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Colofon
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
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Ledenbestand
Dames Heren
Jeugd

Jongens Meisjes
20

29

49

Senioren

50

59

109

Ereleden

1

5

6

Totaal:

51

64

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

20

29

164

Martijn Coppens
Suzanne Bouman
Peter Bouman
Ilja Reijnders
Erwin Reijnders
Alex v Lieshout
Ruud Endevoets
Kiky Mennen
Bregje Hoeks
Pien Sijmens

Van NSL naar SL: Martijn van Oeffel
Dena van den Berk
Van SL naar NSL: Noortje vd Eijnde

Agenda
10 en 17 December: Eerste ronde bekerwedstrijden HBB
12 December: Zaal gesloten alternatieve avond
26 December: Zaal gesloten Kerstmis
27 December: BC Phoenix Oliebollen jeugdtoernooi
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!
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Redactie
Ruud Fransen
Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven
Marlie Fransen
(lay out)
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Van jullie voorzitter
Met een goed gevoel heb ik de afgelopen Algemene Ledenvergadering 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 vereniging goed bezig, laten ons regelmatig zien bij diverse evenementen en we groeien gestaag. Dit doen we niet alleen als
bestuur, hieraan werken alle vrijwilligers in de diverse commissies hard mee. En ook onze leden dragen Mixed uit. Daar
ben ik blij om en dat bevestigt mijn goede gevoel wat ik tijdens de ledenvergadering had.
Eén van de hoogtepunten van het seizoen is ieder jaar weer de clubkampioenschappen. 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 afgelopen jaren. Doelstelling voor volgend jaar is om het aantal deelnemers bij zowel 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 uitdaging voor de jeugd die al wat langer meedoet.

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 22-092014
Aanwezig: Ton Slaets, voorzitter. Peter van Leuken, pen
ning meester. Gert Lahaije, secretaris. Stan
van der Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans,
bestuurslid.
Reijnders. Gestopt: Anke
1 Opening
Ton opent de vergadering van de Kruissen en Tim
van Lieshout. Van SL naar
om 20.30 uur.
NSL: Noortje van den Eijn2. Ingekomen en uitgega- de. Van NSL naar SL: Martijn van Oeffel en Dena van
ne stukken
Ingekomen: Factuur van den Berk. De regeling onregelmatig spelend lid
badmintonplanet.
wordt afgeschaft.
Uitgegaan: Niets.
3. Notulen bestuursvergadering 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

6. Commissies
Recr. –De beginnerscursus 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 badminton 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 afgevaardigde in de TC.
-De uitnodigingen voor de
clubkampioenschappen
worden snel verstuurd.
7.ALV
Stan verstuurd de uitnodigingen 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.

Op naar de feestmaand december!
Ton Slaets.

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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Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 22-102014
Aanwezig: Ton Slaets, voorzitter. Peter van Leuken, pen
ning meester. Gert Lahaije, secretaris. Stan
van der Heijden; bestuurslid. Anja Beekmans,
bestuurslid.
1. Opening
Ton opent de vergadering
om 20.30 uur.
2. Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen: Niets.
Uitgegaan: Niets.
3. Notulen bestuursvergadering d.d. 22 september 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 Mennen. Gestopt: Thomas van
de Molengraaf en Katja van
de Vorst.
Van SL naar NSL: niemand. 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. Mogelijkheden bespreken met de
trainers.
JC: -Het aantal terugkomdagen blijft 2.
Bac: -Sonja van Erp heeft
zich beschikbaar gesteld
voor de Bac. Zij vervangt

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.

Notulen Jaarvergadering
de gestopte Canto Swinkels.
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 besproken.
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

6 dec.
7 dec.
17 dec.
20 dec.
20 dec.
26 dec.
27 dec.
27 dec.

Allen van harte
gefeliciteerd
6

MINIMIKS november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering B.C. Mixed d.d. 24 Oktober 2014
1. Opening.
Om 22.35 uur opent onze
voorzitter Ton Slaets de
vergadering en heet iedereen van harte welkom, in
het bijzonder de erevoorzitters, Jan Driessens en
Ruud Fransen en de ereleden Dora Polman en Peter
van Leuken. Erelid Rien
van Kessel is niet aanwezig 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 georganiseerd zoals de week van

het badminton, de clubkampioenschappen, sinterklaas, de badmintoninterland, de nieuwjaarsreceptie, de kaderavond, de
feestavond, de beginnerscursus, een instuif, het bezoek van de shooters enz.
Speciale vermelding krijgt
natuurlijk het mee organiseren van de prijsuitreiking
van Kwizut. Onder leiding
van Ton en Anja is dit vlekkeloos verlopen naar grote
tevredenheid van de organisatie van Kwizut.
Dat er zich vrijwel moeiteloos 80 vrijwilligers beschikbaar stelden zegt ook
weer iets over de grote
saamhorigheid
binnen
onze
vereniging.
Het
mooie bedrag dat we daarvoor hebben ontvangen
zorgt voor een flinke finanMINIMIKS november 2014

ciële reserve. Die moet ten
goede komen aan de leden.
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 gezonde vereniging blijven
2. Ingekomen/uitgegane
stukken/mededelingen
Er is niets bijzonders in of
uitgegaan, alle correspondentie ligt ter inzage bij het
secretariaat.
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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 goedgekeurd met dank aan de secretaris..
4. Jaarverslag secretaris.Te lezen in de Minimiks
van oktober 2014.
Dit verslag wordt onder
dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.
5. Jaarverslag penningmeester
seizoen
2013/2014
Te lezen in de Minimiks
van Oktober 2014.
Peter geeft aan dat er
geen bijzonderheden zijn
behalve de eenmalige inkomsten van Kwizut. Er

Ruud Fransen leest het verslag van de kascommissie
voor

8

jaar jeugdcommissie
- Mascha Werner-Hoeks
5 jaar toernooicommissie
- Marian van de Wildenberg
5 jaar regelen van
inschrijven jeugdtoernooien.

zijn geen vragen. Het verslag wordt onder dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie.
Dit verslag wordt Ruud
Fransen
voorgelezen.
Voortaan zal het aftredende lid van de kascommissie het verslag voorlezen.
Het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde 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 algemene toelichting op de begroting. De enige opvallende dingen zijn shuttles
en de nieuwe shirts. Toon
Slaets vraagt waarom er
verschil zit in de zaalhuur
senioren-jeugd. Peter antwoordt dat dit wordt veroorzaakt doordat er vrijdagavonden zijn die alleen
uitvallen voor de jeugd. De
begroting wordt onder
dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd.
8a. Bedanken kaderleden
De volgende jubilerende
kaderleden worden door
Ton bedankt met een bos
bloemen:
- Toon Boetzkes:
25
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Toon Slaets

Marian van de Wildenberg

Dora Polman

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, opgeteld, alle prestaties en cijfers.
Zoals gebruikelijk ontvangen alle jubilarissen een
mooie oorkonde.
9. Verkiezingen kascommissie
Aftredend is Ruud Fransen.
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 melden zich voor de rondvraag.
-Maarten vraagt of clubshirts die in de toekomst
worden bijbesteld dezelfde
prijs blijven.
We hebben de mogelijkheid om shirts bij te bestellen. Dit doen we als we
weer voldoende bestellingen hebben binnengekregen. 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 Kwizut.

Gert Lahaije

-Ruud bedankt het bestuur
namens alle leden voor al
het goede werk het afgelopen seizoen,
in het bijzonder een compliment voor de ledenwerving.
12 Sluiting.
Om tien over 11 sluit Ton
de vergadering en biedt iedereen een consumptie
aan.
Gert Lahaije
Secretaris B.C. Mixed

Toon Slaets

Sabitri Heesakkers
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Trainer gestopt!

