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De medewerkers aan 
deze Minimiks:
Roger v Lieshout, Jan 
Driessens, 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
23 mei: Husseltoernooi senioren
25 mei: Finale bekerwedstrijden (13.00 uur) en 
huldiging vd kampioenen HBB (16.00 uur) 
7 juni: Mixed jeugddag
13 juni: Openingswedstrijd WK Spanje-
Nederland in de kantine
19 juni: Uitwisseling jeugd met BC Ganzeveer in 
Aarle-Rixtel
20 juni: Vriendjesavond Jeugd
27 juni: Uitwisseling jeugd met BC Ganzeveer 
in D’n Ekker
11 juli: Laatste avond seizoen
29 Augustus: Eerste avond nieuwe seizoen
20 September: Mixedgrill

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

Gert-Jan Raaijmakers
Talitha van Erp 

Niemand

Van NSL naar SL: Niemand
Van SL naar NSL: Martijn van Oeffel

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...

 
   Aaah wat een heerlijk gevoel. Kampioen bij de senioren.

We zijn allemaal erg trots op ons “opa en oma” team. De leef-

tijden bij elkaar opgeteld komen ze aan meer jaren dan onze 

hele jeugdafdeling.
Met de jaren is er een enorme ervaring en totaal geen verlies 

aan strijdkracht of sportiviteit. Wat een positieve uitstraling en 

wat een team om het gezicht te zijn van onze vereniging. 

Proficiat!!
 
Bij de jeugd doen we het trouwens ook goed. Op 1 team na 

hebben we allemaal tweede plaatsen. Zilver dus voor ons, 

vriendjes en vriendinnetjes.

Wij zullen veel van hen volgend jaar weer terugzien in de com-

petitie. Naar ik begreep komt er weer een helemaal nieuw pu-

pillen team. Leuk. En ook heel veel succes gewenst aan onze 

grotere jongens en meiden van Mixed 1 bij de jeugd. Zij zullen 

volgend jaar de overstap naar de senioren maken.

 
In deze minimiks vind je de standen terug van de competitie-

programma’s alsmede de beste competitiespelers en de eind-

uitslag van de mixedmanager. Harrie heeft weer super zijn 

best gedaan en natuurlijk vooraf al gezorgd voor de juiste win-

naars.
Harrie zit ook niet stil trouwens. Hij heeft voor het komende 

jaar een volledig nieuw programma in elkaar gebouwd waar-

mee we voortaan de jeugdcompetitie kunnen volgen. Op HBB 

niveau. Harrie heeft er zelfs voor gezorgd dat we hetzelfde 

voor de jeugd kunnen laten zien als wat we voor de senioren 

doen.
 
De miks staat goed vol met competitiemateriaal trouwens. 

Behalve een paar prachtige competitieverslagen vind je ook de 

teamindeling voor komend jaar. Compliment voor de competi-

tiecommissie.
 
Ga zeker ook eens naar de website. Rien zorgt bijna dagelijks 

voor nieuw materiaal. En daar vind je deze miks terug in kleur.

 
Arne

Redactie
Ruud Fransen

Marlie Fransen
Angela van Gelder

Arne van de Wijdeven
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Van jullie voorzitter

Het competitieseizoen zit erop. Zowel de jeugd als de seni-
oren hebben de strijd met de andere teams gestreden en 
de uitkomst is dat we één kampioen hebben: het senioren-
team van Mixed 6. Driewerf hulde! Na twee eerdere pogin-
gen met een derde en een tweede plaats als resultaat is 
het dit jaar gelukt om kampioen te worden in de vierde 
klasse.

Omdat de competitie ten einde is, is ook de seniorentrai-
ning voor dit seizoen afgelopen. Dat betekent dat alle ba-
nen beschikbaar zijn voor vrijspelen. Echter, Jan en Dora 

zijn begin april gestart met een beginnerscursus. Daar is gelukkig veel animo 
voor met als resultaat dat vanaf 20.50u een uur lang twee banen bezet zijn 
door deze enthousiaste starters.

Als het seizoen eindigt dan betekent het dat er ook een nieuw seizoen voor de 
deur staat. En daarvoor moeten ook weer nieuwe teams worden samenge-
steld. De jeugdcommissie en de competitiecommissie zijn daar de afgelopen 
weken druk mee bezig geweest en het resultaat mag er zijn. 

Dan staan er natuurlijk voor het einde van het seizoen nog een aantal activi-
teiten op het programma:
- Voor de senioren wordt er op 23 mei een husseltoernooi georgani-
seerd. De toernooicommissie gaat hiermee aan de slag en hoopt natuurlijk op 
een grote opkomst. Dus reserveer deze vrijdagavond alvast in je agenda. 

- De jeugd begint zich langzaam te verheugen op de jeugddag van 7 
juni. Binnenkort wordt het programma bekend en kunnen de kinderen zich 
aanmelden voor deze dag. De jeugdcommissie is druk bezig met de organisa-
tie en in de wandelgangen heb ik vernomen dat het weer een geweldige dag 
gaat worden. 

De hele agenda met alle activiteiten staat verderop in deze Minimiks. 

Tot slot wil ik alle jeugdleden die dit jaar eindexamen doen veel succes wen-
sen. 

Ton Slaets

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed 
d.d. 10-03-2014
Aanwezig:  Ton Slaets, voorzitter.  Peter van Leuken , 
penningmeester. Gert Lahaije, secretaris. Anja  Beek-
mans, bestuurslid.  Stan  van der Heijden, bestuurslid                  

1.Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.10 uur.

2.Ingekomen en uitgegane 
stukken
Ingekomen: •Mail van Ilse 
van Ham betreffende de 
nationale sportweek.
Die is van 19 t/m 26 April. 
We kunnen dan een activi-
teit organiseren. Ilse zorgt 
dan voor de publiciteit.
We hebben besloten op 
vrijdagavond een instuif te 
organiseren van half 7 tot 
half 8 voor de groepen 3 en 
4 van de basisschool.
Dit wordt doorgegeven aan 
Ilse.
Uitgegaan:• Mail van Ton 
aan Veerle met een voor-
stel voor de door Veerle 
gevraagde clinic.
• Mail van Ton aan Ganze-
veer met een aantal data 
waarop de voorgestelde 
uitwisseling kan plaats vin-
den.

3.Notulen bestuursverga-
dering d.d. 6 Februari 2014  
•De notulen zijn met dank 

aan Gert goedgekeurd.

4.Financien
•Op drie na hebben alle 
adverteerders betaald, 
verder geen nieuws.
 
5.Ledenbestand
•Gestopt: niemand. •Van 
NSL naar SL: niemand. 
•Van SL naar NSL: Martijn 
van Oeffel.•Nieuw: Gert-
Jan Raaijmakers en 
Talitha van Erp.

6.Commissies 
•Recr.   -Jan en Dora zijn 
een informatieboekje aan 
het samenstellen voor 
nieuwe recreanten.  
•JC: -De ouder-kind avond 
en de jeugd dag zijn per 
mail aangekondigd.
•De uitnodigingen voor de 
competitie van komend 
seizoen moeten de deur 
uit.
•Red:  -De nieuwe Mini-
miks ligt 21 Maart in de 
zaal:  -Data van diverse 
activiteiten moeten, zodra 
bekend, zsm. gepubli-
ceerd worden in de Mini-

miks en op de website.                 
•Bac:   -De uitnodiging 
voor de feestavond wordt 
op korte termijn verstuurd.
-De activiteitenkalender 
wordt voortaan beheerd 
door de Bac.Ook activitei-
ten die door een andere 
commissie worden geor-
ganiseerd moeten worden 
doorgeven aan de Bac. De 
activiteitenkalender moet 
prominent op de homepa-
ge komen.
Verder komt die perma-
nent op de agenda.          
•TC:    -een evt. hussel-
toernooitje bespreken met 
Mascha en Marieke. 
•CC:    -De uitnodigingen 
voor de competitie moeten 
snel worden verstuurd.        
                            
7. Rondvraag
•De datum voor de ALV 
voorlopig vastgesteld op 
24 Oktober.
•De volgende vergadering 
is op woensdag 9 April.

8. Sluiting
•Ton sluit de vergadering 
om 22.45 uur.

          

Bestuursmededeling
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Van onze trainer

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

Beste Minimiks lezers,

Ik wil graag gebruik maken van de gelegenheid, om ook via deze 
weg ‘t mixed 6 team te feliciteren .
En ze bedanken voor hun inzet afgelopen seizoen op de trainin-
gen.

Jullie hebben me al een aantal weken niet meer kunnen zien 
omdat de trainingen ten einde zijn. Afgesproken is dat ik weer bij 

het nieuwe seizoen de trainingen ga hervatten.
Ik wil echter al voor aanvang en opening van de sporthal met  jullie aan de slag.

We gaan een aantal buitensessies doen .

Ik wil starten vanaf een centraal punt.
Hierbij gaan we de eerste keer met z’n allen lopen , vooral wandelen en praten, afwis-
selend met oefeningen.
De tweede keer is het meer in teamvorm, intensiever en langer….. met andere oefenin-
gen tussendoor.
De derde keer is het vooral lopen, afwisselend hard met sprint en wandelen.
Alle teams ,maar ook de mensen die graag mee willen doen zijn welkom.

Het  doel hiervan is; Om in een ontspannen sfeer de inzet en teamspirit te vergroten en 
de conditie op te bouwen voor het komende competitie seizoen.

Verder wil ik jullie een fijne en leuke vakantieperiode toewensen en dan zie ik jullie  op 
de eerste buitentraining, locatie en tijdstip volgt nog in de volgende minimiks en op de 
mixedsite.
       Groetjes van Frans

Arne van de Wijdeven
Eva Kuijpers
Veerle van Riet
Ans van Vijfeijken
Robin Slaets
Sem Mulder
Deany Muller
Monika Slaets
Jente Jansen
Ruud van Kilsdonk

1-juni
1- juni
11- juni
18- juni
18- juni
18- juni
20- juni
22- juni
24- juni 
27- juni

Allen 
van harte 
gefeliciteerd

Nieuwe clubshirts

Regelmatig wordt er bij de 
jeugd (door ouders) en bij 
de senioren gevraagd of er 
(nieuwe) clubshirts zijn. De 
huidige jubileumshirts zijn 
niet meer voorhanden en 
ook voor de jeugd ligt er 
niet veel meer op voor-
raad. 
Wij zijn als bestuur al een 
tijdje bezig met de zoek-
tocht naar een nieuw club-
shirt. Inmiddels hebben we 
een shirt gevonden. Maar 
dit shirt is pas vanaf juni 
2014 leverbaar. Wij willen 
proberen om nog voor de 
zomervakantie een aantal 
pasexemplaren voor jeugd 
en senioren in de zaal te 
hebben liggen. Hiermee 
willen we iedereen de mo-
gelijkheid bieden om een 
shirt in de juiste maat te 
bestellen.
Omdat het voor de compe-
titiespelers (jeugd en seni-
oren) mooi is om allemaal 
in hetzelfde shirt te spelen 

en omdat het als vereni-
ging een goede uitstraling 
geeft zouden wij het leuk 
vinden als tenminste alle 
competitiespelers een 
nieuw clubshirt bestellen. 
Uiteraard 
kunnen we 
het niet 
verplich-
ten. Om de 
drempel 
voor ieder-
een zo 
laag moge-
lijk te hou-
den zal de 
vereniging 
een deel 
van de kos-
ten op zich 
nemen. 
Zodra wij 
over de 
pasexem-
plaren be-
schikken 
en de prij-
zen van de 

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

shirts beschikbaar zijn, 
zullen we jullie zo snel mo-
gelijk informeren. Tot die 
tijd nog even geduld a.u.b.

