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De medewerkers aan 
deze Minimiks:
Anniek van Leuken,Teun vd 
Vorst, Evelien Kuijpers en Eefje 
v Bommel. e.v.a.  
Foto’s Marlie Fransen

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

Jeugdlid Indy Raaijmakers
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Van de redactie...

Redactie
Marlie Fransen 

(lay out)
Ruud Fransen

Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven

Agenda

07 maart: Kaderavond
22 maart: HBB toernooi
04 april: Feestavond
31 mei: Huldiging HBB
5,6 en 7 juni: Jeugdkamp
12 september: Mixed grill

Noteer deze data in je agenda!

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
E-mail: ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl

Competitie senioren:
Comp. Leider Sen.:
Angela van Gelder
Tel: 0492-462635

Jeugdafdeling:
Comp. Leider Jeugd/ 
contactpersoon:
Wendy Verbrugge
Tel: 06-34626419 
E-mail: 
jeugdzaken@bcmixed.nl

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

Colofon

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

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes To-

taal
Jeugd 21 33 54
Senioren 50 61 111

Ereleden 1 5 6
Totaal: 51 66 21 33 171

Carin Rietveld 
Hans Rietveld
Brigitte Eekels

Imke Naus
Lieke  Naus

Remco Driessens
Saskia vd Dungen

Jasper Wissman
Talita v Erp
Marieke Lutterman
Romy Versteegen

 
   Oef wat is het koud

In December werd er weer ingetrapt: “er komt een elfste-

dentocht. Vast en zeker”.

Tsja, als je alle dagen sneeuw en ijs optelt dan zou je wel 

zo een tochtje kunnen schaatsen.

Ik hoor toch liever het gepiep van badmintonschoenen dan 

het geknerp van ijs onder de schaats. Bruuu geef mij maar 

een warme zaal. Maar goed, gelukkig zijn er veel liefheb-

bers van andere sporten. Anders zou het zo druk zijn in de 

zaal dat je nauwelijks meer aan spelen toekomt.

Gespeeld werd er flink de afgelopen maand. In deze mooie 

Minimiks vind je weer heel veel verslagen, foto’s, standen, 

enzovoorts.
Dank aan alle schrijvers, groot en klein, jong en oud.

Bekijk ook zeker even de minimiks online. Dan zie je de 

fotos in kleur. Tevens zie je een veel grotere hoeveelheid 

aan fotos. Leuk voor nu en later.

Sowieso is het leuk om de website eens te bezoeken. Onze 

reizende Rien heeft daar een mooi stukje op geschreven. In 

deze minimiks alvast een stukje daarvan. Rien kan zo’n 

beetje Floortje Dessing en lonely planet van de troon sto-

ten.
Onze voorzitter, Ton Slaets, heeft zichzelf zo’n beetje een 

muisarm getypt aan de vele stukken ditmaal. Allemaal de 

moeite van het lezen zeer waard. Bovendien heeft hij wat 

nieuws te vertellen.
Met kwizut achter de rug (zeeeeeeeeeeer succesvol), een 

hele mooie open kampioenschap bij de jeugd 

(zeeeeeeeeeeeeeeer succesvol), carnaval voor de deur (of 

inmiddels al weer achter de deur, afhankelijk van wanneer 

deze zin gelezen wordt), is het weer een mooi moment om 

de tas om te kieperen en de baan op te stormen. Want wat 

is er nou mooier om eens een fijn potje te badmintonnen? 

Veel speelplezier

Arne
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Bestuursmededelingen

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 05-01-
2015
Aanwezig:  Ton Slaets; voorzitte, Peter van Leuken; pen- 
      ning  meester, Gert Lahaije; secretaris, Stan   
      van der Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans; 
      bestuurslid.

1) Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.15 uur.
2) Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen: Niets
Uitgegaan: Niets.
3) Notulen bestuursver-
gadering d.d. 24 novem-
ber 2014  
De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4) Financien
De shirts zijn geïncas-
seerd. De sponsoring van 
de Rabobank is binnen.
 5) Ledenbestand
• Nieuw: Carin Rietveld-
Spierings, Hans Rietveld, 
Floor Swinkels, Cheyenne 
Bevers en Brigitte Eekels.
• Gestopt: Talita van Erp.
• Van SL naar NSL: nie-

mand. • van NSL naar SL: 
niemand
6) Commissies 
• Recr. -Geen bijzonderhe-
den, alles loopt.                   •JC:  
-Op 16/1 is er een vriend-
jesavond. -De voorberei-
dingen voor het kamp lo-
pen. -De stand van zaken 
van het jeugdtoernooi uit-
gebreid besproken.  • Bac:   
-De feestavond is op 4 
april. -De kaderavond is 
op 7 maart. -De Mixed-
Grill is op 12 september.  • 
TC:    -Het jeugdtoernooi 
besproken(zie ook bij JC).
-Er moeten nog shuttles 
nageleverd worden. • CC: 
-Peter gaat een bijeen-
komst organiseren voor de 
teamleiders met nog 1 
teamlid en het bestuur(voor 

zover die geen teamleider 
zijn) om de toekomst van 
de training te bespreken. • 
PR: -Radio Kontakt en de 
Mooilaarbeekkrant wor-
den gevraagd voor het-
jeugdtoernooi.         
7) Rondvraag
Peter: -In de bijeenkomst 
met Ilse van Ham is een 
plan besproken om direct 
na de schoolvakantie een 
soort open dag te organi-
seren om kinderen van 7-9 
jaar kennis te laten maken 
met diverse sporten. De 
volgende vergadering is 
op donderdag 26/2.
8) Sluiting
Ton sluit de vergadering 
om 23.15 uur.

Piet van Thielplein 11
5741 CP  

Beek en Donk
Tel.: 0492-465456

www.yoursfashion.nl
E-mail: 

info@yoursfashion.nl

Van jullie voorzitter

Het nieuwe jaar is al weer ruim een maand oud. En wat is er 
al weer veel gebeurd. We zijn en we blijven een zeer actieve 
vereniging, niet alleen op de badmintonbaan.

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie werd geproost 
op het nieuwe jaar. De BAC had samen met Riki en Betsie 
weer een heerlijk buffet in elkaar gezet. En ook van de mo-
gelijkheid tot het afkopen van de avond werd gretig gebruik 
gemaakt. Hans, wederom bedankt! Een goede start van het 

jaar met hopelijk veel sportieve successen voor onze vereniging.

En weer hebben we een 25 jarig lid gehuldigd. Annie Boetzkes werd op maan-
dag 5 januari verrast door het bestuur met een heerlijke slagroomtaart. De lijst 
met jubilarissen groeit hiermee gestaag. Annie is al weer het 31e actieve lid die 
de zilveren status heeft bereikt. Proficiat!!!

Een ander succes werd een week later gevierd. Nadat op vrijdag de eerste jo-
ker- en rikavond werd georganiseerd (met respectievelijk Roger van Lieshout en 
Jan de Jong als winnaars) was een dag later de prijsuitreiking van Kwizut. In 
een tot feestzaal omgebouwde sporthal werd het team van BC Mixed 2e!!! Ook 
de Mixedleden die met andere teams mee hebben gedaan waren succesvol. 
Bovenal was het was een zeer gezellige avond. 

Het volgende grote evenement was het Open Jeugdtoernooi van BC Mixed op 
zondag 25 januari. In totaal 108 deelnemers speelden maar liefst 361 wedstrij-
den. Dankzij een gedegen voorbereiding, een voortreffelijke toernooicommissie, 
enthousiaste tellers, een grote publieke belangstelling en niet te vergeten alle 
sportieve spelers werd het toernooi een groot succes. Iedereen nogmaals be-
dankt voor de inzet en op naar volgend jaar!

Dat brengt ons aan het eind van een mooie januarimaand met wederom een 
druk programma in het vooruitzicht. Ik wens iedereen een fijne carnaval.  

Ton Slaets.
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Quinty Zwolle 
Theo Mouris
Sandra Driessens 
Erwin Reijnders  
Bas v Lieshout 
Toon Boetzkes                                 
Stan v d Heijden 
Jasper Wissmann
Marik Jansen
Roger v Lieshout 
Anke v Dijk 
Robert Verbrugge                          

           Allen  van harte 
              gefeliciteerd

20 febr
21 febr
26 febr
26 febr

1 mrt
2 mrt
2 mrt
3 mrt
4 mrt
5 mrt
6 mrt
7 mrt

Seniorentraining                    door Ton Slaets    

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.

Vanaf december 2014 hebben we geen trainer meer voor de senioren (competitiespe-
lers en reserves). Uiteraard zijn we als bestuur wel op zoek naar een trainer, maar die 
liggen niet voor het oprapen.

Om inzicht te krijgen in de behoefte van onze leden wat betreft trainen heeft het be-
stuur samen met een afvaardiging van alle competitieteams op donderdag 5 februari jl. 
een discussiebijeenkomst gehouden. In deze vruchtbare vergadering zijn veel zaken 
besproken waarmee we een goede profielschets voor een toekomstige trainer kunnen 
opstellen. 

Korte termijn
Er is veel behoefte aan training en om aan die wens tegemoet te komen gaan we dit in 
de maanden maart, april en mei vanuit de club oplossen. Wat gaan we doen:
De eerste en tweede vrijdag van de maand zullen Ruud Fransen en Ton Slaets de trai-
ning voor de senioren verzorgen
De derde vrijdag van de maand zal er een husseltoernooi worden georganiseerd
De laatste vrijdag van de maand is het vrijspelen

Precieze data en tijden voor de training en het husseltoernooi volgen nog. 

Lange termijn
Met de uitkomsten van de bijeenkomst gaan we als bestuur een profielschets maken 
voor een nieuwe trainer. Daarmee gaan we verder met onze zoektocht naar een nieu-
we trainer. We schakelen daarbij zoveel mogelijk partijen in die ons kunnen helpen bij 
onze zoektocht. 

Met deze tussenoplossing hopen we aan ieders behoefte te voldoen, we gaan er dan 
ook vanuit dat we op een grote opkomst tijdens de trainingen en het husseltoernooi 
mogen rekenen.

Als je vragen hebt over de situatie kun 
je natuurlijk altijd iemand van het be-
stuur aanspreken.

Ton Slaets
voorzitter

Meike Iven
Stan Iven
Martijn v  Oeffel
Canto Swinkels
George Permis Levyssohn
Joran Jansen
Cheyenne Bevers
Calvin Bots  
Ellen Kuhn
Geri Marinussen

19 mrt
19 mrt
22 mrt
22 mrt
25 mrt
26 mrt
30 mrt

2 apr
6 apr
6 apr

6 7



MINIMIKS  februari 2015MINIMIKS februari 2015
8 9

                   
          

De nieuwjaarsreceptie        door Ruud Fransen

Op vrijdagavond 2 januari 
waren alle leden van harte 
welkom op de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van 
BC Mixed.
Voorafgaand aan deze re-
ceptie kon er gewoon ge-
badmintond worden, om 
22.30 uur kreeg iedereen 
een warm welkom in de 
kantine. Nadat alle leden 
en natuurlijk de vrienden 
van Mixed elkaar de aller-
beste wensen hadden ge-

geven was het woord aan 
onze voorzitter Ton Slaets 
om namens het bestuur ie-
dereen van harte welkom 
te heten.
Ton had voor de gelegen-
heid een gedicht gemaakt 
(zie volgende pagina) 
waarin hij zijn mede-be-
stuurders in het zonnetje 
wist te zetten. Een terecht 
en mooi gebaar naar de 
mensen die onze fantasti-
sche vereniging zo goed 

draaiende houden (natuur-
lijk samen met de even-
eens onmisbare overige 
vrijwilligers)!
Ondertussen waren alle 
aanwezigen door de BAC 
voorzien van een glaasje 
bubbels zodat het bestuur 
samen met hen kon proos-
ten op een hopelijk mooi, 
sportief, gelukkig, succes-
vol maar bovenal gezond 
nieuw jaar.
De avond kon gelukkig 

weer tegen een schappe-
lijk prijsje worden afge-
kocht zodat het eenvoudig 
was om met vele mensen 
te gaan kletsen.
Daarnaast hadden goeike, 
zus van goeike en vriendin 
van de beide zussen (ofte-
wel Betsie, Rieky en Anja) 
weer gezorgd voor een 
prachtig en heerlijk buffe-
tje waardoor alle ingredi-
enten voor een fantasti-
sche avond weer aanwe-
zig waren.
Het is dan ook geen ver-
rassing dat het tot in de 
late uurtjes erg gezellig 
was in d’n Ekker waarmee 
het nieuwe kalenderjaar 
weer op een fantastische 
manier is ingeluid

(Anja)

(Gert)

(Stan)

(Peter)

Ons langstzittende lid is een bezige bij,
Van haar enthousiasme en handelsgeest worden 
wij iedere keer weer blij,
Van advertenties tot feestavond en van toernooien 
tot taart,
Ons Anja is voor ons als bestuur goud waard.

De administratie is altijd goed op orde en op tijd,
Ingekomen stukken, notulen, agenda’s en de vrijwil-
ligerslijst,
Het zijn slechts enkele voorbeelden van de activitei-
ten die onze Gert ontplooit,
Die daarnaast samen met de competitie commissie 
ieder jaar de teams door elkaar gooit.

Duizendpoot, voor jong en oud, van alle markten 
thuis, je moet het maar doen,
Voor Stan lijkt het een koud kunstje want hij is ten-
slotte de Clubkampioen,
In het bestuur is hij onmiskenbaar onze technisch 
man,
Zo moet hij Anja regelmatig uitleggen dat een email 
ook anders kan.   

Terug van weggeweest maar met een doel weer ge-
start,
De terugloop van het aantal leden ging hem serieus 
aan het hart,
Met veel enthousiasme en nieuwe ideeën gaat het 
nu al veel beter,
Bijna net zo goed als met de financiën en dat alle-
maal dankzij Peter.