Frans van Waardenburg gestopt
als trainer van
BC Mixed
Na een goed gesprek tussen Frans, Gert, Anja en
Ton is besloten niet met elkaar 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 evalueren hoe de trainer vindt dat
het gaat, hoe trainingen
worden ervaren, of er vanuit de leden suggesties of
op- en aanmerkingen zijn
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en wat de planning is voor
de komende periode. Met
Frans is de afgelopen jaren uiteraard ook over
deze zaken gesproken.
Terugkerend onderwerp
van gesprek was de manier van training geven
van Frans.
Visie
Het is zijn visie om vanuit
de teamgedachte te trainen. Hij komt daarom regelmatig kijken bij competitiewedstrijden, ziet daar
aandachts- en verbeterpunten. En die wil hij dan
graag tijdens de training
met het team bespreken
en daar specifiek op trainen. Waar Frans tegenaan
liep is het feit dat de opkomst tijdens de trainingen matig was en dat veel
teams niet compleet bij de
training aanwezig zijn.
Daarnaast heeft hij aan
het begin van dit seizoen
enkele initiatieven genomen
(buitentrainingen).
Ook daarvoor was het animo (ongetwijfeld om uiteenlopende redenen) erg
laag.
Geluiden vanuit de vereniging
Uiteraard vinden ook wij
als bestuur dat leden die
competitie spelen de verantwoordelijkheid hebben
om te gaan trainen. Naast
MINIMIKS november 2014

het feit dat wij ons inspannen om een goed trainer
voor onze competitiespelers aan te stellen is training de basis voor het
spelen van een goede
partij badminton. Dat trainen niet altijd het leukste
aspect is van badminton,
daar zijn wij ons van bewust.
Op directe of indirecte manier hoorden wij de laatste
maanden steeds meer geluiden binnen de vereniging over de manier van
training geven van Frans.
Veel mensen hebben onder 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 komen etc. Omdat wij de mening van onze leden erg
belangrijk vinden, hebben
wij als bestuur deze signalen serieus genomen en
zijn wij tot de conclusie gekomen dat de manier van
training geven van Frans
niet (meer) aansloot bij de
wensen van de meerderheid van de competitiespelers. Uiteraard zijn wij
hierbij niet over één nacht
ijs gegaan. We hebben tijdens meerdere bestuursvergaderingen met elkaar

over deze situatie gesproken 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 besproken. Voor Frans kwam
deze informatie niet als een

donderslag bij heldere hemel. Hij heeft de afgelopen
tijd ook gemerkt dat zijn
manier van werken niet iedereen aansprak. Het leek
hem en ons daarom het
beste om per direct afscheid van elkaar te nemen. Frans heeft aangegeven dat hij de afgelopen
jaren met veel plezier de
trainingen heeft verzorgd.
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Hij wenst ons en de vereniging het allerbeste. Dat is
uiteraard wederzijds.
Hoe gaan we verder?
De komende periode gaan
wij als bestuur bekijken
hoe we invulling gaan geven aan deze situatie.
Voorlopig, zeker tot eind
januari, zal er geen training worden verzorgd en
is het dus iedere week vrij
spelen. We houden jullie
op de hoogte van de ontwikkelingen en daar waar
nodig zullen wij jullie ook
raadplegen om tot een
goede oplossing te komen.
Het bestuur: Ton, Gert,
Peter, Anja en Stan
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Sportiviteitsprijs
Barry van Heerwaarden sportiviteitsprijs 2014
gaat naar Anja
Beekmans.

kwam Piet op
tijd weer terug
om de “vergadering”
van
oud winnaars
bij te wonen.
Wie zou dit
jaar de Barry
van
Heerwaardenprijs
in ontvangst
mogen nePiet van Heerwaarden reikt de beker uit
men van Piet.
Iedereen gaf zijn of haar De meeste partijen van de
voorkeuren aan met een clubkampioenschappen
goede onderbouwing. De zijn wel geteld door deze
keuze was daarna snel ge- persoon en dus was de
maakt. Veel inzet voor BC “vergadering” niet echt
Mixed, alle K-klussen op- een “vergadering” maar
knappen zoals overal gaan eerder een mooie bijeenleuren voor advertenties, komst met snel duidelijke
prijzen voor de feestavond standpunten. Piet heeft
ed (en natuurlijk een be- hier bijgezeten en ook zijn
stuursfunctie maar dat kon- visie gegeven. Piet had
den we niet zeggen omdat eerder op de dag kennis
dan al meteen duidelijk was gemaakt met Anja en naar
naar wie de prijs zou gaan). wat hij hoorde gaf hij ook
aan dat dit zeker een hele
mooie winnaar zou zijn.
Piet had al een kleine introductie op papier gezet
waarna we dit hebben
aangevuld met was statements over Anja. Na de
prijsuitreiking van de clubkampioenschappen was
dan het moment voor de
prijs die je niet kunt winnen maar moet VERDIENEN. Piet gaf heel mooi
aan dat hij het geweldig
Voorzitter Ton Slaets bedankt Piet voor
zijn komst.

Eindelijk na 6 jaar kreeg ik
Piet van Heerwaarden zover om de Barry van Heerwaarden 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 doorgebracht. Na even naar
huis te zijn geweest om zijn
vrouw Annie te verzorgen
(zit in de lappenmand)

door Inge v Griensven
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Ik wil iedereen bedanken, voor de felicitaties 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 geweldige 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 verdriet langzaamaan plaats
ging maken voor trots. Hij
gaf wat punten over Anja
en ging er niet langer omheen draaien,” de Barry
van Heerwaarden Sportiviteitsprijs 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 waarde heeft. Dit jaar met een
extra belading omdat Piet
deze prijs heeft uitgereikt.

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

ker ook voor Theo en Arne
die een heel drukke agenda 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
MINIMIKS november 2014
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Badminton weetjes
•••Badminton staat in de
top 3 van de fysiek zwaarste lichamelijke sporten,
achter boksen en squash.
•••Badminton is een veilige
sport.Het aantal blessures
per 1000 sporturen bedraagt 1,4. Ter vergelijking:
zaalhandbal 6,5 , zaalvoetbal 6,2, veldhockey 5,5,
veldvoetbal 5,5, squash
3,6 en trimmen/joggen 2,0.
•••Badminton is een uitputtende sport: een badmintonspeler kan in een wedstrijd meer dan 6 kilometer
afleggen. Op een badmintontoernooi worden soms
wel 10 wedstrijden gespeeld, dus reken maar uit.
•••Badminton is een wedstrijdintensieve 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 bijvoorbeeld
tennissers,
maar rennen in die tijd

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 snelheid van een smash met
een veren shuttle is 332
km/uur (Fu Haifeng). Ter
vergelijking: Cricket 160
km/u Shoaib Akhtar), tennisservice 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 internationale sport; 138 landen zijn lid van de Internationale Badminton Federatie.
•••Bij badmintonwedstrijden in Maleisië en Indonesië is een publiek van
15000 mensen heel normaal.
•••China en Indonesië zijn
de meest succesvolle landen; ze winnen samen

70% van alle internationale toernooien.
•••De eerste Olympische
Spelen waar badmintonners aan mee mochten
doen waren in 1992 in Barcelona. Meer dan 1 miljard
mensen hebben dit debuut
via de televisie bekeken.
•••De beste shuttles worden gemaakt van de linkervleugel 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 veren shuttle weegt tussen
de 4,74 en 5,50 gram). Het
bijbehorende racket is
nog
niet gemaakt.

