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Op de voorpagina:

De medewerkers aan 
deze Minimiks:
Ruud v Kilsdonk,Teun vd Vorst 
en Bas v Lieshout 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.

Kerstkaart 2015 met het bestuur van 
BC Mixed. (Ton Slaets, Anja Beek-
mans, Gert Lahaije, Stan vd Heijden 
en Peter v Leuken)
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Agenda
27 December: BC Phoenix Oliebollen jeugdtoer-
nooi
2 Januari: Nieuwjaarsreceptie
9 Januari: Zaal gesloten wegens opbouw kwizut
kaarttoernooi.
25 Januari: Open jeugdtoernooi BC Mixed
22 maart: HBB toernooi
04 april: Feestavond
31 mei: Huldiging HBB

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 20 32 52
Senioren 50 60 110

Ereleden 1 5 6
Totaal: 51 65 20 32 168

Van de redactie...

 
   

Redactie
Ruud Fransen

Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven

Marlie Fransen 
(lay out)

Ik heb net de vorige minimiks nog eens een keer helemaal doorgelezen. Nu online 

op onze mooie en goed werkende website. Dan zie je pas echt hoe mooi scherp de 

foto’s zijn. Onze drukker is goed, onze software is geweldig, maar echte gezichtuit-

drukkingen krijg je toch het scherpst op een digitaal medium. Vrees niet, er zijn 

geen plannen om de gedrukte versie van de minimiks te stoppen. Integendeel, we 

konden niet wachten om weer een nummer te vullen.

Wij zijn altijd erg benieuwd naar wat je als lezer van de minimiks vindt. Maar omdat 

er al best veel polls en vragenlijsten zijn willen we niet zelf ook nog een lijst met 

vragen toevoegen aan jullie digitale wereld. Misschien heb je een idee of een tip 

over de minimiks? Die zijn altijd meer dan welkom. Dat mag digitaal via redactie@

bcmixed.nl maar bijvoorbeeld ook door Angela, Marlie, Ruud of ondergetekende 

(Arne) te benaderen. Wij staan heel erg open voor ideeen maar ook voor een kriti-

sche noot.
Ik had het zojuist over lijstjes. December is ook echt zo’n maand van lijstjes. Top 

2000 op radio 2, top 1000 aller tijden, verlanglijstjes, lijsten met goede voornemens, 

en zo verder. Wij hebben bij BC Mixed ook een soort van lijst. Wel eigenlijk een 

paar lijsten. Wat dacht je van de mixed manager? Dat is toch ook een lijst. Met wie 

het best kan voorspellen welk fictief team van mixed spelers de meeste punten bij 

elkaar sprokkelt. Kijk maar eens op de website. En zo hebben we ook lijsten met de 

beste competitiespeler. Bij de senioren en ook bij de jeugd. Kijk maar eens in de 

minimiks. Of op onze eigen website of die van de HBB. Of de lijst met leden en de 

datum waarop ze lid werden. Een hele mooie lijst is dat. De lijst van clubkampioe-

nen. Rien vroeg me eens om een lijst met HBB kampioenen voor op de website. 

Wat een fantastisch idee. Ik begin enthousiast aan het bij elkaar halen van de over-

zichten. Tot dat ik bij een jaartal voor de digitale revolutie kwam. Oei toen was Arne 

toch even stil. Hoe nu? Google was ook ineens mijn vriend niet meer. En Siri (voor 

de apple fans)? Tsja, sorry Rien, ik denk dat het me toch wat meer tijd gaat kosten. 

Misschien een oproep? Ok, heb je ergens nog een overzicht met hoe binnen de 

HBB competitie de eindstanden eruit zagen? Wil je die eens  bezorgen aan de re-

dactie? Super bedankt. Tot mijn spijt kan ik namelijk vertellen dat we bij de HBB 

zo’n overzicht niet hebben. Maar we zouden het wel heel erg graag digitaal willen 

aanbieden, ingevolg Riens idee.

Dat zou toch een hele mooie lijst kunnen opleveren

2015

Xaxie Eekels
Floor Swinkels

Cheyenne Bevers

Irma vd Meeberg
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Bestuursmededelingen

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 22-09-
2014
Aanwezig:  Ton Slaets, voorzitter.  Peter van Leuken, pen 
      ning  meester. Gert Lahaije, secretaris. Stan   
      van der Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans,  
      bestuurslid.

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.05 uur.

2.Ingekomen en uitgega-
ne stukken
Ingekomen: • Mail van Ilse 
van Ham van de gemeente 
Laarbeek met een uitnodi-
ging voor een bijeenkomst 
betreffende ledenwerving 
en subsidie. Ton en Peter 
gaan er naar toe  
•Geboortekaartje van de 
Fam.  Raaijmakers. (Gert-
jan)  Uitgegaan: •Kaart met 
de felicitaties namens BC 
Mixed naar de Fam. 
Raaijmakers. 

3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 22 oktober 
2014  
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4.Financien
•De nieuwe clubshirts wor-
den op korte termijn geïn-
casseerd. De damesmaat 
S is dit seizoen helaas niet 
meer leverbaar.
 
5.Ledenbestand

•Nieuw: Xaxie Eekels.
•Gestopt: Irma van de 
Meeberg •Van SL naar 
NSL: niemand. •van NSL 
naar SL: niemand

6.Commissies 
•Recr.  –De trainers van de 
beginnerscursus hebben 
voorgesteld de laatste     
training van 5/12 te verzet-
ten naar 19/12. Op 5/12 
kan er dan vrij worden 
gespeeld.-De volgende 
beginnerscursus begin 
maart plannen.                         
•JC: -Sinterklaas is gere-
geld. -De agenda met 
jeugdactiviteiten is door-
gegeven aan de ouders.
-De opkomst van de jeugd 
voor de clubkampioen-
schappen was matig.
Volgend seizoen moet de 
datum veel eerder bekend 
worden gemaakt.
•Bac:  -De feestavond is 
op 4 april in D’n Ekker.
-De aankondiging van de 
nieuwjaarsreceptie moet 
zsm in de zaal. -Hetzelfde 
geldt voor de spelletjes-
avond op 12 december, 
met uitleg

ivm. veel nieuwe leden.
-Op 9 januari wordt een 
kaarttoernooi georgani-
seerd.   
•TC:    -De clubkampioen-
schappen zijn prima verlo-
pen. Helaas was de op-
komst bij zowel de jeugd 
als de senioren matig.
-Het open jeugdtoernooi is 
breed bekend gemaakt. 
Vanuit de centrale jeugd-
training zijn reeds 50 in-
schrijvingen.

7. Rondvraag
• De volgende vergadering 
is op maandag 5 januari.
 
8. Sluiting
•Ton sluit de vergadering 
om 23.45 uur.
          

Van jullie voorzitter

Kort voor het einde van het jaar toch nog een Minimiks. 
Dit jaar tevens als kerstkaart. Wat een idee! Dat is weer 
eens wat anders. Het jaar zit er daarmee al weer bijna op. 
Maar er staat nog heel wat op het programma voor de rest 
van het seizoen. 

In deze editie is een brief opgenomen vanuit de Bond aan 
de verenigingen. Aanleiding voor deze brief is een aantal incidenten die 
hebben plaatsgevonden tijdens de competitie. Mixed was hierbij niet 
betrokken, maar de Bond vond het wel belangrijk om aan alle verenigin-
gen een signaal af te geven dat we fatsoenlijk met elkaar moeten om-
gaan. En daarbij kunnen ze op volledige steun vanuit Mixed rekenen. We 
hebben tenslotte allemaal een gezamenlijk doel: Lekker badmintonnen!

Met het bezoek van drie geweldige Zwarte Pieten heeft de jeugdcom-
missie weer een mooi avondje georganiseerd voor onze jeugd. Spelle-
tjes all-over-the-place, pepernoten in overvloed en een lekkere choco-
mel met slagroom. De sint kan tevreden zijn met deze geweldige groep 
vrijwilligers.

In januari staat de agenda vol: Nieuwjaarsreceptie, Kaartavond, Open 
Jeugdtoernooi. Alle mensen die hierbij betrokken zijn werken achter de 
schermen voor Mixed om ook deze evenementen weer tot een succes te 
maken. Dat geldt voor alle vrijwilligers bij Mixed, en die hebben we vol-
op. We zeggen het wel vaker, maar je kunt het niet genoeg benadrukken: 
dit zijn de mensen waar de vereniging op draait. En dat wordt zeer ge-
waardeerd.

Rest mij jullie allemaal namens het bestuur een prettige kerst en een 
geweldig 2015 te wensen.
Tot 2 januari op de nieuwjaarsreceptie voor de persoonlijke beste wen-
sen!!

Ton Slaets
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HBB 

Belangrijk bericht namens de (commissie)voorzitters van de HBB

Beste verenigingsbesturen,

Graag jullie aandacht voor het onderstaande bericht van de (commissie)voorzitters van 
de HBB. 

De HBB wordt gevormd door mensen die graag badmintonnen. Als HBB hebben wij 
allen middels de oprichting, de reglementen, de statuten en de AV vergadering beslo-
ten op welke wijze we willen samenwerken om het badmintonspelletje samen sportief 
te beleven. Daartoe hebben we besloten om enkele specifieke rollen op te starten. En 
die rollen worden zonder uitzondering uitgevoerd door vrijwilligers die zelf ook enorm 
van het badmintonspel houden. De meeste van deze vrijwilligers spelen zelf dan ook 
het spelletje (recreatief of competitief). En daarmee kan het voorkomen dat een com-
petitie/bekerspeler toevallig ook HBB vrijwilliger is. Een speler is gedurende een wed-
strijd NOOIT HBB vrijwilliger!

Noem het toeval of niet: al onze commissie voorzitters spelen zelf geen competitie 
(Ruud, Ton, Arne, Willy en Willie). Daarmee is het voor hen uitermate eenvoudig om de 
rollen binnen de HBB uit te voeren met afstand van competitie, beker of toernooi.

 Wij zien binnen de HBB hoe de samenleving veranderd. Mensen hebben een enorm 
druk leven en moeten zich vaak haasten om te ontspannen. Dat brengt bijna zonder 
uitzondering hele leuke competitiewedstrijden, toernooien en bekeravonden. Er wordt 
duidelijk gewerkt aan de ontspanning. Maar helaas wil soms de drukte van de dag zijn 
weerslag geven gedurende een badmintonavond of -middag. Dit leidt soms tot een 
schreeuw, een gooi of heel af en toe tot een verhitte discussie. Niet leuk, niet goed, 
maar wel begrijpelijk. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over hoe we het spel 
spelen.

Tot ons grote verdriet zien we een stijgende lijn in het aantal incidenten op en naast de 
baan wanneer het gaat om omgangsvormen. Ouders (niet coaches) op, naast en bij de 
baan. Coaching gedurende het spel. Te nadrukkelijke onenigheid over scheidsrechter 
beslissingen. Bagatellisering van de rol van de wedstrijdleiding. Geen respect voor 
anderen. Onheus bejegenen van HBB vrijwilligers. Even iets proberen te “regelen” in 
het voordeel van de eigen teams.

Bij iedere sport, bij iedere vereniging en bij elk onderdeel van onze samenleving gaat 
er wel eens iets mis en komen incidenten voor. Dat is logisch en het helpt om te veran-
deren en te verbeteren. Voor de echte excessen hebben we hele duidelijke regels op-
gesteld (wangedrag). Voor kleine incidenten (het mag eigenlijk de naam niet hebben) 

Mark van der Aa
Lisa Versteegen
Claudia Krone
Dorien Maas
Gertjan Raaijmakers

           Allen  van harte 
              gefeliciteerd

20 dec.
20 dec.
26 dec. 
27 dec.
27 dec. 

Op 2 januari a.s. proosten we op het nieuwe jaar.
Met een koud en warm buffetje en je kunt de drank afkopen voor € 15.00

Je bent van harte welkom in de kantine om 22.30 uur.

Dena vd Berk
Marieke Lutterman
Neva vd Vorst
Rob Hollanders
Ro v Beckum
Marlie Fransen
Imke de Beer
Bregje Hoeks
Brady Bots
Maria v Lier-Muller
Irene Slaets
Lisa v Vijfeijken
Tiny Verbrugge

2 jan.
4 jan.
5 jan.
6 jan.
8 jan.
9 jan.

