Con Brio 6 12-35

7 Brabantia 4 12-25

2de klasse 1

1 Phoenix 3 12-64

2 Gemert 5 12-60

3 Mixed 4 12-58

4 BCV 3 12-45

5 SRH 2 12-42

6 Ganzeveer 4 12-36

7 BCAB 5 12-31

Topklasse
1 Con Brio 1 12-80

2 Gemert 1 12-65

3 Ganzeveer 1 12-47

4 Mixed 1 12-45

5 Gemert 2 12-42

6 Con Brio 2 12-35

7 Phoenix 1 12-22

3de klasse 2

1 Mixed 5 12-74

2 Sm Bruang 4 12-71

3 Mierlo 4 12-65

4 Con Brio 8 12-47

5 Gemert 7 12-32

6 Ganzeveer 5 12-24

7 Mixed 7 12-23

Overgangsklasse 1

1 Mixed 2 12-59

2 Fair Play 1 12-54

3 Mierlo 2 12-50

4 Brabantia 3 12-49

5 Ganzeveer 3 12-48

6 Sm Bruang 2 12-44

7 Boemerang 1 12-32

Standenlijst

3de klasse 1

1 Hanevoet 5 12-75

2 Gemert 6 12-54

3 Con Brio 7 12-53

4 Mixed 6 12-50

5 Rooise BC 2 12-42

6 Never down 2 12-31

7 Heiakker 2 12-31

naar 4-0 maar Anja raakt 
niet in paniek speelt haar 
eigen spel en
neemt het heft weer in 
handen, met 15-21 gaat 
ook deze set naar Anja en 
daarmee de partij en onze 
twee punten die we nodig
hadden. Een mooie partij 
Anja hou dit vast tot vol-
gende competitie.
De winst is voor Gemert 
met 6-2, hiermee degra-
deert Mixed7 naarde vier-
de klasse na het kampi-
oenschap van vorig jaar 
weten we wat winnen en 

verliezen is.
Nu een paar cijfers en wee-
tjes betreffende Mixed 7 
alias het opaenomaopeen-
nateam.
De totale leeftijd van ons 
team is 383 jaar oud be-
staande uit: Toon 73, Annie 
63, Betsie 63, Theo 63, 
Tini 62, en Anja 59 jaar.De 
gemiddelde leeftijd komt 
hierdoor op 63,8 jaar een 
respectabel getal als je het 
mij vraagt.  Hoe lang zijn 
de leden lid van BC Mixed?
Tini 27 jaar, Annie 25 jaar, 
Toon 25 jaar, Betsie 18 

jaar, Anja 18 jaar,en Theo 
17 jaar wat een totaal geeft 
van 130 jaar lid van BC 
Mixed.
Bij welke club vind je dit 
nog? Het antwoord is dui-
delijk bij BC Mixed.!
Als laatste wil ik ieder 
teamlid en alle invallers 
bedanken voor hun inzet 
en sportiviteit van de afge-
lopen competitie, ook Toon 
B bedankt voor je support, 
ik hoop jullie allen weer te-
rug te zien voor de volgen-
de competitie in de vierde 
klasse.

36 37
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Fitland Gemert BV
Vic. van der Asdonckstraat 55
5421 VB   Gemert
Tel.: (0492) 36 17 51

Auto en Motorrijschool 

DE JONG

Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

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
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

*Klasse indeling onder voorbehoud
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 Jeugdkamp  

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

• 5-6-7- juni gaan we weer op jeugdkamp
• Jullie ontvangen een kampboekje waarin 
alle gegevens over het kamp staan
• Wij hebben er al super veel zin in, jullie 
ook?
• We gaan er een geweldig weekend van 
maken!
• Wij zijn er klaar voor! Tot de 5e!

Groeten,
De jeugdcommissie en alle begeleiders!

             
 

Hallo jongens en meisjes

De afgelopen maand is er weer vanalles gebeurd. Tijdens 

de HBB jeugdkampioenschappen zijn er meerdere kinderen 

in de prijzen gevallen.  Ook het teamtoernooi in Bakel van 

onze pupillen is zeer goed verlopen. De vriendjes  avond 

was weer gezellig en er zijn  veel nieuwe leden. We hebben 

een doel bereikt. Over dit alles lees je meer in deze 

minimiks.
De competitie is ten einde, ben je benieuwd naar je 

scoringspercentage kijk dan eens op blz. 53. De niieuwe 

teams kun je natuurlijk ook in deze minimiks vinden. 