Piet van Thielplein 11
5741 CP
Beek en Donk
Tel.: 0492-465456
www.yoursfashion.nl
E-mail:
info@yoursfashion.nl
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-Schilderen: binnenwerk, buitenwerk, onderhoud en nieuwbouw.
-Glaszetten: isolatieglas, figuurglas en glasschades.
-Wandafwerking: behangen, sauzen en spachtelputz
Bel geheel vrijblijvend voor advies of voor een eventuele inspectie van het bestaande schilderwerk.
Oude Bemmerstraat 5 5741 EA Beek en Donk
Tel. 0492-468931
Fax 0492-468293
GSM 06-51865334 Email: info@schilderwerkenjdejong.nl
Bezoek ook eens onze website: www.schilderwerkenjdejong.nl

Binnendijk 2
5705 CH HELMOND
Tel. 0492 - 544078

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

Correspondentieadres:
PARTY RENT SERVICE
Postbus 884
5700 AW HELMOND

Verhuur van

Tafels - stoelen - glaswerk - servies - koffiezetapparaten tapinstallaties - verlichtingssnoeren - garderobes enz.
MINIMIKS november 2014
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Clubkampioenschappen door Angela v Gelder

Zoals ieder jaar, werden
ook dit jaar de clubkampioenschappen van BC
Mixed in het eerste weekend van november gehouden. De opkomst was niet
groot maar het was er niet
minder gezellig om. De
jeugd mocht op vrijdag als
eerste beginnen. Hier werden 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 winnaar kende. Dit gaf stof tot
nadenken en goede analyses 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 voorbereiding voor de volgende
dag.
Zaterdag begint traditie

getrouw met het openingswoord 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 compliClubkampioenen

Stan vd Heijden
HE/A
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Anke v Dijk
DE/A

Anniek v Leuken
DE/B
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Gert Lahaije
HE/B

ment te geven aan het einde 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 Minimiks. Nog een paar wedstrijden die mij zijn bijgebleven: 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 spannende halve finale partij tegen
Martijn. Bij de jongens B
vond ik het ook heel spannend, daar speelde Olaf
tegen Lucas. Ik was natuurlijk bevooroordeeld en
vond dat Olaf moest winnen. Ik had hem daarbij zo
graag willen helpen. Uiteindelijk bleek dat hij mijn hulp
niet nodig had, hij heeft op
eigen kracht Lucas verslagen, 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 hebben 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 clubkampioenschappen: 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 gemengd 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 opeiste 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
MINIMIKS november 2014

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
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Clubkampioenschappen.

Ik heb
oorwarmers

Stop! Bal in
het veld!

Deksels,
blauw shirt
thuisgelaten

en een
goei
scheerapparaat

Wat heb jij
veel krullen zeg

BAM!!!
Ik sta
lekker
in ‘t
veld

Ik ben niet gek,
ik sta achter
een hek

Zonne
smashbal
jonguh!

Wat staat er
toch op mijn veter?
Goed
gespeeld
vriend!

Ai, Mispoes!

Nog 1 man
erbij
en we kunnen
rikken

schrijf hier
uw tekst
bij
dit plaatje....

euhm, ik zit te minecraften

La,la,la,
laaaaaa.
La,
laaaa.
Tuuttuut,
tutututuder,
tuutuutuut
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Help
m’n
oren!

Als dit een
kauwgombel
was. wauw

Dick, wat is
de volgende
partij?
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Interview met.....

door Ruud Fransen
Sabitri is bejaardenverzorgster bij de zusters van
het Heilig bloed in AarleRixtel. Naast badminton
houdt Sabitri van lekker
koken en gaat ze graag
naar buiten voor een goede wandeling.

Sabitri Heesakkers

Waarom ben je in het
verleden gaan badmintonnen?

Interview met altijd goed lachse en gezellige
Sabitri.
Wat is je gezinssituatie?

Sabitri is getrouwd met
Mari Heesakkers en samen 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 dagelijks leven?
Wat voor werk en heb
je nog andere hobbies?

Je hebt ook heel veel
jaren competitie gespeeld. In welke klassen en ben je ooit
kampioen geworden?

Sabitri in de keuken op het piraten jeugdkamp 2013
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Toen Sabitri in Nederland
is komen wonen is ze samen met haar zus opzoek
gegaan naar een leuke
sport. Via de familie Muller 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 terecht gekomen.
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Sabitri heeft zo ongeveer
elke klasse gehad van de
4e klasse t/m de Overgangsklasse. De meeste
jaren heeft ze doorgebracht in de 1e klasse en
de OV-klasse. Ze is zeker
meerdere malen kampi-

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

oen geworden. Daarbij is
het kampioenschap in een
team met Willy Maas,
Henny Spaan en met Carolien Bongers en Josephine van Riet (beide meisjesnaam Bouw) haar het
beste bij gebleven. Dit
team stond destijds ook
wel bekend onder het shoarma-team aangezien ze
na de competitiewedstrijd
steevast naar de shoarma-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 gekomen. Wel is Sabitri al
vanaf het 1e jeugdkamp
vast lid van de keukenbrigade van onze club. Hier
kan ze haar werk en hobby, verzorgen en koken,
mooi combineren.

Wat is je mooiste herinnering in de afgelopen 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 gewoonte om een potje op te
bouwen aan de bar en
daar 1x per jaar gezellig
van op een vriendinnenweekend te gaan (of vriendinnendag als dat beter uit
komt).

Afsluitend heb ik haar
nog gevraagd wat er
bij BC Mixed nog verbeterd kan worden?
HBB kampioenschappen 1996, georganiseerd door BC Mixed
in D’n Ekker/
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Volgens Sabitri hoeft er
niets te veranderen. Het is
bij Mixed gezellig en prima
geregeld allemaal!
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Yonex Dutch Open 2014

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

Die neem ik
met m’n forehand

Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den Bergh
Heuvelplein 26
5741 JK Beek en Donk
Tel:(0492) 46 17 40

Op 12 oktober waren de
finales van de Yonex dutch
open in het topsportcentrum in Almere. Aangezien
ik, als voorzitter van de
HBB, opnieuw een VIPuitnodiging had gekregen
van Clemens Wortel, voorzitter van Badminton Nederland, ben ik samen met
Marlie op deze zondagmorgen naar de Flevopolder gegaan.

Voorzitters BBF en HBB: Paul
Kleijn en Ruud Fransen

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629
Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.
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Zo. Nu eerst
een Bavaria
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Na een lekker broodje, een
kop soep en een goed gesprek met de collega’s van
de Bossche Badminton
Federatie volgde het openingswoord 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 uitgeprobeerd, best of 5 sets
tot de 11 punten, zonder
verlenging. Wij waren
vanzelfsprekend erg benieuwd hoe dit zou bevallen.
De eerste wedstrijd was
de Dames Enkel tussen
Beiwin Zhang uit de V.S.
tegen een Yu po Pai uit
Taipei. Hoewel de wedstrijd spannender was als
dat de uitslag doet vermoeden, is de Amerikaanse geen moment in de
problemen geweest. Uitslag: 11-9 / 11-7 / 11-8
Tweede partij was de Gemengd 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 hoogtepunt van deze zondag.
De eerste set ging met 1011 nipt naar Widianto/Dili,
vervolgens wisten de Ruijter/ Barning de 2e en 3e
set te winnen eveneens
zeer nipt 11-10 en 11-9.
MINIMIKS november 2014

door Ruud Fransen

Jorrit de Ruijter tijdens de
gemengddubbel finale.

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 Indonesië met 8-11, hier had
meer in gezeten. Daarmee
was het goede verzet van
de Ruijter/ Barning gebroken. De beslissende set
ging te snel naar Widianto/

23

24

2e set lieten ze zich echter
link verassen, deze set
ging met 4-11 naar de tegenstanders. Daarna ging
de partij goed gelijk op
echter met de krappe cijfers 11-9 en 11-10 werden
ook set 3 en 4 door de Nederlandse dames gewonnen. Hierop volgde een
vreugde uitbarsting van

Het franse koppel Baptiste Careme en Ronan Labar, eerste in de herendubbel.

