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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
21

26

Totaal
47

Senioren

51

58

109

Ereleden

1

5

6

Totaal:

52

63

21

26

162

Monique van Bommel
Sandra de Kok
Martijn Coppens

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

Agenda
24 Oktober: Algemene ledenvergadering
26 oktober: Peeltoernooi Senioren BC de Heiakker, Miecon Jeugdtoernooi
07 en 08 November: Clubkampioenschappen
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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Van jullie voorzitter
Een nieuw seizoen, nieuwe shuttles, nieuwe leden, een nieuwe
beginnerscursus, een nieuwe Minimiks en dat alles bij het vertrouwde, 53 jaar oude BC Mixed. Het is voor mij iedere editie
geen enkel probleem om een stukje te schrijven. Inspiratie en
onderwerpen genoeg. Daar komt nog bij dat dit clubblad in het
teken staat van de Algemene Leden Vergadering van 24 oktober a.s. Kortom: een interessante en volle Minimiks.
Redactie
Ruud Fransen
Angela v Gelder
Arne vd Wijdeven
Marlie Fransen
(lay out)

Zoals we allemaal gemerkt hebben is het vanaf begin van het
nieuwe seizoen druk in de zaal. Er zijn direct na de zomerstop weer enkele nieuwe
leden begonnen (eerst op proef maar inmiddels lid). Het ledenaantal (zowel bij de
jeugd als de senioren) groeit gestaag en dat verheugt mij als voorzitter. Deze ontwikkeling brengt voor de senioren met zich mee dat het kan zijn dat je eens vaker
langs de kant moet gaan zitten omdat anderen willen spelen. Dat is geen probleem, maar dan is het wel belangrijk dat iedereen zich bewust is van de regels die
we daarover met elkaar hebben afgesproken. Daarom verderop in deze Minimiks
een korte beschrijving van de zaalregels.
De nieuwe gele shuttle zorgt voor veel discussie. Hoofdreden van de HBB om voor
deze shuttle te kiezen is de zichtbaarheid. Vooral in de nogal wit/grijze sporthal op
Suytkade was de vorige shuttle slecht zichtbaar. Dat was een veel gehoorde klacht
van de competitiespelers. Naar aanleiding van een korte proef (eind vorig seizoen)
met de nieuwe gele shuttle heeft de HBB besloten om met ingang van dit seizoen
voor deze versie te kiezen. Het zal voor velen even wennen zijn. Ik hoor graag jullie
ervaringen (positief en negatief), maar gun jezelf ook de tijd om met deze shuttle
om te gaan.

Vrijdagavond 7 november
en
Zaterdag 8 november

2014

Bij een actieve club als BC Mixed horen traditioneel veel activiteiten. We hebben
voor het tweede jaar op rij aandacht besteed aan de Week van het Badminton, de
Mixed Grill is alweer achter de kiezen, de nieuwe beginnerscursus is van start gegaan en er volgt de komende maanden nog veel meer. En dat allemaal naast het
‘gewone’ badminton. De eerstvolgende belangrijke afspraak:
*** De Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 oktober 2014. ***
Wederom roep ik alle leden (van 16 jaar en ouder) op om die avond in de kantine
met het bestuur mee te praten over de toekomst van onze vereniging. Iedereen
ontvangt hiervoor nog een uitnodiging per mail.
Rest mij om iedereen een fijn seizoen toe te wensen.
Ton Slaets.
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Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 27-082014
Aanwezig: Ton Slaets, voorzitter. Peter van Leuken, pen
ning meester. Gert Lahaije, secretaris. Stan
van der Heijden bestuurslid
Afgemeld: Anja Beekmans, bestuurslid
1. Opening
Ton opent de vergadering
om 20.10 uur.

stukken voor de ALV op 8
September.
Uitgegaan: • Niets.

2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen: • Verslag van
de Gemeente Laarbeek van
het overleg mbt. het gebruik
van de sporthal.
• Brief van Lifestyle Center
Laarbeek met een uitnodiging voor “leef je in, leef je
uit”, op 5 Oktober in De
Dreef. Afgesproken dat we
ons hiervoor opgeven. we
geven wel duidelijk aan dat
we geen mogelijkheid hebben voor rolstoelbadminton.
• Mail van de HBB met de
gegevens van de nieuwe
shuttles die gebruikt zullen
gaan worden. Ton belt naar
badmintonplanet wat er op
voorraad is, Gert haalt dan
4 dozen op zodat we vanaf
de eerste trainingsavond
met de nieuwe shuttle kunnen spelen. • Mail van de
HBB dat ze een nieuwe
voorzitter voor de PR commissie zoeken. • Mail van
de HBB met de nieuwe
competitieboekjes en de

3. Notulen bestuursvergadering d.d. 11 Juni
2014
• De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
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4. Financien
• Het bespreken van een
spaarrekening
doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
5. Ledenbestand
• Nieuw: Maxime van Dijk,
Sandra de Kok en Monique
van Bommel.
• De indeling van de training besproken. Geconcludeerd dat het verstandig is
om weer 2 trainingsgroepen te maken. Dat geeft
meer vrije banen gedurende de drukste tijd. Dit vrijdag bespreken met Frans.
6. Commissies
• Recr. -Niets
• JC:
-De nieuwe trainingsgroepen zijn eind vo-
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rig seizoen samengesteld.
•Stan stuurt de jeugdleden/
ouders een mail dat het
nieuwe shirt op de 2 eerste
trainingsavonden kan worden gepast. De opgaven
moeten naar Ton. •We
moeten een bestemming
zoeken voor het restant van
de oude shirts, bijvoorbeeld
het jeugdkamp. Stan bespreekt dit binnen de JC.
•Oud jeugd polsen of er belangstelling is om jeugdbegeleider te worden.Dit verhoogt de betrokkenheid
•Proberen een laptop te regelen, niet te duur, liefst
gratis.
•Red:
-Niets.
•Bac:
-Niets. •TC: -Niets.
•CC:
-Mail Marieke omtrent de staat van de telboeken. Kijken wat er te koop
is en wat ze kosten.
volgende week geplaatst in
de mooilaarbeek krant. •
Website: Niets.
7. ALV
• De Minimiks moet uiterlijk
3 Oktober in de zaal liggen.
Ton stemt dit af met Arne. •
De grote reserve bespro-

ken. Afgesproken om dit tijdens de ALV ter sprake te
brengen om ideeën los te
krijgen. Verder geconcludeerd dat de uitgaven in
seizoen 2013-2014 binnen
de begroting zijn gebleven.
• De voorlopige begroting
2014-2015 doorgesproken.
Daar zal nog wel wat aan

wijzigen(bijv. het jeugdtoernooi). Peter maakt een afspraak met diverse commissies om hun begroting
door te spreken.
9. Rondvraag
•Stan en Ton gaan naar de
ALV van de HBB op 8 September. •Afgesproken om

Laurens van Kilsdonk
Alex van Lieshout
Marie-Louise Polman
Ardan Vergouwen
Anne Kluijtmans
Evelien Kuypers
Bert Schepers
Geert-Rian Hendriks
Sanne van Lieshout
Frank van Riet
Michael Hollanders
Ilse Lahaije
Toon Slaets
Jowan Iven

6-okt
9-okt
9-okt
9-okt
10-okt
10-okt
10-okt
12-okt
12-okt
13-okt
14-okt
15-okt
15-okt
18-okt

de uitwisseling op de agenda van Januari te zetten. •
De volgende vergadering is
op maandag 22 September
bij Anja, dit nog wel even
kortsluiten met Anja.
10. Sluiting •Ton sluit de
vergadering om 23.35 uur.

Max Wieland
Sandra de Kok
Annie Boetzkes
Mirne Jansen
Berton van Asseldonk
Peter Bouman
Katja vd Vorst
Rien van Kessel
Ilke van Oirschot
Sabitri Heesakkrs
Irma vd Meeberg
John van Erp
Niels vd Kerkhof
Jan de Jong
Suzanne Bouman

21-okt
22-okt
23-okt
23-okt
1-nov
1-nov
6-nov
7-nov
8-nov
10-nov
15-nov
16-nov
16-nov
18-nov
20-nov

Allen van harte
gefeliciteerd

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
MINIMIKS oktober 2014
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Van onze trainer
• Sfeer: -Niets.
• PR: -Artikel met oa. de aankondiging van de nieuwe beginnerscursus wordt

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

“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!

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

Training
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor in de minimiks.
Dit omdat het een vaste rubriek is in het clubblad. Ik zit nu achter
mijn PC en ben bezig om na te denken over wat mijn verhaal zal
worden. Vorig seizoen hebben het bestuur en ik afgesproken dat
we op een andere manier verder gingen met de trainingen (intensiever en doelgerichter).
Mijn idee om dit in praktijk te brengen, resulteerde in eerder te
beginnen met de training. Ik heb er in mijn vakantie eens goed over nagedacht. Als
trainer wil je graag dat mensen het beste uit zichzelf halen en liefst met de daarbij horende resultaten. Gezien de bijna of net niet geworden kampioenen wil ik mijn bijdrage
graag blijven leveren en zelfs intensiveren.
Ik ben dus begonnen met een soort voorseizoen. Dat wilde zeggen dat ik een aantal
inspanningstrainingen en voorbereidingen ben gaan treffen. Ik wil daarmee zorgen dat
de aanloop naar de competitie makkelijker zou worden .Dit is vertaald naar hardlopen.
Zelf houd ik niet van hardlopen, maar er zijn heel veel manieren om met loopoefeningen en spellen een 1 op 1 voorbereiding te doen en te werken aan het versterken van
de kern van je conditie.
We zijn in ieder geval begonnen op de tweede avond (de eerste avond was er niemand?! Oeps communicatiefoutje publicatie minimiks, kan gebeuren) met oefeningen,
gevolgd door inspanningsoefeningen. Dus geen hardlopen, een minuut inspannen een
minuut ontspannen. Ik moet zegen dat ik geschrokken ben van de opkomst voor de
drie buitentrainingen. Feitelijk had ik maar een paar geinteresseerden.
De meest aanwezige had een verbetering van (meetbaar) 153 % dat wil zeggen dat ze
(Angela) een topprestatie heeft blootgelegd in drie buitentrainingen.
Ik vraag me dan ook af wat we zouden kunnen bereiken voor eenieder ander. (Wat zou
jouw verbetering zijn geweest?) Ik wil afsluiten met een boodschap: als je jezelf een
doel stelt, ga dan een inspanningstraining niet uit de weg.
Alle oefeningen die opgesteld zijn, hebben een badmintonachtergrond.
Als je straks je doelen niet haalt (eerste plaats bijvoorbeeld) hoop ik dat je het niet wijt
aan de seizoensvoorbereiding. Denk dan vooral aan de inzet van jezelf, …..ik....
In dit verhaal zit veel emotie van een trainer die enorm graag wil helpen om jou beter
te laten spelen.
Ik zie je graag op een van de trainingsmomenten, zowel in de spothal Suijtkade, in een
gesprek of op de vrijdagavondtrainingen.
Frans
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Training
Door de grote opkomst op
de trainingsavond is de
training voor competitiespelers over twee blokken
verdeelt.
Het 1ste blok is van 20:50
uur tot 21:30 uur en het 2de
blok is van 21:30 uur tot
22:10 uur. In overleg met
Frans en het bestuur hebben we de trainingsgroepen als volgt samengesteld: Mixed 1 t/m 4 vormen een groep en Mixed 5
t/m 7. Doordat de trainingen 40 minuten duren is er
voor en na de training nog
voldoende
gelegenheid
om nog een partij naar
keuze te spelen met spelers die niet in jouw trai-

Zaalregels
ningsgroep trainen. Het is
wel de bedoeling dat je zelf
je warming-up verzorgd en
dat je voldoende warm aan
de training begint. Eind november wordt er door het
bestuur, de trainer en mij
een evaluatie gehouden.

