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Op de voorpagina:

De medewerkers aan 
deze Minimiks:
Evi v Rixtel, René Schepers, 
e.v.a.

Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk
Verschijnt acht keer per jaar. Oplage: 100 stuks.
Heb je op- en aanmerkingen op zaken zoals ze vermeld zijn in dit clubblad stuur dan  
een mail naar redactie@bcmixed.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wil je een stukje 
schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk. 
Stuur het naar redactie@bcmixed.nl.
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Agenda
11 juli: Laatste avond seizoen, afsluiting in de 
kantine
12 augustus: Eerste avond buitentraining
29 Augustus: Eerste avond nieuwe seizoen
17 September: Aanvang competitie
19 September: Week van het badminton
20 September: Mixedgrill
26 September: Start nieuwe beginnerscursus
07 en 08 November: Clubkampioenschappen
22 maart: HBB toernooi
31 mei: Huldiging HBB
Noteer deze data in je agenda!

Bestuur BC Mixed
Voorz. Ton Slaets
Tel.: 06-52607617
Secr. Gert Lahaije
Tel: 0492-463772
Penm. Peter van Leuken
Tel: 0492-463440
Anja Beekmans
Tel: 0492-464604
Stan vd Heijden
Tel: 06-48750247
Postadres BC Mixed:
Gert Lahaije
Waterhoenplein 20
5741 BB Beek en Donk
Tel: 0492-463772
E-mail: ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl

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

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

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

Colofon

Maxime van  Dijk

Noah Hollanders

Van NSL naar SL: Niemand
Van SL naar NSL: Jowan Iven

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes To-

taal
Jeugd 22 29 51
Senioren 42 50 92

Ereleden 1 5 6
Totaal: 43 55 22 29 149

 

Van de redactie...

Redactie
Ruud Fransen

Marlie Fransen
Angela van Gelder

Arne van de Wijdeven

 
   De laatste minimiks van dit seizoen.

Wat jammer. Een jaar is voorbij gevlogen. Eind juni 

schrijf ik dit voorwoord terwijl ik vanuit de kantine een 

overvolle zaal aanschouw. Een super uitwisseling met 

Ganzeveer uit Aerle Rixtel. Allemaal vrolijke gezichten. 

Allemaal sportieve mensen. Wat een ontzettend goed 

idee is dit zeg. Dit zouden we meer moeten doen.

Nog een lachend gezicht. Jan d geeft recreantentrai-

ning. Wat een genot om te kijken naar het plezier dat 

Jan heeft. En naar het plezier dat de nieuwe leden heb-

ben in de training van Jan. Geweldig initiatief.

Vorige week (voor mij vorige week) speelden de kinde-

ren de vriendjesavond. Onder het publiek onder andere 

een badmintoncoryfee van de hbb. Hij vertelde mij dat 

hij de hele avond genoten had van het enorm goed op-

gezette programma. Hij was niets dan lof voor de ge-

weldige inzet en het grote aantal begeleiders.

Als je kijkt naar hoe in de afgelopen decennia BC mixed 

de uitstroom van niet voetballers en niet hockeyers 

heeft weten te overleven dan zie je hoe ongelooflijk 

belangrijk de enorme stroom aan vrijwilligers is. Meng 

dat met een dosis aan enthousiasme van het bestuur. 

Injecteer de sportiviteit en spelvreugde. En dan heb je 

een recept voor succes. Wat is dan succes? Wel, men-

sen die plezier beleven aan een avondje sporten, men-

sen die kinderen, andere familieleden, buurtgenoten, 

kennissen en vrienden meebrengen om kennis te laten 

maken met hun sport. En zo wordt de sport en de club 

van hen nu de sport en club van veel nieuwe mensen.

Mijn complimenten!

Arne
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Van jullie voorzitter

Als je deze Minimiks zit te lezen (meteen al in de zaal, thuis op 
de WC of achter de PC) dan ben ik met mijn gezin al lekker aan 
het genieten van onze vakantie. De zaal is 6 weken gesloten en 
we zullen ons badmintonheil de komende weken dus ergens 
anders moeten zoeken. Voor mij zal het veel campington wor-
den. Maar wel met fatsoenlijk materiaal natuurlijk.

Ook al zitten we aan het einde van het seizoen, bij BC Mixed is 
altijd wat te doen. Het lijkt wel of de maand juni de drukste 

maand is op onze kalender. Zeker nu het WK voetbal er ook nog eens tussendoor 
komt. Maar, first things first, in mei was er natuurlijk ook nog wat te doen. Onze 
toernooicommissie had weer een leuk husseltoernooi in elkaar gezet. Traditioneel 
staat dat garant voor veel hilariteit en prachtige wedstrijden. Zo ook deze keer. 

De eerste activiteit in juni was natuurlijk de jeugddag. Met prachtig weer, geweldige 
spellen, enthousiaste jeugd en een schitterend team aan jeugdbegeleiders zonder 
meer een zeer geslaagde dag. Met veel zin kijken we al uit naar het jeugdkamp van 
volgend jaar. Een half weekje eerder bezocht het bestuur Maridy Daems. Zij was 25 
jaar lid. Het werd een gezellig avondje in Valkenswaard. 
Vrijdag de 13de een ongeluksdag? Voor mij was het dat al niet, maar na deze ver-
sie zullen veel mensen het voortaan als een geluksdag zien. Waarom? Voor die 
anderhalve persoon die niet weet waar het over gaat: Spanje-Nederland. Een ge-
weldige wedstrijd en dito uitslag, heerlijke ambiance in de kantine, goed georgani-
seerd door de BAC en perfect uitgevoerd door Hillie. Een goede start van het WK. 
Bovendien een 25 jarig jubilaris rijker: Toon Slaets.
De weken daarna stonden in het teken van de uitwisseling met Ganzeveer. Donder-
dag 19 juni in Aarle-Rixtel en vrijdag 27 juni bij Mixed. Een zeer geslaagd evene-
ment wat zeker vervolg gaat krijgen, ook voor de jeugdleden. Diezelfde jeugdleden 
hadden overigens op vrijdag 20 juni een vriendjesavond. De jeugdcommissie had 
weer vanalles georganiseerd en de jeugd verveelde zich geen seconde. 

Voordat ik ga afronden wil ik me dus langs deze weg verexcuseren voor mijn afwe-
zigheid op de afsluitingsavond (de avond waarop de meesten de Minimiks voor het 
eerst zullen lezen). Dat wordt ongetwijfeld weer een gezellige avond waarop nog 
het een en ander te gebeuren staat. Veel plezier in ieder geval. 
Rest mij iedereen een fijne vakantie te wensen en tot de eerste speelavond in het 
nieuwe seizoen 2014-2015.  
                                                                                               Ton Slaets

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.53 uur.

2.Ingekomen en uitgega-
ne stukken
Ingekomen: •Uitnodiging 
stichting GVO, door Ton 
Afgemeld per mail.
Uitgegaan:  •Niets.

3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 22 Mei 2014  
•De notulen zijn met dank 
aan Stan goedgekeurd.
 
4.Ledenbestand
•Geen wijzigingen.

Bestuursmededelingen

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.05 uur.

2.Ingekomen en uitgega-
ne stukken
Ingekomen: •Brief van 
werkgroep AVO  •Brief van 
gemeente Laarbeek m.b.t. 
de zaalhuur  •Uitnodiging 
van gemeente Laarbeek 
over bijeenkomst over 
sporthalUitgegaan:  •Niets.

3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 9 April 
2014  
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.  

4.Ledenbestand 
•SL naar NSL;Jowan Iven
•Gestopt; Noah Hollanders

Notulen bestuursver-
gadering B.C.Mixed 
d.d. 22-05-2014

Aanwezig:  Ton Slaets, 
voorzitter.  Peter van Leu-
ken , penningmeester. Anja  
Beekmans, bestuurslid.  
Stan  van der Heijden, be-
stuurslid             Afgemeld: 
Gert Lahaije, secretaris. 

5.Commissies 
•Recr.   -Nieuwe begin-
nerscursus in nieuw sei-
zoen inplannen. Een optie 
om te starten is 26 sep-
tember. •JC: -Logo vest; 
Anja vraagt bij Igo Post na 
of ze het logo nog hebben.
-Jeugdtoernooi (Open 
Mixed toernooi) zondag 25 
januari 2015  •Red:   
-Sponsorbedankje van 
feestavond in Minimiks la-
ten zetten.  •Bac:   - 13 juni 
20:30 – 0:00 uur afkopen 
in kantine ivm WK voetbal.           
- Voor Mixed Grill flyers 
maken en uitdelen op laat-
ste speelavond. Hierbij 
vermelden dat de inschrijf-
formulieren eraan komen.
•TC:    -7 + 8 nov clubkam-
pioenschappen.- Vrijdag 
23 mei husseltoernooi
•Sfeer:  -Shooters gezond-
heidsteam is langs ge-
weest. Zij hebben een cli-
nic gevolgd. Dat is erg 
goed gegaan.  •PR:     - 
Gestopt met het sturen 
van stukjes naar Laarbe-
ker. ivm het niet plaatsen 
van stukjes zonder enige 
verklaring.

6. Rondvraag
•De volgende vergadering 
is op 11 Juni.

7. Sluiting

•Ton sluit de vergadering 
om 23:30 uur.

Notulen bestuursver-
gadering B.C.Mixed 
d.d. 11-06-2014

Aanwezig:  Ton Slaets, 
voorzitter.  Peter van Leu-
ken , penningmeester. Gert 
Lahaije, secretaris. Anja  
Beekmans, bestuurslid.  
Stan  van der Heijden, be-
stuurslid                  
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Maridy en Toon 25 jaar lid.

Op 4 juni jongstleden stond het bestuur bij Maridy 
Daems in Valkenswaard aan de deur, met een 
overheerlijke taart. Maridy werd verrast vanwege 
haar 25 jarig lidmaatschap.  

Tijdens de wedstrijd Nederland-Spanje, op vrijdag 
de dertiende,  nam onze voorzitter ook onver-
wacht het woord. Hij kondigde aan dat in de 
schoolvakantie weer een 25 jarig lid aan de lijst 
kan worden toegevoegd. Omdat de sporthal dan 
gesloten is leek het het bestuur leuk om tijdens de 
rust de 25 jarige jubilaris te verrassen. 
Toon Slaets werd door zijn zoon Ton, geheel on-
verwacht, naar voren geroepen en  ontving een 
leuke verrassing.

