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De medewerkers 
aan deze Minimiks:
Ruud Fransen, Bas Fransen, 
Jan Driessens, Rien van 
Kessel, e.v.a.

Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk
Verschijnt acht keer per jaar. Oplage: 105 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.

Enkele jeugdleden van BC Mixed sa-
men met turner Yuri van Gelder tijdens 
de opening van Sporthal D’n Ekker
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Van de redactie...

Redactie
Dick Paulussen
Marlie Fransen

Angela van Gelder
Arne van de Wijdeven

 
 Agenda

5 april: Feestavond
6 april: HBC Phoenix voorjaars teamtoernooi
11 april: Ouder kind avond Jeugd
13 april: HBB jeugdkampioenschappen.
20 juni: Vriendjesavond Jeugd
11 juli: Laatste avond seizoen.

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

Eva Kuipers
Roy van Beckum

Suzie Coppens
Pedro van Gaans

Joran Jansen
Tim Lahiaije

Teun vd Vorst
Katja vd Vorst
Talita van Erp

Gertjan Raaijmakers
Mirjam vd Wijdeven

Marianne van Dijk - Swinkels
Irma vd Meeberg

Yorg Peters
Nikki van de Rijt
Kristy van Alphen
Toon Smits
Justin Moyle

Van NSL naar SL: Niemand
Van SL naar NSL: Arne vd Wijdeven

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes To-

taal
Jeugd 26 29 55
Senioren 47 53 100

Ereleden 1 5 6
Totaal: 48 58 26 29 161

 
   Beste badmintonners en vrienden van het badminton.

Het einde van dit badmintonseizoen komt er alweer aan. Voor de 

competitie tenminste. We kunnen gelukkig tot diep in de lente en 

vroeg in de zomer nog in de zaal terecht. Competitie technisch 

gaat het allemaal heel aardig tot best goed. We verwachten bij 

de jeugd een flink aantal zilveren medailles in de competitie en 

er is zelfs nog een kans op een kampioen. Bij de senioren gaat 

het ook nog spannend worden. We hebben een hele duidelijke 

kampioenskandidaat en een paar stevige runner-ups.

 
Tot ieders vreugde heeft de Mixed promotiemachine ook goed 

gewerkt want er komen weer nieuwe leden bij. Welkom allemaal.

 
Kriebelt het bij jullie ook al zo? Warmte in de lucht (tenminste op 

de dag dat ik dit schrijf). De meteorologische lente begon op 1 

maart en de dag van het verschijnen van deze minimiks besluit 

de kalender ook dat het lente is. Bij mij in de tuin staat de tulpen-

boom al tijden in bloei en overal worden krokus en narcis gespot. 

Weer van slag? Of misschien juist de oppepper die we allemaal 

nodig lijken te hebben na een regenachtig 2013? Nu het lente 

wordt zal onze zaal waarschijnlijk wat eerder leeg zijn en mis-

schien lastiger gevuld worden.  

 Het is allemaal net hoe je er tegenaan kijkt. Ik verwijs in zulk 

een geval graag naar een kort managementverhaal dat ik eens 

las.
Twee verkopers voor een schoenenmerk worden naar Afrika 

gestuurt voor marktonderzoek. De ene een geboren pessimist 

en de andere een geboren optimist. Na een week belt de direc-

teur naar beiden om te vragen hoe het ervoor staat. “hopeloze 

zaak”zegt de pessimist, “niemand draagt hier schoenen”. “gewel-

dige kansen” zegt de optimist, “niemand draagt hier schoenen”.

Is onze badmintonzaal half leeg, of juist half vol? Och eigenlijk 

maakt het helemaal niets uit. Als de sporters maar fijn kunnen 

sporten, de kijkers fijn kunnen kijken, en de barbezoekers fijn 

kunnen barren.

Prettige lente allemaal.
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Van jullie voorzitter Bestuursmededelingen

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed 
d.d. 06-02-2014
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 uitgega-
ne stukken
Ingekomen: • Uitnodiging 
Phoenix toernooi op 6 
April.• Uitnodiging Miecon 
toernooi op 16 Maart. •Uit-
nodiging BCAB toernooi, 
ook op 6 April.
Uitgegaan: •Niets.

3.Notulen bestuursver-
gadering d.d. 17 Decem-
ber 2013  
•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4.Financien
•De gemeente heeft de 
vrijdag van de kerstshow 
en de baan, die we aan het 
begin van het seizoen niet 
konden gebruiken, terug-
betaald. •De subsidie voor 
2014 is toegekend.
•De incasso via Iban heeft 
geen problemen opgele-
verd.
 
5.Ledenbestand
•Gestopt: Yorg Peters, Nik-

ki van de Rijt, Kristy van 
Alphen, Toon Smits en 
Justin Moyle.• Van NSL 
naar SL: niemand.
•Van SL naar NSL: Arne 
van de Wijdeven. •Nieuw: 
Mirjam van de Wijdeven, 
Marianne van Dijk en Irma 
van de Meeberg.
• We hebben besloten het 
inschrijfgeld te laten ver-
vallen.

6.Commissies 
•Recr.   –Er is een eerste 
opzetje gemaakt voor de 
beginnerscursus,
dit wordt met Jan en Dora 
doorgesproken. Ton zorgt 
voor een stukje in onze 
plaatselijke pers.
•JC:  -Het 2e overleg tus-
sen de JC en de teambe-
geleiders is geweest.
Vrijdag 7 Februari verga-
dert de JC om dat verder 
door te spreken. Verder 
staan op de agenda de 
jeugddag en de mogelijk-
heid voor een open jeugd-
toernooi. Daarvoor moet 
wel eerst de HBB worden 
benaderd voor een moge-
lijke datum.

-De mogelijkheid voor 
meer terugkomdagen 
wordt onderzocht.
•Bac:  -De boodschappen 
voor de kaderavond zijn 
geregeld. •TC:    -een evt. 
husseltoernooitje bespre-
ken met Mascha en Ma-
rieke.                           
                
7. Kaderavond
•Verder doorgesproken. 

8. Rondvraag
•De volgende vergadering 
is op maandag 10 Maart.

9. Sluiting
•Ton sluit de vergadering 
om 23.10 uur.

We zitten wat dit seizoen van BC Mixed betreft in het 
na-Kwizut-tijdperk. Maar ook dan is er bij onze vereni-
ging vanalles te beleven. Begin februari bijvoorbeeld 
was het weer tijd voor de jaarlijkse Kaderavond. Een 
bedankavond voor het fantastische werk wat al onze 
enthousiaste vrijwiligers het hele jaar door doen, aan-
geboden door het bestuur. Verderop een verslagje, 
maar meer dan het vermelden waard is natuurlijk de 
uitreiking van de Jan Driessens Vrijwilligers Award   

                aan Mascha Hoeks. 

Het einde van het seizoen nadert ook voor de jeugd en senioren com-
petitieteams. Op dit moment is het vooruitzicht dat we dit jaar hooguit 
één kampioenschap mogen vieren. Het team wat daar kans op maakt 
is Mixed 6 in de vierde klasse van de seniorencompetitie. Over de ge-
hele competitie doet Mixed wel heel goed mee (een enkele uitzonde-
ring daargelaten) en verloopt de competitie tot nu zeer goed. De com-
petitie commissie en de jeugdcommissie zullen binnenkort iedereen 
weer benaderen voor het nieuwe seizoen.

Over enkele weken staat onze jaarlijkse feestavond voor de deur. Later 
dan anders en anders dan anders. Normaal gingen we in oktober in 
polonaise door een feestzaal, nu heeft de BAC besloten om de feest-
avond in april te organiseren omdat daarmee de evenementen van 
Mixed beter over het seizoen verdeeld zijn. Ook nieuw is de locatie: 
onze eigen kantine. Iets wat ‘vroeger’, ‘in mijn tijd’ heel gebruikelijk en 
ontzettend gezellig was. Ik kijk er dan ook naar uit en hoop op een gro-
te opkomst. Want hoe meer Mixedleden hoe meer vreugd!!!
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Indy Raaijmakers
Ruud Fransen
Mascha Hoeks
Marlene Megens
Marije Daems
Maikel Iven
Mirjam van de Wijdeven
Gert Lahaije
Evi van Rixtel
Jan Driessens
Sonja van Erp
Leslie Heerdink
Jurrien Hendrikx
Marian v d Wildenberg
Ron van der Pas
Henny Spaan
Riky van Maaren

13-apr
15-apr
16-apr
17-apr
20-apr
23-apr
26-apr
30-apr
3-mei
7-mei
7-mei
8-mei
8-mei
11-mei
13-mei
14-mei
19-mei

Meike Iven
Stan Iven
Canto Swinkels
Martijn van Oeffel
George Permis Levyssohn
Joran Jansen
Kristie van Osch
Calvin Bots
Geri Marinussen
Ellen Kuhn
Vera v d Crommenacker
Remy Wieland

19-mrt
19-mrt
22-mrt
22-mrt
25-mrt
26-mrt
30-mrt
2-apr
6-apr
6-apr
8-apr
10-apr

Allen van harte gefeliciteerd

Van onze trainer

Sneller, doelgerichter, niet zolang stil-
staan, meer aandacht voor het spel….
Samengevatte termen die we hebben besproken , bestuur en 
trainer.
Goed om terug en vooruit te kijken wat zijn de doelen, wat is 
de ervaring en waar zitten de verbeterpunten die nut hebben.
Trainen doe je om er beter van te worden en op nivo te blijven.