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

www.lifestyle-
centerlaarbeek.nl

info@ lifestyle-
centerlaarbeek.nl

Mixed 6 Kampioen             Door Ton Slaets

In de laatste competitie 
wedstrijd van het seizoen 
moest het gebeuren. Mixed 
6 moest een ruime over-
winning behalen op Gan-
zeveer om het kampioen-
schap veilig te stellen, ter-
wijl naaste concurrent te-
gen Mierlo 7 ook nog kam-
pioen kon worden bij een 

uitglijder van 
Mixed. Uitein-
delijk had 
mixed 6 de ze-
nuwen het 
beste onder 
controle. 
In de afgelo-
pen seizoenen 
greep mixed 6 
tot 2 keertoe 
net naast de 
prijzen. Twee 
jaar geleden 
werden ze 
derde en vorig 
seizoen verlo-
ren ze op de 
laatste speel-
dag in een 

rechtstreeksduel de strijd 
om het kampioenschap. 
Dit jaar was de uitgangs-
positie beter en stond het 
team twee punten voor op 
directe concurrent Ge-
mert. Mixed 6 is met een 
gemiddelde leeftijd van 
ruim 62 jaar met afstand 
het oudste team in de seni-

orencompetitie van de 
HBB. Met een mix van er-
varing en trijdlust zijn zij 
echter voor veel tegen-
standers als een wolf in 
schaapskleding. 
Tegen Ganzeveer uit Aarle 
Rixtel werd eerder dit sei-
zoen met 7-1 gewonnen, 
dus bij een normaal ver-
loop van de wedstrijd zou 
het kampioenschap niet in 
gevaar kunnen komen. 
Mixed Speelde zeer goed 
en won dus ook nu weer 
met 7-1. (Voor een volledig 
verslag van deze wedstrijd 
zie pag. 28   , red.). 
Na de felicitaties van het 
bestuur en andere suppor-
ters werd het kampioen-
schap uitbundig gevierd in 
de kantine van sporthal 
Suytkade in Helmond. Het 
was een gezellige en ge-
slaagde avond voor Mixed 
6. 

Nogmaals van Harte gefe-
liciteerd, opaenomateam. 

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

Mixed 6: Tiny Verbrugge, Annie Boetzkes, 
Betsie van Hooff, Toon Slaets, Anja Beek-
mans en Theo Mouris.
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De Feestavond           door Roger van Lieshout

Mixed Feestavond; TOPklasse!
Op 5 april j.l. vond onze jaarlijkse feestavond 
weer plaats. Niet bij Dave, ’t Huukse of de Tap-
perij maar deze keer in ons eigen Mixed honk. 
Dat wil zeggen de kantine in d’n(ieuwe) Ekker. 
Zoals gebruikelijk tijdens evenementjes van 
Mixed is Hans Gerritse altijd bereid om mee te 
denken, en zo ook voor deze feestavond konden 
we weer gebruik maken van een aantrekkelijke 
aanbod. Ook  de BAC (met weer een nieuw her-
intreder als Mixed vrijwilliger) heeft er weer tijd 
in gestoken om er een onvergetelijke avond van 
te maken. Wat ik zeg, het was weer een avond 
als vanouds met een geweldige opkomst van 
maar liefst 88 man (dat betekent een opkomst 
van 80%).
 

‘DE MAKE-OVER’
De kantine kreeg een seri-
euze ‘make-over’, waarbij 
niet alleen de uitbaters van 
de hierboven vermelde 
kroegen jaloers op zouden 
zijn geweest, maar ook 
Marijke Helwegen hier nog 
wel een puntje aan zou 
kunnen  zuigen. Nu geen 
sprake meer van een kan-
tine maar van een heus 
danscafé of zo men wil een 

kroeg. Na kort overleg met 
onze “Hilly Billy Bar vrouw”, 
werd de kroeg tactisch in-
gericht. Waarbij ‘zit-, hang-
, dans- en kijk’ tot de mo-
gelijkheden behoorde. 
“Zitten”, voor de aanwe-
zigheid van de “Mensen 
die de open universiteit be-
schadigen” (dit schijnt een 
cryptische omschrijving te 
zijn voor “ouderen”, gevon-
den op het web).

“Hangen”, voor degene 
die zich nog te jong voelde 
om te zitten, maar niet lang 
genoeg op eigen benen 
konden staan en zo kon-
den hangen aan de tafels .
“Dansen”, voor de jon-
geren onder ons die het 
gewoon goed beheersen 
en voor de anderen die 
denken het dansen op het 
einde van de avond te kun-
nen beoefenen.
“Kijken” de 4e categorie 
observeerders. In het da-
gelijks leven de gluurder of 
stalker, en die nu onbe-
schaamd de ogen de kost 
konden geven.
Vermoedelijk heeft Ram-
ses Shaffy indertijd ook 
zo’n feestje georganiseerd 
wat resulteerde in het al-
ombekende nummer, 
“Zing, vecht, huil, bid, lach, 
werk en bewonder”. Aardig 
wat raakvlakken, immers
“Zing”; het oer Hollandse 
optreden van het duo ’de 
frietzakken’ . 
“Vecht”; het vechten 
voor loten. 
“Huil”; de uiting van ple-
zier. 
“Bid”; het bidden voor 
een veilige thuiskomst. 
“Lach”; wederom een ui-
ting van plezier, die ook in 
2-voud omschreven mag 
worden. 

“Werk”; voor het harde 
werk van de organisatie 
om het tot een succes te 
maken en tot slot
“Bewonder”; voor ons 
allen dat we er altijd weer 

Lalala, ik vind 
stapeltjes maken 
     echt heel leuk.            Ik zweer ‘t oe, 

      zonne splinter
    in mijn vinger

Deze lotjes 
 kan je ook als 
      pleister
     gebruiken

Groen
  109

          Dit 
     lotje wordt
  de hoofdprijs. 
    En daar ga 
        ik 
    voor zorgen.

Hier zitten 
ergens mijn
 sigaretten 
    tussen.

      Canto 
   je moet
  die groe-  
ne pakken.
 Er zit er
  maar 
   1 in.

     Die is namelijk

     in zwart wit

             Haha, als je de minimiks 
       leest dan snap je niet 
  waarom ik lach. 

Shit!

in slagen om samen tot 
een meer dan geslaagde 
Mixed avond te komen.

Terugkomend op ons 
Dans café. Op het laatste 

moment had de BAC in 
overeenstemming met de 
penningmeester, besloten 
om nog een echte dans-
vloer te regelen. Dat 
maakte de kroeg optimaal 

Als pauze
muziek 

fluit ik nu de: 
    vogeltjes 
      dans.
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waarbij ook ‘de patatjes’ en 
‘020-jockey Wimke’ goed 
tot zijn recht kwamen. De 
sfeer werd door toedoen 
van deze entertainers op-
gebouwd tot een ware hap-
pening. 

En dan hadden we natuur-
lijk de loterij. Mixed zonder 
loterij is als badmintonnen 
zonder shuttle. Niet alleen 
om het kneuterige spelele-
ment, maar Ánja komt hier 

zo goed tot zijn recht. Wie 
Anja kent komt er niet meer 
vanaf. De eer voor de lote-
rij komt dan ook voor 99% 
op naam van deze kleine 
ritselaar. Ze laat de spon-
soren niet los voordat ze 

(goed) over de brug ko-
men. En het moet gezegd 
worden, het waren weer 
fantastische prijzen, met 
hulp van vriendinnen 
prachtig in cellofaan ver-

pakt. 
Als herintreder bij de BAC 
mag ik met alle beschei-
denheid  en enige trots 
zeggen dat we dit weer 
verrekkus goed gedaan 
hebben.   Gesteund uiter-
aard door alle lovende kri-
tiek van velen. Kritiek die 
niet alleen op de betref-
fende avond gebrabbeld 
werd maar ook nu nog tij-
dens nuchtere momenten.
Maar ook dank aan ieder-
een die aanwezig waren, 
geholpen en gefeest heb-
ben.

Ik zou zeggen, “Tot vol-
gend jaar zelfde periode, 
zelfde locatie en minimaal 
dezelfde mensen!”

Roger van Lieshout
Herintredend BAC-lid
BC-Mixed

-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 in-
spectie 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

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

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

Kapelstraat 19   Beek en Donk

www.ven-hollanders.nl
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heugen zou liggen, ook 
omdat de politie een einde 
moest maken aan het 
feest.
 

De feestavond beviel de le-
den zo goed dat de activi-
teit vanaf toen vast in het 
jaarprogramma stond.
Dit duurde tot 1989. De in-
schrijvingen voor het intern 
toernooi waren toen erg 
laag en men besloot dit 
toernooi niet door te laten 
gaan. In plaats daarvan 
werd op de vrijdagen een 
ladderkompetitie georgani-
seerd. Het plannen van 
een datum voor de feest-
avond die niet meer ge-
bonden was aan het intern 
toernooi leverde proble-
men op en ging in 1989 
niet door. Daardoor hield 
men het jaar daarop geld 
over voor de feestavond 
van 1990 en die was dan 
ook gratis. Hierdoor wer-
den meer leden verwacht 
en daardoor zou de kanti-

ne te klein zijn. Het loskop-
pelen van de feestavond 
van het intern toernooi en 
de verwachtte drukte, was 
de reden dat de BAC met 
de feestavond weg ging uit 
de kantine van d'n Ekker. 
De feestavond werd bij 
cafe/zaal vd. Burght ge-
houden. Later werd ook 
nog voor De Koppelen en 
't Huukske gekozen. Om-
dat het einde van het sei-
zoen (juni) ook in 1990 een 
moeilijk periode was om 
de feestavond te plannen, 
werd besloten die voort-
aan naar het begin van het 
seizoen te verschuiven 
(oktober). 
 
Er was commentaar op de 
afgelopen feestavonden. 
De leden vonden dat de 
feestavond te vol gepropt 
zat met toespraken, prijs-
uitreiking, verkiezing mr. 
en mrs. Mixed, huldiging 
kampioensteams, loterij, 
eten ed. Er is zelfs een en-
quête onder de leden ge-
houden. Men wilde terug 
naar de basis, een feest-

avond zonder veel franje; 
gezellig wat kletsen, con-
sumpties afkopen, muziek 
en een dansje. 
De BAC luisterde naar de 
mening van de leden en 
begon met een nieuw con-
cept dat de basis van onze 
huidige feestavond vorm-
de. Ook daar zijn dan weer 
nieuwe ontwikkelingen bij-
gekomen zoals het thema. 
Daar is later weer vanaf 
gezien. Jarenlang waren 
Mixedleden Joost Spiljard 
en Robin / Remco vaste 
diskjockeys op de feest-
avonden. 
 
In 1986 is dus de feest-
avond ontstaan en vanaf 
1990 de vorm, zoals we 
die nu nog kennen. On-
danks de diverse wijzigin-
gen in de organisatie van 
de feestavonden, blijft (op-
merkelijk) de loterij een 
vast item op de avond. In 
2014 is de feestavond 
weer terug gebracht waar 
deze in 1986 begonnen is, 
in de sportkantine.

Feestavond november 2006, Carnaval

Feestavond november 
2007, Vout

14 15

Geschiedenis van de Feestavond  
 
 
Het lijkt zo normaal de hui-
dige feestavonden die de 
bijzondere activiteiten 
commissie organiseert. De 
feestavond van Mixed be-
staat al lang, maar is er niet 
altijd in de huidige vorm 
geweest. Ik neem je mee in 
de geschiedenis van Mixed 
op zoek naar de oorsprong 
en de ontwikkeling van de 
feestavond.
In de beginjaren van Mixed 
werden kien- en dansavon-
den georganiseerd om 
geld binnen te halen. In het 
met de hand geschreven 
verslag van de derde be-
stuursvergadering in 1961 
staat; 'De dansavond ging 
door en wel op tweede 
Paasdag van zes tot elf 
uur, omdat er dan een gra-
tis orkest was. De entree 
was ƒ1,50, de heren het 
gehele bedrag en de da-

mes half geld'. 
Feestavonden zoals wij die 
nu kennen, werden in het 
begin niet georganiseerd 
simpelweg omdat daar 
geen geld voor was. Hoog-
uit een consumptie tijdens 
de jaarvergadering, weet 
Joop Kerkhof, een van de 
oprichters, zich te herinne-
ren. De eerste feestavond 
die Mixed organiseerde 
was tijdens het 12,5 jarig 
bestaan van de vereniging, 
maar was eenmalig voor 
dat jubileum.
 