Helaas hadden we voor de mixedpen niets ontvangen. 

Omdat wij toch een nieuwe mixedpen wilde plaatsen 

hebben we iemand anders gevraagd om deze te schrijven. 

Sanne v Lieshout was gelukkig bereid om nog snel een 

verhaaltje over haar zelf te maken. Sanne hartelijk dank 

hiervoor. 
We wensen jullie veel lees-  en kijkplezier.

Namens de jeugdcommissie en de redactie

Marlie Fransen
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kaar naar Anne v Leuken. 
Bij de heren kon Erwin 
Boudewijns (winnaar van 
vorig jaar) helaas 
niet meedoen vanwege 
een blessure, hierdoor was 
het weer tijd voor een an-
dere kampioen. Brian Jeu-
ken. 
De hele dag door zijn er 
vele foto’s gemaakt door 
Marlie Fransen en Patrick 
van Rijsewijk. Deze foto’s 
zijn te bewonderen op 
http://hbbond.nl/content/
fotoalbum
Allemaal gefeliciteerd.

HBB jeugdtoernooi               door Ton Slaets

Op zondag 26 april jl. was 
voor de jeugd de afsluiting 
van het seizoen. Op die 
dag werden de HBB jeugd-
kampioenschappen geor-
ganiseerd en aansluitend 
werden de kampioenen 
van de competitie gehul-
digd.
Vanwege de meivakantie 
viel het aantal deelnemers 
wat tegen, maar de jeugd 
die zich wel had ingeschre-
ven kon gedurende de dag 
voldoende wedstijden spe-
len. Er werd  om het kampi-
oenschap per klasse ge-
speeld. Van 9.00u tot 
17.00u zijn een kleine 300 
wedstrijden gespeeld in 
de klassen A, B, C, D en 
P. In de ochtend werden 
poulewedstrijden ge-
speeld op basis waarvan 
in de middag nieuwe 
poules werden gevormd. 
Dit leverde uiteindelijk in 
alle klassen een kwart-, 
halve en hele finale op. 
Voor Mixed deden weer 
een heleboel kinderen 

mee. 
Aan het einde van de dag 
gingen er ook een aantal 
Mixedleden met een prijs 
naar huis. Dat waren deze 
keer Nick Meulensteen, 
Cheyenne Bevers, Novi 
Wieland en Meike van 
Zutven. 
Ook Eva Schardijn en 
Bregje Hoeks vielen in 
de prijzen maar zij 
hadden deze keer in-
geschreven onder 
Phoenix, zij trainen 
namelijk bij twee 
clubs. In de A klasse 
ging de beker voor de 
derde keer achter el- HBB Kampioenen Brian Jeuken en 

Anne v Leuken

Cheyenne Bevers DE 
P 

Eva Schardijn DE C 
2de prijs

Nick Meulensteen  HE D 
2de prijs

43
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PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

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

Teamtoernooi Bakel           door Teun vd Vorst

Op zaterdag 4 april was 
het zover, het pupillenteam 
van Mixed kon zich opma-
ken voor een hele dag bad-
mintonnen in Bakel. Irene, 
Suzie, Neva en Finn had-
den zich als team inge-
schreven voor het team-
toernooi. De organisatie 
was helemaal blij want er 
was nog maar één ander 
pupillenteam ingeschreven 
en nu konden ze met twee 
teams een mooie opzet 
maken voor een leuk toer-
nooi. De pupillen hebben 
een privé-baan toegewe-
zen gekregen, en dit was 
meteen het centercourt! 
Op deze baan hebben ze 
met twee teams een mini-
competitie tegen elkaar 
gespeeld (Bakel had een 
team met drie jongens en 
één meisje, en Mixed dus 
drie meisjes en een jon-

gen). Dit werd afgewisseld 
met een singel-toernooitje 
waar de meiden tegen el-
kaar singelden en de jon-
gens tegen elkaar. Het was 
een hele leuke dag waar 
gelukkig flink veel partijtjes 
gespeeld werden. Na af-
loop (rond een uurtje of 4) 
was er een speciale prijsuit-
reiking voor onze pupillen 
georganiseerd, wat wel fijn 
was want de ouders wilden 

graag naar huis om zich 
klaar te maken voor de 
feestavond van Mixed!!
Onze helden ontvingen 
eerst een tweede prijs 
voor het teamtoernooi, en 
bij de singels ging de eer-
ste prijs bij de heren naar 
Ravi (Bakel) en bij de da-
mes naar Neva! 
Om weer moe maar vol-
daan huiswaarts te ke-
ren..............

