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De medewerkers aan 
deze Minimiks:
Inge v Griensven, Anniek v 
Leuken, Jeroen Lutterman, 
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.
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Van de redactie...

 
   

Redactie
Ruud Fransen

Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven

Marlie Fransen 
(lay out)

Er is weer flink gebadmintond de afgelopen maand. Een 

aantal succesvolle toernooien, de cubkampioenschappen, 

competitiewedstrijden en ook wedstrijden en een cup bui-

ten de bond.
In deze mooie en volle miks vind je daar van alles over 

terug.
 
Ik mag nu zelf inmiddels alweer een jaar genieten van een 

akelige blessure. Badminton zit er niet meer in de komende 

maanden en wellicht langer. Dat betekent dat ieder bezoek 

aan onze badmintontempels een dubbel gevoel geeft. De 

vreugde van het plezier van het spel van anderen over-

heerst de wil om geblesseerd weer te gaan spelen. In de 

afgelopen jaren zag ik regelmatig mensen die zich in aller-

lei stellages hesen om toch maar die baan op te kunnen. Ik 

snap het volledig. Ik kijk dan liever naar dn Deem die zich 

door wat pijntjes heenbijt en vooral voor zijn plezier speelt. 

Nog steeds om te winnen, maar wel met erg veel plezier.

Afgelopen week waren er de clubkampioenschappen. Ik 

kan je vertellen dat ik met enorm plezier een hele bult aan 

wedstrijden heb geteld. Allemaal even leuk en even mooi. 

Van de allerkleinsten, die iedere vrije baan opstormen, tot 

de al wat leeftijdsgevorderden, welke nog immer geestdrift 

en inzet hebben.
Wat was het ontzettend heerlijk om een partij te tellen tus-

sen jong talent en wat minder jonge toppers (de wedstrijd 

tussen Max en Stan). Geen onvertogen woord op of buiten 

de banen. Wauw, wat een reclame voor de sport en de 

vereniging, maar vooral ook voor de spelers zelf.

Een dergelijke uitdraging is eigenlijk ook samengebracht en 

gesymboliseerd door een hele mooie prijs welke je niet kan 

winnen maar wel mag verdienen. De Barry van Heerwaar-

den sportiviteitsprijs. Dit jaar mocht deze worden uitgereikt 

aan Anja Beekmans. Anja is daarmee voor een vol jaar de 

uitdraagster voor respect, plezier en badmintonvreugde. 

Proficiat

 Arne

Agenda
10 en 17 December: Eerste ronde bekerwed-
strijden HBB
12 December: Zaal gesloten alternatieve avond
26 December: Zaal gesloten Kerstmis
27 December: BC Phoenix Oliebollen jeugdtoer-
nooi
2 Januari: Nieuwjaarsreceptie
9 Januari: Zaal gesloten wegens opbouw kwizut
25 Januari: Open jeugdtoernooi BC Mixed
22 maart: HBB toernooi
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

Martijn Coppens
Suzanne Bouman

Peter Bouman
Ilja Reijnders

Erwin Reijnders
Alex v Lieshout

Ruud Endevoets
Kiky Mennen
Bregje Hoeks
Pien Sijmens

Anke vd Kruijssen
Tim van Lieshout
Katja vd Vorst
Thomas vd Molengraaf

Van NSL naar SL: Martijn van Oeffel 
Dena van den Berk

Van SL naar NSL: Noortje vd Eijnde

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes To-

taal
Jeugd 20 29 49
Senioren 50 59 109

Ereleden 1 5 6
Totaal: 51 64 20 29 164



MINIMIKS  november 2014MINIMIKS november 2014

Van jullie voorzitter

4 5

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.

Met een goed gevoel heb ik de afgelopen Algemene Leden-
vergadering beleefd. Tijdens de voorbereidingen ervan heb ik 
gemerkt dat we een super druk seizoen achter de rug hadden 
en zag ik tegelijkertijd dat er ook in de komende periode weer 
van alles op het programma staat. Kortom: we zijn als vereni-
ging goed bezig, laten ons regelmatig zien bij diverse evene-
menten en we groeien gestaag. Dit doen we niet alleen als 
bestuur, hieraan werken alle vrijwilligers in de diverse com-
missies hard mee. En ook onze leden dragen Mixed uit. Daar 

ben ik blij om en dat bevestigt mijn goede gevoel wat ik tijdens de ledenverga-
dering had.

Eén van de hoogtepunten van het seizoen is ieder jaar weer de clubkampioen-
schappen. Het clubgevoel is ook tijdens deze editie verder versterkt. Dankzij 
een perfecte organisatie van de Toernooi Commissie en het enthousiasme van 
alle deelnemers kijk ik terug op één van de gezelligste toernooien van de afge-
lopen jaren. Doelstelling voor volgend jaar is om het aantal deelnemers bij zo-
wel de jeugd als de senioren te vergroten. Hiervoor gaan we ons als bestuur 
extra inspannen.
Langs deze weg feliciteer ik nogmaals alle kampioenen en in het bijzonder mijn 
‘maatje’ Anja. Want ook dit jaar is de Barry van Heerwaarden Sportiviteitprijs 
weer zeer goed terecht gekomen. En het feit dat Piet, de vader van Barry, de 
prijs kwam uitreiken maakte het extra bijzonder.

Zoals gezegd staan er in de komende periode weer diverse activiteiten op het 
programma. Ik wil er één uitlichten waar ik bijzondere aandacht voor wil vragen. 
Op zondag 25 januari 2015 organiseert BC Mixed voor het eerst in vele jaren 
weer een Open Jeugdtoernooi. Alle verenigingen van de HBB met jeugdspelers 
zijn uitgenodigd en ook enkele verenigingen van Badminton Nederland. 
Ik zou alle jeugdleden van BC Mixed willen vragen om zich in te schrijven voor 
dit toernooi. Het is een mooie ervaring voor de nieuwe jeugdleden en een uitda-
ging voor de jeugd die al wat langer meedoet.

Op naar de feestmaand december! 

Ton Slaets.

                   

1 Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.30 uur.

2. Ingekomen en uitgega-
ne stukken
Ingekomen: Factuur van 
badmintonplanet.
Uitgegaan: Niets.

3. Notulen bestuursverga-
dering d.d. 27 augustus 
2014  
De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4 Financien
Niets.

5 Ledenbestand
Nieuw: Martijn Coppens, 
Suzanne Bouman, Peter 
Bouman, Alex van Lieshout, 
Ilja Reijnders en Erwin 

Reijnders. Gestopt: Anke 
van de Kruissen en Tim 
van Lieshout. Van SL naar 
NSL: Noortje van den Eijn-
de. Van NSL naar SL: Mar-
tijn van Oeffel en Dena van 
den Berk. De regeling on-
regelmatig spelend lid 
wordt afgeschaft. 

6. Commissies 
Recr.   –De beginnerscur-
sus start 26/9 met 2 nieuwe 
aanmeldingen. Jan en    
Dora hebben de training 
overgedragen aan Ruud 
Fransen en Toon Boetzkes.                     
JC:  -De week van het bad-
minton was een succes, de 
tribune zat vol.
Alle jeugd heeft in 1 groep 
getraind en die training was 
goed verzorgd door Marlie. 
-Op zondag 5/10 is “leef je 
in leef je uit”. We hebben 

daarvoor de
planning ontvangen. Dit 
verder doorgesproken en 
de taken verdeeld.   
Bac: -Mixed-Grill is prima 
verlopen.
TC: -Peter wordt de afge-
vaardigde in de TC.
 -De uitnodigingen voor de 
clubkampioenschappen 
worden snel verstuurd.                      
                 
7.ALV
Stan verstuurd de uitnodi-
gingen met de agenda en 
de notulen.
Verder is alles op tijd klaar.

8. Rondvraag
De volgende vergadering is 
op woensdag 22/10.

9. Sluiting
Ton sluit de vergadering 
om 00.15 uur.
          

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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1. Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.30 uur.

2. Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen: Niets.
Uitgegaan: Niets.

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

4. Financien
Peter wil graag een lijst 
van iedereen die een shirt 
heeft gehad zodra die 
allemaal zijn uitgedeeld.

5. Ledenbestand
Nieuw: Ruud Endevoets, 

Bregje Hoeks en Kiky Men-
nen. Gestopt: Thomas van 
de Molengraaf en Katja van 
de Vorst.
Van SL naar NSL: nie-
mand. Van NSL naar SL: 
niemand. Het verloop van 
het ledenbestand vanaf 
2012 bekeken aan de hand 
van een grafiek van Stan.

6. Commissies 
Recr. –Er zijn 4 recreanten 
die mee willen trainen en 
de 8 die al trainen willen 
ook wel langer. Mogelijkhe-
den bespreken met de 
trainers.                     
JC:  -Het aantal terugkom-
dagen blijft 2. 
Bac: -Sonja van Erp heeft 
zich beschikbaar gesteld 
voor de Bac. Zij vervangt 

de gestopte Canto Swin-
kels.
TC: -Het jeugdtoernooi is 
al uitgebreid besproken 
binnen de TC. 
PR: -Stukje over van de 
Graft met foto. Website: 
-Tekst beginnerscursus 
aanpassen.

7.ALV
De laatste puntjes bespro-
ken.

8. Rondvraag
De volgende vergadering 
is op maandag 24/11.
 
9. Sluiting
Ton sluit de vergadering 
om 23.30uur.
                   
          

Jadzia Spaan
Bas Fransen
Nick Meulensteen
Mark van der Aa
Lisa Versteegen
Claudia Krone
Dorien Maas
Gertjan Raaijmakers

           Allen  van harte 
              gefeliciteerd

Harrie van der Vegt
Max van Riet
Noortje van den Eijnde
Novi Wieland
Nick van den Elzen

23 nov.
24 nov.
25 nov.
26 nov.
28 nov.

6 dec. 
7 dec.

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

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 22-10-
2014
Aanwezig:  Ton Slaets, voorzitter.  Peter van Leuken, pen 
      ning  meester. Gert Lahaije, secretaris. Stan   
      van der Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans,  
      bestuurslid.

Notulen Jaarvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering B.C. Mixed d.d. 24 Ok-
tober 2014

1. Opening.
Om 22.35 uur opent onze 
voorzitter Ton Slaets de 
vergadering en heet ieder-
een van harte welkom, in 
het bijzonder de erevoor-
zitters, Jan Driessens en 
Ruud Fransen en de erele-
den Dora Polman en Peter 
van Leuken. Erelid Rien 
van Kessel is niet aanwe-
zig maar heeft
zich afgemeld.

Ton bedankt iedereen voor 
de goede opkomst waaruit 
de betrokkenheid blijkt van 
de leden.

Zoals gebruikelijk geeft 
Ton een terugblik op het 
afgelopen seizoen.
Dan blijkt dat er weer veel 
activiteiten zijn georgani-
seerd zoals de week van 

het badminton, de club-
kampioenschappen, sin-
terklaas, de badmintonin-
terland, de nieuwjaarsre-
ceptie, de kaderavond, de 
feestavond, de beginners-
cursus, een instuif, het be-
zoek van de shooters enz. 
Speciale vermelding krijgt 
natuurlijk het mee organi-
seren van de prijsuitreiking 
van Kwizut. Onder leiding 
van Ton en Anja is dit vlek-
keloos verlopen naar grote 
tevredenheid van de orga-
nisatie van Kwizut.
Dat er zich vrijwel moeite-
loos 80 vrijwilligers be-
schikbaar stelden zegt ook 
weer iets over de grote 
saamhorigheid binnen 
onze vereniging. Het 
mooie bedrag dat we daar-
voor hebben ontvangen 
zorgt voor een flinke finan-

ciële reserve. Die moet ten 
goede komen aan de le-
den.
Voorbeeld daarvan zijn de 
nieuwe clubshirts, waar de 
vereniging een behoorlijk 
deel van betaald. Goede 
ideeën die betaald kunnen 
worden vanuit die reserve 
zijn welkom.
Het moet wel badminton 
gerelateerd zijn. 
Ton sluit de inleiding af met 
de kernwoorden groei en 
clubgevoel, Alleen met z’n 
allen kunnen we er voor 
zorgen dat we een gezon-
de vereniging blijven    

2. Ingekomen/uitgegane 
stukken/mededelingen
Er is niets bijzonders in of 
uitgegaan, alle correspon-
dentie ligt ter inzage bij het 
secretariaat.
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zijn geen vragen. Het ver-
slag wordt onder dankzeg-
ging aan de penningmees-
ter goedgekeurd.

6. Verslag kascommis-
sie.
Dit verslag wordt Ruud 
Fransen voorgelezen. 
Voortaan zal het aftreden-
de lid van de kascommis-
sie het verslag voorlezen.
Het bestuur wordt dechar-
ge verleend voor het ge-
voerde financiële beleid. 
De kascommissie bestond 
uit Ruud Fransen, Maarten 
Maas                        en Paul 
Boelens.

7. Begroting 2014/2015
De begroting is te lezen in 
de Minimiks van Oktober 
2014. Peter geeft een alge-
mene toelichting op de be-
groting. De enige opval-
lende dingen zijn shuttles 
en de nieuwe shirts. Toon 
Slaets vraagt waarom er 
verschil zit in de zaalhuur 
senioren-jeugd. Peter ant-
woordt dat dit wordt ver-
oorzaakt doordat er vrij-
dagavonden zijn die alleen 
uitvallen voor de jeugd. De 
begroting wordt onder 
dankzegging aan de pen-
ningmeester goedgekeurd.

8a. Bedanken kaderle-
den
De volgende jubilerende 
kaderleden worden door 
Ton bedankt met een bos 
bloemen:
-   Toon Boetzkes:             25       

3. Notulen ALV d.d. 25 
Oktober 2013.
Te lezen in de Minimiks 
van November 2013 en 
aan iedereen verstuurd 
samen met de uitnodiging 
voor de ALV.
Deze worden goedge-
keurd met dank aan de se-
cretaris..

4. Jaarverslag secreta-
ris.Te lezen in de Minimiks 
van oktober 2014.
Dit verslag wordt onder 
dankzegging aan de se-
cretaris goedgekeurd.