In 1986 bestond Mixed 25 
jaar. De werkgroep (de Bij-
zondere Activiteiten Com-
missie), die als taak had 
het jubileum van Mixed te 
organiseren, bestond uit 
Willy Constant, Geert-Rian 
Hendriks, Arie Ras, Albert 
Maas en Rien van Kessel. 

De laatste activiteit van de 
BAC was het clubkampi-
oenschap (intern toernooi) 
op 31 mei met ’s avonds 
aansluitend een grootste 
feestavond in de kantine 
van d'n Ekker bij Ron en 
Mia Muller. De combinatie 
van deze twee activiteiten 
op de zelfde dag, werd la-
ter 'de Mixeddag' genoemd 
en door veel leden als het 
hoogtepunt van het vereni-
gingsjaar beschouwd. Op 
de avond werden de prij-
zen uitgedeeld aan de win-
naars van het intern toer-
nooi, was er livemuziek, 
huldigingen, een loterij, 
een lekkere Indische spe-
cialiteit en een Mixedkaba-
ret. Er was veel tijd gesto-
ken in de feestavond en 
het was een prachtige 
avond geworden die me-
nigeen nog lang in het ge-

Feestavond november 2004, 
Doe eens raar met je haar.
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The Shooters op bezoek
De Gezondheidsrace heeft tot doel om inwoners 
uit Laarbeek bewust te maken en te stimuleren tot 
een gezonde leefstijl. De opzet van de Gezond-
heidsrace - door inwoners zelf bedacht - gaat uit 
van een wedstrijd tussen teams uit de kernen van 
Laarbeek. Elk team bestaat uit tien leden. Het team 
dat er in de wedstrijdperiode het beste in slaagt 
om dorpsgenoten te stimuleren tot een gezonde 
leefstijl, wint. Daarnaast worden de teamleden zelf 
ondersteund bij het realiseren van hun eigen ge-
zondheidsdoelen.

De derde editie van de Ge-
zondheidsrace loopt van 
januari 2014 tot en met de-
cember 2014. Gedurende 
dit jaar kunnen de vier 
teams punten verdienen, 
door inwoners uit het eigen 
dorp aan te zetten tot een 
gezonde leefstijl. Zij doen 
dit door allerlei gezonde 
activiteiten te organiseren, 
die beoordeeld worden 
door een jury. Zij krijgen 
daarvoor een budget van 
de gemeente. Het is de be-
doeling dat elk team mini-
maal drie activiteiten per 
blok organiseert aan de 
hand van een opdracht die 
aan het begin van elk blok 
bekend wordt gemaakt. 
Het eerste blok is al achter 
de rug en op dit moment 
staan de shooters boven-
aan. De opdrachten voor 
het tweede blok, van april 
t/m juni 2014, zijn bekend. 
De teams organiseren tij-
dens dit blok voor elke op-
dracht één activiteit, de 

volgorde maakt niet uit.
1. Gezond hoeft niet duur 
te zijn
2. Begin de dag gezond
3. Stimuleer het buitenspe-
len
Het derde blok begint in 
het najaar en wordt afge-
sloten op 13 december.
Aspecten waar de jury bij-
voorbeeld op let zijn: aan-
tal deelnemers, bekend-
heid van de activiteit, orgi-
naliteit, effect en de sfeer. 

Na elk blok wordt een tus-
senstand bekend ge-
maakt. De winnaar van de 
Gezondheidsrace 2014 
wordt bekendgemaakt in 
december.

Team The Shooters kwam 
bij ons op bezoek. Veerle 
van Schaijk, oud lid van 
onze vereniging  heeft 
hierover een leuk verslag 
geschreven.

Team The Shooters van de gezondheidsrace Laarbeek.

wij een avondje aanwezig 
waren bij BC Mixed.

Om de badmintonles goed 
te beginnen zijn we ge-
start met een warming-up: 
rennen, de heupen los 
maken, de armspieren los-
maken en noem het maar 
op! De warming-up werd 
afgesloten met een actief 
spel waarmee de shuttles 
van het net naar de achter-
lijn gebracht moesten wor-
den: zo kregen we in de 
gaten hoe het badminton-
veld eruit ziet.

Na de warming-up heeft 
Marlie ons uitgelegd hoe 
wij een badmintonracket 
vast moeten houden. Om 

Een sportieve 
badminton-
avond!
Op vrijdagavond 9 mei zijn 
wij, team The Shooters van 
de gezondheidsrace Laar-
beek, een avondje komen 
badmintonnen bij BC 
Mixed. Onder leiding van 
Marlie, Ton en Ruud heb-
ben wij een gezellige maar 
vooral sportieve avond ge-
had.

Het team bestaat uit elf 
personen, tien personen 
waren aanwezig bij deze 
avond. Om elkaar beter te 
leren kennen organiseren 
wij activiteiten in het kader 
van ‘teambuilding’. Ook 
doen wij dit om kennis te 
maken met allerlei ver-
schillende vormen van 
sport. Bijna het gehele 
team bestond uit begin-
ners, dat maakte het erg 
leuk om een training mee 
te maken. Zodoende dat 

dit te oefenen hebben wij 
de shuttle hooggehouden 
om zo ook een beetje ‘fee-
ling’ voor de shuttle te krij-
gen. Hiermee hebben wij 
geoefend met het hoog-
houden van de shuttle in 
de backhandgreep en de 
forehandgreep. Dit om 
door te gaan met het over-
slaan in duo’s. De oefening 
hierbij was om de shuttle 
eerst in de forehand naar 
elkaar over te slaan, ver-
volgens proberen af te wis-
selen met de backhand en 
zo door naar bovenhands 
slaan. Ruud, Ton en Marlie 
probeerden ons zo veel 
mogelijk tips te geven zo-
dat we de oefening goed 
uitvoerden. 

Na deze oefening hebben 
de trainers ons laten zien 
hoe je een service speelt, 
omdat we op het einde een 
wedstrijdje gingen spelen. 
De trainers hebben ons la-
ten zien dat je een hoge 
service (onderhands), een 
korte service (onderhands) 
en een backhandservice 
kunt slaan. Tijdens deze 
uitleg werd ook verteld 
wanneer een service in 
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een wedstrijd in of uit is. 
Daarna gingen we aan de 
slag: het spelen van wed-
strijdjes!

Het team werd opgedeeld 
in tweetallen en we zijn zo 
tegen elkaar gaan dubbe-
len. Ton, Ruud en Marlie 

hebben bij iedere baan ge-
staan om zo te helpen met 
de spelregels en de pun-
tentelling. Het waren erg 
leuke wedstrijden met 
mooie slagen en spannen-
de momenten!
Na een training van een 
uur konden wij nog een 
half uur vrij spelen. Hier 
hebben we nog flink ge-
bruik van gemaakt. We 
hebben elkaar onderling 
uitgedaagd voor wedstrijd-
jes en hebben zo nog mooi 
even doorgespeeld. 

Na afloop zijn we nog ge-
zellig in de kantine gaan 
zitten. Even napraten over 
de avond en ‘socializen’ 
hoe het met iedereen gaat: 
gezond en gezellig gaan 

ook goed sa-
men!
Het was een erg 
mooie, gezellige 
maar vooral 
sportieve 
avond! Marlie, 
Ton, Ruud en     
de rest van BC 
Mixed: be-
dankt voor 
deze leuke 
avond!!!

Sportieve 
groet namens 
The Shooters,

Veerle

p.s. de bitter-
ballen smaakten 
lekker! 

 

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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Nieuwe leden stellen zich voor! 

Hallo allemaal,
Wij zijn John, Sonja en Ta-
litha van Erp. 53, 50 en 22 
lentes jong!
Sinds een aantal weken 
zijn wij ook lid geworden bij 

Mixed! Sonja heeft vroeger 
al veel gebadmintond en 
John wilde graag wat ac-
tiefs gaan doen en samen 
hebben
ze besloten om te gaan 

Hallo, mijn naam is Mirjam van de Wijdeven
Sinds een paar maanden ben ik (weer) lid van BC Mixed. 
Ik kom zelf uit een badmintonfamilie en met mijn gezin 
zijn we ook weer een badmintonfamilie.
Onze zoons Koss en Finn en mijn man Arne spelen alle-
maal bij BC Mixed. Onze dochter Nova heeft bij Mixed 
gespeeld.
Zelf ben ik op 6-jarige leeftijd al begonnen met badmin-
ton. En eigenlijk was ik al eerder aan t badminton ver-
knocht. Mijn ouders namen me als baby al mee in de reis-
wieg naar toernooien en wedstrijden. Via de Centrale 
Training heb ik mijn man leren kennen en inmiddels zijn 
we alweer 15 jaar getrouwd.
Ik heb tot 13 jaar geleden competitie gespeeld bij diverse 
verenigingen. Door meerdere zweepslagen in mijn kuit 
ben ik toen tot mijn grote verdriet moeten stoppen. Maar 

badmintonnen.
Talitha kwam een keertje 
mee kijken hoe het bad-
mintonnen ging, en vond 
het stiekem erg leuk dus 
ook maar ingeschreven!
John werkt al meer dan 30 
jaar als bedrijfsleider bij 
Prinsen B.V. in Helmond. 
Sonja werkt via Jaberg 
schoonmaker in Veghel en 
Talitha werkt bij het Aard-
beienhof in Gemert.
Sonja en Talitha doen door 
de weeks ook nog vrijwilli-
gerswerk bij de Tussen 
Schoolse Opvang op ’t Ot-
terke met heel veel plezier.
We hopen op nog heel 
veel gezellige avonden bij 
Mixed! 
Tot gauw allemaal. 
Groetjes, John, Sonja en 
Talitha van Erp
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De beginnerscursus        door Jan Driessens

Op 4 april  is BC Mixed ge-
start met een beginners-
cursus voor volwassenen 
die kennis willen maken 
met de badmintonsport. 
Het initiatief komt van het 
bestuur die dit idee had op-
gedaan op een bijeen-
komst van een aantal  ver-
enigingen en Badminton 
Nederland. 
De bedoeling was dat het 
allemaal nieuwelingen 
zouden zijn, maar daar-
voor was de belangstelling 
nog te gering. Maar met 
een aantal beginners, die 
al lid waren van BC Mixed 
en een paar mensen die 

ingeschreven hebben op 
deze cursus bestaat de 
groep uit een achttal da-
mes en heren die 
elke vrijdag van 
tien voor negen 
tot tien voor tien 
actief bezig zijn 
met het onder de 
knie krijgen van 
de beginselen 
van het badmin-
ton, hetgeen de 
meesten al vrij 
aardig lukt. 
Gelukkig kunnen 
de trainers een 
beroep doen op 
enkele Mixedle-

den die, indien iemand niet 
aanwezig kan zijn, de 
groep weer compleet 
maakt. 
Het enthousiasme van de 
groep is groot, men heeft 
er plezier in en men gaat 
steeds beter badminton-
nen. Vooral plezier in deze 
sport hebben en houden, 
daarbij nog wat leren draait 
het om in deze cursus.