Trainen doe je om tegenstand te kunnen bieden aan je opponent……en om te 
winnen.
Dat laatste mag je dan wel benoemen maar het mag nooit ten koste gaan van de 
spelvreugde, teamspirit en clubbelang.
Alles moet ‘in ballans zijn” dan heb je het meest van alles….
Mijn invulling gaat ervan uit dat we daar waar nodig aanpassingen doen.
Hiermee vullen jullie zelf de inhoud van een training.
Ik heb een thema  b.v.  dubbelspel of mix of de single.
Dat trainen we, en ik kijk of  we met jouw spel nog wat meer  kunnen …of verfijnen.
Daar waar nodig aanpassen, tactieken bespreken, voor- en nadelen afwegen van 
je spel.
Dit alles moet er toe lijden dat jij het maximale rendement uit je spel kunt halen.
Ik heb liever dat je fouten op de training laat zien dan in de wedstrijden, liever op 
de vrijdag, dan op je competitieavond, want dan moet je er staan.
Maak gebruik van de trainingen, ik ben er voor jou en je spel.

groetjes FransBreng daarom nu je stem uit via www.leukste-
sportvereniging.nl. Je kunt met je stem zelf 
ook mooie prijzen mee winnen zoals een ta-
blet, wellnessdagen etc.
Daarnaast wordt er voor iedere stem waarbij 
toestemming wordt gegeven voor het ontvan-
gen van nieuwsbrieven € 0,05 betaald door 
de organisatie van de verkiezing aan de stich-
ting Spieren voor Spieren. Maar u kunt ook 
stemmen zonder de nieuwsbrieven van part-
ners te gaan ontvangen. Stem nu via www.
leukstesportvereniging.nl
Alvast hartelijk dank!          
Bestuur BC Mixed

Beste mensen,
Tot en met 26 mei 2014 kan er op BC Mixed gestemd worden bij de Verkiezing  
van de Leukste Sportvereniging van de gemeente Laarbeek. Uiteraard willen 
we die titel graag winnen.

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693 
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to’s van het legendarische 
weekend nog eens voorbij 
kwamen. Er was voldoen-
de te drinken en ook de 
heerlijke worstenbroodjes, 
specialiteit van het huis, 
kwamen weer voorbij. 
In de loop van de avond 
heeft Ties het woord ge-
nomen namens de organi-
satie en iedereen nog-
maals bedankt voor de 
geweldige samenwerking 
en inzet, daarna heeft hij 
onder luid applaus de 
cheque aan Ton en Anja 

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

www.lifestyle-
centerlaarbeek.nl

info@ lifestyle-
centerlaarbeek.nl

After party kwizut           door Ruud Fransen

Na het geweldige Kwizut 
weekend riep Ties van 
Oorsouw dat hij voor alle 
vrijwilligers nog een avond 
zou gaan regelen. En hij 
hield woord, op 30 januari 
was iedereen welkom bij 
Culinair kookpunt Brabant 
langs het kanaal. Gelukkig 
waren vele vrijwilligers in 
de gelegenheid om aanwe-
zig te zijn waardoor het erg 
gezellig is geworden.
De Kwizut organisatie had 
een beamer en scherm ge-
regeld zodat alle mooie fo-

overhandigd. Onze voor-
zitter nam daarna de mi-
crofoon over waarna ook 
hij alle vrijwilligers en de 
Kwizut organisatie be-
dankte voor een geweldige 
ervaring die onze club ook 
nog eens een hele mooie 
kasbijdrage heeft opgele-
verd. 

Daarna werd de speciale 
Minimiks, Kwizut-editie, 
aan de organisatie gege-
ven en kregen alle vrijwilli-
gers uit handen van Ton en 
Anja een dinerbon om een 
keer lekker bij Uniek te 
gaan eten. 
Dat dit door iedereen 
enorm werd gewaardeerd 
moge duidelijk zijn.
Daarna was het, zoals dat 
zo mooi heet, nog lang on-
rustig en erg gezellig in het 
café gedeelte van kook-
punt Brabant.
Organisatie van Kwizut, 
bedankt voor een geweldi-
ge avond.
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Kaderavond                 door Angela van Gelder

Jongens of de meiden

Yes, het is weer zover. Een 
gezellig feestje bij BC 
Mixed voor alle vrijwilligers 
en de partners. Wat zal het 
bestuur deze keer weer 
bedacht hebben voor ons. 
Vast iets leuks.
Na een bakkie koffie/thee 
met wat lekkers erbij steekt 
onze voorzitter van wal. Hij 
staat klaar met twee enve-
loppen met daar in de 
Mixut vragen.

Evenals vorig jaar wordt de 
groep in tweeën gesplitst. 
De jongens tegen de mei-
den. Natuurlijk wilden de 
mannen revanche voor het 
nipte verlies van vorig jaar. 
In het laatste spel werden 

de heren verslagen door 
een stukje tactiek van de 
dames. Dit jaar misschien 
meer geluk?
Na alle categorieën beke-
ken te hebben moest de 
joker worden ingezet. Het 
rode draad spel was scrab-
ble. Hierbij werd om en om 
door ieder teamlid een 
woord gelegd binnen een 
bepaalde tijd.  
Het eerste spel was een 
technisch spel. Door lo-
gisch nadenken en met 
een aantal attributen was 
het de bedoeling om iets 
langs een draadje van de 
ene kant naar de andere 
kant te krijgen. De heren 
hebben hun hoofd gebro-
ken om een zeer techni-
sche oplossing te beden-
ken terwijl de dames op 
een blondjes manier met 
een rol plakband het voor 
elkaar kregen om de op-
dracht goed uit te voeren 
dit tot ongenoegen van de 
heren die het niet voor el-
kaar kregen om ook maar 
twee meter ver te komen.
Ondertussen werd ook 
nog gewerkt aan een puz-

zel via letter, cijfers en 
sommen moest een straat-
naam gevonden worden. 
Dit werd met een zeer 
cryptische omschrijving 
omschreven.
Hierna werden de kuiten 
ingesmeerd, tijd om 
touw(tje) te springen. De 
opdracht was om in drie 
beurten met zoveel moge-
lijk mensen zo vaak moge-
lijk over het touw te sprin-
gen zonder een fout te ma-
ken. Natuurlijk was dit ap-
peltje eitje voor de dames, 
hoewel de heren toch vrij 
dichtbij waren.
Hierna was het tijd voor het 
bouwen van shuttle toren-
tjes. Dit moest een makkie 
worden voor de dames die 
in het eerste uur de aller-
kleinsten trainen. Hier wor-
den namelijk heel wat 

‘boompjes’ gebouwd. De 
ervaring leert dat je onge-
veer zes of zeven shuttles 
kunt stapelen zonder dat 
ze schuin gaan hangen. De 
toren moest dus gestabili-
seerd worden. De ver-
wachting was dat de heren 
hier wel een adequate op-
lossing voor zouden vin-
den maar die bleven maar 
proberen om  zonder on-

dersteuning een toren te 
bouwen. De dames had-
den het eens even beke-
ken. Drie of vier torens te-
gen elkaar aan was geen 
optie. Maar beginnen met 
drie torens en daarna één 
toren er boven op leek de 
juiste oplossing. Dit bete-
kende dan ook winst voor 
de dames. Dat was dus in-
middels het derde punt 

voor de dames en heren 
stonden nog steeds op nul.
In de pauze werden Toon 
en Annie nog even in het 
zonnetje gezet. Zij zorgen 
er steeds voor dat we op 
deze leuke locatie onze ka-
deravond kunnen organi-
seren. Ook wordt de vrijwil-
ligers award uitgereikt. Dit 
keer aan weer een ex-be-
stuurslid en wel Mascha 
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Jongens of de meiden

Oorsprong kaderavond  door Rien van Kessel

De afgelopen kaderavond was voor mij reden om eens in 
het verleden van deze activiteit te duiken. 