  

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

En samen met alle leden, onze vele vrijwilligers en deze vier 
mensen,
heb ik als voorzitter van Mixed alles wat ik kan wensen
voor een geweldig en sportief 2015!
Proost op het nieuwe jaar. 
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Jaaroverzicht   2014           door Rien van Kessel

Een jaar is voorbij en er 
is veel gebeurd bij onze 
vereniging, heel veel. Ik 
heb dat bijgehouden en 
hieronder vindt je een 
opsomming van wat er 
zoals gebeurd is de afge-
lopen 12 maanden.
In 1991 bestond Mixed 30 
jaar. In verband met dat ju-
bileum heb ik in het club-
blad van januari 1991 een 
overzicht gepubliceerd 
over de toen afgelopen 30 
jaar. Dat was zo’n mooi 
overzicht dat ik het jaar 
daarop, 1992, een jaar-
overzicht heb gemaakt 
over het voorafgaande jaar 
1991. Vanaf toen heb ik dat 
elk jaar gedaan, toen in het 
kader van de Minimiks, 
thans om de gebeurtenis-
sen als geschiedschrijving 
te bewaren. Het is leuk om 
bepaalde jaren nog eens 

terug te lezen. Kijk hier-
voor op; http://www.bc-
mixed.nl/geschiedenis/
jaaroverzichten
Januari
Anja is de eerste in het 
nieuwe jaar die een (Niew-
jaarswens)berichtje in het 
gastenboek zet.  Op de Fa-
cebook worden meer 
nieuwjaarswensen ge-
plaatst. Op de eerste vrij-
dag van het jaar vindt de 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
plaats na het badminton-
nen, voor het eerst in de 
kantine van de nieuwe 
sporthal. 
Op 10, 11, 12 en 13 januari 
helpt Mixed met zo'n 80 
vrijwilligers mee met het 
organiseren van de feest-
avond van Kwizut. Er wordt 
een feesttent en toiletwa-
gen buiten bijgeplaatst en 
de sporthal wordt omgeto-

verd tot feestzaal. Rien  en 
Marlie maken een fotose-
rie van de opbouw, feest 
en opruimen van de fees-
telijkheden. De organisatie 
van Kwizut trakteert Mixed 
op een After Party.
Trainer Frans van Waar-
denburg wordt gekozen tot  
vrijwilliger van het jaar bij 
BC. Lieshout. Op 16 janu-
ari start de daadwerkelijke 
sloop van de oude ver-
trouwde sporthal d'n Ekker. 
Rien maakt een fotoserie 
van de sloop. In de eerste 
Minimiks van 2014 wordt 
het reisverhaal van Rien in 
een 'split story' geplaatst 
(aanzet verhaal in Mini-
miks, rest op de website). 
Op die manier wil de re-
dactie website en Minimiks 
met elkaar combineren.
Februari
Terwijl de sloop van de 
nieuwe sporthal d'n Ekker 
bijna voltooid is, wordt op 
zaterdag 1 februari de 
nieuwe sporthal d'n Ekker 
geopend. Samen met de 
andere gebruikers maakt 
Mixed een promotiestand 
in de kantine en worden de 
sporten in de zaal gede-
monstreerd. Topturner Yuri 
van Gelder is de publieks-
trekker en het wordt een 
drukbezochte en gezellige 
middag. Het inschrijfgeld 
voor nieuwe leden komt te 

vervallen. De kaderavond 
voor de vrijwilligers wordt 
weer erg gezellig en 
Mascha ontvangt de 'Jan 
Driessens Vrijwilligers 
Award'. Enkele jeugdleden 
doen mee met de Brabant-
se jeugd kampioenschap-
pen in Waalwijk; Max en 
Novi overtroffen alle ver-
wachtingen met beide een 
prachtige tweede plaats. 
Bij de clubkampioenschap-
pen van BC.Geldrop wer-
den Max eerste en Novi 
tweede.
Maart
Op 30 maart is er een leer-
zame bijscholingscursus 
voor de jeugdbegeleiders 
van Mixed in de Dreef in 
Aarle-Rixtel. Youri staat 
met een aantal jeugdleden 
op de cover van de Mini-
miks van maart. Mixed 
doet mee aan de single-
kampioenschappen van de 
HBB.
April
Op 4 april starten Jan en 
Dora met de badminton-
cursus voor beginners en 
op 5 april vindt de feest-
avond plaats deze keer in 
de kantine van de nieuwe 
sporthal. De jeugd had 
haar ouder-kindavond en 
het HBB-jeugdtoernooi,
Geen jeugdkampioenen, 4 
teams op de 2e plaats en 1 
team op de 5e plaats, maar 
wel bij de senioren. Op 17 
april werd Mixed 6 kampi-
oen. Het team noemde 
zich het OPAENOMAOP-
EENNATEAM MIXED6. 

'Voor het eerst in de ge-
schiedenis van zowel BC 
MIXED als van de HBB is 
een team kampioen in de 
vierde klasse dat bestaat 
uit een totale leeftijd van let 
wel 377 jaar en een gemid-
delde leeftijd van 62,8 
jaar'. Er wordt een verdie-
pingsvloer in de toestellen-
berging aangebracht om 
meer ruimte te creëren. Er 
vinden HBB-jeugdkampi-
oesnschappen plaats in de 
sporthal aan de Suytkade. 
Mei
Lisa presenteert haar nieu-
we opzet voor de website 
aan de commissie leden-
werving. Op vrijdag 9 mei 
heeft het Gezondheids-
team "The Shooters" een 
badmintonclinic gevolgd bij 
BC Mixed. Dit team doet 
mee aan de Gezondheids-
race in Laarbeek. Bij de 
rekreatengroep hebben 
George en Johnny een de-
monstratie gegeven die in-
druk afdwong. De sporthal 
krijgt z'n naam tegen de 
gevel 'sporthal d'n Ekker'. 
Er vind een husseltoer-

nooitje plaats wat weer erg 
leuk was. Op de laatste 
vrijdag van deze maand 
vinden in Aarle-Rixtel de 
dorpsfeesten plaats waar-
door het in de sportzaal en 
kantine erg rustig is. In het 
mei-nummer van de Mini-
miks een artikel over de 
'vondst' van twee hele 
oude toernooiprijsjes. 
Deze staan in de digitale 
prijzenkast op de website. 
Het bestuur stopt met het 
insturen van artikelen in de 
Laarbeker. De focus wordt 
gelegd op de MooiLaar-
beekKrant. Op 25 mei was 
de afsluiting van het HBB 
seizoen met de bekerfina-
les. Kampioen van de 
HBB-kompettiie is weder-
om Con Brio 1 uit Hel-
mond. De sportivietitsrpijs 
werd voor de derde keer 
gewonnen door Sm. 
Bruang.
Juni
Iin de zaal worden de nieu-
we clubshirts aan de leden 
gepresenteerd, Mascha 
trouwt met haar Chris, Ma-
ridy is 25 jaar lid van de 

10 11

Het opaenomateam Mixed 6 tijdens de huldiging van de HBB

Het hoogtepunt van 2014, de organisatie van Kwizut.
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vereniging. De jeugddag 
onder een stralende zon is 
een succes en de vriend-
jesavond voor de jeugd erg 
leuk. De wedstrijd van Ne-
derland tegen Spanje in 
het WK wordt door zo'n 50 
leden in de kantine beke-
ken. Een gezellige avond, 
mede door de overwinning 
van Oranje ; 5-1. Op deze 
voetbalavond wordt Toon 
Slaets door (voorzitter) Ton 
Slaets gehuldigd omdat 
Toon in de vakantie maand 
augustus 25 jaar lid is van 
Mixed. Er worden afspra-
ken gemaakt om een digi-
taal archief voor Mixed op 
te zetten. Na bijna een jaar 
verhuizen de gewonnen 
bekers weer naar de sport-
hal en wordt 'de digitale 
prijzenkast van Mixed' op 
de website gepresenteerd. 
De Facebookpagina van 
Mixed heeft een mijlpaal 
bereikt: '100+ vind ik leuks'. 
Er vind een uitwisseling 
plaats met BC. De Ganze-
veer, eerst in Aarle Rixtel 
en op 27 juni in d'n Ekker 

en er wordt een husseltoer-
nooitje georganiseerd. 
Juli
Op 11 juli heeft Mixed haar 
afsluitings-avond van het 
seizoen dat rustig en ge-
zellig wordt afgesloten, in 
de zaal en in de kantine. 
De jeugd heeft haar ape-
kooi-spel. Sabitri wordt in 
de bloemetjes gezet van-
wege haar 25-jarig lidmaat-
schap en zijn de beste 
kompetitiespelers Tiny Ver-
brugge / Anja Beekmans. 
Bij de jeugd zijn het Novi 
Wieland en Max Wieland.
Augustus
Mixed houdt vakantie. In 
die vakantie laten zich ver-
schillende Mixedleden ver-
leiden om een bak ijskoud 
water over zich te laten 
gooien. Dit in het kader van 
de Ice Bucket Challange 
voor de stichting ALS (en 
ongeneeslijke spierziekte). 
Op facebook worden hier-
van video's gezet.
Op 15 augustus vindt een 
buitentraining voor Mixed-
leden  plaats maar deze 

valt helaas in het water. 
Op 28 augustus vindt een 
tweede buitentraining 
plaats en opent de sport-
hal op 29 augustus haar 
deuren voor een nieuw 
badminton seizoen
September
Op de eerste vrijdagavond 
van deze maand traint de 
kompetitie in twee groe-
pen om meer banen vrij te 
houden voor de recrean-
ten. Er wordt een nieuwe 
shuttle ingevoerd; de 
Yonex mavis 300 medium 
in de kleur geel. Op 20 
september houdt mixed 
haar grill bij de familie vd. 
Vegt. Er worden nieuwe 
leden aangenomen waar-
onder enkele oud-jeugdle-
den. Nieuwelingen wor-
den getraind door Ruud 
en Toon. In het kader van 
de week van het badmin-
ton wordt op 19 september 
een jeugdinstuif georgani-
seerd. Max Wieland gaat 
vanwege zijn leeftijd com-
pettiie spelen bij BC.Gel-
drop (Badminton Neder-
land). Bovendien is hij 
aangenomen bij de Zuid 
Nederlandse Badminton 
Academy. Mixed gaat over 
op nieuwe (gele) shuttles.
Oktober
Op de ledenvergadering 
worden Dora (40 jaar lid), 
Toon en Sabitri (25 jaar 
lid). Toon Boetzkes en Ma-
rian vd. Wildenberg gehul-
digd, de nieuwe clubshirts 
worden op Facebook ge-
toond. In Aarle Rixtel doet 

Mixed mee met het evene-
ment 'Leef je in - leef je uit'.
November
In goed overleg tussen be-
stuur en trainer Frans vd. 
Waardenburg wordt de sa-
menwerking beëindigd, 
Mixed gaat voorlopig zon-
der trainer verder. Op 7 en 
8 november vinden de 
clubkampioenschappen 
plaats van Mixed. Win-
naars zijn Anke van Dijk en 
Stan vd. Heijden. De Barry 
van Heerwaarden sportivi-
teitsprijs gaat naar Anja 
Beekmans die de prijs 
krijgt uitgereikt door de va-
der van Barry. Bij de jeugd 
zijn de clubkampioenen 
Robin Slaets en Michael 
Hollanders. De laatste vrij-
dag van deze maand is het 

12 13

Pieten avond voor de 
jeugdleden; spelletjes, pe-
pernoten en chocolade-
melk met slagroom.
December
Eerste vrijdag van deze 
maand is 5 december, de 
zaal voor de jeugd is ge-
sloten, zo'n 25 seniorenle-
den waren toch aanwezig 
om te badmintonnen. Op 
12 december werd de zaal 
omgebouwd voor de Rol-
lershow en waren ver-
schillende Mixedleden in 
de kantine voor een spel-
letje of gewoon om wat te 
buurten. 19 december 
was de laatste badminton-
avond van het jaar met het 
laatste clubblad van het 
jaar. Het bestuur stuurde 
geen traditionele Kerst-

kaart naar de leden maar 
op de cover van de Mini-
miks is een Kerstkaart af-
gebeeld met daarin opge-
nomen de bestuursleden, 
inclusief kerstmuts. Op Fa-
cebook werden het afgelo-
pen jaar regelmatig be-
richtjes geplaatst over 
Mixed en verwijzingen naar 
de Minimiks. De laatste ac-
tiviteit van Mixed van 2014 
was het mee doen met Kwi-
zut. Het Mixedteam be-
stond uit zo'n 40 mensen 
maar ook in andere teams 
zaten Mixedleden. De le-
denwerving van de afgelo-
pen tijd lijkt resultaat te 
hebben. Het gemiddelde 
aantal leden van het afge-
lopen jaar is 161

Veel leden showden tijdens de clubkampioenschappen hun nieuwe club-
shirt.
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Interview met.......                door Ruud Fransen

Annie Boetzkes

Annie voelt zich helemaal thuis bij BC Mixed

Je bent inmiddels 25 jaar 
lid van BC Mixed, hoe 
lang speel je al badmin-
ton?
Toen ik 13 jaar was ben ik 
bij BV Ganzeveer gaan 
spelen. Ganzeveer was 
destijds nog lid van de 
Nederlandse Badminton 
Bond en had haar thuisba-
sis in de sporthal achter 
de Onze Lieve Vrouwe 

kerk in Helmond (de kerk 
waar nu het speelhuis in 
zit). Toen ik hier 1 jaar 
speelde vroeg dhr. Mac-
Gillvary of we misschien 
bij BC Con Brio wilde 
komen spelen, dit heb ik 
vervolgens ook gedaan. 
Con Brio zat toen wel al 
bij de H.B.B. en maakte 
van vele sporthallen in 
Helmond gebruik. Eerst in 

het Con Brio gebouw bij 
de Braak, daarna in de 
sporthal aan de koekoeks-         
laan, vervolgens in de 
sporthal achter de Leonar-
duskerk om uiteindelijk te 
eindigen in de Cityhal. 
Zoals bekend ben ik uit-
eindelijk, 25 jaar geleden, 
bij BC Mixed komen spe-
len waar Toon ook al een 
tijdje lid was.
Met enige kleine tussen-
pozen, onder andere tij-
dens en na mijn zwanger-
schappen, speel ik dus al 
50 jaar badminton.

Hebben alle gezinsleden 
badminton gespeeld?
Nee, Toon en Rob natuur-
lijk wel. Rob speelt nu ook 
weer bij Ganzeveer in 
Aarle-Rixtel. Ellen is altijd 
fanatiek geweest in de 
rolschaatssport bij RC De 
oude molen. Toon en ik 
zijn daar ook altijd actief 
geweest, ik zit nu ook nog 
steeds in de showcommis-
sie.

Heb je nog ander spor-
ten dan badminton beoe-
fend?
Nee, badminton is mijn 
enige sport.

Heb je nog ander hob-
by’s naast BC Mixed en 
RC De oude molen?

Zeker, ik houd ook nog 
van breien, puzzelen, 
spelletjes op de computer 
(i-pad) en spelen met de 
kleinkinderen.

Welke functie heb je ge-
daan als vrijwilliger bij 
BC Mixed?
Ik ben al vele jaren lid van 
de jeugdcommissie waar 
ik wekelijks jeugdtraining 
geef. Daarnaast ben ik op 
de jeugdkampen van onze 
club lid van de keukenstaf.

Heb je al die jaren ook 
competitie gespeeld?
Ja, volgens mij heb ik 
altijd meegedaan aan de 
competitie. Bij Con Brio 
onder meer in de A-klas-
se, in die tijd heb ik vooral 
heel veel geleerd van 
MacGillvary, beter bekend 
als Mac. Mac wordt ook 
wel Mr. Con Brio genoemd 
en is een heel bekende 
speler voor velen binnen 
de HBB. 