De trainers. 

na jaren van fysiotherapie, acupuntuur en gedoseerd hardlopen durf ik weer voorzichtig 
wat wedstrijden te spelen. En ik moet zeggen dat ik er een enorm plezier in heb. Hele-
maal om weer met dezelfde mensen van “vroeger” alsook nieuwe mensen te kunnen 
badmintonnen.
Familie en badminton zijn heel belangrijk voor me. De rest van de tijd gaat naar mijn 
werk en naar activiteiten voor de kinderen en naar hardlopen. Ik werk als reisconsulent 
in Schijndel en Sint-Oedenrode.
Reizen is mijn werk en ik wil dan ook zoveel mogelijk van de wereld zien. Voor wat be-
treft prive-reizen is Italie de grote favoriet. Al sinds Nova een baby was gaan we met het 
gezin naar Italie op vakantie. Het liefste naar zuid-Italie. Arne spreekt maar twee woor-
den Italiaans, gelato (ijs) en pizza. Daarom doe ik een talencursus Italiaans waar ik veel 
plezier in heb. Nou tot zover. Tot ziens op de badmintonbaan

Hallo allemaal, mijn naam 
is Monique van Bommel 
geboren en getogen op de 

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd 
in de risicovoet  en geregistreerd bij 

verzekeringen.

Donk.  Ik ben getrouwd 
met Hans en wij hebben 
twee kids een zoon Tjeu 
en een  dochter Eefje, Eef-
je kennen jullie misschien 
wel van de jeugd  bij mixed. 
Mede door haar enthousi-
asme hebben wij het vorig 
jaar een badmintonnet in 
de tuin gehangen en heb-
ben we afgelopen zomer 
diverse partijen gespeeld 
ook met kids uit 
de buurt. Doordat dit zo 
goed beviel ben ik de be-
ginners cursus badminton 
gaan doen, en ik  moet 
zeggen het is nog veel leu-
ker is dan dat ik had ge-
dacht en ga ik met veel

plezier op vrijdag richting 
de sporthal. Verder ben ik 
nog aan een nieuwe hobby 
begonnen nl het houden 
van bijen kortom imkeren.
Dus helemaal achter in de 
tuin staan op dit moment 5 
kasten met bijen, Hans en 
ik zijn  hier beide mee be-
zig om meer te leren over 
de bijenwereld en zodoen-
de een steentje bij te dra-
gen tegen de bijensterfte.
Dus druk om de nieuwe 
hobby's onder de knie te 
krijgen, o ja mijn andere 
grote hobby staat bij me op 
de foto.
Maar wat ik nu wil zeggen 
is, tot vrijdag !
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Weer nieuwtjes in geschie-
denis van Mixed
 
Toen bekend werd dat de 
prijzenkast van Mixed niet 
mee mocht verhuizen naar 
de nieuwe sporthal en er 
ook geen plek was om alle 
gewonnen bekers op te 
bergen, ben ik begonnen 
met het digitaliseren van 
alle bekers. Bij het fotogra-
feren van alle bekers kwam 
ik een paar leuke dingetjes 
tegen.
 
Bekertje kampioen in A-
klasse
Mixed 1 werd in het sei-
zoen 1964-1965 kampioen 
in de A-klasse. Dit is daar-
na nooit meer gebeurt, een 
uniek feit dus. Een foto met 

het team, met onder ande-
re mede-oprichter Joop 
Kerkhof, was in het Mixed 
archief bekend. Het bijbe-
horende krantenartikel, 
van 26 januari 1961, heb ik 
in maart 2013 gevonden in 
het krantenarchief van de 
bibliotheek in Helmond. 
Wat ontbrak was de prijs 
die bij het kampioenschap 
hoorde. En die heb ik nu 
ook gevonden.
Het is een heel klein beker-
tje van zo 'n 10cm hoog, 
wat een normale afmeting 
was in die tijd. Het bekertje 
staat op een relatief zware 
houten voet en heeft een 
klein dekseltje. Het op-
schrift luidt: 
kamp. komp. H.B.B.  /  64 
- 65  /  kl. A Trouwens 
Mixed 2 werd in dat sei-
zoen ook kampioen (in de 
B-klasse). Een zelfde soort 
bekertjes is daarvan ook 
bewaard gebleven.
De foto, het krantenartikel 
en nu ook het bekertje, vor-
men samen een mooie 
herinnering aan een unie-
ke prestatie die, tot op he-
den, niet meer geëvenaard 
is.
 
Oudst gevonden prijs
Na de vondst van het be-
kertje van Mixed 1 heb ik 
gedacht dat dit de oudste 
prijs was die Mixed be-
waard had. Maar er bleek 

een nog oudere prijs te 
zijn.
Tussen alle oude bekers 
en bekertjes vond ik een 
wel heel merkwaardig 
prijsje. Het bestaat uit een 
houten, groen geschilderd, 
voetje met daarop een me-
talen draad, rond gebogen 
en in het midden daarvan 
een medaille. Aan de voor-
kant van de medaille is een 
plaatje gelijmd waaruit 
blijkt dat het om badminton 
gaat en vijf ingelegde rode 
glasstripjes in een waaier-
vorm. Aan de achterkant 
staat: 2e pr. H.D. kl.B  /  
kamp. H.B.B. '62. 
Het is een uniek en prach-
tig aandenken uit vervlo-
gen tijden.
 

Prijzenkast BC Mixed      door Rien v Kessel

 
Het gastenboek op de 
website van Mixed is de 
meest populaire pagina. 
Eigenlijk bedoeld voor be-
zoekers om hun mening 
over de site te verwoorden, 

De website                     door Rien v Kessel

www.bcmixed.nl

Groeten,
de websitecommissie,
Harrie en Rien

 

deel 10;  Gastenboek

website@bcmixed.nl

BC.Mixed; een club met geschiedenis
Kennis over het verleden, verrijkt je zienswijze op het heden
 
Mixed is een vereniging met en rijke geschiedenis die terug gaat naar 1961. Er is al veel 
bekend en geschreven over deze geschiedenis, maar er komen regelmatig nieuwighe-
den bij.
De geschiedenis van Mixed wordt onder andere verwoord in een tijdlijn op de website, 
geïllustreerd met veel foto's. Momenteel wordt gewerkt aan een uitgebreid artikel over 
de geschiedenis van de kompetitie bij Mixed waarbij alle teams vanaf 1961 worden 
weergegeven. Verder worden alle gewonnen prijzen in de kompetitie gedigitaliseerd. 
Straks zijn alle bekers op de website te zien. Op de achtergrond wordt gewerkt aan de 
restyling van de gehele website.
 
Ben je geïnteresseerd, kijk dan een keer op de verenigingswebsite; 
tabblad bcmixed
geschiedenis
tijdlijn uitgebreide geschiedenis BC.Mixed.
 
En zoals de subtitel al aangeeft, kennis over het verleden, verrijkt je zienswijze op het 
heden. En dat is nooit verkeerd denk ik.
 

is deze pagina veel meer 
bij Mixed. Er worden kom-
petitieverhalen op ge-

schreven, me-
dedelingen van 
het bestuur en 
kommissies, ja-
rige leden gefe-
liciteerd, ge-
blesseerde le-
den een hart 
onder de riem 
gestoken, nieu-
we artikelen / 

foto's aangekondigd enz. 
enz.
 
Het gastenboek is een le-
vendige pagina die dage-
lijks door veel leden wordt 

geraadpleegd. Sommigen 
kijken alleen maar, ande-
ren zijn er actief mee be-
zig. Als je van een afstand 
op hoogte wilt blijven van 
het reilen en zeilen bij 
Mixed, moet je regelmatig 
op het gastenboek kijken.
 
Heb je opmerkingen of 
ideeën ter verbetering van 
de website, laat het ons 
weten; 

22 23



MINIMIKS  mei 2014MINIMIKS mei 2014

Teamuitje Mixed 2           door Ruud Fransen

Op 26 april was het niet al-
leen koningsdag maar ook 
Mixed 2-dag. Deze mooie 
dag hadden we middels de 
datumplanner uitgekozen 
om ons mooie seizoen af 
te sluiten. Ton, Monika, 
Maridy, Ruud(je), Marlie en 
ondergetekende hadden 
besloten om lekker te gaan 
eten bij Balkanrestaurant 
Mostar in Helmond. Arne 
en nieuw teamlid Paul wa-
ren helaas verhindert. Nog 
voor we aangekomen wa-
ren bij het restaurant kre-
gen we al e eerste verras-
sing van de avond, Maridy 
zat al op een bankje in de 
Kerkstraat op ons te wach-
ten. Dat was nog nooit ge-
beurt.
Vervolgens met zijn allen 
aan tafel waar we door de 
ober werden verrast met 
een briefje dat hij van Ro-

ger had gekregen. Roger 
was die dag ook al bij het 
restaurant geweest en 
deed ons via de ober de 
groeten en liet ook weten 
dat hun rekening nog op 
ons lag te wachten…
Na de menukaart goed 
bestudeert te hebben ko-
zen we allemaal voor een 
3-gangen menu. De heren 
kozen voor Attila’s zwaard, 
een geweldige bult vlees 
die aan tafel werd geflam-
beerd terwijl het licht werd 

gedimd en er een Rus-
sisch?? nummer werd ge-
draaid. Het smaakte in elk 
geval geweldig. Na een 
gezellige avond, waarbij 
erg veel is gelachen en 
een lekker toetje, gingen 
we dan ook meer dan vol-
daan naar het Havenplein 
voor een lekker glaasje 
bier op het terras. Na en-
kele uurtjes was het mooi 
geweest en gingen we 
weer terug naar ons eigen 
Laarbeek waar we erg ver-
standig besloten dat het 
mooi was geweest.
Al met al kijken we terug 
op een leuke avond en een 
mooi seizoen!
Groetjes, teamleider Ruud 

2524

Mixed manager                        Door Arne vd  Wijdeven

1 Ruud Fransen Ellen Kuhn ,Betsie v Hooff, Roger v Lieshout, 
Tiny Verbrugge

1293

2 Marlie Fransen Ellen Kuhn, Betsie v Hooff, Max v Riet, Toon 
Slaets

1117.5

3 Roger v Lieshout Ellen Kuhn, Betsie v Hooff, Max v Riet, Martin 
Kuijpers

1077.5

4 Mascha Hoeks Ellen Kuhn, Betsie v Hoof, Max v Riet, Ruud v 
Kilsdonk

 989,5

5 Harrie vd Vegt Ellen Kuhn, Annie Boetzkes, Jan de Jong, 
Rob Hollanders

 811,5

De wereldkampioenschap-
pen voetbal komen er weer 
aan. De tijd dat iedereen 
voetbaltoto’s en poules in-
vult. Altijd met Nederland 
in de finale. Natuurlijk, wat 
anders.
De poules zijn natuurlijk 
een afgeleide van de enige 
echte poule: de Mixedma-
nager. Welke spelers van 
BC Mixed zouden het ide-
ale team vormen en de 
meeste punten binnen-
slaan?
Onze Harrie heeft, geinspi-
reerd door poules die Pleu-
nie en hij kenden, een heel 
mooie Mixedmanager pro-
grama in elkaar gezet.
De aanpak is niet zo lastig: 
je kiest vier spelers en die 
moeten zoveel mogelijk 
punten voor je scoren. 
Harrie heeft een paar re-
gels toegepast zodat je 
doorheen de competitie-
teams spelers uit moet kie-
zen.