11 jan.
11 jan. 
12 jan.
14 jan.
17 jan.
17 jan.
29 jan.
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zijn er regels in ons wedstrijd- en huishoudelijk reglement.

We willen pertinent NIET beginnen om afspraken te maken hoe mensen met elkaar om 
moeten gaan gedurende een sportbezigheid. Wij geven als HBB commisies en bestuur 
de voorkeur aan het laten leiden van het gezonde verstand en hebben onze regels 
gebouwd rondom het badmintonspel.

Zeer recent heeft er een aantal zaken plaatsgevonden rondom een aantal van onze 
HBB vrijwilligers. Dit kunnen, willen en mogen we niet laten gebeuren. Als HBB com-
missie- en bestuurvoorzitters nemen wij deze zaken bijzonder hoog op. Wij werken 
met een handjevol vrijwilligers aan het plezierig laten blijven spelen van dit prachtige 
spelletje. Wij staan zeer open voor kritische, opbouwende of positieve feedback/terug-
koppeling. Wanneer een dergelijke terugkoppeling verbaal of non-verbaal agressief of 
op de persoon gespeeld is dan verliest de, wellicht goedbedoelde, boodschap haar 
inhoud en kracht. Wanneer een dergelijke boodschap de integriteit van HBB vrijwilli-
gers in twijfel trekt dan komen we heel dicht in de buurt van grenzen van respect. Der-
gelijke boodschappen nemen wij dan ook heel hoog op.

Nog immer zijn wij van mening dat we geen omgangsvormen willen reglementeren. 
Om dit streven te kunnen blijven waarmaken vragen wij u als verenigingsbesturen om 
hulp.

Hulp om te zorgen dat jullie verenigingswerk en vooral het plezier van de speler en 
spelertjes onveranderd kan doorgroeien. Wij zouden enorm geholpen zijn wanneer u 
deze brief in uw bestuur zou willen bespreken. Wij vragen of u samen met de VCL-ers 
nog eens aandacht wilt besteden aan wat goed gaat maar ook welke zaken verbete-
ring behoeven omtrent competitie/beker/toernooi. Zoals aangegeven staan wij open 
voor feedback, juist de kritische helpt ons om verder te verbeteren waar mogelijk. Maar 
ook positieve feedback is enorm welkom. Wij menen dat uw vrijwilligers (voor vereni-
ging alsmede HBB) dat verdienen.

Ruud Fransen, Voorzitter HBB. Ton Coolen, Voorzitter BCS. Willy Sauve, Voorzitter 
BCJ en Arne van de Wijdeven, Voorzitter CTR.

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
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Door Ruud van Kilsdonk

Bekerwedstrijden

BEKER  1

Op 10 en 17 december zijn er de eerste rondes van de 
bekerwedstrijden gespeeld. Met 34 teams werd er ge-
start over 4 klasses. Beker 1t/m3 speelt met een af-
valsysteem, beker 4 speelt een halve competitie. BC 
Mixed had 4 teams opgesteld. Hieronder volgen de 
wedstrijd verslagen van de teams. 

Eerste winst bin-
nen in de Beker 1 
klasse.

Wegens een aantal blessu-
res mocht mixed 2 invallen 
bij de bekerwedstrijden in  
de klasse 1. Gelukkig heeft 
ons geliefde mixed genoeg 
heren van niveau en dus 
was een overwinning geen 
probleem. Op woensdag 

12 december 2014, de pe-
pernoten nog net achter 
de kiezen treed mixed aan 
in klasse 1 van het HBB 
beker toernooi. Het team 
bestond uit Ellen, Inge, 
Ilse, Stan en Ruud. Kwali-
teit gegarandeerd zullen 
we maar zeggen. Maar 
goed, nu ff serieus. Zoals 
gebruikelijk sinds enkele 
jaren bestaan de beker-
wedstrijden uit 7 partijen. 
Drie keer een GD, een HD, 
een DD, een HE en een 
DE. De eerste wedstrijd 
was een opwarmertje. Ilse 
Lahaije en Ruud van Kils-
donk bijten het spits af en 
verliezen in twee sets. Ge-
lukkig weten Stan en Inge 
van Griensven in twee 
sets de winst te pakken in 
hij GD. Na een valse start 
mag Ruud opnieuw aan-
treden voor een tweede 
GD, dit keer samen met 
Ellen Kuhn. Zij weten in 
twee sets de winst binnen 
te slepen, gelukkig staat 
Mixed voor en kan met 
een gerust hart de rest 
van de wedstrijden gaan 
spelen, maar het kan ver-
keren. Maar goed, na een 

paar slokken water (en 
Stan zijn laatste krentjes 
nog verorberend) kan de 
HD van start. De heren 
van BC Bakel (Ja, dat is 
trouwens de tegenstan-
der) blijken geen probleem 
voor het sterke gelegen-
heidsduo. In twee sets 
weten Stan en Ruud de 
overwinning binnen te sle-
pen. De dames dubbel 
kan het winnende punt be-
tekenen, Ilse en Inge doen 
hun best maar helaas zon-
der het gehoopte effect. 
Jammer, maar een vierde 
punt is wel nodig. Immers 
dit seizoen is sprake van 
een poulesysteem met 
winnaarrs en verliezers. 
Verlies betekend dus uit-
schakeling,… Stan heeft 
wat last van zijn krentjes, Inge v Griensven

Ellen Kuhn
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Mixed - 
Ganzeveer 
Op woensdag 10 decem-
ber jl. waren de eerste ron-
des van de bekerwedstrij-
den. Het tweede team van 
Mixed speelde tegen Gan-
zeveer uit Aarle-Rixtel. 
Een echte derby dus. In dit 
bekerteam spelen Maridy, 
Anke, Marlie, Paul en Ton. 
Ruud(je) deed voor de ge-

beschikking. Ondertussen 
was Ruud al gebeld. Die 
arme jongen wilde vroeg 
gaan slapen, maar werd 
min of meer toch verplicht 
om naar Helmond te rij-
den. Na de gemengd dub-
bel van Maridy en Ton, die 
vooral in de tweede en 
derde set (handelsmerk) 
zeer ‘netjes’ hadden ge-
speeld dacht Marlie aan 
de beurt te zijn. Echter, 
door de wedstrijdleiding 
werden ons twee banen 
toegewezen en werden 
eerst de herendubbel en 
damesdubbel gespeeld. 
Ach, dacht Marlie, dan kan 
ik nu mooi foto’s maken. 
Helaas pindakaas. Naast 
haar racket was ze ook 
vergeten om een geheu-
genkaartje in haar toestel 
te doen. Het blijft dus bij de 
iPhone foto’s van Ton (te 
zien bij dit verslag als Mar-
lie ze nog wil plaatsen na 
dit stukje).

legenheid mee met het 
eerste team. 
Het was vanaf het begin 
een gezellige pot. De bier-
taps stonden al voor ons 
opgesteld, zodat we tij-
dens de wedstrijd van een 
lekkere versnapering kon-
den genieten. Helaas bleef 
dit bij water uit een bidon 
of op z’n hoogst een sport-
drankje. Fitland was na-
melijk vergeten om een 
fust bier te bestellen voor 
die avond. 
Marlie had vooraf aange-
geven twee gemengd dub-
bels te willen spelen. Om-
dat die doorgaans in het 
begin van de wedstrijd ge-
speeld worden dacht Mar-
lie op tijd klaar te zijn. Ze 
zou daarna tijd hebben om 
enkele mooie foto’s te ma-
ken. Dat liep anders. Om 
te beginnen was Marlie 
haar racket vergeten. Paul, 
galant als altijd, stelde di-
rect zijn reserve racket ter BEKER  2

De wedstrijd verliep gladjes 
voor Mixed. Na de dubbels 
ging Anke de wei in voor 
haar damesenkel. Een fan-
tastische partij die, ja u 
leest het goed, op routine 
werd gewonnen door de 16 
jarige bikkel van Mixed. In 
de derde set liet ze geen 
spaan heel van haar tegen-
stander. Omdat ook Paul 
inmiddels aan zijn herenen-
kel was begonnen kon Mar-
lie niet met hem gemend 
dubbelen. Maar gelukkig 
was Ton wel beschikbaar. 
In wederom een driesetter 
werd deze helaas verloren. 
Als allerlaatste mocht Mar-
lie met Paul de 5-2 eind-
stand op het bord zetten. 
Inmiddels was Ruud naar 
huis, maar niet voordat 
Marlie erachter was geko-
men dat ze ook haar sleutel 
was vergeten. Gelukkig, 
bleek later, had Ruud de 
deur opengelaten zodat 
Marlie niet in een doos op 
straat of bij Ton en Monika 
en bad hoefde te slapen. 
Zes van de zeven partijen 
gingen in deze wedstrijd 
over drie sets. Na de 4-0 
voorsprong van Mixed 
stond er voor Ganzeveer 
toch nog wel wat op het 
spel, want ook de beste 
verliezer gaat door naar de 
volgende ronde. Uiteinde-
lijk hebben de zes drieset-
ters er voor gezorgd dat 
ook Ganzeveer samen met 
Mixed door gaat naar de 
volgende ronde. 

BEKER  3  en  BEKER 4

Door Ton Slaets

Marlie Fransen en Paul vd Vegt.

wat tot gevolg heeft dat hij 
zijn HE niet weet te win-
nen. Uiteraard heeft de re-
dactie om een verklaring 
gevraagd. Wat blijkt, hij 
was minder in vorm dan 
gehoopt. Hebben we dat 
allemaal niet eens? Dus 
het team en de redactie 
geeft voor de inzet nog 
een high five en voelt de 
spanning stijgen. Ellen 
moet het vierde punt bin-
nen slepen zodat het zeker 
is dat Mixed nog mee kan 
dingen naar de beker 
2014/2015. De trouwe le-
zers onder ons die Ellen 
kennen weten dat ze niet 
voor één gat te vangen is. 
Ondanks een klein ‘pijntje’ 
weet Ellen in twee sets te 
winnen. Het resultaat is 
tweeledig, om 22.30 zitten 
we aan de bar en een 
tweede ronde is gegaran-
deerd

We schrijven 17 december 2014. Er staan twee teams 
van Mixed in de zaal om uit te komen in het beker-
toernooi. Beker 3 en beker 4

Door Angela van Gelder

Beker 3 speelt met 
Evelien, Angela, 
Gert en Martin. De 
eerste GD werd ge-
speeld door Martin 
en Angela. De eer-
ste set daar zullen 
we het maar niet 
over hebben. In de 
tweede set ging het 
beter maar deze 
werd niet gewon-
nen. Hierna moch-
ten Gert en Angel 
de ring in. De eerste 
set werd boven ver-
wachting gewonnen 
maar dat was het 
dan ook wel. Het 
was een mooie par-
tij om te spelen. De 

Annie Boetzkes

Evelien  Kuijpers en Angela v Gelder
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PARTY RENT SERVICE
Het ideale verhuurbedrijf

voor al uw party’s en 
evenementen

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

Binnendijk 2
5705 CH  HELMOND
Tel. 0492 - 544078

Correspondentieadres:
PARTY RENT SERVICE
Postbus 884 
5700 AW  HELMOND

Het beker 4 
team bestaat uit 
Anja, Annie, 
Teun en Martijn. 
Martijn is een 
'nieuwkomer' in 
de competitie, 
zijn bondskaart 
is nog nat. De 

dames en heren gingen 
voortvarend van start. Bin-
nen een mum van tijd 
stond het 3 - 0 voor Mixed 
tegen Phoenix. Teun en 
Anja hebben het spits af-
gebeten en voor een 
goeie. 21-13 en 21-10. 
Martijn en Annie mochten 
daarna aan de slag met 2 
punten verschil in beide 
sets hebben ze gewonnen. 
In de derde GD moest er 
een tweede set aan te pas 
komen voordat Martijn en 
Anja er met de zege van-
door konden gaan. 15-21, 
21-12 en 21-16 waren de 
setstanden. De DD en HD 
werden eerlijk verdeeld het 
was inmiddels 4-1 voor 
Mixed. De winst kon hen 
niet meer ontgaan. De da-
mes verloren nipt en de 
heren hebben hun partij 
gewonnen met resp. 11 en 
14 tegen punten. Ook de 
singles werden weer net-
jes verdeeld Annie verloor 
en Teun heeft in drie sets 
zijn single naar zich toe 
getrokken. Einduitslag: 5-2

LOTING RONDE 2:    12 FEBRUARI 2015

BEKER 1
BCV - MIXED
BCAB - Con Brio
Phoenix - Ganzeveer

BEKER 3
Mierlo 3 - Phoenix
Mierlo 2-Mierlo 1
Con Brio 1-Con Briio2

BEKER 2
Con Brio1 – Ganzeveer
MIXED – Mierlo
BC ‘85 – Con Brio2
BCAB – Phoenix

* Beker 4 hoeft op 12 februari niet te spelen.

derde GD werd gespeeld 
door Evelien en Gert, ook 
zij hadden geen schijn van 
kans. Voor de goede lezers 
onder ons: het is 3-0 voor 
Mierlo 2. Op naar de dub-
bels. De dames hadden 
gedacht dat ze hier toch 
wel enige kans konden ma-
ken. Waar het aan lag we-

ten we niet maar ze wer-
den nog net niet van de 
baan af gerost. In een te-
leurstellende twee-setter 
werd het 13-21 en 6-21 
voor Mierlo. De heren dub-
bel was van het zelfde la-
ken een pak en Martin 
heeft in zijn single 30 pun-
ten gehaald netjes evenre-

dig verdeeld 
over twee sets. 
Conclusie: 
Mixed Beker 3 is 
klaar met spelen 
in de beker. 
Jurgen, Yvette, 
Brian en Heidi, 
gefeliciteerd met 
jullie overwin-
ning!