Eefje Muskens en Selena Piek tijdens de
damesdubbel finale.

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 koppel echter als 1e geplaatst.
Selena Piek en Eefje Muskens doen het al maandenlang fantastisch in het
internationale circuit en
wilden dolgraag voor eigen publiek de Dutch open
winnen. Tot onze verassing kwamen er vervolgens 2 mannen achter het
Nl koppel aangelopen, dat
leek ons toch wel heel oneerlijk. 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 dames waren dan weer wel
mooi: Shenda Puspa Irwati en Vita Marissa. De eerts
set ging al direct naar Piek/
Muskens met 11-8. In de

zowel de winnaars als het
publiek waarbij marlie, met
de nieuwe lens, de mooiste
foto van de dag wist te maken. Zelfs Selena vond de
foto zo mooi dat ze deze op
twitter en facebook heeft
gedeeld.
De vierde partij was de Heren Enkel. Deze ging tussen 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 Mustofa. 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

uit Frankrijk en Fran Kurniawan en Agrippa Prima
Rahmanto Putra uit Indonesië. Normaliter staat de
HD altijd garant voor flink
wat spektakel. Echter, naar

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

set volgde een spannende
2e set, echter een discutabele beslissing van de lijnrechter 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/ 1110/ 11-7
Hierna zijn we weer huiswaarts gegaan. Het was
weer een mooie dag, met
mooie foto’s als herinnering!

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

Vreugde uitbarsting van Selena Piek na de overwinning in het
damesdubbel.

MINIMIKS november 2014

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarming, loodgieterwerken, mechanische ventilatie, zonne-energie, warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!
MINIMIKS november 2014
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Nieuwe leden

Lifestyle Center
Laarbeek
Parklaan 6
5741EZ
Beek en Donk
Tel: 0492 462521
www.lifestylecenterlaarbeek.nl
info@ lifestylecenterlaarbeek.nl

Hallo allemaal!
Wij zijn Erwin en Ilja Reijnders (27 en 24 jaar) en we
komen sinds september
elke vrijdag samen met
Suzanne (de zus van Erwin) en Peter naar D’n Ekker 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 beginnen bij BC Mixed. We
komen oorspronkelijk uit
Beek en Donk en AarleRixtel, kennen elkaar al 8
jaar en zijn afgelopen zomer in Beek en Donk getrouwd. We wonen op dit
moment met onze kat en
baardagamen nog in Uden,
maar in december verhuizen 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 leven vrachtwagenchauffeur
en in zijn vrije tijd klust hij
(samen met Peter) aan auto’s en maakt hij graag muziek op zijn gitaar. Ook luistert hij graag naar goede

muziek en dan vooral op
vinyl.
Ilja is afgestudeerd in Biomedische
Wetenschappen, maar nog op zoek
naar een leuke onderzoeksbaan. In haar vrije
tijd speelt ze graag piano
en is ze creatief bezig. Verder 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 beginnerscursus, dus hopelijk kunnen we in de toekomst een
hoop mooie partijen met
iedereen spelen. Misschien wel op competitieniveau?!
Groetjes, Erwin en Ilja

Wij zijn Suzanne en Peter Bouman
Suzanne word deze maand 26 en werkt als verkoopmedewerkster 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 jaren 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.
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Geschiedenis ALV
Ledenvergaderingen bij Mixed door
de jaren heen
Ledenvergaderingen
bij
Mixed worden al gehouden sinds de oprichting.
De eerste ledenvergadering van Mixed vond plaats
een maand na de oprichting van de vereniging op
10 februari 1961. In de jaren dat Mixed in gymzalen
speelde werden de vergaderingen in cafe's gehouden, zoals bij van Zutven
(thans eeterij Uniek), zaal/
cafe Pauwkes en bij vd.
Burgt. Het trainen, het
spelen van competitie en
het deelnemen aan toernooien waren de hoofdzaken 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 contributie verhoogd van ƒ0,50
naar ƒ1,00 per week. Dat
de leden serieus bezig waren de vereniging op te
bouwen blijkt uit het feit dat
er tijdens de ledenvergadering in 1967 een kascontrolecommissie werd
ingesteld.
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Op de ledenvergadering
van oktober 1968 werd een
belangrijke beslissing genomen. De leden werd
voorgelegd om op woensdagavond te trainen in verband met het spelen van
competitiewedstrijden op
de vrijdagavond, waardoor
deze slecht bezocht werden. Men koos echter toch
voor
de
vrijdagavond.
Mixed kwam in moeilijk
vaarwater maar men bleef
volhouden en probeerde
aan nieuwe leden te komen. Dit lukte en in januari
1972 had men weer 16 leden, voldoende om weer
een ledenvergadering uit te
schrijven. Op de vergadering van juni 1973 was ook
de heer Ben Weeber aanwezig die als trainer voortaan bij de bestuursvergaderingen aanwezig zou
zijn. Deze ledenvergadering werd trouwens gehouden op zaterdag 15 september om half 3 in café vd.
Burgt. Voor nu een erg ongebruikelijke dag en tijd.
Op de ledenvergadering in
1973 deed Jan Driessens
het voorstel om voor bepaalde gebeurtenissen zoals jubilea, toernooien ed.
een commissie in het leven
te roepen om de taken van
het bestuur te verlichten.
Achteraf gezien erg opmerkelijk, omdat Jan later als
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door Rien van Kessel
voorzitter van het bestuur
van 1984 zelf daadwerkelijk werkgroepen oprichtte
als voorloper op de huidige
kommissies.
De belangstelling, na een
redelijk succesvolle periode begon minder te worden, bij de jeugd, maar ook
bij het bezoek van de ledenvergaderingen. Op 20
augustus 1975 bezochten
slechts tien leden de vergadering. Jan Driessens
hield zijn eerste jaarvergadering in 1978 als voorzitter in de kantine van sporthal ’t Anker en deze werd
buiten de trainingstijd gehouden, op een donderdagavond.
Er
waren
slechts 3 leden aanwezig
en deze vergadering ging
dan ook niet door en werd
als een fiasco gezien. Vanaf toen zijn alle jaarvergaderingen op de trainingsavond gehouden.
In de jaarvergadering van
augustus 1978 werd Hanne Donkers als nieuwe secretaresse gekozen en
werd een bijdrage voor
competitiedeelname gevraagd. De vrijdagavond
werd als speelavond ter
discussie gesteld omdat
de voetbalclub van donderdag naar vrijdag wilde
ruilen. Maar daar is Mixed
niet op in gegaan. In Beek
en Donk werd een nieuwe

Bestuur van 1981

middelbare school gebouwd met daarbij een grote sporthal. De leden gingen 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 speeltijd-limiet. Een belangrijk,
zeg maar gerust, historische punt op de ledenvergadering van 1984 was het
instellen van een aantal
werkgroepen in verband
met het wegvallen van de
Technische
Kommissie.
Ook werd op deze ledenvergadering het tijdstip van
de
ledenvergaderingen
aan de leden voorgelegd;
wel of niet op de vrijdagavond, wel of niet onder
speeltijd. Het voorstel van
Henry Gruyters om de vergaderingen toch op de vrijdagavond te houden maar
dan later op de avond werd
aangenomen, en zo gebeurt het nog steeds.