 
De basis van de huidige 
kaderavond ligt in een dis-
cussie in 1986 binnen het 
toenmalige bestuur over 
de onkostenvergoeding 
van het bestuur en kader. 
Het bestuur wilde een vast 
vergoedingsbedrag voor 
bestuur en de twee Ver-
eningscompetitie leiders. 
De penningmeester (Rien) 
zag meer in een kader-in-
fo-avond voor alle kaderle-
den en geen aparte ver-
goeding. Kaderleden zou-
den ervaringen uit hun 
commissies met elkaar 
kunnen uitwisselen onder 
het genot van een drankje 
en hapje.  
1986 was ook het jaar dat 
Mixed 25 jaar bestond. Er 
werd door veel mensen 
hard gewerkt om er een 
leuk jubileum van te ma-
ken. Aan begeleiders geen 

gebrek. Dit was aanleiding 
voor het bestuur om een 
enquêteformulier op te 
stellen voor de kaderleden 
om te polsen of er voor een 
kader-info-avond interesse 
was. De uitslag is niet meer 
te achterhalen, maar de 
discussie ebde langzaam-
aan weg.  
Het werd november 1993 
toen Jan Driessens als 
voorzitter het idee opperde 

voor 'een kaderavond met 
spelletjes voor alle kader- 
en ex kaderleden die wel-
licht een jaarlijks karakter 
zou krijgen'. Het toenmali-
ge bestuur zag hier wel 
wat in maar wilde de ex 
kaderleden er buiten laten. 
Toch duurde het nog tot 
september 1995 voordat 
de eerste kaderavond een 
feit was. Het naderende ju-
bileum van Mixed (35 jaar) 
was reden om de kader-
avond daadwerkelijk van 
start te laten gaan. Jan gaf 
als reden op de ledenver-
gadering; om de commis-
sies en kader meer bij de 
verenigingsorganisatie te 
betrekken en daardoor de 
onderlinge samenwerking 
te bevorderen en te verbe-
teren. Het werd een gezel-
lige avond waar zo'n 30 
vrijwilligers op af kwamen 
en had als thema 'casino-
spelen'. De organisatie van 

Hoeks. Mascha geweldig 
en zeer verdient. Na de no-
dige felicitaties en kussen, 
gaat de voorzitter weer 
verder met Mixut.
Het volgende onderdeel 
was hoepelen. Bij de da-
mes was wel te zien en te 
merken dat de heupen 
vroeger toch wel iets soe-
peler waren. Maar na enig 
oefenen vielen we van de 
ene verbazing in de ande-
re. Vooral Diana bleek nog 

steeds talent te hebben, 
ligt het aan het buitenlands 
bloed? Maar ook Monika 
en Marlie wisten wel raad 
met de hoepel. Ook de he-
ren hebben goed geoe-
fend maar toch kwamen ze 
niet zo ver als de dames. 
Hoppa, alweer een punt 
voor de meiden. Toen was 
de puzzel aan de beurt. En 
ja wel hoor, de dames wa-
ren het eerste met het inle-
veren van het woord. Weer 

een punt voor de dames. 
Toen kwam de uitslag van 
het rode draad spel. Word 
het een bagel of te wijl een 
whitewash voor de da-
mes?  En ja hoor, de da-
mes of nee helaas, de he-
ren hebben scrabble ge-
wonnen. Ach ja, dat mocht 
ook wel. Stel voor dat ze 
alles hadden verloren dan 
zou het lang zo gezellig 
niet meer zijn.
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serieus poppenkastspel, 
lagen anderen (met name 
Stan) letterlijk onder de ta-
fel van het lachen.   
In 2011 legde Jan Dries-
sens zijn vrijwilligerstaken 
neer en werd hij op de ka-
deravond vrijwilliger van 
2011. Vanaf die tijd werd 
deze benoeming omge-
doopt tot de ‘Jan Dries-
sens vrijwilligers-award’. 

Dit verhaal is opgenomen 
in de geschiedenis-tijdlijn 
op de website 

 

de kaderavond viel eigen-
lijk onder de BAK, maar 
ook deze vrijwilligers voel-
de zich op deze avond als 
genodigde. Daarom werd 
besloten dat de BAK de 
voorbereidingen op zich 
nam en de avond zelf werd 
door het bestuur verzorgd. 
Een jaar later was de op-
komst slechts de helft van 
die van 1995. In het club-
blad schreef Rien 'er 
schande van'. Vooral het 
zonder af te melden weg-
blijven stoorde de organi-
satie. 
In 1999 werd de kader-
avond van het einde van 
het jaar naar het begin van 
het jaar verschoven, voort-
aan in april.  
Nog voor dat er een kader-
avond werd georganiseerd 
was er in 1990 de jaarlijkse 
feestavond van Mixed. 
Daar werd een Mister en 
Misses Mixed verkiezing 
gehouden. De uitverkore-
nen waren Ellen van Leu-
ken en Rien van Kessel. 
Dit was de voorganger van 
de vrijwilliger van het jaar. 
Dit fenomeen werd in 2000 
ingevoerd, niet op de feest-
avond maar op de kader-
avond. De eerste vrijwilli-
ger die op de kaderavond 
werd benoemd was Geri 
Marinussen, in 2001. De 
organisatie had de Schuur-
herd gehuurd voor deze 
avond, althans dat dachten 
ze. Blijkbaar was er in de 
communicatie iets niet 
goed gegaan. Gelukkig 

bleek Joke, van de kanti-
ne, de redder in nood. Zij 
stelde de vergaderruimte 
in de sporthal beschikbaar 
en kon de avond toch nog 
doorgaan. Was de Schuur-
herd in de beginjaren de 
plaats waar de kader-
avond werd georgani-
seerd, later werd deze 
plek omgewisseld voor de 
kantine van de Rollerhal.  
In 2004 was het thema 
van de kaderavond ‘pop-
penkast’. Het team van 
Rien baarde nogal wat op-
schudding. Terwijl zijn 
team bezig was met een 

-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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Opening sporthal d’n Ekker

We spelen al bijna acht maanden in de nieuwe sport-
hal. En voor ons zijn veel dingen in de hal al een 
gewoonte aan het worden. Maar bij een nieuwe hal 
hoort ook een officiële opening. Die was op zaterdag 
1 februari jl. 

De opening was verdeeld 
in twee stukken. Om 
12.00u werd voor genodig-
den in de kantine van de 
hal het formele deel van de 
opening gehouden. Met 
enkele toespraken van be-
trokkenen,  lofuitingen over 

en weer en het onthullen 
van een bord was het lint-
jes knippen na ongeveer 
drie kwartier afgerond. Op 
naar het leuke deel van de 
opening: de presentatie 
van de gebruikers van de 
hal. 

In een prachtige parade 
kwamen alle verenigingen 
de zaal binnen waar ze 
zich presenteerden voor 
het massaal toegestroom-
de publiek. Voordat ze aan 
de slag konden om hun 
sport te showen werd er 
eerst nog een ander show-
tje weggegeven. Door nie-
mand minder dan Yuri van 

Gelder, onze enige echte 
Lord of the Rings. 
Na een korte demonstratie 
van Yuri was het de beurt 
aan de verenigingen. 
Mixed was goed vertegen-
woordigd met jeugd en se-
niorenleden. Afwisselen 
werden leuke wedstrijden 
gespeeld en kreeg het pu-
bliek een prima indruk van 
Mixed en badminton. 
Naast onze prachtige sport 
waren ook de Volleyballers 
van Bedovo, de handbal-
lers van Bedo en de KPJ, 
de zaalvoetballers van 
WAC, de turners van turn-
vereniging De Ringen en 
de senioren van de 55+ 
gym volop in de weer met 
hun demonstraties. 
Het publiek kon niet alleen 
genieten van de actie, 
maar in de kantine ook nog 
volop informatie te verkrij-
gen over de verenigingen. 
BC Mixed was vertegen-
woordigd met een prachti-
ge stand met foto’s, be-
kers, Minimiksen, flyers en 
veel enthousiaste leden 
die van alles over de ver-
eniging konden vertellen. 
Als afsluiting van deze ge-
slaagde middag gaf roller-
club de Oude Molen nog 
een demonstratie waar-
mee de nieuwe sporthal 
met de oude naam D’n Ek-
ker officieel was geopend. 
Iedereen bedankt voor jul-
lie enthousiasme en inzet 
voor BC Mixed!!!

Ton Slaets

                     Zeg menneke 
         ik wil jou toch 
          eens iets vragen

                         Onzen Ad
               is ook een held 
        in turnen maar
    zelf noemt hij 
het Apekooien

Met jou zou 
 ik wel ringen willen          
    wisselen

  Kende gij ook 
    een vogelnestje 
         maken net als 
             onzen Ad?

Die Ad van jou
 klinkt als een echte Tarzan. 

Badmintont hij ook?

Ge moest is weten wat ie alle-
          maal kan

Anja in gesprek met Yuri van Gelder
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Mixed’leden’gespot tijdens carnaval

18

Het is weer gezellig druk in de zaal!
Mede dankzij de inspanningen van ons bestuur en de positieve aandacht die BC Mixed 
heeft gekregen dankzij onze inbreng tijdens Kwizut is het de laatste tijd weer gezellig 
druk in de zaal. Dit is natuurlijk fantastisch, maar dit brengt ook wat problemen met 
zich mee. Het kan niet zo zijn dat sommige spelers de hele avond op de baan staan 
terwijl anderen nagenoeg geen wedstrijd hebben gespeeld.
Vanaf 20.30 uur is de zaal voor de senioren, voor 20.30 uur trainen onze jeugdleden. 
Het is niet de bedoeling al voor 20.30 uur op of bij een baan te gaan staan, dit werkt 
namelijk erg storend voor de jeugdspelers en trainers.
Na 20.30 uur kies je je tegen- en medespelers en speel je 20 minuten je wedstrijd. Na 
het tijdsignaal ga je allemaal van de baan af, zodat de spelers die daarvoor geen 
plaats hadden op de baan kunnen gaan staan. Pas als je ziet dat er banen vrij blijven 
kun je opnieuw op een baan gaan staan. Het is aan ons allemaal om in de gaten te 
houden dat we hier goed mee omgaan, dit voorkomt ergernissen.  Na 20.30 uur is het 
ook prima als je alvast bij een baan gaat staan om te wachten op het tijdsignaal zodat 
je direct kunt gaan spelen. Zolang er mensen naast de baan zitten is het ook niet de 
bedoeling dat je een single gaat spelen!
Om 20.50 uur begint ook nog de seniorentraining. Indien nodig, afhankelijk van de 
trainingsopkomst, kan de trainer tot 6 banen opeisen! Houd hier dus rekening mee. 
Vanaf 21.50 uur is de hele zaal tot 23.00 uur beschikbaar, dan is er vaak ook voldoen-
de ruimte om een single te spelen.
Aan het eind van de avond is het de bedoeling dat de netten en paaltjes worden opge-
ruimd. Als je als laatste stopt op een rij velden, ruim dan even de materialen op! Dit is 
een taak van ons allemaal.
Indien we ons allemaal hier aan houden dan kunnen we weer genieten van een volle 
zaal en van onze fantastische sport.
Met sportieve groet, 
Ruud Fransen

Mededeling
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HBB Singlekampioenschappen  

Op zondag 16 maart werd in de sporthal op de 
Suytkade het Miecon seniorentoernooi gehou-
den. Als experiment werd tegelijkertijd ook het 
toernooi om de HBB singlekampioenschappen 
gehouden.