Anja Beekmans en Martijn Coppens

Lifestyle Center 
Laarbeek
Parklaan 6
5741EZ 
Beek en Donk
Tel: 0492 462521

www.lifestyle-
centerlaarbeek.nl

info@ lifestyle-
centerlaarbeek.nl
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Alternatieve avond               door Ruud Fransen

Op vrijdag 12 december 
was de zaal gesloten we-
gens de ombouw van de 
hal tot een theater waar 
rollerclub De oude Molen 
haar kerstshow kan hou-
den.
Al vanaf de eerste keer dat 
dit voor is gekomen heb-
ben we als leden van onze 
club besloten dat we ons 
wekelijkse gezellige 
avondje BC Mixed daar-
door niet laten overgaan.
Dus is er ooit door meer-
dere zeer wijze mensen 
besloten om een alterna-
tieve spelletjesavond te or-
ganiseren. Dus ook deze 
vrijdag waren er “gewoon” 
weer zo’n 25 tot 30 leden 
aanwezig om er een gezel-
lige avond van te maken.
Als eerste werd er getoept 
(door Bas, Jeroen en Ron), 
daarna gingen er een aan-
tal darten (Martijn, Paul en 
enkele maten van Paul), er 
werd eerst aan 1 tafel 
(Gert, Paul, Deany, Peter, 

Ton en Ruud) en later aan 
twee tafels gerikt (Anja en 
Ad waren erbij gekomen), 
aan een hoge tafel werd er 
fanatiek mexicaantje ge-
speeld (een soort van dob-
belspel, door Inge, Yvon-
ne, Evelien, Tom/Fons, 
Sonja en zusje) en aan de 
bar waren Hans en Karin 
aan hun eigen dobbelspel 
begonnen waarvan me de 
naam even is ontschoten.
Natuurlijk waren er ook 
meerdere supporters aan-

wezig, Marlie en Rien (als 
fotografen) en verder Joh-
nny, Canto, Roel, Marlene 
en vast nog een aantal die 
ik hier vergeten ben op te 
noemen (mijn excuses 
daarvoor).
Iedereen genoot lekker 
van een drankje en natuur-
lijk van de gul gevulde 
schaal gemengd van Hilly.
Later op de avond werden 
er nog een aantal potjes 
gedart door de diehards en 
zo was het aleer snel tijd 
om huiswaarts te gaan. 
Op 9 januari is er weer een 
gezellige spelletjes avond 
aangezien we dan weer 
niet in de hal kunnen in 
verband met de opbouw 
van Kwizut. Op deze avond 
wordt er een kaarttoernooi 
georganiseerd. Jokeren of 
rikken staat er dan op het 
programma. 
                             

Een sponsor is een per-
soon of organisatie, meest-
al een bedrijf, die een eve-
nement (bijvoorbeeld een 
festival of sportwedstrijd), 
een individu, een groep 
personen (bijvoorbeeld 
een vereniging of sport-
ploeg) of een bouwwerk 
(bijvoorbeeld een theater) 
steunt door geld of andere 
middelen ter beschikking te 
stellen, in ruil voor publici-
teit. De publiciteit wordt on-
der andere verkregen door 
de naam van de sponsor 
op de kledij of de uitrusting 
van de sporters te vermel-

Sponsors                          door Arne vd Wijdeven

den (zoals de "shirtspon-
sor" bij voetbalploegen), of 
de naam aan die van de 
ploeg of het evenement te 
verbinden.

Dat zegt Wikipedia. En 
daarmee is dit een mooie 
definitie. Immers, Wikipe-
dia wordt door ons alle-
maal gemaakt. 

Zo hebben wij als vereni-
ging ook sponsors. En 
daar zijn we ontzettend blij 
mee. Dankzij onze spon-
sors kunnen we extra din-
gen doen als leden van bc 

Mixed. 
We kunnen de minimiks 
uitbrengen, we houden de 
feestavond betaalbaar, we 
mogen genieten van de 
bbq, we zien shirts, we 
hebben goedkopere shut-
tles en we zien mooie ad-
vertenties op onze website 
en in ons clubblad.

Namens onze vereniging 
willen we al onze sponsors 
dan ook van heel harte be-
danken en hen allen hele 
fijne feestdagen wensen 
alsmede een mooi, onder-
nemend en klantrijk 2015.

“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
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Piet van Thielplein 11
5741 CP  

Beek en Donk
Tel.: 0492-465456

www.yoursfashion.nl
E-mail: 

info@yoursfashion.nl

Stift, jack in the box

 Pokerface,
 popopo-
pokerface

ik zet munne
 gouwen 
taand in

ik prik ‘m r gewoon in. Winst!

1716

Alternatieve avond!
Darten, liegen, rikken, drinken. Smaakt 

naar 
water

Ijsblokjes 
Rien !

          Het stop-
      contact 
   is 220  
punten

Paul 
        mcCartney

Welke Beatle rikt nooit?

Dat weet
 Anja hieronder!

Nu moet ik liegen!    
Heeelp! Heb ik 
eigenlijk wel geld     
        bij?

10 plus 8 
       is 

    bier
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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

Zo. Nu eerst
een Bavaria

Die neem ik
met m’n forehand

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

1918

9 Januari
Om 20.30 uur in de kantine.

Aanmelden bij de BAC.
(Roger v Lieshout, Deany Muller, Sonja 

v Erp en Anja Beekmans)

De zaal is deze avond dicht i.v.m 
de opbouw van Kwizut. Maar je 

bent natuurlijk ook van harte
 welkom om gewoon te drinken 

en lekker te kletsen

Nieuwe leden  

Hallo 
 
Wij zijn Hans en Carin Rietveld, woon-
achtig in Beek en Donk
Hans is 59 jaar en ik zelf ben 52 jaar.
We zijn beiden werkzaam in Helmond
Hans bij Dorel en ik bij Roval 
Aluminium,bv.
Wij houden beiden van carnaval vieren, 
wandelen, fietsen en sinds eind Sep-
tember is daar Badminton bij gekomen.
We hopen nog lang en met veel plezier 
Badminton te kunnen spelen.
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Badminton techniek         door Marlie Fransen

op het racket niet stabiel 
genoeg zijn.

Je moet een badminton-
racket soepeltjes vasthou-
den, zodat de spieren van 
de onderarm effectief kun-
nen werken. Veel spelers 
zijn van mening dat een 
strakke grip hen meer 
macht geeft. Dit is niet 
goed: om energie op te 
wekken, moet de greep in 
eerste instantie worden 
versoepeld. Een ontspan-
nen badminton grip is ook 
flexibeler. Je kunt snel de 
hoek van je badmintonrac-
ket veranderen met behulp 
van je duim en wijsvinger. 
Dit is nuttig want je kunt 
hierdoor snel schakelen 
tussen verschillende grips,  
en gemakkelijker de shut-
tle richting geven.

Op het moment dat je de 
shuttle raakt moet je je grip  
strakker maken. Bij bijv. 
een smash zal je je grip 
meer moeten aanscher-
pen dan bij een dropshot.

Het aanleren van de 
basisgrip.

Geef je badmintonracket 
een hand, alsof je lichtjes 
handen schudt met het 
handvat. 

De Basis grip 
(Ook wel shake hands grip, 
forehand grip of natuurlijke 
grip genoemd) is de stan-
daard badminton grip. 
Deze grip gebruik je het 
vaakst. Dit is de grip die je 
als eerste aan moet leren. 

De basis grip is effectief 
voor een breed scala aan 
situaties, ook wanneer de 
shuttle boven je hoofd of 
aan de zijkant van je li-
chaam komt. Gebruik  de 
basis grip aan beide zijden 
van het lichaam , forehand 
en backhand. Wanneer je 
de basis grip voor back-
hand gebruikt, zorg er dan 
voor dat de duim recht blijft 
in de hele slag actie. Dit 
ondersteunt de slag. Als je 
je duim krult, zal je greep 

De grip Kijk naar de ruimte tussen 
je duim en wijsvinger ; het 
vormt de letter V.  De on-
derste punt van de V - 
vorm moet niet precies in 
het midden liggen, maar 
iets naar links. Houd het 
racket losjes vast, dus niet 
te strak zodat er wat ruimte 
ontstaat tussen het hand-
vat en je hand. 

Goed Fout

Handpositie:
De onderzijde van de hand 
moet het einde van het 
racket raken. 

Waarom is de grip belang-
rijk?

Als  je je racket niet goed 
vast houdt, zul je nooit een 
goede badmintonslag kun-
nen produceren. 
De grip is de basis voor 
alle racketvaardigheden.
Met behulp van een goede 
grip is de eerste stap naar 
het beheersen van bad-
minton slagen gezet.
 

3)De wijsvinger steekt om-
hoog. Hierdoor staat je 
hand gespannen en kun je 
geen goede slag spelen.
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Veel voorkomende 
fouten bij de basis 
grip

1) Een vuist-achtige bad-
minton grip. Deze grip 
maakt het onmogelijk om 
met behulp van de vingers 
van grip te veranderen.
Let op; er is geen V-vorm  
in plaats daarvan zie je 
een ronde U-vorm .
Om deze fout te corrigeren  
ontspan je je grip en spreid 
je je vingers zachtjes.

2) V-vorm direct bovenop.
Dit wordt vaak aangeleerd 
maar is onjuist. Deze grip 
zorgt voor subtiele proble-
men in je badmintonsla-
gen.  Bijvoorbeeld bij het 
spelen van een rechte 
forehand clear van uit je 
forehand hoek, zal je de 
neiging hebben om de 
shuttle aan de zijkant uit te 
slaan.

1 2

3

Bron: http://www.badmin-
tonbible.com/ 

Vingerpositie:
De vingers moeten losjes 
om het racket liggen en er 
moet ruimte zitten tussen 
de vingers. De ruimte tus-
sen de wijsvinger en de 
middelvinger is vooral be-
langrijk (dit is vaak een 
grotere afstand).

De duimgrip 
(backhandgrip) 

Wanneer moet je de duim-
greep gebruiken?

Gebruik deze greep aan 
de backhand zijde wan-
neer de shuttle voor je li-
chaam is. Bijvoorbeeld , 
afmaken aan het net op de 
backhandzijde. 

Wanneer de shuttle naast 
je lichaam is dan is het be-
ter om de basisgrip te ge-
bruiken. 

Het aanleren van de 
duimgreep

Begin in de basisgrip en 
draai je racket in je hand 
iets naar rechts en plaats 
je duim tegen de brede 
kant van  je handvat. De 

grip moet losjes zijn, niet 
strak.

Duimgrip  (backhand-grip)

Bij een juiste duimgrip 
moet je het gevoel hebben 
dat je met je duim je racket 
van achter naar voren 
duwt. De anatomische 
naam voor deze polsbewe-
ging is radio - ulnaire devi-
atie . Het bereik van de be-
weging is klein : minder 
dan 90 graden. Omdat de 
duimgreep een beperkte  
polsbeweging heeft , moet 
hij niet worden gebruikt 
voor krachtige slagen zo-
als de backhand clear. 
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Wist je dat......  