Naast de normale ledenvergadering, zijn er bij
Mixed ook bijzondere of
buitengewone ledenvergaderingen geweest. Op
een bijzondere ledenvergadering 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 ledenvergadering, maar wel met
een feestelijk tintje. Jan
Driessens treedt na 9 jaar
af als voorzitter, bovendien 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 buitengewone ledenvergadering aan de leden voorgelegd en deze stemden ermee in. Op 4 augustus
1989 werd Mixed ingeMINIMIKS november 2014

schreven bij de Kamer van
Koophandel In februari
1992 werd weer een bijzondere 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 aftreden en tevens voor al het
werk dat Jan de afgelopen
jaren voor Mixed had gedaan, kreeg Jan van de
toenmalige burgemeester
Beers een Koninklijke onderscheiding. Voor het bestuur was deze ledenvergadering 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 gehele bestuur was afgetreden. In eerste instantie
was er niemand van de leden die een nieuw bestuur
wilde vormen. Het was
Gerrit Swarts die het initiatief nam en penningmeester 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; bcmixed - geschiedenis tijdlijn.
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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 problemen met de fanatieke
opstelling van het HBB bestuur voor wat betreft de
kleding reglementen. Zij
hielden vast aan wit en
blauw, iets anders was niet
toegestaan en dat betekende dat er een boete
werd opgelegd, als men
toevallig een zwarte broek
droeg.
De spelersraad, de commissie die de seniorencompetitie regelde, hield
op te bestaan, hun taken
werden deels door het bestuur en deels door een
nieuw op te richten commissie overgenomen.
De belangstelling van de
clubkampioenschappen
nam dermate af, dat het
bestuur besloot om een
laddercompetitie voor enkelspelen op de vrijdagavond op te zetten. Willem
Jan zou dit evenement begeleiden.
BC Mixed had toen 85 seniorenleden en 42 jeugdleden. Verder een wachtlijst
van 22 senioren en 25
jeugdleden.
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Op de HBB leden vergadering 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 jaarvergadering
binnen
enkele
maanden (?) naar de verenigingen te sturen. Tegenwoordig gaat er dat gelukkig 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 jeugdleden en Jeugdleden willen
maatregelen!
Hun eisen:
•Niet te vroeg naar de zaal
komen
•Rustig de zaal binnen komen
•Op de banken te gaan zitten wachten
•Geen lawaai maken
Overigens kwamen deze
regels van het bestuur, omdat de senioren die toen
om acht uur mochten beginnen, veel eerder in de
hal waren en ze begonnen
dan in de hal met hun warming up. Hierdoor werd de
jeugd afgeleid en soms
MINIMIKS november 2014

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 worden. Als je dan te vroeg
bent, ga dan niet al bij een
baan staan waar je wilt
spelen, of een beetje pingelen, maar ga bij het tafeltje 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 beperkingen en daar moet
een trainer rekening mee
houden!
Bij even lachen:
Om de andere dag komt de
kleine Mark de apotheek
binnen voor een vermageringsmiddel. 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!’

Coachregels HBB
In het seizoen 2012-2013 is er voor het eerst toestemming gegeven voor coachen tijdens 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)

Mari en Kitty Coppens
Kerkstraat 22 5741 GL Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249 Mob.: 06 22235797
info@tapperijbeekendonk.nl
www.tapperijbeekendonk.nl
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Dopingschok
Telegraaf, za 08 nov
2014, 11:05uur.
KUALA LUMPUR De nummer 1 van de wereld in het badminton, Lee
Chong Wei, heeft positief
gereageerd bij een dopingtest. Dat meldde diverse
media in Maleisië. De badmintonbond 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 nummer 1 van de badmintonwereld.

Badminton Nederland nieuws door Jan Driessens

De test werd
eerder dit jaar bij
de wereldtitelstrijd
afgenomen. De uitslag
van de contraexpertise
was
eveneens positief. De Maleisische bond zegt
in de onschuld
van de badmintonner te geloven 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

Duinwijck verrassende koploper
eredivisie.

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.

Stand
BC Duinwijck

Nieuw
systeem?
Nederland plaatst zich eenvoudig voor EK
Gemengde Landenteams 2015 in Leuven.

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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10-58

10-52
In het vorige seizoen misten ze nog de Play-offs, dit Quinent Almere
9-51
seizoen zijn ze, na tien wedstrijden de trotse koploper BC DKC
9-48
van de eredivisie, met 58 punten uit tien wedstrijden. Amersfoort
10-37
Minder goed gaat het met de titelverdediger Velo, zij BV Slotermeer
10-36
staan op de zevende plaats en het is nog maar de BC Roosterse
Van Zundert Velo
10-35
vraag of ze de play-offs dit seizoen zullen halen.
10-30
Toch speelde Duinwijck dit seizoen al drie keer gelijk, BC Victoria
10-23
maar het won ook twee keer met 8-0 en dat tikt aan. van Zijderveld
TFS Barendrecht
10-22
Verrassend is ook de zesde plaats van het Limburgse
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.

(11 t/m 15 februari).
De universiteitsstad Leuven (België) is gastheer
van het EK Gemengde
Landenteams 2015, oftewel EMTC. Hoewel we nog
drie maanden moeten
wachten op de finales
barstte de strijd op 9 november 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 spelers uit Duitsland (regerend
kampioen), België (gast-

land), Denemarken, Engeland en Rusland (ranking
1, 2 en 3 in Europa) kunnen rustig hun potentiële
tegenstanders gadeslaan.
Deze zullen spelen in 7
kwalificatiegroepen waarvan de winnaar het gegeerde 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 Litouwen, de Faeröer Eilanden
en gastland Slovenië.
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Om drie gewonnen sets
tot 11 punten!
Op verzoek van de BWF
(Badminton World Federation) doet ook Badminton
Nederland mee aan het
uitvoeren van het experimentele scoringssysteem,
bestaande uit ‘best of 5
games to 11’, met het huidige rally point systeem
maar zonder verlenging.
‘Het 5x11 scoringssysteem
is bedoeld om het spel attractiever te laten worden
en de verkorting van de
wedstrijdtijd maakt dit
compleet. De positieve
elementen van het huidige
rally point systeem blijven
bestaan.
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Mixed 1 ,
Topklasse
Door Inge van Griensven

Van de Graft
Accountants
sponsor van
Mixed 1
Het vaandelteam Mixed 1
heeft dit seizoen een
nieuwe sponsor. Van de
Graft Accountants (ook
adverteerder
in
ons
clubblad). Dit bedrijf
heeft een complete metamorfose van het bedrijfslogo gemaakt en
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heeft ervoor gekozen om
kledingsponsor
van
Mixed 1 te worden.
De spelers van Mixed 1
hebben van de sponsor
een complete outfit ontvangen. Deze bestaat uit
broekjes, shirts, trainingspakken 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 geMINIMIKS november 2014

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

Con Brio 2-Mixed 1
De wedstrijd tussen Con
Brio 2 en Mixed 1 werd wederom met maar 2 heren
van Mixed gespeeld. Inmiddels is duidelijk dat
René is uitgeschakeld ivm
een afgescheurde kruisband maar ook Jan die op
de weg terug was, is wederom voor lange tijd uitgeschakeld ivm een gebroken knieschijf. Beide heel
veel sterkte met een hele
lange revalidatie…
Het eerste gemengddubbel van Johnny en Astrid
werd redelijk makkelijk gewonnen. Het tweede gemengddubbel van Stan en
Inge ging helaas in 2 sets
verloren. Opvallende aan
beide wedstrijden was dat
de dames misschien wel
sterker waren dan de heren…..
Het herendubbel was een
echt spannende wedstrijd.
De eerste set ging nipt
naar onze heren maar de
tweede set trokken de heren van Con Brio aan het
langste eind. In de derde
set was het verzet van Con
Brio gebroken en trokken
onze heren de winst binnen met 21-10. Het damesdubbel van Ellen en Inge
was wel een vreemde par-

Johnny Muller tijdens de clubkampioenschappen

Mixed 1: Inge van Griensven, Ilse Lahaije, Astrid Bijsterveld, Ellen
Kuhn, Rene Schepers, Stan van der Heijden, Jan de Jong en Johnny
Muller.