Hoe vaak ben je in al die 
jaren kampioen ge-
weest?
In elk geval in de eerder-
genoemd A-klasse bij Con 
Brio en heel recentelijk 
(vorig jaar) natuurlijk nog 
bij BC Mixed in de 4e klas-
se in het opaenomaop-
eennateam. Daartussen 
zaten zeker nog enkele 
kampioenschappen, exac-
te aantal weet ik niet meer.

Wat vind je van onze 
club?
Ik vind BC Mixed super! 
Een hele sociale vereni-
ging ook bij de opvang van 
nieuwe leden. Iedereen 
staat voor elkaar klaar en 
niemand voelt zich beter 
dan een ander. Ik voel me 
hier prima thuis!

Wat is jouw hoogtepunt 
bij BC Mixed?
Ik kan geen specifiek 
hoogtepunt bedenken.

Seizoen 1998-1999, Mixed 7 I-klasse: Niels Smits, Inge vd Heijden, 
Annie Boetzkes (begeleiding), Anke v Heijnsbergen, Rene Huijbers en 
Paul Eijsermans

Seizoen 1997-1998, Mixed 7 derde klasse. Op het nippertje werd het 
kampioenschap gemist. Paul Beekman, Annie Verbrugge, Toon Boetz-
kes, Annie Boetzkes en Dora Polman.

Annie als keukenprinses tijdens 
het kampweekend.

Annie tijdens een vergadering van de jeugdcommissie.Inmiddels is zij al 
21 jaar lid van de jeugdcommissie.

14 15



MINIMIKS  februari 2015MINIMIKS februari 201516 17

Joker/Rik toernooi             door Roger v Lieshout

Gezelligheid Troef.

9 januari 2015, ik loop 
sporthal D’n Ekker tege-
moet met een joker opzak. 
Krijg plotseling een deja 
vu. Immers is het niet alle-
daags dat men ’s avonds 
een tent aangeschoven 
ziet worden aan onze 
sporthal. Inderdaad het 
zijn de voorbereidingen 
voor Kwizut Laarbeek, 
waar we zo’n goede herin-
neringen aan hebben, met 
name als het gaat om de 
opbouw en organisatie. 
Herinneringen aan dit jaar 
zullen er niet minder op 
worden zoals later op die 
historische avond zal blij-
ken.
Dit jaar voor ons geen op-
bouw, en dus ook geen 
badminton dat noodzake-
lijk maar welwillig omgezet 
was naar een kaartavond 

die, wederom voor mij, 
succesvol werd afgeslo-
ten. 
Tja, meer hoef ik dan ei-
genlijk niet te zeggen, 
maar ben edoch vriende-
lijk verzocht een klein 
stukje te schrijven over 
deze gezellige avond. 
Klein stukje, ja daar ligt 
het probleem altijd, “het 
hoeft niet veel te zijn…” 
Maar als ik dan met mijn 

5-vinger-systeem begin te 
tikken op het toetsenbord 
en gelijktijdig de avond in 
mijn gedachte terughaal, 
kan ik mijn gedachtegang 
niet stoppen!
Nog niet genaderd tot in de 
kantine heb ik de eerste 
taak al in mijn handen ge-
schoven. Of ik even de 
deelnemers wilde inschrij-
ven voor Rikken of Joke-
ren. Geen probleem na-
tuurlijk doe ik even. Weg 
concentratie als voorberei-
ding op het spel. Alle over-
tollige geheugen ballast 
had ik apart gezet om zo 
goed mogelijk voorbereid 
te zijn op de competitie. 
Dus ben ik even in de snel-
heid de achternaam van 
Paul …. Vergeten. Paul he-
lemaal teleurgesteld in de 
veronderstelling dat “ieder-
een toch weet wie Paul is!” 
En natuurlijk weet ik wel:
• dat hij in 2006 is afgestu-
deerd als psycholoog aan 

In de kantine kijken leden van BC Mixed naar de opbouw van Kwizut.
Seizoen 2006-2007 Mixed 10 kampioen derde klasse Annie Boetzkes, 
Marjo v Coer, Dora Polman, Maikel Iven, Marie-louise Polman, Jowan 
Iven en Theo de Jong

“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

Wat wil je als laatste zelf 
nog kwijt?
Het zou fijn zijn als de 
dames van mijn speel-
sterkte wat vaker aanwe-
zig zouden zijn. Als zij er 
niet zijn dan valt er qua 
sterkte een gat tussen de 
echte beginnende speel-
sters en de betere compe-
titiespelers. Verder wil ik 
nog graag kwijt dat ik het 
enorm naar mijn zin heb 
bij de club. Samen met 
Marlie training geven is 
heel fijn, maar ook het 
gezellig aan de bar zitten 
om na te kletsen met ie-
dereen. Gezelligheid is 
gelukkig ook heel belang-
rijk bij BC Mixed en is dan 
ook in voldoende mate 
aanwezig!
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12e ronde bezig waren. 
Gelukkig dat we het ‘vrije 
Jokeren’ hadden toege-
past anders waren we, zo-
als als die andere 2 Joker 
tafels – nog met ronde 9 
bezig geweest. Besloten 
werd om het Jokeren in te 
korten tot 12 ronden. Lidy, 
kwam in de laatste 5 ron-
den concentratie te kort en 
Ron en Paul waren allang 
afgehaakt. Resultaat een 
glansrijke overwinning van 
‘moi’. “Wie”? Roger van 
Lieshout. Later op de 
avond uitgeroepen tot Jo-
ker van het jaar 2015.

 Je kunt me immers overal 
bij inzetten. BAC activitei-
ten, invaller badminton, 
ploegleiding jaarlijkse 
dorpsfeesten Aarle Rixtel 
en natuurlijk journalistieke 
activiteiten.Over Rikken 

het volgende. Heb niet al-
les meegekregen, maar 
Ruud was de eerste ronde 
erg ontevreden over het 
spelniveau, zoals hij over-
duidelijk liet blijken. Hij had 
weer eens pech met z’n 
moaten en/of spelsituaties 
zoals ‘open-misére’ met 
een praatje’. Dit heeft ove-
rigens iets weg van ‘vrij jo-
keren met een praotje 
maar dan minder leuk, (mi-
sére klinkt in iedergeval 
niet als zodanig).
Een andere tafel ook ver-
assend. 3 zeer ervaren 
mannelijke fanatieke Rik-
kers en een - zeker zo- fa-
natieke vrouw. Het manne-
lijk geslacht moest kleur 
bekennen, jawel hoor,door 
een vrouw. “Wie”? Jaze-
ker, Tine van Lieshout! 
Een van die vrouwen 
waarmee adje wekelijks 
wel een shutteltje wil slaan 
op een vrije woensdag-
avond badminton.
Uiteindelijk waren in het 2e 
deel de kaarten anders ge-
schud. Andere deelne-
mers per tafel andere win-
naars. Uiteindelijk was Jan 
de Jong met groot over-

macht Rik-kampioen met 
Deany Muller als een goed 
tweede. Annie Boetzkes 
werd tweede bij het Joke-
ren en ik eindigde dus als 
Joker nummer 1.
Wederom een gezellige 
avond die nog een tijdje 
aan de bar is voortgezet. 
Volgend jaar gaan we het 
concept vervolgen. Zelfde 
(vrijdag), zelfde tijd, zelfde 
concept, hopelijk met nog 
meer gegadigden. Ik ver-
heug me nu alweer op het 
schrijven van het verslag 
#@$!%
Nadat we met Troef (pas-
send bij deze avond) -die 
een van de deelnemende 
ploegen aan de Dorps-
feesten Aarle Rixtel is- , in 
2014, 1e  waren geworden 
bij het culturele gebeuren, 
1e waren met het schrijven 
van teksten (!), totaal win-
naar van het totale 3-daags 
evenement EN ook nog de 
quiz destijds hebben ge-
wonnen, behaalde we een 
dag later  - 10 januari 2015 
– met Mixed de 2e plaats 
bij Kwizut Laarbeek! 
“Wat een succesvolle club 
met vrienden!”

de Universiteit van Nijme-
gen. • Dat hij  met veel ple-
zier als psycholoog in di-
verse psychologenpraktij-
ken en GGZ-instellingen 
heeft gewerkt. • Hij daar-
door veel ervaring heeft 
opgedaan in het behande-
len van volwassenen, ou-
deren en echtparen. • Hij 
veel voldoening heeft om 
mensen te kunnen helpen 
om zich beter en gelukkiger 
te gaan voelen. • En dat hij 
, zoals hij zelf zegt, ‘Hij het 
mooiste werk heeft dat er 
is!
Wist je trouwens dat hij een 
‘open en directe manier 
van communiceren’ heeft 
(dat was me met zijn op-
merking wel duidelijk), en 
dat hij het graag simpel 
houdt tijdens zijn gesprek-
ken. Ook is hij altijd op zoek 
naar concrete stappen die 
je kunt zetten om je proble-
men op te lossen en daarbij 
graag humor gebruikt om 
dingen te verduidelijken. 
Therapie kan op deze ma-
nier ook leuk zijn.
Laat mij dan maar alvast de 
eerste zijn om een afspraak 
te maken.  Paul bij deze!
Meer weten over Paul? 
Paul wie? O ja, Paul BOE-
LENS!
http://boelenspsychologie.
nl/ maar je mag het hem 
natuurlijk ook gewoon vra-
gen ☺
Maar waar ging het ook 
weer om in dit stukje? Yep, 
Jokeren en Rikken. Zoals 
altijd lukt het de organisatie 

(Anja) altijd weer om ge-
noeg mensen te enthousi-
asmeren. 24 deelnemers 
om de competitie aan te 
gaan en een paar rand-
personen die niet van 
spelletjes houden, over-
tallig waren of gewoon 
van een gezellige Mixed 
avond houden.
Na een erg kortstondige 
welkom speech snel de 
microfoon doorgegeven 
aan Adje. Deze Adje be-
hoeft verder geen intro-
ductie zoals we dat bij an-
deren wel een beetje heb-
ben , hé PAUL BOELENS.
Nee, Adje, zelf een bege-
nadigd badmintonner, 
spelend in een hogere 
klasse en  vandaar ook 
geen echt Mixed lid. Zijn 
club bestaat alleen uit 
vrouwen overigens! Deze 
fanatieke rechter zoekt 
vaak de grenzen op, en in 
deze competitie neemt hij 
ook de leiding al snel op 
zich. 
De spelregels zijn over-
duidelijk. 12 Rikkers en  
12 Jokers. Zoals ik dat nu 
schrijf klinkt die 2e groep 
wat vreemd, maar het be-

treft hier dus de deelne-
mers die aan het spelletje 
Joker meedoen. 2x3 ta-
fels. De avond wordt ver-
deeld in 2 x 20 spelronden. 
Uiteindelijk dus 
3x2x20=120 potjes. Erg 
ambitieus zoals later zou 
blijken. Na de eerste spel-
ronde, komt er een andere 
samenstelling van de tafel-
indeling. 
Zelf was ik ingedeeld bij 
het spel Jokertje. Mijn ei-
gen keuze, omdat ik me 
daar het zekerste bij voel 
om de winst binnen te ha-
len. Toeval wil dat ik de 
eerste ronde in gezelschap 
ben van jokeraars die het 
van nature ook niet zo 
nauw nemen met de spel-
regels (Ron, Paul (nee die 
andere) en Lidy vd Vegt. 
Gevolg is een prettig verlo-
pend spel waarbij ik – als 
zeg het zelf – samen met 
Lidy het zeer tactisch 
speel. 10 ronden bij Joke-
ren schijnt uiteindelijk toch 
inspannender te zijn dan 
20 ronden Rikken. De Rik-
kers zaten namelijk allang 
in de pauze, waarbij wij 
nog hersenbrekend aan de 
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Kwizut 2014                        door Marlie Fransen

In de ban van Kwizut.
De groepswhatsapp maakt overuren. 

Voor het vierde achtereenvolgende jaar deed er een 
groep van Mixed leden met vrienden van Mixed onder 
de naam BC Mixed mee aan de vierde editie van Kwi-
zut. Ook in andere teams waren leden van BC Mixed 
te vinden, 3500 inwoners verdeeld over 145 groepen, 
zorgde ervoor dat op maandag 29 december het dorp 
Beek en Donk op zijn kop stond. 

Op 11 december komt bij 
Team 4, BC Mixed, de eer-
ste groep whatsapp voor-
bij. Wie gaat er naar de 
presentatieavond van 18 
december. Bart, Dick en 
Anja willen wel maar er 
mogen maar twee perso-
nen heen dus gaan Bart 
en Dick. Op deze avond 
worden er enkele dingen 
uitgelegd over de gang 
van zaken tijdens Kwizut 
2014. Zo wordt er oa  aan-
gegeven dat d’n Hort op 
het meest effectief zal zijn 
op de fiets en dat er bij de 
geheime opdracht geen 
joker mag worden ingezet. 

Bart en Dick krijgen een 
boek mee waaruit op 29 
december vragen worden 
gesteld. Dick gaat het boek 
‘Lexicon van het onbeken-
de’ lezen. 
Het volgende whatsappje 
verschijnt dan op zondag 
28 december om 14.36 
uur. “Iedereen is er klaar 
voor”. Daarna volgen er 
snel meer. “Is het boek ge-
lezen?”, “Wie heeft er een 
verlengkabel?”,  “Vodden 
en todden verzamelen”, 
“worteltjes taart is klaar”, 
“pennen en memoblokjes 
nodig?”. Ton en Monika 
verbouwen hun huis tot 

Mixed residentie en Stan 
legt een extra Wifi aan.  
Zo’n 100 whatappjes ver-
der kan Kwizut dan einde-
lijk beginnen. De spanning 
stijgt bij team 4. Het huis 
van de familie Slaets zit 
vol, met ongeveer 39 men-
sen, wachten we tot Dick er 
is met het vragenboek. 
Ook Arne zit klaar in Ame-
rika, hij zal via de whatsapp 
helpen met vragen beant-
woorden. Het keukenei-
land ligt vol met lekkernijen 
en de eerste flesjes bier 
worden al geopend. Gezel-
ligheid staat tenslotte voor-
op.
Ikzelf ben deze avond aan-
gesteld om ervoor te zor-
gen dat er geen vragen 
blijven liggen en dat er tus-
sendoor wat gewisseld 
wordt met de vragen. Ik 
houd bij wat er al klaar is, 
en wat eventueel nog door 
iemand anders moet wor-
den gemaakt omdat er twij-
fels zijn over de uitkomst.  
En natuurlijk om wat foto’s 
te maken.