.......... we deze maand maar twee speelavonden hebben

.......... we daarom niet wisten wanneer we de laatste minimiks van dit jaar moesten  
           uitgeven.
.......... we op het idee kwamen om ze dan maar voor een keer rond te brengen.
.......... de kerstkaarten ook elk jaar rondgebracht worden.
.......... hierdoor het idee ontstond om de kerstkaart op de voorpagina te zetten.
.......... het bestuur met veel plezier meewerkte aan deze kerstkaart.
.......... je nu de minimiks tussen de kerstkaarten kunt hangen.
.......... je bezoek nu ook eens door dit mooie clubblad kan bladeren.
.......... de mensen die anders geen minimiks ontvangen toch wel een kerstkaart krijgen. 
.......... Mixed 2 op de eerste plaats staat in de overgangsklasse
.......... zij daarvoor zichzelf beloond hebben met een heerlijke schaal bitterballen
.......... Mixed 5 in de H klasse haar eerste wedstrijd heeft gewonnen
.......... zij daarvoor beloond werden door hun begeleiders met een heerlijk zakje chips
.......... Mixed 5 in de 3e klasse bij de senioren bovenaan staat
.......... dit niet hetzelfde mixed 5 team is als bij de jeugd
.......... wij niet weten hoe het seniorenteam met de eerste plaats werd beloond
.......... Roger van lieshout in de hbb ranglijst in de top 10 staat.
.......... Max wieland in de hbb ranglijst in de top 10 bij de jeugd staat.
.......... de Mixed manager ook weer gestart is
.......... de oud-winnaars het opvallend slecht doen
.......... de VCL-ers het altijd opvallend goed doen

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

Mixed manager tussenstand

1 Angela van Gelder Max van Riet - Ellen Kuhn - Martin Kuijpers 
- Evelien Kuypers

688

2 Ton Slaets Martijn van Oeffel - Ellen Kuhn - Martin Kuij-
pers - Marieke Lutterman 

606.5

3 Paul van der Vegt Martijn van Oeffel - Evi van Rixtel - Ruud van 
Kilsdonk - Marieke Lutterman

577

4 Rob Hollanders Ton Slaets - Anniek van Leuken - Martijn van 
Oeffel - Anja Beekmans

576.5

5 Gert Lahaije Max van Riet - Angela van Gelder - Martin 
Kuijpers - Ellen Kuhn

476

6 Anne Kluijtmans-
Swinkels

Martin Kuijpers - Angela van Gelder - Paul 
van der Vegt - Anke van Dijk

457.5

7 Martijn van Oeffel Paul van der Vegt - Anniek van Leuken - Max 
van Riet - Marieke Lutterman

426

8 Koss van de Wijdeven Ton Slaets - Ellen Kuhn - Gert Lahaije - 
Veerle van Riet

398

9 Finn van de Wijdeven Ton Slaets - Ellen Kuhn - Teun van der Vorst 
- Evi van Rixtel

387.5

10 Dick Paulussen Rob Hollanders - Evelien Kuypers - Paul van 
der Vegt - Veerle van Riet

372

Wil je de complete stand zien kijk dan op http://www.bcmixed.nl/competitie/mixed-
manager-stand

12-12-2014: Iris Tabeling en Samantha 
Barning hebben het vrouwendubbel 
gewonnen in de Italian International 
2014. De als 2de geplaatste Iris en 
Samantha hadden in de finale niet al 
te veel problemen tegen de als 5de 
geplaatste Russinnen Victoria Dergu-
nova en Olga Morazova.

Goud voor Iris Tabeling 
en Samantha Barning in 
Italian International
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Nummer 12 van de negen-
de jaargang was het de-
cembernummer van 1989, 
nu 25 jaar geleden. Het 44 
pagina’s tellende clubblad 
werd geopend door het 
voorwoord, geschreven 
door Willem Jan van Ham, 
de toenmalige voorzitter 
van BC Mixed. Hij probeer-
de mensen over te halen 
om na het sporten op de 
vrijdagavond ook eens in 
de kantine te kijken en om 
ook eens deel te nemen 
aan een van de vele toer-
nooien. Hij had ook gezien 
dat Pelupessy weer eens 
Nederlands kampioen was 
en dat Monique Hoogland 
de verrassende kampioen 
werd bij de dames, dat ten 
koste van de topfavoriet 
Eline Coene. 

De nieuwe shuttle werd nu 
twee maanden gebruikt, 
maar de eerste bedenkin-
gen waren er al. De shuttle 
zou te vlug stuk gaan en 
daardoor erg duur worden.

Een oud probleem was het 
“recreanten probleem”  en 
het kwam er op neer dat:
De recreanten zelf geen 
probleem hebben. Het 
probleem is dat ze niet op 
komen dagen.
Hoe moet je dan een pro-
bleem oplossen?

Het ledenaantal was opge-
lopen tot 130, waarvan 88 
senioren, waarvan weer 
54 leden competitie speel-
den, liefst negen teams.  
Dan nog  42 jeugdleden, 
20 meisjes en 22 jongens. 
Er was wel een wachtlijst 
van 20 jeugdleden. Er 
werd gezocht naar een 
kampeerboerderij, het eer-
ste jeugdkamp komt eraan. 

Het bestuur nam hun ta-
ken erg serieus en in deze  
Minimiks een uitgebreid 
verslag van de bestuursta-
ken en van de diverse 
commissies. Naast het be-
stuur was er een jeugd-
commissie, redactie, zaal-
wachtencommissie, lotto-
verzorging, jeugdcompeti-
tiebegeleiding, jeugd-
kampstaf, Bijzondere acti-
viteiten commissie en een 
toernooicommissie met 
secretariaat.
Helaas geen spelersraad, 
maar het bestuur zorgde 
voor de competitie bege-
leiding. Ook toen al een 
heel leger aan vrijwilligers 
die veel werk hebben ver-
zet. Toch nog niet genoeg 
want er werd weer een be-
roep gedaan op vrijwilli-
gers deze keer werd ge-
vraagd of (oud)competitie-
spelers en –speelsters 
hun ervaring wilden over-

brengen op de nieuwe ge-
neratie. 

Voor het eerst werd er een 
recreantencompetitie op-
gezet. Vier teams, be-
staande uit drie of vier per-
sonen speelden een wed-
strijdje tegen elkaar op de 
vrijdagavond. 
De jeugd had deelgeno-
men aan twee jeugdtoer-
nooien. In de B-klasse 
speelden Inge (van Griens-
ven) en Monique (Vereij-
ken) een prima partij in het 
damesdubbel B en ze 
wonnen in Bakel vlot de fi-
nale. Geesje Weijers had 
pech, ze werd tweemaal 
tweede maar kreeg toch 
geen prijs door een aan-
passing in het toernooi 
door de organisatie waren 
er in de C-klasse alleen 
maar eerste prijzen be-
schikbaar. 

Uit sportnoten: 
Ook in badminton moet je af en 
toe een mazzeltje  hebben!

Uit Even Lachen:
Op de eerste schooldag vraagt 
de onderwijzer: “Wie kan er al 
verder tellen dan tien?”
Polleke steekt zijn hand om-
hoog: “zeven, acht, negen, tien, 
bier, vrouw, heer, aas!”

Geschiedenis                    door  Rien van Kessel

Mixed Kerstkaar-
ten door de jaren 
heen 

Uit de rijke geschiedenis 
van BC.Mixed

Het verzenden van  Kerst-
Nieuwjaars groeten stamt 
uit de 19e eeuw. Een En-
gelse tekenaar maakte in 
1843 de eerste kerstkaart 
met de pakkende tekst "A 
Merry Christmas and a 
Happy New Year to You.” .
In Nederland bood de Am-
sterdamse boekhandelaar 
Koster in 1873 als eerste 
wenskaarten aan, alleen 
gericht op Nieuwjaar. Ze 
bevatten een wens in rijm-
vorm.

Tot december 1965 was 
het bij Mixed gebruikelijk 
om met Sint Nicolaas een 

chocolade letter te geven. 
Waarschijnlijk afkomstig 
van de Hema want daar 
werkte een van de toen-
malige Mixedleden. Later 
werd ieder lid met de Kerst 
een kerstkransje aangebo-
den. Dit was de voorloper 
van kerstkaarten die vanaf 
1977 werden verstuurd 
naar de leden en naar de 
HBB verenigingen.

De oudst bewaarde kerst-
kaart met datum is uit 
1979. Het betreft een door 
kinderen getekende kaart 
met twee badmintonners 
op een badmintonveld. 
Ook in 1999 is zo’n door 
kinderen getekende kerst-
kaart gemaakt. Een van de 
eerste kaarten is er een 
met een foto van twee in 
elkaar gestoken handen 
van een ouder en kind. In 

de begin periode werden 
de kaarten voornamelijk 
door Jan Driessens ge-
maakt. Vanaf 1985 heb 
ook ik kaarten gemaakt. 
Jan maakte met name fo-
to-kaarten, ik tekende 
kaarten. Er is een kaart ge-
maakt met gotische letters 
waarvan ik elke letter apart 
heb uitgetekend met een 
rondjesmal. Computers 
met talloze lettertypen wa-
ren in die tijd niet beschik-
baar. In 1988 werd een 
speciale kerstattentie ver-
stuurd; een doosje met 
een theelichtje. Mixed 
heeft veel kerstkaarten in 
haar archief bewaard. Van-
af 1990 zelfs van elk jaar 
tot en met heden. De laat-
ste jaren worden de kaar-
ten door Ton ontworpen 
(red.)    Voor meer geschie-
denis, kijk op; http://www.
bcmixed.nl/geschiedenis/
tijdlijn
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Badminton Nederland nieuws   door Jan  Driessens 

Duinwijck is de koppositie weer kwijt.
De badmintonners van 
DKC uit Den Haag hebben 
zondag de koppositie van 
de Carlton Eredivisie ver-
overd. De ploeg van coach 
Leonard van Velzen was 
veel te sterk in de topper 
tegen BC Amersfoort dat 
dit seizoen voor het eerst 
verloor: 8-0. DKC, dat te-
gen een door blessures 
geteisterd team speelde, 
won bijna alle partijen in 
twee games, op twee du-
els na.
Almere won met 7-1 van 
Barendrecht en Duinwijck 
won met 7-1 van de lands-
kampioen van Zundert/
Velo.  Ondanks de 8-0 ne-
derlaag blijft Amersfoort 
op de vierde plaats en het 

een plaats bij de play-offs. 
Hun achterstand op de 
huidige nummer 4, Amers-
foort bedraagt al 22 pun-
ten. Ook Roosterse, dat 
eigenlijk al blij is dat ze niet 
degraderen, want dat was 
de doelstelling, zal de vier-
de plaats niet kunnen ha-
len.
Tussenstand eredivisie:

Stand 
BC DKC
BC Duinwijck
Quinent Almere
Amersfoort
Roosterse BC 1
BV Slotermeer
V. Zundert Velo
Victoria BC 1        
van Zijderveld
TFS Barendrecht

12-70
12-69
12-67
12-62
12-45
12-45
12-40
12-31
12-27
12-24

gat met Roosterse is groot 
genoeg, waardoor ook 
Amersfoort zo goed als 
zeker is op een plaats bij 
de top vier. 
Duinwicjk kan in het week-
end van 13 eb 14 decem-
ber de koppositie weer 
overnemen want zij spe-
len tegen Barendecht en 
Zijderveld, de nummers 
negen en tien van de 
ranglijst. DKC mag naar 
Velo  en krijgt Almere op 
bezoek, een beduidend 
zwaarder programma. 
Ook Amersfoort speelt te-
gen Almere en krijgt thuis-
het Limburgse  Roosterse 
op bezoek.
Landskampioen Velo is 
praktisch kansloos voor 

De Bossche Badminton 
Federatie organiseert ook 
dit jaar weer de Bossche 
Badminton Dagen. Dit om 
het badminton in Brabant 
te promoten. Alle doel-
groepen worden bena-

derd. Het evenement 
wordt in de Maaspoort ge-
houden en start op 7 fe-
bruari. Deze dagen wor-
den afgesloten op zater-
dag 21 februari met de Fi-
nale Play Offs Carlton 

Eredivisie. Dit belooft een 
spektakel van jewelste te 
worden. Er worden deze 
dagen in totaal vele dui-
zenden spelers en toe-
schouwers verwacht. 
Je bent van harte welkom!