Persoonlijk volg ik de 
mixedmanager stand op 
de voet. En ik heb zo mijn 
eigen tactiek. Veel spelen, 
betekent dat je veel kan 
winnen. Of veel verliezen 
natuurlijk. Iemand die 
wenig speelt levert per de-
fintie weinig punten op. 
Voor iedereen die mij in 
zijn/haar team heeft staan 
was het dubbel slecht 
nieuws dit jaar. Eerst een 
project in Amerika waar ik 
nog steeds niet vanaf ben. 
En toen een hardnekkige 
blessure waar ik nog 
steeds niet vanaf ben. 
Dubbele ellende. Gelukkig 
wel bijna alle wedstrijden 
gewonnen. Maar ja, het 
waren er maar een paar.
Nee het beste wat je kon 
doen is zoveel mogelijk 
van de spelers uit het opa 
en oma team kiezen. Deze 
krasse knarren hebben 
menig punt weten te verza-
melen. De walsbonus be-

staat in dit geval niet uit 
een extra rondje Weense 
wals met carnaval maar uit 
ver en vet winnen van de 
(vaak veel, veel, veel) jon-
gere tegenstanders. Kijk 
daar heb je wat aan. Onze 
eigen Beek en Donk (ipv 
Benidorm) bast........ afijn u 
weet wat ik bedoel.
De beste Mixedmanagers 
blijken toch weer mensen 
te zijn die tot de haarvaten 
in het vak zitten. Ruud en 
Marlie. Badmintonners in 
hart, nieren, longen, lever 
en maag. Een hele haggis 
maaltijd dus.
Proficiat aan Ruud en Mar-
lie.
En eigenlijk proficiat aan 
iedereen die meedeed. 
Dat is toch leuk. Een gratis 
poule, met wekelijks ver-
anderende standen op 
onze frisse website.

Dank aan Harrie voor het 
organiseren!!
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?

Voor het eerst had Mixed 
een probleem met het sa-
menstellen van de teams. 
Wat was het geval, Mixed 2 
is kampioen geworden in 
de overgangsklasse en 
promoveert dus naar de 
hoofdklasse. Op zich een 
normale zaak, ware het niet 
dat Mixed 1 in de hoofd-
klasse speelt en de HBB 
heeft (dit jaar!) een regel in 
het leven geroepen die be-
paalt dat er van elke vereni-
ging maar één team in de 
hoofdklasse mag spelen. 
Nu is de vraag: wie gaat er 
spelen in Mixed 1? 
De beste competitiespelers 
van dat seizoen waren Geri 
van de Weyer en Roger 
van Lieshout, De regels 
voor de competitietraining 
werden aangescherpt, met 
andere woorden : je moet 
meetrainen. Ben je te vaak 
afwezig dan loop je de kans 
dat er in het volgende sei-
zoen voor jou geen plaats 
meer is in je team.

De HBB had weer haar 
jeugdkampioenschappen 
met de regel dat ook senio-
ren mee mochten doen, 
mits ze 17 jaar of jonger 
waren. Het maakte voor 
Remco Plettenberg niets  
uit, hij werd gewoon HBB 
kampioen 1989. Hij won de 
finale van Arne van de Wij-

deven, die dus tweede 
werd. Bij de dames wist 
Danny Vereijken beslag te 
leggen op de tweede 
plaats in de B-klasse. 

Dan de selectiedag in Ba-
kel. De Centrale training, 
zij het in een iets andere 
vorm, bestaat nog steeds 
maar in 1989 werd er een 
heuse selectiedag gehou-
den. Ruim 125 kinderen 
kwamen opdraven voor 
een van de vijftig beschik-
bare plaatsen. Daarbij wa-
ren al een aantal deelne-
mers vrijgesteld van de 
selectie, zij hadden al een 
vaste plaats. Dit waren: 
Jorg Kerkhof, Bas Smits  
en Noortje van den Eijnden 
Mixed kreeg negen leden 
op de centrale training, 
(erg veel!) die overigens 
verhuisde van Bakel naar 
Stiphout. 

Men zag het 25 jaar gele-
den al: Meer aandacht 
voor de 50-plusser. Neder-
land vergrijst.  Er werden 
door het ministerie van 
WVC experimenten uitge-
voerd met betrekking tot 
ouderen en sportbeoefe-
ning. Badminton bleek, 
met tennis en tafeltennis 
een geschikte sport voor 
ouderen ( gemiddeld zes-
tig jaar) , maar de sportver-

enigingen werkten niet 
mee.
De jeugdcommissie begon 
voorzichtig met het maken 
van plannen voor een 
kampweekend, dat was 
iets geheel nieuw.
De jeugdteams waren al 
bekend, weer een geheel 
nieuw jeugdteam met:  
Geesje Weyers, Leon 
Beekman, Mascha Hoeks, 
Geert vd Eijnde en Martijn 
van Sinten. Zij gingen spe-
len in Mixed 6 in de G-
klasse. (Pupillenklasse be-
stond toen niet!) 

Wisseling in de redactie 
van de Minimiks op het 
einde van het seizoen. 
Dora stopt en Marlie volgt 
haar op.

Wat humor en opmerkin-
gen:
Uit spo(r)tnoten: Het is de 
taak van de club om haar 
leden, vooral de jongeren 
te blijven motiveren. Maar 
ook: Er zit één groot na-
deel aan het werken met 
jonge talenten, ze zijn on-
houdbaar.
Humor: Zij;”Ik zou graag 
een borstbeeld op mij pia-
no hebben. Wat zal ik ne-
men, een van Mozart of 
een van Beethoven?”
Hij; “Neem Beethoven 
maar, die was doof!”

Het kampioensteam Mixed 
6 heeft een supergezellig 
uitje voor het team met 
partners georganiseerd. In 
de loop van het seizoen 
werd menig sportschool 
bezocht om aan de spieren 
te werken. Dat was dan 
ook te zien aan de uitsla-
gen, maar nu was het tijd 
voor wat anders.
Team 6 besloot om hun ui-
tje op de Sutykade te hou-
den. Aldaar werd driftig 
gebowld. Wij kennen alle-
maal de prachtige bowling 
baan van het nabieren na 
de wedstrijd. Die baan is 
echter nooit meer hetzelf-

de nu Mixed 6 
er heeft ge-
speeld. Na 
een voorronde 
werd toch 
maar aan Toon 
uitgelegd dat 
het niet de be-
doeling is om 
de bowlingbal 
in een keer op 
de kegels te 
keilen. Tevens 
werd gevraagd 
of de ballen 
wat minder 
hard gegooid 
konden wor-
den. Er werd 
me verteld dat 
de dames van 
het team de 
ballen met een 

slingerworp over 4 banen 
verspreid gooiden. Tip 
voor allen: laat geen mixed 
6 op je barbriefje zetten. Er 
staat namelijk nog een vet-
te rekening open voor 
nieuw parket op de bow-
lingbaan 4. In de annalen 
staat vermeld dat vooral 

Toon en Annie Slaets me-
nig balletje wist te kegelen.
 Na het bowlen werd heer-
lijk gegeten. Nu ja heerlijk? 
Er werd ons ter ore ge-
bracht dat er een rokerige 
smaak aan het knaagsel 
zat. Zegt de term green 
eggs u iets?
Nee hoor, dat gaat niet 
over groene eitjes. Het is 
ook geen advocado of een 
achterblijvend paasei. De 
green egg is die prachtige 
bbq pot die in de ruimte 
achter de bar staat. Heel 
mooi vormgegeven maar 
aldus nogal een rookpot.
 
 

 

Aan de fotos kunt u zien 
dat ons trotse team zich 
netjes gedroeg en echt wel 
een geweldige representa-
tie is voor onze club.

 

Teamuitje Mixed 6        door Arne vd Wijdeven
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KAMPIOE-
NEUUUUUUHE 
!!! KAMPIOE-
NEUUUUUUH!!!
 

Mixed 6 versus Gan-
zeveer 6 woensdag 
16-04-2014. 
 
Vandaag speelt het OPAE-
NOMAOPEENNATEAM 
ofwel MIXED 6 voor het 
kampioenschap in de vier-
de klasse 1 HBB competi-
tie 2013-2014. 
 
Mixed 6 moest ditmaal we-
derom met een invaller 
spelen ivm een blessure 
van Toon (spierscheuring 
korte kuitspier) en Theo op 
medische indicatie, het 

team bestaat uit Annie-An-
ja-Betsie-Tini en invaller 
Martin. Martin is voor ons 
geen onbekende daar hij 
voorgaande twee competi-
ties ook in ons team speel-
de. Met 2 punten voor-
sprong op nummer twee 
op de ranglijst Gemert 8 is 
het zaak om met 7-1 te win-
nen mocht Gemert 8 hun 
wedstrijd met 8-0 winnen. 
Mixed6 weet wat er ge-
daan moet worden dus nog 
niet te vroeg juichen ook al 
hebben we de voorgaande 
wedstrijd ook met 7-1 van 
Ganzeveer gewonnen je 
weet maar nooit. 
De honderd vrije tribune-
plaatsen die FITLAND ter 
beschikking heeft gesteld 
zijn voor het grootste deel 
bezet en de sfeer zit er al 
goed in op de tribune. 

Laten we maar met de 
wedstrijd beginnen, het 
eerste GD wordt gespeeld 
door Betsie en Tini, gezien 
het belang is er een ner-
veus begin, de Miksers ko-
men niet erg in de wedstrijd 
het gaat geruime tijd aardig 
gelijk op maar op het eind 
laat Tini zien dat ervaring 
doorslaggevend kan zijn 
met een paar prachtige 
slagen zet hij de stand op 
21-18 hè, hè, de eerste set 
is binnen. In de tweede set 

is al snel duidelijk dat Bet-
sie en Tini niets laten aan-
branden vanaf het begin 
nemen ze de leiding en 
staan deze niet meer af 
met 21-12 gaat ook de 
tweede set naar Mixed en 
tillen ze de stand op 1-0. 
 Inmiddels is ook het twee-
de GD begonnen op een 
extra baan, Anja en Martin 
nemen deze partij voor 
hun rekening, het is duide-
lijk dat ze nog aan elkaar 
moeten wennen en ook 
hier is er sprake van wat 
nerveusiteit al snel staan 
ze met 1-5 achter. Maar 
gaande de wedstrijd ne-
men de Miksers het heft in 
handen Anja en Martin vul-
len elkaar goed aan en met 
21-8 winnen ze de eerste 
set. Ze weten nu hoe te 
spelen en het is duidelijk 
dat de Miksers de betere 
partij zijn met gedegen 
spel van beide pakken ze 
ook de tweede set en wel 
met 21-14. De 2-0 is ook 
binnen.
Nu het HD, Martin en Tini 
zijn twee goede spelers 
dus we hadden alle ver-
trouwen in een winstpartij 
en al snel is duidelijk dat dit 
ook gaat gebeuren 
Martin en Tini zijn eenvou-
digweg te sterk voor de 
Ganzeveerders, op vrij 
eenvoudige wijze pakken 

Mixed 6 , 
vierde klasse

Door Toon Slaets

Senioren competitie
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Even een tussendoortje 
daar op de baan naast ons 
Gemert 8 speelt tegen 
Mierlo 7 en de stand is 
daar inmiddels 3-0 voor 
Mierlo 7, dus is Mixed 6 
bijna kampioen.

Annie en Anja staan klaar 
voor het DD, de dames zijn 
tot op het bot gemotiveerd 
en dat blijkt meteen uit hun 
spel, vanaf het begin zitten 
ze er bovenop, laten geen 
kans liggen ze spelen ge-
woon een degelijke partij 
waar de Ganzeveerdames 
geen antwoord op hebben 
en met 21-12 gaat de set 
naar Mixed. In de tweede 

ze zowel de eerste als de 
tweede set en wel met 21-
14 en 21-6. Ook de 3-0 is 
binnen. 
 

set schakelen ze nog een 
tandje bij je zou zeggen 
waar halen ze het vandaan 
die tantes maar ze doen 
het gewoon en ook deze 
set gaat naar Mixed en wel 
met 21-6. 4-0 voor Mixed.

Inmiddels in de baan naast 
ons is Mierlo7 op een 4-0 
voorsprong gekomen en is 
dus het KAMPIOEN-
SCHAP binnen hieperde-
piep hoera.

Nu de enkelpartijen nog af-
werken we beginnen met 
Martin, ja wat moet ik hier 
van zeggen Martin wint de 
eerste set met 21-3 en van 
de 3 te-
genpunten 
maakt hij 
er zelf 2 
dus dan 
weet je het 
wel, overi-
gens met 
alle res-
pect voor 
zijn tegen-
stander dit 
moet ge-
zegd, in de 
tweede set 
doet Martin wat rustiger 
aan en wordt het 21-10. In-
middels 5-0 voor Mixed.