Als Dick binnen is verdelen 
we de vragen. Het zijn 
deze keer 12 categorieën. 
D’n hort op gaan Hans 
van Dijk en Hans van Bom-
mel. Zij krijgen bij elke op-
dracht een nieuwe GPS 
code, deze bellen ze ver-
volgens door naar Ton en 
Harry die vervolgens de 
nieuwe locatie opzoeken 
waar ze de volgende vraag 
kunnen vinden. Zij moeten 
o.a. spijlen en tegels tellen.
De geheime opdracht 
neemt Angela voor haar re-
kening. Het is een trendge-
voelige opdracht en we 
moeten een sloome sturen. 
Al gauw wordt de inschat-
ting gemaakt dat het om 
loomen zou kunnen gaan 
en loome kan Angela wel. 
Gelukkig bleek inderdaad 
dat dit de geheime op-
dracht was, waardoor we 
de nodige punten konden 
scoren.
Roger, Adje en Johan be-

ginnen met de kunstop-
dracht. Zij gaan alles ver-
zamelen om het schilderij 
van ‘Het St-Nicolaasfeest’ 
van Jan Steen na te ma-
ken. Monique geeft aan 
dat haar keuken wel ge-
schikt is voor de foto en 
met een groepje gaan ze 
naar huize van Bommel in 
de Lekerstraat voor Het 
ST-Nicolaasfeest van BC 
Mixed. 

Voor vodden en todden 
hebben we dames nodig 
die kunnen naaien. Er 
moet een jurkje gemaakt 
worden. Marjan, Anja en 
Rianne knutselen in korte 
tijd in huize van Dijk een 
geweldig jurkje in elkaar. 

De jeugd (Bas, Bas, Je-
roen, Marieke, Anke, Anne, 
Sanne, Robin,  Lieke, Ron 
en Eefje) wordt op pad ge-
stuurd voor waterpoort de 
Peel en wat sponsorvra-
gen. Er moeten AED appa-
raten gevonden worden en 
speeltuintoestellen. Out-
door Laarbeek, Raswa 
scooters en Syan hebben 
vragen gesteld die alleen 
ter plaatse te beantwoor-
den zijn. 
Literatuur gaat over het 
boek wat gelezen moest 
worden. Hiermee gaat na-
tuurlijk Dick aan de slag. 
Monika, Ton, Tine, Paul, 
Ruud, Martijn, Jeske, Roel, 
Nina, Bart, Joyce, Stan, 
Evelien, Tom, Bart, Lenie 
en Ton zitten achter de 
computer en lossen de 
vragen op die via de com-
puter te vinden zijn. 
Baarden en snorren en 
E= mc2 is al heel snel 
klaar, in Sport en Rondje 
mooi Laarbeek zitten en-
kele zeer lastige vragen. 

Joost Duppen
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Kwizut prijsuitreiking         door Bart Vaessen

De laatste categorie is Ra-
dio contact. Van 19.00 – 
23.00 uur komen er 10 ge-
luidsfragmenten voorbij. Bij 
elk fragment is het even 
muisstil in huize Slaets. We 
horen piepende gym-
schoenen, pauken en ook 
Swiebertje. Ondertussen 
maakt de groepswhatsapp 
overuren. Iedereen is hard 
aan het werk. De antwoor-
den worden 1 voor 1 inge-
leverd en om 22.30 uur heb 
ik bijna alle antwoorden 
binnen. Gezamenlijk wor-
den de laatste niet ingevul-
de vragen nog snel ge-
maakt.  De Joker wordt in-
gezet op E=MC2.

We zijn weer ruim op tijd 
klaar zodat het boekwerk 
en het jurkje op tijd ingele-
verd kan worden bij Cafe 
Dave van de Burgt. Bij Ton 
en Monika blijft het nog 
een hele tijd erg gezellig. 
Ik zelf moet helaas de resi-
dentie om 24.30 uur verla-
ten aangezien ik de vol-
gende dag gewoon weer 
moet gaan werken. Of we 
ook dit jaar weer de top 15 
halen (Eerder behaalden 
we de 10de, derde en der-
tiende plaats) is maar de 
vraag. Op de uitslag zullen 
we nog even moeten 
wachten.

Twijfel maakt plaats voor feest!

Na een inspannende quiz-
avond in december, maak-
te onze succesformatie 
zich op 10 januari op voor 
de feestavond in D'n Ek-

ker. Onder winterse om-
standigheden begaf ons 
team zich met een pallet 
aan gevoelens onder de 
feestgangers.

Motief
Hoewel het niet in onze 
aard ligt, overheerste bij 
een deel van de groep on-
zekerheid en twijfel. Van 
het zelfvertrouwen in de-
cember was bij sommige 
deelnemers weinig meer 
over. Reden? Het motief 
van een jurkje zou ons de 
das hebben omgedaan.

Vertrouwen
Terwijl het podium gevuld 
werd met grote artiesten 
en een zwetende presen-
tator, maakte de onzeker-
heid plaats voor vertrou-
wen, mogelijk te verklaren 
door de drank die zijn werk 
deed.

Ons goede voorgevoel na 
afloop van de quizavond 
bleek terecht. BC Mixed 
mocht als bijna-winnaar 
onder luid applaus (en te-
recht) het podium op om 
daar uit handen van de in-
middels welbespraakte 
quizmaster de cheque in 
ontvangst te nemen. Nadat 

de groep als een heus 
kampioensteam werd ge-
fotografeerd, werd er nog 
lang nagepraat over de 
unieke prestatie die BC 
Mixed had neergezet.

Zou het lukken om dit jaar 
opnieuw een plekje te stij-
gen?

Het gehele team van BC Mixed 
(Leden en vrienden van Mixed) 
bij het in ontvangst nemen van 
de tweede prijs. Het op 1 na 
slimste team van Beek en Donk. 
Een team om trots op te zijn.

Met dank aan fotograaf Joost 
Duppen die de foto’s van de 
prijsuitreiking heeft gemaakt

Joost Duppen

Joost Duppen

Joost Duppen

Welke dieren staan er op het pla-
fond bij tandarts Rene van Loon. 
Deze vraag was voor ons dus 
geen probleem, wij hadden im-
mers de sleutel.
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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
 

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

     

info@tapperijbeekendonk.nl  
www.tapperijbeekendonk.nl

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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Geschiedenis                    door  Rien van Kessel

(geschiedenis) 
Open Jeugd-
toernooi
Mixed hield op zondag 25 
januari 2015 een Open 
Jeugdtoernooi. Voor een 
open toernooi worden ook  
andere verenigingen bin-
nen de HBB uitgenodigd. 
Het is lang geleden dat 
Mixed een Open toernooi 
heeft georganiseerd. In de 
jaren tachtig hield elke 
zichzelf respecterende 
vereniging een open toer-
nooi, zo ook Mixed. Eerst 
voor de senioren en later 
ook voor de jeugd. Het 
was soms dringen gebla-
zen om een plaats te krij-
gen op de toernooi-agen-
da van de HBB.

Vanaf de oprichting van 
Mixed zijn er toernooien 
gespeeld, met name om 
speelervaring op te doen. 
De eerste trainer John 
Muller was een kampioen 
in het prijzen halen in deze 
toernooien. En dat was 
dan weer reden om zich bij 
de HBB aan te sluiten en 
competitie te gaan spelen. 
De toernooien in de jaren 
60 waren heel anders ge-
organiseerd dan nu. Van 
zaterdagmorgen 9 uur tot 

’s avonds 10 uur en ’s zon-
dags van 1 tot 7 uur mocht 
er gespeeld worden, maar 
zondag ’s morgens niet. 
Mensen moesten naar de 
kerk.

Bij het 5-jarig bestaan van 
de vereniging opperde het 
bestuur dat men een groot 
toernooi wilde organiseren 
als Mixed 10 jaar zou be-
staan. Toen het zover was 
in 1971 zag men hier toch 
vanaf vanwege een crisis 
in de vereniging, maar het 
punt bleef op de agenda 
staan. Ook bij het 12,5 ja-
rig bestaan vond men het 
organiseren van een groot 
(open) toernooi een te 

groot risico.

In april 1974 organiseerde 
Mixed voor het eerst een 
groot (senioren)toernooi 
waar de clubkas ƒ153,50 
rijker van werd. ‘Geen 
slecht resultaat en dus 
voor herhaling vatbaar’, zo 
werd vermeld. In 1978, bij 
het 15-jarig bestaan van 
Mixed werd ook weer een 
open toernooi georgani-
seerd, deze keer een 
2-daags toernooi.
Jubilea waren in het verle-
den aanleiding om weer 
eens wat nieuws te beden-
ken. Bij het 20-jarig be-
staan van de vereniging 
werd een 2-daags toernooi 

Het Jeugdtoernooi van BC Mixed in 1987

Nieuwe lid 

Hoi, Ikzal me even voorstellen
Mijn naam is Brigit Eekels Constant, geboren en ge-
togen in Beek en Donk. Ik ben getrouwd en heb 3 
kinderen, één van 22jr, één van 18jr en één van 10jr 
die ook bij BC Mixed zit.  Xaxie heeft zich vorige 
maand voorgesteld. Ik ben een huisvrouw en daar-
naast rijd ik taxi.
Ik ben halverwege begonnen met de beginners les-
sen bij BC Mixed en heb de draad vind ik aardig 
goed opgepakt. Ik heb nooit aan sport gedaan en 
vond dit altijd al een leuke sport en ik hoop hier nog 
lang te mogen sporten, tot ziens bij de volgen speel-
avond.
                                                                     Gr Brigit

georganiseerd met aan-
sluitend een feestavond.
De toernooicommissie 
moest het in die tijd zonder 
computer stellen. Alle 
wedstrijdbriefjes en wand-
schema’s werden met de 
hand geschreven. Daarbij 
waren 300 dubbels geen 
uitzondering. Een toernooi 
bij Mixed ging gepaard met 
een echt toernooiboekje 
met veel informatie over 
het toernooi en vooral ad-
vertenties.

Ook de jeugdleden kregen 
de smaak van toernooien 
te pakken, maar nog geen 
prijzen. Bij het 25-jarig be-
staan van Mixed in 1986, 
werd voor de jeugd  voor 
het eerst een open jeugd-
toernooi georganiseerd. 
Seizoen 2004-2005; het 
ging erg goed met de 

jeugd van Mixed. Op het 
jeugdtoernooi van BC. Ge-
mert werd niet alleen de 
wisselbeker gewonnen, 
maar ook 30 individuele 
prijzen.
In het verslag van de toer-
nooikommissie van 1989 
is te lezen dat 'volgens af-
spraken met de HBB er dit 
seizoen door BC.Mixed 
geen jeugdtoernooi wordt 
georganiseerd'. Achter-
grond informatie ont-
breekt, maar aangenomen 
mag worden dat de toer-
nooi-agenda van de HBB 
te vol zat. Ook financieel 
was het niet aantrekkelijk 
om een groot toernooi te 
organiseren. De verenigin-
gen legde er meestal geld 
bij. Later nam de deelna-
me voor toernooien sterk 
af en is het Open Jeugd-
toernooi niet meer op de 

agenda verschenen. In 
plaats daarvan werd een 
jeugddag ingevoerd bij 
Mixed. Dat initiatief, als al-
ternatief voor het Open 
jeugdtoernooi, vond plaats 
in 2001 bij het  40 jarig be-
staan van de vereniging; 
circus Jopie. Daarmee 
werd het Open Jeugdtoer-
nooi van de Mixed agenda 
geschrapt. Reden om in 
2015 weer een jeugdtoer-
nooi te organiseren was 
om het badminton onder 
de aandacht te brengen bij 
een breed publiek en daar-
door jeugdleden aan te 
trekken voor Mixed. 
Het toernooi was druk be-
zet, veel publiek en prima 
georganiseerd. Reclame 
voor Mixed en wie weet 
houden we er nieuwe le-
den aan over.
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Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693 

Nieuwe banners 

Twee nieuwe 
banners

Tijdens het Open Jeugd-
toernooi op 25 januari wa-
ren ze voor het eerst te 
zien: onze twee nieuwe 
banners met mooie foto’s 
en de kleuren van ons 
nieuwe clubshirt als ach-
tergrond. 
Om BC Mixed bij diverse 
evenementen nog beter en 
professioneler te promoten 
is het initiatief genomen 
om deze banners te ma-
ken. De foto’s zijn gemaakt 
door Marlie Fransen die ze 
vervolgens naar Roel 
Beekmans heeft gestuurd. 
Roel heeft gezorgd voor 
het ontwerp van de achter-
grond en de plaatsing van 
de foto’s waarna hij de 
banners heeft besteld.

Roel en Marlie, bedankt voor jullie inzet en het prachtige resultaat! 

No-stress op Kaapverdië

Reisverhaal                     door Rien v Kessel  

Het centrale plein ‘Largo 
de Sante Isabel' met daar 
omheen een aantal koloni-
ale en verwaarloosde ge-
bouwen, is het meest le-
vendige gedeelte in Sal 
Rei op het eiland Boa Vis-
ta. Boa Vista is een van de 
10 eilanden die samen 
Kaapverdië vormen ter 
hoogte van Gambia/Sene-
gal en 6 uur vliegen vanaf 
Nederland. Door de droog-
te is het een van de armste 
landen van de wereld. Veel 
bewoners op het eiland zijn 
weggetrokken naar bij-
voorbeeld Amerika, maar 
ook naar Rotterdam. De 
mensen die zijn achterge-
bleven maken er, met vis-
sen en het werk in het toe-
risme, het beste van.
Buiten het plein zijn er nog 
enkele straatjes met leuke, 
gekleurde huisjes. Daarna 
kom je in het niets. Dat 
niets bestaat uit een woes-

tijnachtig gebied waar je 
niemand ziet, heerlijk om 
te wandelen. De straatjes 
in het centrum zijn verhard 
met basaltkeien, en gaten 
in de weg zijn geen uitzon-
dering. Je moet stevige 
bergschoenen aan hebben 
om een beetje fatsoenlijk 
te kunnen lopen. De lokale 
bevolking loopt op slip-
pers.
De vervallen en verpau-
perde gebouwen rondom 
het plein staan te wachten 
op ontwikkelaars die ze 
wellicht verbouwen tot ho-
tels. Het toerisme staat 
nog in de kinderschoenen 
maar is in opkomst vanwe-
ge de prachtige stranden 
en de zon. Bezienswaar-
digheden in de buurt van 
Sal Rei zijn, naast de uitge-
strekte stranden en de 
woeste natuur, een in 1968 
vergaan Spaans vracht-
schip Sante Maria voor de 

kust. Na zo’n 50 jaar is het 
schip nagenoeg wegge-
roest. Verder is een excur-
sie het binnenland in wel 
leuk. Ik heb zelfs een bao-
bab boom gezien. Een 
prachtige grote boom zon-
der bladeren, met grote 
vruchten en een stam als 
van beton.
Maar verder is er op Boa 
Vista weinig te zien en 
nog minder te doen. s’ 
Morgens eerst op het cen-
trale plein wakker worden 
in een heerlijk zonnetje en 
daarna naar de visafslag 
kijken welke vissen er die 
dag zijn gevangen. Een 
vissersbootje vol tonijnen 
van een meter lang, is 
geen uitzondering. Over-
dag wat wandelen langs 
het strand, foto’s maken 
en relaxen. ’s Avonds een 
maaltijd bestellen met de 
gevangen tonijn van die 
dag, buiten bij een lokaal 
restaurantje waar alleen 
enkele lokale mannen een 
biertje zitten te drinken. 
Zoals gezegd, toerisme is 
hier nauwelijks, het no-
stress-gevoel des te 
meer.