We zullen dan afhankelijk
van de opkomst tijdens de
trainingsavond beslissen
of er iets moet veranderen
aan bovenstaande opzet.
Hieronder alvast de trainingskalender van dit seizoen.

Datum

Eerste blok 20.50-21.30 uur

Tweede blok 21.30-22.10 uur

3/10, 10/10, 17/10

team 5,6 en 7

team 1,2,3 en 4

24/10

vrij spelen, algemene ledenvergadering.

31/10

team 5,6 en 7

team 1,2,3 en 4

Single training tbv clubkampioenschappen
7/11

Clubkampioenschappen

14/11, 21/11, 28/11

team 1,2,3 en 4

5/12

Vrij spelen Sinterklaasavond

12/12

Zaal gesloten, Kerstrollershow, alternatieve avond

19/12

team 5,6 en 7

26/12

Zaal gesloten, tweede kerstdag

02/01

team 5,6 en 7

team 5,6 en 7

Afspraken voor een
gezellige avond badminton bij BC Mixed
ALGEMEEN
• De speelavond voor de
senioren begint om 20.30u.
Daarvoor is er training voor
de jeugd. Ga dus niet voor
20.30u de baan op. Dat is
erg storend voor de jeugdleden en jeugdbegeleiders.
• Het is de bedoeling dat je
zelf zorgt dat je met 4 personen op een baan een
partij gaat spelen
• Vooral nieuwe leden vinden het lastig om andere
mensen aan te spreken
voor een partij. Probeer
daar rekening mee te houden en vraag ook nieuwe
leden eens voor een partij.
Zo leren zij iedereen het
snelst kennen.
• Iedere 20 minuten gaat
de zoemer. Ga dan helemaal van de baan af en
geef mensen die nog niet

gespeeld hebben de kans
om een baan te kiezen.
• Ga geen enkelspel spelen als alle banen nog vol
staan. Daarvoor is na
22.00u gelegenheid genoeg, wanneer er diverse
banen vrij zijn.
• De speelavond duurt tot
23.00u. Maar daar gebruik
van.

TRAINING
• Om 20.50u begint de
training voor de competitiespelers. Afhankelijk van
de opkomst gebruikt de
trainer 3 tot 4 banen (de
banen bij de uitgang naar
de kleedlokalen).
• Ook niet-competitiespelers mogen mee trainen.
Echter, bij een oneven aantal spelers vallen de nietcompetitiespelers als eerste af.
• Wanneer er een beginnerscursus wordt gegeven
begint die ook om 20.50u.
Daarvoor worden maxi-

team 1,2,3 en 4

Zaal gesloten, opbouw kwizut

16/01, 23/01

team 1,2,3 en 4
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team 5,6 en 7
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OPRUIMEN
• Als de senioren om
20.30u beginnen zijn alle
netten al opgebouwd. Dat
gaat niet vanzelf. Dat geldt
ook voor het opruimen van
de netten.
•
Opruimen is in
principe een taak van alle
leden. Dus als je van de
baan af gaat, er zitten
geen spelers meer op de
bank en de banen staan
leeg, help dan even mee
met opruimen. Er is altijd
wel iemand aanwezig die
weet waar alle spullen
moeten liggen.
Heb je vragen, opmerkingen of wil je graag iets
kwijt? Spreek dan één van
de bestuursleden aan.

team 1,2,3 en 4

Nieuwjaarsreceptie
09/01

maal 2 banen gebruikt.
• De overige banen zijn
bedoeld om vrij te spelen
op basis van de wisselregels zoals hierboven beschreven.
• In principe is er iedere
laatste vrijdag van de
maand geen training (wel
beginnerscursus). Dit kan
anders zijn, in overleg met
de trainer. Houd hiervoor
de website (gastenboek)
en Facebook in de gaten.

Veel spe(e)lplezier!!!
MINIMIKS oktober 2014
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Laatste avond seizoen

Afsluitende
avond seizoen
Vrijdag 11 juli was alweer de
laatste speelavond van het
seizoen 2013-2014. Vanzelfsprekend heeft onze Bijzondere Activiteiten Commissie er weer voor gezorgd
dat dit geen gewone avond
zou worden. De drank kon
weer voor een schappelijk
prijsje afgekocht worden en
de vriendinnen Anja, Rieky
en Betsie hebben weer allerlei lekkers klaar gezet.
Kortom, alle ingrediënten
voor weer een gezellig
avondje bij Mixed waren
aanwezig.
Nadat de kantine lekker was
vol gelopen werd door Stan
(bij afwezigheid van onze
grote leider en tevens voorzitter Ton, die al onderweg
was naar Kroatië) het woord
genomen om de winnaar
van de Mixed Manager
competitie bekend te maken. Na een klein grapje
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werd door Stan
verteld
dat
Ruud Fransen
de met afstand
beste manager
van het afgelopen seizoen is
geweest.
Hij
heeft zijn spelers (Roger, Ellen, Tiny en
Betsie)
naar
grote sportieve prestaties
geloodst. Hiervoor mocht
hij de gebruikelijke consumptiebonnen in ontvangst nemen.
Ook werden
competitie
spelers in het
zonnetje gezet.
Anja
Beekmans
mocht de oorkonde in ontvangst nemen
bij de dames
en Tiny Verbruggen bij de
heren.
Anja

de beste
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door Ruud Fransen

behaalde de eerste plaats
met een scoringspercentage van 91% en liet haar
vriendin net achter haar.
(Dus een mooie tweede
plek voor Betsie van Hooff,
90%.) Tiny Verbrugge

scoorde bij de heren 83%
en Arne van de Wijdeven
82%. Ook hier een nipt verschil van 1 %. Anja en Tiny
nogmaals gefeliciteerd.

Naast deze bekendmakingen was er nog een hoogtepunt op deze avond.
Stan wist de aanwezigen
te vertellen dat Sabitrie
Heesakkers
zich
mocht
voegen bij de
selecte maar
steeds groeiende groep leden die al
meer dan 25
jaar lid zijn van
onze
mooie
club. Hiervoor
kreeg ze van
Stan en de
overige aanwezige
bestuursleden de
felicitaties en
een presentje
en van alle
overige aan-

wezige leden een welgemeend applaus. Een interview met Sabitri zal zeker
nog volgen in ons clubblad.
Na deze plichtplegingen
bleef het nog tot laat erg
gezellig in de kantine,
daarna kon iedereen van
een verdiende vakantie
gaan genieten.

-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
MINIMIKS oktober 2014
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Looptrainingen

Looptrainingen
Zoals je elders in deze Minimiks kunt lezen is, dekt
de titel niet de inhoud.
Het waren inspanningstrainingen waar ik veel plezier,
pijn en genoegen aan heb
beleefd. Een aanrader voor
iedereen.
We zijn begonnen met een
valse start: In de Minimiks
van voor de vakantie had
Frans aangekondigd dat
we om 19:30 uur zouden
beginnen en ik heb iedereen laten weten dat we om
20:30 uur zouden vertrekken bij de sporthal. Met als
resultaat dat zowel de trai-
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ner als de
spelers naar
een leeg plein
voor D’n Ekker stonden te
kijken. Na telefonisch
overleg hadden beide partijen besloten
om een week
later te starten.
Jammer vond
ik het om te
zien dat er de
eerste week
vier personen
wilde deelnemen aan deze
buiten training (deze ging
door de miscommunicatie
van mijn zijde niet door) en
toen het werkelijk ging beginnen dat er nog maar

door Angela van Gelder

twee over waren. In de
week erna waren er nog
maar twee personen en in
de laatste week was ik alleen, de hele vereniging
had me in de steek gelaten. Heel opvallend was
dat één van deze personen er iedere week was en
de andere steeds een andere persoon was.
Die ene persoon (ik dus)
was er eigenlijk omdat ze
zich verplicht voelde om te
gaan.
Als VCL’er had ik met
Frans afgesproken dat we
zouden beginnen met vier
buitentrainingen zodat we
extra
voorbereidingstijd
zouden hebben in de aanloop naar de competitie.
Peter hield me de eerste
avond gezelschap en ik
hem. Na die avond voelde

het heel zwaar, ik had
spierpijn en mijn hele lijf
was moe. Ik had het niet
eens gehaald om om de
minuut hard te lopen. Halverwege de week die volgde was de spierpijn weg en
keek ik “reikhalzend’ uit
naar de vrijdag avond. Vol
tegenzin begon ik aan
deze avond, deze keer in
het gezelschap van Martijn. In het begin had Martijn nog praatjes maar deze
werden gaande weg minder. Het mooie van deze
avond is dat ik het de hele
weg naar Bavaria en terug
heb vol gehouden en dat ik
ontzetten trots was op mezelf. Een verbetering van
mijn tijd met ongeveer 2
minuten was het resultaat.
De derde avond moest ik

het helemaal zelf doen, het
resultaat, alweer een verbetering van de tijd, en
weet je, het was nog leuk
om te doen ook. Ik voelde
me na afloop fitter dan
voordat ik begon. Joepie.
Mirjam zag mij helemaal
alleen lopen en beloofde
de week erop mee te lopen. En dat deed ze, door
pijn in mijn heupen was het
lopen een lijdensweg maar

ik heb het volgehouden.
Op vrijdag 3 oktober gaan
Mirjam en ik weer lopen.
Iedereen die het gevoel
heeft dat ook hij zijn voordeel zou kunnen doen aan
een
inspanningstraining
en daar in de wedstrijden
profijt van wil hebben, is
van harte welkom. Frans is
bereid om ons nog een
paar keer te begeleiden.

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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Mixedgrill

door Angela van Gelder

was nog bereid een aantal kratjes aan te laten
rukken maar het einde van het bier was voor velen een mooie gelegenheid om toch nog op een
redelijke tijd naar huis te gaan. En ja, ook Paul
moest er dit jaar aan geloven. Hij moest helemaal naar de andere kant van Beek en Donk om
daar in zijn eigen bedje te duiken. Familie Van
de Vegt, alweer bedankt voor een geweldige
avond. Ik denk dat ik voor iedereen mag spreken
dat het weer een geweldige avond is geweest.

Toernooien zijn leuk en gezellig.