Betsie speelt de gehele 
competie al een goede en-
kelpartij en ook nu laat ze 
zien dat het wel goed zit, 
zonder problemen speelt 
ze beide sets met gemak 
uit naar een stand van 21-5 

en 21-5 meer hoef ik dan 
niet te zeggen lijkt me, in-
middels is de stand 6-0 
voor Mixed.

In de baan naast ons is 
Mierlo 7 niet te stuiten ze 
staan inmiddels op 6-0, 
een afstraffing voor Ge-
mert 8 zit er aan te komen.

Tini is nu aan de beurt met 
zijn HE, hij treft de sterkste 
tegenspeler van Ganze-
veer overigens ook een in-
valler we kennen deze jon-
geman uit de eerste ont-
moeting een zekere Sche-
pers en het blijkt familie 
van te zijn (ene Rene) bij 

Mixed alom bekend. Deze 
partij gaat vanaf het begin 
mooi gelijk op beide spe-
lers geven elkaar geen 
punt cadeau, op het eind 
echter neemt de Ganze-
veerder een paar punten 
voorsprong en wint daar-
mee ook de eerste set en 
wel met 18-21. In de twee-
de set een zelfde spel-
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beeld maar op het eind 
pakt ook nu weer de Gan-
zeveerder een aantal pun-
ten voorsprong om deze 
niet meer af te geven en 
wint ook de tweede set met 
16-21. Ondanks verlies 
speelde Tini een prima 
partij maar de betere wint 
in deze. De stand nu 6-1 
voor Mixed.

Als laatste komt Annie aan 
de beurt met het DE. Uit de 
vorige wedstrijd wisten we 
dat Annie deze partij kon 
winnen dus kon het niet 
meer fout en de beoogde 
7-1 lag in het verschiet, An-
nie verzaakte niet zowel in 
de eerste als tweede set 
pakt ze vanaf het begin het 
initiatief en met goed ver-
zorgd spel wint ze de wed-
strijd setstanden zijn 21-10 
en 21-7. De 7-1 winst was 
nu een feit.

Op de baan naast ons 
kreeg Gemert 8 een af-
straffing van Mierlo 7, met 
7-1 wijzen ze Gemert terug 
van de tweede naar de 
derde plaats een compli-
ment aan Mierlo 7 voor hun 
gemaakte vooruitgang 
deze competitie, proficiat.

Het KAMPIOENSCHAP is 
nu definitief voor het 
OPAENOMAOPEENNA-
TEAM MIXED6, alvorens 
af te sluiten nog een aantal 
bedankjes en een paar we-
tenswaardigheden.

Voor het eerst in de ge-
schiedenis van zowel BC 
MIXED als van de HBB 
Helmond is een team kam-
pioen in de vierde klasse 
dat bestaat uit een totale 
leeftijd van let wel 377 jaar 
en een gemiddelde leeftijd 
van 62,8 jaar.

Meteen na de wedstrijd 
kregen we de felicitaties 
van het bestuur(Ton, Peter, 
Stan) met de daarbij beho-
rende bloemen en ge-
schenken, ook de HBB 
voorzitter Ruud liet zich ui-
teraard niet onbetuigd als 
ook de andere spelers van 
Mixed die aanwezig waren, 
allen kwamen hun felicita-
ties overbrengen onze har-
telijke dank daarvoor.

Alvorens af te sluiten wil ik 
namens het gehele team 
een aantal mensen bedan-
ken en wel de invallers 

Anne (Swinkels) en Martin, 
zonder hun inbreng zou 
het zomaar anders hebben 
kunnen lopen, maar ook 
de reserve spelers Dora, 
Toon en Laurens bedankt 
voor jullie ruggesteun. Ver-
der wil ik onze trainer 
Frans bedanken voor het 
aanleren maar ook het af-
leren van een aantal din-
gen waar we ons voordeel 
mee gedaan hebben, 
Frans bedankt. Alle team-
leden Annie, Anja, Betsie, 
Tini, Theo en Toon (ikzelf) 
bedankt voor een mooie 
en geslaagde competitie 
met als afsluiting het kam-
pioenschap 2013-2014. Na 
nog een gezellig samen-
zijn en een rondje van de 
penningmeester zijn we 
moe maar voldaan naar 
huis gegaan ik zou zeggen 
missie geslaagd.

Groeten Toon Slaets.

Mixed 6 proost op het kampioenschap

Zo. Nu eerst
een Bavaria

Die neem ik
met m’n forehand

Mixed 6 is onze trotse kampioen. Ze heb-
ben geen enkele keer verloren en slechts 1 
keer gelijkgespeeld. Dat was meteen tegen 
naaste titelkandidaat BC85. Er werd 3 keer 
met de perfecte 8-0 gewonnen. Uiteindelijk 
bedroeg de voorsprong op nummer 2  niet 
minder dan 5 punten.
Mixed 5 werd 4e in de 3e klasse. Ze had-
den slechts 1 puntje achterstand op de 
nummer 3. Geen enkele keer gelijkgespeeld 
en twee keer nipt met 5-3 verloren van de 
uiteindelijke kampioen.
Mixed 4 had het moeilijk in de 2e klasse. 
Vier keer gelijkgespeeld en helaas geen ge-
wonnen wedstrijd. Het was wel duidelijk dat 
ons team in de zwaarste 2e klasse afdeling 
ingedeeld was.
Mixed 3 dan. Prima competitie gedraaid. 
Een hele keurige en knappe 2e plaats! Gan-
zeveer bleek echt de sterkste in deze klasse 
maar mixed wist toch punten te behalen te-
gen deze terechte kampioen
In Mixed 2 zagen we blessureleed bij de 
mannen. Tot de grote vreugde deden de da-
mes het prima en zonder blessures. 5 keer 
gewonnen, 4 keer gelijk en 3 keer verloren. 
Waarvan 2 keer tegen de kampioen.
Het vaandelteam Mixed 1 doet het al ja-
ren prima in de topklasse. Er werd bijna ge-
stunt tegen ConBrio, de kampioen, door 
nipt 5-3 te spelen. Ton en Monika Slaets 
vielen in die wedstrijd zeer verdienstelijk in.
 
Al met al een mooi competitiejaar waarin 
onze teams zich van hun beste kant hebben 
laten zien. Geen onvertogen woord, geen 
problemen, enkel plezier en positieve uit-
straling. 
Dank jullie wel allemaal
 

Competitie 2013-2014 in 
vogelvlucht
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Uitslagen en scoringspercentages

Uitslagen
02-04 Mixed 1-Gemert 1 5-3

Mixed 3-Ganzeveer 3 2-6

Mixed 4-Fairplay 2 1-7

Gemert 7-Mixed 5 1-7

16-04 Ganzeveer 1-Mixed 1 3-5

Mixed 2-Boemerang 1 4-4

Mixed 6-Ganzeveer 6 7-1

23-04 Gemert 5-Mixed 4 4-4

24-04 Conbrio 5-Mixed 2 4-4

Scoringspercentages  Dames
1 Anja Beekmans 11/10 91%

2 Betsie v Hooff 21/19 90%

3 Sabitrie Heesakkers 35/26 74%

4 Ellen Kuhn 40/29 72%

5 Annie Boetzkes 24/17 71%

6 Monika Slaets 18/11 61%

7 Astrid Bijsterveld 37/29 59%

8 Marieke v Berlo 37/21 57%

9 Evi v Rixtel 24/13 54%

10 Yvonne Lahaije 16/8 50%

11 Lisa v Vijfeijeken 12/06 50%

12 Anniek v Leuken 29/14 48%

13 Kristie v Osch 24/11 46%

14 Maridy Daems 30/12 40%

15 Marlie Fransen 21/7 33%

Scoringspercentages  Heren
1 Tiny Verbrugge 24/20 83%

2 Arne vd Wijdeven 11/9 82%

3 Toon Slaets 19/15 79%

4 Roger v Lieshout 14/10 71%

5 Johnny Muller 13/9 69%

6 Ruud v Kilsdonk 12/8 67%

7 Theo Mouris 12/8 67%

8 Martin Kuijpers 27/17 63%

9 Jan de Jong 21/13 62%

10 Max v Riet 18/11 61%

11 Martijn v Oeffel 15/9 60%

12 Rene Schepers 10/6 60%

13 Rob Hollanders 23/13 57%

14 Ton Slaets 25/14 56%

15 Ruud Fransen 11/5 45%

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 11-58

2 Boemerang 1 12-55

3 Mixed 2 12-48

4 Con Brio 5 11-47

5 Sm Bruang 2 11-45

6 Ganzeveer 2 12-37

7 Dommelen 1 11-30

Standenlijst  senioren

PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

Antoon Coolenstraat 21
5421 RA  GEMERT
Telefoon 0492  -  36 25 35
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Seniorenteams 2014-2015

Mixed 1
Top klasse
1 Ellen Kuhn-Manders
2 Astrid Bijsterveld
3 Inge van Grinsven
1 Johnny Muller
2 Stan v d Heijden- TL
3 Rene Schepers
4 Jan de Jong

Mixed 2
Overgangsklasse 
1 Maridy Daems
2 Monika Slaets
3 Dorien Maas
4 Ilse Lahaije -r
1 Ruud van Kilsdonk
2 Paul van der Vegt
3 Ton Slaets -TL
4 Arne vd Wijdeven

Mixed 3
Eerste klasse
1 Marieke v Berlo -TL
2 Sabitri Heesakkers
3 Anke van Dijk
4 Marlie Fransen-r
1 Rob Hollanders
2 Martijn van Oeffel
3 Max van Riet
4 Roger v Lieshout-r

Mixed 4
Tweede klasse
1 Anniek v Leuken -TL
2 Evelien Kuijpers
3 Yvonne Lahaije-r
1 Jeroen Lutterman
2 Bas Fransen
3 Bas van Lieshout

Mixed 5
Derde klasse
1 Evi van Rixtel
2 Lisa van Vijfeijken
3 Anne Swinkels -r
1 Gert Lahaije -TL
2 Martin Kuijpers
3 Peter van Leuken -r
4 Ron vd Pas -r

Mixed 6
Derde klasse
1 Angela v Gelder -TL
2 Veerle van Riet
3 Marieke Lutterman
1 Maarten Maas
2 Teun van der Vorst
3 Tonny Snijders

Mixed 7
Derde klasse
1 Betsie van Hooff
2 Anja Beekmans
3 Annie Boetzkes
4 Dora Polman -r

1 Tiny Verbrugge
2 Theo Mouris -TL
3 Toon Slaets
4 Toon Boetzkes-r

Invallers
1 Harrie van der Vegt
2 Canto Swinkels
3 Ruud Fransen
4 Dick Paulussen

*Klasse indeling onder voorbehoud
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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 
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                       Hallo Jongens en meisjes

De competitie is alweer voorbij. In deze minimiks dan ook het 

allerlaatste verslag van deze mooie competitie. 

De top 10 van de beste competitie spelers en natuurlijk de 

eindstand. Ook de nieuwe teams kun je verderop in deze 

minimiks vinden. 

De ouder-kind avond was een succes, hierover lees je op de 

volgende pagina.

Dan hebben we nog de HBB kampioenschappen gehad, hier 

waren we met heel veel kinderen. Anke,Novi,Brady, Max, 

Vince en Meike gingen met een mooie beker naar huis. Welke 

prijs ze hebben gewonnen lees je verderop.

Ook de begeleiding heeft niet stil gezeten, Stan heeft hier een 

stukje over geschreven.

De Mixedpen komt van Andrew Bots en Suzie, Joran en Eva 

worden in deze minimiks voorgesteld.

De woordzoeker gaat deze keer over het EK voetbal.

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

plezier.