Vorig jaar is aan de toer-
nooicommissie van het 
Miecon-toernooi gevraagd 
of zij misschien ook de 
HBB-kampioenschappen 
zouden willen organiseren, 
aangezien ondergeteken-
de erachter kwam dat dit 
een verre van eenvoudige 
taak blijkt te zijn. Hierop 
werd gelukkig positief ge-
reageerd, daarnaast ont-
stond al snel het idee om 
de twee toernooien te 
gaan combineren. Mede 
omdat het aantal deelne-
mers aan het HBB-toer-
nooi eigenlijk te laag is om 
een toernooi te organise-

sen de B.C.S. en de toer-
nooicommissie was het 
dan eindelijk zover. Maar 
liefst 140 wedstrijden ston-
den er op de planning, ook 
nog eens in een nieuwe 
zaal. Alle spelers kregen 
een broodje kroket of fri-
kandel en een kop soep en 
er was een gezellige spe-
lersarena gemaakt waar 
iedereen tussen de partij-
en kan verblijven. Als toe-
schouwer kan ik zeggen 
dat het er allemaal prima 
uit zag. Uit reacties van 
deelnemers bleek echter 
dat toch niet iedereen he-
lemaal tevreden was, de 
spelers die namelijk niet 
mee speelden om de HBB-
titel maar alleen aan het 
Miecon-toernooi zaten 
nogal vaak aan de kant. Zij 
speelden maximaal 6 par-
tijen van 2 sets en dat is 
eigenlijk te weinig voor een 

ren.
Na een zeer goede voor-
bereiding waarbij echt 
overal aan is gedacht, in 
goede samenwerking tus-

dag die van 09.00 tot 18.30 
uur duurt. De deelnemers 
aan beide toernooien heb-
ben meer dan genoeg par-
tijen kunnen spelen. Aan 
het eind van de dag mocht 
ondergetekende in een 
mooie volle aparte zaal in 
het complex aan de Suyt-
kade de organisatie be-
danken en de prijzen uit 
delen.
De evaluatie van het toer-
nooi zal uitwijzen of er toe-

komst zit in deze toernooi-
opzet. Marlie en ik hebben 
in elk geval veel mooie, 
sportieve en spannende 
partijen gezien met te-
rechte kampioenen.
Voor BC Mixed deden Pe-
ter, Gert, Evelien en Evi 
aan beide toernooien 
mee. Evelien werd keurig 
tweede in de single!

Ruud Fransen
Voorzitter H.B.B.

HBB kampioenen Bartho 
Martens (Con Brio) en 
Esther Scholtes (BCAB)

Wist je dat....

.....        We in 1 keer een hele groep nieuwe leden hebben gekregen

.....        Daarvan een paar uit dezelfde familie komen

.....        Dat een echte badmintonfamilie is

.....        Dat zij van vroeger uit een ander nieuw lid heel goed kennen

.....        We het over Katja en Teun vd Vorst en Mirjam van de Wijdeven-v.Hoof hebben.

.....        Hun vaders vroeger al samen badmintonden

.....        De dames al bij de jeugdselectie speelden meer dan 25 jaar geleden

.....        Mirjam en Arne elkaar bij badminton hebben leren kennen

.....        Ton en Monika ook

.....        Ruud en marlie ook

.....        .. en … ook

.....        Theo Mouris in het ziekenhuis heeft gelegen

.....        Hij inmiddels weer thuis is en alweer bijna de oude is.

.....        Op dit moment Martijn in het ziekenhuis ligt 

.....        Dat we hem van harte beterschap toewensen.
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Door Lisette van der Geest − Volkskrant,31/01/14.
Vanaf vandaag neemt Selena Piek deel aan de NK 
badminton. Met Eefje Muskens staat ze in het dubbel 
17de op de wereldranglijst. Jammer dat de erkenning 
in Nederland achterblijft.

Met dank aan alle spieren

Badminton een campings-
port? Onzin, badminton is 
explosief en vergt veel van 
spieren, gewrichten en zin-
tuigen, weet Selena Piek 
(22). Als bewijs haar be-
langrijkste lichaamsdelen 
op een rij.

Voeten
Haar voeten zien er niet 
uit, vindt ze. Ze heeft na-
melijk een hamerteen en 
ze zijn een beetje hol. Maar 

ondertussen is het juist 
haar voetenwerk waar Se-
lena Piek om wordt ge-
roemd.
Ze is lichtvoetig en daar-
door zeer wendbaar. Haar 
voetenwerk was zelfs haar 
redding gedurende haar 
jeugd. Haar trainer voor-
spelde dat ze de nationale 
selectie nooit zou halen, 
vervolgens werd ze gebeld 
door een andere coach. 
Piek: 'Hij zei: jouw techniek 

is niet zo goed, maar dat 
leer je wel. Ik ben onder de 
indruk van jouw voeten-
werk. Ik wil jou bij mijn 
club.' Ze veranderde van 
club en ontwikkelde zich 
tot de speelster die ze nu 
is.

Sinds vorig jaar speelt ze 
samen met dubbelpartner 
Eefje Muskens. Destijds 
'een probeersel' van haar 
toenmalige coach. Maar 
wel een met groot succes. 
De twee wonnen achter-
eenvolgens vijf internatio-
nale toernooien en klom-
men in een paar maanden 
van plek 237 naar de 17de 
plaats op de wereldrang-
lijst. Piek: 'Ik moest een 
aantal keer mijn ticket om-
boeken, we verwachtten 
niet in de finale te komen.'

Bovenbenen
Eigenlijk is haar hele li-
chaam van belang, maar 
het belangrijkste lichaams-
deel voor haar sport? Haar 
bovenbenen. Badminton is 
een explosieve sport. Tij-
dens een wedstrijd stapt 
Piek een keer of zeshon-
derd 'uit', zoals ze het par-
ticiperen op de bal noemt. 
En ja, door topbadminton-
ners wordt een shuttle ge-
woon aangeduid als bal.
Haar sport wordt in Neder-
land vaak gezien als een 

campingsport. 'Veel men-
sen weten niet dat badmin-
ton de snelste racketsport 
is', zegt Piek. Er worden 
snelheden gehaald van 
meer dan 400 kilometer 
per uur. 'Dan krijg ik de 
vraag: lekker geshutteld? 
Hou je mond!, denk ik dan. 
Dat klinkt hetzelfde als: 
lekker gestofzuigd?'
De erkenning in Nederland 
ontbreekt. En dan viel een 
jaar geleden ook nog eens 
de subsidie van NOC*NSF 
weg. 'We worden afgere-
kend op de prestaties van 
onze voorgangers. Dat kan 
ik ergens wel begrijpen, we 
waren ook verwend. Maar 
het is wel wennen om in-
eens op nul te staan. Er 
zijn mensen hierom ge-
stopt. Dan vraag ik me wel 
af hoe graag je iets wilt', 
zegt Piek.

Onderarm en vingers
Om een harde smash te 
ontregelen wordt er veel 
gebruik gemaakt van de 
onderarm. Tijdens een trai-
ning spelen Piek en Mus-
kens regelmatig ellenlange 
sessies naar elkaar tegen 
de muur. Een training is al 
snel goed voor duizenden 
geslagen ballen.
Daarnaast is vingervlug-
heid van belang. Het hand-
vat van een badmintonrac-
ket is vrij dun, daarom wis-
selt Piek vaak van grip, van 
onderhands, naar boven-
hands.
Piek traint rond de twintig 

uur per week en geeft 's 
avonds trainingen aan di-
verse clubs om rond te ko-
men. Ze betaalt bijna al 
haar onkosten zelf, trainin-
gen, fysiotherapie, en de 
grootste last: de reiskos-
ten rondom toernooien.
Wil ze punten halen voor 
de wereldranglijst, dan 
moet Piek samen met haar 
trainingspartner Muskens 
naar het buitenland, waar-
onder Azië. 'Zonder dat is 
kwalificatie voor de Olym-
pische Spelen van Rio de 
Janeiro, ons doel, onmo-
gelijk. Als we kijken naar 
de geschoonde lijst, zou-
den we er met onze huidi-
ge stand bij zitten', zegt 
Piek.