Eigenlijk ben ik niet de
meest logische persoon
om dit stukje te schrijven.
Niet omdat ik het niet leuk
vind om te doen maar omdat ik en Inse veel te laat
op de Mixed Grill aanwezig
waren. De Mexicano’s lagen al op tafel en dat is
toch de snack die pas tevoorschijn komt als iedereen genoeg heeft gedronken en al het andere vlees
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op is. Maar de tafel was al
zo leeg dat de Mexicano’s
er toch al lagen. Ondanks
het latere tijdstip was het
nog niet zo druk, dit kwam
voornamelijk omdat een lid
van Mixed zo nodig 25 jaar
getrouwd moest zijn en als
lid van de BAC ook nog
eens zijn feestje moest vieren op de dag dat ook de
Mixed Grill was. Maar zoals je van echte Mixed-ers
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mag verwachten kwamen
ze toch allemaal nog even
een hapje en een drankje
halen op de Mixed Grill.
Nou was dat organisatorisch voor de BAC natuurlijk geen probleem want
dan bouwen ze gewoon ’s
morgens op in plaats van
’s middags. Ze gaan dan in
de middag naar het ene
feest en komen aan het
einde van de dag nog een
keer bij Mixed op de ‘koffie’. Zo was het voor heel
wat mensen een lange dag
van feesten waarna iedereen voldaan naar huis ging
nadat ze eerst: een spel op
de Xbox hadden gespeeld,
een spel op de voetbaltafel
hadden gespeeld en een
spel op de BBQ hadden
gespeeld, een spel met de
vuurkorf hadden gespeeld
en een spel aan de tap
hadden gespeeld. Voor
degene die al eerder weg
waren. De strijd tegen de
tap werd niet gewonnen.
Deze bleek gewoon geen
koolzuur meer te hebben.
De familie Van de Vegt

Op zondag 26 oktober wordt in sporthal “de
Kubus” in Deurne een Mix/dubbeltoernooi
georganiseerd. Het toernooi start om 9.00
uur en loopt door tot ongeveer 18.30
Ben je recreant of speel je competitie in de 2e,3e of 4e klasse van
de HBB, dan ben je van harte welkom.
Het toernooi gaat in teamverband. Er mag ingeschreven worden
vanaf minimaal 4 personen tot maximaal 6 personen.
Zorg voor minstens 2 dames en 2 heren.
Oh ja. De organisatie is in handen van B.C. De Heiakker.
De kosten bedragen €35.00 per team.
Inschrijven graag via Anja Beekmans voor 10 oktober.

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 oktober 2014
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Week van het badminton
Badminton Nederland organiseerde in de week van
15 t/m 21 september voor de derde keer, de week van
het badminton. In deze week organiseerden badmintonverenigingen (aangesloten bij Badminton Nederland) verspreid over het hele land open dagen om iedereen die wil kennis te laten maken met de badminton sport. Vorig jaar heeft onze vereniging hier ook
aan deelgenomen, er werd toen een jeugdinstuif gehouden. Omdat dit een groot succes was heeft men
dit jaar besloten om naast de jeugd instuif ook iets
voor de senioren te organiseren.

Invitatietoernooitje

Dit jaar werd er voor de senioren dus een Invitatietoernooitje georganiseerd.
Dit hield in dat ieder lid een
gastspeler mee mocht
brengen. Dit kon in de
vorm van vrienden/vrien-

den ingepland. Iedereen
werd een beetje bij elkaar
gepast en daardoor ontstonden er leuke partijen
waar iedereen plezier in
had. Ik vond het een leuke
ervaring om ‘mijn’ avond
een keer met mijn partner
door te brengen. Normaal
mag hij op de kinderen
passen maar ik vond het
heel gezellig dat hij erbij
was en ook kennis kon maken met de leden waarmee
ik op vrijdag aan de bar
hang....uhum….een partijtje speel….

PEDICURE
A.R. MEIJERS

dinnen of partners of familieleden. Er waren meer
dan 40 personen aanwezig
want niet iedereen kon iedere ronde spelen. Er was
dus een geweldige opkomst en wat mij betreft
zeker voor
herhaling
vatbaar.
De
toernooi commissie had
op de tien
beschikbare banen 3
speelron-

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

Voet- en schoenkundig
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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

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629
Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.

Zo. Nu eerst
een Bavaria
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Agenda ALV

Jaarverslagen
BAC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8a.
8b.
9.
10.
11.
12.

Opening door de voorzitter
Ingekomen/uitgegane stukken/mededelingen
Notulen ledenvergadering d.d. 25 oktober 2013
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester seizoen 2013-2014
Verslag kascommissie
Begroting 2014-2015
Bedanken kaderleden
Jubilarissen
Verkiezingen kascommissie: aftredend, 1 lid
Verkiezingen:Aftredend en herkiesbaar: Anja Beekmans
Rondvraag
Sluiting

Uitnodiging

Heeft iedereen de jaarverslagen gelezen?

B.C. MIXED

Vrijdag
Vrijdag 25
24 OKTOBER 2014
oktober
2013
Om 22.30 uur in de kantine
van de sporthal
20
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Ter verduidelijking voor
onze nieuwe leden, BAC
staat voor Bijzondere Activiteiten Commissie. Zij organiseren gedurende het
jaar diverse activiteiten
voor leden en ‘de vrienden
van Mixed’.
De BAC is 2014 ingegaan
met een afscheid van René
Schepers als voorzitter.
René heeft zich in die ruim
10 jaar bijzonder ingezet
voor de BAC waarvoor we
hem hartelijk willen danken. Zoals hij zelf aangeeft
“gewoon leuk om iets voor
de club te doen en dan met
name voor de BAC”. Ook
de feestavonden destijds
met een thema vond hij erg
geslaagd.
Dat René gestopt is betekende dat er behoefte was
aan een nieuwe vrijwilliger.
Een zoektocht die maar
kort heeft geduurd. Na
enig overleg heeft Roger
van Lieshout aangegeven
het huidige team van Deany Muller, Canto Swinkels
en Anja Beekmans graag
te willen versterken. Roger
is niet vreemd met de gang
van zaken binnen de BAC.
Ca. 5 jaar geleden heeft hij
immers al een periode van
5 jaar zijn creativiteit binnen de BAC laten zien.

De activiteiten van 2014
•
Op 3 januari 2014
stond de eerste activiteit
op de agenda. De Nieuwjaarsreceptie, zoals gebruikelijk met champagne,
en een heerlijk buffet. Met
ca. 50 aanwezigen een
gezellig begin van 2014.
En natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Hans
Gerrits.
•
8 februari stond
in het ‘kader’ van de Kaderavond. Een bedankdag
voor alle vrijwilligers binnen de club. Mixed mag
zich gelukkig prijzen met
zo’n 45 vrijwilligers en
heeft lange tijd zelfs een
wachtlijst gehad. Een
unieke gegeven! Zoals elk
jaar dezelfde locatie die
Annie en Toon Boetzkes
altijd maar weer weten te
regelen. Met een opkomst
van 40 mensen een prima
gezelschap die allemaal
‘vrijwillig’ meededen aan
het de spelletjes die gebaseerd waren op Kwizut.
Het waren natuurlijk niet
allemaal jongemannen en
jongemeiden, dat bleek
ook wel aan de uitslag. De
meiden waren toch net
iets sterker of slimmer of
beter gezegd “gelukkiger
in het spel”. Maar eerlijk is
eerlijk, ze wonnen glansMINIMIKS oktober 2014

rijk. Een van de hoogtepunten van de avond is
ook altijd de ‘vrijwilliger
van het jaar’, dit jaar bestemd voor Mascha die
daarvoor de Jan Driessens Vrijwilliger Award in
ontvangst mocht nemen.
•
De 2e BAC/activiteit was de Jaarlijkse feestavond die op 5 april weer
plaats vond. Niet bij Dave,
’t Huukse of de Tapperij
maar deze keer in ons eigen Mixed kantine d’n Ekker. Zoals gebruikelijk tijdens evenementjes van
Mixed is Hans Gerrits altijd
bereid om mee te denken,
en zo ook voor deze feestavond konden we weer gebruik maken van een aantrekkelijke aanbod. Dit jaar
wat extra inspanning om
een vol huis te krijgen. Resultaat, een avond als vanouds met een geweldige
opkomst van maar liefst 88
man (dat betekent een opkomst van 80%). De kantine kreeg een serieuze
‘make-over’, Er was geen
sprake meer van een
sportkantine maar van een
heus danscafé of zo men
wil een kroeg. Na kort
overleg met Hilly (die we
eigenlijk ook bijna als
Mixed-vrijwilliger mogen
betitelen werd de kroeg
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tactisch ingericht. Zitten,
hangen, observeren en
dansen op een heuse
dansvloer behoorde tot de
mogelijkheden. De entertainers ‘de patatjes’ en
‘020-jockey Wimke Faese’
kwamen goed tot zijn
recht, een ware happening.
Ook de loterij was een succes met name door toedoen van Anja. Met fantastische prijzen prachtig samengesteld en verpakt in
cellofaan. Tussendoor nog
lekkere hapjes en als afsluitend nog een lekker
broodje frikadel en kroket.
Hans Gerrits en Hilly, ook
hier weer bedankt. Dank
ook aan alle aanwezigen
die dit tot een succes hebben gemaakt.
Volgend jaar zelfde periode, zelfde locatie en minimaal dezelfde mensen!
•
13 juni 2014 - WK
voetbal. Een avondje samen met Mixedleden en
andere liefhebbers kijken
naar de eerste wedstrijd
van het Nederlands Elftal.
Nederland - Spanje. 50
mixed-leden hadden een
meer dan geweldige avond
in de oranje omgeturnde
sportkantine. Spanje werd
met ongekende cijfers (1–
5) verslagen. Het begin
van een mooi toernooi
waar Nederland zonder
maar één partij te hebben
verloren, na een gelijkspel
tegen de uiteindelijke nr. 2
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en na klinkende overwinning (3-0) op het thuisland
Brazilië op een vooraf niet
verwachtte 3e plaats eindigde. Geen mooier moment die avond om ook
Toon Slaets te huldigen
met zijn 25 jarig jubileum
als lid van Mixed.
•
11 juli 2014, Afsluitingsavond Mixed, wat
betekent laatste speelavond van het seizoen
2013-2014. Drank kon voor
de ´zoveelste keer´ dit jaar
afgekocht worden. Dit
geeft nog maar weer eens
aan dat er een goede samenwerking is tussen
Hans en Mixed. Hans voelt
het prima aan als er geld te
verdienen is (maar eerlijk,
onze leden hebben dan
ook niets te klagen). Een
Win-Win situatie zoals men
dan zegt. Natuurlijk ook
deze avond weer lekker
eten verzorgd door ‘catering Anja’.
o
Hilly werd voor
haar goede zorgen het afgelopen jaar bedankt met
een dinerbon
o
Tiny Verbruggen
en Anja Beekmans werden
deze avond gehuldigd als
beste competitie spelers
en werden verblijd met een
oorkonde en bloemen.
o
Sabitri werd gehuldigd met haar 25 jaar
jubileum als lid van Mixed.
Na een hevige strijd om de
MINIMIKS oktober 2014

1e plaats voor de Mixedmanager, waarbij Roger
van Lieshout nog illegaal
mocht ruiken aan de winst,
werd uiteindelijk Ruud
Fransen winnaar van deze
prestigieuze prijs.
•
Mixed Grill: Recentelijk hebben we op 20
september de jaarlijkse
Mixed Grill gehad bij de familie van der Vegt. Ondanks concurrentie van het
Zo festival, waar de meeste
jeugd naar toe ging, was er
toch een goede opkomst
van ruim 40 eters en drinkers. De x-boxi stond weer
opgesteld en ook werd er
weer fanatiek getafelvoetbald.
Tussen het spelen, buurten, eten en drinken door
hebben de meesten ook
nog hun team voor de
mixed-manager ingevuld.
Later op de avond werd
ook nog de vuurkorf aangestoken waar de avond
werd afgesloten met nog
een late mexicano. Het
was weer een zeer geslaagde avond, zeker ook
dankzij de goede zorgen
van de fam. van der Vegt.
Komend jaar gaan we als
BAC ons weer onveranderd inzetten om er het komend jaar weer een leuk
jaar van te maken. Misschien dat een nachttoernooi weer tot de mogelijkheden zou kunnen behoren als daar interesse voor
is, Eventueel met open in-

schrijving (Mixed, leden
van andere badmintonclubs en/of vrienden van
…). We roepen iedereen
op om met leuke ‘andere’
activiteiten’ te komen. Wij
als BAC gaan daar dan
een keuze uit maken.
Bedankt voor al jullie enthousiasme van afgelopen
jaar!