Het uitgebreide reisver-
haal over Kaapverdië 
vindt je op de website; 
tabblad bcmixed - alge-
mene informatie - wat 
niet in de minimiks past
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Badminton Nederland nieuws   door Jan  Driessens 

Carlton eredivisie seizoen 2014-2015 
loopt ten einde. 
Op 22 februari wordt de Finale Play-Offs Carlton Eredivi-
sie Badminton in Maaspoort Sports & Events georgani-
seerd.
Vanaf 14.00 uur gaan twee teams uit de Eredivisie met 
elkaar de strijd aan om de landstitel 2014. De finale be-
staat uit maximaal 8 wedstrijden. 1 herendubbel, 1 da-
mesdubbel, 2 herensingels, 2 damessingels en 2 ge-
mengddubbels. Het team dat als eerste 5 wedstrijden 
heeft weten te winnen, mag zichzelf landskampioen noe-
men. Bij een eindstand van 4-4 zal een zogenoemde 
Golden Game de einduitslag bepalen.

Play-offs: 
In de play-off speelt de 
nummer 1 tegen de num-
mer 4 en de nummer 2 te-
gen nummer 3 een “uit- en 
thuiswedstrijd” voor een 
plaats in de finale.  

Het programma ziet er als 
volgt uit:
Maandag 2 februari, 19.30 
uur;  Qontent Almere - 
Duijnwijck
Zaterdag 7 februari, 19.00 
uur; Duinwijck - Qontent 

Almere
Woensdag 4 februari, 
20.00 uur; Amersfoort - 
DKC
Zondag 8 februari, 14.30 
uur; DKC - Amersfoort

Het is landskampioen Velo 
uit Wateringen niet gelukt 
om zich bij de beste vier te 
plaatsen. Duinwijck, dat 
het vorig jaar moest toekij-
ken heeft deze plaats over-
genomen door als tweede 
te eindigen in de reguliere 

competitie.
Opvallend is 
dat het Lim-
burgse Roos-
terse maar 
één punt min-
der heeft dan 
Velo, op zich 
al een knappe 
prestatie, daar 
dit team als 

doel had zich te handha-
ven in de eredivisie. 
Barendrecht is als laatste 
geëindigd en zou degra-
deren. Of dit ook gebeurt 
hangt af van de kampioe-
nen van de eerste divisie.

Wat deden de Brabantse 
clubs?
BC 67 Veghel 1 werd ge-
deeld kampioen in de der-
de divisie afd. 1. 
BCH 1 ( den Bosch) werd 
kampioen in de tweede di-
visie afdeling 1, waar 
Schijndel 1 op de derde 
plaats eindigde. 
Ook Geldrop 1 speelt in 
die afdeling en dat team 
eindigde op de zevende 
plaats.
Alouette uit Best eindigde 
op de derde plaats in de 
vierde divisie. 

Eindstand 
Competitie

DKC
Duinwijck
Quont Almere
Amersfoort
Zundert/Velo
Roosterse
Slotermeer
Victoria
v. Zijderveld 
TFS Barendrecht

18-112
18-100
18-95
18-83
18-67
18-66
18-61
18-50
18-46
18-40

Humor van 
toen:
Uit Even Lachen.
Fotograaf: “Nu even la-
chen!”
Man tegen vrouw: “Lach jij 
maar niet Marie, geen 
mens zou je herkennen!”

Uit Sportnoten:
Sport is iets waar je plezier 
aan moet beleven, zelfs 
als je verliest. 

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?

In januari 1990, toen de 
jeugd nog trainde van ze-
ven tot half negen werd 
door de jeugdcommissie 
het voorstel gelanceerd 
om de grote wachtlijst van 
de jeugd weg te werken.
Het bestuur ging akkoord 
en de zaal werd vanaf half 
zeven gehuurd.
Van anderhalf uur naar 
twee uur jeugdtraining. De 
eerste groep traint van half 
zeven tot half acht en de 
tweede groep van half acht 
tot half negen. 
Er werden 20 jeugdleden 
aangenomen en het duur-
de niet lang totdat ook de 
tweede groep vol zat.

Ook werd bekend gemaakt 
dat de jeugd van Mixed 
voor het eerste in haar be-
staan een weekend door 
zou brengen in een kam-
peerboerderij. Zelfs de 
plaats was al bekend, met 
de fiets naar de Bedafse 
bergen in Uden.

De competitie was in volle 
gang, dus was er een lijst 
met de beste competitie-
spelers.
Paul Saris en Bas Smits 
waren de nummers 1 en 2 
bij de jongens, Inge van 
Griensven en Noortje v d 
Eijnde waren dat bij de 
meisjes. Bij de senioren 

scoorde Tini Verbrugge 
het hoogst

In februari zorgde de re-
dactie voor het “honderd-
ste” clubblad. (Het was 
ook al de tiende jaargang).  
Drie redactieleden van 
toen schreven daarvoor 
hun eigen tekst. Natuurlijk 
Rien en Ellen die aan alle 
nummers hadden meege-
werkt redactielid 
en de “nieuwe-
ling in de re-
dactie”  Die 
heette toen 
nog Marlie 
Smits. Tegen-
woordig zit ze als 
Marlie Fransen in 
de redactie. Ze was 
de opvolgster van 
Dora Polman die pas 
was gestopt met het 
redactiewerk.

Bij het ledenverloop 
was te lezen dat BC Mixed 
in februari zes nieuwe se-
nioren leden had aangeno-
men, o.m. Annie Boetzkes, 
Tine van Lieshout en An-
nie Slaets. 

Mixed 3, het jeugdteam 
van Tiny Smits was door 
de 6-2 winst op Con Brio 
en de 8-0 tegen ’t Veertje 
kampioen geworden in de 
D-klasse van de HBB 

jeugdcompetitie.
In het team speelden Inge 
van Griensven, Monique 
Vereijken, Noortje vd Eijn-
de, Bas Smits en Paul Sa-
ris. 
Foto’s in de Minimiks ging 
toen nog niet, vandaar de 
tekening met de aankondi-
ging van het kampioen-
schap.
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Verslagen senioren competitie.

Mixed 2 , 
Overgangsklasse 1

Door Ton Slaets

Mixed 2 op koers 
voor kampioen-
schap
In de overgangsklasse I 
van de HBB is het erg 
spannend. Na de eerste 
helft van de competitie 
was het verschil tussen 
het laatste team en de 
koploper (Mixed) in deze 
poule slechts 7 punten. 
Na de “winsterstop” zijn 
er inmiddels al weer 
twee wedstrijden ge-
speeld. Mixed 2 won 
deze allebei en heeft de 
koppositie daarmee ver-
stevigd. Op naar het 
kampioenschap?

Mixed 2 – Mierlo 2
In de eerste wedstrijd van 
de tweede helft van de 
competitie was Mierlo de 
tegenstander. Tijdens de 
eerste ontmoeting werd 
nog met 6-2 verloren. Ove-
rigens wel een geflatteerde 
uitslag. Mixed 2 had dus 
wat recht te zetten. Zonder 
de zieke teamleider Ton en 
de nog immer geblesseer-
de Monika en semi Ameri-

kaan Arne ging de koplo-
per van start tegen het op 
het oog licht verzwakte 
Mierlo wat met een piep-
jonge invaller speelde. De 
beide gemengd dubbels 
verliepen voorspoedig, het 
herendubbel verliep wat 
stroever maar leverde ook 
winst op. Pas in het da-
mesdubbel pikte Mierlo het 
eerst puntje van Mixed in. 
Beide herenenkels waren 
weer een prooi voor Mixed, 
hoewel de Mierlo-heren 
voortreffelijk tegenstand 
boden. Met name Paul had 
het zwaar tegen de 14 jari-
ge Brian Jeuken. Dorien 
won relatief eenvoudig in 2 
sets en aan Maridy de eer 
om de laatste wedstrijd te 
spelen. In een thriller 
moest Maridy in de derde 
set het onderspit delven 
met 26-28! Al met al een 
prima wedstrijd die met 6-2 
werd gewonnen. De con-
currentie liet die avond al 
punten liggen, dus de 
voorsprong werd uitge-
bouwd.

Smashing Bruang 2 – 
Mixed 2
Op 21 januari waren de 
Eindhovenaren de volgen-
de tegenstander van de 
equipe uit Beek en Donk. 
Teamleider Ton Slaets 
deed weer niet mee, want 

hij moest invallen in Mixed 
1 vanwege blessures en 
zieken aldaar. Beide teams 
speelden naast elkaar, zo-
dat de teamleider zijn col-
lega’s goed kon volgen en 
natuurlijk kon aanmoedi-
gen. Zoals gebruikelijk 
kwam Mixed sterk uit de 
startblokken in de ge-
mengd dubbels. Maar met 
name het herendubbel was 
van uitzonderlijke klasse. 
Met 21-6 en 21-12 schoven 
Ruud(je) en Paul de beide 
heren van Smashing 
glansrijk aan de kant. Het 
damesdubbel ging helaas 
in drie sets verloren, maar 
de 3-1 voorsprong stond 
op het bord. Waar beide 

-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

heren vervolgens relatief 
eenvoudig hun enkelpartij 
wonnen, konden de dames 
het helaas niet bolwerken. 
Dit leverde een 5-3 over-
winning op en rekening 
houdend met de uitslagen 
van de concurrenten bleef 
de voorsprong op de num-
mer twee Ganzeveer 5 
punten en op de nummer 3 
Fair Play 6 punten.

Mixed 2 heeft nog vier 
wedstrijden voor de boeg. 
Daarbij zullen de eerste 
twee in grote mate bepa-
lend zijn in de titelstrijd. 
Dan wordt namelijk ge-
speeld tegen respectieve-
lijk Fair Play en Ganzeveer. 
De direct concurrenten 
dus. Wordt vervolgd…

Mixed 4 , 
Tweede klasse 1

Door Evelien Kuijpers

SRH 2 – Mixed 4
 
8 januari 2015
Mixed 4 op weg naar het 
kampioenschap
Donderdag 8 januari, 
Mixed 4 maakt zich op 
voor een competitiewed-
strijd tegen SRH 2. De 
warming up begint ’s mid-
dags al op de whatsapp. 
Leden van Mixed 4 be-
spreken hoe laat ze aanrij-
den en wie wordt opge-
haald door wie. Jeroen 
Lutterman, 1e heer, rijdt 
om 19.23 uur aan. Hij gaat 

onze coach ophalen, An-
niek van Leuken, waarna 
ze een omweg maken naar 
Bas van Lieshout (Liesje), 
waarschijnlijk omdat Je-
roen zenuwachtig is óf 
voor de wedstrijd of voor 
zijn tentamen van de vol-
gende dag. Bas Fransen 
(Fransje) en Evelien Kuy-
pers rijden om 19.34 uur 
aan. Het team komt geza-
menlijk aan bij de Suytka-
de door een goede timing 
van de bestuurders.
Nog voor 20.00 uur staat 
Mixed 4 klaar in de zaal om 
aan te vallen. Als eerste 
wordt het gemengd dubbel 
gespeeld van Jeroen en 
Anniek. De heer van de te-
genstander smasht alle 
ballen hard af, waardoor 

Ruud van Kilsdonk
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Mixed 4 deze gemengd 
dubbel helaas verloor. Ge-
lukkig maken Fransje en 
Evelien dit goed in drie 
sets. 
Jeroen begint na de ge-
mengd-dubbels aan zijn 
single, omdat hij de vol-
gende dag een tentamen 
van de opleiding Psycholo-
gie heeft. Helaas verliest 
hij deze single, maar hij 
heeft zeker zijn best ge-
daan, want er waren drie 
sets nodig om deze wed-
strijd te beslissen en Je-
roen zag een beetje bleek 
na afloop van de wedstrijd. 

Laten we hopen dat het 
tentamen wel goed uitvalt 
voor Jeroen!
De herendubbel werd ge-
speeld door Fransje en 
Liesje, oftewel de Bassen. 
De tegenstander was he-
laas in twee sets te sterk 
voor de Bassen (21-13 en 
21-16). Ze hadden wel heel 
erg goed gespeeld samen, 
dus (gelukkig) was de 
coach tevreden. De dames 
maakten dit weer goed in 
twee sets (18-21 en 11-21).
De stand is nadat deze 
wedstrijden gespeeld zijn, 
de oplettende lezer heeft 
het al opgemerkt, 3-2. Op 
dit moment begint Anniek 
zich zorgen te maken. Als 
coach probeert ze het bes-
te in ons naar boven te ha-
len en geeft nuttige tips tij-
dens en na de wedstrijd 
onder het genot van lekke-
re snackjes.
Anniek begon aan haar 
single met de gedachte dat 
het haar wedstrijd was en 
moest daarom winnen. 
Hier heeft ze zich netjes 
aan gehouden, ze heeft 
namelijk twee set met 21-
10 gewonnen. Volgens 

teamgenoten stond ze te 
‘beesten’ op de baan. De 
stand is 3-3. Nu moet Lies-
je aan zijn singel begin-
nen. Iedereen was zenuw-
achtig, Liesje MOEST win-
nen. Hij had al een tijdje 
niet gespeeld, daarom 
ging hij de eerste set naar 
eigen zeggen: warm spe-
len en zijn slagen controle-
ren, hij verloor met 21-14. 
De andere teamleden za-
ten nagels te bijten tijdens 
de eerste set. In de tweede 
set kreeg Liesje de spirit 
en ging de tegenstander 
aan het lopen zetten, want 
hij was nu warm en kon ge-
controleerd slaan. Hier-
door werd het 11-21. De 
derde set werd nog span-
nend, maar Liesje bleef 
cool en stond nonchalant 
aan het net te wachten tot 
de shuttle van de tegen-
stander eraan kwam. Hij 
trok de partij naar zich toe 
met een 21-18 winst. Yes, 
Mixed 4 trots en blij, want 
er was nog een kans om te 
winnen. De stand was na 
de single van Liesje 3-4.
Alle druk lag op Evelien om 
deze wedstrijd binnen te 

Phoenix 3 – Mixed 4
Het beloofde een span-
nende wedstrijd te worden. 
Phoenix en Mixed staan 
namelijk precies gelijk en 