Ogen
Veel fysieke kwaliteiten 
zijn trainbaar, inzicht is dat 
niet. Piek: 'Dat heb ik van 
nature.' De badmintonster 
kan haar tegenstander 
snel lezen. Weet gemak-
kelijk in te schatten wat 
sterke punten of zwakke 
punten zijn van de vrouw 
tegenover haar in het veld 
en hoe snel een bal op 
haar af komt.
In Azië, waar badminton 
heel populair is, is het heel 
simpel. Piek: 'Ze trekken 
een blik sporters open en 
laten die vervolgens gi-
gantisch hard trainen. Wij 
zouden alles afscheuren, 
daar geldt: kun je het niet 
aan, dan staan er nog tien 
anderen voor jou te wach-

ten.'
Teams worden speciaal 
samengesteld op fysieke 
kenmerken. Vaak wordt er 
een combinatie gemaakt 
van iemand van lengte, die 
hard kan slaan en een 
meer lichtvoetige en klei-
nere speelster als Piek 
met haar 167 centimeter. 
Kleinere speelsters con-
troleren en verdelen 
meestal het spel.
In het geval van Piek en 
Muskens gaat dat niet op. 
Beiden zijn klein van pos-
tuur, maar wie niet lang is, 
moet slim zijn, zeggen ze. 
Piek: 'Als je creatief bent, 
kun je ook op andere ma-
nieren winnen. We hebben 
dan wel niet de meest ver-
pletterende en verwoes-
tende smash, maar we zijn 
wel allebei heel erg vaar-
dig en lezen het spelletje 
goed.' Dan slaan ze een 
keer een zachte bal, om 
iemand die gewend is aan 
harde ballen te ontregelen.

Eind april doet Piek mee 
aan de EK, NOC*NSF 
houdt het resultaat in de 
gaten. Piek: 'Als we een 
medaille binnen halen, 
komt er geld uit speciale 
potjes vrij. Dat zou het wel 
makkelijker maken, de 
geldboom raakt op.'
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De website

Geschiedenis Mixed volop in belangstelling 
De laatste maanden is de geschiedenis van Mixed volop 
in de belangstelling. Met name is er geschiedenis ge-
schreven naar aanleiding van; 
•de gebeurtenissen bij Kwizut  •de sloop van de oude 
sporthal d'n Ekker  •de opening van de nieuwe sporthal 
d'n Ekker.  
 
Gebeurtenissen Kwizut 
2013 
De dorpsquiz Kwizut 2013, 
het meehelpen bij de orga-
nisatie van de feestavond 
zijn al volop in de vorige 
Minimiks beschreven. Het 
is een unieke gebeurtenis 
voor Mixed en daarom  re-
den om dit als bijlage op te 
nemen in de geschiedenis 
tijdlijn op de website.  Wil je 
het nog eens nalezen, kijk 

op de homepage – tabblad 
bcmixed – geschiedenis – 
tijdlijn uitgebreide geschie-
denis bc. mixed
 
Sloop en opening sport-
hal d'n Ekker 
Zou het toeval zijn; de 
oude sporthal d'n Ekker 
lag volledig in puin toen de 
nieuwe sporthal d'n Ekker 
geopend werd. Op 28 juni 
2013 speelde Mixed na 33 

jaar haar laatste partijtjes 
in de oude vertrouwde 
sporthal d’n Ekker. Op 16 
januari startte de daadwer-
kelijke sloop van de sport-
hal. De sloop werd met een 
fotoserie op de website 
zichtbaar gemaakt. Lang-
zaam maar zeker werd er 
dagelijks wat afgeknabbeld 
van het gebouw en alle 
materialen werden direct 
keurig gescheiden. Op een 
gegeven moment kon je 
vanaf de straat zo in de 
kantine binnenkijken en la-
ter in de sporthal zelf. Weer 
wat later stond er van het 
gebouw niets meer over-
eind, slechts de blauwe 
badmintonlijnen op de 

vloer herinnerde nog aan 
33 jaar badminton in d'n 
Ekker. Een paar dagen la-
ter waren ook deze lijnen 
voorgoed verdwenen. 
Terwijl de oude d'n Ekker 
in puin lag en men bezig 
was met sorteren en op-
ruimen, werd de nieuwe 
d'n Ekker op zaterdag 1 
februari geopend. 
Om twaalf uur was de offi-
ciële opening met diverse 
sprekers. De ‘opening’ 
was het leggen van puz-
zelstukken die uiteindelijk 
twee kunstzinnige borden 
vormden waarvan er een 
hangt bij de trap naar de 
kantine. In de kantine wa-
ren promotiestands ge-
maakt door alle verenigin-
gen die gebruik maakten 
van de sporthal. Het was 

druk en gezellig bij de ope-
ning.  
Om een uur gingen de 
deuren van de tribune 
open en stroomde het pu-
bliek binnen. De mensen 
kwamen allemaal kijken 
naar de mooie sporthal, 
maar zeker ook naar Yuri 
van Gelder die een de-
monstratie aan de ringen 
kwam geven. Yuri werd in 
2005 wereldkampioen aan 
de ringen in Melbourne. 
De topturner uit den Bosch 
is een klein maar gespierd 
manneke.   
Na de demonstratie van 
Yuri volgden de verenigin-
gen die in een 'Olympische 
stoet’ de zaal binnen kwa-
men lopen. Elke vereni-
ging liet daarna zien wat 
ze voor sport deden in de 

www.bcmixed.nl

Groeten,
de websitecommissie,
Harrie en Rien

 

deel 9; fotopagina 

website@bcmixed.nl

Deze pagina spreekt ei-
genlijk voor zich. Foto's 
van activiteiten worden op 

deze pagina getoond. Re-
centelijk is een nieuwe vie-
wer op de site gezet waar-
door de foto's op beeld-

scherm-
grootte ge-
toond kun-
nen wor-
den. Vorige 
maand is 
deze pagi-
na uitzon-
derlijk veel 
bezocht 
door de fo-
to's van 

Kwizut, de sloop van de 
oude en de opening van de 
nieuwe sporthal d'n Ekker. 

Als je deze pagina regel-
matig bezoekt en de foto's 
bekijkt, krijg je een actueel 
beeld van wat er bij Mixed 
gebeurt. 
Alle gemaakte foto's wor-
den bewaard en digitaal 
opgeslagen. Wellicht dat in 
de toekomst een fotoar-
chief op de website wordt 
gemaakt zodat deze, maar 
ook de echte oude foto's, 
voor een ieder toegankelijk 
worden. 

nieuwe sporthal. 
Het was inmiddels twee 
uur en toen ging het rolluik 
tussen de kantine en het 
aangrenzende Comman-
derij College omhoog. Dat 
was een mooie gelegen-
heid om deze school eens 
van binnen te gaan bekij-
ken. Het gehele complex, 
sporthal en school, was 
gevuld met mensen die de 
open dag goed wilde be-
steden. 
Rond drie uur gingen de 
mensen weer naar huis, 
kon onze promotiestand 
afgebroken en alles opge-
ruimd worden. 
Het was een mooie en druk 
bezochte opening van de 
nieuwe d’n Ekker.  De oude 
sporthal d’n Ekker is ge-
sloopt, leve de nieuwe 
sporthal d’n Ekker. 
 
Dit verhaal is opgenomen 
in de geschiedenis-tijdlijn 
op de website 
 
Split-story  
In de vorige Minimiks 
maakte de redactie voor 
het eerst gebruik van de 
mogelijkheid om wat lan-
gere artikelen in het club-
blad aan te kondigen en 
het gehele verhaal op de 
website te plaatsen. 
De spit-story is te vinden 
op onze website onder; bc-
mixed - algemene informa-
tie -  wat niet in de minimiks 
past. 

 

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
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Nieuwe leden stellen zich voor! 

Ons is gevraagd een 
stukje te schrijven 
voor de Minimiks. Een 
stukje waarin we ons 
voorstellen en iets 
over onszelf vertellen. 
Laten we daar dan 
maar eens mee begin-
nen.
 

Mijn naam is Pedro van 
Gaans, ben 48 jaar en ge-
boren in Bergen op Zoom. 
Heb 4 zussen en ben de 
oudste in het gezin. Ik heb 
2 dochters van 18 en 21, 
die in Zeeland wonen. Zelf 
heb ik mijn jeugd doorge-
bracht in Breda, waar ik 
ook het grootste gedeelte 
van mijn volwassen leven 
heb doorgebracht. Mijn 
hobby’s zijn het internet. 
Daar ben ik regelmatig te 
vinden om dingen op te 
zoeken en na te kijken. 
Verder vind ik het heerlijk 
om te wandelen en sushi te 
eten met vriendin, kinderen 
en iedereen die verder zin 
heeft. Ook heb ik sinds en-
kele weken een nieuwe 
hobby ontdekt….namelijk 
Badmintonnen!! Nooit ge-
dacht dat ik dat zo leuk zou 
vinden en ga dan ook elke 

week met veel plezier met 
vriendin en schoonbroer 
richting Beek en Donk. Ik 
woon sinds anderhalf jaar 
met mijn vriendin Katja en 
haar 2 kinderen samen in 
Helmond waar ik het goed 
naar mijn zin heb.
Goed, ik hoop dat jullie zo 
een beetje meer over mij te 
weten zijn gekomen en 
geef graag het typebord 
over aan ………Katja
 

Hallo, ik ben Katja van der 
Vorst, diegene die al 
heeeeeeeeel lang badmin-
tonnen kennen mij van 
vroeger. Ik heb van mijn 6 
tot mijn 26 gebadmintond 

bij B.C Rally, een club die 
nu niet meer bestaat. Mijn 
vader is Jan van der Vorst, 
die ook altijd erg betrokken 
is geweest bij de HBB, dus 
je zou kunnen zeggen dat 
het me met de paplepel is 
ingegoten. Met een vaste 
groep trokken we jarenlang 
van toernooi naar toernooi, 
ik kijk met veel plezier te-
rug op die tijd. Na mijn 26e 
ben ik gestopt om verschil-
lende redenen. Ik had al 
een hele poos een schou-
derblessure die maar niet 
over wilde gaan en ik werk-
te onregelmatige diensten 
waardoor het steeds lasti-
ger combineren werd. Dat 
wil niet zeggen dat ik het 
toen, en nu nog steeds het 
leukste spelletje op de we-
reld vind.