Toernooicommissie
2013 geeft voor de toernooicommissie een kort
jaarverslag, naast de clubkampioenschappen is er in
mei 1 husseltoernooi georganiseerd.
Dit jaar werden de clubkampioenschappen georganiseerd op vrijdag 8 en
zaterdag 9 november
2013. Er waren in totaal 59
deelnemers, 24 jeugdleden en 35 seniorenleden
hadden zich ingeschreven.
Er werden 331 wedstrijden
gepland. Er werden wederom weer veel leuke en
spannende partijen gespeeld. Het toernooi verliep soepel voor zowel de
deelnemers als de toernooicommissie.
Berton
heeft er een berekening op
los gelaten: er zijn op vrijdag en zaterdag zo’n
11553 punten gescoord,
dit komt neer op zo’n kleine
1000 punten per uur, of wel
ongeveer 16 punten per
minuut.

Winnaars van het toernooi waren bij de jeugd:
HEA

Michael Hollanders

DEA

Lieke Fransen

DDAB

Robin Slaets en Jadzia Spaan

HDA

Michael Hollanders en Nick Meulensteen

GDA

Michael Hollanders en Robin Slaets

HEB

Thomas vd Molengraaf

DEB

Kelly de Louw

HDB

Olaf v Gelder en Thomas vd Molengraaf

GDB

Noah Hollanders en Kelly de Louw

Winnaars van het toernooi bij de senioren:
HEA

Stan vd Heijden

HDA

Stan vd Heijden en Paul Boelens

DEAB

Marieke van Turnhout

DDAB

Marieke Lutterman en Evi van Rixtel

HEB

Max Wieland

HDB

Martin Kuijpers en Max Wieland

GDB

Paul Beekman en Evelien Kuijpers
Jeugdcommissie

Op 14 mei werd een zwaksterk-husseltoernooi georganiseerd, hierbij werden
alle namen op gekleurde
briefjes genoteerd man/
vrouw en sterkte. Hierdoor
zijn we in staat te husselen, maar toch altijd een
evenredige mix of dubbel
op de baan te zetten. Het
is een toernooivorm die
ook dit jaar weer goed bevallen was. De beginnerscursus bleef in stand en de
overige 8 banen waren
mooi gevuld met het toernooi.
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Dit seizoen maakte een
nieuwe jeugdcommissie
een start. Na een paar
keer overleg in de zomervakantie is er een nieuwe
structuur vastgesteld.
Het seizoen start al snel
met een trainerscursus op
31 augustus, deze keer
geleid door Marlie.
We hebben vooral aandacht besteed aan hoe we
het voetenwerk en de slagtechniek aan kinderen
aanleren, zodat we dat allemaal op dezelfde manier
doen. Het was een zeer
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zinvolle dag.
In september was het de
week van het badminton.
Er werd een jeugdinstuif
georganiseerd.
Het eerste overleg met alle
begeleiders is op 1 november. Er wordt nog eens besproken wat we van de trainerscursus hebben opgestoken en hoe we dat in de
praktijk brengen tijdens
een training. Er worden
een aantal nieuwe afspraken gemaakt o.a. over het
meespelen van de jeugd
bij de senioren.
Op 8 november werd er, tijdens de clubkampioenschappen, weer een demonstratietraining georganiseerd voor de allerjongste jeugd. Er waren 9 deelnemers die de oorkonde
zeker verdiende.
Op 29 november werd er
voor de jeugd een speciale
sinterklaasavond georganiseerd. Er waren weer 3
pieten uit Spanje uitgenodigd, die graag mee kwamen badmintonnen, de
zaal werd een gezellig pietenbol met allerlei leuke
spelletjes.
In december waren er gesprekken met de teamleiders, over hoe het tot nu
toe in de competitie gaat.
Op 29 maart hadden de
jeugdbegeleiders
een
tweede
trainerscursus,
deze keer stond het thema
Tactiek centraal.
Op 11 april werd de ouder/
kind avond georganiseerd,
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dit was een heel gezellige,
geslaagde avond. Elk kind
speelde samen met zijn
vader/moeder een husseltoernooi.
7 juni organiseerde Paul,
Toon en Rene de jeugddag. Het was een mooie,
warme spelletjes dag. Gezien de warmte was vooral
de stormbaan waarbij je
met een band omhoog
klom, in de band van de
glijbaan ging en in een waterbak belandde een groot
succes. Verder waren er
spelletjes als latlopen,
sponsgooien, kruiwagenrace, snoephappen, touwtrekken en natuurlijk buikschuiven. Tussen de middag kwam er een frietkar,
de friet en snacks gingen
er goed in. (naast alle
snoep, chips, ijs etc.) De
oudste jeugd ging ’s middags op fotopuzzeltocht
door het dorp, terwijl de
jongste jeugd zich op het
veld prima vermaakte.
20 juni mochten alle jeugdleden weer een vriendje/
vriendinnetje meenemen.
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Bij de jongste jeugd werden er badmintonspelletjes gedaan zoals shuttledarten, ballon hooghouden, korfbadminton enz.
De oudste jeugd speelde
samen
met
zijn/haar
vriend/vriendin een husseltoernooi waarbij telkens
een andere moeilijkheid
werd ingebouwd, zoals ieder om de beurt slaan, samen een stok vasthouden,
enz.
27 juni was het laatste
overleg van dit seizoen
tussen alle jeugdbegeleiders, het afgelopen seizoen werd geëvalueerd en
de nieuwe trainingsgroepen voor volgend seizoen
werden bekend gemaakt.
11 juli werd de laatste
speelavond traditioneel afgesloten met het apenkooi
spel. Er werd weer flink gerend, gesprongen, geslingerd en getikt. Nadien met
rode hoofdjes aan een ijsje
en ranja. Waarna iedereen
een fijne vakantie werd gewenst.

Website
Facebook en Twitter staan
aan de top van de socialmedia, websites worden
naar de achtergrond gedrongen. Activiteiten bij
Mixed staan vrijwel direct
op Facebook en de website hobbelt er een beetje
achteraan.
Aan de andere kant staat
onze website bol van interessante zaken en kan
wellicht de rol van naslagmedium vervullen. Met
name de geschiedenis van
Mixed is sterk uitgebreid
en wordt regelmatig aangevuld. Voorbeelden zijn
de prijzenkast en een uitgebreide verhaal over de
kompetitie is bijna klaar.
Ook het gastenboek blijft
een rol vervullen in de
communicatie en informatie in onze vereniging. Met
name de commissie ledenwerving heeft aangedrongen op het lay-outen van
de homepage waardoor de
website
aantrekkelijker
moet worden. Lisa heeft
daar een nieuw ontwerp
voor gemaakt en Harrie
gaat het technisch regelen, het ziet er straks erg
gelikt uit. Ook via Facebook en Twitter moeten
mensen getrikkerd worden
om naar de website van
Mixed te gaan. Social-media en de website moeten
in de toekomst meer en
beter gaan samenwerken.

Maar ook het oude vertrouwde papieren clubblad
wordt gebruikt om de website bekend te maken en
bekend te houden bij de
leden.
De moderne mens is
steeds vaker te vinden op
Facebook en andere socialmedia. De website moet
zich een nieuwe plaats
zien te verwerven in de digitale wereld. De website
blijft het officiële 'visitekaartje' van Mixed, maar
Facebook kan prima fungeren als aanvulling op, en
verwijzing naar de website.
Het een hoeft zeker het andere niet uit te sluiten. Het
is een ontwikkeling waar
de websitekommissie in
het nieuwe seizoen mee
verder gaat.
Redactie
Dit seizoen was het tweede volle seizoen voor deze
redactie. Onze leden hebben de oude vertrouwde
Minimiks
langzaamaan
een beetje zien veranderen. Dankzij de inzendingen van Jan en Rien houden we herkenbare en
veel gelezen stukjes in
onze mooie minimiks.
We hebben een werkwijze
waarbij we een voorspelbaar aantal paginas afdrukken op jaarbasis.
Daardoor kunnen we niet
altijd meteen alles plaatsen. In zo een geval laten
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we altijd teksten van redactieleden zelf even achterwege.
80% van de minimiks teksten komt van vaste schrijfsters en schrijvers. Dat is
fijn, want dan weet je als
redactie waar je aan toe
bent qua paginas. Onze
BAC levert vaakt heel inspirerende en leuke teksten. En eigenlijk geldt dat
vooral ook voor de competitieschrijvers.
Als redactie zijn we heel
trots op de jeugdpaginas.
En we zijn ook heel blij dat
de fotos steeds scherper
worden afgedrukt door
onze thuisdrukker.
Valt er dan niks te verbeteren? T is tenslotte altijd
goed om jezelf kritisch te
bekijken en te zien waar
we nog beter kunnen aansluiten bij de lezers. Jawel
hoor, we zouden meer
kunnen doen met social
media of met de recreanten.
In het afgelopen seizoen is
Ruud Fransen aangeschoven bij de redactie. Dick
Paulusen heeft de redactie
verlaten.
Marlie en Ruud Fransen,
Angela van Gelder en ondergetekende (Arne van
de Wijdeven) verzorgen
als redactie met veel plezier de Minimiks voor het
seizoen 2014-2015.
Arne
Redactie
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Geschiedenis BC Mixed
50 jaar competitie bij Mixed nu
ook op website
John Muller, de eerste trainer bij Mixed, heeft een
grote stempel gedrukt op
het kompetitie spelen bij
onze vereniging. Hij was
een goede en fanatieke
speler en won destijds veel
prijzen. Dat was erg aanstekelijk voor de spelers
van de net opgerichte vereniging. Mixed wilde ook
kompetitie gaan spelen.
Dat zorgde al meteen voor
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opschudding en het vertrek van een van de drie
oprichters, de heer Louis
van Gestel. Hij zag het
kompetitie spelen bij Mixed
niet zitten. Mixed sloot zich
daarna aan bij de HBB en
het geschiedenis verhaal
van de kompetitie bij Mixed
kon beginnen.
In 2001 bestond Mixed 40
jaar. Om die reden schreef
Jan Driessens een verhaal
over 40 jaar kompetitie bij
Mixed. Een boek vol met
wetenswaardigheden en
veel foto’s. Te mooi om het
alleen maar in de boekenkast te hebben
staan. Ik heb er
destijds een samenvatting van
gemaakt voor
op de website.
Toen Mixed 10
jaar later 50 jaar
bestond hebben
Jan en ik het
boek gemaakt
over 50 jaar
badminton met
een aanvulling
op de geschiedenis van de
kompetitie.
Om een volledig
beeld te krijgen
van de kompetitie bij Mixed in
50 jaar heb ik
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door Rien v Kessel

het totale verhaal van Jan
op de website gezet zodat
het niet meer verloren kan
gaan, maar dat ging niet zo
maar.
De teksten en foto’s van
Jan waren niet digitaal.
Teksten moesten daarom
gescand worden maar wat
erger was alle foto’s moesten terug gezocht worden
in een wel heel erg groot
fotoarchief. Om het geheel
leesbaar te houden is het
verhaal opgesplitst in kleinere artikelen die met hyperlinks te benaderen zijn.
Het resultaat is een interessant verhaal over het
wel en wee van de kompetitie bij Mixed de afgelopen
50 jaar. Bovendien staan
alle teams vanaf 1961 tot
en met 2012 met naam genoemd en zijn kampioensteams gemarkeerd. Verder
zijn veel foto’s van competitiespelers
bijgevoegd.
Dat maakt het verhaal nog
leuker.
Je kunt de geschiedenis
van de kompetitie terug
vinden op de website;
bcmixed / geschiedenis /
HBB kompetitie
Ook voor niet competitiespelers interessant om te
lezen.
Rien

HBB Bekerwedstrijden 2014-2015
Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering heeft de loting
plaatsgevonden voor de bekerwedstrijden.