Verderop in deze minimiks kun je lezen hoe deze 
twee mixedleden denken over onze vereniging en 
hoe zij de afgelopen 25 jaar hebben ervaren. 

Maridy en Toon.
Bij deze nogmaals van Harte Gefeliciteerd met jul-
lie jubileum, namens alle leden van BC Mixed.

Marieke v Turnhout
Koss vd Wijdeven
Mari Donkers
Anniek v Leuken
Johnny Muller
Martin Kuijpers
Sharon Hellings
Tonny Snijders
Peter v Leuken
Inge v Griensven
Elwin Wagelmans
Andrew Bots

1 juli
4 juli
6 juli
6 juli
7 juli
9 juli
9 juli
11 juli
13 juli
13 juli
13 juli
14 juli

           Allen  van harte 
              gefeliciteerd

Suzie Coppens
Pleun Schenk
Vince v Mierlo 
Rene Schepers
Dick Paulussen
Andre Morpey
Talitha v Erp
Yvonne Lahaije
Ad Breijnaerts
Lieke Fransen
Joop Kerkhof
Anne Meulensteen
Angela v Gelder
Paul Beekman
Anja Beekmans
Astrid Bijsterveld
Teun vd Vorst
Pedro v Gaans
Betsie v Hooff
Eefje v Bommel
Romy Versteegen

17 juli
19 juli
24 juli
25 juli
25 juli
28g juli
1 au
2 aug
3 aug
6 aug
7 aug
8 aug
14 aug
15 aug
17 aug
17 aug
20 aug
27 aug
28 aug
29 aug
31 aug

5.Commissies 
•JC:   -De jeugddag was 
een succes, mede door de 
mooie locatie en de goede 
zorgen van de Fam. v/d 
Vegt.  -Op 27 Juni is de 
eind evaluatie. -Op 11 Juli 
is het weer apenkooi. We 
moeten vooraf controleren
welke materialen en toe-
stellen beschikbaar zijn.        

•Bac: -Eerstvolgende acti-
viteit: de afsluitingsavond 
op 11 Juli. -De uitnodiging 
voor de Mixed-Grill zsm. 
ophangen.  •CC:  -De 
teams zijn doorgegeven 
aan de HBB(7 stuks).           
•PR:  -Afgesproken dat de 
volgende beginnerscursus  
al voor de vakantie   wordt 
aangekondigd op de web-

site, in de Minimiks en in 
de krant.
                
6. Rondvraag
•De volgende vergadering 
is op woensdag 27 Augus-
tus. 

7. Sluiting
•Ton sluit de vergadering 
om 23.35 uur.

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

Van onze trainer
Hallo allemaal

Op vrijdagavond 12 augustus wil ik met jullie beginnen met 
de buitentraining. (2 weken voordat de sporthal weer open 
gaat!). We vertrekken om 19.30 uur bij de sporthal en zijn 
dan ongeveer een uurtje bezig met badminton gerelateerde 
oefeningen.  Ik hoop op een hele hoge opkomst.

Nogmaals allemaal een hele prettige vakantie.
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Lifestyle Center 
Laarbeek
Parklaan 6
5741EZ 
Beek en Donk
Tel: 0492 462521

www.lifestyle-
centerlaarbeek.nl

info@ lifestyle-
centerlaarbeek.nl

Nieuwe beginnerscursus       

Afgelopen seizoen hebben Jan  Driessens en 
Dora Polman de eerste beginnerscursus ver-
zorgd. Met een leuk groepje hebben ze alle in en 
outs over badminton behandeld. De reacties 
van de groep waren  zo positief dat daarom is 
besloten om ook in het volgende seizoen weer 
te starten met een nieuwe groep. De nieuwe cur-
sus zal worden verzorgd door Ruud Fransen en 
Toon Boetzkes.   

Badminton is voor veel 
mensen nog steeds een 
onbekende sport. BC 
Mixed start daarom op vrij-
dag 26 september aan-
staande weer met een 
nieuwe beginnerscursus 
voor volwassenen die ken-
nis willen maken met de 

badmintonsport. Wat 
houdt die cursus in? En 
wat zijn de kosten? U leest 
het hieronder.

Onder begeleiding van 
een aantal geroutineerde 
trainers zullen de deelne-
mers aan de cursus de be-
ginselen van badminton op 
een goede manier aange-
leerd krijgen. Hoe houd ik 
mijn racket goed vast? Wat 
zijn de spelregels? Alle be-
langrijke slagen zullen de 

revue passeren. En na-
tuurlijk is er ook tijd voor 
een wedstrijd. De cursus is 
tijdens onze trainings-
avond in sporthal d’n Ek-
ker op vrijdag van 20.50u 
tot 21.50u. De cursus zal 
10 weken duren en de kos-
ten zijn eenmalig € 30. 
U kunt tijdens de cursus 
gebruik maken van een 
racket van de club. Het 
enige wat u moet meene-
men zijn zaalschoenen en 
een dosis goede en spor-
tieve zin. Want gezellig-
heid staat bij BC Mixed 
voorop
Interesse? Meldt u dan 
aan via beginnerscursus@
bcmixed.nl of bel met Anja 
Beekmans op telefoon-
nummer 06-14108593. Ui-
teraard kunt u ook een 
keer komen kijken of onze 
website bezoeken: www.
bcmixed.nl.
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Afsluiting seizoen HBB  door  Ruud Fransen

Op Zondag  25 mei  
was de jaarlijkse af-
sluiting van het HBB 
seizoen. 

Op deze dag worden vanaf 
13.00 uur de bekerfinales 
gespeeld en vanaf 16.00 
uur worden alle kampioe-
nen van het voorbije sei-
zoen gehuldigd. 

Als voorzitter was ik na-
tuurlijk keurig om 13.00 uur 
samen met Marlie aanwe-
zig om naar de finales te 
kijken. Naast de huldigin-
gen is deze dag voor het 
bestuur en de vrijwilliggers 
van de HBB ook de afslui-
ting van het seizoen. On-
der het 
genot 
van een 
drankje 
wordt het 
seizoen 
geevalu-
eerd. 
Een mooi 
seizoen 
met na-
tuurlijk 
de zeer 

geslaagde interland Ne-
derland-Belgie die door de 
HBB in samenwerking met 
Badminton Nederland en 
de gemeente Helmond in 
fitland Suytkade is georga-
niseerd.

Zowel de senioren compe-
titie als de bekercompetitie 
zijn prima verlopen. He-
laas niet zo goed voor BC 
Mixed, géén enkel team in 
de bekerfinale. Gelukkig 
wel 1 kampioen in de com-
petitie, Mixed 6, hierdoor 
waren Marlie en ik niet he-
lemaal alleen van onze 
club aanwezig. Ook Gert 
en Peter waren namens 
het bestuur van Mixed 
aanwezig. 

Vanaf 16.00 uur mocht ik 
de huldiging openen door 
alle vrijwilligers en in dit 
geval speciaal de BCS te 
bedanken. 

Mocht je je afvragen wie er 
kampioen is geworden? 
Het eerste team van Con 
Brio heeft opnieuw de dub-
bel gewonnen. (Ook al was 
het dit seizoen wel wat 
moeilijker, Het jeugdteam 
van BC Gemert heeft het 
hen nog ontzettend moei-
lijk gemaakt. )

Op deze middag wordt 
vanzelfsprekend ook de 
sportiviteitsbeker uitge-
reikt. De mooiste prijs van 
de middag!  Na beoorde-
ling van de tegenstanders 
krijgt elk team van elke 
club punten. De club met 
de meeste punten wint de 
felbegeerde beker. Sinds 
vorig jaar wordt de winnaar 

bekend ge-
maakt door 
de winnaar 
van het jaar 
daarvoor. Vo-
rig jaar mocht 
Ferdi Nettek-
oven van 
Smashing 
Bruang daar-
door de prijs 
aan zichzelf 
geven aange-
zien ze op-
nieuw de 
sportiefste 
club waren . 
Dit jaar mocht Ferdi dus 
opnieuw de prijs uitreiken. 
En die prijs is gegaan naar 
..........Smashing Bruang. 
Jazeker, 3x op een rij. Een 

Het bekerteam van Conbrio  Arthur 
Martens, Menno Balvurs, MIrjam van de 
Berg, Stan van de laar en Edith Kuijpers

fantastische prestatie.

Al met al een prima afslui-
ting van een mooi seizoen.

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarming, loodgieterwerken, mechanische ventilatie, zonne-energie, warm-

tepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!

Kapelstraat 19   Beek en Donk

www.ven-hollanders.nl

Ferdi Nettekoven van Sm Bruang bij het be-
kend maken van  van de sportiviteitsbeker.
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Uitreiking trofee 
competitie 2013-
2014 en beker voor 
de bekerwinnaars.
 Sporthal Fitland zondag 
25-05-2014. 
 
Nadat de finale’s betref-
fende de bekerwedstrijden 
gespeeld waren en bekend 
wie de winnaars waren 
werden alle aanwezigen 
verzocht om naar een 
aparte zaal te gaan alwaar 
de uitreiking plaats zou vin-
den. Na een korte inleiding 
door de HBB voorzitter 
Ruud Fransen gaf hij het 
woord over aan Ton 
Coolen, deze vroeg elk 
winnend team naar voren 
te komen om hun prijs te 
komen ontvangen. Men 
begon met de laagste klas-
se daardoor was het team 
van Mixed als eerste aan 
de beurt om de zo begeer-
de en zwaar bevochte tro-
fee in ontvangst te nemen. 