Ik werk als verpleegkundi-
ge op een oncologisch-in-
terne afdeling in een zie-
kenhuis, dit werk doe ik al 
24 jaar met veel plezier. 
Heb een zoon van 13 en 
een dochter van 12 en 
woon samen met Pedro. 
Mijn hobby’s zijn lezen, 
schrijven en ook bij het su-
shi eten ben ik steevast 
van de partij. Vorig jaar 

heeft mijn dochter korte 
tijd bij Mixed gespeeld 
maar heeft helaas moeten 
stoppen vanwege een 
peesbeschadiging in haar 
pols. Toen is het bij mij ook 
weer gaan kriebelen en 
sinds enkele weken ben ik 
weer in de sporthal te vin-
den. Ik merk dat de jaren 
zijn tol hebben geëist met 
name in mijn conditie en ik 

Hoi allemaal, Ik had nog een stille hoop dat ik dit 
stuk niet hoefde te schrijven. Toen kwam alsnog 
de vraag van Marlie om iets over mezelf te ver-
tellen. Dus……..Mijn naam is Marianne van 
Dijk-Swinkels. Ben getrouwd met Hans en heb 
twee dochters. Linda de jongste doet aan ten-
nis, en Anke kent iedereen wel denk ik, zij zit in 
jeugd mixed 1. We wonen op het Laar waar we 
in 2000 een vervallen boederij gekocht hebben. 
We zijn 5 jaar bezig geweest met de heropbouw 
van de boerderij. Sindsdien ben ik mijn hobby’s 
weer aan het oppakken. 3 jaar terug ben ik met 
dwarsfluit begonnen, en speel nu bij La Banda 
in Aarle-Rixtel. (volgens mij treden we in mei op 
in het parkpaveljoen). En afgelopen november 
ben ik gestart met badminton, ben eigenlijk een 
vollybalster, vandaar dat ik graag vooraan aan 
het net sta. Ik moet nog veel leren, maar ik ga 
Anke niet meer inhalen helaas. 
O.ja en ik ben al 12 jaar pedicure, ik werk thuis 
en een à twee dagen buitenshuis. Regelmatig 

ben ook zeker wat “kilo’s 
ouder” geworden (ahum, 
ahum) maar de liefde voor 
het spelletje is nog steeds 
hetzelfde. Ik hoop dan ook 
dat we nog lang van onze 
wekelijkse badminton-
avondjes kunnen genie-
ten.
 
Groetjes en tot vrijdag.
Pedro en Katja

volg ik nieuwe cursussen om bij te blijven. Je bent nooit te oud om te leren…..toch.
 
Groetjes en tot vrijdag Marianne.

Hallo iedereen, Ik ben 
Teun van der Vorst en 
sinds een aantal weken 
ben ik weer aan het bad-

mintonnen, nu dus bij BC 
Mixed. 
Op mijn 7de verjaardag 
ging ik voor de eerste keer 
badmintonnen bij BC Rally 
en heb dat tot mijn 18de 
gedaan, toen was ik te 

druk met studeren (en al-
les wat daar bij hoort........). 
Na mijn studie heb ik een 
paar jaar in Lelystad ge-
woond, vanwege werk en 
heb daar ook nog even ge-
badmintond. Maar ja, er 
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BC Mixed start met een beginnerscursus
Het aantal leden van Badmintonclub Mixed groeit het laatste jaar gestaag. Er melden 
zich met regelmaat nieuwe leden aan. Toch is badminton voor veel mensen nog steeds 
een onbekende sport. BC Mixed start daarom op vrijdag 4 april aanstaande met een 
beginnerscursus voor volwassenen die kennis 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 deelnemers aan de 
cursus de beginselen van badminton op een goede manier aangeleerd krijgen. Hoe 
houd ik mijn racket goed vast? Wat zijn de spelregels? Alle belangrijke slagen zullen 
de revue passeren. En natuurlijk is er ook tijd voor een wedstrijd. De cursus is tijdens 
onze trainingsavond in sporthal d’n Ekker op vrijdag van 20.50u tot 21.50u. De cursus 
zal 10 weken duren en de kosten zijn eenmalig € 30. U kunt tijdens de cursus gebruik 
maken van een racket van de club. Het enige wat u moet meenemen zijn zaalschoe-
nen en een dosis goede en sportieve zin. Want gezelligheid staat bij BC Mixed voorop
Interesse? Meldt u dan aan via beginnerscursus@bcmixed.nl of bel met Anja Beek-
mans op telefoonnummer 06-14108593. Uiteraard kunt u ook een keer komen kijken of 
onze website bezoeken: www.bcmixed.nl.

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd 
in de risicovoet  en geregistreerd bij 

verzekeringen.

stroomt Brabants bloed 
door mijn aderen, dus ik 
moest weer terug naar het 
zuiden.  
Ik ben getrouwd met Ma-
delon en heb een dochter 
en een zoon Neva en 
Rune. Mijn dochter wilde 
gaan badmintonnen en ik 
was dus sinds oktober elke 
vrijdag tussen 18:30 en 
19:30 te vinden in de sport-
hal. En toen begon het te 

kriebelen......ik zou eigen-
lijk ook wel weer willen riep 
ik tegen mijn zus Katja en 
zodoende zijn we weer be-
gonnen, samen met haar 
vriend Pedro. Mijn andere 
hobby's zijn films kijken en 
duiken. Ik ben in oktober 
vorig jaar met vrienden 
een week wezen duiken, 
tussen de roggen en bar-
racuda's, op de Canari-
sche eilanden, dat was 

heel erg gaaf. 
Ik ben project manager bij 
een startup bedrijf, Xeltis, 
dat op het TU/e terrein ge-
vestigd is. Wij ontwikkelen 
hartkleppen, die bij kinde-
ren met een hartafwijking 
geïmplanteerd kunnen 
worden en zullen met het 
kind meegroeien, zodat zij 
nooit meer een operatie 
hoeven te ondergaan. Dit 
is super interessant werk 
en ik werk daar dan ook 
met veel plezier.
Gelukkig heb ik nu een  
leuke badminton-club ge-
vonden waar ik op vrijdag-
avond los kan gaan. En 
misschien later ook nog 
eens competitie kan spe-
len?

Groeten Teun 

Beginnerscursus 

2928

PARTY RENT SERVICE
Het ideale verhuurbedrijf

voor al uw party’s en 
evenementen

Verhuur van
Tafels - stoelen - glaswerk - servies - koffiezetapparaten - 
tapinstallaties - verlichtingssnoeren - garderobes  enz.

Binnendijk 2
5705 CH  HELMOND
Tel. 0492 - 544078

Correspondentieadres:
PARTY RENT SERVICE
Postbus 884 
5700 AW  HELMOND
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Badminton Nederland nieuws   door Jan  Driessens 

De Nederlandse kampioenschappen. 

De titels van de Carlton Nederlandse kampioenschappen 
die op 2 februari in Topsportcentrum Almere plaats von-
den waren voor Eric Pang en Gayle Mahulette. De laatste 
was enigszins verrassend, maar titelkandidaat Soraya de 
Visch Eijbergen moest in de tweede game bij een 12-16 
achterstand tegen Mahueltte (2, Amersfoort) de strijd sta-
ken door een vervelende liesblessure.
Voor dubbelspelers Selena Piek en Jacco Arends was het 
meer dan een geslaagd NK. De twee spelers van de Na-
tionale Selectie schreven allebei twee titels op hun naam 
in Almere. Samen won het duo Arends/Piek eerst de fi-
nale van het gemengddubbel. In een zeer spannende fi-
nale tegen het als derde geplaatste koppel Jelle Maas/Iris 
Tabeling, trokken Arends en Piek met 23-21 en 21-19 aan 
het langste eind. Jacco Arends en Jelle Maas wonnen het 
herendubbel ten koste van Bosch en Ridder. 

Soraya de Visch 
Eijbergen.

Oud Mixed lid in 
actie! 
Joan Peeters, medewerker 
wedstrijdzaken van Bad-
minton Nederland, reikte 
namens de sportbond een 
Erepenning in Brons uit 
voor de speciale verdien-
ste van Van Rooijen, die 
afscheid nam als competi-
tieleider van badminton-
club The Flying Shuttle '57 
in Bergen op Zoom

Play-Offs Finale Carlton Ere-
divisie 2013/2014

VAN ZUNDERT/VELO 
PAKT TIENDE LANDSTI-
TEL.
Het is Almere dus niet gelukt, Velo uit Wa-
teringen was te sterk en ze werden voor de 
tiende keer landskampioen, iets wat maar 
weinig verenigingen kunnen zeggen.
Velo won met 5-1. Alleen het vrouwendub-
bel ging naar Almere.