5. Jaarverslag penning-
meester seizoen 
2013/2014
Te lezen in de Minimiks 
van Oktober 2014.
Peter geeft aan dat er 
geen bijzonderheden zijn 
behalve de eenmalige in-
komsten van Kwizut. Er 

Ruud Fransen leest het ver-
slag van de kascommissie 
voor

Toon Slaets

Marian van de Wildenberg

Dora Polman

Toon Slaets

Sabitri Heesakkers

jaar jeugdcommissie
- Mascha Werner-Hoeks          
5 jaar toernooicommissie
-  Marian van de Wilden-
berg    5 jaar regelen van 
inschrijven jeugdtoernooi-
en.

8b. Jubilarissen
Het afgelopen seizoen 
hadden we 4 jubilarissen:
Dora Polman – 40 jaar lid
Maridy Daems – 25 jaar lid
Toon Slaets – 25 jaar lid
Sabitri Heesakkers – 25 
jaar lid.

Ton verteld geen verhaal 
voor iedere jubilaris apart 
maar combineert die in 1 
verhaal met daarin de 
overeenkomsten en, opge-
teld, alle prestaties en cij-
fers.
Zoals gebruikelijk ontvan-
gen alle jubilarissen een 
mooie oorkonde.
 
9. Verkiezingen kascom-
missie
Aftredend is Ruud Fran-
sen. 
Angela van Gelder stelt 
zich beschikbaar als nieuw 

lid van de kascommissie.

10. Verkiezingen
In het bestuur is aftredend 
en herkiesbaar: Anja 
Beekmans

11. Rondvraag

Ruud Fransen, Maarten 
Maas en Toon Slaets mel-
den zich voor de rond-
vraag.
 
-Maarten vraagt of club-
shirts die in de toekomst 
worden bijbesteld dezelfde 
prijs blijven. 
We hebben de mogelijk-
heid om shirts bij te bestel-
len. Dit doen we als we 
weer voldoende   bestellin-
gen hebben binnengekre-
gen. Bestellingen moeten 
worden doorgegeven aan 
iemand van het bestuur. 
Voor iedereen is het eerste 
shirt met korting van de 
club, elk volgende shirt is 
de normale prijs.
-Toon Slaets bedankt Anja 
en Ton nogmaals voor de 
prima organisatie van Kwi-
zut.

-Ruud bedankt het bestuur 
namens alle leden voor al 
het goede werk het afgelo-
pen seizoen,
 in het bijzonder een com-
pliment voor de ledenwer-
ving.
 
12 Sluiting.
Om tien over 11 sluit Ton 
de vergadering en biedt ie-
dereen een consumptie 
aan.

Gert Lahaije
Secretaris B.C. Mixed

Gert Lahaije
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Trainer gestopt!

Frans van Waar-
denburg gestopt 
als trainer van 
BC Mixed

Na een goed gesprek tus-
sen Frans, Gert, Anja en 
Ton is besloten niet met el-
kaar verder te gaan. Frans 
is per direct gestopt als 
trainer. Een aantal leden 
zijn al op de hoogte van 
deze ontwikkeling, maar 
om ook de andere leden te 
informeren over het hoe en 
waarom hieronder tekst en 
uitleg.

Evaluatiegesprekken
Zoals gebruikelijk worden 
er regelmatig (enkele keren 
per seizoen) gesprekken 
gevoerd met de trainer. Die 
gesprekken zijn bedoeld 
om tussentijds te evalue-
ren hoe de trainer vindt dat 
het gaat, hoe trainingen 
worden ervaren, of er van-
uit de leden suggesties of 
op- en aanmerkingen zijn 

en wat de planning is voor 
de komende periode. Met 
Frans is de afgelopen ja-
ren uiteraard ook over 
deze zaken gesproken. 
Terugkerend onderwerp 
van gesprek was de ma-
nier van training geven 
van Frans. 
Visie
Het is zijn visie om vanuit 
de teamgedachte te trai-
nen.  Hij komt daarom re-
gelmatig kijken bij compe-
titiewedstrijden, ziet daar 
aandachts- en verbeter-
punten. En die wil hij dan 
graag tijdens de training 
met het team bespreken 
en daar specifiek op trai-
nen. Waar Frans tegenaan 
liep is het feit dat de op-
komst tijdens de trainin-
gen matig was en dat veel 
teams niet compleet bij de 
training aanwezig zijn. 
Daarnaast heeft hij aan 
het begin van dit seizoen 
enkele initiatieven geno-
men (buitentrainingen). 
Ook daarvoor was het ani-
mo (ongetwijfeld om uit-
eenlopende redenen) erg 
laag. 
Geluiden vanuit de vereni-
ging
Uiteraard vinden ook wij 
als bestuur dat leden die 
competitie spelen de ver-
antwoordelijkheid hebben 
om te gaan trainen. Naast 

het feit dat wij ons inspan-
nen om een goed trainer 
voor onze competitiespe-
lers aan te stellen is trai-
ning de basis voor het 
spelen van een goede 
partij badminton. Dat trai-
nen niet altijd het leukste 
aspect is van badminton, 
daar zijn wij ons van be-
wust. 
Op directe of indirecte ma-
nier hoorden wij de laatste 
maanden steeds meer ge-
luiden binnen de vereni-
ging over de manier van 
training geven van Frans. 
Veel mensen hebben on-
der hem getraind maar zijn 
afgehaakt, er zijn leden 
die zich niet opgeven voor 
de competitie om maar 
niet te hoeven trainen, er 
zijn mensen die alleen op 
de vrije speelavond ko-
men etc. Omdat wij de me-
ning van onze leden erg 
belangrijk vinden, hebben 
wij als bestuur deze signa-
len serieus genomen en 
zijn wij tot de conclusie ge-
komen dat de manier van 
training geven van Frans 
niet (meer) aansloot bij de 
wensen van de meerder-
heid van de competitie-
spelers. Uiteraard zijn wij 
hierbij niet over één nacht 
ijs gegaan. We hebben tij-
dens meerdere bestuurs-
vergaderingen met elkaar 

over deze situatie gespro-
ken en zijn uiteindelijk tot 
de conclusie gekomen om 
niet met Frans verder te 
gaan. 
Persoonlijk gesprek
Om die reden hebben wij 
op vrijdag 31 oktober jl. in 
een persoonlijk gesprek 
met Frans de situatie be-
sproken. Voor Frans kwam 
deze informatie niet als een 

donderslag bij heldere he-
mel. Hij heeft de afgelopen 
tijd ook gemerkt dat zijn 
manier van werken niet ie-
dereen aansprak. Het leek 
hem en ons daarom het 
beste om per direct af-
scheid van elkaar te ne-
men. Frans heeft aange-
geven dat hij de afgelopen 
jaren met veel plezier de 
trainingen heeft verzorgd. 

Hij wenst ons en de vereni-
ging het allerbeste. Dat is 
uiteraard wederzijds.
Hoe gaan we verder?
De komende periode gaan 
wij als bestuur bekijken 
hoe we invulling gaan ge-
ven aan deze situatie. 
Voorlopig, zeker tot eind 
januari, zal er geen trai-
ning worden verzorgd en 
is het dus iedere week vrij 
spelen. We houden jullie 
op de hoogte van de ont-
wikkelingen en daar waar 
nodig zullen wij jullie ook 
raadplegen om tot een 
goede oplossing te ko-
men.

Het bestuur: Ton, Gert, 
Peter, Anja en Stan 
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Sportiviteitsprijs                   door Inge v Griensven

Barry van Heer-
waarden sporti-
viteitsprijs 2014 
gaat naar Anja 
Beekmans.
Eindelijk na 6 jaar kreeg ik 
Piet van Heerwaarden zo-
ver om de Barry van Heer-
waarden Sportiviteitsprijs 
uit te willen reiken. Een 
hele eer gaf hij aan.. Na 
wat onderling overleg 
kwam Piet zaterdag al even 
kijken. Een warm welkom 
voor Piet, veel mensen 
hebben hem laten blijken 
dat hij erg welkom is bij BC 
Mixed, leuke gesprekken 
en heel geïnteresseerd 
heeft Piet de middag door-
gebracht. Na even naar 
huis te zijn geweest om zijn 
vrouw Annie te verzorgen 
(zit in de lappenmand) 

kwam Piet op 
tijd weer terug 
om de “verga-
dering” van 
oud winnaars 
bij te wonen. 
Wie zou dit 
jaar de Barry 
van Heer-
waardenprijs 
in ontvangst 
mogen ne-
men van Piet. 
Iedereen gaf zijn of haar 
voorkeuren aan met een 
goede onderbouwing. De 
keuze was daarna snel ge-
maakt. Veel inzet voor BC 
Mixed, alle K-klussen op-
knappen zoals overal gaan 
leuren voor advertenties, 
prijzen voor de feestavond 
ed (en natuurlijk een be-
stuursfunctie maar dat kon-
den we niet zeggen omdat 
dan al meteen duidelijk was 
naar wie de prijs zou gaan). 

De meeste partijen van de 
clubkampioenschappen 
zijn wel geteld door deze 
persoon en dus was de 
“vergadering” niet echt 
een “vergadering” maar 
eerder een mooie bijeen-
komst met snel duidelijke 
standpunten. Piet heeft 
hier bijgezeten en ook zijn 
visie gegeven. Piet had 
eerder op de dag kennis 
gemaakt met Anja en naar 
wat hij hoorde gaf hij ook 
aan dat dit zeker een hele 
mooie winnaar zou zijn.
Piet had al een kleine in-
troductie op papier gezet 
waarna we dit hebben 
aangevuld met was state-
ments over Anja. Na de 
prijsuitreiking van de club-
kampioenschappen was 
dan het moment voor de 
prijs die je niet kunt win-
nen maar moet VERDIE-
NEN. Piet gaf heel mooi 
aan dat hij het geweldig 

Piet van Heerwaarden reikt de beker uit
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Ik wil iedereen bedanken, voor de felicita-
ties die ik na de clubkampioenschappen heb 
mogen ontvangen, voor de mooiste prijs die 
er binnen onze club te verdienen is. Dat ik 
de Barry van Heerwaarden sportiviteits 
prijs ook nog mocht ontvangen uit de handen 
van de vader van Barry gaf aan deze gewel-
dige prijs een extra lading. Moge duidelijk 
zijn dat dit veel voor mij betekent en dat ik 
super trots ben, Dank je wel .  
                                         Anja Beekmans

vond om deze prijs uit te 
mogen reiken en dat ver-
driet langzaamaan plaats 
ging maken voor trots. Hij 
gaf wat punten over Anja 
en ging er niet langer om-
heen draaien,” de Barry 
van Heerwaarden Sportivi-
teitsprijs van 2014 gaat 
naar Anja Beekmans”. Een 
prachtige reactie van Anja, 
verbazing en ontroering. 
Wederom werd duidelijk 
wat deze prijs nog steeds 
binnen de club voor waar-
de heeft. Dit jaar met een 
extra belading omdat Piet 
deze prijs heeft uitgereikt. 

Anja kreeg 
een lopende 
receptie. Piet 
heeft aange-
geven dat hij 
nu met eigen 
ogen heeft 
gezien en 
heeft mogen 
voelen dat Barry nog 
steeds “levendig” is bin-
nen BC Mixed. Trots was 
een mooi woord. Piet heeft 
aangegeven het zo mooi 
gevonden te hebben dat 
hij volgend jaar graag te-
rugkomt. Iedereen dank 
voor de medewerking, ze-

ker ook voor Theo en Arne 
die een heel drukke agen-
da hadden en toch vonden 
even aanwezig te moeten 
zijn en mee te beslissen 
over de winnaar!!! Dit 
maakt nogmaals duidelijk 
hoe belangrijk deze prijs is

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693 
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•••Badminton staat in de 
top 3 van de fysiek zwaar-
ste lichamelijke sporten, 
achter boksen en squash.
•••Badminton is een veilige 
sport.Het aantal blessures 
per 1000 sporturen be-
draagt 1,4. Ter vergelijking: 
zaalhandbal 6,5 , zaalvoet-
bal 6,2, veldhockey 5,5, 
veldvoetbal 5,5, squash 
3,6 en trimmen/joggen 2,0.
•••Badminton is een uitput-
tende sport: een badmin-
tonspeler kan in een wed-
strijd meer dan 6 kilometer 
afleggen. Op een badmin-
tontoernooi worden soms 
wel 10 wedstrijden ge-
speeld, dus reken maar uit.
•••Badminton is een wed-
strijdintensieve sport (= 
daadwerkelijke tijd dat de 
shuttle/bal in het spel is, 
gedeeld door de tijdsduur 
van een wedstrijd).
Badmintonspelers spelen 
maar half zo lang als bij-
voorbeeld tennissers, 
maar rennen in die tijd 

Badminton weetjes  

twee keer zoveel en slaan 
twee keer zoveel shuttles.
De wedstrijdintensiteit van 
tennis is ca 9% en van 
badminton ca 48%.
•••Badminton vraagt om 
snelle reacties. De snel-
heid van een smash met 
een veren shuttle is 332 
km/uur (Fu Haifeng). Ter 
vergelijking: Cricket 160 
km/u Shoaib Akhtar), ten-
nisservice 246 km/u (Andy 
Roddick), afslag bij golf 
(Montgomery) 270 km/u 
en head-first vrije val uit 
een vliegtuig 296 km/u.
••••Badminton is een inter-
nationale sport; 138 lan-
den zijn lid van de Interna-
tionale Badminton Federa-
tie.
•••Bij badmintonwedstrij-
den in Maleisië en Indone-
sië is een publiek van 
15000 mensen heel nor-
maal.
•••China en Indonesië zijn 
de meest succesvolle lan-
den; ze winnen samen 

70% van alle internationa-
le toernooien.
•••De eerste Olympische 
Spelen waar badminton-
ners aan mee mochten 
doen waren in 1992 in Bar-
celona. Meer dan 1 miljard 
mensen hebben dit debuut 
via de televisie bekeken.
•••De beste shuttles wor-
den gemaakt van de lin-
kervleugel van een gans. 
Er zijn hiervoor 16 veren 
nodig.
•••De grootste shuttle ter 
wereld staat in de USA 
(Kansas City Museum) en 
is 48 keer groter dan een 
echte met een gewicht van 
2267 kilo (een normale ve-
ren shuttle weegt tussen 
de 4,74 en 5,50 gram). Het 
bijbe-
horen-
de rac-
ket is 
nog 
niet ge-
maakt.