- Vanwege een toevoeging van een
team in Beker 1 zal de loting daarvan
op een later tijdstip plaatsvinden. Eerste ronde is op 10 december 2014.
- Voor Beker 2 heeft Mixed geloot tegen Ganzeveer. Ook hier is de eerste
ronde op 10 december 2014.
- Voor Beker 3 heeft Mixed geloot tegen Mierlo 2. De eerste ronde is op 17
december 2014.
Ronde 1 : 10 en 17 december
- Aan Beker 4 doen 5 teams mee, die
spelen een halve competitie.
Mixed speelt hun eerste wedstrijd tegen Gemert op 10 december 2014.

HBB
Oproep van de beheerders van
sporthal Suytkade
Fitland.

Het nieuwe seizoen 20142015 is weer van start
gegaan.
Bij een laatste bezoek aan
Fitland heeft onze bonds-

competitieleider,
Ton
Coolen, samen met Fitland
het afgelopen seizoen en
het nieuwe seizoen besproken. Beide partijen
vonden dat het afgelopen
seizoen goed verlopen
was. Natuurlijk zijn er wat
kinderziektes
geweest,
maar alles is naar behoren
opgelost. Voor het nieuwe
seizoen hebben we nagenoeg dezelfde afspraken
gemaakt.
Er is een klein puntje wat
op wens van Fitland is
aangepast. De inrichting
van de bar is enigszins
veranderd. Fitland wil
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daarom de "afterborrel" alleen in het bargedeelte laten plaatsvinden. Men
mag dus niet meer plaats
nemen in het restaurantgedeelte.
Persoonlijk ben ik erg benieuwd hoe dit bevalt en of
de aanpassingen in het
bargedeelte
voldoende
zijn , mochten er leden zijn
die daarover een mening
hebben, dan hoor ik dit
graag in de komende weken!
Met vriendelijke groet,
Ruud Fransen
Voorzitter H.B.B.
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Nieuwe leden

Hallo allemaal,
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Martijn Coppens 34 jaar, getrouwd en
trotse papa van 3 kinderen
Suzie, Isabeau en Jimmie.
Ik ben woonachtig en
werkzaam in Beek en
Donk. Ik ben werkzaam bij
de firma Nossin FMI. Misschien dat sommige mij
nog kennen uit het verleden ik heb namelijk bij de
jeugd van BC mixed gespeeld en mijn vader Jan

Coppens speelde toen bij
de senioren. Ik heb toen
ook deelgenomen aan de
jeugdcompetitie. Ik ben
met badmintonnen gestopt
toen ik +/-14 jaar was.
Sinds die tijd heb ik niets
meer aan sport gedaan. Al
die tijd heb ik er wel over
nagedacht om weer iets te
gaan doen maar het is er
tot voor kort niet van gekomen. Afgelopen jaar is mijn
oudste dochter (Suzie)
gaan badmintonnen. Hierdoor kwam ik ook weer in
contact met het badmintonnen en vond dat ik het
toch maar weer eens
moest gaan proberen. Kijken of ik er nog iets van
kon. Ik ben nu enkele weken bezig en vind het heel
leuk om te doen. Al gaat
het nog niet altijd even
soepel, maar ik ga er vanuit dat dit met de tijd wel
beter worden. Ik hoop een
leuke tijd door te brengen

bij BC mixed.
Groetjes Martijn

Beste leden van de badmintonclub Mixed,
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Sandra de Kok en ik ben 44
jaar oud, nou ja bijna dan .
In de maand dat de Minimix uit komt word ik 44.
Via mijn vriendin Astrid
ben ik bij de club terecht
gekomen. Na de eerste

Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
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ster begeleid wonen. Ik
heb veel gesport, voornamelijk fitness en zwemmen. Dat zijn individuele
sporten, maar vind het
toch leuker om aan een
teamsport mee te doen.
Verder vind ik het leuk om
te koken voor het gezin.
Het gezellig samen zijn
vind ik belangrijk. Voor
mijn ontspanning vind ik
het heerlijk om naar de
sauna of het strand te

gaan, lekker uit te eten met
mijn vriend of een mooi
boek te lezen. Op vakantie
gaan vind ik ook heel fijn.
Ik ben begonnen met de
badminton beginners trainingen, omdat ik het natuurlijk heel leuk vind wanneer ik de sport goed onder de knie krijg, zodat ik
ook in de toekomst competities mee kan spelen.
Groetjes Sandra

Beginnerscursus

Patrick Wetzel
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proefles was ik meteen
verkocht en ik vond het
een heel leuk spel. Wat mij
vooral op viel is de gemoedelijkheid en gezelligheid
onder elkaar. Daarom ben
ik ook meteen lid geworden.
Ik ben geboren in Helmond, en woon sinds kort
in Dierdonk samen met
mijn vriend en mijn dochter. Ik ben werkzaam bij de
GGZ als Woonbegeleid-

De tweede beginnerscursus is van start gegaan
Op vrijdagavond 26 september is alweer de tweede beginnerscursus van
start gegaan. Na de enthousiaste reacties op de
eerste cursus gegeven
door Jan Driessens en
Dora Polman heeft het bestuur besloten om deze
cursus nogmaals te gaan
organiseren. Deze keer

onder leiding van Toon
Boetzkes en ondergetekende. Aangezien het voor
mij alweer enige tijd geleden is dat ik aan senioren
training heb gegeven, was
het wel weer even wennen.
Al snel bleek echter dat we
een hele leuke groep van
cursisten hebben, sommiMINIMIKS oktober 2014

gen hadden al wat vaker
gespeeld, sommigen nog
helemaal nooit.
Na een fotoshoot door
Marlie (De groepsfoto is te
bewonderen op de voorpagina) en een voorstelrondje zijn we dus van start gegaan met het aanleren van
de basis van onze mooie
sport.
Doel van Toon en mij is om
op een gezellige manier
duidelijk te maken dat badminton een geweldige
sport is. In de komende
weken zullen alle slagen
aan bod komen en zullen
we de spelregels zover
mogelijk toelichten zodat
de cursisten na 10 weken
met andere leden van BC
Mixed wedstrijden kunnen
spelen. Toon en ik hebben
er in elk geval zin in!!
Gr Ruud Fransen
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Badminton Nederland nieuws door Jan Driessens
Dutch Open in Almere.

Ook dit jaar is Almere de plaats waar de Dutch
Open gespeeld gaat worden, te beginnen op 7 oktober. De finales worden gespeeld op 12 oktober.
Het toernooi kent een sterke bezetting, alleen al
omdat er 19 Chinezen mee doen. Verder komen er
een groot aantal toppers uit de Europese en Aziatische landen.
Voor Nerderland speelt Eric Pang het herenenkel ,
Selena Piek en Eefje Muskens zijn ingeschreven
voor het damesdubbel.
Het wordt een belangrijk toernooi, want er zal, als voorbereiding op de Olympische Spelen in Rio een experimentele telling plaats vinden Het experimentele scoringssysteem,
gaat om drie gewonnen sets(best of five), tot 11 punten, met het huidige rallypointsysteem, maar zonder verlenging.

Carlton eredivisie.

De Carlton Eredivisie is de
hoogste klasse van het Nederlandse Badminton in
competitieverband. De tien
verenigingen in de Eredivisie spelen een uit- en een
thuiswedstrijd tegen elkaar. Na achttien wedstrijden in de Eredivisie spelen
de nummers 1 tot en met 4
Play-Off wedstrijden. De
nummer 1 speelt tegen de
nummer 4 en de nummer 2
tegen de nummer 3. In een
uit- en thuiswedstrijd spelen deze vier teams in halve finales om een plaats
voor de finale van de Playoffs om het Landskampioenschap.
De deelnemers zijn dezelf-
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de als die van de afgelopen twee jaren. Titelverdediger is Van Zundert Velo
uit Wateringen.
Bij de voorstelling van de
teams ( de lick-off) werd
het al duidelijk dat het een
spannende competitie zal
worden, waarbij Amersfoort, Velo, Almere, DKC
en Duijnwijk aanspraak
willen maken op de titel.
Voor de vijf andere teams
zal handhaving in de eredivisie het belangrijkste doel
zijn.
De competitie is gestart op
zaterdag 6 september met
de eerste speelronde. Op
zaterdag21 februari 2015
zullen in de Maaspoort in
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’s Hertogenbosch de finale
voor het landskampioen
worden gespeeld.
De tussenstand na vier
wedstrijden:

Stand
Duinwijck
BC DKC
Amersfoort
Almere
V Zundert Velo
Roosterse
Slotermeer
Victoria
Zijderveld
Barendrecht

4-26
4-22
4-22
4-21
4-16
4-15
4-15
4-15
4-6
4-5

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
In september 1989 besloot
de HBB om de Carlton medium blue te vervagen door
Yonex mavis 300 en/of
500. Vanaf de oprichting
van de HBB in 1958 heeft
men de Carlton shuttle gebruikt. De reden om deze
shuttle te vervangen was
enerzijds de slechte kwaliteit, de shuttle ging te vaak
stuk. Anderzijds was de
shuttle, door het gebruik
van de moderne bespanningen op het racket veel
te snel geworden. Het grote verschil: de dop van de
nieuwe shuttle bestond uit
kurk, terwijl Carlton een
soort gummi gebruikte,
waardoor de shuttle heel
snel werd. Bekend is wel
dat de nieuwe, veel tragere, shuttle in het begin voor
veel (schouder) problemen
heeft gezorgd.
In deze Minimiks stond ook
een complete ledenlijst, totaal ruim 120 leden. We
hebben het nagekeken, er
zijn nu nog 23 leden met
badminton bezig, die toen
ook al op de ledenlijst stonden .BC Mixed had toen 44
jeugdleden, waarvan alleen Inge van Griensven
en Mascha Hoeks nu nog
actief bezig zijn.
In deze Minimiks zijn liefst
zes pagina’s gebruikt voor
tactische uitleg van zowel
dames- als heren- en ge-

mengd dubbel. Met een
uitleg van een rally van zeven slagen, die uiteraard
winnend wordt afgesloten
met een dab of smash!
Aan de jeugdleden werd
nog eens uitgelegd dat
badminton risico’s in houdt
en dat die risico’s voor eigen rekening zijn.
Er werd ook nog iets aangekondigd: Op 8 september 1989 zijn Roger van
Lieshout en Tine van Stokkum getrouwd.

de bestuursleden niet
meer “hoofdelijk aansprakelijk “zijn.