Verslagen senioren competitie.

ste afdeling van de HBB.
Met de kwaliteiten die het
team bezit en natuurlijk met
de prachtige outfits is dit
een mooie uitdaging.

tij. De leeftijd van beide dames van Con Brio samen
was jonger dan één dame
van Mixed….. Na een
stroeve start won de ervaring het van de jeugd. Een
mooie 3-1 tussenstand om
aan de singles te beginnen.
Nu werd meteen de DE
van Ellen gespeelt, haar
tegenstander had toetsweek 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 Ellen 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 binnen!!!
Het HE van Johnny verliep
wat stroef in de eerste set.
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Ook Johnny moest echt
aan de tegenstander wennen maar hij won de eerste
set nipt. In de tweede set
vond Johnny het genoeg
en walste hij over zijn tegenstander heen. Jawel,
de winst was binnen. De
druk was er vanaf dus Stan
kon vrijuit spelen. De eerste set was geen enkel
probleem, de tweede set
speelde hij de tegenstander 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 tegenstander 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 ,
Tweede klasse 1
Door Jeroen Lutterman

Mixed 4 ,
Tweede klasse 1
Door Anniek van Leuken

BCAB 5 – Mixed 4
Jeroen en ik (Anniek) begonnen vol goede moed

Evelien Kuijpers in actie.

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 vermoeidheid nog in de benen
op zondagochtend tegen
BCV 3. Op de woensdagavond 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 wedstrijden die een derde set nodig hadden. Een 4-4 eindstand was een logisch gevolg. Toch hing het gevoel
in de lucht dat er misschien
wat meer in had gezeten
en zo gingen we op zondagochtend vol goede
moed, ondanks dat we dus
op zondag zo vroeg op

moesten staan, richting
Helmond. BCV is gelukkig
het enige zondagsteam
van onze poule, maar
waarom ze daar voor gekozen hebben snapt niemand. Ze leken zelf ook
nog niet helemaal wakker.
Toch stond het na de dubbels 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 singles in de derde set te winnen. De week was dus redelijk goed verlopen met
een gelijkspel en een 6-2
overwinning.
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nen worden om te winnen.
Jeroen, Evelien en ik wisten 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 gewerkt, 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
Bas van Lieshout

aan de gemengd dubbel.
Ons record (2 keer achter
elkaar gewonnen) wilden
we aanscherpen. Dit bleek
makkelijk te lukken met 2110 en 21-11. De tweede
gemengd dubbel van Bas
F en Evelien ging helaas
iets minder goed. De eerste set werd net verloren
met 26-24 en de tweede
set met 21-12. De herendubbel 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 tegenstander. Evelien en ik
hebben het daarna simpel
recht getrokken in de damesdubbel, stand 2-2. De
singles moesten gewon-

Door Gert Lahaije
Verslagje Mixed 5 tegen
Gemert 7 op 12 november.
Vol goede moed togen we
woensdagavond naar Helmond om onze wedstrijd
tegen het lager geklasseerde Gemert 7 af te werken. Er moest aan het gemiddelde gewerkt worden
om onze koppositie te
handhaven.
Gert en Lisa speelden de
eerste gemengd dubbel

Evi van Rixtel

Gert Lahaije

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 werden beide partijen gemakkelijk gewonnen door respectievelijk Martin en Gert,
en Evi en Lisa. Tussenstand 4-0 dus.
Daarna was het de beurt
aan Gert. na een dramatisch 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
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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 naweeën van de clubkampioenschappen bij beide heren. De eerste set ging uiteindelijk 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 gespeeld door Lisa. Een
mooie 7-1 eindstand dus.
We blijven voorlopig nog
koploper en in ieder geval
kampioenskandidaat.

Martin Kuijpers
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Mixed 7 ,
Derde klasse 2
Tini Verbruggen en Toon Slaets

Door Toon Slaets
Helmond 30-10-2014.

Mierlo 4 - Mixed 7
Onze tegenstander van
vandaag is een van de titelkandidaten in onze klasse samen met Mixed 5,
Conbrio 7 en SM Bruang
4, het zal dus geen gemakkelijke 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 aardig 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 speelden voor wat ze waard waren 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 moesten 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 verwachtingen 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 wedstrijd 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 Mierlo. 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 poespas. De tactiek leverde
Mierlo weinig op na de opslag nemen Tini en Toon
meteen een 7-0 voorsprong en dit verschil houden 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 cadeau, punt voor punt loopt
de score op tot 20-20 en
toen gebeurde het ‘’’’ Tini
krie laast van den achterkant van zun bovebein, ge
keent da wel net onder uw
kont en de was nog nie alles 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 Betsie verliep in de eerste set
niet al te best met 21-5
gaan ze verliezen, in de
pauze een paar aanwijzigingen gegeven en meteen
gaat het in de tweede set

38

MINIMIKS november 2014

beter ze blijven goed tegenspel bieden maar komen niet verder dan 21-16
toch nog een redelijke uitslag 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 tegengas 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 beide verliezen de eerste en
de tweede set met respectievelijk 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 jongeman van 1,90 lang en
deze is moeilijk te passeren Theo gaat zoals gewoonlijk tot het gaatje
maar ook hier was de tegenstand te groot, met 2111 en 21-14 is de partij
voor Mierlo.
Ondanks het 8-0 verlies
hebben we een mooie
badminton avond gehad
MINIMIKS november 2014

iedereen was tevreden
over zijn of haar prestatie
en had met plezier gespeeld.Dat we nog wedstrijden gaan winnen daar
ben ik van overtuigd, mede
namens alle opasenomasopeenna 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 komen moeten tegen de
naaste concurrenten punten gepakt worden vanavond is er een mogelijkheid 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 Ganzeveer 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 Betsie en Toon, niet zoals gebruikelijk met Annie omdat
de dames graag wat willen
wisselen. Dat Betsie en
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Toon niet veel met elkaar
gespeeld hebben was te
zien, ze moesten echt aan
elkaars speelwijze wennen
waar de tegenstander gretig 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 verliezen met 7-21. In de tweede
set gaat het aanzienlijk beter alles is in evenwicht het
gaat gelijk op doch met 1921 gaat de partij naar Ganzeveer.
Inmiddels zijn Anja en
Theo ook al aan hun GD
begonnen met als tegenstander Rob B. Deze partij
ging mooi gelijk op beide
teams gaven elkaar geen
duimbreed toe maar de onverzettelijke Anja en Theo
gingen met de winst strijken 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 hebben met twee diesels die
langzaam op gang komen
maar dan doortrappen. De
eerste set is het harken en
de set gaat naar Ganzeveer met 16-21. De oude
mannen zijn nu warm gedraaid en de tweede set
gaat naar Mixed met 21-14.
Nu een derde, hier nemen
Tini en Toon meteen een
kleine voorsprong en houden dit vast doch op het
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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 winnen 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 kunnen niet genoeg tegenstand bieden zowel de eerste als tweede set gaat
naar Ganzeveer met 14-21
en 7-21 een duidelijke uitslag 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 belangrijke partij. Het gaat
mooi tegen elkaar op beide
spelers geven elkaar weinig toe maar Tini heeft van
die geniepige slagen in
MINIMIKS november 2014

Annie en Theo kunnen
voor eventuele winst zorgen 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 tegenstander 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
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 erkennen 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 gelijkspel wat al mooi zou
zijn. Vanaf het begin gaat
Betsie voortvarend te werk
ze speelt geconcentreerd
en aanvallend waarop haar
tegenstandster geen antwoord heeft eerste set 2112 duidelijk toch. De tweede set geeft nagenoeg hetzelfde spelbeeld duidelijke
cijfers 21-14. Het moet gezegd Betsie speelde een
heel goede partij proficiat.
Nog 2 wedstrijden te gaan

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 gedaan wat voor haar mogelijk was en dit is een compliment waard.
Al met al een mooie puntenverdeling en naar mijn
mening wel een terechte
uitslag, in huize Boetzkes
kan men ook tevreden zijn
een gelijkspel tussen moeder en zoon hoe mooi kan
het zijn.
P/s. Mixed 5 wint met 7-1

van Gemert 7 waardoor de
opasenomasopeenna Gemert op een punt zijn genaderd het wordt spannnnnend.