Mixed 4 , 
Tweede klasse 1

Door Anniek v Leuken

Teambuilding van Mixed 4 tijdens Kwizut. Jeroen Lutterman, Anniek v 
Leuken, Bas Fransen, Evelien Kuijpers en Bas v Lieshout.

dus gedeeld eerste. De vo-
rige wedstrijd is geëindigd 
in een gelijkspel, dus van-
daag wilden we winnen. 
Jeroen had een nieuwe 
grip voor z’n racket en An-
niek had nieuwe sportsok-
ken gekocht. We gingen 
goed voorbereid van start, 
op Evelien na. Evelien was 
een beetje zenuwachtig 
door haar fans. De twee 
gemengd dubbels werden 
tegelijkertijd gespeeld. De 
eerste set ging bij beiden 
verloren, maar de tweede 
werd door ons gewonnen. 
Het werden beiden drie-
setters en helaas ook alle-
bei verloren. Geen goed 
begin. Bas en Bas hadden 
hierna een moeilijke taak 
in de herendubbel. Ze heb-
ben hard gewerkt, maar 
een verlies was niet te 
voorkomen. Anniek en 
Evelien vonden het tijd om 
weer een puntje voor 
Mixed te scoren. Ze be-
gonnen matig en gaven 

halen. De wedstrijd kwam 
vaak niet verder dan 3 sla-
gen, dus binnen twee sets 
was de overwinning van 
Mixed 4 binnen! Nu heeft 
Mixed 4, vier wedstrijden 
gewonnen en 2 gelijk ge-
speeld. Komende week, 14 
januari, tegen Phoenix 3 
moet er gewonnen worden 
om de eerste plek te halen 
en afstand te nemen van 
de rest. Jeroen heeft ge-
zegd dat hij aan zijn condi-
tie gaat werken, dus wij 
hebben er vertrouwen in. 
Op naar het kampioen-
schap!

veel punten weg. Na 8 
punten waren ze hier wel 
klaar mee en ze bereikten 
gauw de 21. De tweede set 
werd ook snel gewonnen. 
Stand 3-1. Jeroen speelde 
de eerste heren enkel. De 
eerste set ging helaas ver-
loren, maar in de tweede 
set ‘stond hij te beesten’. 
De derde set ging tot het 
laatst gelijk op. Helaas 
werd de spanning Jeroen 
wat teveel, hij verloor nipt 
met 21-17. Anniek was on-
dertussen ook bezig met 
haar enkel. Met wat kramp 
in de kuiten, was Anniek 
vastberaden om te winnen. 
De dame van Phoenix gaf 
niet veel weerstand. De 
eerste set werd makkelijk 
gewonnen en de tweede 
set zelfs met een wals. 
Ons Liesje speelde de 
tweede heren enkel. De 
heer van Phoenix gaf wei-
nig weg. Bas heeft er hard 
voor gewerkt, maar kwam 
niet aan zijn eigen spel 
toe. Dit betekende een ver-
lies voor Mixed 4, stand is 
nu 5-2. Als laatste Evelien 
aan de beurt om te win-
nen, want elk puntje telt. 
Evelien heeft korte metten 
gemaakt met haar tegen-
stander, namelijk 21-11 en 
21-6. 
Na dit teleurstellende ver-
lies hebben we nog wat 
troosteten en drinken ge-
had in de kantine. We zijn 
vastberaden om alles nu te 
winnen, Phoenix inhalen is 
niet onmogelijk!

Evelien Kuijpers
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Mixed 7 , 
Derde klasse 2

Door Toon Slaets

Helmond 08-01-2015,

Wedstrijd Mixed 
7 versus Mixed 5,
Een nieuw jaar en een 
nieuw begin van de com-
petitie en wel de tweede 
helft de eerste helft heb-
ben we naar vermogen 
goed afgesloten we staan 
nu derde van onder( maxi-
maal haalbare plaats) en 
we willen deze plaats 
graag vasthouden tot het 
einde.
Mixed 5 is een geduchte 
tegenstander ze staan eer-
ste op de ranglijst en willen 
uiteraard graag kampioen 
worden, al zouden we het 
willen wij Mixed7 kunnen 
geen spaak in het wiel ste-
ken bij onze opponent het 
krachtsverschil is daardoor 
te groot maar we zullen 
onze (ouwe) huid zo duur 
mogelijk verkopen. Wel is 

van belang te vermelden 
dat Gert griep heeft gehad 
en nog niet geheel is her-
stelt. Ook moet ik vermel-
den dat Toon (ja ikzelf) niet 
kan spelen wegens een 
spierblessure dus het een 
heft het ander op zullen we 
maar zeggen.
Anja en Tini spelen het 
eerste GD tegen Evi en 
Martin tot aan de eerste 
tien punten gaat het gelijk 
op maar daarna gaat Mar-
tin wat gas geven en ook 
Evi laat zich niet onbetuigd 
met 14-21 en 9-21 is de 
winst voor Mixed5.
Annie en Theo nemen het 
op tegen Lisa en Gert, dit 
is buiten verwachting een 
spannende strijd daar bei-
de teams elkaar volledig in 
evenwicht houden tot het 
laatste toe de eerste set-
winst is voor Mixed7 met 
21-19. In de tweede set 
hebben Gert en Lisa meer 
grip op de partij en winnen 
met 10-21, in de derde set 
is het niet anders met 9-21 
is de winst voor Lisa en 
Gert.

Het HD met 
TinI en Theo 
tegen Gert 
en Martin, 
de Mixed5 
heren laten 
zien dat 
gaat niet 
voor niets 
koploper 
zijn in de 
competitie 
Tini en Theo 

toch ook niet de minste 
kunnen weinig verwarring 
stichten bij hun tegenstan-
ders de partij gaat in twee 
sets naar jawel Mixed5 11-
21 en 13-21.
Nu onze dames Anja en 
Betsie tegen Lisa en Evi, 
zeg maar de meisjes tegen 
de dames (niet oneerbie-
dig bedoelt) de meisjes of 
dames Mixed5 laten er 
geen gras over groeien on-
danks het felle verweer 
van de Mixed7 dames is de 
uitslag duidelijk 16-21 en 
9-21 voor Lisa en Evi.
Nu het eerste HE, Tini 
neemt het op tegen de niet 
geheel fitte Gert, het is te 
zien dat Gert niet optimaal 
is hij heeft duidelijk moeite 
om in het spel te komen 
maar dit ligt ook voor een 
groot deel aan Tini hij 
speelt namelijk een heel 
goede partij en met 21-16 
is de eerste set voor Tini. 
In de tweede set is het 
spelbeeld volledig anders-
om Gert neemt het initiatief 
en speelt de set uit met 10-
21. Een derde nodig voor 
de beslissing het is duide-
lijk dat Gert in de tweede 
set te veel heeft moeten 
geven en dit breekt hem nu 
op met 21-8 is de partij 
winst voor Tini, een mooie 
partij maar jammer dat een 
griepje spelbreker is ge-
weest.
Betsie neemt het op tegen 
Evi in het DE, Jong tegen 
oud (oud tussen aanha-
lingstekens) Evi is vanaf 

het begin de bovenliggen-
de partij wat we overigens 
al wisten, Betsie doet wat 
in haar vermogen ligt meer 
is ook niet mogelijk beide 
dames doen hun sportieve 
plicht met twee sets gaat 
de winst naar Mixed5.
Nu Theo versus Martin, 
ook Theo doet wat binnen 
zijn kunnen mogelijk is 
Martin is duidelijk de bete-
re speler wat ook verwacht 
moet worden Theo doet 
net zoals altijd zijn uiterste 
best maar hier is geen 
kruid tegen gewassen met 
4-21 en 12-21 is de partij 
voor Martin.

Als laatste Annie en Lisa, 
ook hier weer doen beide 
speelsters wat binnen hun 
vermogen ligt Lisa is de 
bovenliggende partij wat te 
verwachten was beide da-
mes doen ook hier weer 
hun sportieve plicht en met 
9-21 en 11-21 gaat de partij 
naar Mixed5.
Al met al weer een mooie 
badmintonavond ondanks 
verlies met 1-7 toch een 

beter begin dan in de eer-
ste wedstrijd deze werd 
verloren met 0-8, dus we 
zitten in de lift dames en 
heren. Graag tot een vol-
gende keer.

Helmond 29-01-2015,

Wedstrijd Sm 
Bruang versus 
Mixed7,
Het gehele opaenoma-
teamopeenna was aan-
wezig voor de confronta-
tie met de grommende 
beer (bruang) Toon kampt 
nog steeds met een 
schouderblessure en kon 
daardoor niet spelen als 
teller droeg hij toch nog 
een steentje bij.
In de eerste confrontatie 
verloren wij met 5-3 maar 
toen speelden Sm Bruang 
met 2 invallers hun sterk-
ste spelers waren er niet, 
deze keer was het team 
op volle oorlogssterkte 
dus erg hoog waren de 
verwachtingen niet. Sm 
Bruang speelt nog steeds 
mee om de eerste plaats 
maar echt kampioen wor-
den dat willen ze eigenlijk 
niet ze spelen liever bo-
ven in de derde klasse ,de 
uitdaging van de tweede 
klasse is niet aanwezig 
blijkbaar terwijl er een 
paar spelers van 2de klas-
se niveau aanwezig zijn.
Vanaf het begin was het 
duidelijk dat het geen 
wedstrijd zou worden het 

sterkteverschil was te 
groot en dit gold voor elke 
partij, u bent van mij ge-
wend dat ik elke partij ver-
sla maar dit laat ik nu ach-
terwege anders zou ik 8 
keer in herhaling vallen zo 
van goed gespeeld maar 
helaas.
Annie, Anja, Betsie, Theo 
en Tini hebben allen hun 
best gedaan en naar ver-
mogen gespeeld, ze kun-
nen vrijuit spelen alsof het 
een trainingsavond is en 
met dat gevoel staan ze 
ook in de wedstrijd.
De partijen zijn als volgt af-
gewerkt:

Annie en Tini    (14-21,21-07)
Anja en Theo   (16-21, 21-12)
Tini en Theo      (13-21,16-21)
Annie en Betsie(15-21,11-21)
Tini                      (10-21, 10-21)
Betsie                  (11-21, 17-21)
Theo                 (3 -21, 12-21)
Anja                       (8 -21,14-21)

Uitslag 8-0 voor Sm 
Bruang. 

Daar we snel klaar waren 
met de wedstrijden hebben 
we nog ruim de tijd gehad 
om gezellig na te kletsen 
denk niet dat we niet ge-
motiveerd zijn dat zijn we 
zeker wel maar de 4de 
klasse is voor ons toch een 
betere afdeling wellicht 
kunnen we daar volgend 
jaar weer volop mee gaan 
doen graag tot een volgen-
de keer namens alle opae-
nomaopeenateam leden.
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Hij was helaas niet opge-
wassen tegen het ‘geweld’ 
van zijn tegenstander.
Een week later speelden 
we tegen Never Down. Dit 
is de eerste wedstrijd van 
de tweede helft van de 
competitie. In de eerste 
wedstrijd die we aan het 
begin van het seizoen te-
gen elkaar speelden won-
nen we met 6-2. Maar om 
dat Jeroen Lutterman een 
onrechtmatige invalbeurt 
speelde, werden de twee 
partijen die hij heeft ge-
wonnen als verloren be-
schouwd. De stand werd 
daardoor 4-4. We waren 
aan ons zelf verplicht om 
ook nu met minimaal 6-2 te 
winnen. Helaas was ik die 
avond ziek en hebben we 
weer met een aantal inval-
lers moeten spelen. Dit 
keer waren Veerle en Teun 
de vaste krachten die we 
hebben aangevuld met 
Martijn en Anniek. Zij heb-
ben gedaan wat er van hun 
werd verwacht en konden 
ze mij melden aan het ein-
de van de avond dat ze 
hadden gewonnen met 
8-0. Wat een prima over-
winning. 
Een week later mochten 
we weer de ring in. Nu was 
ik de enige vaste speler 
van ons team die avond. 
Met Anja, Jeroen en Mai-
kel Iven zijn we de strijd 
aan gegaan met Gemert. 
Anja had de avond ervoor 
ook al gespeeld met haar 
eigen team dus ik ben haar 

Mixed 6 , 
Derde klasse 1

Aan het einde van het vo-
rige jaar (2014) hebben we 
binnen ons team ‘afscheid’ 
moeten nemen van drie 
spelers. Van sommige tij-
delijk van anderen defini-
tief. Maarten is moeten af-
haken met een boven-
beenblessure, Tonny heeft 
een blessure aan zijn kuit 
en Marieke heeft te veel 
last van haar rug om nog te 
kunnen en mogen badmin-
tonnen. Maarten en Tonny 
verwachten we dit seizoen 
nog terug.
Met dit gegeven zijn we 
2015 begonnen met alter-
natieve spelers. 
In de eerste wedstrijd van 
2015 hebben we de laatste 
wedstrijd gespeeld van de 
eerste helft van de compe-
titie. Afwezig in deze wed-
strijd waren: Maarten, Ton-
ny, Veerle en Marieke. 
Teun en ik waren de vaste 
spelers die avond. Teun 
was die week ziek (ge-
weest) wilde daarom Mar-
tijn Coppens meenemen 
zodat hij geen drie partijen 
speelde. Helaas meldde 
Tonny op het laatste mo-
ment af zodat er voor Teun 
niets ander opzat dan toch 
alle partijen te spelen. Ik 
had gelukkig Evelien be-
reid gevonden om mee te 
spelen, zodat we toch met 
een compleet team aan de 

start konden verschijnen.
Samen met Martijn speel-
de ik de eerste gemengd 
dubbel. Deze ging, niet he-
lemaal zonder slag of 
stoot, naar de tegenpartij. 
Evelien en Teun mochten 
nu gaan proberen om de 
stand gelijk te trekken, dit 
lukte vrij gemakkelijk. De 
heren dubbel ging weer 
naar onze tegenstanders, 
dit was overigens Rooise 
BC 2. De dames dubbel 
ging met 5 en 11 tegen 
punten naar Evelien en mij. 
De strijd ging dus mooi ge-
lijk op. De singles waren 
aan de beurt. Teun en ik 
wisten onze partijen te win-
nen in drie sets. Evelien 
had aan twee sets vol-
doende om de winst bin-
nen te slepen en voor Mar-
tijn was het zijn eerste 
competitie single in jaren. 