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
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Mixed 3 , 
Eerste klasse 2Verslagen senioren competitie.

Mixed 2 , 
Overgangsklasse 1

Door Ton Slaets

Mixed 2 –
Brabantia 3
In de overgangsklasse 1 is 
het uitermate spannend. 
Alle teams zijn zeer aan el-
kaar gewaagd. Na een ma-
tig begin heeft Mixed 2 na 
6 wedstrijden de kopposi-
tie ingenomen. En vooral 
de vorm in de laatste 3 
wedstrijden geeft het team 
het vertrouwen om ook de 
tweede helft van de com-
petitie voor de het hoogst 
haalbare te gaan. 

Woensdag 3 december 
was Brabantia uit Valkens-
waard de tegenstander. 
Vanwege blessures doen 
Arne en Monika niet mee. 
Het ziet er naar uit dat ze 

de rest van het seizoen 
niet meer in actie kunnen 
komen. Hopelijk herstellen 
ze snel zodat we ze weer in 
de zaal kunnen begroeten. 
Met de overige 2 dames en 
3 heren gaat Mixed de 
strijd aan met de concur-
rentie. 
Met twee banen begonnen 
Paul en Dorien tegelijk met 
Maridy en Ton aan de wed-
strijd. Bij de eerstgenoem-
den liep het niet zoals ge-
pland. Volgens Paul had er 
echt meer ingezeten, maar 
gedane zaken nemen 
geen keer. Maridy en Ton 
verloren de eerste set (re-
delijk gebruikelijk voor 
hen). Maar daarna kwa-
men ze op stoom en met 
21-8 in de derde set won-
nen ze uiteindelijk overtui-
gend. Daarna was het 
team los. Ruud en Ton 
speelden een solide he-
rendubbel, Maridy en Do-

rien hadden 3 sets nodig 
maar wonnen. Paul en 
Ruud lieten zien echte sin-
gelaars te zijn. Ze zetten 
hun tegenstanders kinder-
lijk eenvoudig aan de kant. 
Maridy moest helaas haar 
meerdere erkennen in te-
genstandster Linda maar 
Dorien maakte het karwei 
in stijl af waarmee de 6-2 
overwinning een feit was. 
Door deze overwinning 
klimt Mixed 2 naar de kop-
positie met 28 punten uit 6 
wedstrijden. Om aan te ge-
ven hoe spannend het is: 
Boemerang staat laatste 
met 21 punten ui 6 wed-
strijden. Alles is dus nog 
mogelijk in de tweede helft 
van de competitie die voor 
Mixed 2 begint op woens-
dag 7 januari tegen Mierlo 
2

Mixed 2 na afloop in de kantine.  Maridy Daems, Paul vd Vegt, Ruud v 
Kilsdonk, Dorien Maas en Ton Slaets

Maridy Daems

Mixed 3 moest op 26 no-
vember aantreden tegen 
hun naaste concurrent Fair 
Play 2.
Anke van Dijk en Rob Hol-
landers speelden de eer-
ste gemengd dubbel. Ze 
verloren in twee sets. Uit 
de tweede set werd nog 
wel een verlenging ge-
haald maar ook deze ging 
met 22-24 naar Fair Play. 
De tweede gemengddub-
bel van Sabitri Heesakkers 
en Max van Riet werd he-
laas ook verloren. In de 
dubbels werden de punten 

Mixed 3 speelt 
gelijk tegen 
naaste concur-
rent.

verdeeld. De dames Ma-
rieke v Turnhout en Sabitri 
Heesakkers  verloren hun 
partij en Martijn v Oeffel en 
Rob Hollanders wisten hun 
dubbel gelukkig wel in 

Door Marlie Fransen

Marijn v Oeffelt

Rob Hollanders

-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
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waarin ze het net 
niet konden af-
ronden, 20-22, 
kwamen ze in de 
tweede set veel 
tekort en verlo-
ren ze die met 
12-21. Zo als ge-
woonlijk wonnen 
onze dames An-
niek van Leuken 
en Evelien Kuij-
pers de dames 
dubbel en dit in 2 
sets met 21-13, 
waardoor ze 
mixed 4 op een 
voorsprong van 
3-1 zette. Hierna 
was het de beurt 
aan Jeroen Lut-
terman om ons 
op een 4-1 voor-
sprong te zetten. 
Nadat de eerste 2 sets 
erop zaten was het tijd 
voor de 3de, na deze ze-
nuwslopende set won Je-
roen deze met 24-22. Ver-
volgens kon er op 2 banen 
gespeeld worden, een-
maal een dames singel en 
eenmaal een heren singel. 
Anniek van Leuken had er 
niet zo’n goed gevoel over 
omdat ze nog niet goed 
had gespeeld ( vond ze 
zelf “2 keer gewonnen”) 
desondanks won ze de 
eerste set met 21-9 en 
maakte ze het af in de 2de 
set met 21-17. Tegelijkertijd 
was het de beurt aan Bas 
van Lieshout die tot nu toe 
bij al zijn singels net iets te 
kort kwam om ze te win-

Mixed 4 , 
Tweede klasse 1

De laatste wedstrijd van 
het jaar, in de 2de klasse,  
was de wedstrijd Mixed 4 
tegen Ganzeveer 4. On-
langs dat  Ganzeveer vrij 
laag stond waren ze nog 
niet de minsten. Jeroen 
Lutterman en Anniek van 
Leuken wonnen na een 
zware 3 setter hun weds-
tijd.  De laatste set werd 
met 21-17 gewonnnen. 
Evelien Kuijpers en Bas 
Fransen hielden het bij 2 
sets ( Beide 21-17). De he-
ren dubbel werd verloren 
door Bas van Lieshout en 
Bas Fransen.  Na een 
goed gespeelde eerste set 

Door Bas van Lieshout

Anniek van Leuken

Bas Fransen

nen. Hij begon de eerste 
set goed en won hem met 
21-12, de 2de set liep iets 
moeizamer maar Bas won 
hem uiteindelijk met 21-19. 
Dit betekende dat de winst 
was binnengesleept voor 
mixed 4 en dat Bas van 
Lieshout zijn eerste singel 
gewonnen had. Hierna 
was het de beurt aan Eve-
lien om er een 7-1 winst 
van te maken. De eerste 
set was nog even span-
nend maar werd gewon-
nen door Evelien met 21-
18, ook in de  2de set bleek 
Evelien de betere en won 
deze met 21-13. Na een 
eindzege van 7-1 blijft 
mixed 4  koploper in de 
2de klasse. 

Mixed 4 aan kop!

voor Fair Play. De beide 
heren enkels werden 
daarna in twee sets ge-
wonnen ,  Marieke moest 
in haar tegenstandster 
helaas haar meerdere er-
kennen, in 3 sets werd 
deze partij verloren. 
Daarna was het de beurt 
aan Anke van Dijk. De 
eerste set verloor ze met 
13-21 en op de helft van 
de tweede set, bij een 
stand van 12-13 ging haar 
tegenstandster door haar 
enkel en moest de wed-
strijd opgeven. De eind-
uitslag werd dus 4-4. 
Mixed 3 staat nu op een 
mooie tweede plaats. 3 
Punten achter hun con-
current Fair play. Ze zijn 
nu op de helft van de 

winst om te zetten. Na de 
dubbels stond het dus 3-1 

competitie dus alles is nog 
mogelijk. 

Anke v Dijk Marieke v Berlo
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Mixed 7 , 
Derde klasse 2

Door Toon Slaets

Competitiewedstrijd 
Mixed 7 versus Ge-
mert 7.

Het is vandaag voor 
Mixed7 een belangrijke 
wedstrijd elke wedstrijd is 
belangrijk zul je zeggen 
maar deze is wel speciaal 
en waarom dan. De rang-
lijst onderin is als volgt:  
Ganzeveer 6 gespeeld 13 
punten, Gemert 5 ge-
speeld 10 punten, BC 
Mixed 5 gespeeld 9 pun-
ten. Bij verlies zakken we 
door de ondergrens bij ge-
lijkspel komen we gelijk 
met Ganzeveer en bij winst 
gaan we zowel Gemert als 
Ganzeveer voorbij op de 
ranglijst, je kunt dit zien als 
een kleine competitie in 
een competite ik hoop dat 
alles duidelijk is.

Het ouwe stel was geheel 
compleet aanwezig en 
voor 100% gemotiveerd 

dus laat Gemert maar ko-
men, Theo had zorg gedra-
gen voor de meest sterke 
opstelling dus laten we 
maar beginnen.

Annie en Toon beginnen 
aan het eerste GD, daar 
we van onze tegenstan-
ders niets af wisten zouden 
we eerst even kijken waar 
de zwakke/sterke punten 
van de tegenstander la-
gen. Dit bleek al snel de 
Gemert dame die we dan 
ook gingen bestoken met 
harde slagen, desondanks 
kwam er toch nog regel-
matig een geniepig gesla-
gen shuttle door van de 
Gemert heer maar Toon 
wist deze met zijn ouwe 
knoken mooi te pareren 
pas laat in de wedstrijd ne-
men de Miksers een paar 
punten afstand en pakken 
de eerste set. Voor wat be-
treft de tweede set lees bo-
venstaande nogmaals  en 
je weet de uitslag. 21-19 en 
21-18 het eerste puntje is 
binnen.

Inmiddels waren Anja en 
Theo bezig met hun GD, 

dit was een volledig ge-
lijkopgaande strijd Anja en 
Theo geven geen krimp zie 
de stand van 20-20 nu 
echter is het geluk aan Ge-
mert en met 20-22 gaat de 
set naar Gemert. Gezien 
het goede spel van Anja en 
Theo waren er nog volop 
mogelijkheden en ziedaar 
ze lopen over de tegen-
stander heen met 21-10 dit 
is niet misselijk. Nu een 
derde set gezien de uitslag 
van de tweede set waren 
de verwachtingen hoog 
gespannen maar op een of 
andere manier wilde het 
niet meer lukken met 12-21 
gaat de partij naar Gemert, 
nu een stand van 1-1.

Tini en Toon gaan voor 
100% gemotiveerd de 
baan op voor het HD, maar 
vanaf het begin komen ze 
niet in de wedstrijd is het 
de vorm die ze in de steek 
laat we weten het niet over 
het vertoonde spel zal ik 
het maar niet hebben met 
12-21 en 14-21 gaan ze het 
schip in. Gemert op 2-1 
voorsprong.

Nu het vertrouwde DD met 
Annie en Betsie, ook hier 
was het in het begin een 
beetje aftasten van de te-
genstander maar al snel 
wisten de Mixed dames 
wat zwakke plekjes te vin-
den alhoewel het tot laat in 
de set duurde voor ze en-
kele punten afstand na-
men maar met voldoende 
ruimte pakken ze de eerste 
set 21-17. De tweede set 
geeft een gelijkwaardig 
beeld te zien een wat ster-
ker Mixed en met goed 
spel lopen ze uit naar 21-
15 goed gedaan dames de 
stand is weer gelijk 2-2.

Tini heeft als eerste heer 
de pech ook altijd de sterk-
ste eerste heer van de te-
genstander te treffen in het 
HE, ook nu weer het geval 
maar het is een gelijke 
strijd de mannen geven el-
kaar niets cadeau wat blijk 
uit een stand van 21-21 
wie zal net dat beetje geluk 
hebben dat soms nodig is 
op die stand jammer voor 
Tini maar met 21-23 gaat 
de set naar Gemert. In de 
tweede set is duidelijk dat 
Tini te veel heeft moeten 
geven in de eerste de spirit 
is er een beetje uit en met 
14-21 wint de Gemert 
heer, stand nu 3-2 voor 
Gemert.