Het Mixed team zit vol spanning te wachten op de prijsuitreiking. “We 
hebben toch wel prijs?”

Pupillen team 
valt in de prijzen.

Eerste doel bereikt           door Stan vd Heijden

BC Mixed heeft 
weer meer dan 60 
jeugdleden
Goed nieuws! Het leden-
bestand van de jeugd zit 
sinds enige tijd weer in de 
lift. Bijna ieder seizoen 
hebben we als BC Mixed 
te maken met het feit dat er 
jeugdleden jammer ge-
noeg stoppen bij de vereni-
ging of de stap maken naar 
de senioren. Dat ze de 
stap maken naar de senio-
ren is een natuurlijke door-
stroom, maar zorgt er wel 
voor dat het aantal jeugd-
leden naar beneden zakt.
Dat is dan ook weer een 
taak van ons allen om er-

voor te zorgen dat we 
weer nieuwe jeugdleden 
krijgen die bij BC Mixed 
op een leuke en gezellige 
manier leren badminton-
nen.
Vanuit het bestuur heeft 
Peter van Leuken afge-
sproken dat hij op Bos-
sche bollen zou trakteren 
als we de 60 jeugdleden 
zouden halen. Vrijdag 10 
april was het zover, tij-
dens de vergadering met 
alle jeugdbegeleiders 
kwam Peter ons verras-
sen met heerlijke (echte) 
Bossche bollen. Peter be-
dankt daarvoor!
Inmiddels staat de teller 
op 65 jeugdleden. Sinds 
2013 zijn er in totaal 41 

nieuwe jeugdleden bijge-
komen, dat is een fantas-
tisch aantal en tevens een 
groot compliment voor ie-
dereen die hier zijn steen-
tje aan heeft bijgedragen! 
Op naar de volgende ver-
rassing van Peter!

Piet van Thielplein 11
5741 CP  

Beek en Donk
Tel.: 0492-465456

www.yoursfashion.nl
E-mail: 

info@yoursfashion.nl
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Teambuilding                   door Angela v Gelder

Vriendjesavond                 door Marlie Fransen

Op 10 april was het weer 
tijd voor een vriendjes en 
vriendinnetjes avond. 
De jeugdbegeleiding had 
er voor gezorgd dat er op 
elke baan wat te doen was. 
Er werden ballonnen en 
shuttles hoog gehouden. 
De service werd op ver-
schillende plaatsen ge-
leerd en ook was er tijd 
voor een gewoon wed-
strijdje. Bijna alle kinderen 
hadden een vriendje of 
vriendinnetje bij. In het 
tweede uur werden er al-
leen wedstrijden gespeeld. 
Het was leuk om te zien 
hoe de kinderen elkaar les 
gaven.  Na afloop kregen 
de kinderen allemaal een 
sleutelhanger mee met 
daaraan een shuttle. Het 
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Een idee is geboren: team-
building voor de jeugdtrai-
ners
Wat gaan we dan doen, 
wanneer gaan we dat 
doen, wie gaan er allemaal 
mee?
O jee, gaat het lukken om 
iedereen op dezelfde dag 
het zelfde te laten doen. 
Nou, bijna wel.
Na een datumprikker rond 
te hebben gestuurd kwam 
11 april uit de hoge hoed. 
Dit was de datum waarop 
de meeste jeugdtrainers 

bijeen gebracht konden 
worden. 
De middag had zijn aftrap 
bij Monika en Ton. Hier 
kwamen we met z’n allen bij 
elkaar om daarna op de 
fiets of met de auto naar 
Landgoed D’n Heikant af te 
reizen voor een potje Boe-
renmidgetgolf. 
Daar aangekomen zijn we 
gestart met een kopje koffie 
of thee met een gebakje er-
bij. Ons voormalig jeugdlid 
Gonnie van Kessel was 
onze spelbegeleidster. Na-