Door Angela v Gelder

 1ste klasse 2

1 Fair Play 2 9-50

2 Mixed 3 8-45

3 Gemert 3 9-42

4 Hanevoet 4 9-33

5 Sm Bruang 3 8-28

6 Con Brio 6 8-24

7 Brabantia 4 9-18

2de klasse 1

1 Phoenix 3 8-41

2 Gemert 5 8-38

3 Mixed 4 8-37

4 BCV 3 8-32

5 SRH 2 7-25

6 Ganzeveer 4 8-22

7 BCAB 5 7-21

Topklasse
1 Con Brio 1 7-52

2 Gemert 1 8-46

3 Mixed 1 8-33

4 Gemert 2 9-33

5 Ganzeveer 1 8-27

6 Con Brio 2 8-17

7 Phoenix 1 8-16

3de klasse 2

1 Mixed 5 8-50

2 Mierlo 4 8-42

3 Sm Bruang 4 7-40

4 Con Brio 8 7-31

5 Gemert 7 8-21

6 Ganzeveer 5 8-17

7 Mixed 7 6-15

Overgangsklasse 1

1 Mixed 2 8-39

2 Fair Play 1 9-38

3 Ganzeveer 3 9-38

4 Mierlo 2 9-36

5 Brabantia 3 9-35

6 Sm Bruang 2 8-29

7 Boemerang 1 8-25

Standenlijst

3de klasse 1

1 Hanevoet 5 8-47

2 Gemert 6 8-38

3 Mixed 6 8-34

4 Con Brio 7 7-29

5 Rooise BC 2 7-28

6 Heiakker 2 8-20

7 Never down 2 8-20

samen met Anja nipt verlo-
ren. Jeroen en ik wonnen 
onze gemengd dubbel na 
een zware strijd met 19 en 
22 tegenpunten. Jeroen en 
Maikel wonnen daarna hun 
heren dubbel en Anja en ik 
verloren. Jeroen won zijn 
heren enkel en Maikel ver-
loor ‘m. Angela verloor 
haar dames enkel en Anja 
won ‘m. Zo werden de pun-
ten netjes verdeeld en ging 
ik met mijn bij elkaar ge-
schraapt team met 4 pun-
ten van de baan. 
Ik ben heel blij met alle in-

extra dankbaar dat ze toch 
mee speelde. Jeroen was 
meteen enthousiast en 
Maikel hadden we al twee 
maal eerder gevraagd 
maar toen kon hij niet. Nu 
was het de derde keer en 
ja, drie maal scheepsrecht. 
Hij kon er niet meer onder-
uit, grapje. Voor Maikel 
was het nog even wennen 
in de nieuwe hal maar 
flexibel als Maikel is, was 
hij zo gewend aan het licht, 
de muren en de zaalinde-
ling. Desalniettemin ging 
de eerste gemengd dubbel 

vallers die allemaal zo ge-
weldig hun best hebben 
gedaan.

Nog wat statistieken:
In 8 wedstrijden hebben 
we tot nu toe 25 driesetters 
gespeeld; we hebben er 14 
gewonnen en 11 verloren. 
Gemiddeld 3 driesetters 
per wedstrijd. Dat zijn ge-
middeld 10 sets per wed-
strijd. Uitschieter hierin 
was de laatste wedstrijd, 
hierin werden 6 driesetters 
gespeeld en daarmee 22 
sets.

Teun vd Vorst
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Programma en uitslagen senioren

Uitslagen
17-12 Mixed 1-Ganzeveer 1 4-4

07-01 Mixed 2-Mierlo 2 6-2

Mixed 7-Mixed 5 1-7

08-01 SRH 2-Mixed 4 3-5

14-01 Phoenix 3-Mixed 4 5-3

15-01 Mixd 3-Hanevoet 4 6-2

Rooise BC 2-Mixed 6 3-5

21-01 Phoenix 1-Mixed 1 2-6

Sm Bruang 2-Mixed 2 3-5

Sm Bruang 3-Mixed 3 2-6

22-01 Never Down 2-Mixed 6 0-8

28-01 Mixed 4-Gemert 5 3-5

Mixed 5-Mierlo 4 6-2

Sm Bruang 4-Mixed 7 8-0

29-01 Mixed 6-Gemert 6 4-4

04-02 Ganzeveer 5-Mixed 5 0-8

Scoringspercentages  Heren

TOTAAL
s w %

1 Martin Kuijpers 24 23 96
2 Ruud v Kilsdonk 18 17 94
3 Martijn v Oeffel 18 16 89
4 Ton Slaets 13 10 77
5 Rob Hollanders 13 10 77
6 Max v Riet 15 11 73
7 Gert Lahaije 24 17 71

 

Scoringspercentages  Dames

TOTAAL
s w %

1 Evi v Rixtel 21 18 86
2 Anniek v Leuken 24 20 83
3 Anke v Dijk 17 14 82
4 Evelien Kuijpers 21 17 81
5 Lisa v Vijfeijken 14 11 79
6 Ellen Kuhn 17 13 76
7 Dorien Maas 17 11 65

 

Programma febr/mrt 2015
wo 25-2 Mixed 1-Gemert 2 13

do 26-2 Hanevoet 5-Mixed 6 2

wo 04-3 Mixed 5- Con Brio 8 11

Mixed 2 - Fair Play 1 5

do 05-3 Mixed 3- Gemert 3 4

Mixed 4 - BCAB 5 12

wo 11-3 Mixed 7 - Mierlo 4 3

Mixed 6 - Con Brio 7 13

do 12-3 Con Brio 2 - Mixed 1 10

zo 15-3 BCV 3 - Mixed 4 5

wo 18-3 Gemert 7 - Mixed 5 11

Ganzeveer 5 - Mixed 7 12

Ganzeveer 3 - Mixed 2 5

Brabantia 4 - Mixed 3 2

do 19-3 Heiakker 2 - Mixed 6 3

wo 25-3 Mixed 3 - Con Brio 6 15

Ganzeveer 4 - Mixed 4 3

do 26-3 Mixed 1 - Con Brio 1 4

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

Auto en Motorrijschool 

DE JONG

Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911
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Op de foto’s de prijswinnaars in de singels van het Open 
Mixed jeugdtoernooi. Van boven naar beneden: Anke 
van Dijk, Robin Slaets, Cheyenne Bevers en Neva vd 
Vorst.

42 43

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

             
  
               Hallo jongens en meisjes.

Het nieuwe jaar is weer goed  begonnen voor BC Mixed. Op 16 

januari hadden we weer een vriendjes/vriendinnetjesavond. Dit 

leverde weer wat nieuwe leden op. Inmiddels stijgt het aantal 

jeugdleden gestaag, we zitten weer bijna aan de 60 jeugdleden. 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Iedereen kent dit 

spreekwoord. Dus als je nog vriendjes of vriendinnetjes hebt, 

die ook graag willen gaan sporten, dan zijn ze van harte 

welkom.

Het Open jeugdtoernooi was een succes. Het toernooi verliep 

soepel en we hebben meerdere prijswinnaars. Hierover 

natuurlijk meer in deze minimiks. (Een verhaal van onze 

voorzitter Ton Slaets, De MooiLaarbeek Krant en van Eefje van 

Bommel). De foto’s die ik heb gemaakt van dit toernooi (380 

stuks) kun je bewonderen op onze site.

 http://www.bcmixed.nl/fotos

Verder natuurlijk weer een nieuwe mixedpen, deze keer 

geschreven door Imke de Beer.

Op 5,6 en 7 juni gaan we met z’n allen op kamp, hierover lees 

je meer op de volgende pagina. 

De puzzel is weer een woordsudoku, deze keer een 

gemakkelijke voor de beginner en voor diegene die dit al goed 

kunnen een moeilijkere.

Alles bij elkaar is het weer een mooie dikke minimiks geworden, 

heb jij zelf iets leuks of wil jij een keer iets schrijven voor in dit 

clubblad dan mag dat natuurlijk. Stuur het dan naar 

redactie@bcmixed.nl. Alle kopij is van harte welkom. 

Ik wens jullie weer veel lees, kijk en puzzelplezier,

namens de redactie en jeugdcommissie 

Marlie Fransen. 
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Vriendjesavond                  door Marlie Fransen

Op vrijdag 16 januari was 
er weer een vriendjes-
avond. Deze keer niet met 
spelletjes maar gewoon 
badmintonnen. 

In de eerste groep waren 
er meerdere vriendjes en 
vriendinnetjes aanwezig. 
Er werden om de 10 minu-
ten nieuwe wedstrijdjes op 
de baan gezet. Tijdens 
deze wedstrijdjes gaf de 
jeugdbegeleiding zoveel 

mogelijk 
aanwijzin-
gen.
Om kwart 
over 7 be-
gon de 
tweede 
groep met 
een war-

ming up die gegeven 
werd door Toon. De jon-
gens en meisjes uit de 
eerste groep gingen 
toen de jongens tegen 
de meisjes doen. Omdat 
er meer meisjes waren 
dan jongens moesten er 
enkele meisjes met de 
jongens meedoen. Het 
was een gezellige boel. 
Ook in de tweede groep 
werden er wedstrijden 
gespeeld.Er waren veel 

nieuwe kinderen dus dat 
maakte het meteen heel 
gezellig. 
Het was leuk om te zien 
hoe onze jeugd hun vriend-
jes en vriendinnetjes les 
gaven. Ook hier eindigde 
de avond in jongens tegen 
de meisjes.

Oliebollentoernooi                 door Ton Slaets

Zaterdag 27 december 2014, BC Phoenix
Traditioneel wordt midden in de kerstvakantie het 
Oliebollentoernooi van badmintonvereniging Phoe-
nix uit Helmond gehouden. Een gezellig toernooi 
waar de jeugd de hele dag kan badmintonnen. Vanuit 
BC Mixed deden deze keer 7 jeugdleden mee. 

Vanwege de winterse om-
standigheden begon het 
toernooi wat later dan ge-
pland. Een aantal deelne-
mers was later en enkelen 
moesten vanwege het 
weer helaas afzeggen. Dat 
mocht de pret niet drukken. 
De organisatie had wat 
aanpassingen gedaan in 

het programma en de wed-
strijden verliepen soepel. 
De opgelo-
pen achter-
stand werd 
gedurende 
de dag inge-
lopen. De 
jeugd van 
Mixed speel-
de goed en 
de meege-
reisde toe-
schouwers 

hebben zich dan ook pri-
ma vermaakt. Het toernooi 
doet zijn naam eer aan, 
want gedurende de dag 
kan iedereen gratis olie-
bollen eten. Daar werd 
volop gebruik van ge-
maakt. Tijdens de prijsuit-
reiking vielen uiteindelijk 
twee koppels van Mixed in 
de prijzen. Olaf v Gelder 
en Lucas van Deursen 
wonnen de derde prijs in 
het HD C. Anne Slaets en 
Eefje van Bommel wonnen 
de tweede prijs in het DD 
A. De dag eindigde zoals 
het begon: met veel 
sneeuw.

PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

Antoon Coolenstraat 21
5421 RA  GEMERT
Telefoon 0492  -  36 25 35
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Op 5-6-7 juni gaat de jeugd van BC Mixed op kamp!!! 
Binnenkort ontvang je hiervoor een inschrijfformulier.

Het is natuurlijk het leukste als jullie allemaal mee gaan.
Wij zijn alvast druk bezig met de voorbereidingen:

Fijne slaapplaats, leuke spelletjes, lekker eten, enz.
Wij hebben er nu al héél veel zin in!

Het wordt natuurlijk pas echt gezellig met heel veel kinderen!

Wie zijn wij?? 
Wij zijn de bewoners van een heel bijzondere wereld.

Wij zien jullie graag op 5-6-7  juni.

 Jeugdkamp  
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Jen
te 

Janssen

Ik ben Imke de Beer en ik 
ben 13 jaar. Ik ben woon in 
Mariahout en heb 1 broer-
tje, hij heet Peet. Mijn papa 
heet Richard en mijn 
mama heet Ingrid. Ik zit nu 
op het Sleutelbosch in Ge-
mert. En ik wil later heel 
graag iets in de zorg gaan 
doen omdat ik het leuk 
vind om mensen te helpen. 
Mijn hobby is badminton 
en ik heb geen rede waar-
om ik het zo leuk vind maar 
het is wel zo! Ik zit nu 1 jaar 
bij mixed en ik vond mijn 
eerste wedstrijd tot nu toe 
nog mijn leukste herinne-
ring. Ik vind Frankrijk een 
leuk vakantie land omdat 

het daar warm is en mooie 
bergen. Mijn lievelings dier 
is een hond en ik heb er 
zelf een gehad. Mijn wens 

is dat ik een keer boven in 
de lucht kan vliegen zon-
der een vliegtuig of iets an-
ders.

BC Mixed open jeugdtoernooi 2015   

Ruim anderhalf jaar geleden werden de eerste plan-
nen gesmeed voor een jeugdtoernooi. En dan geen 
intern toernooi, maar een open toernooi voor alle 
HBB verenigingen. Na een zorgvuldige keuze van de 
datum, afgestemd met de bond werd een commissie 
geformeerd onder leiding van onze penningmeester 
Peter van Leuken. Hieronder een kort verslag van de 
aanloop naar het toernooi en het verloop van de dag 
zelf. 

Voorbereiding
De commissie die speciaal 
voor dit toernooi werd sa-
mengesteld begon met het 
maken van een draaiboek. 

Hierbij kreeg iedereen zijn 
eigen taken toebedeeld. 
Zo ging de toernooicom-
missie (Mascha, Marieke, 
Dick en Berton) onder an-

dere aan de slag om een 
wedstrijdschema te be-
denken voor de diverse 
onderdelen. Marian van de 
Wildenberg maakte zich 
sterk voor de inschrijvin-
gen, Wendy Verbrugge on-
derhield als jeugd-VCL-er 
contact met de bond en de 
diverse verenigingen, Pe-
ter regelde onder andere 
de zaal en Ton ging op 
zoek naar sponsoring. 

Het toernooi
Na een flinke aanloop was 
het dan eindelijk zover. 
Zondag 25 januari om iets 
voor negenen mocht voor-
zitter Ton de opening ver-
richten van het Open 
Jeugdtoernooi van BC 
Mixed. Voorzien van her-
kenbare groene shirts met 
Mixed Logo (Anja bedankt) 
waren de vele vrijwilligers 

De toernooicommissie (Marieke, Mascha en Dick)

Voorzitter Ton Slaets opent het toernooi.De wedstrijden werden geteld 
door een groot aantal vrijwilligers

Door Ton Slaets

46 47
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direct volop aan de slag 
om de wedstrijden van de 
jeugd in goede banen te 
leiden. Gekozen was voor 
een systeem waarbij de 
spelers werd verzocht om 
op een wachtbank plaats 
te nemen. De tellers kre-
gen bij de wedstrijdtafel 
het briefje, haalden de 
spelers op en gingen naar 
de betreffende baan. Het 
bleek een goed systeem te 
zijn. De wedstrijden verlie-
pen vlot en aan het einde 
van de dag werd het toer-
nooi eerder afgesloten dan 
gepland. Voor PR was ook 
gezorgd. Bij binnenkomst 
kregen de kinderen alle-
maal een sleutelhanger 
met een shuttle eraan 
(Stan en Bart bedankt). 
Dat leverde direct veel en-
thousiaste reaties op. In de 
zaal stonden onze nieuwe 
banners met daartussen 
een TV waarop een korte 
presentatie te zien was. 
Later die dag werden ook 
actuele foto’s van het toer-
nooi getoond (Marlie be-
dankt). Een succes, veel 

kinderen 
kwamen 
kijken of 
ze zichzelf 
voorbij za-
gen ko-
men. 
Voorzitter 
Ton werd 
die dag 
nog geïn-
terviewd 
door Ra-

dio Kontakt en de Mooi-
LaarbeekKrant. Kontakt 
maakte zelfs nog camera-
beelden die een dag later 
in een korte nieuwsuitzen-
ding te zien waren. 