Ronde 1 :
10 en 17 december

Standenlijst
Topklasse

Overgangsklasse 1

1ste klasse 2

1

Con Brio 1

4-30

1

Mierlo 2

5-23

1

Fair Play 2

4-26

2

Gemert 1

4-21

2

Ganzeveer 3

5-19

2

Mixed 3

4-25

3

Mixed 1

4-20

3

Brabantia 3

4-18

3

Sm Bruang 3

4-17

4

Ganzeveer 1

5-17

4

Fair Play 1

4-18

4

Hanevoet 4

5-17

5

Gemert 2

4-15

5

Boemerang 1

4-15

5

Gemert 3

4-16

6

Con Brio 2

5-9

6

Mixed 2

4-15

6

Con Brio 6

4-11

7

Phoenix 1

4-8

7

Sm Bruang 2

4-12

7

Brabantia 4

5-8

2de klasse 1

3de klasse 1

3de klasse 2

1

Mixed 4

5-26

1

Hanevoet 5

5-29

1

Mixed 5

5-32

2

BCV 3

5-20

2

Gemert 6

4-22

2

Mierlo 4

4-24

3

Phoenix 3

4-18

3

Mixed 6

5-19

3

Sm Bruang 4

4-23

4

Gemert 5

4-16

4

Con Brio 7

3-11

4

Con Brio 8

4-14

5

SRH 2

4-16

5

Never down 2 4-11

5

Ganzeveer 5

5-12

6

BCAB 5

4-13

6

Rooise BC 2

3-10

6

Gemert 7

3-8

7

Ganzeveer 4

4-11

7

Heiakker 2

4-10

7

Mixed 7

4-7
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Programma en uitslagen senioren
12-11-14

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

13-11-14

Mixed 5 - Gemert 7

7-1

Mixed 7 - Ganzeveer 5

4-4

Mixed 6 - Heiakker 2

5-3

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

Programma nov/dec 2014

Fair Play 1 - Mixed 2

5-3

wo 19-11

Mierlo 4 -Mixed 7

8-0

Gemert 3 - Mixed 3

3-5

do

BCAB 5 - Mixed 4

3-5

wo 26-11

Con Brio 8 - Mixed 5

2-6

Mixed 3 - Brabantia 4

8-0

Con Brio 7 - Mixed 6

3-5

30-10-14

05-11-14

20-11

wo 03-12

Boemerang 1- Mixed 2

12

Con Brio 6 - Mixed 3

5

Con Brio 1 - Mixed 1

1

Mixed 1 - Gemert 1

11

Mixed 3 - Fair Play 2

13

Con Brio 8 - Mixed 7

1

Mixed 2 - Brabantia 3

4

06-11-14

Mixed 1 - Con Brio 2

6-2

Sm Bruang 4 - Mixed 5

10

12-11-14

Mixed 2 - Ganzeveer 3

5-3

Mixed 7 Gemert 7

11

Mixed 4 - Ganzeveer 4

7-1

Mixed 1 Ganzeveer 1

13

wo 17-12

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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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.
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Jeugd BC Mixed actief op MieCon
toernooi

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

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 diverse klassen ingedeeld op
leeftijd en de jeugd kon
zich inschrijven voor drie
onderdelen:
Enkelspel,
Dames- of Herendubbel

Denise Jeuken (Bv Mierlo)en
Robin Slaets 2e DD/C
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en Gemengd Dubbel. Zoals gezegd werd het enkelspel in een afvalsysteem
gespeeld. Dat wil zeggen
dat je bij verlies uit het toernooi ligt. De dubbels daarentegen 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 winnaar naar huis. Bijna alle
leden van Mixed kwamen
ver in het enkelspel. Novi
Wieland werd tweede in de
MINIMIKS november 2014

Novi Wieland 2e DE /B

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
.

Op vrijdag 7 en zaterdag 8
november was het weer
tijd voor de jaarlijkse clubkampioenschappen. Onder leiding van de toernooicommissie begon de
jeugd op vrijdagavond om
18.30 uur met de eerste
wedstrijden. Zowel de jongere als de oudere kinderen begonnen om deze
tijd. En om 20.30 uur had
iedereen er al meerdere
wedstrijden op zitten. Op
zaterdag moesten de kinderen alweer om 9.00 uur
beginnen. Na het openings
woord van Ton (onze voorzitter) werden de eerste
wedstrijden ingedeeld. Er
werd gestreden in 3 verschillende klasses. De A,B
en C klasse. Omdat lang
niet alle kinderen zich had-

den opgegeven waren niet alle
klasses
groot
genoeg. Daarom werden
er in de
dubbels enkele klasses samengevoegd. 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 drukken. Iedereen speelde met
veel plezier hun wedstrijden Op de baan werd er
sportief gespeeld en naast
de baan werd er gezellig
gezongen en gekletst.
Ook hebben alle
kinderen wedstrijden geteld.
De grote kinderen telden bij de
kleintjes en omgekeerd.
De dag werd om
17.00 uur afgesloten met de
prijsuitreiking.
Ongeveer
20
kinderen vielen
er in de prijzen.
Michael Hollanders en Robin
Slaets zijn club-

kampioen geworden en ziij
gingen met de grote wisselbeker naar huis.
De kinderen die mee hebben gedaan hebben allemaal een hele leuke maar
vermoeiende dag gehad.
Tot het volgend jaar. Hopelijk doet dan iedereen mee.
Irene Slaets

Lieke Fransen

Miecon toernooi
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Nieuwe jeugdleden

Uitslagen clubkampioenschappen jeugd
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

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

HEB

Olaf van Gelder

Lucas van Deursen

Jente Jansen

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 Aarle-Rixtel verhuisde. Ze zit in groep 8 bij meneer Dennis. Later
wil ze waarschijnlijk dierenarts worden. Ze is gaan badmintonnen omdat ze het heel leuk vindt, ze speelt het vaak tijdens de
vakanties samen met haar moeder die vroeger ook gebadmintond 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.

Meike van Zutven

Imke de Beer

Alle prijswinnaars!

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 moeder. Haar moeder speelt ook badminton en Bregje dacht dat
het misschien ook wel iets voor haar kon zijn. De leukste 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.