tuurlijk kon toon 
het niet laten om 
te proberen haar 
over te halen om 
haar racket uit 
het stof te halen 
en op vrijdag 
weer een shuttle 
te komen slaan. 
Door middel van 
speelkaarten, 
ons wel bekend, 
werden er teams 
van drie perso-
nen samenge-

steld. Na nog een (on)dui-
delijke uitleg, gingen we 
naar buiten. Ieder team 
kreeg een bal en een stok 
met daaraan een klomp. 
De bedoeling van het spel 
was om met je teampje om 
beurten tegen de bal aan 
te slaan met de klomp en 
in zo min mogelijk slagen 
bij de ‘hole’ (emmertje ni 
de grond) te komen. Bij het 
ene team ging dit iets soe-
peler dan bij het andere. 
Zo wisten we na één slag 
al dat je op moest passen 
als Paul ging slaan. Met 
zijn domme kracht mepte 
hij de eerste bal al meteen 
meters het net omgeploeg-
de weiland in dat (ver) 
naast de baan lag. Ook an-
dere heren en ook dames 
wisten het balletje soms 
aardig te halen. Het par-
cours bestond uit 6 holes 
en we hadden ongeveer 
twee uur de tijd. Ondanks 
de vlaggen die bij de holes 
stonden was het voor som-
mige teams toch nog zeer 
moeilijk om het emmertje 
te vinden wanneer ze een-
maal bij de vlag waren. Er 
was een team zo sportief 
om de vlaggen op een 
door hun gewenste plek in 
de struiken of in het hoge 
gras te planten om de an-
dere teams op een dwaal-
spoor te zetten. (Vraag: 

wat is de juiste uitdrukking, 
antwoorden inzenden 
naar jeugdzaken@bc-

was weer heel gezellig.
Nog meer foto’s van de 
vriendjesavond kun je be-

kijken op http://www.bc-
mixed.nl/fotos

mixed.nl. Er is geen prijs 
aan verbonden.) Na eerst 
een rondje in de juiste rich-
ting te hebben afgewerkt, 
hebben we nieuwe teams 
gemaakt: de JONGENS 
tegen de MEIDEN en heb-
ben we het rondje in tegen-
gestelde richting geno-
men. Degenen die de af-
gelopen drie jaar op de 
kaderavond zijn geweest 
weten vast al wel wie dit 
potje hebben gewonnen: 
de MEIDEN natuurlijk.
Na afscheid te hebben ge-
nomen van Gonnie zijn we 

weer teruggegaan naar de 
residentie van de familie 
Slaets voor een hapje en 
een drankje. De BBQ werd 
opgestookt en we hebben 
de heren op Jeroen na be-
reid gevonden om buiten in 
regen en wind het vlees 
netjes bruin te bakken en 
de dames hebben hun heil 
binnen gezocht in de ge-
zellige en knus ingerichte 
woonkeuken van Ton en 
Monika. We hebben col-
lectief genoten van onze 
teambuiling. 
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Heey, ik ben Sanne van 
Lieshout, ik ben 15 jaar en 
ik kom uit Aarle-Rixtel waar 
ik dansmarieke ben bij car-
navalsvereniging Ganze-
gat.  Naast dansmarieke 
zijn en natuurlijk badminton 
vind ik het ook heel leuk om 
te zingen en af te spreken 
met vriendinnen zoals met 
mijn beste vriendin Lieke 
Fransen die ook badmin-
tont bij BC Mixed. Ik bad-
minton al sinds dat ik oud 

 

Fenna vd

Meulen
graaf

genoeg was om onder 
badminton te gaan en ik 
vind het nog steeds super 
leuk, net als mijn familie 
die ook allemaal badmin-
tonnen. Ik vind badminton 
zo leuk omdat je het sa-
men doet en ik blijf nog 
graag wat jaren lekker 
badmintonnen!! Ik heb een 
broer die Bas heet en een 
zus die Inge heet, ook heb 
ik een hond die Jolie heet, 

waar ik heel veel van houd. 
Ik houd heeeeel erg veel 
van dieren en vind ze erg 
leuk, maar ik houd niet zo 
van insecten, reptielen en 
andere vieze en giftige 
beesten. hahaha
Ik ga in de vakantie graag 
naar een land met zon, 
maar ik wil tijdens de va-
kantie wel wat doen en niet 
alleen maar zwemmen en 
zonnen.