-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

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

Piet van Thielplein 11
5741 CP  

Beek en Donk
Tel.: 0492-465456

www.yoursfashion.nl
E-mail: 

info@yoursfashion.nl
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Clubkampioenschappen door Angela v Gelder

Anke v Dijk en 
Monika Slaets 1ste DD/A

Martijn v Oeffel en 
Paul vd Vegt 1ste HD/A

Gert Lahaije en 
Paul Beekman 1ste HD/B

Annie Boetzkes en 
Anniek v Leuken 1ste DD/B

Toon Boetzkes en 
Anniek v Leuken 1ste GD/B

Clubkampioenen

Stan vd Heijden 
HE/A

Anke v Dijk 
DE/A

Anniek v Leuken
DE/B

Gert Lahaije 
HE/B

Zoals ieder jaar, werden 
ook dit jaar de clubkampi-
oenschappen van BC 
Mixed in het eerste week-
end van november gehou-
den.  De opkomst was niet 
groot maar het was er niet 
minder gezellig om. De 
jeugd mocht op vrijdag als 
eerste beginnen. Hier wer-
den al veel spannende 
wedstrijden gespeeld door 
de dametjes en heertjes. 
Daarna was het de beurt 
aan de senioren om hun 

kunsten te laten zien. Bij 
de heren waren er partijen 
die een verrassende win-
naar kende. Dit gaf stof tot 
nadenken en goede analy-
ses in de kantine aan het 
einde van de eerste avond. 
Zoals gewoonlijk tijdens de 
clubkampioenschappen 
was het al vrij vroeg rustig 
in de kantine, iedereen 
was bezig met de voorbe-
reiding voor de volgende 
dag. 
Zaterdag begint traditie 

getrouw met het openings-
woord van onze voorzitter 
die iedereen een mooi 
toernooi wenst. Daarna 
brak het ‘geweld’ weer los. 
Jeugdleden en senioren 
speelden door elkaar hun 
wedstrijden, dit maakt het 
kijken naar het toernooi zo 
leuk. Overal is wel iets te 
zien en iemand die een 
aanmoediging nodig heeft. 
Een extra steuntje in de rug 
om nog net dat extra puntje 
te halen. Of een compli-

ment te geven aan het ein-
de van de rally omdat die 
om van te genieten was. 
Aan het einde van de dag 
wordt het spannend. Wie 
speelt er in de kwartfinale; 
wie gaat er door naar de 
halve finale; wie worden de 
finalisten van dit jaar en wie 
mag zich clubkampioen 
noemen. Bij de heren werd 
in twee poules gespeeld, 
daar werden dan ook echt 
alle voornoemde finales 
gespeeld. Bij de dames 
was het iets minder druk, 
zij speelden in één poule 
en mochten op het laatst 
nog een finale spelen, dit 
was ook bij de jeugd het 
geval. De kampioenen ga 
ik hier niet noemen, deze 
staan elders in de Mini-
miks. Nog een paar wed-
strijden die mij zijn bijge-
bleven: een verschrikkelijk 
spannende halve finale 
tussen Stan en Max, wat 
ging deze partij mooi gelijk 
op; het voor de eerste keer 
ooit bereiken van de finale 
door onze voorzitter, hij 
speelde een heel spannen-
de halve finale partij tegen 
Martijn. Bij de jongens B 
vond ik het ook heel span-
nend, daar speelde Olaf 
tegen Lucas. Ik was na-
tuurlijk bevooroordeeld en 
vond dat Olaf moest win-
nen. Ik had hem daarbij zo 
graag willen helpen. Uitein-
delijk bleek dat hij mijn hulp 
niet nodig had, hij heeft op 
eigen kracht Lucas versla-
gen, dit had ik dus echt niet 

verwacht.
De meisjesdubbel A was 
ook zeer spannend, vier 
sterke dames in het veld 
die mochten strijden om 
de eer. Indy en Meike heb-
ben hun stinkende best 
gedaan maar konden het 
helaas niet winnen van 
Novi en Robin. En wat 
leuk om te zien dat ook de 
jongste leden van onze 
vereniging ook meespelen 
met de clubkampioen-
schappen: Neva, Irene en 
Xaxie, petje af voor jullie 
inzet en prestaties. En als 
laatste wil ik nog even 
aandacht besteden aan 
de dames A en B en de 
heren B. Hier zijn ook heel 
leuke partijen gespeeld in 
de singel, dubbel en ge-
mengd dubbel. In de B 
was het contrast heel 
strek: jong speelde met 
oud  en soms stond er één 
brok ervaring op het veld. 
Mooi om te zien hoe die 
‘oudjes’ de ‘jonkies’ laten 
lopen zonder er zelf al te 
moe van te worden. Al met 
al een heel gevarieerd 
toernooi waar ‘ons’ Arne, 
vers overgevlogen vanuit 
Amerika, ook nog even 
zijn koppie liet zien en 
meteen alle spannende 
wedstrijden voor zich op-
eiste om te tellen. Kortom, 
ik heb gesmuld van alle 
partijen die ik heb gezien, 
jammer dat je er altijd een 
paar mist waarvan je hoort 
dat ze spannend waren. 
Op naar volgend jaar
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        en een 
          goei 
scheerapparaat

Stop! Bal in 
het veld!

La,la,la,
 laaaaaa.
La, 
    laaaa.

     Help
   m’n
oren!

Goed 
  gespeeld           
        vriend!  

Ai, Mispoes!

 Ik heb
 oor-
 warmers

 Ik sta
   lekker 
    in ‘t 
        veld

     Wat staat er 
toch op mijn veter?

Tuuttuut,
      tutututuder,
              tuutuutuut

Clubkampioenschappen.

  Deksels, 
blauw shirt 
thuisgelaten

        Ik ben niet gek,
      ik sta achter
 een hek

BAM!!!

        Zonne 
  smashbal
jonguh!

Wat heb jij 
   veel krullen zeg

schrijf hier
  uw tekst 
       bij 
       dit plaatje....

Nog 1 man
        erbij 
     en we kunnen 
           rikken

          Als dit een 
     kauwgombel 
was. wauw

       Dick, wat is 
   de volgende
 partij?

euhm, ik zit te minecraften

18 19
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Interview met.....             door  Ruud Fransen

20 21

Sabitri Heesakkers

Wat is je gezinssitu-
atie?
Sabitri is getrouwd met  
Mari Heesakkers en sa-
men hebben ze 2 zonen, 
Michael en Joey. Michael 
heeft in het verleden ook 
bij Mixed gebadmintond, 
door zijn studie voor piloot 
had hij hier op een gege-

ven moment geen tijd 
meer voor. Joey speelt 
voetbal en heeft gebokst.

Wat doe je in het da-
gelijks leven?
Wat voor werk en heb 
je nog andere hob-
bies?

Interview met altijd goed lachse en gezellige 
Sabitri.

Sabitri is bejaardenver-
zorgster bij de zusters van 
het Heilig bloed in Aarle- 
Rixtel. Naast badminton 
houdt Sabitri van lekker 
koken en gaat ze graag 
naar buiten voor een goe-
de wandeling.

Waarom ben je in het 
verleden gaan bad-
mintonnen?
Toen Sabitri in Nederland 
is komen wonen is ze sa-
men met haar zus opzoek 
gegaan  naar een leuke 
sport. Via de familie Mul-
ler zijn ze toen bij DOT 
gaan badmintonnen. Na 
enige tijd is ze daar weer 
gestopt en is een tijdje 
aan Jazzballet gaan doen. 
Later is onze mooie sport 
toch weer gaan kriebelen 
en is ze bij BC Mixed te-
recht gekomen.

Je hebt ook heel veel 
jaren competitie ge-
speeld. In welke klas-
sen en ben je ooit 
kampioen geworden?
Sabitri heeft  zo ongeveer 
elke klasse gehad van de 
4e klasse t/m de Over-
gangsklasse. De meeste 
jaren heeft ze doorge-
bracht in de 1e klasse en 
de OV-klasse. Ze is zeker 
meerdere malen kampi-

oen geworden. Daarbij is 
het kampioenschap in een 
team met Willy Maas, 
Henny Spaan en met  Ca-
rolien Bongers en Josep-
hine van Riet (beide meis-
jesnaam Bouw) haar het 
beste bij gebleven. Dit 
team stond destijds ook 
wel bekend onder het sho-
arma-team aangezien ze 
na de competitiewedstrijd 
steevast naar de shoar-
ma-tent in plaats van naar 
de kantine gingen. Ook 
hier blijkt weer dat een 
gezellig team vaak ook 
een goed team is!

Heb je nog vrijwilli-

gerswerk bij BC 
Mixed verricht?
Hoewel Sabitri graag nog 
meer had willen doen 
voor BC Mixed is dat er 
door drukte niet van geko-
men. Wel is Sabitri al 
vanaf het 1e jeugdkamp 
vast lid van de keukenbri-
gade van onze club. Hier 
kan ze haar werk en hob-
by, verzorgen en koken, 
mooi combineren. 

Wat is je mooiste her-
innering in de afgelo-
pen 25 jaar bij BC 
Mixed?
Hier hoeft Sabitri niet lang 

over na te denken. Het feit 
dat er aan de bar een 
hechte vriendinnengroep 
is ontstaan. Al jarenlang 
hebben ze (Sabitri, 
Mascha, Inge, Geri en 
Yvonne) de mooie ge-
woonte om een potje op te 
bouwen aan de bar en 
daar 1x per jaar gezellig 
van op een vriendinnen-
weekend te gaan (of vrien-
dinnendag als dat beter uit 
komt).

Afsluitend heb ik haar 
nog gevraagd wat er 
bij BC Mixed nog ver-
beterd kan worden?
Volgens Sabitri hoeft er 
niets te veranderen. Het is 
bij Mixed gezellig en prima 
geregeld allemaal!Sabitri in de keuken op het  piraten jeugdkamp 2013

1998 Mixed 4: 1ste klasse, Mira Eijsermans, Willy Maas, Marjo 
Habraken, Geert vd Eijnde, Frank v Riet en Sabitri.

HBB kampioenschappen 1996, georganiseerd door BC Mixed 
in D’n Ekker/
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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.
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Op 12 oktober waren de 
finales van de Yonex dutch 
open in het topsportcen-
trum in Almere. Aangezien 
ik, als voorzitter van de 
HBB, opnieuw een VIP-
uitnodiging had gekregen 
van Clemens Wortel, voor-
zitter van Badminton Ne-
derland, ben ik samen met 
Marlie op deze zondag-
morgen naar de Flevopol-
der gegaan. 

Na een lekker broodje, een 
kop soep en een goed ge-
sprek met de collega’s van 
de Bossche Badminton 
Federatie volgde het ope-
ningswoord van Clemens 
Wortel waarin hij iedereen 
van harte welkom heette. 
Tijdens deze toespraak 
werden ook nog een aantal 
vrijwilligers in het zonnetje 
gezet. Vervolgens zijn we 
naar de zaal gegaan waar 
we de finales konden gaan 
bekijken onder het genot 

van een drankje. Tevens 
een perfecte gelegenheid 
voor Marlie om de nieuwe 
lens van onze camera te 
testen.
Tijdens dit toernooi werd 
een nieuwe telling uitge-
probeerd, best of 5 sets 
tot de 11 punten, zonder 
verlenging. Wij waren 
vanzelfsprekend erg be-
nieuwd hoe dit zou beval-
len.
De eerste wedstrijd was 
de Dames Enkel tussen 
Beiwin Zhang uit de V.S. 
tegen een Yu po Pai uit 
Taipei. Hoewel de wed-
strijd spannender was als 
dat de uitslag doet ver-
moeden, is de Amerikaan-
se geen moment in de 
problemen geweest. Uit-
slag: 11-9 / 11-7 / 11-8
Tweede partij was de Ge-
mengd dubbel. Deze ging 
tussen het Nederlandse 
koppel Jorrit de Ruijter/ 
Samantha Baring en het 
indonesische koppel Riky 
Widianto en Ruspiti Richi 
Dili. Deze wedstrijd was 
v.w.b. spanning en mooie 
rally’s het absolute hoog-
tepunt van deze zondag.  
De eerste set ging met 10-
11 nipt naar Widianto/Dili, 
vervolgens wisten de Ruij-
ter/ Barning de 2e  en 3e 
set te winnen eveneens 
zeer nipt 11-10 en 11-9. 

Een kleine sensatie hing 
op dit moment in de lucht. 
Het Nederlandse koppel 
speelde prima. Helaas 
ging de 4e set weer naar 
de tegenstanders uit Indo-
nesië met 8-11, hier had 
meer in gezeten. Daarmee 
was het goede verzet van 
de Ruijter/ Barning gebro-
ken. De beslissende set 
ging te snel naar Widianto/ 

Jorrit de Ruijter tijdens de
gemengddubbel finale.