Huldiging Mixed 6            door  Toon Slaets

Annie, Anja, Betsie en 
Toon ( Theo vakantie, Tini 
verplichtingen elders) en 
aanhang waren degenen 
die het kleinood als eerste 
konden bewonderen, bui-

ten de trofee waren er 
bloemen en een HBB 
handdoek voor alle win-
naars. Nadat alle prijzen 
uitgereikt waren bleef het 
nog geruime tijd gezellig 
druk in de zaal en na het 
nodige napraten en een 
drankje ging eenieder zijn 
weegs, een mooi badmin-
ton seizoen is hiermee af-
gesloten, op naar het sei-
zoen 2014-2015. 
Nogmaals bedankt na-
mens het 
opaenomateamopeenna 
Mixed6
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Een duik in de 
geschiedenis van 
Mixed 
De vakantiestop 

De vakantie staat weer 
voor de deur, en dat houdt 
in dat Mixed 6 weken niet 
aan badminton doet. Dat is 
geen beslissing uit de Al-
gemene Ledenvergade-
ring, maar heel simpel; de 
sporthal gaat dicht. 
Maar dat is niet altijd zo ge-
weest. 
Een vakantiesluiting zoals 
we die tegenwoordig ken-
nen, bestond niet toen 
Mixed werd opgericht. Het 
was toen ook een heel an-
dere tijd. Men werkte 48 
uur per week en die week 
duurde tot en met zater-

Geschiedenis BC Mixed  door  Rien v Kessel

dag. Later werd dit terug 
gebracht naar 45 uur. Va-
kantiespreiding kende men 
niet, ook geen Kerstvakan-
tie of zoiets. Zondag was 
alleen een vrije dag. In de 
jaren zeventig hadden de 
mensen 2 of 3 weken va-
kantie en dat was het dan. 
Alles ging verder gewoon 
door, dus ook het badmin-
ton en ook in de vakantie. 
In 1980 verhuisde men van 
sporthal 't Anker naar d'n 
Ekker en kreeg Mixed te 
maken met de schoolva-
kanties en ging gedurende 
die tijd de sporthal dicht. 
Waarschijnlijk ook ingege-
ven door het feit dat er een 
vaste (gemeente) beheer-
der aanwezig was, Wim vd. 
Burgt. Begrijpelijk hadden 
de verenigingen daar pro-
blemen mee. Alleen al om-

dat de zaalhuur gelijk 
bleef. In samenspraak met 
de toenmalige uitbaters 
van de kantine, Ron Muller 
en Joke Jansen, kon Mixed 
nog wel een week eerder 
beginnen met badminton.  
Tegenwoordig zijn we ge-
wend aan het feit dat we 6 
weken niet kunnen spelen. 
Voor sommigen een op-
luchting zodat men even 
op adem kan komen en 
andere dingen kan doen. 
Voor andere zijn de 6 we-
ken zonder Mixed toch wel 
erg lang en verlangt men 
naar het begin van het 
nieuwe seizoen. 
De laatste badminton 
avond voor dit seizoen is 
op 11 juli en de eerste van 
het nieuwe seizoen op 29 
augustus. 
        Rien 

PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

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

WK voetbal, in de kantine. door Angela v Gelder

Nederland, Oh Ne-
derland ……..
Wat was het spannend en 
gezellig en mooi en fleurig 
en oranje en druk en lekker 
en spannend en gezellig 
en oh dat had ik al gehad, 
sorry.

Vrijdag de 13de Spanje – 
Nederland. Wie heeft er 
vertouwen in een goede 
afloop op zo een dag. Nou 
ik niet. En dan moesten 

onze mannen ook nog 
spelen tegen de huidige 
wereldkampioen waar we 
in een ongelooflijk belang-
rijke wedstrijd al eens van 
hebben verloren. 

Hoe zouden ze het gaan 
doen, kunnen ze opboxen 
tegen een land als Spanje 
met al zijn ster-spelers. 
Maar ja, wij hebben Rob-
ben (die gaat om iedere 
scheet op de grond lig-
gen), wij hebben Van Per-

sie (die in een eindtoernooi 
nog nooit een doelpunt 
heeft gemaakt), wij heb-
ben Sneijder (die op het 
middenveld amper zijn 
hoofd boven water kan 
houden), wij hebben Kuyt 
(die heel hard wil werken 
maar voorlopig bij de re-
serves mag zitten), wij 
hebben Huntelaar (die het 
in het buitenland goed 
doet maar ook naar de 
bank is gedegradeerd), wij 
hebben 5000000 bond-
coaches die net als ik den-
ken het veel beter te we-
ten. 

Dus, winst tegen Spanje 
zat er naar mijn idee niet 
in. De aftrap heb ik gemist 
maar toen ik binnen kwam 
was ik meteen helemaal in 
de stemming. De kantine 
was netjes in het oranje 
gehuld en op de tafels 
stonden allemaal oranje 
hapjes; oranje borrelnoot-
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Drogisterij
Parfumerie

Staatsloterij
Lotto - Toto

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

Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den Bergh

Heuvelplein 26
5741 JK  Beek en Donk

Tel:(0492)  46 17 40

Zo. Nu eerst
een Bavaria

Die neem ik
met m’n forehand

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

jes, oranje chipjes, oranje 
zoutjes, oranje bitterballen 
met rood/wit/blauw vlagge-
tjes. Iedereen was gehuld 
in iets van Oranje dit vari-
eerde van shirtjes (in de 
meerderheid), jurkjes 
(vooral bij de dames ge-
liefd), petjes, sjaaltjes en 
nog veel meer. 

Ik zat helemaal vooraan en 
om op mijn plaatsje te ko-
men kreeg ik al meteen het 
eea naar mijn hoofd geslin-
gerd, figuurlijk dan.  ZIT-
TEN!! UIT BEELD GVD!!  
Uhh, graag gedaan.

Achter mij en naast mij za-
ten mannen die het spelle-
tje snappen en dus ook het 
nodige commentaar ga-
ven. Sommigen doen dat 
heel rustig, anderen staan 
daarbij ook op van hun 
stoel. Vooral in de 27ste 
minuut toen Spanje werd 
‘getrakteerd’ op een straf-

schop. De verwensingen 
waren niet van de lucht. 
Maar wat een golf van op-
luchting ging er door de 
kantine toen het net voor 
de rust door Van Persie 
gelijk werd gemaakt. In de 
rust vloeide het bier rijkelijk 
en werd onze jubilaris Toon 
Slaets in het zonnetje ge-
zet door onze voorzitter 
Ton Slaets. Ja inderdaad, 
familie van elkaar.

In de tweede helft was het 
weer even nagelbijten. Ie-
dere beslissing van de 
scheidsrechter werd gedis-
cuteerd en natuurlijk kon-
den wij het 
met z’n al-
len veel 
beter dan 
hij. Maar al 
na 8 minu-
ten kregen 
we een 
beetje 
meer lucht. 
Arjen Rob-
ben scoor-
de de 1-2 
voor Ne-
derland. 
Maar er 
moesten er 
natuurlijk 
nog meer 
bij, iedere 
keer als 
Nederland 
in de buurt 
van de goal 
kwam, ging 
de zaal uit 
zijn dak. 

Wie had ooit gedacht dat 
onze verdediger Stefan de 
Vrij nog een doelpunt zou 
scoren, hij schrok er zelf 
ook van. Van Persie en 
Robben schoten er daarna 
ook allebei nog eentje in 
en toen was het feest com-
pleet. Iedereen ging uit zijn 
dak.

Na deze wedstrijd wisten 
al die 5000000 bondcoa-
ches dat Nederland titel 
kandidaat nummer één 
was.

En wie weet, de halve fi-
nale hebben we al gehaald
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Interview met.......            door Ruud Fransen

Vele mensen binnen de 
vereniging kennen jou, 
toch wil ik je aan de 
mensen die jou nog niet  
(goed) kennen even 
voorstellen. 
Maridy woont in Valkens-
waard. Haar beroep is leer-
kracht aan basisschool de 
Muldershof in Beek en 
Donk. Ze is getrouwd met 
Alex en moeder van Chris-
tian, Lieke en Marije. Ze is 
lid van BC Mixed sinds 4 
juni 1989.

Je speelt al 25 jaar bij 
BC Mixed, hiervoor heb 
je ook nog bij andere 
clubs gespeeld. Waar 
was dit en hoe lang 

speel je al? 
Ik speel sinds mijn 20e 
badminton. Ik ben begon-
nen bij BCV in Valkens-
waard waar ik ca. 5 jaar 
heb gespeeld. Onder 
meer samen met Carla 
Narski en Walter Gelten. 
Spelen met Walter was al-
tijd erg gezellig. Iedereen 
die Walter kent zal dit wel 
begrijpen. Daarna ben ik 
verhuist naar Beek en 
Donk, volgens BCV was 
BC Mixed een club waar 
gezelligheid ook belang-
rijk was. Echter, bij Mixed 
was destijds een wacht-
lijst waardoor ik ongeveer 
3 jaar bij DOT actief ben 
geweest. Op het moment 

dat Ellen van Leuken (red.: 
destijds bestuurslid) belde 
dat ik van de wachtlijst kon 
omdat er plaats was in een 
competitieteam ben ik lid 
geworden van BC Mixed.

Het is bekend dat je 
dochter Marije ook bad-
minton speelt. Hebben 
er nog meer gezinsle-
den aan badminton ge-
daan?
Jazeker, zowel Christian 
als ook Lieke hebben bij 
BC Mixed gespeeld. Chris-
tian is daarbij helaas nooit 
kampioen geworden. Te-
genwoordig is hij erg actief 
in re-enactment. Hierbij 
wordt de geschiedenis ac-
tief nagespeeld. In het ge-
val van Christian met 
name de periode van de 
middeleeuwen en de ro-
meinse tijd. 
Ook Lieke heeft bij BC 
Mixed gespeeld, zij is sa-
men met onder meer Mi-
chael Heesakkers wel ooit 

Maridy Daems

“Als Maridy praat over BC Mixed dan ver-
schijnt er een twinkeling in haar ogen”.

kampioen geworden. Te-
genwoordig is Lieke actief 
in de hockeysport.
Echtgenoot Alex heeft 
nooit aan badminton ge-
daan, hij is veel liever actief 
in hun fraaie tuin. Daar-
naast zit hij regelmatig op 
de mountainbike.

Je speelt ook al vele 
jaren competitie voor 
onze club, wat is de 
hoogste klasse waarin je 
hebt gespeeld?
Ik heb 1 seizoen in de 
TOP-klasse gespeeld, on-
der andere met de intervie-
wer. Volgens ons hebben 
we het dat jaar prima ge-
daan.

Inmiddels woon je al-
weer enkele jaren in Val-
kenswaard, heb je al 
plannen om weer terug 
naar BCV te gaan?
Zeker niet! (Maridy schudt 
hierbij overtuigend haar 
hoofd). Hoewel BCV nog 
altijd een erg gezellige club 
is zal ik zeker nog vele ja-

ren lid van BC Mixed blij-
ven.

Je hebt ook allerlei ta-
ken als vrijwilliger bij 
Mixed vervuld, welke?
Ik heb meerdere jaren in 
de redactie gezeten, daar-
naast ben ik vele jaren 
jeugdtrainster geweest en 

natuurlijk heb ik ook nog in 
het bestuur van onze club 
gezeten. 