Nieuwe jeugdleden            door Marlie Fransen 

Puck Kuijten is 7 jaar en zit op basisschool de Mulders-
hof in Groep 4 bij juffrouw Karin en Karen. Later wil ze een hele 
beroemde badminton-ster of HipHop-ster worden. Ze is bij BC 
Mixed terecht gekomen door Irene. Zij nam haar mee naar een 
vriendjes/vriendinnetjes avond. Puck vond het zo leuk dat ze 
meteen een aantal proeflessen nam, nu komt ze met veel 
plezier elke week. Ze vindt het heeeeel erg leuk! Naast Ire-
ne kent ze Angela en Suzie. Ook twee andere nieuwe 
leden kent ze heel goed want dat zijn haar vriendinnetjes. 
Dit zijn Sophie en Fieke. Ze vindt de dropshot de leukste 
slag omdat je dan kans hebt op een punt. Als ze wat 
beter is in badminton wil ze graag competitie gaan spe-
len maar nu nog niet. Naast badminton danst ze nog 2 
keer in de week. Ze zit op HipHop les bij Dansschool 
Manders in Gemert en ook dat vindt ze super leuk om te doen.

Sophie Kool is 7 jaar en zit op basisschool de Mul-
dershof in groep 4 bij Juf Karen en Karin. (Dus ook bij Puck, 
Fieke en Irene) Ze wil later graag dierenarts worden. Ze is 
samen met haar vriendin Fieke gaan badmintonnen omdat 
ze graag samen wilde gaan sporten. Door de spreekbeurt 
van Irene werd het badminton. Sophie vindt het badmin-
tonnen nu heel erg leuk, jaaaaa.
Ze vindt BC Mixed een leuke club. De opslag is een 
leuke slag. Naast badminton speelt ze ook nog hoc-
key. 

Fieke van de Berg is net als Puck ook 7 jaar en zit 
ook op basisschool de Muldershof. Ze zit bij Puck in de 
klas. Wat ze later wil worden weet Fieke nog niet. Ze is 

gaan badmintonnen omdat ze graag een binnensport wilde 
doen, maar ze wist nog niet wat. Totdat Irene Slaets haar 

spreekbeurt deed over badminton. Ze is toen een keer mee 
naar de training gegaan en vond het meteen super leuk. Bij 

Mixed kent ze dus een paar meisjes uit haar klas en er 
woont een trainer bij haar in de straat. Ze vindt het tot nu 

toe superleuk, eigenlijk alle slagen zijn leuk. Naast 
badminton voetbalt ze ook nog bij Sparta’25 in de F5.
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Verslagen jeugdcompetitie

Mixed 4, G-klasse

Door Angela van Gelder

Rachel Baerts is weer terug van weg geweest. In novem-
ber 2013 stopte ze met badminton om een andere sport te gaan 
doen. Veel kinderen zullen haar nog wel kennen. Toch stellen 
we haar nog even voor. Rachel is 13 jaar en wordt op 3 novem-
ber 14. Ze zit in de eerste klas (H1a) van het Dr-Knippenberg-
college in Helmond. Haar mentor is Mr. Donkers. Rachel wil 
later graag huisarts worden omdat  ze het leuk vindt om an-
dere mensen te helpen. Ze is weer gaan badmintonnen omdat 
ze het een hele leuke sport vindt.  
Competitie wil ze zeker weer gaan spelen  Ze vindt BC 
Mixed een super leuke club waar ze graag naar toe gaat 
om te badmintonnen. De leukste slag vindt ze de clear, 
je mag dan lekker hard slaan.  Andere hobby’s die zij 
leuk vindt zijn: Tekenen, kletsen en afspreken met 
vriendinnen.  