  Yonex Dutch Open 2014    door Ruud Fransen

Voorzitters BBF en HBB: Paul 
Kleijn en Ruud Fransen
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Dili, maar liefst 1-11. Toch 
een keurige 2e plaats!
Als derde partij stonden er 
opnieuw een koppel uit 
Nederland en Indonesië 
tegenover elkaar , dit keer 
was het Nederlandse kop-
pel echter als 1e geplaatst. 
Selena Piek en Eefje Mus-
kens doen het al maan-
denlang fantastisch in het 
internationale circuit en 
wilden dolgraag voor ei-
gen publiek de Dutch open 
winnen. Tot onze veras-
sing kwamen er vervol-
gens 2 mannen achter het 
Nl koppel aangelopen, dat 
leek ons toch wel heel on-
eerlijk. Echter, nadat ze 
ons op ca. 1 meter voorbij 
liepen zagen we toch vaag 
iets vrouwelijks. Het zal 
dus toch wel kloppen. De 
namen van de beide da-
mes waren dan weer wel 
mooi: Shenda Puspa Irwa-
ti en Vita Marissa. De eerts 
set ging al direct naar Piek/
Muskens met 11-8. In de 

2e set lieten ze zich echter 
link verassen, deze set 
ging met 4-11 naar de te-
genstanders. Daarna ging 
de partij goed gelijk op 
echter met de krappe cij-
fers 11-9 en 11-10 werden 
ook set 3 en 4 door de Ne-
derlandse dames gewon-
nen. Hierop volgde een 
vreugde uitbarsting van 

zowel de winnaars als het 
publiek waarbij marlie, met 
de nieuwe lens, de mooiste 
foto van de dag wist te ma-
ken. Zelfs Selena vond de 
foto zo mooi dat ze deze op 
twitter en facebook heeft 
gedeeld. 
De vierde partij was de He-
ren Enkel. Deze ging tus-
sen de zeer ervaren Ajay 
Jayaram uit India en de 
zeer jonge Ihlan Maulana 
Mustofa uit Indonesië. Ook 
dit werd een spannende 
5-setter met een enigszins 
gespannen Jayaram en 
een vrijuit spelende Mu-
stofa. Uiteindelijk wist de 
ervaring toch te winnen 
van de jeugdige overmoed. 
Winst voor Jayaram: 10-11/ 
11-6/ 11-7/ 1-11 / 11-9.
Laatste partij van de dag 
was de Heren dubbel. 
Deze ging tussen Baptiste 
Careme en  Ronan Labar 
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Vreugde uitbarsting van Selena Piek na de overwinning in het 
damesdubbel.

“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

uit Frankrijk en Fran Kurni-
awan en Agrippa Prima 
Rahmanto Putra uit Indo-
nesië. Normaliter staat de 
HD altijd garant voor flink 
wat spektakel. Echter, naar 

onze mening, viel dit wat 
tegen. Veelvuldig afge-
keurde services en veel 
slordige punten. Na de 
verassende winst voor de 
Indonesiërs in de eerste 

set volgde een spannende 
2e set, echter een discuta-
bele beslissing van de lijn-
rechter op setpoint zorgde 
ervoor dat de Kurniawan/ 
Putra volledig van slag 
raakten. Hier hadden ze 
eigenlijk de rest van de 
partij last van , waardoor 
de heren uit Frankrijk de 
partij wisten te winnen. 
Standen: 5-11/ 11-10/ 11-
10/ 11-7
Hierna zijn we weer huis-
waarts gegaan. Het was 
weer een mooie dag, met 
mooie foto’s als herinne-
ring!
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Lifestyle Center 
Laarbeek
Parklaan 6
5741EZ 
Beek en Donk
Tel: 0492 462521

www.lifestyle-
centerlaarbeek.nl

info@ lifestyle-
centerlaarbeek.nl

Wij zijn Suzanne en Peter Bouman
Suzanne word deze maand 26 en werkt als verkoopme-
dewerkster in een supermarkt en Peter is 29 en werkt als 
vrachtwagenchauffeur.
Verder hebben wij twee zonen ; Jelte van 2 jaar en Gijs 
van 7 maanden. Misschien komen die over een aantal ja-
ren ook bij de club ;)
We hebben beide al eens gebadmintond (meer dan zo’n 
10 jaar geleden) Suzanne bij de jeugd van mixed Beek en 
Donk ,en Peter in gemert. We zijn tijdens het 'vakantie 
badminton' samen met Erwin en Ilja Reijnders erachter 
gekomen dat we het nog steeds erg leuk vinden om te 

badmintonnen. Niet veel later zijn we met z'n 4en lid geworden.
We doen toch maar mee aan de beginnerscursus om de fijne kneepjes weer onder de 
knie te krijgen. Want hoe ging die ene slag ook al weer? En hoe kun je die als beste 
doen?
Gelukkig komt ‘t allemaal snel weer terug. Tot speels. Groetjes Suzanne en Peter.

  Nieuwe leden         

Hallo allemaal!
Wij zijn Erwin en Ilja Reijn-
ders (27 en 24 jaar) en we 
komen sinds september 
elke vrijdag samen met 
Suzanne (de zus van Er-
win) en Peter naar D’n Ek-
ker om te badmintonnen. 
Erwin, Peter en Suzanne 
hebben in het verleden al 
gespeeld en op vakantie 

hebben we besloten met 
z’n 4-en (weer) te gaan be-
ginnen bij BC Mixed. We 
komen oorspronkelijk uit 
Beek en Donk en Aarle-
Rixtel, kennen elkaar al 8 
jaar en zijn afgelopen zo-
mer in Beek en Donk ge-
trouwd. We wonen op dit 
moment met onze kat en 
baardagamen nog in Uden, 
maar in december verhui-
zen we terug naar Erwin’s 
thuis; Beek en Donk. Dan 
kunnen we lekker op de 
fiets naar D’n Ekker . 
Erwin is in het dagelijks le-
ven vrachtwagenchauffeur 
en in zijn vrije tijd klust hij 
(samen met Peter) aan au-
to’s en maakt hij graag mu-
ziek op zijn gitaar. Ook luis-
tert hij graag naar goede 

muziek en dan vooral op 
vinyl.  
Ilja is afgestudeerd in Bio-
medische Wetenschap-
pen, maar nog op zoek 
naar een leuke onder-
zoeksbaan. In haar vrije 
tijd speelt ze graag piano 
en is ze creatief bezig. Ver-
der zingt en danst ze graag 
waardoor ze nu ook in het 
Markant theater op de 
planken staat met de 
Udense Musical. 
We zijn inmiddels al over 
de helft van de beginners-
cursus, dus hopelijk kun-
nen we in de toekomst een 
hoop mooie partijen met 
iedereen spelen. Mis-
schien wel op competitie-
niveau?! 
Groetjes, Erwin en Ilja
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Ledenvergaderin-
gen bij Mixed door 
de jaren heen

Ledenvergaderingen bij 
Mixed worden al gehou-
den sinds de oprichting. 
De eerste ledenvergade-
ring van Mixed vond plaats 
een maand na de oprich-
ting van de vereniging op 
10 februari 1961. In de ja-
ren dat Mixed in gymzalen 
speelde werden de verga-
deringen in cafe's gehou-
den, zoals bij van Zutven 
(thans eeterij Uniek), zaal/
cafe Pauwkes en bij vd. 
Burgt.  Het trainen, het 
spelen van competitie en 
het deelnemen aan toer-
nooien waren de hoofdza-
ken in de vergaderingen in 
de beginperiode. Een van 
de zwaarste beslissingen 
op een ledenvergadering 
uit de beginperiode, was 
de schorsing  en het weer 
opheffen daarvan van de 
eerste trainer John Muller.
Op de ledenvergadering 
van 1965 werd de contri-
butie verhoogd van ƒ0,50 
naar ƒ1,00 per week. Dat 
de leden serieus bezig wa-
ren de vereniging op te 
bouwen blijkt uit het feit dat 
er tijdens de ledenverga-
dering in 1967 een kas-
controlecommissie werd 
ingesteld.  

Op de ledenvergadering 
van oktober 1968 werd een 
belangrijke beslissing ge-
nomen. De leden werd 
voorgelegd om op woens-
dagavond te trainen in ver-
band met het spelen van 
competitiewedstrijden op 
de vrijdagavond, waardoor 
deze slecht bezocht wer-
den. Men koos echter toch 
voor de vrijdagavond. 
Mixed kwam in moeilijk 
vaarwater maar men bleef 
volhouden en probeerde 
aan nieuwe leden te ko-
men. Dit lukte en in januari 
1972 had men weer 16 le-
den, voldoende om weer 
een ledenvergadering uit te 
schrijven. Op de vergade-
ring van juni 1973 was ook 
de heer Ben Weeber aan-
wezig die als trainer voort-
aan bij de bestuursverga-
deringen aanwezig zou 
zijn. Deze ledenvergade-
ring werd trouwens gehou-
den op zaterdag 15 sep-
tember om half 3 in café vd. 
Burgt. Voor nu een erg on-
gebruikelijke dag en tijd.
Op de ledenvergadering in 
1973 deed Jan Driessens 
het voorstel om voor be-
paalde gebeurtenissen zo-
als jubilea, toernooien ed. 
een commissie in het leven 
te roepen om de taken van 
het bestuur te verlichten. 
Achteraf gezien erg opmer-
kelijk, omdat Jan later als 

voorzitter van het bestuur 
van 1984 zelf daadwerke-
lijk werkgroepen oprichtte 
als voorloper op de huidige 
kommissies.
De belangstelling, na een 
redelijk succesvolle perio-
de begon minder te wor-
den, bij de jeugd, maar ook 
bij het bezoek van de le-
denvergaderingen. Op 20 
augustus 1975 bezochten 
slechts tien leden de ver-
gadering. Jan Driessens 
hield zijn eerste jaarverga-
dering in 1978 als voorzit-
ter in de kantine van sport-
hal ’t Anker en deze werd 
buiten de trainingstijd ge-
houden, op een donder-
dagavond. Er waren 
slechts 3 leden aanwezig 
en deze vergadering ging 
dan ook niet door en werd 
als een fiasco gezien. Van-
af toen zijn alle jaarverga-
deringen op de trainings-
avond gehouden.
In de jaarvergadering van 
augustus 1978 werd Han-
ne Donkers als nieuwe se-
cretaresse gekozen en 
werd een bijdrage voor 
competitiedeelname ge-
vraagd. De vrijdagavond 
werd als speelavond ter 
discussie gesteld omdat 
de voetbalclub van don-
derdag naar vrijdag wilde 
ruilen. Maar daar is Mixed 
niet op in gegaan. In Beek 
en Donk werd een nieuwe 

middelbare school ge-
bouwd met daarbij een gro-
te sporthal. De leden gin-
gen akkoord met het huren 
van die nieuwe sporthal die 
‘d’n Ekker’ ging heten en 9 
banen telde. 
Op de ledenvergadering 
van 1981 ging men over tot 
het instellen van een speel-
tijd-limiet. Een belangrijk, 
zeg maar gerust, histori-
sche punt op de ledenver-
gadering van 1984  was het 
instellen van een aantal 
werkgroepen in verband 
met het wegvallen van de 
Technische Kommissie. 
Ook werd op deze leden-
vergadering het tijdstip van 
de ledenvergaderingen 
aan de leden voorgelegd; 
wel of niet op de vrijdag-
avond, wel of niet onder 
speeltijd. Het voorstel van 
Henry Gruyters om de ver-
gaderingen toch op de vrij-
dagavond te houden maar 
dan later op de avond werd 
aangenomen, en zo ge-
beurt het nog steeds.

Naast de normale leden-
vergadering, zijn er bij 
Mixed ook bijzondere of 
buitengewone ledenver-
gaderingen geweest. Op 
een bijzondere ledenver-
gadering in 1984 werd het 
huishoudelijk reglement 
aangepast en dat werd de 
basis van het huidige hhr. 
De ledenvergadering van 
september 1986 was een 
'normale' algemene leden-
vergadering, maar wel met 
een feestelijk tintje. Jan 
Driessens treedt na 9 jaar 
af als voorzitter, boven-
dien was hij 15 jaar lid van 
de vereniging. Jan werd 
op die ledenvergadering 
tot erevoorzitter van Mixed 
benoemd. 
Op 23 juni 1989 werd het 
voorstel om Mixed een 
rechtsgeldige vereniging 
te maken tijdens een bui-
tengewone ledenvergade-
ring aan de leden voorge-
legd en deze stemden er-
mee in. Op 4 augustus 
1989 werd Mixed inge-

schreven bij de Kamer van 
Koophandel In februari 
1992 werd weer een bij-
zondere ledenvergadering 
gehouden in verband met 
het aanschaffen van een 
personal computer. 
Op de ledenvergadering in 
2001 werd Jan Driessens 
benoemd tot erelid van 
Mixed. Vanwege zijn aftre-
den en tevens voor al het 
werk dat Jan  de afgelopen 
jaren voor Mixed had ge-
daan, kreeg Jan  van de 
toenmalige burgemeester 
Beers een Koninklijke on-
derscheiding. Voor het be-
stuur was deze ledenver-
gadering er eentje waar 
veel voorbereiding aan 
vooraf ging.
Wellicht de belangrijkste 
ledenvergadering uit de 
geschiedenis van Mixed is 
die van juli 1977. Het was 
crisis bij Mixed en het ge-
hele bestuur was afgetre-
den. In eerste instantie 
was er niemand van de le-
den die een nieuw bestuur 
wilde vormen. Het was 
Gerrit Swarts die het initia-
tief nam en penningmees-
ter wilde worden, daarna 
traden Leni vd. Burgt en 
Jan Driessens toe. Mixed 
was gered en er zouden 
nog vele ledenvergadering 
volgen.

Wil je meer geschiedenis, 
kijk dan op de website; bc-
mixed -  geschiedenis - 
tijdlijn.

Geschiedenis ALV             door  Rien van Kessel

Bestuur van 1981

28 29
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?

Dit jaar was de Algemene 
leden Vergadering van BC 
Mixed in oktober, 25 jaar 
geleden was dat ook zo en 
in november het verslag.
Voorzitter toen was Willem 
Jan van Ham, hij had pro-
blemen met de fanatieke 
opstelling van het HBB be-
stuur voor wat betreft de 
kleding reglementen. Zij 
hielden vast aan wit en 
blauw, iets anders was niet 
toegestaan en dat bete-
kende dat er een boete 
werd opgelegd, als men 
toevallig een zwarte broek 
droeg. 

De spelersraad, de com-
missie die de senioren-
competitie regelde, hield 
op te bestaan, hun taken 
werden deels door het be-
stuur en deels door een 
nieuw op te richten com-
missie overgenomen. 
De belangstelling van de 
clubkampioenschappen 
nam dermate af, dat het 
bestuur besloot om een 
laddercompetitie voor en-
kelspelen op de vrijdag-
avond  op te zetten. Willem 
Jan zou dit evenement be-
geleiden. 
BC Mixed had toen 85 se-
niorenleden en 42 jeugdle-
den. Verder een wachtlijst 
van  22 senioren en 25 
jeugdleden.