Wat herinner je je als 
het mooiste moment bij 
BC Mixed?
Hierbij denk ik toch vooral 
aan dat jaar waar we kam-
pioen zijn geworden. Des-
tijds met Ruudje, Ton, 
Mascha, Brigitte en op-
nieuw de interviewer. We 
presteerden het om na het 
bereiken van het kampi-
oenschap een rekening 
van ca. 140 euro op te la-
ten lopen. Mede door de 
gulle sponsoring van spon-
sor Attentiv. Zelfs cham-
pagne hebben we toen ge-
had. Dit was zeker een van 
de mooiste momenten in 
mijn herinnering.

Seizoen 2002-2003 Mixed 2 kamp. hoofdkl. Ton slaets, 
Maridy Daems, Ruud Fransen, Mascha Hoeks, Brigitte 
Snijders en Ruud v Kilsdonk

Van 1993 tot 2007 zat Maridy in de redactie van de Mini-
miks.
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actief tennissen in Val-
kenswaard, zeker nog lang 
lid zal blijven. Het bevalt 
me hier prima!

Hoe zou je BC Mixed 
omschrijven?
Gewoon heel gezellig, één 
grote familie. Niet voor 
niets spelen er zoveel 
mensen al zo lang bij deze 
club. Zelfs degenen die 
niet meer actief kunnen 
spelen blijven vaak nog ge-
woon lid. Daarnaast spelen 
er bij Mixed (bijna) uitslui-
tend erg sportieve men-
sen. Het is dan ook onge-
looflijk dat we als club niet 
vaker heel hoog scoren in 
de strijd om de sportivi-
teitsbeker.

Wat wil je nog kwijt/ 
ben ik vergeten te vra-
gen?

Geen idee! Ik wil nogmaals 
benadrukken dat ik het ge-
weldig naar mijn zin heb bij 
BC Mixed en dat ik, naast 

Invitatietoernooitje
Week van het badminton      

Op 19 september houden 
we een invitatietoernooitje in 
het kader van de week van 
het badminton. 
Heb je familie, een vriend of 
vriendin of gewoon een ken-
nis die graag eens zou wil-
len badmintonnen dan is hij 
of zij van harte welkom om 
20.30 uur. 
We gaan dan met z’n allen 
een leuk toernooitje spelen.

Wist je dat.......                 
We weer meerdere geslaagden hebben binnen  onze  
vereniging. 
Jeroen Lutterman, Max van Riet en Bas Fransen           
geslaagd zijn voor hun VWO diploma.
ook Veerle, is geslaagd voor het VMBO T
Evi en Anniek hun Propedeuse hebben gehaald
Loes Lahaije is Afgestudeerd!!!!! 
Zij haar Bachelor HRM binnen heeft
Wij al deze leden feliciteren met hun behaalde presta- 
ties
Tonny Snijders in het huwelijksbootje is gestapt.
hij op 16 mei getrouwd is met Heidi.
Heidi de moeder is van ons jeugdlid Sem.
we hen drieen heel veel geluk toewensen.
op 6 juni nog iemand van BC Mixed getrouwd is.
Mascha Hoeks en haar Chris elkaar het jawoord           
hebben gegeven.
Mascha er heel mooi uit zag op deze bijzondere dag.
we ook dit paar heel veel geluk samen toewensen.
een aantal mixed-ers hebben meegedaan met de           
dorpsfeesten in Aarle-Rixtel.
Roger, Tine, Ruud, Marlie, Monika, Ton, Diana, Inge           
Bas, Bas, Lieke, Sanne, Anne en Robin met hun ploeg  
“Troef“ heel vaak in de prijzen vielen. 
Dick, Stan, Paul, Tom en co op de zaterdag avond ook   
aanwezig waren om te feesten
ze helaas het optreden ( eerste plaats) van hun club-
genoten hebben gemist, en dat ze Diana dus niet heb-
ben horen zingen.
Diana weer op de badmintonbaan is gesignaleerd
zij nog immer een prachtig partijtje badmintont
Diana vroeger bij DOT heeft gespeeld
ook Maridy, Marlie, Maria, Canto, Deany en Johnny, bij 
DOT hebben gespeeld
DOT De Oude Toren betekent
DOT niet meer bestaat maar de oude toren wel
we nu hemelsbreed verder van de oude toren spelen 
dan in de vorige hal
Een palindroom zelf geen palindroom is
Mixed 2 op haar whatsapp groep een hele avond palin-
drooms naar elkaar gestuurd heeft.
lepel en neen de makkelijkste waren.
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Interviewer en nieuw redactielid Ruud Fransen met Ma-
ridy tijdens een gezellig onderonsje op de afgelopen 
feestavond
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De website                     door Rien v Kessel

www.bcmixed.nl

Groeten,
de websitecommissie,
Harrie en Rien

 

deel 11;  Slot

website@bcmixed.nl

22 23

Mixed volgen via Facebook 
Als je regelmatig op Facebook zit, lid bent van 
Mixed maar niet zo vaak de website van Mixed 
bekijkt, is deze tip wellicht iets voor jou. 

 
In het vorige deel over de 
website van Mixed is het 
gastenboek aan de beurt 
geweest. Daarmee hebben 
we alle pagina's van de 
website besproken. 
Omdat steeds meer men-
sen social media gebrui-
ken om met elkaar in con-

tact te komen en te blijven, 
raakt de website een beet-
je uit beeld, met name bij 
de jeugd. Dat is ook de 
reden dat we ons als web-
site commissie laten zien 
op Facebook. Zijn er wijzi-
gingen en/of aanvullingen 
dan zal dat ook op Face-
book kenbaar gemaakt 
worden zodat de Face-
book gebruikers toch even 
op de website gaan kijken. 

Verder zal de homepage 
gebruiksvriendelijker wor-
den gemaakt en actueler, 
bijvoorbeeld door het 
plaatsen van Twitter be-
richten. Op die manier wil-
len we de website voor de 
gebruikers wat interessan-
ter maken.  
Heb je opmerkingen of 
ideeën voor de website, 
laat het ons weten.
 

Als je vrienden wordt van Mixed, kun je belangrijke wijzi-
gingen op de Mixed website in de gaten houden op je 
Facebook. Ga daarvoor naar de Facebook pagina van 
Mixed en klik in de foto bovenaan op 'vind ik leuk'. Vanaf 
dat moment ben je vrienden van Mixed en kun je het wel 
en wee op de website van Mixed volgen. 
Heb je opmerkingen of andere ideeën om de Mixed web-
site, bijvoorbeeld door social media, te promoten, laat het 
ons weten.

 

Digitale prijzenkast Mixed  
De afgelopen maanden zijn de gewonnen prijzen van Mixed gedigitaliseerd. Deze wor-
den opgeslagen in het nog te maken digitale Mixed archief. Een aantal prijzen heb ik 
op de website gezet, in de digitale prijzenkast van Mixed. Je kunt hier de meest inte-
ressante prijzen zien en de achtergrond daarvan lezen.  
Voor de oudere Mixedleden ‘pure nostalgie’, zoals Joop Kerkhof (een van de oprichters 
van Mixed) het verwoorde, en wellicht leuk en interessant voor andere leden. 
 Je kunt de prijzenkast vinden onder de knop ‘algemeen’ - ‘geschiedenis’ en dan onder 
‘prijzenkast’.  
 

Website in cijfers               door Rien v Kessel

Mei: Het valt op dat er over het geheel de cijfers lager zijn dan de maand daarvoor. 
Mensen hebben de website van Mixed minder bezocht, een reden kan ik niet geven.
Wel hebben we er een paar landen bij van waaruit onze website is bekeken; Turkey en 
Canada. Het meest bekeken item is de kalander gevolgd door het clubblad. Dag met 
de meeste bezoekers is woensdag en de minst bezochte dag is zaterdag

Archiefbeheer 
Mixed in volle 
gang  
De door Mixed gewonnen 
bekers zijn  terug verhuist 
naar de sporthal. Deze wa-
ren bij de sloop van de 
oude sporthal in veilige be-
waring gesteld bij mij thuis. 
In die tijd zijn ze allemaal 
gefotografeerd zodat ze 
voor het nageslacht be-
waard blijven. Verder was 
het wachten op een ge-
schikte plek die vooralsnog 
niet in de nieuwe sporthal 
te vinden was. Na het aan-
brengen van een verdie-
pingsvloer in de materialen 

berging en een extra kast, 
konden dan toch de prijzen 
verhuist worden. 
 
Blijven over nog 9 bananen 
dozen vol met archief die 
nog bij mij staan. De ko-
mende tijd ga ik die door-
spitten, sorteren, bundelen 
en wat kan digitaliseren. 
Hopelijk is er tegen de tijd 
dat alles klaar is, weer wat 
extra ruimte in de sporthal 
zodat ook deze zaken vei-
lig opgeborgen kunnen 
worden. 
Ook zijn er afspraken ge-
maakt om het digitale ar-
chief (foto’s, digitale docu-
menten, clubbladen ed.) 

dat de afgelopen jaren 
sterk aan het groeien is, op 
een harde schijf te verza-
melen en te ordenen. 
Daarmee ga ik de komen-
de tijd ook aan de slag. 
Mixed heeft een rijke ge-
schiedenis die de moeite 
waard is om goed bewaard 
te blijven en toegankelijk te 
worden gemaakt.
 