Met nog 3 enkelpartijen te 
gaan is nog alles mogelijk, 
verlies, gelijk, maar ook 
winst. Betsie begint aan 

het eerste DE, de instructie 
is diep serveren en daarna 
meteen afmaken en wat 
denk je gewoon een kwes-
tie van doen dus eerste set 
21-5 voor Betsie. De twee-
de set zou een formaliteit 
worden dachten we maar 
het liep volledig anders de 
Gemert dame had zich vol-
ledig ingesteld op het spel 
van Betsie  nu was de Ge-
mert dame die het spel 
maakte en met 13-21 gaat 
de set naar Gemert. Een 
derde nodig voor de beslis-
sing, dit was een kraker 
van jewelste beide dames 
gingen tot het gaatje zie 
een stand van 20-20, de 
Gemert dame werd een 
klein beetje zenuwachtig 
waar Betsie gretig van pro-
fiteerde en met 22-20 is de 
partij voor Mixed. Een 
prachtige partij van Betsie 
proficiat de stand nu 3-3.

Theo staat voor de zware 
opgave om de stand naar 
4-3 te tillen. Maar een 
Theo die gemotiveerd is en 
niet van opgeven weet is 
een moeilijke tegenstan-
der, vooraf gaande aan de 
wedstrijd ook even een 
strijdplan besproken en 
laat de tegenstander maar 
komen. Het is vanaf de 
eerste opslag een titanen-
strijd beide heren geven 
elkaar geen punt ruimte tot 
19-19, Theo blijft goed bij 
de les wanneer zijn tegen-
stander 2 foutjes maakt en 
pakt de set met 21-19. In 

de tweede set eenzelfde 
spelbeeld als de eerste 
beide heren zwoegen en 
kraken maar weten van 
geen wijken nu een stand 
van 21-21, en jammer ge-
noeg  is nu het geluk aan 
Gemert zijde 21-23. De 
kraker gaat rustig verder 
het is duidelijk dat Theo de 
vorm weer heeft opgepakt 
en zijn conditie is aanmer-
kelijk verbeterd op het eind 
van de set neemt Theo de-
finitief afscheid van zijn te-
genstander en met 21-17 
sleept hij de partij binnen 
voorwaarlijk een knappe 
zege en 4-3 voor Mixed.

Alle druk nu op de schou-
ders van Anja, gelijkspel of 



MINIMIKS  december 2014MINIMIKS december 2014

 1ste klasse 2

1 Fair Play 2 6-37

2 Mixed 3 6-34

3 Gemert 3 6-30

4 Sm Bruang 3 6-22

5 Hanevoet 4 6-21

6 Con Brio 6 6-15

7 Brabantia 4 6-9

34 35

winst we gaan natuurlijk 
voor winst. Anja was zich 
al enige tijd mentaal aan 
het voorbereiden gaat wat 
van de groep weg en 
maakt een praatje met de 
voorzitter Ton (altijd de rust 
zelve deze jongeman en 
altijd een luisterend oor ). 
Ook met Anja een strijd-
plan doorgenomen plan A 
is als volgt, Lange opslag, 
lange slag terug en dan de 
Anjalob, zo moet het ge-
beuren, we hebben ook 
nog een plan B achter de 
hand mocht dit niet lukken. 
Anja begint met de opslag 
een diepe service achterin 
en meteen daarachter al 
de Anjalob dus nog beter 
dan het plan en het werkt 
de Gemert dame komt bij-
na in het spel niet voor en 
met gemak is de set voor 
Mixed 21-9. In de tweede 
set is de Gemert dame vol-
ledig de kluts kwijt met 
21-4 gaat de partij naar 
Anja en meteen ook de to-
tale wedstrijdwinst met 5-3 
gaan de opaenomasop-
eenna met de winst strijken 
en klimmen meteen 2 
plaatsen op de ranglijst.

Ik wil elk teamlid bedanken 
voor hun persoonlijke inzet 
we hebben weer een 
mooie badminton avond 
gehad en nu eindelijk ook 
een eens overwinning dit is 
een goede afsluiting van 
het eerste deel van de 
competitie, graag tot in het 
nieuwe jaar.

Vandaag hebben we een 
tegenstander waarbij het 
altijd gegarandeerd gezel-
lig is als je er tegen speelt. 
Dit komt door de historie 
die Mixed heeft met het 
toernooi van deze vereni-
ging. Helaas hebben we 
de laatste twee jaar ver-
stek moeten laten gaan 
omdat er niet genoeg le-
den waren om één of 
meerdere teams samen te 
stellen. We spelen van-
daag tegen Heiakker 2. 
Met een compleet team 
trappen we de wedstrijd af 
maar er zijn wel wat pijn-
tjes hier en daar. Marieke 
heeft last van haar rug. Ze 
zit vanaf haar nek tot onder 
haar schouderbladen in de 
tape. Maarten heeft al een 
tijdje last van zijn boven-
been maar hij denkt nog 
steeds dat hij 18 is en dat 
het wel goed komt met een 
beetje beweging. Vanwege 
de pijn aan haar rug heeft 
Marieke aangegeven maar 
één partij te willen spelen. 
Dit wordt een gemengd 
dubbel samen met Teun. 
Zij nemen het op tegen Es-
ther (de zus van…) en 
Henry. De partij wordt ge-
speeld en gewonnen (21-
18 en 21-14) op de wissel-
baan terwijl Maarten en 
Veerle op baan 14 hun 

Mixed 6 , 
Derde klasse 1

kunsten aan het vertonen 
waren. In de eerste set 
kwam Maarten bijna niet 
van zijn plaats omdat zijn 
been niet mee wilde wer-
ken toen na de eerste set 
de spiertjes weer een 
beetje warm waren ging 
het wel beter. De eerste 
set werd 13-21 en de twee-
de 21-23. Helaas (of maar 
goed) geen derde set voor 
Maarten en Veerle.
De eerste set van de heren 
dubben van Teun en Tonny 
was een makkie maar in 
de tweede set moesten ze 
aan de bak. Ze haalde een 
wel verdiend punt binnen 
met 21-10 en 22-20 als set-
standen. De dames dubbel 
ging een beetje moeizaam 
van start Veerle en ik heb-
ben nog nooit een partij 
samen gespeeld. Het ging 
niet heel slecht maar de 
communicatie kon nog wel 
wat beter. De eerste set 
ging nipt verloren maar in 
de volgende sets was de 
tegenstand gebroken en 
met 21-23, 21-14 en 21-13 
ging het punt naar Mixed. 
Voor de goede tellers was 

2de klasse 1

1 BCV 3 7-28

2 Mixed 4 5-26

3 Phoenix 3 5-23

4 Gemert 5 5-22

5 SRH 2 5-19

6 BCAB 5 6-18

7 Ganzeveer 4 5-16

Topklasse
1 Con Brio 1 6-45

2 Gemert 1 6-34

3 Mixed 1 6-23

4 Ganzeveer 1 6-20

5 Gemert 2 6-20

6 Phoenix 1 6-14

7 Con Brio 2 6-12

3de klasse 2

1 Mixed 5 6-37

2 Mierlo 4 6-34

3 Sm Bruang 4 6-32

4 Con Brio 8 6-25

5 Mixed 7 6-14

6 Ganzeveer 5 6-13

7 Gemert 7 6-13

Overgangsklasse 1

1 Mixed 2 6-28

2 Mierlo 2 6-26

3 Fair Play 1 6-25

4 Ganzeveer 3 6-23

5 Sm Bruang 2 6-23

6 Brabantia 3 6-22

7 Boemerang 1 6-21

Standenlijst

3de klasse 1

1 Hanevoet 5 6-35

2 Gemert 6 5-24

3 Con Brio 7 5-21

4 Mixed 6 5-19

5 Rooise BC 2 5-19

6 Heiakker 2 5-13

7 Never down 2 5-13

er dus een voorsprong van 
3-1. Maarten stond op het 
formulier om de eerste sin-
gel te gaan spelen maar 
het gezonde verstand en 
een beetje dwang van zijn 
teamgenoten hebben hem 
doen besluiten om toch 
niet te spelen. In overleg 
met de tegenpartij heeft 
Teun de eerste singel ge-
speeld. De eerste set ge-
weldig daarna kreeg de te-
genstander grip op het 
spel van Teun en de vol-
gende twee sets gingen 
helaas verloren. Set stan-

den: 21-11, 14-21 en 15-
21. De dames singels wer-
den hierna gespeeld. 
Veerle en ik moesten spe-
len tegen de dames waar-
tegen we ook de dames-
dubbel hebben gespeeld. 
Samen waren deze dames 
redelijk sterk maar in de 
singel bleek het een mak-
kie. Veerle won met 21-8 
en 21-10 en ik met 21-12 
en 21-9. Er waren inmid-
dels 5 partijen in de pocket 
dus de winst was binnen 
toen Tonny de wei in 
mocht. Hij mocht het opne-

men tegen Henry en ze 
gingen heel voortvarend 
van start. Toen het negen-
de punt van de wedstrijd 
werd beslist, sloeg het 
noodlot toe. Tonny voelde 
iets in zijn kuit en had zo-
veel pijn dat hij de partij 
niet kon uitspelen. Het is 
maar goed dat we nu tot in 
januari rust hebben zodat 
alle pijntjes behandeld 
kunnen worden. Na nog 
een borrel in de ‘kantine’ 
gingen we ondanks de 
winst een beetje down 
naar huis

Door Angela v Gelder

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

Auto en Motorrijschool 

DE JONG

Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

Programma en uitslagen senioren

Programma januari 2015
wo 07-01 Mixed 2-Mierlo 2 12

Mixed 7-Mixed 5 15

do 08-01 SRH 2-Mixed 4 12

wo 14-01 Phoenix 3-Mixed 4 12

do 15-01 Mixd 3-Hanevoet 4 5

Rooise BC 2-Mixed 6 1

wo 21-01 Phoenix 1-Mixed 1 15

Sm Bruang 2-Mixed 2 14

Sm Bruang 3-Mixed 3 11

do 22-01 Never Down 2-Mixed 6 3

wo 28-01 Mixed 4-Gemert 5 11

Mixed 5-Mierlo 4 2

Sm Bruang 4-Mixed 7 3

do 29-01 Mixed 6-Gemert 6 4

04-02 Ganzeveer 5-Mixed 5 14

wo 25-2 Mixed 1-Gemert 2 13

do 26-2 Hanevoet 5-Mixed 6 2

Uitslagen
19-11-14 Boemerang 1- Mixed 2 1-7

Con Brio 6 - Mixed 3 3-5

20-11-14 Con Brio 1 - Mixed 1 1-7

26-11-14 Mixed 1 - Gemert 1 2-6

Mixed 3 - Fair Play 2 4-4

Con Brio 8 - Mixed 7 6-2

03-12-14 Mixed 2 - Brabantia 3 6-2

Sm Bruang 4 - Mixed 5 3-5

Mixed 7-Gemert 7 5-3

17-12-14 Mixed 1-Ganzeveer 1

Scoringspercentages  Heren

TOTAAL
s w %

1 Martin Kuijpers 18 17 94
2 Martijn v Oeffel 13 12 92
3 Ruud v Kilsdonk 12 11 92
4 Max v Riet 10 08 80
5 Ton Slaets 13 10 77
6 Rob Hollanders 11 08 73
7 Gert Lahaije 18 13 72
8 Jeroen Lutterman 10 07 70

 

Scoringspercentages  Dames

TOTAAL
s w %

1 Anniek v Leuken 15 14 93
2 Lisa v Vijfeijken 8 7 88
3 Evi v Rixtel 15 12 80
4 Evelien Kuijpers 15 12 80
5 Anke v Dijk 13 10 77
6 Dorien Maas 11 8 73
7 Ellen Kuhn 11 7 64
8 Veerle v Riet 9 5 56
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Hallo Jongens en meisjes.

Wat leuk de minimiks thuis in de brievenbus, met 

een kerstkaart op de voorpagina.

Omdat jullie door de feestdagen deze maand maar 

1 trainingsavond hebben en omdat we jullie toch 

nog graag een nieuwe minimiks wilden overhandi-

gen hebben we voor deze oplossing gekozen. Ik 

zou zeggen leg of hang hem tussen alle kerstkaar-

ten die je krijgt en show hem aan de mensen die 

tijdens de feestdagen op bezoek komen. 

Er staat weer vanalles in. Om te beginnen natuurlijk 

een leuk verslag over de zwarte pieten die in no-

vember hier op bezoek kwamen.  De kleinste piet 

gaf mij voor verstrek nog een leuk gedicht met de 

vraag of ik het in de minimiks wilde plaatsen. 