Op de HBB leden vergade-
ring werd door de Mixed 
voorzitter Willem Jan van 
Ham, de vraag gesteld 
waarom het zo lang duurde 
voordat de notulen van de 
vorige ledenvergadering 
beschikbaar waren. Er zou 
geprobeerd worden om de 
notulen van de jaarverga-
dering binnen enkele 
maanden (?) naar de ver-
enigingen te sturen. Te-
genwoordig gaat er dat ge-
lukkig heel anders aan toe 
en heeft men wel heel erg 
snel de beschikking over 
de notulen. 
Een opvallend artikel in de 
Minimiks.
Met grote letters stond er: 
Senioren hinderen jeugdle-
den en Jeugdleden willen 
maatregelen!
Hun eisen:
•Niet te vroeg naar de zaal 
komen 
•Rustig de zaal binnen ko-
men  
•Op de banken te gaan zit-
ten wachten 
•Geen lawaai maken 
Overigens kwamen deze 
regels van het bestuur, om-
dat de senioren die toen 
om acht uur mochten be-
ginnen, veel eerder in de 
hal waren en ze begonnen 
dan in de hal met hun war-
ming up. Hierdoor werd de 
jeugd afgeleid en soms 

zelfs omver gelopen. 
Enkele jeugdleden hadden 
zelfs een stukje hierover in 
de MINIMIKS geplaatst. 
Een citaat:
“Dus willen wij via deze 
weg zeggen dat we daar 
helemaal niet blij mee zijn 
en dat er ook rekening met 
ons gehouden dient te wor-
den. Als je dan te vroeg 
bent, ga dan niet al bij een 
baan staan waar je wilt 
spelen, of een beetje pin-
gelen, maar ga bij het tafel-
tje staan, of ga wat later 
van huis af.”
Kim, Geertje en Karin. 

Ook weer humor is deze 
Minimiks.
Onder Sportnoten lazen 
wij:
Ieder mens heeft zijn be-
perkingen en daar moet 
een trainer rekening mee 
houden!

Bij even lachen: 
Om de andere dag komt de 
kleine Mark de apotheek 
binnen voor een vermage-
ringsmiddel. Na een tijdje 
vraagt de apotheker: “Is 
dat voor je mama?”
“Nee”, antwoordt de kleine, 
“voor mijn konijn. Pap 
dreigt hem te slachten als 
het vet genoeg is!’

In het seizoen 2012-2013 is er voor het eerst toestemming gegeven voor coachen tij-
dens een competitiewedstrijd. Helaas is dat nog niet omgezet in reglementen. Daarom 
is het voor spelers en trainers niet eenvoudig na te zoeken.
De regels zijn als volgt:
•     Per vereniging kan men 1 persoon aanwijzen welke mag coachen bij wedstrijden.
•     De vereniging vraagt voor deze persoon een coachpas aan bij de BCS.
•     Deze persoon mag alleen coachen bij de vereniging welke de pas heeft aange 
      vraagd en verkregen. (Wil 1 persoon voor meerdere verenigingen coachen zal hij  
      meerdere toestemmingen moeten hebben. Deze toestemmingen staan op de lijst 
      in  de HBB kast).
•     Er mag alleen gecoacht worden tussen de eerste en tweede set (1 minuut) van een  
      partij en tussen de tweede en derde set (5 minuten).
•     Teamleden mogen op dezelfde momenten coachen.
•     Coachen mag de voortgang van de wedstrijd niet  hinderen.
•     De coach meldt zich bij het betreden van het speelge deelte eerst bij de wedstrijd 
      leiding. (= nieuw)
•     Indien men zich niet aan de afspraken houdt kan de BCS een melding uitschrijven  
      volgens artikel 27 lid c  van paragraaf 5 uit hoofdstuk III van het wedstrijdreglement.                                                                           

Arne van de Wijdeven,  Voorzitter Commissie Toezicht op de Reglementen (CTR)
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Mari en Kitty Coppens
Kerkstraat 22   5741 GL   Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249  Mob.: 06 22235797 

     

info@tapperijbeekendonk.nl  
www.tapperijbeekendonk.nl

Coachregels HBB
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Nieuw 
systeem? 
Om drie gewonnen sets 
tot 11 punten!

Op verzoek van de BWF 
(Badminton World Federa-
tion) doet ook Badminton 
Nederland mee aan het 
uitvoeren van het experi-
mentele scoringssysteem, 
bestaande uit ‘best of 5 
games to 11’, met het hui-
dige rally point systeem 
maar zonder verlenging.
‘Het 5x11 scoringssysteem 
is bedoeld om het spel at-
tractiever te laten worden 
en de verkorting van de 
wedstrijdtijd maakt dit 
compleet. De positieve 
elementen van het huidige 
rally point systeem blijven 
bestaan.

Badminton Nederland nieuws   door Jan  Driessens 

Duinwijck verrassende koploper 
eredivisie.
In het vorige seizoen misten ze nog de Play-offs, dit 
seizoen zijn ze, na tien wedstrijden  de trotse koploper 
van de eredivisie, met 58 punten uit tien wedstrijden.  
Minder goed gaat het met de titelverdediger Velo, zij 
staan op de zevende plaats en het is nog maar de 
vraag of ze de play-offs dit seizoen zullen halen.
Toch speelde Duinwijck dit seizoen al drie keer gelijk, 
maar het won ook twee keer met 8-0 en dat tikt aan. 
Verrassend is ook  de zesde plaats van het Limburgse 

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

10-58
10-52
9-51
9-48
10-37
10-36
10-35
10-30
10-23
10-22

Roosteren. Handhaven in de eredivisie was hun doel, maar dank zij enkele buitenlandse 
( Belgische en Finse) spelers doen ze het erg goed in de eredivisie. 

De universiteitsstad Leu-
ven (België) is gastheer 
van het EK Gemengde 
Landenteams 2015, ofte-
wel EMTC. Hoewel we nog 
drie maanden moeten 
wachten op de finales 
barstte de strijd op 9 no-
vember al los. 28 teams uit 
heel Europa probeerden 
dit weekend om zich te 
kwalificeren naast 5 teams 
die al een plaatsje hebben 
veroverd.
De reeds geplaatste spe-
lers uit Duitsland (regerend 
kampioen), België (gast-

land), Denemarken, Enge-
land en Rusland (ranking 
1, 2 en 3 in Europa) kun-
nen rustig hun potentiële 
tegenstanders gadeslaan. 
Deze zullen spelen in 7 
kwalificatiegroepen waar-
van de winnaar het ge-
geerde ticket voor EK in de 
wacht sleept. Nederland 
wist in poule 1 tot drie keer 
toe eenvoudig te winnen 
met 5-0. Tegenstanders in 
deze poule waren Litou-
wen, de Faeröer Eilanden 
en gastland Slovenië.

Telegraaf, za 08 nov 
2014, 11:05uur.

KUALA LUMPUR - 
De nummer 1 van de we-
reld in het badminton, Lee 
Chong Wei, heeft positief 
gereageerd bij een doping-
test. Dat meldde diverse 
media in Maleisië. De bad-
mintonbond in Maleisië 
heeft zaterdag laten weten 
dat er een speler is betrapt 
op doping, maar wil de 
naam niet bekend maken.
Lee Chong Wei, de num-
mer 1 van de badminton-
wereld.

Dopingschok 
De test werd 
eerder dit jaar bij 
de wereldtitel-
strijd afgeno-
men. De uitslag 
van de contra-
expertise was 
eveneens posi-
tief. De Maleisi-
sche bond zegt 
in de onschuld 
van de badmin-
tonner te gelo-
ven en wil daarom de 
naam niet naar buiten 
brengen. De internationale 
bond gaat zich over de 
zaak buigen. Er dreigt voor 
de 32-jarige Lee Chong 

Wei een schorsing van 2 
jaar.
Hij werd in 2011, 2013 en 
2014 tweede op het WK. 
Bij de Spelen in 2008 en 
2012 de zilveren medaille.

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
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Nederland plaatst zich eenvoudig voor EK 
Gemengde Landenteams 2015 in Leuven.
(11 t/m 15 februari).
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Het vaandelteam Mixed 1 
heeft dit seizoen een 
nieuwe sponsor. Van de 
Graft Accountants (ook 
adverteerder in ons 
clubblad). Dit bedrijf 
heeft een complete me-
tamorfose van het be-
drijfslogo gemaakt en 

Mixed 1 , 
Topklasse

Verslagen senioren competitie.

heeft ervoor gekozen om 
kledingsponsor van 
Mixed 1 te worden. 

De spelers van Mixed 1 
hebben van de sponsor 
een complete outfit ontvan-
gen. Deze bestaat uit 
broekjes, shirts, trainings-
pakken en zelfs truien. Een 
heel mooie geste waar de 
club en het team heel erg 
blij mee is. Nu is het aan 
Mixed 1 om te laten zien 
dat ze ook resultaten neer 
kunnen zetten. Helaas is 
de start van het seizoen 
niet helemaal naar wens 
verlopen. Jan de Jong is 
nog herstellende van een 
blessure, dus werd er ge-

start met drie van de vier 
heren. De eerste wedstrijd 
werd nipt met 5-3 van 
Ganzeveer uit Aarle-Rix-
tel verloren, maar de 
tweede wedstrijd tegen 
Phoenix uit Helmond werd 
wel gewonnen. Die winst 
viel echter in het niet bij de 
blessure die Rene Sche-
pers in deze wedstrijd op 
liep. Hij is voor de rest van 
het seizoen uitgeschakeld 
door een zware kniebles-
sure.  Bij de dames ont-
breekt Ilse Lahaije nog. zij 
is bijna hersteld van een 
blessure die zij vorig sei-
zoen tijdens handbal op-
liep. Doelstelling is een 
top drie positie in de hoog-

Door Inge van Griensven

Van de Graft 
Accountants 
sponsor van 
Mixed 1
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ste afdeling van de HBB. 
Met de kwaliteiten die het 
team bezit en natuurlijk met 
de prachtige outfits is dit 
een mooie uitdaging.

De wedstrijd tussen Con 
Brio 2 en Mixed 1 werd we-
derom met maar 2 heren 
van Mixed gespeeld. In-
middels is duidelijk dat 
René is uitgeschakeld ivm 
een afgescheurde kruis-
band maar ook Jan die op 
de weg terug was, is we-
derom voor lange tijd uitge-
schakeld ivm een gebro-
ken knieschijf. Beide heel 
veel sterkte met een hele 
lange revalidatie…
Het eerste gemengddub-
bel van Johnny en Astrid 
werd redelijk makkelijk ge-
wonnen. Het tweede ge-
mengddubbel van Stan en 
Inge ging helaas in 2 sets 
verloren. Opvallende aan 
beide wedstrijden was dat 
de dames misschien wel 
sterker waren dan de he-
ren…..
Het herendubbel was een 
echt spannende wedstrijd. 
De eerste set ging nipt 
naar onze heren maar de 
tweede set trokken de he-
ren van Con Brio aan het 
langste eind. In de derde 
set was het verzet van Con 
Brio gebroken en trokken 
onze heren de winst bin-
nen met 21-10. Het dames-
dubbel van Ellen en Inge 
was wel een vreemde par-

Con Brio 2-Mixed 1

tij. De leeftijd van beide da-
mes van Con Brio samen 
was jonger dan één dame 
van Mixed….. Na een 
stroeve start won de erva-
ring het van de jeugd. Een 
mooie 3-1 tussenstand om 
aan de singles te begin-
nen.
Nu werd meteen de DE 
van Ellen gespeelt, haar 
tegenstander had toets-
week en moest dus snel 
naar huis. De eerste set 
was voor Ellen lastig, veel 
ballen vielen achter uit 
waardoor ze moeilijk in 
haar spel kwam. Na een 
verloren eerste set en wat 
aanwijzingen kwam Ellen 
beter in haar spel en trok 
de tweede set naar zich 
toe. De derde set wist El-
len precies wat ze moest 
doen en had ze veel meer 
controle over de shuttle 
waardoor deze redelijk 
simpel naar Ellen ging. 
Een gelijkspel was al bin-
nen!!!
Het HE van Johnny verliep 
wat stroef in de eerste set. 

Ook Johnny moest echt 
aan de tegenstander wen-
nen maar hij won de eerste 
set nipt. In de tweede set 
vond Johnny het genoeg 
en walste hij over zijn te-
genstander heen. Jawel, 
de winst was binnen. De 
druk was er vanaf dus Stan 
kon vrijuit spelen. De eer-
ste set was geen enkel 
probleem, de tweede set 
speelde hij de tegenstan-
der wat in de kaart maar 
op mentaliteit werd deze 
toch nog binnen gehaald. 
Astrid mocht afsluiten met 
een single tegen een dame 
van 17 jaar…. Het was een 
zeer spannende er mooie 
partij om te zien. Helaas 
moest Astrid twee keer 
nipt de winst aan haar te-
genstander laten maar een 
hele goede wedstrijd!!! 
Mixed 1 klimt door deze 
6-2 winst naar een mooie 
3e plaats met slechts 1 
puntje achter Gemert 1. 
Volgende wedstijd is tegen 
de koploper, zal een pittige 
wedstrijd worden
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Mixed 4 speelde in de 
week van 6 oktober maar 
liefst twee keer. Een lastige 
uitwedstrijd tegen Gemert 
5 op woensdag 8 oktober 
en daarna met de ver-
moeidheid nog in de benen 
op zondagochtend tegen 
BCV 3. Op de woensdag-
avond begonnen we aan 
onze tweede wedstrijd van 
het seizoen. Het bleek een 
lastige wedstrijd die heel 
dicht bij elkaar zat, wat te 
zien was met maar liefst 
zeven van de acht wedstrij-
den die een derde set no-
dig hadden. Een 4-4 eind-
stand was een logisch ge-
volg. Toch hing het gevoel 
in de lucht dat er misschien 
wat meer in had gezeten 
en zo gingen we op zon-
dagochtend vol goede 
moed, ondanks dat we dus 
op zondag zo vroeg op 

Door Jeroen Lutterman

moesten staan, richting 
Helmond. BCV is gelukkig 
het enige zondagsteam 
van onze poule, maar 
waarom ze daar voor geko-
zen hebben snapt nie-
mand. Ze leken zelf ook 
nog niet helemaal wakker. 
Toch stond het na de dub-
bels 2-2 en moest er bij 
ons in de singles dus een 
tandje bij. Waar de dames 
hun singles vrij eenvoudig 
wonnen, moesten Bas 
Fransen en ik nog hard 
werken om ook onze sin-
gles in de derde set te win-
nen. De week was dus re-
delijk goed verlopen met 
een gelijkspel en een 6-2 
overwinning.
 