Archief BC Mixed       

jan febr mrt apr. mei juni
Aantal unieke bezoekers 466 338 409 410 361
Aantal bezoekers 1608 1185 1363 1518 1240
Aantal bezoekers vanuit buitenland 27 26 54 64 59
Aantal pag. per bezoek 5.23 3.18 2.86 3.05 2.96
Tijd op site (sec) per bezoeker 3.19 3.44 2.54 2.42 2.52
Meest populaire pagina foto foto kalen-

der
foto kale-

ner
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Interview met.......         door Arne vd Wijdeven

Reeds 25 jaar bij onze 
mooie club. Het is altijd 
een plezier om met Toon te 
spreken. Hij is goedlachs 
en heeft altijd een positie-
ve twinkeling in zijn ogen.  
Toon kan stilletjes genieten 
van een goede mop en 
desgevraagd schud hij er 
zelf ook wel eentje uit de 
mouw.
Uw interviewer kent Toon 
reeds 30 jaar en dan is er 
veel te vertellen ter ere van 
smans jubileum.
Wist u bijvoorbeeld dat 
Toon een begenadigd zan-
ger is? Operazanger zelfs. 
Niet de makkelijkste mu-
ziekkeuze. Maar Toon is 
daar behoorlijk sterk in. Ik 
herinner me dat Toon in 
een leren zetel met Bang 
en Olufsen koptelefoon ge-

concentreerd luisterde 
naar Pavarotti, Domingo of 
een ander voorbeeld uit de 
operascene.
Toon is een bescheiden 
man en daarom heb ik be-
sloten om zijn echtgenote, 
Annie Slaets, eens uit te 
horen over Toon zijn bad-
mintonverleden.
Dat gaat veel verder terug 
dan ik dacht. Volgens An-
nie is het ergens tussen 40 
en 45 jaar geleden dat zij 
beiden lid werden bij de 
badmintonvereniging Ne-
ver Down in Helmond. De 
zus van Annie en haar man 
waren daar (bestuurs)lid 
en Toon en Annie zagen 
samen badmintonnen wel 
zitten.
Annie is altijd een sportster 
geweest (er hing jaren lang 

Toon Slaets

een actiefoto van haar in 
de sporthal de Braak in 
Helmond) en Toon weet 
zijn weg op de baan als 
geen ander.
Annie weet altijd mooi te 
vertellen, en zo ook tijdens 
het interview. Bij Never 
down leerden ze het echt-
paar Relou kennen. Ze 
speelden met vieren een 
onverslaanbaar team in de 
competitie en werden dan 
ook kampioen. Maar dan 
niet als echtpaar op de 
baan. Volgens Annie was 
Toon destijds sterk in het 
motiveren van zichzelf en 
gaf hij regelmatig tips aan 
Annie. Annie verteld: “Ik 
zei: als gij het zo leuk vindt 
op de baan dan wens ik je 
veel plezier. Ik stop er 
mee.” De oplossing was 
echter gauw gevonden. 
Toon speelde voortaan de 
GD met dame Relou en 
Annie met heer Relou. Zo-
als gezegd onverslaan-
baar.
Een verhuizing, kinderen, 
hele drukke baan in het 
verzekeringsleven en de 
keuze voor het kamerkoor 
als belangrijkste hobby 
maakte een einde aan 
Toon zijn badmintonwe-
reld.
Maar toen, 30 jaar geleden 
leerde uw voorzitter (Ton) 
en ondergetekende elkaar 
kennen. Het kostte Annie 

en Toon werkelijk geen en-
kele moeite om beide pu-
bers te interesseren voor 
het badmintonnen. Samen 
met 3 andere jongens en 
broertje Rob werd op vrij-
dagavonden het sportzaal-
tje in Boerdonk afgehuurd 
en daar bleken Toon en 
Annie ware meesters in het 
doorgeven van badminton-
vaardigheden. Na een jaar 
mochten de boys het gaan 
proberen bij BC Mixed. Dit 
bleek een succesvolle keu-
ze. Ton, Arne en Rob gros-
sierden prijzen op toer-
nooien. Altijd onder het 
waakzame oog van Toon 
en met duidelijke instruc-
ties van Annie. De laatste 
bleek sterk in het motive-
ren en in het aangeven dat 
er met plezier op de baan 
gestaan moest worden. 
Meesterzetter Toon kop-
pelde Rob aan Anouk Re-
lou (jazeker de dochter 
van......) en dit duo was vol-
strekt onklopbaar.
Nu Toon al zolang geen 
badminton meer speelde 
begon het toch te kriebelen 
wanneer zijn trio de baan 
op ging.
En zo gebeurde het dat 
Toon 25 jaar geleden zelf 
lid werd van BC Mixed. En 
passant coachte Toon het 
jeugdteam van Ton, Moni-
ka (jawel), Arne, Tamara, 
Berton (en later Remco) na 
2 kampioenschappen op rij 
in de B en daarna A klasse. 
Toon had de regeltjes erg 
goed gelezen en als ware 

Onder leiding van Toon werd Mixed 1 in het seizoen 
1988-1989 ongeslagen kampioen. (Arne vd Wijdeven, 
Ton Slaets, Monika Sonneveldt, Toon, Remco pletten-
berg en Tamara Borst. )

In 2008 wist het D-klasse team in de bekerwedstrijden 
een HBB-er te winnen. (Tiny Verbrugge, Angela v Gel-
der, Anita de Jong, Jan v Hees en Toon Slaets)
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Het is in augustus al weer 
25 jaar geleden dat Marcel 
Janssen op 22 jarige leef-
tijd, door een voor hem 
noodlottig verkeersonge-
val om het leven kwam. 
Marcel was als jeugdlid be-
gonnen bij BC Mixed maar 
kwam al snel bij de jeugd-
begeleiding terecht.  Naast 
badminton was hij ook lid 
van de scouting club uit 
Aarle-Rixtel. In die tijd had 
het toenmalig bestuur het 
plan opgevat om met de 
jeugd een weekend op 
kamp te gaan en om dat te 
organiseren  was Marcel 
de juiste man. Helaas ging 
dat dus niet door.  Het  
kamp ging een jaar later 
wel door, dank zij de inzet 
van veel vrijwilligers. 

Ook in augustus 1989 werd 
BC Mixed een “rechtsgel-
dige vereniging” en inge-
schreven bij de kamer van 
koophandel. Daarvoor was 
nog al wat nodig. Allereerst 
de toestemming van de le-
den, maar dat was geen 
probleem. Verder moest 
door een notaris  het regle-
ment omgezet worden in 
wettelijke tekst en “notari-
eel laten passeren” . Dat 
laatste was een kostenpost 
van bijna 500 gulden. 
Het grote voordeel was dat 
de bestuursleden niet meer 
persoonlijk aansprakelijk 

zijn, bijv. voor een financi-
eel  debacle.  Na veel 
overleg binnen de spelers-
raad ( onder leiding van 
Ruud Fransen!) kwamen 
zij met een voorstel  dat 
Mixed negen teams zou 
inzetten in de HBB compe-
titie, totaal 50 leden. Van 
die 50 leden spelen er nog 
een achttal leden competi-
tie, maar twintig spelers 
van toen zijn nog steeds 
lid van BC Mixed. BC 
Mixed had een team in de 
hoofd- en overgangsklas-
se, drie in de eerste klas-
se, één in de tweede en 
één in de derde klasse en 
twee in de vierde klasse. 
De jeugdcompetitie be-
stond dat jaar uit zes 
teams. Inge van Griens-
ven en Mascha Hoeks zijn 
de enige competitiespe-
lers van toen die nog lid 
zijn van BC Mixed. 

Liefst acht pagina’s wer-
den in de Minimiks van au-
gustus gespendeerd aan 
theorie van Jeugdtraining 
en dat ging over serveren, 
overigens is die tekst nog 
steeds van toepassing en 
zou zo weer geplaatst kun-
nen worden. 
In elke Minimiks was een 
pagina gewijd aan nieuwe 
leden en leden die zijn ge-
stopt.  In dit nummer o.m. 
Joop Kerkhof, Christ v d 

Hoogenhoff en Mari Don-
kers. Maar zij kwamen te-
rug want hun namen zijn 
terug te vinden op de le-
denlijst en Mari zien we 
(bijna) elke week in de hal. 
Joop is erelid, maar hoe 
het zit met de derde per-
soon is onduidelijk.  Dat 
werd later duidelijk want 
die ging verder als  “steu-
nend lid”, tegenwoordig 
zou dat NSL zijn.  Nu dus 
al 25 jaar!

Natuurlijk ontbrak de hu-
mor niet, evenmin als de 
puzzels. Uit Sportnoten: 
Met alleen gezelligheid in 
de club pak je geen pun-
ten!
Uit Even Lachen: 
“Mama, hoe lang ben jij al 
met papa getrouwd?” 
“Acht jaar”. 
“En hoe lang moet je nog?” 

Als je wilt puzzelen, pro-
beer deze: Probeer de cij-
fers 1 t/m 14 zo in de vier-
kantjes te zetten dat de 
som der cijfers in iedere 
drie hokjes die door een 
lijn zijn verbonden, precies 
19 is. Ieder cijfer mag maar 
één keer gebruikt worden. 

bij de Slaetsen.
Nu alweer 25 jaar bij het 
mooie BC Mixed.
Toon proficiat!

het Louis van Gaal stuurde 
Toon het team. Een enorm 
plezierige coach die met 
de armen over elkaar het 
spel stond te bekijken.
Toon kampte helaas met 
wat blessures aan de arm 
maar hij wist die gediscipli-
neerd weg te werken. Re-
delijk recent is een stevige 
blessure aan de rechter-
arm welke helaas niet 
operable is. Het maakt 
Toon niet uit. Na wat reva-
lidatie wordt hij samen met 
de andere opas en omas 
na een derde plaats en 
een tweede plaats nu dan 
toch kampioen in de vier-
de klasse.
Met een zoon, schoon-
dochter en 3 badminton-

nende kleindochters (wel-
licht dat de kleinzoon ook 
een racket op gaat pakken) 
is Toon familieaanvoerder 

Sponsoren bedankt!

In de vorige minimiks stond een prachtig stukje van Roger over de feestavond. Roger 
gaf daarin een heel mooi terecht compliment aan Anja voor de superprijzen welke ze 
geregeld had via sponsoren. Anja is met recht geweldig te noemen.
Dat geldt ook voor onze sponsoren welke zo geheel belangeloos meewerken en met 
gulle hand schenken. Ik zou de lezer dan ook willen vragen om de minimiks na het 
uitlezen eens op een plek neer te leggen dat anderen ‘m kunnen lezen. Bij de kapper 
(Jansen bijvoorbeeld), in een cafe (waar ze Bavaria schenken), bij de dokter (waar men 
in een fijne stoel van Mandenman zit), of ergens anders waar mensen bijeenkomen of 
even moeten wachten. Op die manier doen we onze sponsoren wellicht een plezier 
door hun naam nog verder te verspreiden.
Sponsors, van harte dank!!
Bavaria
Supermarkt EMTé
Supermarkt Jan Linders                   
Jansen Kapper 
Mandenman Meubelen
Sportshop Laarbeek 
Schilderwerken J de Jong

Lifstyle Center Laarbeek
Yours Fashion
Igo Post
Nedschroef
‘t Verswarenhuys
Bakkerij Vedder 
Supermarkt Plus v. Balkom

Eeterij Uniek
SNA Europe
Wildkamp
Voetverzorging pedicure      
Marianne v. Dijk 
Bloematelier De 4 Seizoenen
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Uitwisseling met BC Ganzeveer.