 Voor de laatste keer dit 
jaar kunnen we weer op 
weg naar sporthal Suytka-
de om een competitie-par-
tij te spelen. De onze in-
middels ervaren spelertjes 
van Mixed 5 zullen van-
daag hun eerste jaar in de 
competitie proberen goed 
af te sluiten, vandaag zijn 
Mirne, Suzie, Neva, Marik 
en Finn van de partij. De 
eerste wedstrijd is tegen 
Mierlo 10, dit wordt een pit-
tig partijtje want de eerste 
wedstrijd is helaas met 8-0 
verloren. Dus vol goede 
moed gaan we van 
start...... Meteen is te zien 
dat deze ploeg wel een 
beetje meer ervaren is dan 

Mixed 1, C-klasse

Door Ton Slaets

In alweer de laatste com-
petitiedag van het seizoen 
mocht Mixed 1 het in de 
eerste wedstrijd opnemen 
tegen de kersverse kampi-
oen in de C klasse: Mierlo/
Bakel 4. Het team was 
scherp, wat tot uiting kwam 
in de uitslagen. Als je zon-
der toelichting de einduit-
slag zou zien (7-1 verlies) 
zou je denken dat ze geen 
kans hebben gehad, maar 
niets is minder waar. Maar 
liefst 4 partijen werden pas 
in de laatste fase beslist. 
Helaas viel het balletje (of 
de shuttle zo u wilt) net de 
verkeerde kant op. Alleen 
Michael kon zijn herenen-
kel winnen. Dat deed hij 
overigens op zeer overtui-
gende wijze tegen een jon-
gen die dit seizoen nog 
geen single had verloren. 
Michael won met 30-22. 
In de tweede wedstrijd te-

gen Boemerang wa-
ren de verhoudingen 
omgekeerd. Boeme-
rang begon gretig 
aan de wedstrijd, 
maar kreeg tegen de 
zeer goed spelende 
jeugd van Mixed 1 
geen kans. Alleen 
Vince en Calvin 
moesten hun heren-
dubbel aan de tegen-
standers laten, maar 
met een overtuigen-
de 7-1 winst werd het 
seizoen van Mixed 1 
glansrijk afgesloten. 
In de eindstand is de 
vierde plaats een 
goede prestatie. Er is 
vooral ook veel plezier ge-
weest en de koetjesrepen 
in de snoeptrommel van 
Indy hebben heerlijk ge-
smaakt.

Namens medeteamleider 
Rob wil ik het team dan 
ook bedanken voor de ge-
zelligheid en de inzet van 
het afgelopen seizoen.

Mixed 5, H-klasse

Door Teun vd Vorst

Calvin Bots

Met een compleet team 
zijn we op zondag 19 april 
voor de laatste keer afge-
reisd naar Suytkade Hel-
mond. Deze keer voor één 
wedstrijd dus vertrokken 
we rond tien uur. Deze 
laatste wedstrijd speelden 

we tegen Phoenix. De eer-
ste wedstrijd van dit sei-
zoen speelden we gelijk 
tegen dit team en tweede 
wedstrijd eindigde in een 8 
– 0 overwinning voor ons. 
We waren erg benieuwd 
hoe het deze keer zou ein-
digen. Iedereen wilde in 
deze laatste wedstrijd een 
single spelen. Helaas gaat 
dat niet lukken als je met 
vier heren en drie dames 
op stap gaat en er worden 
maar twee singles bij de 
dames en twee bij de he-
ren gespeeld. We hebben 
dus gekeken wie er dit sei-
zoen de minste singles 
heeft gespeeld en zij 
mochten vandaag hun 
best gaan doen.
Olaf en Pleun mochten het 
spits afbijten snel gevolgd 
door Lucas en Imke die op 
de wisselbaan hun partij 

mochten gaan spelen. Bei-
de partijen kwamen een 
beetje langzaam op gang 
maar werden uiteindelijk 
beiden winnend afgeslo-
ten. GD1: 30-21, GD2: 30-
25. Knap gedaan! De he-
ren dubbel van Andrew en 
Kelly en de dames dubbel 
van Imke en Jente waren 
bijna walk-over’s. HD: 30-
8, DD: 30-16.
In de singles werd ook heel 
goed en geconcentreerd 
gespeeld door de spelers 
van Mixed 4. Lucas had 
nog wat tegenstand aan 
zijn tegenspeler maar de 
rest was kat in het bakkie. 
Lucas: 30-25, Pleun: 30-
12, Kelly (speelt al heer): 
30-12 en Jente: 30-13.