PEDICURE
A.R. MEIJERS

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

Voet- en schoenkundig
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Verslagen jeugdcompetitie
overwinning voor Jadzia
Spaan en Nick Meulensteen van Mixed 2, maar
Door Ton Slaets
daarna won Mixed 3 het
Mixed 3 strijdt
tweede gemengddubbel
en ook het heren en daom koppositie.
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 Meulensteen.
Daarmee
kwam de eindstand
op 6-2 voor Mixed
3. In de tweede
wedstrijd
tegen
Ganzeveer ging het
een stuk eenvoudiger.
Mixed 3, Anne Slaets, Novi Wieland, Het team uit AarleMeike van Zutven, Nick vd Elzen en JoRixtel met vooral
ran Janssen
nog ervaring op
doen in deze klasse en
In de E klasse van de
was een maatje te klein
jeugdcommissie
zitten
voor Mixed 3. Eindstand
twee teams van Mixed.
8-0. Hiermee staat Mixed
Eerder dit seizoen hebben
3 nu op de tweede plaats.
het tweede en derde jeugdteam al tegen elkaar geMixed 5, H-klasse
speeld. Toen ging de winst
met 5-3 naar Mixed 2.
Door Teun vd Vorst
Deze zondag was Mixed 3
Vandaag op 2 november
er op gebrand om de wedkunnen de vriendjes van
strijd te winnen. Het eerste
Mixed 5 weer aan de slag,
gemengddubbel werd een

Mixed 3, E-klasse

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 minimiks 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 allebei bij BC Mixed.
Ik zit in groep 2 bij badminton en ga met
veel plezier naar
de
volgende
groep (over een
paar jaar?).
Ik zit in groep 7
op school in
Sint-Oedenrode. 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 gekregen 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 lievelingsboek is “het leven van een
loser”. De hele reeks vind
ik leuk.
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tegen BCV '73 4. De tweede keer dat ze competitie
moeten spelen, dus de zenuwen 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 Mirne aan de bak en wonnen
hun mixed dubbel in weer

Neva van de Vorst en MirneJanssen
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een geweldige partij! Daarna was de heren dubbel
aan de beurt en Sem en
Marik hebben moedig gestreden en hebben in totaal 17 punten gescoord.
Na de heren moesten de
dames, Mirne en Neva de
baan op en weer werd het
heel spannend, maar hebben beide meiden de benodigde 30 punten binnen
weten te halen!!
Bij de enkels was het weer
spannend Sem en Marik
hebben beide een fantastische wedstrijd gespeeld
en hebben 29 en 27 punten 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, super!

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.

Mixed 1, C-klasse
Door Lieke Fransen

Mixed 1 heeft deze maand
maar 1 keer competitie gespeeld. Op 12 oktober
moesten wij aantreden tegen 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 wedstrijd en gelukkig ging de
winst naar ons. 28-30. De
tweede
gemengddubbel
werd gespeeld
door Vince en
Robin. Zij verloren met 30-21.
Ook in de dubbels en de singles werden de
punten verdeeld,
de heren wonnen
en de dames verloren. Het werd
deze keer dus
4-4. Tegen Brabantia ging het
wat beter. De gemengddubbels
Lieke Fransen en Indy Raaijmakers
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van Michael en mij en van
Vince en Indy werden verloren en ook Robin verloor
haar single. De rest van de
partijen werd gelukkig gewonnen. De single van
Vince was een zeer spannende partij. Met 30-29
wist hij te winnen. Het werd
dus 5-3 voor ons.

Mixed 4, G-klasse
Door Angela van Gelder
Op zondag 9 november
mocht Mixed 4 alweer
gaan badmintonnen. Alweer? Ja, alweer. (op Endrew en Romy na) maar
alle andere spelers van
Mixed 4 hadden het hele
weekend al gestreden alsof hun leven ervan af hing.
Helaas kon Romy vandaag
niet meespelen omdat ze
niet helemaal fit was. Vandaag 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 arriveerde kort daarna met
de andere helft van het
team. Na alle namen op
het formulier gezet te hebben kon de eerste partij beginnen. 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, ondanks dat ze gestreden

hebben als leeuwen konden 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 beginnen. Zowel de dames
als de heren hadden geen
moeite met de tegenstanders. De heren wonnen
met 30-22 en de dames
met 30-21. We stonden
dus al voor met 3-1. De
singels werden daarna gespeeld. Olaf en Imke konden 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 wedstrijd die hij op het einde
pas naar zich toe wist te
trekken, zijn tegenstander
haalde 28 punten. Jente
walste over haar tegenstandster 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 mochten 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 echter veel sterker en Olaf kon
helaas maar 15 punten
scoren. Pleun daarentegen
deed het weer heel goed

en won haar partij met 3017, ook Lucas kon er nog
wat energie uitpersen enwon zijn partij met 30-20.
Bij Imke was de pijp leeg,
na vrijdag en zaterdag op
de clubkampioenschappen 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 ieder geval zeer tevreden
naar huis. Op de terugweg
was het wel opvallend stil
in de auto. Niemand had
nog puf om iets te zeggen.

Standenlijst jeugd
C KLASSE

E KLASSE

1

Mierlo/Bakel 4

6-46

1

Mierlo 7

8-48

2

BCAB 1

6-32

2

Mixed 3

8-44

3

Mixed 1

6-26

3

Brabantia 2

8-34

4

Brabantia 1

4-17

4

Phoenix 2

6-29

5

Boemerang 1

4-16

5

Mixed 2

6-25

6

Ganzeveer 1

6-6

6

Someren 1

6-10

7

Con Brio 2

4-1

7

Ganzeveer 2

6-2

G KLASSE
1

Mierlo 9

2
3

H KLASSE
8-52

1

Brabantia 3

8-49

Hanevoet 2

8-43

2

Mierlo 10

6-41

Bakel 3

8-39

3

Bakel 3

6-41

4

Mixed 4

8-29

4

Con Brio 4

6-28

5

Hanevoet 3

8-24

5

Mierlo 11

8-14

6

Phoenix 4

8-05

6

BCV’73 4

8-11

7

Mixed 5

6-8
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Uitslagen en programma jeugd

Jeugd badminton toernooi

Uitslagen
05-10-14

12-10-14

Ganzeveer 1-Mixed 1

1-7

Mixed 3-Ganzeveer 2

8-0

Mierlo 4-Mixed 1

7-1

Mixed 4- Phoenix 4

4-4

Mixed 2- Mierlo 7

3-5

Phoenix 2-Mixed 2

6-2

Brabantia 2-Mixed 3

Mixed 4- Bakel 2

3-5

Phoenix 2-Mixed 3

4-4

2-6

Mixed 3- Someren 1

7-1

Mierlo 7- Mixed 3

4-4

BCV ‘73 4-Mixed 5

5-3

Mixed 4- Hanevoet 2

2-6

Mixed 5- Mierlo 10

0-8

Mierlo 9-Mixed 4

6-2

Mixed 4- Hanevoet 3

5-3

BCAB 1- Mixed 1

4-4

Hanevoet 2-Mixed 4

4-4

Mixed 1- Brabantia 1

5-3

Bakel 3- Mixed 5

8-0

Mixed 2 Mixed 3

2-6

Mierlo 11-Mixed 5

5-3

Someren 1-Mixed 2

1-7

Scoringspercentages Meisjes

02-11-14

09-11-14
16-11-14

Scoringspercentages Jongens

TOTAAL
w

%

s

w

%

1

Pleun Schenk

11

10

91

1

Nick Meulensteen

12

11

92

2

Meike v Zutven

18

16

89

2

Nick vd Elzen

18

13

72

3

Novi Wieland

8

7

88

3

Michael Hollanders

14

10

71

4

Eefje v Bommel

14

11

79

4

Vince van Mierlo

12

7

58

5

Leslie Heerdink

12

7

58

5

Olaf van Gelder

13

7

54

30-11
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Klasse: A (<18) / B (<15) / C (<12) / P (<10)
peildatum 1 September 2014

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

Programma Nov. / Dec.
23-11

Onderdelen
Herendubbel (HD) - Damesdubbel (DD)
Herenenkel (HE) - Damesenkel (DE)

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

TOTAAL

s

zondag 25 januari 2015

9.30

Con Brio 2-Mixed 1 14

11.15

Mixed 1-Boemerang 1 5

9.30

Mierlo 7- Mixed 2

11.15

Ganzeveer 2-Mixed 2 11

9.30

Mixed 5- Brabantia 3 12

11

30-11

7-12

9.30

Mixed 5- Brabantia 3 12

11.15

Mixed 5- BCV ‘73 4 13

9.30

Mixed 4-Mierlo 9

13

11.15

Phoenix 4-Mixed 4

13
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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!
MINIMIKS november 2014
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