Maar Velo heeft Dicky Palyama en dat is 
nog steeds een klasse apart. Er waren zo’n 
800 bezoekers in de Maaspoort in den 
Bosch, waar dit evenement, dat georgani-
seerd werd door BCH, voormalig lands-
kampioen, de BBF en BNl plaats vond.
Na winst van het herendubbel maar verlies 
van het damesdubbel kwam negenvoudig 
Nederlands kampioen op de baan. Hij had 
in zijn eerste set behoorlijk wat problemen 
maar won de eerste set toch met 23-21 van 
Justin Teeuwen. De tweede set ging een-
voudiger en met 21-14 werd de 2-1 tussen-
stand bereikt.  De Taiwanese Yalan Chang 
won haar single en dat deed ook Routinier 
Rikkert Suijkerland. Met een 4-1 tussen-
stand had Velo nog slechts één winstpartij 
nodig om de landstitel binnen te slepen. 
Lisa Malaihollo trof aan de overzijde van 
het net de Engelse Rachel Howard. Malai-
hollo pakte overtuigend de eerste game 
met 21-11, maar de bloestollende tweede 
game leek naar de Almeerse speelster te 
gaan. Howard kon echter niet het hoofd 
koel houden in de slotfase. Malaihollo 
sloeg vervolgens toe in de verlenging (25-
23) en bezorgde zo Velo het tiende lands-
kampioenschap.

Zo. Nu eerst
een Bavaria

Die neem ik
met m’n forehand

De, op 6 januari in 1993 in Papendrecht geboren Soraya woonde in Arnhem en tegen-
woordig in Rotterdam.  Ze werd Europees jeugdkampioen en wist bij de senioren de fi-
nale te bereiken bij het NK. Ze begon haar carrière  bij Velo in Wateringen, maar stapte 
over naar het Haagse DKC. Met dat team werd ze Europees kampioen. De, pas 22 ja-
rige Soraya speelde vier jaren voor DKC, waarmee ze twee maal de landstitel wist te 
behalen. Tegenwoordig speelt ze in de Duitse badmintoncompetitie voor  BC Düren. In 
dat team spelen ook Ilse Vaessen en Koen Ridder.
Op dit moment, is ze het talent bij de dames single. Ze staat, op de huidige Nederlandse 
ranglijst op de derde plaats, achter Yao Jie en Patty Stolzenbach, maar ze zou dit jaar 
zo maar de eerste plaats kunnen overnemen. 
Helaas moest ze opgeven bij de Nederlandse kampioenschappen, maar we zullen nog 
wel vaker iets van haar horen. 
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
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Het februarinummer van 
1889 was, achteraf gezien 
toch een nummer met een 
bijzondere inhoud. Mensen 
van Mixed hadden het HBB 
strafbeleid aangevallen. Zo 
schreef voorzitter Willem 
Jan van Ham, op persoon-
lijke titel, een artikel over de 
geldboetes die sinds een 
paar jaar zijn ingevoerd. Hij 
noemde het “strafbeleid of 
willekeur”. 
Een van zijn opmerkingen 
was: “Je kunt beter door de 
politie worden betrapt zon-
der achterlicht op de fiets 
dan door de BWK zonder 
bondskaart.” 
Natuurlijk een grapje, maar 
hij maakt in het artikel wel 
fijntjes de zwakke plekken 
van het strafbeleid van toen 
duidelijk. Zo stelde hij, je 
kunt beter met je complete 
team niet spelen als je je 
bondskaarten toevallig bent 
vergeten. Zes personen 
zonder bondskaart is 90 
gulden boete. Als team niet 
komen opdagen slechts 60 
gulden. Zo had hij meer 
voorbeelden van zaken die 
eigenlijk niet logisch zijn.

Dan was er nog J.A.M die 
onder dit pseudoniem het 
kleding beleid van de HBB 
had aangevallen.De tijd dat 
iedereen in het wit moest 
spelen was volgens J.A.M. 
een beetje voorbij. Wat 
kleur zou de zaak vrolijker 

maken. De HBB voorzitter 
van toen, de heer H Colen, 
reageerde hierop zelfs in de 
Minimiks.
Wat had J.A.M gezegd? 
Niets meer dan; “badminton 
is een individuele sport, 
moet iedereen dan in het 
wit omdat MEN dat mooi 
vindt?” Regels zijn regels, 
zegt men en dat is ook zo 
en inderdaad, de regels 
moeten voor iedereen het-
zelfde zijn, ook daar heeft 
de HBB gelijk in.
Toch heb ik het idee dat die 
J.A.M. nog steeds van me-
ning is dat de reglementen 
van toen, op z’n minst wat 
overdreven waren.
Natuurlijk had Mixed niets 
tegen de HBB, maar toen 
was er wel iets dat er op 
leek dat Mixed wat terugge-
floten werd door de HBB. Er 
kwam nog bij dat in dat sei-
zoen de regel werd inge-
voerd dat een vereniging 
nog maar één team in de 
Hoofdklasse mocht heb-
ben. Laat Mixed nou net 
kampioen worden in de 
overgangsklasse en Mixed 
1 wist zich gemakkelijk te 
handhaven in de hoofdklas-
se. 
 
Natuurlijk werd de competi-
tie niet vergeten, verschil-
lende titelkandidaten, maar 
ook het verslag van het BC 
Mixed jeugdtoernooi, waar-
bij de Mixed leden 21 van 

de 72 bekers wisten te win-
nen en natuurlijk de wissel-
beker. De winnaars in de 
A-klasse, hoe kan het an-
ders  GDA: 1ste Monika 
Sonneveldt en Remco Plet-
tenberg. HDA. 1ste Remco  
Plettenberg en Ron van 
Gog. (BC Bakel) Zij wonnen 
de halve finale van Arne vd 
Wijdeven en Ton Slaets die 
de derde plaats wel binnen 
haalden.  Rob Slaets en 
Paul Plettenberg wonnen 
het HDB en Noortje vd Eijn-
de en Bas Smits wonnen 
het GDC. Het toernooi werd 
in de Minimiks beschreven 
door de profs, Remco en 
Arne. 
De beste competitiespelers 
van toen waren Geri Mari-
nussen en Hanne Donkers, 
zij zaten resp. op 80% en 
78%s core. Bij de heren 
twee uit hetzelfde team met 
precies dezelfde score: 
Ruud Fransen en Roger 
van Lieshout, 88,9% of 16 
van de 18 partijen gewon-
nen.

Geen Minimiks zonder hu-
mor:
Uit Sportnoten: Vroeger 
nam ik de prestatie als 
maatstaf, nu mijn lichaam.
Uit Even lachen: 
De enige bomen die ons 
binnenkort nog resten zul-
len slagbomen zijn en die 
halen ze nog voortdurend 
neer.

Senioren competitie

Woensdag 12 februari 
stond voor Mixed 5 een 
‘thuiswedstrijd’ tegen 
Phoenix 4 op het program-
ma. Deze wedstrijd had-
den we in het begin van de 
competitie net verloren (5-
3) en dus was het tijd voor 
revanche! Peter, Evi, Kris-
tie, Lisa en ondergeteken-
de moesten het gaan doen 
vanavond. Tonny was he-
laas verhinderd, omdat hij 
naar Griekenland moest 
(aldus Peter), maar uitein-
delijk in Israël terecht is ge-
komen… (verkeerde vlieg-
tuig of vergissinkje van Pe-
ter, da’s de vraag).

Hoe dan ook, de voorteke-
nen waren positief. Bij het 
inspelen bleek al meteen 
dat iedereen scherp was 
en we hadden er allemaal 
zin in, dus dat moest goed 
komen vanavond! 
Wat er vervolgens gebeur-
de tussen dat scherp en 
enthousiast inspelen en de 
start van de eerste wed-
strijden weet niemand. 
Waarschijnlijk hebben ma-
gische duistere krachten 
ons in slaap gesust (mis-
schien heeft Phoenix de 

Mixed 5 , 
3de klasse 2

Door Martin Kuijpers

broer van Klaas Vaak in 
het team spelen ofzo), 
maar voor we het wisten 
stonden we na 4 potten 
met 4-0 achter… Tot zover 
scherp en geconcentreerd 
beginnen!