De prijsuitreiking
In de kantine stond een 
echt podium (Toon be-
dankt) waar de prijzen wer-
den uitgereikt. Het geheel 
was aangekleed met onze 
banners en de TV met nog 
meer foto’s. De organisatie 
had voor prachtige bekers 
gezorgd voor de winnaars. 

En er was een wisselbeker 
voor de best presterende 
vereniging.
 

Reacties
In de loop van de dag zelf, 
tijdens de prijsuitreiking en 
ook in de dagen na het 
toernooi hebben we veel 
positieve reacties gehad. 
“Prima organisatie, schit-
terende hal, prima kanti-
ne”, en zo nog wel meer 
reacties. Door een degelij-
ke voorbereiding en de 
vele enthousiaste vrijwilli-
gers hebben we dit toer-
nooi met z’n allen tot een 
succes kunnen maken. 
Dat smaakt naar meer…    

Drukte in de kantine tijdens de 
prijsuitreiking

Badminton Club Mierlo wint de wisselbeker.

Wat hangt daar 
nou????

Even 
microfoon

 testen

 Aaaarrrrgggh 
     rot flappy 

       birds

In een groen
 groen

Groen groen

   K
nollen-

knollenland

 Eejjj jonguh wat doe jij?

Bots
!

 Dit was
 een net

 net

        Nu is het 
net niet net
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Uit de Mooi Laarbeek krant.

Ruim 100 badmin-
tonners gaan de 
strijd aan bij 
bondstoernooi BC 
Mixed
Redacteur 
Marie-Cristine v Lieshout
Fototgraaf: Marcel vd 
Kerkhof

Beek en Donk- Sporthal 
‘d’n Ekker’was zondag 
het toneel van een spor-
tieve strijd. 108 jeugdige 
badmintonners uit de 
regio namen deel aan 
een toernooi georgani-
seerd door BC Mixed.

Trotse voorzitter 
Ton Slaets staat te genie-
ten. Trots dat de club een 
toernooi organiseert: 361 
wedstrijden op een dag. 
‘Zijn’ vereniging is een van 
de grootste uit de Regio 
Helmond. 160 leden telt de 
club, waarvan 60 jeugdle-
den. Dit toernooi is speci-
aal voor deze doelgroep. 
Jeugd van 7 tot 17 jaar. Er 
wordt gespeeld op ver-
schillende niveaus, zowel 
enkel als dubbel. “Badmin-
ton is een sociale, betaal-
bare sport, met over het 
algemeen weinig blessu-
res”, vertelt Ton. “Jeugd die 
hier het toernooi speelt 

komt elkaar regelmatig te-
gen. Er ontstaan vrien-
schappen en relaties. Zelfs 
badminton huwelijken” 
voegt hij er lachend aan 
toe. 

Jeugdspelers.
Om de organisatie vlot te 
laten verlopen staan naast 
de tribunes wachtbanken. 
Voordat de partij begint 
wordt de jeugd verzocht 
om daar alvast plaats te 
nemen. De Mooilaarbeek-
krant spreekt Lucas van 
Deursen (11), Nick Meu-
lensteen (12) en Andrew 
Bots (9), die voor aanvang 
van hun wedstrijd zitten te 
wachten. “Mama zat bij 
badminton” zegt Lucas. 
“Twee jaar geleden ben ik 
er ook bij gegaan. Ik speel 
alleen, maar ook dubbels. 
Met jongens en met meis-
jes.” Lucas 
legt uit dat je 
bij het dub-
belen wel 
goede  af-
spraken 
moet ma-
ken. “Je ge-
bruikt de 
woorden 
‘los’ en ‘Jij’. 
Andrews 
hele familie 
badmintont. 
Mijn tante 

had mijn broers opgege-
ven maar ik wilde graag 
gaan. “De trainsters Wen-
dy en Monika doen het vol-
gens de jongens goed. Ze 
zijn niet streng en organi-
seren leuke spelletjes. Al-
leen als je je racket niet 
goed vast houdt moet je 
oppassen”, lachen de jon-
gens.  “Ze laten je dan 5 
keer opdrukken en dat wil 
je echt niet”

Organiseren van een 
toernooi. 
Het toernooi verloopt ge-
heel volgens schema. Ton 
Slaets is blij met de grote 
groep vrijwilligers die mee-
helpt.  “We willen ons als 
club zo goed mogelijk pre-
senteren”. legt hij uit.  “Op 
tijdbeginnen en zorgen 
voor goede begeleiding en 
informatie”. Peter v Leuken 

DDP 2 Cheyenne Bevers en Neva vd Vorst.
DEP 1 Cheyenne Bevers.
DEP 4 Neva vd Vorst
HEP 4 Andrew Bots
HDC 4 Cas Geubbels en Koss vd Wijdeven.
HEC 4 Koss vd Wijdeven
DDB 4 Meike v Zutven en Robin Slaets
HDB 3 Joran Jansen en Nick Meulensteen
HDB 4 Brady Bots en Calvin Bots
DEB 1 Robin Slaets
DDA 2 Anke v Dijk
DDA 4 Lieke Fransen en Indy Raaijmakers
DEA 2 Anke v Dijk

Behaalde plaatsen van onze jeugdle-
den tijdens het Open Jeugdtoernooi

weet precies waar Ton het 
over heeft. Hij zit in de or-
ganisatie. “Punten tellen, 
dat heb ik net gedaan. 
Eerst kijken of de jeugd 
zich verzameld heeft op de 
‘wachtbanken’ en daarna 
de puntentelling van de 
wedstrijd bijhouden”, legt 
Peter uit.  “Ik ben overal in-
zetbaar.” Na afloop van het 
toernooi zal er in de kanti-
ne de prijsuitreiking plaats-
vinden.  Individuele prijzen 
voor wedstrijdwinnaars, 
maar ook een wisselbeker 
voor de beste club. Bad-
mintonnen is een sociale 
sport, winnen doe je ook 
samen.

Om 9 uur ’s morgens al-
weer op de baan, klaar 
voor het toernooi.
Meer dan honderd fanatie-
ke badmintonners, waar-
onder ik, Eefje van Bom-
mel en mijn dames dubbel 
maatje, Anne Slaets. 
We begonnen met de sin-
gles, met volle moed op de 
baan. Op het begin leek 
het nog op een wedstrijd 
maar al snel had mijn te-
genstander door hoe ze 
mij met gemak van de 
baan af kon slaan, verloren 
dus. Maar we hebben nog 
veel rondes te gaan, mijn 
spieren waren gewoon nog 

Open jeugdtoernooi       door Eefje v Bommel

niet opgewarmd, het is nog 
vroeg !  Hierna  begonnen 
we met de dubbels en zet-
ten ons beste beentje voor, 
maar eenmaal op de baan 
zakt de moed ons toch een 
beetje in de schoenen, 
geen excuses meer zoals 
‘mijn spieren zijn nog niet 
opgewarmd’ of ‘het is nog 
vroeg’ onze tegenstanders 
zijn simpelweg kei goed! 
Desondanks onze tegen-
partij merkte ik dat tijdens 
het spelen ons teamwork 
iedere keer stukje bij beetje 
verbeterde en dat we er zo 
gaande weg van leerden.
Maar het belangrijkste is 

dat we er plezier in hebben 
gehad, en daar draait het 
uiteindelijk om.

Marcel vd Kerkhof
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Verslagen jeugdcompetitie

Daar zijn we weer, we mo-
gen ons weer lekker in het 
zweet werken. Het zal een 
lastige dag worden, maar 
we zullen voldaan van de 
baan gaan lopen. Eerst de 
wedstrijd tegen Con Brio/
Gemert 4, de gemengd 
dubbels met Finn en Neva 
en Marik en Mirne liepen 
lekker er werden een 
mooie 21 en 14 punten bin-
nen gesleept. Hetzelfde 
geldt voor de dames (Neva 
en Suzie) en heren (Sem 
en Marik) dubbels, het wa-

ren pittige wedstrijden en 
er werd een mooie 16 en 
14 punten binnen gehaald. 
Toen was het tijd voor de 
singels Sem en Finn stre-
den moedig en behaalden 
een knappe 9 en 20 pun-
ten, Suzie vocht voor elk 
punt en liep met een mooie 
19 punten de baan af. Toen 
was het tijd voor de singel 
van Mirne, in een super 
spannende wedstrijd wist 
Mirne te winnen met 29-30 
waarmee voor het team 
toch een wedstrijdpunt bin-
nen werd gesleept.
Toen was Bakel 3 aan de 
beurt, Mirne en Sem en 
Suzie en Marik trapten af 
met de gemengd dubbels, 
12 en 11 punten werden 
over het net geslagen. 
Sem en Finn hadden bij de 
herendubbel ook 12 pun-
ten behaald, de dames 
(Neva en Suzie) wisten in 
een spannende wedstrijd 
een knappe 19 punten bin-
nen te halen. De singels 
waren stuk voor stuk moei-
lijke partijen waar moedig 
werd gestreden voor elk 
punt, Marik, Mirne, en Finn 
wisten 2, 19 en 12 punten 
te pakken. Neva mocht de 
dag afsluiten met haar sin-
gel en in een moedige 

Mixed 5, H-klasse

Door Teun vd Vorst

strijd voor elk punt, wist zij 
een wedstrijdpunt binnen 
te halen door met 30-29 te 
winnen!!! Je ziet dat ieder-
een met sprongen vooruit 
is gegaan en er zijn weer 
meer punten gepakt dat de 
eerste wedstrijden, knap 
gedaan allemaal!!!!

E KLASSE
1 Mierlo 7  10-61

2 Phoenix 2  10-57

3 Mixed 3  10-56

4 Brabantia 2  12-52

5 Mixed 2  10-41

6 Someren 1  10-18

7 Ganzeveer 2  10-3

G KLASSE
1 Mierlo 9  10-63

2 Hanevoet 2  10-51

3 Bakel 2  10-47

4 Mixed 4  10-39

5 Hanevoet 3  10-33

6 Phoenix 4  10-07

Standenlijst jeugd

C KLASSE
1 Mierlo/Bakel 4  10-72

2 Mixed 1  8-39

3 BCAB 1  8-38

4 Brabantia 1  8-36

5 Boemerang 1  8-30

6 Ganzeveer 1  10-22

7 Con Brio 2  8-3

H KLASSE
1 Brabantia 3 12-76

2 Bakel 3 10-71

3 Mierlo 10 10-56

4 Con Brio 4 10-40

5 BCV’73 4 10-16

6 Mixed 5 10-15

7 Mierlo 11 10-14Mixed 5 Sem Mulder, Neva vd Vorst, Marit Janssen, Mirne Janssen, 
Finn vd Wijdeven en Suzie Coppens

Brabantse jeugdkampioenschappen                  
Mixedleden in de prijzen op de 
Brabantse jeugdkampioenschappen. 
Afgelopen weekend op za-
terdag 7 en zondag 8 fe-
bruari vonden in de Maas-
poort in D’n Bosch de Bra-
bantse jeugdkampioen-
schappen plaats. Max en 
Novi Wieland, beide lid van 
onze vereniging, deden 
hieraan mee. Er werd ge-
speeld in 4 categorieen. 
Novi deed mee in de groep 
onder de 13 jaar en Max 
onder de 15 jaar. 
Zaterdag om 9.00 uur be-
gonnen de eerste wedstrij-

den. Max wist  9 wed-
strijden in winst om te 
zetten. Novi won er 5 
van de 7. Om 18.55uur 
stonden de laatste 
wedstrijden van deze 
dag op de baan waarna 
het toernooi op zondag 
om 10.00 uur weer ver-
der ging. Uiteindelijk 
wist Novi een 3/4 plaats in 
zowel de mix als de dubbel 
te behalen en  werd Max 2e 
in de mix, 2e in de dubbel 
en 1e in de single. Een 

knappe prestatie. Max en 
Novi van harte gefelici-
teerd met het behaalde re-
sultaat.
                   Marlie Fransen
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Uitslagen
11-01-15 Brabantia 2-Mixed 2 5-3

Mixed 2-Phoenix 2 2-6

Ganzeveer 2-Mixed 3 0-8

Mixed 3-Brabantia 2 4-4

Con Brio 4-Mixed 5 7-1

Mixed 5-Bakel 3 1-7

Uitslagen en programma jeugd

Scoringspercentages  Jongens

TOTAAL
s w %

1 Nick vd Elzen 24 17 71
2 Nick Meulensteen 21 15 71
3 Michael Hollanders 18 12 67
4 Vince v Mierlo 16 10 63
5 Andrew Bots 13 7 54
6 Olaf van Gelder 17 9 53
7 Lucas van Deursen 21 11 52

 

Scoringspercentages  Meisjes

TOTAAL
s w %

1 Meike v Zutven 22 20 91
2 Pleun Schenk 11 10 91
3 Novi Wieland 8 7 88
4 Eefje v Bommel 18 14 78
5 Lieke Fransen 11 8 73
6 Indy Raaijmakers 14 9 64
7 Anne Meulensteen 22 13 59

 

Programma Januari-Maart
15-3 9.30 Brabantia 1-Mixed 1 2

11.15 Mixed 1-Ganzeveer 1 1

9.30 Bakel 2-Mixed 4 12

11.15 Hanevoet 3-Mixed 4 13

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

19-4 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
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Woordsudoku

Het schema hieronder bestaat uit 5X 9 vakken, die elk weer 9 kleine vakje bevatten. 
Kun jij de blokken zo invullen dat in ieder vak alle letters van het woord hardlopen 
staan? Iedere letter mag maar één keer in elke rij, kolom of vak voorkomen.
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3
Gevorderde
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Beginners

Het schema hiernaast bestaat uit 9 vakken, die elk weer 9 
kleine vakje bevat. Je kent dit schema misschien wel van 
het bekende spel sudoku. Nu vullen we het blok alleen 
niet in met cijfers, maar met de letters van het woord 
‘HARDLOPEN’. Kun jij het blok zo invullen dat in ieder vak 
alle letters van het woord hardlopen staan? Iedere letter 
mag maar één keer in elke rij, kolom of vak voorkomen.
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Prikbord

Niet vergeten

vrij houd
en

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