In het oktobernummer
werden de agenda en
jaarverslagen van de ledenvergadering gepubliceerd.
Enkele opmerkingen:
BC Mixed had in 1989 131
leden, waarvan 42 jeugdleden. Van deze 131 leden
kwamen er 92 uit Beek en
Donk, 12 uit Aarle-Rixtel,
8 uit Helmond en 8 uit Gemert. Verder nog drie leden uit Boerdonk (!)
De wachtlijst bestond uit
42 leden.
Voorzitter Willem Jan van
Ham zorgde voor een erg
leuk voorwoord, hij was
naar de Dutch Open geweest, waar hij Eline Coene de finale zag winnen
van de Zweedse Magnusson. Verder liet het bestuur “de statuten notarieel passeren”, waardoor
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Jeugdcompetitie:
(door
Marlie Smits (?))
Mixed 6, het geheel nieuwe pupillenteam bestaande uit Geesje, Mascha,
Martijn en Leon had te
kampen met zenuwen. Ze
verloren hun eerste wedstrijd met 7-1 maar wonnen
wel met 8-0 van Boemerang
Uit sportnoten:
Ouders moeten er zijn, al
was het alleen maar voor
het vervoer. Maar de blindheid die ontstaat als het
kind goed speelt, is een
van de oorzaken waarom
zoveel jeugd sneuvelt.
Uit Even lachen:
Bob: “Ik heb vandaag enkele heel interessante contacten gelegd”.
Albert: “Ik heb ook niets
verkocht!
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Verslagen senioren competitie.
Mixed 5 , Mixed 7
Derde klasse 2
Door Toon Slaets

Gezelligheid bij
Mixed 5 en Mixed 7
Helmond 18-09-2014.
Alles nieuw, nieuwe competitie, nieuwe klasse,
nieuwe
tegenstanders,
nieuwe shuttles, hetzelfde
gebleven het “ opaenomateamopeenna “ nu Mixed7.
Onze tegenstander was
geen onbekende daar het
allemaal clubgenoten zijn
daarom heerste er een ongedwongen sfeer voor en
tijdens de wedstrijden.
Theo en Anja beginnen als
eerste aan het GD, hun tegenstanders zijn Evi en
Martin, de eerste set is het
nog even wennen dit geldt
voor beide teams maar al
snel weet Mixed 5 de leiding te nemen en de set
met 21-12 te winnen. In de
tweede set gaan Theo en
Anja beduidend beter spelen en valt op het laatst pas
de beslissing met 22-20
gaat de partij naar Evi en
Martin. Een goed begin
van Anja en Theo maar Evi
en Martin waren net iets
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beter moet gezegd.
In het tweede GD beginnen
Annie en Toon tegen Veerle en Gert ook hier weer
wennen aan beide kanten
ook deze set gaat naar
Mixed 5 met dezelfde cijfers als de vorige partij n.l.
met 21-12.In de tweede set
gaat het met Annie en Toon
een stuk beter ze pakken al
snel de leiding alhoewel er
op het laatst nog een verlenging moet komen op
een stand van 20-20, echter de oudjes blijven koel
en pakken de set met 2022. In de derde set gaat het
even gelijk op maar dan
nemen Veerle en Gert toch
wat afstand en met 21-14
weten ze alsnog de partij te
winnen. Inmiddels 2-0 voor
Mixed 5.
Het HD is aan de beurt, Tini
en Toon hebben in de vorige competitie (4de klasse)
geen enkele dubbelpartij
verloren dus de verwachtingen waren hoog gespannen. In de eerste set ging
het aardig gelijk op doch op
het eind van de set lieten
Tini en Toon de punten liggen waardoor de set met
21-17 naar Martin en Gert
gaat. In de tweede set wisten de Mixed5 mannen
meteen een ruime voorMINIMIKS oktober 2014

sprong te pakken die ze
ook vast bleven houden en
met duidelijke cijfers 21-11
was de partij voor Martin
en Gert.
Het DD was inmiddels ook
bezig op een andere baan
hier speelden Evi en Lisa
tegen Annie en Betsie.
Ook Annie en Betsie hebben vorige competitie bijna
geen damesdubbel verloren dus benieuwd naar
hun verrichtingen. In de
eerste set waren Evi en
Lisa te sterk met 21-07
maken ze de eerste set af.
In de tweede set komen
Annie en Betsie veel beter
in hun spel maar desondanks moeten ze partij met
21-017 aan Veerle en Lisa
laten.
Hierna de enkelpartijen,
Martin treedt aan tegen

Theo, we weten dat Martin
veel progressie heeft doorgemaakt en al een jaar
lang in de 3de klasse heeft
gespeeld tel daar bij op het
leeftijdverschil en de uitkomst zal geen verrassing
zijn 21-06 en 21-13, Theo
speelde overigens een
goede partij en zoals altijd
gaat hij ook deze keer weer
door tot het gaatje wat hem
siert, goed gedaan Theo.
Tini treed aan tegen Gert,
het is geen excuus maar
Tini heeft last van zijn
schouder en kan daardoor
niet goed doorhalen (was
in het HD ook aan de orde).
Beide spelers houden elkaar aardig bezig doch
Gert neemt een lichte
voorsprong die Tini niet
meer kan goedmaken 2114 voor Gert. In de tweede
set eenzelfde beeld met
bijna dezelfde cijfers nu 2115 voor Gert. Ook Tini
speelde overigens een
goede partij al was hij niet
optimaal.

DD, we weten dat Evi flink
kan uithalen dus Betsie is
gewaarschuwd. Beide dames hebben een beetje
een nerveus begin
over en weer wat kleine
foutjes verder gaat het
mooi tegen elkaar op doch
op het eind weet Evi wat
afstand te nemen en met
21-16 gaat de set naar
Mixed5. In de tweede set
een zelfde spelbeeld ook
hier loopt Evi op het eind
van Betsie uit en wint met
21-14. Inmiddels 7-0 voor
Mixed 5 .

Evi nu tegen Betsie in hun

Als laatste Anja met Veerle
in het DD, Anja kan de eer
redden door de partij te
winnen maar Veerle denkt
daar misschien anders
over? Anja gaat voortvarend van start weet Veerle
op een achterstand te zetten en deze vast te houden
met 16-21 gaat de partij
naar de oudjes. In de
tweede set komt Veerle
beter in het spel en gaat bij
Anja de lange slag wat
minder lang dan wenselijk
is waardoor Veerle makkelijk kan retourneren en met
21-12 pakt ze de tweede
set. Een derde beslissende nodig voor de partijwinst, Anja komt na een
achterstand nog aardig terug maar dan neemt Veerle de partij definitief in
handen en met 21-14 wint
ze ook de derde set en
hiermee de partij.
De stand is 8-0 voor Mixed
5, ondanks het verlies
hebben we een mooie
badmintonavond gehad en
ik ben er van overtuigd dat
we nog voor verrassingen
gaan zorgen, let maar op.

Piet van Thielplein 11
5741 CP
Beek en Donk
Tel.: 0492-465456
www.yoursfashion.nl
E-mail:
info@yoursfashion.nl
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Mixed 1 ,
Topklasse
Mixed 1 heeft alweer 2
wedstrijden gespeeld. Op
17 september stond de
eerste wedstrijd op het programma tegen Ganzeveer
1. De eerste 3 partijen werden verloren in twee sets.
Elke keer wisten de mixers
een verlenging te halen uit
de eerste set, helaas kon
men deze sets niet in winst
omzetten. Inge en Ellen
hadden
echter
weinig
moeite met hun dubbeltegenstandsters. In de singles hadden Johnny en
Rene het wel moeilijk, in
drie sets moesten deze heren het onderspit delven.
De dames wisten gelukkig
nog wel te winnen. Een 5-3
nederlaag was het eindresultaat.
Een week later op 24 september was Phoenix 1 de
tegenstander. De eerste
partij werd door Inge en
Johnny in drie sets gewonnen. De gemengddubbel
van Astrid en Rene moest
helaas worden gestaakt.
De eerste set werd met gemak gewonnen maar in de
tweede set ging rene door
zijn knie en kon hij helaas
niet verder spelen. Na de
dubbels stond het 2-2. Johnny had aan de veel jongere Peter Stoop een zware dobber en wist helaas
niet te winnen, de singles
van Astrid, Stan en Inge
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werden wel allemaal gewonnen. Dus een 5-3
winst voor Mixed 1. (Rene
van harte beterschap)

Mixed 2 ,
Overgangsklasse 1
Door Ton Slaets

In de kantine was het er bij
Mixed niet minder gezellig
om. Op naar Smashing
Bruang op 1 oktober.

Mixed 4 ,
Tweede klasse 1
Door Bas Fransen

Mixed 4 maakt selfie

Mixed 2 – Mierlo 2
Zonder de langdurig geblesseerde Arne, de vakantievierende Dorien en
de zieke Monika, maar met
enthousiaste
invalster
Evelien begon Mixed 2 van
teamleider Ton aan de eerste competitiewedstrijd tegen Mierlo. Het was een
moeizame wedstrijd waarbij Paul meer tegen de
nieuwe shuttle dan tegen
de tegenstander speelde.
Met een 2-2 stand na de
dubbels leek een gelijkspel
tot de mogelijkheden te
behoren. Maar de twee behaalde punten bleken niet
verdubbeld te kunnen worden. Mierlo won alle singles en ging met de volle
winst naar huis.
MINIMIKS oktober 2014

Mixed 4 is goed aan het
nieuwe competitieseizoen
begonnen. Wie zijn Mixed
4? Dat zijn Anniek van Leuken, Evelien Kuijpers, Jeroen Lutterman, Bas van
Lieshout en ik (Bas Fransen). Voor zowel Evelien,
Bas en mij wordt dit het
eerste seizoen dat we
competitie spelen bij de
senioren. We spelen in de
tweede klasse en mochten
meteen tegen het team dat
vorig jaar uit de eerste
klasse gedegradeerd is:
Phoenix 3. Jeroen en Anniek mochten het spits afbijten in de eerste gemengd dubbel, ondanks
dat Jeroen totaal geen last
had van zijn kater… werd
de wedstrijd in de derde
set verloren. De tweede
gemengd dubbel was voor
Evelien en BasL. Na een
lastig begin werd de partij
met twee keer 21-18 gewonnen. BasL en ik daarna
in de heren dubbel, hoewel
we niet slecht speelden
was de tegenstander toch
echt beter en eindigde de
partij vrij kansloos in twee

sets. De dames dubbel
was een ander verhaal,
hier had Phoenix vrij weinig in te brengen. Anniek
en Evelien brachten de
stand op 2-2. Het verschil
moest gemaakt worden in
de singels. Jeroen speelde
de eerste singel tegen iemand die vorig jaar nog
66% van zijn singels in de
eerste klasse won, iemand
die dus duidelijk niet slecht
is. En dat bleek in de eerste set waar Jeroen een
beetje achter de feiten aan
liep, de tweede set was het
anders en had Jeroen er
zelfs een derde set uit kunnen slepen. Dat lukte helaas net niet: 19-21. Anniek
maakte het haarzelf niet

1ste klasse 2

moeilijk en won soepeltjes
haar eigen singel, stand
weer gelijk, 3-3. De laatste
singels werden tegelijk gespeeld, Evelien was het
eerste weer klaar. Evelien

won haar singel in twee
sets en daardoor waren we
al zeker van een gelijkspel.
Mijn singel duurde wat langer, na twee spannende
sets zou de wedstrijd beslist worden in een derde
set. Die set zou helaas niet
de goede kant op gaan en
bracht de eindstand van
Mixed – Phoenix op 4-4.
Veelbelovend begin van
de competitie, volgende
keer wordt er gewoon gewonnen! Tijd voor een pilsje en een schaaltje gemengd, but first let us take
a selfie.