Meiden en jongens, heel 
hartelijk bedankt voor weer 
een heel gezellig seizoen.

Mixed 4 sluit sei-
zoen met succes 
af
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E KLASSE
1 Phoenix 2  12-72

2 Mierlo 7  12-68

3 Mixed 3  12-66

4 Mixed 2  12-56

5 Brabantia 2  12-52

6 Someren 1  12-18

7 Ganzeveer 2  12-4

G KLASSE
1 Mierlo 9  15-95

2 Bakel 2  15-75

3 Hanevoet 2  15-74

4 Mixed 4  15-61

5 Hanevoet 3  15-46

6 Phoenix 4  15-9

Standenlijst jeugd

C KLASSE
1 Mierlo/Bakel 4  12-87

2 BCAB 1  12-65

3 Brabantia 1  12-58

4 Mixed 1  12-55

5 Boemerang 1  12-42

6 Ganzeveer 1  12-26

7 Con Brio 2  12-3

H KLASSE
1 Bakel 3 12-84

2 Brabantia 3 12-77

3 Mierlo 10 12-66

4 Con Brio 4 12-48

5 BCV’73 4 11-16

6 Mixed 5 11-15

7 Mierlo 11 10-14

onze vrienden, maar in de 
eerste twee GD's sprokke-
len Finn en Mirne, Marik en 
Neva respectievelijk 13 en 
19 punten bij elkaar. In de 
HD wordt vervolgens 17 
punten gepakt waar Suzie 
en Mirne daarna 19 punten 
bij elkaar slaan. Daarna de 
singels, Marik en Finn, 
hebben het moeilijk maar 
slaan toch nog 2 en 12 
punten over het net. Suzie 
haalt nog een knappe 16 
punten binnen. En als laat-
ste mag Neva aan de slag 
om de eer van het team te 
redden, in een knappe 
wedstrijd weet ze te win-
nen met 30-13, en pakt zo 
een punt voor haar team! 
Daarna door naar de twee-
de wedstrijd, tegen Mierlo 
11, vorige wedstrijd 3-5 
verloren, dus er zijn moge-
lijkheden. De punten bij de 
twee GD's worden ge-
deeld, Finn en Suzie pak-
ken in de eerste wedstrijd 
een knappe 24 punten, 
daarna speelde Marik sa-
men met zijn zus Mirne en 
in een bloedstollende wed-
strijd wonnen ze met 29-
30! Bij de HD ging het lang 
gelijk op maar onze jon-
gens bleven steken bij 21 
punten. De dames (Suzie 
en Neva) wonnen knap 
hun wedstrijd met 27-30! 
Ook bij de singels werden 
de punten verdeeld, de he-
ren hadden moedig gestre-
den maar konden de wed-
strijden niet winnend af-
sluiten. De dames Neva en 

Mirne konden 
wel een punt 
pakken. Waar-
door de wed-
strijd in een fan-
tastische 4-4 
eindigde!! 
Er zijn afgelopen 
jaar veel wed-
strijden ge-
speeld en het 
was te zien dat 
alle helden van 
Mixed 5 veel bij-
geleerd hebben, 
op naar volgend 
jaar! Marik Jansen  tijdens het mixed jeugdtoernooi

Uitslagen
29 -3-15 Mixed 4-Hanevoet 2 5-3

Mierlo 9-Mixed 4 4-4

12-04-15 Mixed 1 - Mierlo 4 1-7

Boemerang 1 - Mixed 1 1-7

Mixed 2 - Someren 1 8-0

Mixed 2 - Ganzeveer 2 7-1

Uitslagen en Scoringspercentage

Scoringspercentages  Jongens

TOTAAL
s w %

1 Nick Meulensteen 26 20 77
2 Michael Hollanders 26 19 73
3 Nick vd Elzen 27 18 67
4 Lucas v Deursen 26 14 54
5 Andrew Bots 22 11 50
6 Joran Jansen 24 17 47
7 Olaf v Gelder 24 11 46
8 Vince v Mierlo 24 11 46
9 Koss vd Wijdeven 24 11 46
10 Brady Bots 18 7 39
11 Calvin Bots 25 10 40
12 Sem Mulder 20 3 15
13 Finn vd Wijdeven 24 3 13
14 Marik Jansen 23 2 9