Afgelopen maand heeft er een uitwisseling plaatsge-
vonden tussen de seniorenleden van BC De Ganze-
veer uit Aarle-Rixtel en onze vereniging. Het idee 
komt van beide voorzitters Oscar Martens en Ton 
Slaets en het was een dusdanig succes dat een ver-
volg er zeker gaat komen. Ook voor de jeugdleden. 

Op donderdag 19 juni gin-
gen 12 leden van BC Mixed 
naar sporthal De Dreef. 
Daar werden zij verwel-
komd door Oscar Martens, 
voorzitter van De Ganze-
veer. De opzet van de 
avond was om zoveel mo-
gelijk te ‘husselen’. En dat 
kreeg vanzelf vorm. Er 
werd om de 12 minuten ge-
wisseld en daarbij vorm-
den zich steeds andere 
koppels. Het blijkt wel dat 
het erg leuk is om met an-
dere mensen te badmin-
tonnen, iedereen ging fa-
natiek door tot de klok van 
10 uur. Daarna zochten ze 

langzaam de bar op waar 
de avond onder het genot 
van een drankje nog eens 
rustig werd nabesproken. 

Een week later, op vrijdag 
27 juni, kwam een grote 
groep Ganzeveerders naar 
Sporthal D’n Ekker. Ook 
de opkomst van de Mixed-
leden was groot zodat de 
zaal goed gevuld was met 
fantieke badmintonners. 
Voorzitter Ton Slaets 
wenste iedereen een fijne 
avond en op basis van het-
zelfde systeem werden de 
partijen gespeeld. Net als 
bij Ganzeveer is bij BC 
Mixed de derde helft een 
belangrijk onderdeel bin-
nen de vereniging. Ook 
wat dat betreft passen bei-
de verenigingen goed bij 
elkaar. De uitwisseling was 
een groot succes en de af-
spraak om er een vervolg 
aan te geven is meteen ge-
maakt, ook voor de jeugd-
leden.                           Ton
               

Husseltoernooi              door Marlie Fransen

Op vrijdag avond 23 mei 
werd er weer een hussel-
toernooitje georganiseerd 
door  de toernooicommis-
sie. Mascha, Marieke en 
Dick vingen bij binnen-
komst  alle senioren op. Er 
werd gevraagd of je mee 
wilde doen met het husse-
len, de TC maakte daarna 
aan de hand van de opga-
ven een indeling. Z’n 35 
senioren deden mee. Het 
was ontzettend warm in de 
zaal maar ondanks de hitte 

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

werden  er ontzettend leu-
ke partijen gespeeld en er 
werd weer veel gelachen. 
Op sommige banen ging 
het er echter ook heel erg 

serieus aan toe. Al met al 
was het weer een leuke 
avond en zeker weer voor 
herhaling vatbaar. 
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De nieuwe shirts zijn van het 
merk Carlton (Button Polo 
Blue)
De winkelprijs (zonder op-
druk) is 34.95 per stuk. 

De prijs voor leden (1ste 
shirt) is 15.00 per stuk 
Elk volgend shirt kost  24.95
(Mixed neemt de kosten voor 
het bedrukken van het logo 
op zich, dit is al in deze prijs 
inbegrepen)

Nieuwe senioren-clubshirts
Er zijn weer nieuwe clubshrts te koop. Omdat het voor de competitiespelers mooi is om 
allemaal in hetzelfde shirt te spelen en omdat het als vereniging een goede uitstraling 
geeft zouden wij het leuk vinden als tenminste alle competitiespelers een nieuw club-
shirt bestellen. Uiteraard kunnen we het niet verplichten. Om de drempel voor iedereen 
zo laag mogelijk te houden zal de vereniging een deel van de kosten op zich nemen. 
Achterop het shirt komt het mixed logo te staan. 

In de zaal liggen passhirts en bestelformulieren.  Heb je nog niets besteld wacht dan 
niet te lang. 

   Dames                                Heren

Bijgeloof. 
Zin of onzin
Toen ik nog voetbalde was 
er een speler bij die altijd 
met twee paar sokken te-
gelijk speelde. Dat bracht 
geluk. Tsja wat is dan ge-
luk? Hij brak zijn been en 
we werden laatste. Jan de 
jong speelt ook altijd met 
twee paar sokken aan. 
Hoop niet dat hij zijn been 

Bijgeloof                              door Arne vd Wijdeven

breekt.
Voetballers schijnen 
enorm bijgelovig te zijn. U 
kent vast wel het verhaal 
van die voetballer die altijd 
in dezelfde onderbroek 
speelde (niet gewassen). 
Ik geloof dat hij nu leidt 
aan een infectie. Dat dan 
weer wel.
Kent u het rijtje van onge-
luksbrengers? Zwarte kat, 
gebroken spiegel, zout 
morsen, vrijdag de der-

tiende, onder een ladder 
doorlopen, mes cadeau 
geven, schoenen op tafel, 
paraplu binnenhuis ope-
nen, een hoefijzer wat op 
de kop hangt, klavertje 5.
En dan de geluksbren-
gers? Konijnepootje, hoef-
ijzer met de opening aan 
de bovenkant, klavertje 4, 
getal 7, een cactus likken.
Zelf doe ik niet aan bijge-
loof, dat brengt namelijk 
ongeluk

               Kijk Hein.
     Als ik zo buk dan 
zie je de scheur in
 het behang
    achter me

                .... dat recente studies 
  hebben uitgewezen 
  dat de oorspronke-
    lijke Egyptenaren 
     deze houding             hadden.

Mari 
Weet je..

 Ik volg
    de 

 zwarte 
   lijnen, 
 da valt 
nie mee

Jonge wa doede?

 Wij zijn
 aan het
 stiften.

 Jack in the box

Ik wilde dat ik zo’n mooi sjurtje had

hee Martin ik doe 
met mijn racket een 
vliegende schotel 
na op een stokje.

Waarom 
zijn sport
sokken 
wit?

Dat is inderdaad een grote scheur daarin ‘t behang. 
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2de klasse 1

1 Fair Play 2 12-64

2 Brabantia 4 12-61

3 Dommelen 2 12-58

4 Gemert 5 12-51

5 Ganzeveer 4 12-40

6 Mierlo 4 12-31

7 Mixed 4 12-31

Topklasse
1 Con Brio 1 14 -87

2 Gemert 2 14-85

3 Gemert 1 14-69

4 Mixed 1 14-62

5 Ganzeveer 1 14-45

6 Con Brio 2 14-40

7 Sm Bruang 1 14-36

8 Mierlo 1 14-24

3de klasse 2

1 Phoenix 4 10-50

2 Sm Bruang 4 10-49

3 Gemert 7 10-42

4 Mixed 5 10-41

5 Con Brio 9 10-32

6 Ganzeveer 5 10-26

 1ste klasse 2

1 Ganzeveer 3 12-74

2 Mixed 3 12-58

3 Con Brio 6 12-46

4 Sm Bruang 3 12-41

5 Eindhoven 1 12-41

6 Gemert 3 12-40

7 Phoenix 3 12-36

4de klasse 1

1 Mixed 6 10-62

2 BC 85 3 10-57

3 Gemert 8 10-54

4 Mierlo 7 10-41

5 Ganzeveer 6 10-14

6 Phoenix 5 10-12

Overgangsklasse 2

1 Brabantia 2 12-64

2 Boemerang 1 12-55

3 Con Brio 5 12-51

4 Sm Bruang 2 12-49

5 Mixed 2 12-48

6 Ganzeveer 2 12-37

7 Dommelen 1 12-32

Einduitslag Standenlijst  senioren

Piet van Thielplein 11
5741 CP  

Beek en Donk
Tel.: 0492-465456

www.yoursfashion.nl
E-mail: 

info@yoursfashion.nl

VCL Vergadering HBB  door Angela van Gelder

Afgelopen 26 mei hebben 
we met alle VCL’ers van de 
verenigingen die aangeslo-
ten zijn bij de HBB een ver-
gadering gehad. Hier zijn 
een aantal zaken uitgeko-
men/besloten.

Vanaf seizoen 2014-2015 
gaan we in Suytkade com-
petitiespelen met de gele 
shuttle. Dit betekent auto-
matisch dat we ook gaan 
trainen met deze shuttle. 
Voor diegene die in de va-
kantie alvast willen oefe-
nen, het wordt de Yonex 
Mavis 300 Yellow Medium 
Nylon Shuttle. Door het ge-
bruik van een gele shuttle 
hopen we dat we de shuttle 
beter kunnen volgen in 
Sporthal Suytkade.

Er zijn ook een aantal af-
spraken gemaakt met be-
trekking tot de taken van 
de zaalwacht. Deze af-
spraken zullen door de 
BCS in één document ver-

zameld worden. Aan het 
begin van het seizoen ont-
vangen de teamleiders de 
data waarop BC Mixed de 
zaalwacht moet verzorgen, 
dan zal ook dit document 
mee gestuurd worden. Bij 
deze ook meteen de vraag 
of de teamleiders dit docu-
ment binnen het team wil-
len bespreken zodat het 
hele team op de hoogte is 
van de regels. 

Verder zal er in het komen-
de seizoen extra gelet wor-
den op het correct en vol-
ledig invullen van het wed-
strijdformulier. Het thuis-
spelende team is verant-
woordelijk voor het goed 
invullen van het formulier. 
Het niet goed invullen van 
het formulier kan een straf-
zaak veroorzaken met een 
eventuele boete of punten 
aftrek tot gevolg.

Zoals elders te lezen is in 
deze Minimiks beginnen 

de trainingen op 29 augus-
tus. De eerste competitie-
wedstrijden worden ge-
speeld op 17 september, 
de laatste competitiewed-
strijden worden gespeeld 
op 23 april. Op 31 mei 
vindt de huldiging plaats. 
Frans heeft voor jullie als 
voorbereiding een loop-
training in gedachten. Dit 
hebben  jullie kunnen le-
zen in de vorige Minimiks.

Het HBB toernooi staat 
ook weer op de agenda en 
wel op 22 maart. 