Namens de jeugdcommissie en de redactie

Marlie Fransen

Op donderdag 19 juni en vrijdag 27 juni 
a.s. organiseren wij een uitwisseling met 
Badmintonclub Ganzeveer uit Aarle-Rix-
tel. Stan van der Heijden en Peter van 
Leuken zijn hier mee bezig. Jullie horen 
hier snel nog meer van. 
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 Ouder-kind avond.            door Marlie Fransen  

Op vrijdag avond 11 april was het weer eens tijd voor 
een ouder-kind avond. (Dit was lang geleden) De op-
komst was erg groot. De kinderen wilden maar al te 
graag laten zien wat ze het afgelopen jaar allemaal 
hadden geleerd, Maar ze waren ook benieuwd of hun 
ouders er iets van konden. En ja hoor wat  waren die 
ouders fanatiek.

Om half 7 begonnen we 
met de eerste groep. Zoals 
altijd stond er ook nu een 
warming-up op het pro-
gramma. De jeugdbegelei-
ding had een leuke hinder-
nis baan uitgezet. Na even 
ingelopen te hebben werd 
de groep in twee groepen 
verdeeld, namelijk de ou-
ders en de kinderen. Zij 
mochten tegen elkaar 
gaan strijden. Ze moesten 
door een hoepel kruipen, 
een koprol maken en sla-
lom lopen. Er waren alleen 
maar blije gezichten te zien 
in de zaal. Na de warming-
up was het tijd voor wed-
strijdjes. De kinderen 

mochten nu samen met 
hun vader of moeder spe-
len. Om kwart over 7 kwa-
men de kinderen van de 
tweede groep de zaal in 
met hun ouders. Zij begon-
nen natuurlijk ook met een 
warming-up. Omdat de es-
tafette in de eerste groep 
zo leuk was geweest be-
sloot de begeleiding om 
ook nu een estafette te 
doen.  De ouders werden 
wel nog even gewaar-
schuwd voor blessures, 
maar je kent ze, als ze 
eenmaal aan het rennen 
zijn, zijn ze niet te houden. 
Er werd zo hard gestreden 
dat een valpartij niet uit 

kon blijven en ook de pion-
nen hadden het zwaar te 
verduren. Na deze hylari-
sche warming-up was het 
tijd voor even wat anders.
Iedereen van zowel de 
eerste als de tweede groep 
werd bij elkaar geroepen. 
Er moesten wat kinderen 
in het zonnetje worden ge-
zet. Het was tijd voor de 
prijsuitreiking van de beste 
competitie spelers. Dit wa-
ren bij de meisjes Novi 
Wieland en bij de jongens 
Max Wieland. (De top 10 
van de beste competitie 
spelers kun je vinden op 
pag. 47). Hierna konden 
de wedstrijden beginnen. 
Ook in de wedstrijden ging 
het er fanatiek aan toe. Het 
was een heel gezellig 
avond. 

 
Ja, eindelijk mogen we een keertje met onze kinderen 
mee trainen Wat gezellig en leuk. Zeker als je drie kinde-
ren hebt en ze allemaal eigenlijk niet met mij willen spelen 
want mama kan er toch niets van.
Als je dan met je jongste een wedstrijdje speelt en de 
oudste zit langs de kant jou uit te lachen word ik van bin-
nen toch weer een beetje fanatiek.
Dus de training met de 2 grotere kids gaat van start.
Natuurlijk wil ik aan mijn kinderen laten zien dat ik nog 
steeds van ze kan winnen. Daar moet ik van genieten 
zolang dat nog kan. En natuurlijk geef ik me dan voor de 
volle 100% net zoals volgens mij alle ouders die avond 
hebben gedaan. Wat waren wij ouders fanatiek bij de 
warming up. Ik ook vergetende dat ik geen 18 meer ben 
en in mijn hoofd toch harder kan rennen dan mijn benen 
toelaten dus voordat ik het in de gaten heb lig ik languit op 
de grond. Ja, dat was dus val nr. 1. Dan toch maar een 
wedstrijdje spelen met mijn oudste zoon. Even vergeet ik 
maar gewoon de reden waarom ik jaren en jaren geleden 
ben gestopt met badmintonnen. Oh ja een slechte rug. 
Maar toch maar vol erin, ik sta voor het net en mijn zoon 
staat achter mij en ik hoor hem vol bewondering zeggen 
“mama jij bent goed”. Hahaha missie geslaagd!!!
Nu na zo’n geweldige avond lekker wedstrijdje spelen 
met en tegen je kinderen, die mij nog nooit hebben zien 
badmintonnen weet ik dat ik de volgende dag zal moeten 
boeten met rugklachten.
Maar ik kan iedereen vol overtuiging vertellen.
Ik heb genoten en kan haast niet wachten op de volgende 
ouder kind avond.
Bedankt Mixed  , Diana

“De ouders moesten tegen hun kroost 
een kleine hindernisbaan afleggen. Hier 
werd volop strijd geleverd. Als eerst 
moest men door een hoepel heen, wat 
voor sommige ouders al een letterlijk 
struikelblok was.  Daarna moest een kop-
rol gemaakt worden, dan snel opstaan(ook 
niet altijd even makkelijk).  Als laatste 
moest men slalommen tussen een rij pi-
onnen door. Ook dit was voor enkele ou-
ders niet echt gemakkelijk en er werd met 
enige regelmaat een pion omgetikt.”  
Paul



MINIMIKS  mei 2014MINIMIKS mei 201440 41

HBB Jeugdkampioenschappen

Op Zondag 13 april zijn de 
Jeugdkampioenschappen 
van de Helmondse Bad-
minton Bond (HBB) in 
sporthal Suytkade ge-
speeld. Hier waren de hele 
dag vele fantastische wed-
strijden te zien. Er zat dan 
ook flink wat publiek op de 
tribune. BC Mixed was 
deze keer met een grote 
delegatie aanwezig (20 
kinderen). Vanaf 9.30u 
werden er poule wedstrij-
den gespeeld en vanaf on-
geveer 16.00u werden de 
finales gespeeld.  Het was 
een vermoeiende dag 
maar wel heel erg gezellig, 
het toernooi verliep prima 
op natuurlijk de vervelende 
blessure van Robin na.   

Rond de klok van 17.30u 
werd begonnen met de 
prijsuitreiking in de Waran-
dezaal van Suytkade. Voor 
BC Mixed vielen Brady 
Bots, Meike van Zutven, 
Vince van Mierlo, Novi 
Wieland, Anke van Dijk en 
Max Wieland in de prijzen. 
Na afloop van de prijsuit-
reiking van de HBB Jeugd-
kampioenschappen zijn 
ook nog de competitie-
teams die kampioen zijn 
geworden, afgelopen sei-
zoen, gehuldigd. De dag 
was een groot succes. We 
hopen volgend jaar met 
nog meer kinderen het 
toernooi te bezoeken en 
natuurlijk op nog meer prij-
zen.  

Alle deelnemers van BC 
Mixed

De HBB Kampioenen van 
2014. Anne van Leuken 
(Con Brio) en Erwin Bou-
dewijns (BC Mierlo).
Beide hebben afgelopen 
jaar senioren gespeeld
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 Cursus jeugdbegeleiding  door Stan vd Heijden

Zaterdagochtend 29 maart stond de tweede te-
rugkomdag van dit seizoen op de planning. On-
der leiding van Marlie Fransen. - Op een terug-
komdag worden alle jeugdbegeleiders bijgeschoold 
zodat ze op een juiste manier training kunnen geven 
aan onze jeugdleden. Hierbij passeren zowel de sla-
gen als de tactiek de revue -.

Deze keer stond het onder-
deel tactiek op de plan-
ning. Rond kwart over ne-
gen begonnen we eerst 
met het doornemen van de 
planning voor die ochtend 
waarna de eerste oefenin-
gen al snel volgde.
Het uitleggen (en vooral 
het laten begrijpen) van 
tactiek is lastiger als het 
demonstreren van een 
slag.
Een slag kun je gemakke-
lijk visueel maken, terwijl 
bij tactiek de kunst is om 
iets ingewikkelds heel een-
voudig uit te kunnen leg-
gen.
Om de oefeningen duide-
lijk te maken had Marlie 
prachtige video’s gevon-
den waarop echte profes-
sionals uit China de oefe-

ningen voor doen. Om de 
video’s nog wat meer 
kracht bij te zetten had 
Marlie de video’s voorzien 
van Nederlandse onderti-
teling. (Er zat wel geluid bij 
de video’s, maar ik denk 
dat je sneller een bord mi-
hoen hebt ontrafeld dan 
dat je eruit kon halen wat 
ze bedoelden; erg handig 
dus!)

Voor ons was het nu ook 
een stuk makkelijker om 
met de oefeningen aan de 
slag te gaan.
Door de opbouw van de 
oefening kon je stapsge-
wijs het door-draai-sy-
steem van de dubbel heel 
begrijpbaar opbouwen. 

Ook nieuw deze keer was 
het kokeren. We hebben 
voortaan de beschikking 
over een 16 tal kokers. 
Hiermee kunnen we als 
trainer zijnde de kinderen 
precies aangeven waar we 
de shuttle willen hebben. 
Zo is het mogelijk om een 
oefening met lastige aan-
geef hoeken toch uit te 
voeren. (De oefening valt 
niet stil doordat er een slag 
verkeerd geslagen wordt 
en het tempo van de oefe-
ning is gemakkelijk te do-
seren). 
Zo dat was het weer voor 
deze terugkomdag, tot de 
volgende keer!Waar: Bemmerstraat 6 (Bij Fam. vd Vegt)

Hoe laat: 10.00 uur - 17.00 uur
Zorg voor goede zin

Kleren die vies en nat mogen worden
Dat je goed uitgerust bent

En een stevig ontbijt hebt gehad.
Voor eten en drinken wordt gezorgd!

Uitslagen HBB 
jeugdkampioen-
schappen enkelspel
Heren enkel A
3/4 Max Wieland.

Dames enkel A
2 Anke van Dijk

Heren enkel D
3/4 Thomas vd Molengraaf

Dames enkel D 
2 Novi Wieland
3/4 Meike van Zutven
3/4 Robin Slaets

Heren enkel P
1 Brady Bots
3/4 Lucas van Deursen
3/4 Olaf van Gelder

Vrijdag 20 Juni 2014

Vrien
jesavo

nd

Breng je vriendje 
of vriendinnetje 
mee
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Bas 

van 

Liesh
out

Hallo ik ben Andrew Bots,
Ik ben samen met mijn 
broers Calvin en Brady lid 
van Mixed.
Ik speel competitie en ik 
vind het heel leuk.
Mijn moeder en mijn tante 
hebben ook altijd badmin-
ton gespeeld.Mijn tante is 
Marjan Muller. Mijn moe-
der is Diana Bots en is sa-
men met Angela van Gel-
der de coach van mijn 
team.

Het kamp van mixed vond 
ik erg leuk.
Ik ben geboren op 14 juli 
2005 en ben dus 8 jaar 
oud.
Ik zit op de Raagten in 
groep 5 bij juffrouw Maria.
Ik zit sinds kort ook bij de 
scouting in Beek en Donk.
Ik hou van buiten spelen, 
fietsen en zwemmen.
Wij gaan meestal op va-
kantie met de caravan naar 
Frankrijk maar dit jaar 

wordt het Spanje.
Wat ik later wil worden 
weet ik nog niet ik vindt ei-
genlijk heel veel dingen 
leuk.
Ik vind het heel fijn om in 
de vakantie lekker naar 
een subtropisch zwembad 
te gaan waar ze ook een 
wildwaterbaan hebben dit 
vind ik het leukst om dat 
samen met mijn nicht She-
relynn en haar vriend Bob 
te doen en natuurlijk mijn 
twee broers.
Ik kijk graag naar kinder-
programma’s op tv maar 
naar een bioscoop gaan is 
nog veel leuker.