 

Mixed 4 , 
Tweede klasse 1
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BCAB 5 – Mixed 4

Jeroen en ik (Anniek) be-
gonnen vol goede moed 

Mixed 4 , 
Tweede klasse 1

Door Anniek van Leuken

aan de gemengd dubbel. 
Ons record (2 keer achter 
elkaar gewonnen) wilden 
we aanscherpen. Dit bleek 
makkelijk te lukken met 21-
10 en 21-11. De tweede 
gemengd dubbel van Bas 
F en Evelien ging helaas 
iets minder goed. De eer-
ste set werd net verloren 
met 26-24 en de tweede 
set met 21-12. De heren-
dubbel van Bas en Bas 
werd spannend. De eerste 
set werd duidelijk verloren, 
maar de tweede set sterk 
gewonnen. Een derde set 
moest bepalen wie zou 
winnen. Helaas ging de 
herendubbel naar de te-
genstander. Evelien en ik 
hebben het daarna simpel 
recht getrokken in de da-
mesdubbel, stand 2-2. De 
singles moesten gewon-

Bas van Lieshout 

nen worden om te winnen. 
Jeroen, Evelien en ik wis-
ten dit makkelijk te doen in 
twee sets. De single van 
Bas L ging wat lastiger. De 
eerste set ging naar de 
heer van BCAB. Bas heeft 
in de tweede set hard ge-
werkt, maar kon het net 
niet winnen. Het werd in de 
tweede set 24-22. We 
gaan er vanuit dat Bas de 
volgende keer wint. Al met 
al gaan we tevreden met 
een 5-3 winst naar huis

Mixed 5 , 
Derde klasse 2

Door Gert Lahaije

Verslagje Mixed 5 tegen 
Gemert 7 op 12 november.
Vol goede moed togen we 
woensdagavond naar Hel-
mond om onze wedstrijd 
tegen het lager geklas-
seerde Gemert 7 af te wer-
ken. Er moest aan het ge-
middelde gewerkt worden 
om onze koppositie te 
handhaven.
Gert en Lisa speelden de 
eerste gemengd dubbel  

en wonnen vrij eenvoudig 
in 2 sets.
Omdat Martin en Evi dat 
op dezelfde manier deden 
was het al snel 2-0.
Ook over de heren en de 
damesdubbel valt weinig 
te vertellen, zonder ooit 
spannend te worden wer-
den beide partijen gemak-
kelijk gewonnen door res-
pectievelijk Martin en Gert, 
en Evi en Lisa. Tussen-
stand 4-0 dus.
Daarna was het de beurt 
aan Gert. na een drama-
tisch slechte eerste set, 
die ver verloren werd, ging 
het in de tweede wat beter. 
Een derde set dus. Die 
werd helaas door de heer 
van Gemert nipt met 21-19 
gewonnen. Daar had meer 
in gezeten. 
Daarna was het Evi die de 
wei in mocht. Evi speelt al 
het hele seizoen ijzersterk.
Dat ondervond ook de 
dame van Gemert die na 2 
keer 21-11 in no time onder 

de douche stond. Ook 
Martin is dit seizoen schier 
onklopbaar maar net als 
Gert had hij moeite om in 
het juiste ritme te komen. 
misschien toch nog de na-
weeën van de clubkampi-
oenschappen bij beide he-
ren. De eerste set ging uit-
eindelijk in de verlenging 
met 24-22 naar Gemert.
Maar als Martin boos 
wordt is ie gelukkig niet te 
houden. Met 21-10 in de 
tweede en derde set ging 
het uiteindelijk toch nog 
vrij gemakkelijk.
Als laatste mocht Lisa het 
strijdperk in. Onze dames 
blijken echte killers te zijn 
die geen genade kennen. 
Ook de tweede dame van 
Gemert werd met 21-11 en 
21-12 van de baan ge-
speeld door Lisa. Een 
mooie 7-1 eindstand dus. 
We blijven voorlopig nog 
koploper en in ieder geval 
kampioenskandidaat.

Gert Lahaije

Evi van Rixtel Martin Kuijpers

36 37



MINIMIKS  november 2014MINIMIKS november 2014

Helmond 30-10-2014.

Mierlo 4 - Mixed 7

Onze tegenstander van 
vandaag is een van de ti-
telkandidaten in onze klas-
se samen met Mixed 5, 
Conbrio 7 en SM Bruang 
4, het zal dus geen ge-
makkelijke avond worden 
maar aan vechtlust bij 
Mixed 7 is geen gebrek 
dus laat maar komen.

Gebruikelijk openen Annie 
en Toon het eerste GD,  
aanvangkelijk ging het aar-
dig tegen elkaar op maar 
gaande de wedstrijd 
moesten Annie en Toon 
meer en meer prijsgeven 
daar de tegenstand te 
groot was en met 21-15 en 
21-11 gaat de partij naar 
Mierlo. De Miksers  speel-
den voor wat ze waard wa-
ren maar kwamen toch te 
kort, een volgende keer 
beter.

Anja en Theo speelden het 
tweede GD, ook zij kregen 
te maken met een sterke 
tegenstander al snel moes-
ten ze punten prijs geven 
en ook de partij en wel met 
21-11 en 21-12. Ondanks 
het verlies speelden Anja 
en Theo een goede partij 
maar de tegenstander was 
eenvoudigweg beter en 
daar is niets aan te doen.

Dan nu het HD, Tini en 
Toon zijn goed op elkaar 
ingespeeld en menig team 
heeft zijn tanden al op hun 
stukgebeten dus de ver-
wachtingen waren hoogge-

spannen. Al na een minuut 
stonden Tini en Toon met 
5-0 achter maar het zijn 
diesels die oude mannen, 
eerst even voorgloeien,dan 
starten en daarna warm 
draaien en jawel hoor  
weer een minuut later was 
het al 5-5 dus kon de wed-
strijd  echt beginnen.  En 
de wedstrijd begon beide 
teams gaven elkaar geen 
duimbreed toe het werd 
19-19, 20-20, 21-21,22-22, 
en dan is het geluk aan 
Mierlo kant met een paar 
min of meer gelukstreffers 
wordt het 24-22 voor Mier-
lo. Tijdens de pauze ver-

zinnen de Mierlo spelers 
een andere tactiek maar 
Tini en Toon doen daar niet 
aan ze spelen gewoon hun 
spel en verder geen poes-
pas. De tactiek leverde 
Mierlo weinig op na de op-
slag nemen Tini en Toon 
meteen een 7-0 voor-
sprong en dit verschil hou-
den ze vast al lopen op het 
eind de Mierlo mannen nog 
een paar puntjes in maar 
de set gaat met 17-21 naar 
de Miksers. Nu nog een 
derde. hier geven beide 
teams elkaar geen punt ca-
deau, punt voor punt loopt 
de score op tot 20-20 en 
toen gebeurde het ‘’’’ Tini 
krie laast van den achter-
kant van zun bovebein, ge 
keent da wel  net onder uw 
kont en de was nog nie al-
les toen sloegen ze ook 
nogis een ..t schuttel, ik 
zeg altijd een rot schuttel 
mar ik heur ook wel is wa 
anders roepe dus vul mar 
in. Di waar de genadeklap 
ze wonnen me 22-20. Ze 
slaakten wel een zucht van 
verlichting en wensten ons 
proficiat met een prachtige 
wedstrijd.(Ton sukzes me 
ut skreve van een stukste 
vur de krant)

Het DD  met Annie en Bet-
sie  verliep in de eerste set 
niet al te best met 21-5 
gaan ze verliezen, in de 
pauze een paar aanwijzi-
gingen gegeven en meteen 
gaat het in de tweede set 

beter ze blijven goed te-
genspel bieden maar ko-
men niet verder dan 21-16 
toch nog een redelijke uit-
slag dames.

Dan nu de DE, Anja en 
Betsie spelen i.v.m een 
extra baan beide partijen 
tegelijk daarom van beide 
een samenvatting in een. 
Betsie geeft goed tegen-
gas maar moet toch haar 
meerdere erkennen in de 
Mierlo dame, zo ook Anja 
ze loopt de benen onder 
haar lijf vandaan maar de 
tegenstand is te groot bei-
de verliezen de eerste en 
de tweede set met respec-
tievelijk  21-16 en 21-9  en 
21-13 en 21-6.

Het HE van Tini, wegens 
zijn blessure doet hij rustig 
aan en dat is verstandig 
het wordt nooit en echte 
wedstrijd door de situatie 
en ook deze partij gaat 
naar Mierlo.

Als laatste is Theo aan de 
beurt hij heeft een zware 
tegenstander, een jonge-
man van 1,90 lang en 
deze is moeilijk te passe-
ren  Theo gaat zoals ge-
woonlijk tot het gaatje 
maar ook hier was de te-
genstand te groot, met 21-
11 en 21-14 is de partij 
voor Mierlo.

Ondanks het 8-0 verlies 
hebben we een mooie 
badminton avond gehad 

Mixed 7 , 
Derde klasse 2

Door Toon Slaets
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iedereen was tevreden 
over zijn of haar prestatie 
en had met plezier ge-
speeld.Dat we nog wed-
strijden gaan winnen daar 
ben ik van overtuigd, mede 
namens alle opasenomas-
opeenna  graag tot een 
volgende keer.

Mixed 7 , 
Derde klasse 2

Door Toon Slaets

Mixed 7 - Ganzeveer 5

Mixed 7, Ganzeveer 5 en 
Gemert 7 bevinden zich in 
de kelder van de ranglijst 
klasse 3 afd. 2. Mixed 7 is 
zelf hekkensluiter en om 
van die plaats weg te ko-
men moeten tegen de 
naaste concurrenten pun-
ten gepakt worden van-
avond is er een mogelijk-
heid tegen Ganzeveer 5 en 
daar Gemert 7 tegen de 
koploper Mixed 5 speelt 
zijn er mogelijkheden om te 
klimmen op de ranglijst.

Een bijzonder detail aan de 
wedstrijd is dat bij Ganze-
veer 5 ene Rob Boetzkes 
speelt jazeker de zoon van( 
Toon en Annie) dus het 
wordt ook een wedstrijdje 
tussen moeder en zoon.

Het eerste GD is met Bet-
sie en Toon, niet zoals ge-
bruikelijk met Annie omdat 
de dames graag wat willen 
wisselen. Dat Betsie en 
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2de klasse 1

1 Mixed 4 5-26

2 BCV 3 5-20

3 Phoenix 3 4-18

4 Gemert 5 4-16

5 SRH 2 4-16

6 BCAB 5 4-13

7 Ganzeveer 4 4-11

Topklasse
1 Con Brio 1 4-30

2 Gemert 1 4-21

3 Mixed 1 4-20

4 Ganzeveer 1 5-17

5 Gemert 2 4-15

6 Con Brio 2 5-9

7 Phoenix 1 4-8

3de klasse 2

1 Mixed 5 5-32

2 Mierlo 4 4-24

3 Sm Bruang 4 4-23

4 Con Brio 8 4-14

5 Ganzeveer 5 5-12

6 Gemert 7 3-8

7 Mixed 7 4-7

 1ste klasse 2

1 Fair Play 2 4-26

2 Mixed 3 4-25

3 Sm Bruang 3 4-17

4 Hanevoet 4 5-17

5 Gemert 3 4-16

6 Con Brio 6 4-11

7 Brabantia 4 5-8

Overgangsklasse 1

1 Mierlo 2 5-23

2 Ganzeveer 3 5-19

3 Brabantia 3 4-18

4 Fair Play 1 4-18

5 Boemerang 1 4-15

6 Mixed 2 4-15

7 Sm Bruang 2 4-12

Standenlijst

Toon niet veel met elkaar 
gespeeld hebben was te 
zien, ze moesten echt aan 
elkaars speelwijze wennen 
waar de tegenstander gre-
tig gebruik van maakte 
maar dat niet alleen, ik 
moet kritisch zijn op Toon, 
hij bakte er niets van in de 
eerste set ( begint hij echt 
oud te worden?). Ze verlie-
zen met 7-21. In de tweede 
set gaat het aanzienlijk be-
ter alles is in evenwicht het 
gaat gelijk op doch met 19-
21 gaat de partij naar Gan-
zeveer.
Inmiddels zijn Anja en 
Theo ook al aan hun GD 
begonnen met als tegen-
stander Rob B. Deze partij 
ging mooi gelijk op beide 
teams gaven elkaar geen 
duimbreed toe maar de on-
verzettelijke Anja en Theo 
gingen met de winst strij-
ken zowel in de eerste als 
tweede set 21-18 en 21-19, 
dus is de stand weer gelijk, 
1-1.
Het HD is zoals altijd met 
Tini en Toon. Het is bekend 
dat we hier te maken heb-
ben met twee diesels die 
langzaam op gang komen 
maar dan doortrappen. De 
eerste set is het harken en 
de set gaat naar Ganze-
veer met 16-21. De oude 
mannen zijn nu warm ge-
draaid en de tweede set 
gaat naar Mixed met 21-14. 
Nu een derde, hier nemen 
Tini en Toon meteen een 
kleine voorsprong en hou-
den dit vast doch op het 

eind laten ze enkele steken 
vallen waardoor de stand 
oploopt naar 20-20, (dit 
hebben we al meer gezien) 
de oude rotten laten niets 
meer aanbranden en win-
nen met 22-20.
Anja en Annie gaan aan de 
slag in het DD, al snel is 
duidelijk dat de Ganzeveer 
dames een goed koppel 
vormen Anja en Annie kun-
nen niet genoeg tegen-
stand bieden zowel de eer-
ste als tweede set gaat 
naar Ganzeveer met 14-21 
en 7-21 een duidelijke uit-
slag in het voordeel van de 
Ganzen. De stand is nu 
weer gelijk 2-2.
Tini treed nu aan in het HE, 
zijn tegenstander is Rob 
Boetzkes wie wint gaat op 
3-2 komen dus een be-
langrijke partij. Het gaat 
mooi tegen elkaar op beide 
spelers geven elkaar wei-
nig toe maar Tini heeft van 
die geniepige slagen in 

huis en daarmee neemt hij 
een voorsprong op Rob, 
de partij gaat naar Tini met 
21-17. In de tweede set 
neemt Tini meteen wat 
punten afstand en bouwt 
zijn partij goed op Rob 
moet zijn meerdere erken-
nen in Tini met 21-12 gaat 
de partij naar Mixed.
Nu Betsie met het DE, als 
Betsie deze partij weet te 
winnen komen we op 4 
punten dus altijd een ge-
lijkspel wat al mooi zou 
zijn. Vanaf het begin gaat 
Betsie voortvarend te werk 
ze speelt geconcentreerd 
en aanvallend waarop haar 
tegenstandster geen ant-
woord heeft eerste set 21-
12 duidelijk toch. De twee-
de set geeft nagenoeg het-
zelfde spelbeeld duidelijke 
cijfers 21-14. Het moet ge-
zegd Betsie speelde een 
heel goede partij proficiat.