Standenlijst
Topklasse

Overgangsklasse 1

1

Gemert 1

2-14

1

Boemerang 1

1-6

2

Con Brio 1

1-8

2

Mierlo 2

1-6

3

Ganzeveer 1

2-8

3

Brabantia 3

1-5

4

Mixed 1

2-8

4

Fair Play 1

1-3

5

Gemert 2

2-6

5

Ganzeveer 3

1-2

6

Phoenix 1

1-3

6

Mixed 2

1-2

7

Con Brio 2

2-1

7

Sm Bruang 2

0-0

2de klasse 1

3de klasse 2

1

Fair Play 2

1-6

1

BCAB 5

1-5

1

Mixed 5

1-8

2

Mixed 3

1-6

2

Gemert 5

1-5

2

Mierlo 4

1-7

3

Con Brio 6

1-5

3

Mixed 4

1-4

3

Con Brio 8

1-6

4

Brabantia 4

1-3

4

Phoenix 3

1-4

4

Ganzeveer 5

1-2

5

Gemert 3

1-2

5

BCV 3

1-3

5

Gemert 7

1-1

6

Hanevoet 4

1-2

6

Ganzeveer 4

1-3

6

Sm Bruang 4

0-0

7

Sm Bruang 3

1-0

7

SRH 2

1-0

7

Mixed 7

1-0
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Programma en uitslagen senioren
Programma okt/nov 2014
wo 01-10

Mixed 2 - Sm Bruang 2

10

Mixed 3 - Sm Bruang 3

3

Mierlo 4 - Mixed 5

12

Mixed 7 - Sm Bruang 4

13

02-10

Gemert 6 - Mixed 6

10

wo 08-10

Gemert 5 - Mixed 4

1

zo

Mixed 4 - BCV 3

1

wo 15-10

Mixed 5 - Ganzeveer 5

4

do

Mixed 6 - Hanevoet 5

3

Gemert 2 - Mixed 1

1

Fair Play 1 - Mixed 2

12

do

12-10
16-10

wo 29-10

do

30-10

wo 05-11
do

06-11

wo 12-11

wo 12-11

Mixed 5 - Gemert 7
Mixed 7 - Ganzeveer 5

11

do

Mixed 6 - Heiakker 2

14

Boemerang 1- Mixed 2

12

Con Brio 6 - Mixed 3

5

Con Brio 1 - Mixed 1

1

13-11

wo 19-11
do

20-11

wo 26-11

Mierlo 4 -Mixed 7

14
10

Uitslagen
17-09

BCAB 5 - Mixed 4

15
11

Mixed 3 - Brabantia 4

14

Mixed 1 - Gemert 1

11

Mixed 3 - Fair Play 2

13

Con Brio 8 - Mixed 7

1

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

Gemert 3 - Mixed 3
Con Brio 8 - Mixed 5

5

Con Brio 7 - Mixed 6

4

18-09

Mixed 1 - Con Brio 2

14

24-09

Ganzeveer 1 - Mixed 1

3-5

Mierlo 2 - Mixed 2

6-2

Mixed 5 - Mixed 7

8-0

Hanevoet 4 - Mixed 3

2-6

Mixed 1 - Phoenix 1

5-3

Mixed 2 - Ganzeveer 3

4

Mixed 4 - Phoenix 3

4-4

Mixed 4 - Ganzeveer 4

15

Mixed 6 - Never Down 2

6-2

Auto en Motorrijschool
DE JONG

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

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
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Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
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Op de foto’s: Lieke Fransen tijdens de week van het
badminton, Sem Mulder en Marik Jansen tijdens de
training. 3
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De eerste trainingsavond

Afsluiting vorig seizoen

als ik slaapwandel
heb ik mijn handen ook
zo!

Vrijdag 11 juli 2014, was de laatste
trainingsavond van het seizoen.
Zoals elk jaar werd er door de begeleiding weer een apenkooi opgezet. Dit voor het eerst in de
nieuwe sporthal, dus dit betekende, dat de turnvereniging om een
sleutel gevraagd moest worden,
anders hadden we geen dikke
matten. Gelukkig was deze vereniging bereid om ons te helpen.
Het was niet erg druk op deze
avond maar wel gezellig. Er werd
flink gerend, gesprongen, gezwierd,
getikt en gezweet.Als afsluiting aten
we nog een lekker ijsje in de kantine.
Gr Marlie

hop.
Op 1 been.
Makkie
Yes, met
dat touwtje
eraan, valt ie
nooit op de
grond

Als ik deze
shuttle laat vallen,
komt die dan op
het onderste
plaatje?

Er waren niet zoveel kinderen bij de laatste training, dat
kwam omdat er al veel kinderen op vakantie waren. Ik was
te laat want we waren al een kwartier bezig maar ik mocht
gelukkig nog mee doen. De volgende ronde mocht ik tikker zijn dat vond ik wel heel leuk. Ik weet niet zeker maar
ik denk dat we chips hebben gekregen en ranja weet ik
wel. Op het laatst waren de jeugdbegeleiders de tikkers.

Ik zorg
dat ik snel ben
dan valt die shuttle van hierboven
niet op mijn
hoofd.

Aaaaaa
er staat
stroom op
deze ladder

Ik lijk wel
een ooievaar.

Groetjes Olaf van Gelder.
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Week van het badminton
Voor de derde keer organiseerde Badminton Nederland de week van het Badminton. Dit jaar in de week
van 15 t/m 21 september. In het kader van deze week
hadden we vorig seizoen een jeugdinstuif gehouden.
Dit was een zeer geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar. Daarom besloten we om dit seizoen
bij de jeugd gewoon weer hetzelfde te doen.
De voorbereidingen voor
de instuif waren nu dus wel
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wat gemakkelijker. De
spelletjes lagen tenslotte al
in de kast. Na
enkele aanpassingen had ik
zo weer 14
spellen bij elkaar. Er moesten alleen nog
nieuwe
scoringsbriefjes en
deelnemers
certificaten ge-
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Door Marlie Fransen

maakt worden. De jeugdbegeleiding kreeg van te
voren netjes de uitleg thuis
zodat iedereen wist wat er
ging gebeuren. Omdat we
er dit jaar voor kozen dat
de kinderen zich niet van
te voren hoefden op te geven wisten we niet hoe
druk het zou worden. Voor
de zekerheid werd er wat
extra begeleiding gevraagd. Bas, Anke, Veerle
en Marieke wilde met plezier komen helpen.
Op 19 september om
18.30 uur was het zover.
De spellen stonden net op
tijd klaar en het was aardig
druk in de zaal. Zowel de
eerste als de tweede groep

waren op dit uur al aanwezig en natuurlijk heel veel
vriendjes, vriendinnetjes,
kennissen, etc. De groepjes werden gemaakt en iedereen die wilde mocht
meedoen. Voor de kleine
kinderen werden de spelletjes ter plekke wat gemakkelijker gemaakt en
voor de oudere kinderen
juist weer wat moeilijker.
Zo kon iedereen op eigen
niveau de spellen spelen.
Wat mij opviel als ik door
de zaal liep om foto’s te
maken, waren al die blije
gezichten. Niet alleen de
kinderen en de begeleiding
hadden lol maar ook de
papa’s en de mama’s die
op de tribune zaten. Na elk
spel werden de scores genoteerd.
Zo
noteerde
Meike bij het hooghouden
425 punten, knap hoor, het
korfbadminton werd gewonnen door Novi en Jente, 98 punten en Marinda
en Anne konden het langste overslaan, 182 keer.
Met rode hoofdjes ging iedereen om 20.00 uur naar
de kantine en was het tijd
om wat te drinken. Het was
wederom een gezellige instuif.
Vond jij het ook zo leuk??
Je vriendje of vriendinnetje
is van harte welkom om
ook lid te worden van onze
gezellige vereniging. We
hopen in de komende weken nog wat nieuwe kinderen welkom te heten.

in s
Jeugd
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Bij sommige toernooien zal
ook een D klasse zijn.
Maar dat staat duidelijk
aangegeven.

Toernooien
Hallo jeugd van BC Mixed,
Even voorstellen. Ik ben Marian vd Wildenberg en regel
al een aantal jaren de jeugdtoernooien. Zo ook dit jaar
weer. Hopelijk gaan vele jeugdleden meedoen met toernooien die andere verenigingen organiseren. Dit jaar
organiseert onze eigen vereniging BC Mixed ook een
toernooi waar andere verenigingen met mee kunnen
doen. Met vragen over de toernooien kan je altijd bij mij
terecht op de vrijdagavond of via mail marianvdwildenberg@gmail.com .
Een paar weekjes voordat
een toernooi is, wordt dat
aan jullie doorgegeven.
Jullie krijgen dan allemaal
een briefje mee naar huis,
maar er wordt ook nog een
mail rondgestuurd.
Als je zin hebt in mee te
doen, moet je zelf iemand
zoeken (een partner) met
wie je wilt spelen. Lukt dit
niet ga dan naar jullie trainer, die zal je verder helpen. Als je dat geregeld
hebt moet ik natuurlijk weten dat je mee wilt doen.
Schrijf op een enveloppe je
naam, met wie je wilt spelen en wat je wil spelen
(herendubbel, damesdubbel, gemengd dubbel of
enkel) en daarin doe je gepast geld. Het is namelijk
de bedoeling dat er vooraf
betaald wordt. De enveloppe kun je op vrijdagavond beneden op de tafel
leggen of boven aan mij
afgeven. Ik ben namelijk
vaak in de kantine aanwezig. Ik zal dan aan de ver-
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eniging die het toernooi
regelt doorgeven dat je
mee wilt doen. Vlak voordat het toernooi is krijg je
bericht van mij hoe laat je
aanwezig moet zijn.
Kun je niemand vinden die
mee wil doen en jij wil toch
heel graag spelen. Je kunt
altijd bij mij opgeven en
dan ga ik navragen/aangeven bij de toernooicommissie dat je een partner
zoekt.
De klasse waarin je speelt

Op een paar uitzonderingen na.
Alle jeugdleden die competitie spelen in de A-klasse en/of bij de centrale
jeugdtraining zijn ingedeeld in de A-groep, moeten op jeugdtoernooien inschrijven in de A-klasse,

ongeacht leeftijd.
De jeugdleden die qua
leeftijd nog Pupillenklasse
mogen spelen en bij de
centrale
jeugdtraining
spelen, worden geacht in
te schrijven op niveau en
niet op leeftijd. Een pupil
die deelneemt aan de CT
mag alleen uitkomen in de
pupillenklasse als hij minder dan een jaar heeft
deelgenomen aan de centrale jeugdtraining.