Nieuwe jeugdleden

Suzie Coppens is 6 jaar en zit op Kindcentrum De Raagten. 
Ze zit in groep 3 bij juffrouw Miranda en juffrouw Wilma. Zelf wil 
ze later ook juffrouw worden. 
Suzie is gaan badmintonnen omdat het haar heel leuk leek, haar 
vader (Martijn) en opa (Jan) hebben vroeger ook gebadmin-
tond. Ook zij speelden bij BC Mixed. (Opa Jan heeft vroeger 
zelfs de minimiksen gedrukt, red.) Bij Mixed kent ze Marik en 

Mirne Jansen.Suzie vindt badmintonnen bij BC Mixed super 
leuk. Opslaan vindt ze heel leuk maar ook alle andere din-
gen. Suzie heeft zich al meteen opgegeven voor de com-
petitie en ze gaat komend seizoen dan ook spelen in 
Mixed 5. Naast badminton zit ze ook nog op ballet, ze 

tekent graag en ze speelt graag op de wii.

Joran Jansen  is 14 jaar en zit in het tweede leerjaar van de 
Commanderij Laarbeek. Allebei zijn zusjes en zijn broertje zit-
ten ook al bij BC Mixed, dus het leek hem ook wel leuk om mee 
te gaan doen.
Inmiddels vindt hij het kei leuk. BC Mixed is volgens Joran een 
gezellige club en ze organiseren leuke activiteiten. Ook Joran 
gaat na de zomer al competitie spelen en dat lijkt hem erg leuk. 
Hij houdt ervan om thuis te hobbyen met vanalles en  nog 
wat. Ook zorgt hij graag voor de dieren.

Eva Kuipers is 14 
jaar en zit op het 
Commanderij Colle-
ge in Gemert. Ze zit 
in de eerste klas bij mevr. Admiraal. Ze wil later graag in 
de verzorging gaan werken. Eva wilde graag gaan 
sporten en badminton leek haar wel  leuk. Anne Meu-
lensteen is haar vriendin en zodoende kwam ze bij 
Mixed terecht. Ze vindt het nu heel erg leuk en wil in de 
toekomst ook competiitie gaan spelen. Andere hobby’s 
heeft ze niet echt, maar ze spreekt graag af met vrien-
den en vriendinnen. 
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Top 10, beste competitiespelers

Scoringspercentages  Jongens

TOTAAL
s w %

1 Max Wieland 12 11 91
2 Nick Meulensteen 30 23 76,7
3 Noah Hollanders 17 13 76,5
4 Calvin Bots 40 29 72,5
5 Brady Bots 25 18 72
6 Bas Fransen 24 17 70,8
7 Andrew Bots 24 16 66,7
8 Koss vd Wijdeven 23 15 65,2
9 Michael Hollanders 36 23 63,9
10 Tim v Lieshout 24 15 62,5

 

Scoringspercentages  Meisjes

TOTAAL
s w %

1 Novi Wieland 20 20 100
2 Meike v Zutven 26 21 80,8
3 Kelly de Louw 42 33 78,6
4 Pleun Schenk 42 32 76,2
5 Robin Slaets 24 16 66,7
6 Anke v Dijk 21 12 57,1
7 Veerle v Riet 21 11 52,4
8 Jadzia Spaan 26 13 50
9 Sanne v Lieshout 16 7 43,8
10 Leslie Heerdink 31 13 41,9

 

Uitslagen
Datum. Team     Stand

30/03 Mixed 1 - Mierlo 1        3-5

Mixed 2 - Raaijmeppers 1        4-4

Boemerang 4 - Mixed 5        0-8

Tijdens de ouder/kind avond 
werden de beste competitie 
spelers en speelsters in het 
zonnetje gezet. De 1ste plaats 
werd beloond met een mooie 
beker en de nummers 2 en 3 
kregen een mooie oorkonde.

Mixed 3 eindigde op een 
keurige tweede plaats. 
Anne S, Anne vd L, Robin,
Leslie, Calvin, Nick M en 
Nick vd E. wisten 10 van 
de 16 wedstrijden te win-
nen. Tegen Mierlo 7 werd 
er 1 keer gelijk gespeeld. 
En er werd dus 5 keer ver-
loren. Eén keer van  Phoe-
nix 2 en 4 keer van BCAB. 
Het team van BCAB was 
duidelijk een maatje te 
groot. Dit team heeft alles 
gewonnen met 8-0 en 7-1. 
Alleen tegen mixed 3 werd 
het op 12 januari 6-2.

Mixed 1
A-klasse

Jeugdcompetitie overzicht    door Marlie

De Jeugdcompetitie is weer ten einde. Jammerge-
noeg geen kampioenen dit jaar maar wel 4 keer een 
mooie tweede plek. Een overzicht van het afgelopen 
seizoen.

Mixed 1 (Bas, Bas, Max, 
Veerle, Marieke en Anke) 
is het vaandelteam in de 
jeugdcompetitie voor 
Mixed. Zij Zijn begonnen in 
de AB klasse en slaagden 
er ook dit jaar weer in om in 
de A klasse te eindigen. In 
deze klasse kreeg Mixed, 3 
keer een team van Mierlo 
tegen. Helaas wisten ze 
net niet van Mierlo 2 te win-
nen, het werd 5-3 na een 
heel erg spannende wed-
strijd. Samen met Mierlo 1 
eindige mixed 1 tenslotte 
op een gedeelde tweede 
plaats. In deze onderlinge 
wedstrijd verloor mixed 
nipt met 5-3 maar gelukkig 
liet Mierlo 1 veel punten lig-
gen tegen Mierlo 2. 

Mixed 2
C-klasse

Mixed 2 had had het dit 
jaar heel erg moeilijk. Het 
team van Lieke, Sanne, 
Anne, Indy, Michael, 
Jurrien en Vince wist maar 
één keer te winnen van 
Raaijmeppers 1 en speel-
de twee keer gelijk tegen 

Mixed 3
C-klasse

wederom Raaijmeppers 1 
en Gemert 1. Ondanks de 
winst op de Raaijmeppers 
zijn ze net niet boven dit 
team geeindigd. Gemert 1 
wisten ze gelukkig nog wel 
achter zich te houden. Een 
vijfde plek is het eindresul-
taat. 

Mixed 4
G-klasse

In de G klasse was het net 
als vorig jaar weer ontzet-
tend spannend. Het ge-
vecht om het kampioen-
schap ging tussen Mixed 4 
(Novi, Meike, Jadzia, Bra-
dy, Koss en Tim)  en BCAB 
5. Beide teams wonnen 
tegen alle andere teams 
en de eerste keer tegen el-
kaar werd het 4-4.
De tweede onderlinge 
wedstrijd werd dus beslis-
send.  Helaas verloor 
Mixed 4 nu met 6-2.  Ook 
nu weer een mooie tweede 
plek voor Mixed. 

Mixed 5
H-klasse

Het team van Kelly, Pleun, 
Olaf, Noah, Lucas en En-
drew wist maar liefst tien 
keer te winnen, vier keer 
gelijk te spelen en maar 
één keer te verliezen. 
Mierlo 9 was hun naaste 
concurrent. Tegen hen 
werd er twee keer gelijk 
gespeeld en één keer net 
verloren. Bakel en Con 
Brio wisten van Mixed ook 
nog een puntje af te pak-
ken. Mierlo won helaas 
verder alles, dus ook een 
keurige tweede plaats voor 
Mixed 5. 
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Jeugdteams seizoen 2014-2015

Mixed 1
klasse:
1 Lieke Fransen
2 Sanne v Lieshout
3 Indy Raaijmakers
4 Robin Slaets
1 Michael Hollanders
2 Calvin Bots
3 Vince van Mierlo
Begeleiders:
Rob Hollanders
Ton Slaets

Mixed 2
klasse:
1 Jadzia Spaan
2 Leslie Heerdink
3 Anne Meulensteen
1 Brady Bots
2 Koss vd Wijdeven
3 Nick Meulensteen
Begeleiders:
Marian vd Wildenberg
Marieke v Turnhout/
Wendy Verbrugge

Mixed 3
klasse:
1 Anne Slaets
2 Meike van Zutven
3 Novi Wieland
4 Eefje van Bommel
1 Thomas vd Molengraaf
2 Joran Jansen
3 Tim v Lieshout
Begeleiders:
Monika Slaets
Remy Wieland

Mixed 4
klasse:
1 Kelly de Louw
2 Romy Versteegen
3 Imke de Beer
4 Jente Jansen
1 Andrew Bots
2 Olaf v Gelder
3 Lucas van Deursen
4 Pleun Schenk
Begeleiders:
Diana Bots
Angela van Gelder

Mixed 5
klasse:
1 Neva vd Vorst
2 Mirne Jansen
3 Suzie Coppens
4 Lisa Versteegen
1 Finn vd Wijdeven
2 Sem Mulder
3 Marik Jansen

Begeleiders:
Teun van de Vorst

De klasse indeling is op dit moment nog niet bekend, 
deze volgt na de vergadering van de competitieleiders.

C-klasse
1 Helden 1 15-80

2 Phoenix 1 15-79

3 Mierlo 4 15-69

4 Raaijmeppers 1 15-52

5 Mixed 2 15-43

6 Gemert 1 15-37

F-klasse
1 BCAB 4 16-117

2 Mixed 3 16-68

3 Phoenix 2 16-62

4 Mierlo 7 16-52

5 Bakel 1 16-21

G-klasse
1 BCAB 5 12-79

2 Mixed 4 12-69

3 Mierlo 8 12-53

4 Hanevoet 2 12-46

5 Boemerang 3 12-39

6 Phoenix 3 12-25

7 BCV’73 2 12-25

Einduitslag  jeugdcompetitie 

H-klasse
1 Mierlo 9 15-103

2 Mixed 5 15-83

3 Bakel 2 15-64

4 Boemerang 4 15-51

5 Con Brio 4 15-39

6 Phoenix 4 15-20

A-klasse
1 Mierlo 2 3-19

2 Mixed 1 3-11

3 Mierlo 1 3-11

4 Mierlo 3 3-07

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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Prikbord

23 mei 

‘Unieke’ Selfie!
BC Mixed bedankt !

13 juni 2014,             21.00 uur

Spanje -Nederland in deKantine!

Piet van Thielplein 11
5741 CP  

Beek en Donk
Tel.: 0492-465456

www.yoursfashion.nl
E-mail: 

info@yoursfashion.nl

      
    2

5 Mei

Finale bekerwedstrijd
en 

en huldiging.

Aanvang 13.00 uur.

Prijsuitreiking 16.00 uur

Hussel
toernooi
Senioren

Kruiswoordpuzzel

1) Verdediger van Oranje: 
Deryl...
2) Op welk dier is de mas-
cotte gebaseerd
3) Land op het WK uit 
Zuid-Amerika
4) Doelman van Duitsland
5) Welke kleur heeft het 
shirt van Spanje
6) Land op het WK uit 
noord Europa
7) Middenvelder van Oran-
je: ..... Schaars
8) De Nederlandse Voet-
bal Bond

9) Middenvelder van Oran-
je: ... de Jong
10) Land op het WK uit 
Afrika
11) Horizontaal: Verediger 
van Oranje: Daley ....
11) Verticaal: Hoofdstad 
van Brazilië en  tevens 
speelstad tijdens het WK
12) De wereld voetbal 
bond
13) Hoe heet een grote 
groep supporters
14) Verdediger van Duits-
land.

15) Speelstad en ook be-
kend van het carnaval
16) VertWelke kleur heeft 
het shirt van Brazilië
17) Land op het WK uit 
midden- Europa
18) Ander woord voor 
doelman
19) Met hoeveel spelers 
speel je voetbal
20) Een Bruzuco is een ....
21) Een ander woord voor 
supporter.
22) Land op het WK uit 
oost Europa

WK Voetbal 2014
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