Nog 2 wedstrijden te gaan 

Annie en Theo kunnen 
voor eventuele winst zor-
gen maar dan moet een 
partij gewonnen worden. 
Theo gaat als eerste al 
snel is duidelijk dat het 
voor Theo geen haalbare 
kaart is ( hij sukkelt nog 
steeds met zijn conditie) 
zijn veel jongere tegen-
stander laat geen steken 
vallen en wint de partij met 
14-21 en 8-21. Stand nu 
4-3 Mixed.
Alle druk op de schouders 
van Annie, maar ook hier is 
snel duidelijk dat het voor 

Annie niet te doen is ,de 
tegenstand is te groot en 
de betere gaat dan ook 
winnen en wel met 11-21 
en 14-21, Annie heeft ge-
daan wat voor haar moge-
lijk was en dit is een com-
pliment waard.
Al met al een mooie pun-
tenverdeling en naar mijn 
mening wel een terechte 
uitslag, in huize Boetzkes 
kan men ook tevreden zijn 
een gelijkspel tussen moe-
der en zoon hoe mooi kan 
het zijn.
P/s. Mixed 5 wint met 7-1 

van Gemert 7 waardoor de 
opasenomasopeenna Ge-
mert op een punt zijn ge-
naderd het wordt span-
nnnnend.

3de klasse 1

1 Hanevoet 5 5-29

2 Gemert 6 4-22

3 Mixed 6 5-19

4 Con Brio 7 3-11

5 Never down 2 4-11

6 Rooise BC 2 3-10

7 Heiakker 2 4-10
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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 nov/dec 2014
wo 19-11 Boemerang 1- Mixed 2 12

Con Brio 6 - Mixed 3 5

do 20-11 Con Brio 1 - Mixed 1 1

wo 26-11 Mixed 1 - Gemert 1 11

Mixed 3 - Fair Play 2 13

Con Brio 8 - Mixed 7 1

wo 03-12 Mixed 2 - Brabantia 3 4

Sm Bruang 4 - Mixed 5 10

Mixed 7 Gemert 7 11

wo 17-12 Mixed 1 Ganzeveer 1 13

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

Uitslagen
01-10-14 Mixed 2 - Sm Bruang 2 5-3

Mixed 3 - Sm Bruang 3 6-2

Mierlo 4 - Mixed 5 4-4

Mixed 7 - Sm Bruang 4 3-5

02-10-14 Gemert 6 - Mixed 6 6-2

08-10-14 Gemert 5 - Mixed 4 4-4

12-10-14 Mixed 4 - BCV 3 6-2

15-10-14 Mixed 5 - Ganzeveer 5 7-1

16-10-14 Mixed 6 - Hanevoet 5 1-7

29-10-14 Gemert 2 - Mixed 1 2-6

Fair Play 1 - Mixed 2 5-3

Mierlo 4 -Mixed 7 8-0

30-10-14 Gemert 3 - Mixed 3 3-5

BCAB 5 - Mixed 4 3-5

Con Brio 8 - Mixed 5 2-6

05-11-14 Mixed 3 - Brabantia 4 8-0

Con Brio 7 - Mixed 6 3-5

06-11-14 Mixed 1 - Con Brio 2 6-2

12-11-14 Mixed 2 -  Ganzeveer 3 5-3

Mixed 4 - Ganzeveer 4 7-1

12-11-14 Mixed 5 - Gemert 7 7-1

Mixed 7 - Ganzeveer 5 4-4

13-11-14 Mixed 6 - Heiakker 2 5-3
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Foto 1 en 2: De nieuwe clubkampioenen Michael 
Hollanders en Robin Slaets.  Foto 3: Olaf van Gelder en 
Lucas van Deurzen  hebben even pauze tijdens de 
clubkampioenschappen.

44 45

             
  
               Hallo jongens en meisjes.

De clubkampioenschappen zijn alweer achter de rug. Wat was 

het een gezellige dag en wat hebben jullie sportief gespeeld. 

In dit clubblad natuurlijk hier meer over. 

(Zie pag. 47 en 48 maar kijk ook op pag. 18  en 19, )

Als je alle 200 foto’s wilt zien ga dan naar

 http://www.bcmixed.nl/fotos

Ook aan het Miecon toernooi hebben wat kinderen van onze 

vereniging mee gedaan en ook hier zijn er weer enkele prijzen 

gewonnen. 

Alle prijswinnaars nogmaals gefeliciteerd. Een super prestatie.

Op 25 januari 2015 organiseerd onze vereniging na zeer lange 

tijd weer een open jeugdtoernooi. 

Je kunt je hiervoor al inschrijven bij Marian. 

Hierover lees je meer op pag.55.

Wij als jeugdcommisie zijn op deze dag met z’n allen aanwezig 

om te tellen. Het zou fijn zijn als jullie allemaal meedoen!

Pien Sijmens en Bregje Hoeks zijn twee nieuwe leden die aan 

jullie worden voorgesteld en de mixedpen is deze keer 

geschreven door Koss.

Verder hebben we weer wat wedstijd verslagen van jullie 

teamleiders binnen gekregen. 

De puzzel kun je deze keer vinden op het prikbord op pag. 56. 

Het is 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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Miecon toernooi   
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Jeugd BC Mixed actief op MieCon 
toernooi
Op Zondag 26 oktober jl. deden 5 jeugdleden van 
Badmintonclub Mixed mee aan het jeugd toernooi in 
Mierlo. Dit toernooi wordt jaarlijks georganiseerd 
door de vereniging uit die plaats in samenwerking 
met Con Brio uit Helmond. En goed bezet toernooi 
waarbij de enkelspelen in een afvalsysteem worden 
gespeeld. Hoe hebben de Mixed leden het er vanaf 
gebracht?

Er werd gespeeld in diver-
se klassen ingedeeld op 
leeftijd en de jeugd kon 
zich inschrijven voor drie 
onderdelen: Enkelspel, 
Dames- of Herendubbel 

en Gemengd Dubbel. Zo-
als gezegd werd het enkel-
spel in een afvalsysteem 
gespeeld. Dat wil zeggen 
dat je bij verlies uit het toer-
nooi ligt. De dubbels daar-
entegen worden volgens 
het zogenaamde Zwisters 
Systeem gespeeld. Je 
speelt met je partner de 
hele dag tegen diverse 
koppels. Wie het aan het 
eind van de dag het beste 
heeft gedaan gaat als win-
naar naar huis. Bijna alle 
leden van Mixed kwamen 
ver in het enkelspel. Novi 
Wieland werd tweede in de 

B klasse en Robin Slaets 
haalde de tweede plaats in 
de C klasse. Meike van 
Zutven werd daar gedeeld 
derde. Robin werd daar-
naast nog tweede in het 
Damesdubbel en won de 
eerste prijs in het Ge-
mengd Dubbel. Anke van 
Dijk en Indy Raaijmakers 
vielen deze keer niet in de 
prijzen, maar hebben wel 
enkele mooie partijen ge-
speeld. 

Het spelen van toernooien 
is erg leerzaam. Naast de 
leuke wedstrijden die je 
speelt en de jeugdspelers 
van andere verenigingen 
die je leert kennen gaat je 
badmintonspel er enorm 
op vooruit. Geef je dus op 
voor één van de komende 
toernooien en zeker voor 
het Mixed Jeugdtoernooi 
op 25 januari 2015
. 

Clubkampioenschappen   

Novi Wieland 2e DE /B

Denise Jeuken (Bv Mierlo)en 
Robin Slaets 2e DD/C

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 
november was het weer 
tijd voor de jaarlijkse club-
kampioenschappen. On-
der leiding van de toer-
nooicommissie begon de 
jeugd op vrijdagavond om 
18.30 uur met de eerste 
wedstrijden. Zowel de jon-
gere als de oudere kinde-
ren begonnen om deze 
tijd.  En om 20.30 uur had 
iedereen er al meerdere 
wedstrijden op zitten. Op 
zaterdag moesten de kin-
deren alweer om 9.00 uur 
beginnen. Na het openings 
woord van Ton (onze voor-
zitter) werden de eerste 
wedstrijden ingedeeld. Er 
werd gestreden in 3 ver-
schillende klasses. De A,B 
en C klasse. Omdat lang 
niet alle kinderen zich had-

den opge-
geven wa-
ren niet alle 
klasses 
groot ge-
noeg. Daar-
om werden 
er in de 
dubbels en-
kele klas-
ses samen-
gevoegd. In 
de C klasse 
kon alleen de dames enkel 
gespeeld worden. Helaas 
waren er in deze klasse 
geen heertjes. Dit alles 
mocht de pret niet druk-
ken. Iedereen speelde met 
veel plezier hun wedstrij-
den Op de baan werd er 
sportief gespeeld en naast 
de baan werd er gezellig 
gezongen en gekletst. 

Ook hebben alle 
kinderen wed-
strijden geteld. 
De grote kinde-
ren telden bij de 
kleintjes en om-
gekeerd. 
De dag werd om 
17.00 uur afge-
sloten met de 
prijsuitreiking. 
Ongeveer 20 
kinderen vielen 
er in de prijzen. 
Michael Hollan-
ders en Robin
Slaets zijn club-

kampioen geworden en ziij 
gingen met de grote wis-
selbeker naar huis.
De kinderen die mee heb-
ben gedaan hebben alle-
maal een hele leuke maar 
vermoeiende dag gehad.
Tot het volgend jaar. Hope-
lijk doet dan iedereen mee. 

Li
ek

e 
Fr

an
se

n

Irene Slaets
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Nieuwe jeugdleden   

Pien Sijmens 
is 11 jaar en zit op de Wilhelminabasisschool in Helmond. Ze is 
op deze school gebleven toen ze ruim 2 jaar geleden naar Aar-
le-Rixtel verhuisde. Ze zit in groep 8 bij meneer Dennis. Later 
wil ze waarschijnlijk dierenarts worden. Ze is gaan badminton-
nen omdat ze het heel leuk vindt,  ze speelt het vaak tijdens de 
vakanties samen met haar moeder die vroeger ook gebadmin-
tond heeft. Ze is bij BC Mixed terecht gekomen omdat het lekker 

dicht in de buurt is en omdat ze graag andere kinderen wil 
leren kennen. Ze vindt het erg leuk bij onze vereniging 

en wil graag competitie gaan spelen, maar eerst wil ze 
nog goed oefenen. Naast badminton speelt ze toneel 
en zit ze op dansen. 

PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

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

Bregje Hoeks 
is 13 jaar en zit op het Dr.Knippenbergcollege in 2 havo. Ze 
weet nog niet wat ze later worden wil. Bregje speelt al 5 jaar 
badminton en al 4 jaar competitie. Omdat ze bij de andere 
vereniging niet echt verder kwam is ze gaan zoeken naar 
een nieuwe vereniging.  BC Mixed leek haar wel een leuke 
en gezellige club. Ze  is gaan badmintonnen door haar moe-
der. Haar moeder speelt ook badminton en Bregje dacht dat 
het misschien ook wel iets voor haar kon zijn. De leuk-
ste slag vindt ze de smash en de clear. Ze heeft 
binnen de vereniging niet echt bekenden, maar ze 
kent wel meerdere gezichten van toernooien en 
competitie. 

EERSTE TWEEDE DERDE VIERDE

DDA Robin Slaets/ Novi 
Wieland

Indy Raaijmakers/
Meike van Zutven

Bregje Hoeks/
Sanne van Lieshout

Anne Meulensteen/ 
Anne Slaets

HDA Michael Hollanders 
/Nick Meulensteen

Lucas van Deursen 
/Joran Jansen

Olaf v Gelder

GDA Meike van Zutven / 
Michael Hollanders

Robin Slaets
+Nick Meulensteen

DEA Robin Slaets Lieke Fransen Novi Wieland Meike van Zutven

HEA Michael Hollanders Nick Meulensteen Joran Jansen

GDB Pleun Schenk/
Lucas van Deursen

Neva vd Vorst/ 
Olaf van Gelder

Xaxie Eekels / 
Irene Slaets

DEC Neva vd Vorst Irene Slaets Xaxie Eekels

DDB Jente Jansen /
Pleun Schenk

Imke de Beer / 
Kelly de Louw

DEB Pleun Schenk Kelly de Louw Jente Jansen Imke de Beer

HEB Olaf van Gelder Lucas van Deursen

Uitslagen clubkampioenschappen jeugd

Alle prijswinnaars!