Angela Van Gelder
VCL’er BC Mixed

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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Klasse indeling senioren 2014-2015

TOP 
KLASSE
1 Con Brio 1
2 Con Brio 2
3 Gemert 1
4 Gemert 2
5 Ganzeveer 1
6 Mixed 1
7 Phoenix 1

OVERGANGS-
KLASSE 2
1 BC 85 1
2 BCV 2
3 Fair Play 1
4 Ganzeveer 2
5 Hanevoet 2
6 Mixed 2

EERSTE 
KLASSE 2
1 Con Brio 6
2 Brabantia 4
3 Dommelen 1
4 Gemert 3
5 Hanevoet 4
6 Mixed 3
7 Sm Bruang 3

TWEEDE 
KLASSE 1
1 BC 85 2
2 BCAB 5
3 Dommelen 2
4 Ganzeveer 4
5 Gemert 5
6 Mixed 4
7 Phoenix 3
8 SRH 2

DERDE 
KLASSE 1
1 Con Brio 7
2 Hanevoet 5
3 Heiakker 2
4 Gemert 6
5 Mixed 6
6 Never Down 2
7 Rooise BC 2

DERDE 
KLASSE 2
1 Con Brio 8
2 Ganzeveer 5
3 Gemert 7
4 Mixed 5
5 Mixed 7
6 Sm Bruang 4
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Fitland Gemert BV
Vic. van der Asdonckstraat 55
5421 VB   Gemert
Tel.: (0492) 36 17 51

Auto en Motorrijschool 

DE JONG

Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

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

     
info@tapperijbeekendonk.nl  
www.tapperijbeekendonk.nl

De jeugdcommissie 
wenst jullie een hele 
fijne en zonnige va-

kantie.

Hallo Jongens en meisjes

Alweer het einde van het seizoen.

Vandaag, de dag waarop jullie deze minimiks krijgen, hebben we met z’n 

allen het seizoen  afgesloten met de traditionele apenkooi. 

In de kidszone deze keer natuurlijk het verhaal van de jeugddag en de 

vriendjesdavond met heel veel foto’s. 

Bas van Lieshout heeft de Mixedpen geschreven,

We nemen afscheid van het eerste team, wat Bas, Bas, Max, Anke, 

Veerle en Marieke gaan doen kun je lezen op 

pag. 46 en 47.

Verder nog een stukje over de nieuwe clubshirts en we stellen Maxime 

van Dijk aan jullie voor. 

Op blz 49 staat de nieuwe klasseindeling voor het nieuwe competitie 

seizoen. Hier kun je zien wie volgend jaar jullie tegenstanders worden. 

Natuurlijk sluiten we weer af met een leuke puzzel.

Op 29 augustus zijn jullie weer allemaal van harte welkom.

Het eerste evenement in het nieuwe seizoen  is de week van het 

badminton. Op 19 september mag je weer vriendjes en vriendinnetjes 

meebrengen. 

De clubkampioenschappen zijn gepland op 7 en 8 november, houdt deze 

dag alvast vrij. 

Ik wens jullie allen heel veel lees-, puzzel- en kijk- plezier.

Namens de jeugdcommissie en de redactie.

Marlie Fransen 
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Jeugddag 2014                   door  René Schepers

7 juni 2014 een prachtige dag. Wat een mooie dag voor een jeugddag. De eerste 
dag met zomerse temperaturen en dat komt even lekker uit met het programma. 
Daarnaast de fantastische locatie bij de familie v/d Vegt. Wat een plek en wat een 
gastvrijheid. Een mooi gemaaid weilandje, muziekje erbij, drankje, allemaal goe-
de zin. De dag kan beginnen. 
 
Rond 10 uur kwamen de 
jeugdleden. Van klein naar 
groot en bijna 30 in aantal 
waar we mooi 4 teams van 
konden maken. Het och-
tendprogramma bestond 
uit een aantal spellen die 
verspreid op het weilandje 
stonden. De klapper van 
de dag was Tobbedansen. 
Dat hebben we dan ook 
maar veel gedaan. Twee 
teams die tegen elkaar een 
mega opblaaskussen moe-
ten beklimmen en daarna 
met een band naar bene-
den glijden in een water-

bak en zo snel mogelijk 
aan de bel hengsten. Met 
dit weer de favoriet. Voor-
deel was dat alle kinderen 
er schoon uitkwamen om-
dat de baan met wat zeep 
werd ingesmeerd. Daar-
naast snoepjes zoeken in 
een waterbak. Shuttle zoe-
ken met een blinddoek om. 
Latje lopen waarbij je als 
team dezelfde loopbewe-
ging moest maken, anders 
ging het niet goed. Kruiwa-
genspel: iemand in de krui-
wagen en een klein par-
cours afleggen. Een ander 
topevenement was buik-
schuiven. Een mooi gepre-
pareerde baan van onge-
veer 30 meter. Strak aan-
gelegd en voorzien van de 
nodige zeep. Bas en Bas 
hadden lang wisselend het 
record in handen, tot bege-
leider Ton liet zien waarom 
hij de voorzitter is van 
Mixed. Een mooie schuiver 
tot het einde van de baan. 
Stiekum geoefend?

Tussen de spellen door 
was er genoeg gelegen-
heid om wat te drinken en 
een appeltje of banaan te 
eten. Daarnaast was er 
een lekker koel zwembad-
je en waren er genoeg wa-
terslangen om lekker af te 
koelen. 

Rond 1 uur kwam de lek-
kere hap. De frietwagen 
werd toegelaten op het ter-
rein en nadat de klep open 
ging werd de inwendige 
mens tevreden gesteld. 
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Een lekker frietje met een 
snack. Even lekker op het 
gras opeten en weer klaar 
voor het middagprogram-
ma. Voor de oudere jeugd 
was een fototocht uitgezet 
door gebiedskenner Paul. 
Een mooie rustige route 
langs de pittoreske hoek-
jes van het skone Beek en 
Donk. Het kasteeltje (wat 
helemaal geen kasteel 
is?), de mooie weilanden, 
de watertjes. Doel was om 
de goede route te volgen 
en alle foto’s die we vooraf 

meekregen te zoeken. On-
derweg was een rustpost 
ingeschakeld om het drink-
water te verversen en een 
lekkere Mars te snoepen. 
Helaas was er voor het 
winnaarsteam geen grote 
prijs. Uit betrouwbare bron 
weet ik dat dit team slechts 
1 foto niet kon vinden. Uit 
dezelfde bron weet ik ook 
dat een ander team hele-
maal de verkeerde route 
liep.  

De kleintje waren in die tijd 
volop bezig om koeken te 
happen, spijkers te poe-
pen, shuttle darten, skelte-
ren en nog veel meer spel-
letjes. Al heel gauw waren 
die klaar en werd er weer 
volop gebuffeld op de Tob-
bedansbaan. Tussen 4 en 
5 kwamen de ouderen te-
rug van de fototocht. Om 
ongeveer 5 uur was ieder-
een kletsnat en doodop. 
De kinderen gingen vol-
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daan naar huis en de be-
geleiding kreeg de mooie 
taak om de Tobbedans-
baan op te ruimen. Nor-
maal zou je verwachten 
dat er lucht in een lucht-
kussen zit, maar in deze 
baan zat voornamelijk wa-
ter. Met zeep. Maar veel 
handen maken veel werk, 

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
 

dus was het nog een hele 
klus om dat ding leeg te la-
ten. Daarna nog op de 
aanhangwagen zien te krij-
gen. Dan zie je dat de be-
geleiding niet alleen een 
dag goed kan organiseren, 
maar ook nog eens totaal 
geen moeite heeft met 
zware dingen. Of de aan-

hangwagen van Toon ooit 
is aangekomen zullen we 
nooit weten. Wel dat een 
hele geslaagde dag was 
afgelopen. Iedereen be-
dankt voor dat je er was. In 
bijzonder Paul en de rest 
van het gezin v/d Vegt. 

Vriendjes avond                    door  Evi v Rixtel

Vrijdag 20 juni was het zo-
ver, vriendjesavond bij 
badminton. Veel kinderen 
hadden een vriendje of 
vriendinnetje meegeno-
men en iedereen was erg 
enthousiast. Bij de eerste 
groep hadden we allemaal 
verschillende spellen klaar 
gezet, deze hadden uiter-
aard met badminton te ma-
ken. Zo stond er bijvoor-
beeld een parcours klaar 
en ook een shuttle run. An-

dere spellen waren blikken 
mikken, gaten slaan, bad-
minton darten en korfbal-
badminton. En natuurlijk 
was er bij 1 baan de op-
dracht om een wedstrijd te 
spelen. Bij elk spel werden 
punten bijgehouden en 
konden de kinderen zien 

wie er het beste was bij elk 
spel. . De kinderen gingen 
in groepjes van 4 alle spel-
len langs. Bij elk spel stond 
een begeleider die uitleg 
gaf en de punten bijhield.

In de tweede groep waren 
ook veel vriendjes en 
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vriendinnetjes meegeko-
men. Maar deze kregen 
uiteraard wat meer uitda-
ging. Er werden allemaal 
wedstrijden gespeeld met 
een opdracht. Eerst moes-
ten ze een kaart pakken en 
die bepaalde welke tegen-
stander ze hadden. (Wel 
bleven ze steeds samen 
met hun vriendje of vrien-
dinnetje spelen.) In elke 
ronde kregen ze opdrach-
ten als: alleen in het voor 
veld slaan, om de beurt 
slaan en tweelingbadmin-
ton. Dit leverde hele leuke 
wedstrijden op en soms hi-
larische momenten! Na 
elke wedstrijd werd er ge-
dobbeld, de winnaar mocht 

 

Olaf van

Geld
er

Ik ben Bas van Lieshout. 
Ik ben geboren op 1 maart 
1997 in Helmond (nu 17 
jaar). Momenteel woon ik 
in Aarle-Rixtel samen met 
mijn ouders Roger en Tine 
van Lieshout en met mijn 
zusjes Inge en Sanne, Sa-
men zorgen we ook nog 
voor onze hond Jolie zij is 
een golden retriever echt 
een lieve hond.
Dit jaar ben ik aan mijn 
nieuwe opleiding begon-
nen, middenkader enge-

neering op het Roc Ter Aa. 
Dit is een vooropleiding 
voor de industriële auto-
matisering of de automo-
tive kant. Naast school heb 
ik nog een paar hobby’s, 
natuurlijk badmintonnen 
maar ik ben ook keeper in 
een voetbal elftal  (volgend 
jaar A1) bij ASV’33. Verder 
vind ik het leuk om wat te 
xboxen en met vrienden op 
stap gaan. Ik zit al 6 a 7 
jaar onder badminton en 
ben hier nog steeds hele-

maal tevreden. Spanje is 
mijn favoriete vakantieland 
omdat ik eigenlijk niet veel 
anders gewend ben. Dit 
jaar ga ik weer naar Span-
je ongeveer 3 weken met 
mijn ouders en nog 10 da-
gen met mijn vrienden.
Ik vind het leuk om films te 
kijken zoals the fast and 
the furious maar ook films 
die lijken op de davinci-
code.

twee keer gooien en de 
verliezer één keer. De kin-
deren moesten met de ge-
gooide getallen een optel-
som kloppend maken. Elke 

ronde werd er maar 1 getal 
opgeschreven. 
Al met al mag gezegd wor-
den dat het een geslaagde 
vriendjesavond was! 