Hopelijk zie ik dit jaar veel
aanmeldingen van jullie
om een toernooi te spelen.
Vraag eens aan jeugd die
vaker mee heeft gedaan
hoe zo’n dag verloopt en
hoe gezellig het is met zijn
allen.
Inschrijven betekent meteen betalen! Wacht niet tot
de laatste dag met een
partner zoeken!
Groetjes Marian

hangt af van je leeftijd.
Peildatum voor seizoen
2014-2015 is 1 september.
P-klasse : Op de peildatum van het lopend seizoen 9 jr of jonger
Junioren badmintontoernooi
C-klasse : Op de peildatum van het lopend seiGeorganiseerd door BV MIERLO’76 en BC CON BRIO
zoen 11 jr of jonger
B-klasse : Op de peildatum van het lopend seizoen 14 jr of jonger
A-klasse : Op de peildaWaar:
Sporthal de Weijer te Mierlo
tum van het lopend sei						
Onderdelen: GD - HD - DD - HE - DE
zoen 17 jr of jonger

MIECON 2014

Zondag 26 oktober

						Inschrijfgeld: één onderdeel 7 euro
onderdelen 10 euro
								drie onderdelen 13 euro
-17.00u
Miecon (Mierlo en Con Brio)						Tijd:		9.00u
26-10-2014
								Dubbelen
de gehele dag Zwitsers systeem
HBC Phoenix
27-12-2014
Singles
afvalsysteem
BC Mixed
25-1-2015

De toernooikalender,
								twee
voor zover bekend, ziet er als volgt uit:

BCV’73/Dommelen/Brabantia

9-2-2015

BC bakel teamtoernooi

4-4-2015

						Uiterste inschrijfdatum: 10 oktober

BC Someren

1-3-2015

HBB jeugdkampioenschappen

26-4-2015

Huldigingsdag HBB

26-4-2015
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Tot ziens op het 5e Junioren
MIECON toernooi!
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Verslagen jeugdcompetitie
Mixed 5, H-klasse

Ik ben Olaf van Gelder en
ik ben 10 jaar, ik kom uit
Beek en Donk en mijn favoriete hobby’s zijn badminton en voetbal. Het
leukste vind ik gamen. Ik
heb een WII, PS2, Nintendo 3DS, een tablet en een
pc. Badmintonnen doe ik
bij BC Mixed en voetballen
in de E3 bij Sparta ’25. Tot
nu toe hebben we nog alles verloren. Ik zit op Brede
School De Muldershof in
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groep 7 bij meneer Benjamin. Die is heel leuk. Mijn
favorieten vakantie landen
zijn: in de winter ga ik
graag naar Zweden om te
skiën en in de zomer
Spanje, het is er dan super
warm en er zijn super veel

zwembaden maar ik ben
er nog nooit geweest. Ik
vind het leuk om met Lego
te spelen, voor mijn verjaardag heb ik een grote
doos Lego Chima gekregen en deze in een dag
helemaal gebouwd.
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a
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o
K
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Vandaag (28 september
201) speelden onze vriendjes van Mixed 5 hun allerallereerste wedstrijd in de
competitie.
Er waren vooraf wat zenuwen. Maar na een potje tikkertje in het restaurant waren die al snel weg.
Teamleider Teun kreeg
vandaag meteen al hulp
van vader Martijn. De beide mannen namen de
kroost vakkundig onder de
hoede.
Vandaag speelden Neva,
Finn, Suzie en Marik mee.
Neva en Finn wisten in het
eerste gemengd dubbel
goed partij te geven. Al
hun services gingen goed.
En ze wisten wel 10 punten
bij elkaar te meppen.
Suzie en Marik gaven met-

een de tegenstander de
verrassing. Ze wisten hun
gemengd dubbel met 3024 te winnen! Proficiat.
In het heren dubbel hadden Finn en Marik de
handjes vol aan de tegenstanders. Er werd hard gewerkt en heel sportief gespeeld. Onze dappere
vrienden behaalden 11
punten.
Suzie en Neva haalden
ook 11 punten. Maar dan
in het damesdubbel. Goed
gedaan meiden!
Finn liet zien dat hij wel
met een gele shuttle overweg kon. Hij wist zijn herenenkel wedstrijd te winnen met 30-25
Neva speelde sterk. De
wedstrijd ging gelijk op.
Maar de tegenstander had
nog een eindspurt. Neva
haalde heel knap 20 punten. Marik ramde 13 pun-
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ten over het net. Heel goed
gedaan, zeker tegen zo’n
grote jongen. Suzie speelde de tweede damesenkel
ze serveerde geconcentreerd. 7 knappe punten
haalde ze.
Mixed 5 won vandaag 2
punten. Goed gedaan
team!

Mixed 1, C-klasse
Mixed 1 – BCAB 1
De eerste wedstrijd van
het seizoen voor het nieuwe Mixed 1. De jongens en
meiden komen dit jaar uit
in de C-klasse van de HBB
jeugdcompetitie.
Even
voorstellen dus. Michael
Hollanders, Calvin Bots en
Vince van Mierlo zijn drie
jongens. Meiden hebben
we vier: Sanne van Lieshout, Indy Raaijmakers,
Lieke Fransen en Robin
Slaets. Op Robin na hebben ze allemaal vorig seizoen al in de C-klasse gespeeld. Dat was vooral een
jaar om ervaring op te
doen, nu wil het team meedoen om de bovenste
plaatsen. De uitslag van
de eerste wedstrijd tegen
BCAB doet anders vermoeden (7-1 verlies), maar
de wedstrijden zaten allemaal dicht bij elkaar. Het
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op 5 oktober.

Mixed 4, G-klasse

had zomaar 4-4 kunnen
zijn. Een mooie uitdaging
voor de returnwedstrijd.

Mixed 1 – Con Brio 2
De tweede wedstrijd van
de ochtend verliep heel anders. Het bleek al snel dat
deze tegenstander te hoog
is ingedeeld in de competi-
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tie. Veel kinderen speelden voor het eerst competitie, weinig ervaring en
een onervaren coach (die
overigens wel erg haar
best deed). Voor onze
jeugd, maar ook voor de
tegenstander geen leuke
wedstrijd. Het werd 8-0
voor Mixed. Op naar de
tweede competitiezondag
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De eerste competitiedag
Mixed 4
Op zondag 14 september
mocht het team Mixed 4
zijn eerste wedstrijden van
het seizoen spelen. Het
team in de G-klasse bestaat uit: Pleun, Romy,
Jente, Imke, Kelly, Lucas,
Andrew en Olaf. Helaas
was Romy de eerste wedstrijd afwezig, ze was ziek.
De eerste wedstrijd werd
gespeeld tegen Bakel 2.
Een leuk team dat goed
meewerkte aan spannende wedstrijden. Pleun en
Andrew verloren hun GD
maar Olaf en Imke hebben

gewonnen. De HD werd
door Lucas en Kelly (die dit
seizoen als heer zal spelen) verloren maar de DD
werd door Pleun en Imke
nipt gewonnen. De singels
waren een tegenvaller op
eentje na Andrew, Imke en
Olaf verloren. Alleen Jente
wist haar singel te winnen.
Helaas we verloren met
3-5. Maar dit geeft weer
een extra uitdaging voor de
volgende ontmoeting.
De tweede wedstrijd werd
gespeeld tegen Hanevoet
3. In deze wedstrijd werden de eerste drie partijen
al meteen gewonnen. De
GD’s van Lucas en Jente
en Kelly en Pleun werden
met 1 en 5 punten verschil
gewonnen de HD werd
door Andrew en Olaf met 2
punten verschil gewonnen.
De uitslag doet het al vermoeden. Het waren pittige
partijen waar de kids goed
aan elkaar gewaagd waren. De DD van Jente en
Imke ging helaas verloren

maar ze hadden toch nog
23 punten gehaald. Van de
singels werden drie partijen gewonnen. De winst
ging naar Lucas, Pleun en
Kelly. Imke kon goed mee
met haar tegenstandster.
Ze moest de partij met 29
-30 aan haar tegenstandster laten.
In dit team spelen drie
nieuwe speelsters: Jente,
Imke en Romy. Jente en
Imke hebben laten zien dat
ze er echt zin in hebben en
hebben hun uiterste best
gedaan om punten binnen

te halen en dat hebben ze
helemaal niet gek gedaan.
Mijn complimenten dames.
Romy was niet fit genoeg
om mee te gaan, zij mag 5
oktober haar debut maken
in Suytkade.

Standenlijst jeugd
C KLASSE

E KLASSE

1

Mierlo/Bakel 4

2-16

1

Mierlo 7

2-12

2

BCAB 1

2-15

2

Mixed 2

2-11

3

Mixed 1

2-9

3

Brabantia 2

2-10

4

Brabantia 1

2-6

4

Mixed 3

2-9

5

Ganzeveer 1

2-2

5

Phoenix 2

2-6

6

Con Brio 2

2-0

6

Ganzeveer 2

2-0

7

Boemerang 1

0-0

7

Someren 1

0-0

G KLASSE

H KLASSE

1

Mierlo 9

2-14

1

Mierlo 10

3-19

2

Hanevoet 2

2-11

2

Con Brio 4

3-18

3

Mixed 4

2-9

3

Brabantia 3

3-15

4

Hanevoet 3

2-7

4

Bakel 3

2-13

5

Bakel 2

2-7

5

BCV’73 4

3-3

6

Phoenix 4

2-0

6

Mierlo 11

3-2

7

Mixed 5

1-2
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Woordzoeker

Programma jeugd
Oktober
05-10

12-10

November

kl.

Tijd

Team

bn

C

9.30

Ganzeveer 1-Mixed 1 3

C

11.15

Mierlo 4-Mixed 1

E

9.30

E

kl.

Tijd

Team

bn

9.30

Phoenix 2-Mixed 3

14

2

11.15

Mixed 3- Someren 1 5

Mixed 2- Mierlo 7

5

9.30

BCV ‘73 4-Mixed 5

13

11.15

Phoenix 2-Mixed 2

5

11.15

Mixed 5- Mierlo 10

13

E

9.30

Brabantia 2-Mixed 3 15

9.30

Mixed 4- Hanevoet 3 13

E

11.15

Mierlo 7- Mixed 3

11.15

Hanevoet 2-Mixed 4 11

G

9.30

Mixed 4- Hanevoet 2 11

9.30

Bakel 3- Mixed 5

11

G

11.15

Mierlo 9-Mixed 4

13

11.15

Mierlo 11-Mixed 5

11

C

9.30

BCAB 1- Mixed 1

3

9.30

Con Brio 2-Mixed 1 14

C

11.15

Mixed 1- Brabantia 1 4

11.15

Mixed 1-Boemerang 1 5

E

9.30

Mixed 2 Mixed 3

11

9.30

Mierlo 7- Mixed 2

E

11.15

Someren 1-Mixed 2 13

11.15

Ganzeveer 2-Mixed 2 11

E

9.30

Mixed 3-Ganzeveer 2

12

9.30

Mixed 5- Brabantia 3 12

G

9.30

Mixed 4- Phoenix 4

15

11.15

Mixed 5- BCV ‘73 4 13

G

11.15

Mixed 4- Bakel 2

14

02-11

09-11

14
16-11

23-11

30-11

11

Uitslagen jeugd
Mixed 1- BCAB 1

1-7

Mixed 1- Con Brio 2

8-0

Mixed 3- Mixed 2

3-5

Mixed 2- Brabantia 2

6-2

Mixed 3- Phoenix 2

6-2

Bakel 2- Mixed 4

5-3

Hanevoet 3-Mixed 4

2-6

28-09-14 Mixed 5- Con Brio 4

2-6

14-09-14

Brabantia 3- Mixed 5
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AANKONDIGING
AFTREDEN
ALGEMEEN
BAC
BEGROTING
BELEID
BESTUUR
BEVOEGDHEID
CHARGEREN
DECHARGEREN

Oplossing:

FINANCIËN
GOEDKEURING)
INKOMSTEN
JAARVERGADERING
JAARVERSLAG
JEUGDCOMMISSIE
KASCOMMISSIE
LEDEN
LEDENVERGADERING
REDACTIE

REGLEMENT
RESULTATENREKENING
SECRETARIS
STATUTEN
UITGAVEN
UITNODIGING
VERANTWOORDING
VERENIGING
VOORZITTER
WEBSITE
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