48 49



MINIMIKS  november 2014
5150

Verslagen jeugdcompetitie

 

Kelly 
de

Louw

Hallo, mijn naam is Koss 
van de Wijdeven.
Ik ben elf jaar oud en ben 
uitgekozen om een stukje 
te schrijven.
Ik ben al vaker in de mini-
miks geweest, namelijk 
met “lachen met Koss”.
Naast badminton, zijn mijn 
hobbies tekenen, TV kijken 

en stuntsteppen.
Ik heb 1 broertje van 8 
(Finn) en een zus van 13 
(Nova). Finn badmintont 
nog bij BC Mixed en Nova 
is er een paar jaar geleden 
mee gestopt. Ook mijn 
papa en mama spelen al-
lebei bij BC Mixed. 
Ik zit in groep 2 bij badmin-

ton en ga met 
veel plezier naar 
de volgende 
groep (over een 
paar jaar?).
Ik zit in groep 7 
op school in 
Sint-Oedenro-
de. Bijna elke 

zaterdag heb ik centrale 
training in Mierlo, samen 
met mijn broertje. Ik speel 
in de competitie in Mixed 2. 
Twee jaar geleden zijn we 
kampioen geworden en 
vorig jaar tweede.
Ik heb de mixed-pen ge-
kregen van Olaf en ik ken 
hem van het badminton en 
na de training speelden we 
eerst meestal samen. Nu 
kan dat niet meer want ik 
zit nu in een hogere groep.
Ik zit al op badminton sinds 
mijn 7e. Mijn lievelings-
boek is “het leven van een 
loser”. De hele reeks vind 
ik leuk.

MINIMIKS november 2014

Mixed 3, E-klasse
Door Ton Slaets

Mixed 3 strijdt 
om koppositie.

In de E klasse van de 
jeugdcommissie zitten 
twee teams van Mixed. 
Eerder dit seizoen hebben 
het tweede en derde jeugd-
team al tegen elkaar ge-
speeld. Toen ging de winst 
met 5-3 naar Mixed 2. 
Deze zondag was Mixed 3 
er op gebrand om de wed-
strijd te winnen. Het eerste 
gemengddubbel werd een 

Mixed 3, Anne Slaets, Novi Wieland, 
Meike van Zutven, Nick vd Elzen en Jo-
ran Janssen

overwinning voor Jadzia 
Spaan en Nick Meulen-
steen van Mixed 2, maar 
daarna won Mixed 3 het 
tweede gemengddubbel 
en ook het heren en da-

mesdubbel. Ook in 
de singles kon 
mixed 3 het waar 
maken. Zowel Novi 
Wieland, Joran 
Jansen als Anne 
Slaets wonnen hun 
wedstrijd. In het 
duel tussen de twee 
Nick-en moest Nick 
van den Elzen sijn 
meerdere erkennen 
in Nick Meulen-
steen. Daarmee 
kwam de eindstand 
op 6-2 voor Mixed 
3. In de tweede 
wedstrijd tegen 
Ganzeveer ging het 
een stuk eenvoudi-
ger.
Het team uit Aarle-
Rixtel met vooral 
nog ervaring op 

doen in deze klasse en 
was een maatje te klein 
voor Mixed 3. Eindstand 
8-0. Hiermee staat Mixed 
3 nu op de tweede plaats.

Mixed 5, H-klasse

Vandaag op 2 november 
kunnen de vriendjes van 
Mixed 5 weer aan de slag, 

Door Teun vd Vorst

tegen BCV '73 4. De twee-
de keer dat ze competitie 
moeten spelen, dus de ze-
nuwen zijn al een beetje 
weg, want ze vonden het 
vorige keer super leuk!
Vandaag speelden Suzie, 
Mirne, Neva, Marik en 
Sem de wedstrijden. De 
eerste wedstrijd begon al 
meteen heel spannend, 
Suzie en Sem behaalden 
29 punten wat super knap 
was. Daarna mochten 
broer en zus Marik en Mir-
ne aan de bak en wonnen 
hun mixed dubbel in weer 

Neva van de Vorst en Mirne-
Janssen
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Standenlijst jeugd

C KLASSE
1 Mierlo/Bakel 4  6-46

2 BCAB 1  6-32
3 Mixed 1  6-26
4 Brabantia 1  4-17
5 Boemerang 1  4-16
6 Ganzeveer 1  6-6
7 Con Brio 2  4-1

E KLASSE
1 Mierlo 7  8-48
2 Mixed 3  8-44
3 Brabantia 2  8-34
4 Phoenix 2  6-29
5 Mixed 2  6-25
6 Someren 1  6-10
7 Ganzeveer 2  6-2

G KLASSE
1 Mierlo 9  8-52
2 Hanevoet 2  8-43

3 Bakel 3  8-39
4 Mixed 4  8-29
5 Hanevoet 3  8-24
6 Phoenix 4  8-05

H KLASSE
1 Brabantia 3 8-49
2 Mierlo 10 6-41
3 Bakel 3 6-41
4 Con Brio 4 6-28
5 Mierlo 11 8-14
6 BCV’73 4 8-11
7 Mixed 5 6-8

Mixed 4, G-klasse

52 53

Mixed 1 heeft deze maand 
maar 1 keer competitie ge-
speeld. Op 12 oktober 
moesten wij aantreden te-
gen BCAB 1 en Brabantia 
1. BCAB had al een keer 
tegen ons gespeeld en 
toen was het 7-1 voor 
BCAB, dus het zou een 
zware dobber worden. 
Brabantia was een nieuwe 
tegenstander. Michael en 
Sanne speelden de eerste 
gemengddubbel. Het was 
een zeer spannende wed-
strijd en gelukkig ging de 
winst naar ons. 28-30. De 

tweede ge-
mengddubbel 
werd gespeeld 
door Vince en 
Robin. Zij verlo-
ren met 30-21. 
Ook in de dub-
bels en de sin-
gles werden de 
punten verdeeld, 
de heren wonnen 
en de dames ver-
loren. Het werd 
deze keer dus 
4-4. Tegen Bra-
bantia ging het 
wat beter. De ge-
mengddubbels 

Mixed 1, C-klasse

een geweldige partij! Daar-
na was de heren dubbel 
aan de beurt en Sem en 
Marik hebben moedig ge-
streden en hebben in to-
taal 17 punten gescoord. 
Na de heren moesten de 
dames, Mirne en Neva de 
baan op en weer werd het 
heel spannend, maar heb-
ben beide meiden de be-
nodigde 30 punten binnen 
weten te halen!!
Bij de enkels was het weer 
spannend Sem en Marik 
hebben beide een fantasti-
sche wedstrijd gespeeld 
en hebben 29 en 27 pun-
ten bij elkaar geslagen. En 
Suzie wist in haar eentje 
24 punten te pakken, met 
hele sterke services. Neva 
(wat kan die meid hard 
slaan!!) had de langste 
adem bij haar enkel en wist 
met 17-30 te winnen van 
haar tegenstandster, su-
per!

van Michael en mij en  van 
Vince en Indy werden ver-
loren en ook Robin verloor 
haar single. De rest van de 
partijen werd gelukkig ge-
wonnen. De single van 
Vince was een zeer span-
nende partij. Met 30-29 
wist hij te winnen. Het werd 
dus 5-3  voor ons.

Mixed 5 won vandaag 3 
punten, maar het hadden er 
net zo goed 5 of 6 kunnen 
zijn, volgende keer halen ze 
het zeker!!!
Groetjes Teun.

Lieke Fransen en Indy Raaijmakers

Door Lieke Fransen

Op zondag 9 november 
mocht Mixed 4 alweer 
gaan badmintonnen. Al-
weer? Ja, alweer. (op En-
drew en Romy na) maar 
alle andere spelers van 
Mixed 4 hadden het hele 
weekend al gestreden als-
of hun leven ervan af hing. 
Helaas kon Romy vandaag 
niet meespelen omdat ze 
niet helemaal fit was. Van-
daag was ik met de ene 
helft van het team voor de 
verandering eens op tijd in 
de zaal. Waarvoor ik een 
groot compliment kreeg 
van Willie Sauvé. Diana ar-
riveerde kort daarna met 
de andere helft van het 
team. Na alle namen op 
het formulier gezet te heb-
ben kon de eerste partij be-
ginnen. Tegen Hanevoet 3.
Andrew mocht samen met 
Pleun de spits afbijten. Dat 
ging als een tierelier en zij 
wonnen samen met 30-24. 
Daarna was het de beurt 
aan Lucas en Imke, on-
danks dat ze gestreden 

hebben als leeuwen kon-
den ze helaas niet winnen 
maar de tegenstander 
heeft de partij zeker niet 
kado gekregen, het werd 
23-30. Daarna mochten 
Olaf en Lucas, en Pleun en 
Jente aan hun dubbels be-
ginnen. Zowel de dames 
als de heren hadden geen 
moeite met de tegenstan-
ders. De heren wonnen 
met 30-22 en de dames 
met 30-21. We stonden 
dus al voor met 3-1. De 
singels werden daarna ge-
speeld. Olaf en Imke kon-
den net niet winnen, Olaf 
haalde 28 punten en Imke 
25. Netjes hoor! Andrew 
en Jente mochten daarna 
het veld in om hun singels 
te spelen. Andrew speelde 
een heel spannende wed-
strijd die hij op het einde 
pas naar zich toe wist te 
trekken, zijn tegenstander 
haalde 28 punten. Jente 
walste over haar tegen-
standster heen met een 
30-11 winst. Goed gedaan 
allemaal!!
De volgende wedstrijd was 
tegen Hanevoet 2. Dit 
team was wel iets sterker 
dan Hanevoet 3 maar vol 
goede moet gingen onze 
kids van start. Andrew en 
Jente speelden de eerste 
partij. Zij boden heel goed 
tegenstand maar moesten 
helaas toch het punt aan 
de tegenstander laten. Zij 
verloren op het nippertje 
met 27-30. Hierna moch-
ten Pleun en Olaf het sa-

men gaan proberen. Zij 
haalden het punt binnen 
door met 30-23 te winnen. 
Dan volgen er twee heel 
spannende dubbels. De 
dames Imke en Jente en 
de heren Andrew en Lucas 
hebben alle vier gestreden 
voor wat ze waard waren. 
Ze speelden allebei 30-29 
Winst voor de heren,verlies 
voor de dames. Olaf mocht 
de ring in voor zijn singel. 
Zijn tegenstander was ech-
ter veel sterker en Olaf kon 
helaas maar 15 punten 
scoren. Pleun daarentegen 
deed het weer heel goed 

en won haar partij met 30-
17, ook Lucas kon er nog 
wat energie uitpersen en-
won zijn partij met 30-20. 
Bij Imke was de pijp leeg, 
na vrijdag en zaterdag op 
de clubkampioenschap-
pen te hebben gespeeld 
was ze bek af. Ze verloor 
haar partij met 17-30. De 
einduitslag was 4-4. Na 
een vermoeiend weekend 
in de sporthal ging ik in ie-
der geval zeer tevreden 
naar huis. Op de terugweg 
was het wel opvallend stil 
in de auto. Niemand had 
nog puf om iets te zeggen. 

Door Angela van Gelder
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Programma Nov. / Dec.
23-11 9.30 Con Brio 2-Mixed 1 14

11.15 Mixed 1-Boemerang 1 5

9.30 Mierlo 7- Mixed 2 11

11.15 Ganzeveer 2-Mixed 2 11

30-11 9.30 Mixed 5- Brabantia 3 12

Uitslagen en programma jeugd

Uitslagen

05-10-14 Ganzeveer 1-Mixed 1 1-7

Mierlo 4- Mixed 1 7-1

Mixed 2- Mierlo 7 3-5

Phoenix 2-Mixed 2 6-2

Brabantia 2-Mixed 3 2-6

Mierlo 7- Mixed 3 4-4

Mixed 4- Hanevoet 2 2-6

Mierlo 9-Mixed 4 6-2

12-10-14 BCAB 1- Mixed 1 4-4

Mixed 1- Brabantia 1 5-3

Mixed 2 Mixed 3 2-6

Someren 1-Mixed 2 1-7

Mixed 3-Ganzeveer 2 8-0

Mixed 4- Phoenix 4 4-4

Mixed 4- Bakel 2 3-5

02-11-14 Phoenix 2-Mixed 3 4-4

Mixed 3- Someren 1 7-1

BCV ‘73 4-Mixed 5 5-3

Mixed 5- Mierlo 10 0-8

09-11-14 Mixed 4- Hanevoet 3 5-3

Hanevoet 2-Mixed 4 4-4

16-11-14 Bakel 3- Mixed 5 8-0

Mierlo 11-Mixed 5 5-3

Scoringspercentages  Jongens

TOTAAL
s w %

1 Nick Meulensteen 12 11 92
2 Nick vd Elzen 18 13 72
3 Michael Hollanders 14 10 71
4 Vince van Mierlo 12 7 58
5 Olaf van Gelder 13 7 54

 

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 Leslie Heerdink 12 7 58

 

30-11 9.30 Mixed 5- Brabantia 3 12

11.15 Mixed 5- BCV ‘73 4 13

7-12 9.30 Mixed 4-Mierlo 9 13

11.15 Phoenix 4-Mixed 4 13

Jeugd badminton toernooi

zondag 25 januari 2015

Onderdelen
Herendubbel (HD) - Damesdubbel (DD) 

Herenenkel (HE) - Damesenkel (DE)

Klasse: A (<18) / B (<15) / C (<12) / P (<10)
peildatum 1 September 2014

Het inschrijfgeld bedraagt per persoon  
€ 6 voor één onderdeel en € 10 voor twee onderdelen

Schrijf je in bij Marian vd Wildenberg op de bekende manier: 
een enveloppe met daarop je naam, je partner en het geld erin. 

Voor vragen stuur een mail naar toernooien@bcmixed.nl 
of spreek je trainer of Marian aan op de vrijdagavond.

Er wordt gespeeld met een systeem, waardoor iedereen de 
hele dag met veel plezier kan spelen. 

De inschrijving sluit 21 december 2014

Het toernooi vindt plaats in sporthal D'n Ekker,
Muzenlaan 2a, te Beek en Donk

Doe mee!!
Dit eerste toernooi van Bc Mixed wil je niet missen!
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Prikbord

Puzzel

Ieder tekeningetje

heeft te maken met een 

sport. Het is de bedoe-

ling dat je de namen 

vande afgebeelde spor-

ten invult. Daar waar de 

shuttle aangeeft.

Ee
n 

fij
ne

 s
in

te
rk

la
as

al
le

m
aa

l!

Oplossing puzzelvorige minimiks:Algemeneledenvergadering  kom jij ook?