Week van het badminton      

Jeugdinstuif
Op 19 september houden 
we weer een badminton in-
stuif in het kader van de 
week van het badminton. 
Heb je familie, vriendjes, 
vriendinnetjes of kennissen 
die ook eens willen badmin-
tonnen. Dan zijn ze van har-
te welkom van 18.30 uur tot 
20.15 uur. 
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Max Wieland naar ZNBA   door Marlie Fransen

Max Wieland is 12 jaar en heeft het afgelopen jaar 
competitie gespeeld in Mixed 1 in de A klasse. Zijn 
scoringspercentage was 91%. Omdat het hele team 
waarin hij speelde komend seizoen naar de senioren 
zal gaan en hij te jong is om mee te gaan (regel binnen 
de HBB), heeft Max besloten om ergens anders com-
petitie te gaan spelen. 
Max gaat daarom competi-
tie spelen bij BC Geldrop. 
Deze vereniging is aange-
sloten bij Badminton Ne-
derland. Omdat de regels 
hier anders zijn mag hij 
hier wel uitkomen voor de 
senioren. Hij gaat dan ook 
competitie spelen in de 
tweede klasse. 
Max is ook aangenomen 
op de Zuid Nederlandse 
Badminton Academy. Dit is 

een ontwikkelingscentrum  
voor  badmintontalenten in 
de leeftijd van 10-21 jaar. 
Regionale spelers met uit-
zicht op het behalen van 
de nationale en internatio-
nale top worden toegelaten 
tot deze Academy. Max  
gaat hier 3 keer per week 
trainen, elke training  gedu-
rende 2 uur in Oss en Gel-
drop.Spelers van de ZMBA 
moeten naast de competi-

tie ook deel nemen aan 
regionale, nationale (junior 
master circuit en Neder-
landse Jeugd kampioen-
schappen) en internatio-
nale toernooien (Intern. 
Jeugd Toernooi Victoria 
Hoensbroek, 8 nations en 
6 nations / officieuze Euro-
peese kampioenschappen 
en het Internationaal 
Jeugdtoernooi Olve Bel-
gië)
We zullen Max zo nu en 
dan toch nog wel zien in de 
jeugdcompetitie van de 
HBB. Hier gaat hij mee-
spelen in een team van 
Mierlo in de A klasse op 
dagen als hij niet bij Gel-
drop hoeft te spelen.
Ook blijft hij gewoon lid 
van BC Mixed waar hij (als 
hij tenminste nog tijd over 
heeft) bij de senioren nog 
zo nu en dan komt mee-
spelen.
We wensen  Max heel 
veel succes toe en zullen   
hem zeker blijven volgen.

Op de bovenstaande foto’s zie je de spelers van Mixed 1. Bas Fransen in 2004, wanneer 
hij voor het eerst bij mixed mee traint. Bas van Lieshout in 2008 tijdens zomaar een 
training. Veerle v Riet met Carnaval en Marieke Lutterman en Anke van Dijk tijdens hun 
kampioenschap (kampioen F klasse) in 2011.

Afscheid Mixed 1                door Marlie Fransen

De spelers van Mixed 1 
gaan de jeugd van BC 
Mixed verlaten. Na vele ja-
ren competitie te hebben 
gespeeld bij de jeugd (zie 
schema) en ook de laatste 
jaren in hetzelfde team,  
gaan ze nu met z’n vijven 
de overstap nemen naar 

de senioren. Helaas niet 
samen in 1 team maar ver-
spreid over meerdere 
teams. Zo zal Anke uitko-
men in Mixed 3 in de eer-
ste klasse. Bas en Bas 
gaan samen spelen in 
Mixed 4 (tweede klasse) 
en Marieke en Veerle be-

ginnen in de derde klasse 
in Mixed 6. (Max gaat er-
gens anders competitie 
spelen, zie volgende pag.). 
We wensen Bas, Bas, 
Anke, Veerle, en Marieke 
heel veel succes bij de se-
nioren en hopen dat ze 
nog lang lid mogen blijven.

Competitiejaren ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13
‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘‘13 ‘14

Bas Fransen 10 11 9 10 8 6 6 3 1 1
Bas v Lieshout 12 11 12 10 6 6 3 1 1
Anke v Dijk 14 12 8 7 3 1 1

Marieke Lutterman 14 13 8 7 3 1 1
Veerle v Riet 8 3 1 1
Max Wieland 10 6 3 1

=Kampioenschap8 =team waarin gespeeld werd.
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Klasse indeling Jeugdcompetitie  2014-2015

C KLASSE
1 BCAB1
2 Boemerang 1
3 Brabantia 1
4 Con Brio 2
5 Mierlo/Bakel 4
6 Ganzeveer 1 (herenteam)
7 Mixed 1

E KLASSE
1 Someren 1
2 Mixed 2
3 Ganzeveer 2
4 Phoenix 2
5 Mierlo 7
6 Brabantia/Gemert 2
7 Mixed 3

G KLASSE
1 Bakel 2
2 Mixed 4
3 Phoenix 4
4 Hanevoet 2
5 Hanevoet 3
6 Mierlo 9

H KLASSE
1 Conbrio//Gemert 1
2 Mixed 5
3 BCV’73 4
4 Mierlo 10
5 Mierlo/Boemerang 11
6 Brabantia 3
7 Bakel 3

Nieuwe jeugd-clubshirts
Er zijn weer nieuwe clubshrts te koop. Omdat het voor de competitiespelers mooi is om 
allemaal in hetzelfde shirt te spelen en omdat het als vereniging een goede uitstraling 
geeft zouden wij het leuk vinden als tenminste alle competitiespelers een nieuw club-
shirt bestellen. Uiteraard kunnen we het niet verplichten. Om de drempel voor iedereen 
zo laag mogelijk te houden zal de vereniging een deel van de kosten op zich nemen. 
Achterop het shirt komt het mixed logo te staan. 

De nieuwe shirts zijn van het merk Bad-M (club-
line Blue)
De winkelprijs (zonder opdruk) is 29.95 per stuk. 

De prijs voor leden (1ste shirt) is 12.50 per stuk 
Elk volgend shirt kost  22.50
(Mixed neemt de kosten voor het bedrukken van 
het logo op zich, dit is al in deze prijs inbegrepen)

In de zaal liggen passhirts. Heb je nog niets besteld wacht dan niet te lang. Het zou mooi 
zijn als we de shirts zo spoedig mogelijk na de vakantie kunnen bestellen zodat de kin-
deren bij aanvang van de competitie in de nieuwe shirts kunnen spelen. De maten lopen 
tot maat 164. Wil je een grotere maat dan kun je de senioren shirts bestellen. ( zie blz     
) Heb je interesse geef het dan even door aan de jeugdbegeleiding of neem even con-
tact op met onze voorziter Ton Slaets.

Nieuw jeugdlid

Maxime van Dijk is 13 jaar en zit op het Dr Knippenberg-
college in M2b,mijn mentor is Dhr. Kikken. Ze woont in Hel-
mond. Ze is bij BC Mixed terecht gekomen via Anne Slaets. 
Maxime zat op Hockey maar wilde graag wat anders gaan 
doen. Badminton of tennis. Anne heeft haar gevraagd om een 
keertje mee te komen doen en nu vindt ze het hartstikke leuk. 
Verder kent ze nog Lieke, Sanne en Eefje.  Ze vindt BC Mixed 
een supergezellige club en er hangt altijd een leuke sfeer. Het 
lijkt haar heel leuk om met een team wedstrijden te spelen 
daarom wil ze ook graag competitie gaan spelen. In het verle-
den heeft ze naast hockey ook nog op dansen en paardrijden 
gezeten. Verder heeft ze geen echte hobby’s. Wat ze later wil 
worden weet ze al, namelijk schoonheidsspecialiste of werken 
in een welness centrum. 

Gevonden voorwerpen
Afgelopen maand zijn er in de zaal/kleedlokalen weer enkele dingen blijven liggen. 
Ben je één van deze spullen (oud roze shirt met lange mouw, orane/rode jas en beige 
horloge) kwijt dan kun je ze afhalen bij Marieke van Berlo (Ze liggen in de kast van 
Mixed)
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Kruiswoordpuzzel en prikbord

1

2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13

14

15

16 17

18

19 20

Verticaal
1. Terrein speciaal ingericht voor te kam-
peren.
2. Bril met donkere glazen
4. Het trekken van de ene plaats naar de 
andere
6. Tijdelijk onderkomen van over stokken 
gespannen doek
8. (Voor ontspanning) lopen

9. Vervoermiddel door de lucht
12. Groot oppervlak zout water.
14. In water voortbewegen
15. Opblaasbare bal
17. Zich staand op een plank over de 
golven van de branding bewegen.
18. Kistvormig voorwerp om op reis kle-
ding enz. in mee te nemen.
20. Zoete, bevroren lekkernij

Horizontaal
3. Uitklapbaar scherm tegen hinderlijk 
zonlicht
5. strook zand langs de kust
7. geen werk of school hebbend
10. Zich ontspannen

11. Gebouw waarin reizigers tegen beta-
ling op een kamer kunnen overnachten
13. Bassin waarin je zwemt.
14. Een zonnebad nemen
16. Camera
19. Aangenaam gevoel

De letters in de grijze vakken vormen samen een woord, weet jij welk woord?

Ruud, Arne, Angela                 
      en Marlie   

     Prettige vakantie
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