De Mixedpen is geschreven door Kelly de Louw en 

we hebben weer een paar nieuwe leden. 

Ook is er weer competitie gespeeld, in de verslagen 

kun je lezen hoe het met de teams gaat. 

De puzzel is deze keer een woordsudoku. 

In het nieuwe jaar 2015, staat er weer van alles te 

gebeuren. Op 25 januari is er ons jeugdtoernooi, de 

competitie gaat weer verder en er wordt natuurlijk 

nog een vriendjesavond en een ouder-kind avond 

georganiseerd. De voorbereidingen voor het kamp 

zijn weer in volle gang. In de volgende minimiks hier 

meer over. 
De jeugdcommissie 

en de redactie wensen juliie allen 

Prettige Feestdagen en een sportief 2015. 

Veel lees, kijk en puzzelplezier en tot volgend jaar

Marlie Fransen.

Op de foto’s: Novi Wieland, Leslie Heerdink, 
Lucas van Deursen en Robin Slaets.
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Zwarte pieten op bezoek   

Met de groeten 
van Sint.

Op vrijdag 28 november 
hebben we met de jeugd 
Sinterklaas gevierd. De 
zaal was omgetoverd in 
een groot pakjes festijn, 
Na wat uitleg van Monika 
en het indelen van de 

groepjes konden de kinde-
ren op de verschillende ba-
nen allerlei spellen spelen. 
Spellen die te maken had-
den met pietengym. Voor 
aanvang van het eerste 
spel kwamen er plotseling 
3 pieten met heel veel la-
waai de tribune af. Ze had-
den gehoord dat wij pieten-
gym zouden gaan doen en 

wilden 
graag met 
ons mee-
doen.  Ver-
der waren 
ze erg be-
nieuwd of 
de mixed-
jeugd alle 
spellen 
goed zou-
den uit-
voeren. Er 
moesten 
pakjes 

overgegooid en gestapeld 
worden. Ook moest er 
goed samengewerkt wor-
den. De kinderen werden 
door de pieten uitgedaagd 
met de spellen en de pie-
ten werden door de kinde-
ren uitgedaagd met een 
potje badminton. Bij elk 
spel hing de uitleg in dicht-
vorm aan het net. 

De volgende spellen wer-
den gespeeld.

1) Door samen te wer-
ken kun je dit spel win-
nen en de pepernoten 
weer innen. De pakjes 
samen vast houden, 
met links of met 
rechtsslaan, Dat zal 
toch wel goed gaan….

Er moest een badminton-
wedstrijd gespeeld worden 

Verstopt in 
een pakje 
moest er nu 
een wedstrijd 
gespeeld wor-
den. Weer 
een echte uit-
daging. Met 
weinig zicht 
toch een shut-
tle terug 
slaan.  Pieten 
hebben ‘s avonds ook 
vaak weinig zicht in het 
donker maar toch waag-
den ze zich hier niet aan, 
Zij vonden badmintonnen 
al moeilijk genoeg zonder 
pak op hun hoofd. 

3) Sinterklaas kapoen-
tje, gooi wat in mijn 
schoentje, gooi wat in 
mijn laarsje, dank u 
sinterklaasje.

terwijl de kinderen met 
pakjes aan elkaar vastza-
ten. Dit viel niet mee, op-
slaan met 1 hand is echt 
heel moeilijk. Maar er wer-
den snel oplossingen ge-
vonden. 

 2) Zwarte Piet, Wiede 
wiede wiet. Je hoort 
de shuttle wel maar je 
ziet hem bijna niet!

Een mooie gelegenheid 
dus om de service te oefe-
nen.

4)Met treuzelen red je 
het hier niet, Wij zoe-
ken namelijk de snel-
ste piet. 

Op baan 4 werd je snel-
heid getest. De Shuttle 
Run met pakjes en shut-
tles.

5) Wie hoog slaat en 
daarna gaat bouwen,
krijgt van de Sint veel 
vertrouwen. De hoog-
ste toren wint.  En je 
krijgt veel respect van 
de Sint. 

In de eerste groep werd dit 
spel door veel kinderen 
gespeeld. Er werden hoge 
torens gebouwd en ook 
werden ze vakkundig door 
zwarte piet weer omver 
gegooid. In de tweede 
groep werd dit spel ver-
vangen door het spel op 
baan 6. Een wedstrijd spe-
len zonder dat je je tegen-

1

2
3

4
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6) Gooien met pakjes, 
dat vindt piet simpel.
Hij slaagt hiervoor met 

5

5

6

vlag en wimpel.

Nu moesten er pakjes wor-
den overgegooid. Met het 
pakje in je hand mocht je 
niet lopen, toch moest het 
pakje naar de overkant. 

7) Zwarte Piet gaat van 
dak naar dak, door de 
schoorsteen gaat hij 
met gemak. Hij weet 
precies hoe het moet. 
Kan jij het ook zo 
goed?

Het laatste spel was na-
tuurlijk de pietengym.
Er werd gestreden tegen 
de pieten.

8) Fietsen, rennen, 
klimmen, pieten hou-
den wel van gymmen. 
Het is natuurlijk altijd 
goed, als je iets aan je 
conditie doet. Wij ko-

7

men elke vrijdagavond 
hier, om badminton te 
leren, met veel plezier. 
Laat nu maar zien wat 
je al kan en geniet er 
lekker van!

In het tweede uur wilden 
de pieten graag een echte 
wedstrijd spelen. De Pak-
jes Run werd vervangen 
door een echte wedstrijd. 
De avond werd door beide 
groepen afgesloten met 
een lekkere kop chocolade 
melk met slagroom. En na-
dat de kinderen met de 
pieten op de foto waren ge-
weest kregen ze nog alle-
maal namens de Sint een 
chocolade Sint van de pie-
ten,.

Wat een feest ! 

Jullie zullen wel denken, een bericht van zwarte piet?
Die is toch al lang terug naar Spanje, of niet?
Ja, maar dit gedicht heb ik voor vertrek aan Marlie gegeven,
Zodat zij het nog een plaatsje in de minimiks kon geven.

Ik heb een keer stiekem vanaf de tribune naar de jeugd zitten 
turen, 
En heb goed kunnen zien hoe de jeugdcommissie jullie sturen. 
Eerst dacht ik wat spelen ze met een raar balletje!
Maar het is een shuttle, wat een gek gevalletje. 

Ik hoorde de trainers allerlei gekke kreten door de zaal roe-
pen,
En moest me voor een uitleg op de voorzitter beroepen.
Jullie moeten bijvoorbeeld ‘droppen’.
Nou ja dacht ik, ze gaan de kinderen toch niet met snoep 
volproppen?
Maar nu weet ik dat de shuttle net over het net moet vallen,
zodat de tegenstander hem niet terug kan knallen.
En dan wordt je weer uitgemaakt voor ‘klier’!
Die kinderen zijn toch allemaal hartstikke lief hier?
Nee dan moet de shuttle helemaal naar de achterlijn van het 
veld
Als je dat eenmaal kan ben je een held.

Ja jullie doen allemaal je best met plezier,
de beste badmintonners vindt je hier. 
Nu heb ik met jullie mee mogen doen.
En ik vind mezelf een echte oen.
Wat is het toch een moeilijk spel
Ja echte training helpt daarvoor wel.
Aangezien ik dol ben op sporten.
Ga ik me in Spanje op badminton storten.
Vraag ik Sinterklaas een racket en shuttle in mijn schoen
Kan ik volgend jaar weer met jullie meedoen!
                                                                               Gr van Piet

8

stander ziet. En dat valt 
echt niet mee.
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Nieuwe jeugdleden   

 
Floor Swinkels is 11 jaar en zit in Groep 7 van Bassischool 
de Raagten bij juf Lucie en Martha . Ze is sinds enkele weken 
weer begonnen met Badmintonnen omdat ze het super leuk 
vind en het toch wel een beetje heeft gemist. Ze kent best wel 
veel mensen bij Mixed, 2 klasgenootjes zitten ook bij Mixed 
namelijk Brady en haar beste vriendin Novi en natuurlijk haar-
papa, Ome Ruud, Tante Marlie, Bas en Lieke. Ze zit ook bij 
Dansvereniging DeDe. Op vrijdag avond heeft ze  nu een 
lekkere sport avond, eerst een uurtje dansen en dan meteen 
door naar badminton. Ze speelt nu nog geen competitie 
maar wil dit misschien het komende seizoen wel weer 
gaan doen. Verdere hobby's van Floor zijn tekenen en 
met vriendinnen af spreken. Wat ze later wil gaan wor-
den weet ze nog niet.

Xaxie Eekels is 10 jaar en zit op de SBO Petrus Donders School, 
speciaal onderwijs. Ze zit hier in groep MB3 (groep 6,7) bij juf Bregje 

en Marieke. Xaxie was aan wezig op 5 oktober bij Leef je in, leef je 
uit in Aarle-Rixtel. Hier heeft ze kennis gemaakt met het badmin-
ton, en dit leek haar wel wat. Jaaaaa, ze vindt het badmintonnen 
nu heel leuk, je kunt het in je eentje doen en met een heel team. 

Ze kent wel enkele mensen binnen BC Mixed. Zo was Anniek haar 
leidster bij Hiep Hoi en Eva kent ze van school. Pietertje kent ze via 

haar mama, zij brengt hem namelijk naar school met de taxi. Ze 
vindt droppen en smashen het leukste en wil graag competitie 

gaan spelen. Haar hobby’s zijn knutselen en sieraden ma-
ken met haar moeder. Ze heeft nog wel een ideetje voor 
BC Mixed en dat zijn metalen plaatjes voor op de bekers 

in plaats van een papieren blaadje.Haar vader kan Mixed 
daar wel mee helpen.

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

Beer

Hallo, ik ben Kelly de 
Louw.
Ik ben 12 jaar en geboren 
op 5 Februari.
Ik heb 2 broers, Jeri (16) 
en Maikel (18) en woon in 
Mariahout.
Dit wordt mijn 4e jaar bad-
minton en mijn 3e compe-
titiejaar.
Ik vind badminton nog 
steeds super leuk en ben 
van plan er nog heel lang 
mee door te gaan.
Het leukst vond ik het 
kamp, en ik ga dit jaar 
waarschijnlijk ook weer 
mee. 
Ik zit op Commanderij Col-
lege Gemert, Sleutel-
bosch waar Imke, Pleun 
en Vera ook opzitten.
Mijn klas is H1A en Pleun 
die ook badminton speelt, 
zit in mijn  klas!
Ik heb ongeveer 3 jaar to-
neel gespeeld, maar daar 
ben ik nu mee gestopt. Ik 
spreek graag af met vrien-
den en vriendinnen.

Mijn favoriete vakantieland 
is Italië, lekker zonnig en 
een mooi land. Vorige zo-
mer zijn we er nog ge-
weest, deze zomer weten 
we het nog niet.
En mijn favoriete boeken 
zijn van de “hoe overleef ik 
serie.”
Ik ben fan van PSV en 
vooral van Memphis De-
pay.
Ook ben ik een grote fan 
van Romeo Beckham.
Graag kijk ik Brugklas en 
Dokter Tinus.
Mijn favoriete film is let be 
cops.

Als ik eten mag kiezen dan 
wordt het altijd  pizza of 
poffertjes.
Mijn lievelingsdier is een 
hond, die heb ik al een 
sinds mijn tweede, in de 
zomervakantie is mijn 
hond Luca overleden.
Nu hebben we een nieuwe 
hond, Woody. 
Hij is nog erg druk en 
speels.
Het is een engelse sprin-
gersspaniel, en hij is onge-
veer 5 maanden.
Dit was een stukje over 
mij, 
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Verslagen jeugdcompetitie

Mixed 1, C-klasse

Door Ton Slaets

Op zondag 23 november 
speelde de jeugd van 
Mixed 1 weer twee com-
petitiewedstrijden. De 
tegenstanders waren 
Con Brio en Boemerang. 
Tegen Con Brio had het 
team al eerder gespeeld, 
maar Boemerang was 
nog onbekend. Bij een 
goed resultaat kon het 
team de tweede plaats 
bereiken.