 

Scoringspercentages  Meisjes

TOTAAL
s w %

1 Meike v Zutven 28 25 89
2 Novi Wieland 8 7 88
3 Eefje v Bommel 24 17 71
4 Pleun Schenk 21 15 71
5 Anne Slaets 18 12 67
6 Leslie Heerdink 22 14 64
7 Jente Jansen 33 20 61
8 Lieke Fransen 18 11 61
9 Anne Meulensteen 22 13 59
10 Indy Raaijmakers 17 10 59
11 Sanne v Lieshout 14 08 57
12 Robin Slaets 22 13 57
13 Jadzia Spaan 28 15 54
14 Kelly de Louw 18 8 44
15 Imke de Beer 33 12 36
16 Neva vd Vorst 26 7 27
17 Mirne Jansen 14 3 21
18 Suzie Coppens 27 3 11

 

Mixed 3 - Mierlo 7 2-6

Someren 1 - Mixed 3 0-8

19-04-15 Mierlo 9 - Mixed 4 7-1

Phoenix 4 - Mixed 4 0-8

Mierlo 10 - Mixed 5 8-0

Mixed 5 - Mierlo 11 4-4
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Jeugdteams seizoen 2015-2016

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

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

Mixed 3
klasse:
1 Anne Meulensteen
2 Anne Slaets
3 Eefje v Bommel
1 Brady Bots
2 Joran Jansen
3 Nick Meulensteen
TL:Monika Slaets

Mixed 4
klasse:
1 Jadzia Spaan
2 Leslie Heerdink
3 Anne vd Laar
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:
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:
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:

Mixed 8
klasse:
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:
1 Irene Slaets
2 Imke Naus
3 Fenna vd Meulengraaf

4 Lieke Naus
1 Mirne Jansen
2 Sem Mulder
TL: 

(G)* speler/ster van BC 
Ganzeveer.

1)Wie kan er hoger springen dan een berg???
2)Welke tafel heeft geen poten?
3)Je hebt drie geopende flessen met een stinkende vloeistof. De geur is onverdraag-
lijk maar je hebt slechts twee kurken ter beschikking om ervoor te zorgen dat de geur-
hinder stopt.
Hoe krijg je het voor elkaar door enkel gebruik te maken van de twee kurken en niets 
anders?
4) Een vader met zijn twee zonen moeten een rivier oversteken.
Er is slechts een kano en die kan enkel het gewicht van de vader alleen dragen of het 
gewicht van de beide jongens samen.
Hoe kunnen ze alle drie op een veilige manier de rivier oversteken?
5) Wat is een begrafenisondernemer op vakantie?

Raadsels

Prikbord

Antwoorden Raadsels:

1)Iedereen, want een berg kan niet 

springen, dus als je ook maar een mil-

limeter springt, spring je al hoger dan 

een berg. 2)Een maaltafel. (ta
fel van vermenigvul-

diging) 3)Stop de twee kurken in je neusgaten 

en je ruikt niets meer

4) •De twee jongens stappen in de kano 

en steken de rivier over.

    •E
én van hen stapt uit, de tweede 

keert terug naar de vader met dekano.

    •D
e tweede die terugkeerde stapt uit 

en de vader stapt in en steekt de rivier 

over.     •D
e eerste jongen, die reeds aan de 

overkant  stond, stapt  weer in de kano 

en keert terug naar de tweede.

    •D
e tweede jongen stapt in en samen 

 

steken ze de rivier over....

 

5)Uit-zonder-lijk

Plaatsnamen raadsel        

vorige minimiks.

Boxmeer, Wassenaar,      

Bodegraven, Hoofddorp,

Giethoorn, Ridderkerk,      

 Bergen, Waspik, 

  Molenhoek
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PARTY RENT SERVICE
Het ideale verhuurbedrijf

voor al uw party’s en 
evenementen

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

Binnendijk 2
5705 CH  HELMOND
Tel. 0492 - 544078

Correspondentieadres:
PARTY RENT SERVICE
Postbus 884 
5700 AW  HELMOND

-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