Het team van Con Brio 
speelt dit jaar voor het 

eerst competi-
tie. De jon-
gens en mei-
den verliezen 
alle wedstrij-
den tamelijk 
kansloos. 
Hierdoor is de 
motivatie niet 
zo groot. Te-
gen Mixed 
was het team 
zelfs niet com-
pleet. Twee 
spelers waren 
vergeten dat 
ze moesten 
spelen. De 
teamleidster heeft er nog 
alles aan gedaan om ze 
naar de hal te krijgen. Voor 
de wedstrijd tegen Mixed 
was dat te laat. De tweede 
wedstrijd waren ze wel 
compleet. Vanwege het in-
complete team zijn de 
wedstrijden gespeeld die 
mogelijk waren. Later heb-
ben de dames van Mixed 
nog een damesdubbel ge-
speeld met het enige meis-
je wat er van Con Brio was. 
Het werd toch een gezelli-
ge wedstrijd. De 8-0 winst 
voor Mixed was van onder-
geschikt belang.
Boemerang is een tegen-
stander van een andere 
orde. Met een controle-
freak als teamleider stond 
het team op scherp tegen 
Mixed. Misschien wel iets 

te scherp. Een team bege-
leiden is ook een kunst zul-
len we maar zeggen. Mixed 
bleef relaxed onder de situ-
atie. Na de dubbels was 
het 2-2. In de singles sloeg 
Mixed genadeloos toe. Mi-
chael, die niet helemaal 
zijn dag had en waarschijn-
lijk te veel koetjesrepen 
had gegeten uit de snoep-
trommel van Indy verloor 
helaas zijn wedstrijd. Maar 
zowel Indy, Calvin en 
Robin wonnen zeer over-
tuigend. De 5-3 winst was 
een feit. 
Mixed staat nu op de twee-
de plaats. In maart 2015 
gaat de competitie verder. 
Tot die tijd gaan we goed 
trainen zodat we klaar zijn 
voor het slot van de com-
petitie

Winterstop voor 
Mixed 1

Michael Hollanders

Mixed 2, E-klasse

Mixed 4, G-klasse

Door Angela van Gelder

Op zondag 7 december 
trok Mixed 4 met drie da-
mes en drie heren naar 
Helmond. Niet om Sinter-
klaas uit te zwaaien maar 
om punten binnen te halen 
in de laatste wedstrijd voor 
de ‘winterstop’.
Pleun was nog aan het na 
genieten van Sinterklaas 
en Romy was er ook niet 
bij. Daar Kelly als heer 
speelt betekende dit voor 
het team dat we vier heren 
hadden en twee dames. 
De partijen werden weer 
netjes verdeeld door de 
teambegeleiders en vol 
goede moed gingen we 
van start. Mierlo 9 is al ja-
ren een geduchte tegen-
stander van ons team en 
dat was aan de kinderen te 

merken. Toch ging het 
zeer voortvarend. Lucas 
en Imke konden de eerste 
GD niet winnen maar wis-
ten, na een belabberde 
eerste helft, toch nog 22 
punten te halen. Kelly en 
Jente maakte het tot het 
einde spannend. Dan 
stonden ze weer voor en 
dan weer achter uiteinde-
lijk was het toch een nette 
overwinning met 30-25. 
De dubbels mochten van 
start, voor onze kids was 
het even zoeken want 
onze tegenstander speel-
de achter elkaar. Hierdoor 
kwam er veel ruimte vrij 
langs de zijlijnen maar wa-
ren we toch niet bij machte 
om daar gebruik van te 
maken. Olaf en Andrew 
verloren met 15-30 en 
Imke en Jente wisten nog 
heel knap 25 punten te ha-
len. De tussenstand is in-

Op 23 november moest 
Mixed 2 weer aantreden in 
de competitie. Er stonden 2 
wedstrijden op het pro-
gramma. De eerste wed-
strijd tegen Mierlo 7 en de 
tweede tegen Ganzeveer 2.
Mierlo 7 is een van de 
zwaardere tegenstanders. 
Mixed ging goed van start. 
Beide gemengddubbels 
werden gewonnen. Zowel 
Anne en Koss als Jadzia 
en Nick wisten hun partij 
vrij gemakkelijk te winnen. 
In de dubbels ging het min-
der goed. HIer kon men de 
partij niet in winst omzet-
ten. De dames dubbel was 
heel spannend met 30-28 
werd er net verloren. In de 
enkelspelen wist alleen 
Anne de winst naar zich 
toe te trekken. Het werd 
dus 5-3 voor Mierlo 7 maar 
het had ook net andersom 
kunnen zijn.  Tegen Gan-
zeveer 2 ging het een stuk 
gemakkelijker. Alle partijen 
werden met gemak gewon-
nen. De meeste tegen-
stand werd nog gegeven in 
de gemengddubbel van 
Nick en Jadzia, hun tegen-
standers haalden 18 pun-
ten. Jadzia wist haar partij 
het verst te winnen. Zij gaf 
haar tegenstandster maar 
3 punten. Mixed 2 staat nu 
op een vijfde plaats en la-
ten Someren 1 en Ganze-
veer 2 achter zich. 
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Door Marlie Fransen
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E KLASSE
1 Mierlo 7  10-48

2 Mixed 3  8-44

3 Brabantia 2  10-43

4 Phoenix 2  8-43

5 Mixed 2  8-36

6 Someren 1  8-11

7 Ganzeveer 2  8-2

G KLASSE
1 Mierlo 9  10-63

2 Hanevoet 2  10-51

3 Bakel 3  10-47

4 Mixed 4  10-39

5 Hanevoet 3  10-33

6 Phoenix 4  10-07

48 49

Het is weer zover, onze in-
middels ervaren badmin-
tonners van mixed 5 mo-
gen weer aan de slag. Van-
daag was het de beurt aan 
de altijd coole Finn, het 
breekijzer Sem, de bloed-
linke Suzie en de kanons-
kogel Neva.
De strijd voor de eerste 
winst in de competitie is 
vandaag tegen BCV '73 4. 
Het belooft een spannende 
ochtend te worden want de 
twee teams zijn aan elkaar 
gewaagd. Voor de eerste 
gemengd dubbel gaan 
Neva en Finn de baan op, 
ze zijn super geconcen-
treerd en winnen de partij 
met 30-25, zo het eerste 
punt is binnen. Daarna zijn 
Suzie en Sem aan de 
beurt, in een spannende 
wedstrijd, waarbij beide 
koppels om en om punten 
pakten, gingen de vrien-
den van Mixed met een 30-

Mixed 5, H-klasse

Door Teun vd Vorst

Feest voor Mixed 5

Standenlijst jeugd

C KLASSE
1 Mierlo/Bakel 4  8-59

2 Mixed 1  8-39

3 BCAB 1  6-32

4 Brabantia 1  6-23

5 Boemerang 1  6-23

6 Ganzeveer 1  8-14

7 Con Brio 2  6-2

H KLASSE
1 Brabantia 3 10-63

2 Bakel 3 8-56

3 Mierlo 10 8-48

4 Con Brio 4 8-30

5 BCV’73 4 10-16

6 Mierlo 11 8-14

7 Mixed 5 8-13

was inmiddels 4-3, dus 
met de laatste partij, de 
singel van Sem, moest de 
winst binnen gehaald wor-
den. De begeleiders ston-
den met een hartslag van 
180 langs de kant, en de 
wedstrijd sloop langzaam 
naar een spannendste cli-
max ooit!!! De punten wer-
den om en om binnen ge-
haald, Sem streed moedig 
en sloop punt voor punt 
richting de 29, toen de 
stand 29-29 was werd ie-
dereen gek van de span-
ning, het was niet meer te 
houden..............maar het 
laatste punt werd gepakt 
door Sem en iedereen 
vloog elkaar in de armen 
en het was een groot 
feest.......waar is dat feest-
je............HIER IS DAT 
FEESTJE!! En met een 

29 winstpartij van de baan! 
Intussen was er een extra 
baan bij gekomen waar-
door de singels van Neva 
en Finn tegelijk gespeeld 
konden worden. Beiden 
wisten "as cool as ice" de 
winst te pakken en het 
stond nu 4-0 voor 
Mixed.........maar  de druk 
bleek wel een beetje hoog, 
ze wilde ook zo graag win-
nen. De heren dubbel en 
de dames dubbel waren 
weer bloedstollend span-
nend maar beide werden 
verloren met 26-30 BCV 
begin weer dichterbij te ko-
men.
Toen mocht Suzie aan de 
slag om te proberen haar 
singel te winnen, in een 
moedige strijd ging ze fier 
van het veld af met haar 
behaalde 19 punten. Het 

verdiende zak chips gin-
gen onze helden van 
Mixed 5 weer naar huis!!!
Groeten Teun

Neva vd Vorst

middels 1 voor Mixed en 3 
voor Mierlo. Op naar de 
singles, Olaf, Imke, Kelly 
en Jente mochten voor de 
eer van Mixed gaan strij-
den. Helaas kwam alleen 
Jente ongeschonden uit de 
strijd. Zij won haar partij 
met 30-24. De andere heb-
ben ook hun best gedaan 
en ondanks dat Olaf ruim 
achter stond, bleef hij 
vechten tot aan het laatste 
punt. Hij haalde 9 punten in 
zijn single.
Daarna werd de wedstrijd 
tegen Phoenix 4. Kelly had 

al haar energie gestopt in 
het eerdere partij. On-
danks drinken, suiker en 
nog wat van die dingen, 
ging de duizeligheid niet 
weg. Zij is samen met haar 
vader en moeder naar huis 
gegaan. Met twee dames 
en drie heren zijn we ver-
der gegaan. En…….we 
hebben alle partijen ge-
wonnen!! Als je het zo 
leest dan lijkt het een mak-
kie te zijn geweest maar 
dat is toch niet helemaal 
waar. Even een stukje sta-
tistieken: 1 partij gewon-

nen tot de 25; 3 partijen 
gewonnen tussen de 20 en 
25; 3 partijen gewonnen 
tussen de 10 en 20 en 1 
partij gewonnen onder de 
5 tegen punten.
Jongens en meisjes, jullie 
teambegeleiders zijn weer 
trots op jullie. Daag Sinter-
klaasje, tot het volgende 
jaar!
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Programma Januari-Maart
11-01 9.30 Brabantia 2-Mixed 2 10

11.15 Mixed 2-Phoenix 2 14

9.30 Ganzeveer 2-Mixed 3 14

11.15 Mixed 3-Brabantia 2 10

9.30 Con Brio 4-Mixed 5 13

11.15 Mixed 5-Bakel 3 13

15-3 9.30 Brabantia 1-Mixed 1 2

Uitslagen en programma jeugd

Uitslagen

23-11-14 Con Brio 2-Mixed 1 0-8

Mixed 1-Boemerang 1 5-3

Mierlo 7- Mixed 2 5-3

Ganzeveer 2-Mixed 2 0-8

30-11-14 Mixed 5- Brabantia 3 0-8

Mixed 5- BCV ‘73 4 5-3

07-12-14 Mixed 4-Mierlo 9 2-6

Phoenix 4-Mixed 4 0-8

Scoringspercentages  Jongens

TOTAAL
s w %

1 Nick Meulensteen 17 14 82
2 Nick vd Elzen 18 13 72
3 Michael Hollanders 18 12 67
4 Andrew Bots 13 7 54
5 Olaf van Gelder 17 9 53
6 Lucas van Deursen 21 11 52
7 Calvin Bots 14 7 50

 

Scoringspercentages  Meisjes

TOTAAL
s w %

1 Pleun Schenk 11 10 91
2 Meike v Zutven 18 16 89
3 Novi Wieland 8 7 88
4 Eefje v Bommel 14 11 79
5 Lieke Fransen 11 8 73
6 Indy Raaijmakers 14 9 64
7 Anne Meulensteen 18 11 61

 

11.15 Mixed 1-Ganzeveer 1 1

9.30 Bakel 2-Mixed 4 12

11.15 Hanevoet 3-Mixed 4 13

9.30 Mixed 4-Hanevoet 2 13

11.15 Mierlo 9-Mixed 4 15

PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

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

Het schema hieronder bestaat uit 9 vakken, die elk weer 9 kleine vakje bevatten. 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 ‘Kerstfilm’. Kun jij het blok 
zo invullen dat in ieder vakje alle letters van het woord kerstfilm staan? Iedere letter 
mag maar één keer in elke rij, kolom of blok voorkomen.

Woordsudoku
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Prikbord

9 januari Kaarttoernooi. 

2 januari 
Nieuwjaars
receptie