Het verloop van de eerste 
4 potten: Peter en Evi trap-
ten de avond af met een 
mix. Ze speelden tegen 
een sterk en ingespeeld 
duo. Ze hadden geen en-
kel moment het gevoel in 
de wedstrijd te zitten en 
dat kwam helaas ook tot 
uiting in de score: 15-21 
en 9-21. Nah ja jammer, 
maar niks aan de hand 
dachten we toen nog, de 
volgende is voor ons (niet 
wetende dat Klaas Vaak 
alweer nieuw slaapmiddel 
in ons gezicht blies). De 
volgende mix was voor 
Kristie en Martin. De eer-
ste set ging gelijk op en 
aan het einde van de set 
kregen we voldoende kan-
sen om het af te maken, 
maar ja, dat moet je dan 
wel doen he. Zoals de te-
genstander zei: het leek 
wel of jullie hem niet wilde 
winnen, maar wij zijn er blij 
mee: 23-25. De tweede 
set een vergelijkbaar spel-
beeld: gelijk opgaand, 
maar uiteindelijk trok 
Phoenix aan het langste 

eind: 17-21 en 2-0 achter. 
Dit gaat niet lekker. 
In de tussentijd was Peter 
aan zijn enkel begonnen 
tegen de eerste heer van 
Phoenix. Zoals we dit sei-
zoen wel vaker treffen, 
blijkt deze eerste heer ei-
genlijk niet in de 3e klasse 
thuis te horen, maar op 
een hoger niveau te spe-
len (of zoals Phoenix zelf 
zegt: hij is er een tijdje uit 
geweest en nu weer net te-
rug). Peter weert zich kra-
nig, maar weet de pot he-
laas uiteindelijk niet te win-
nen: 11-21 en 17-21. We 
zijn nog geen drie kwartier 
bezig en staan al met 3-0 
achter. Dit belooft weinig 
goeds voor deze avond en 
de bravoure van het begin 
van de avond is inmiddels 
ver te zoeken. 
Nu dan de kans voor Lisa 
en Kristie in de damesdub-
bel. De dames spelen een 
goede pot en proberen van 
alles, maar helaas moet 
het jeugdige elan het in dit 
geval afleggen tegen de 
ervaring van de Phoenix 
dames: 12-21 en 12-21. En 
daarmee 4-0 achter. 

Hoe gek het ook klinkt, we 
moeten Phoenix dankbaar 
zijn voor deze afstraffing in 
de eerste 4 potjes. Dankzij 
deze ijskoude Phoenix 
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douche raakte het slaap-
middel van Klaas namelijk 
uitgewerkt en werden we 
wakker. Vastberaden om 
nog een resultaat neer te 
zetten, zeiden we tegen el-
kaar dat we de laatste 4 
potten puntje voor puntje 
gaan knokken om nog wat 
van de avond te maken. 
Om te beginnen in het he-
rendubbel. Peter en Martin 
traden deze keer samen 
aan. In deze samenstelling 
is dit seizoen het heren-
dubbel pas 1x verloren ge-
gaan, dus er was een goe-
de kans om het eerste punt 
te pakken. Het begin was 
echter weer niet veel 
soeps: zomaar 5 punten 
achterstand. Bij Phoenix 
begon het zelfvertrouwen 
echter iets te ver te stijgen 
en men dacht zich allerlei 
frivoliteiten te kunnen per-
mitteren. Het enige dat ze 
daarmee bereikten, is dat 
wij (zo mogelijk) nog gemo-
tiveerder raakten om deze 
pot te winnen. Bij Peter 
was het heilige vuur aan-
gewakkerd en zijn oerkre-
ten (‘Kom op!’; ‘Jaaaaa!’) 
waren overal in de zaal te 
horen. En zodra de oerkre-
ten van Peter komen, we-
ten we dat het goed zit! Om 
een lang verhaal kort te 
maken, we speelden de 
pot geconcentreerd en 
puntje voor puntje uit: 21-
16 en 21-14, de eer is ge-
red. 
Uiteraard was dit echter 
niet genoeg en wilden we 

alsnog een gelijkspel uit 
het vuur slepen. 

Als eerste trad Evi aan te-
gen de eerste dame van 
Phoenix. Met goede diepe 
slagen afgewisseld met 
kort spel wist ze de dame 
van Phoenix in de eerste 
set alle hoeken van de 
baan te laten zien: 21-6. 
Wellicht ging dit iets te 
makkelijk en in combinatie 
met de ervaring van de 
Phoenix dame ging de 
tweede set een stuk min-
der makkelijk: 16-21. Evi 
bleef echter rustig en in de 
derde set deed ze wat ze 
moest doen, namelijk het 
spel van de eerste set weer 
oppakken en gewoon win-
nen: 21-17. Kortom, 4-2, 
weer een puntje erbij. 

In de tussentijd was Martin 
op een andere baan aan 
zijn enkel begonnen tegen 
een voor hem onbekende 
heer. Het begin van de eer-
ste set ging gelijk op, tot 
Martin halverwege een 
gaatje weet te slaan, wat 

de Phoenix heer niet meer 
weet te dichten: 21-12. In 
de tweede set een verge-
lijkbaar spelbeeld, start 
gaat gelijk op, halverwege 
staat de tegenstander net 
voor, maar met een tus-
sensprintje wordt het ver-
schil gemaakt en is het 
derde punt van de avond 
binnen: 21-14. 

Inmiddels geloofden wij 
weer volop in een gelijk-
spel en bij Phoenix werden 
ze toch wat zenuwachtig 
dat het na deze droomstart 
alsnog ‘mis’ dreigde te 
gaan. Lisa trad voor haar 
enkel aan tegen de tweede 
Phoenix dame. In de eer-
ste set gaat ze er vol voor, 
maar door een combinatie 
van iets te veel enthousi-
asme en waarschijnlijk spi-
nazie als avondeten, slaat 
ze in het begin van de 
wedstrijd heel veel van 
haar services uit. Hierdoor 
komt haar tegenstandster 
op een haast onoverbrug-
bare voorsprong te staan. 
Lisa knokt er nog vol voor 
om het gat te dichten, maar 
het ontstane verschil was 
te groot: 12-21. Echter niks 
aan de hand, aan het ein-
de van de eerste set weet 
Lisa hoe ze haar tegen-
standster moet bespelen, 
dus deze lijn doortrekken 
in de tweede en derde set 
en het gelijkspel is een feit. 
Zo gezegd, zo gedaan en 
Lisa start messcherp aan 
de tweede set. Komt daar-

in ruim voor (10-4) en is 
dus goed op weg om het 
gelijkspel binnen te halen. 
Maar dan ineens uit het 
niets duiken de duistere 
krachten weer op en slaat 
het noodlot toe: bij een ver-
keerde beweging gaat Lisa 
door haar (toch al kwets-
bare) knie en met een flin-
ke pijnscheut valt ze op het 
veld. Dit is even flink 
schrikken voor iedereen. In 
eerste instantie heeft ze 
nog opbeurende en gerust-
stellende woorden: ‘dit ge-
beurt wel vaker, even paar 
minuutjes pauze en ik kan 
weer verder’. Op de baan 
naast ons speelt het team 
van Smashing Bruang, 
waarin ook een fysiothera-
peute speelt en die komt 
kijken wat er aan de hand 
is. Dapper en een vechter 
als ze is, wilde Lisa nog 
doorspelen. Echter, na de 
eerste slagenwisseling 
blijkt al dat de knie niet sta-
biel is en dat doorspelen 
gewoon geen optie is. Dan 
komt de klap bij Lisa en het 
besef dat ze mogelijk weer 
voor een langere tijd met 
de knie moet revalideren. 
Dit is stevig k. Lisa, respect 
dat je er toch nog voor wil-
de gaan en uiteraard had je 
de pot gepakt als je de 
wedstrijd uit had kunnen 
spelen. Op dit moment is 
de gezondheid van je knie 
echter veel belangrijker 
dan deze wedstrijd. Vol-
gend seizoen komt de re-
vanche! 

Mixed 2 , 
overgangsklasse 2

Een bizar en beroerd ein-
de van een vreemde 
avond. Gelijkspelen met 
3-5, we hadden het nooit 
voor mogelijk gehouden

Door Marlie Fransen.

Eens begonnen als groot-
ste team van Mixed, moes-
ten we deze keer aantre-
den met een invaller. Arne 
en Ruudje kampen beide 
met een blessure en Ruud 
kon geen tijd vrij maken 
door zijn nieuwe job. Ge-
lukkig was Paul bereid om 
een keer met ons mee te 
doen. 
Onze tegenstander was 
Dommelen 1, waar we vo-
rige keer met 5-3 van had-
den gewonnen. Maar om-
dat wij toen 3 andere he-
ren hadden en ook omdat 
Dommelen deze keer een 
speler moest missen wilde 
dit niet veel zeggen. 
Vol goede moed begon-
nen we aan de gemengd-
dubbels. Paul en Monika 
op de ene baan en Ton en 
ik op de andere. Allebei 
koppels die nog niet veel 
hebben samengespeeld. 
En ik stond ook nog eens 
op de baan met linkshan-
dige Ton wat ook erg wen-
nen was, zeker omdat  hij 
wilde hebben dat ik bij de 
service aan de andere 
kant ging staan. Ondanks 

dit gestoei in de eerste set 
wonnen we deze set vrij 
gemakkelijk. In de tweede 
set werd het wat moeilijker. 
Ik stond bij de service Ton 
steeds in de weg. Na over-
leg met Ton besloten we  
toch dat ik tijdens de ser-
vice aan de linkse kant zou 
gaan staan. (Ik heb ge-
leerd tijdens de cursus dat 
een rechtshandige dame 
altijd links van de heer 
moet gaan staan en een 
linkshandige dame altijd 
rechts van de heer. Onge-
acht of deze heer links of 
rechts is. Je staat dan als 
dame altijd met je slagarm 
in het midden). En wat 
denk je we wonnen de set 
met 25-23.
Inmiddels hadden Monika 
en Paul de winst ook naar 
zich toegetrokken, (21-11, 
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Helmond 14-02-
2014.
Verslag competi-
tiewedstrijd Mier-
lo 7 versus Mixed 
6.
Kan het OpaenOmaopeen-
nateam  (Mixed6) de kop-
positie handhaven?????. 

Aanwezig zijn Annie, Anja, 
Anne (invalster) Tini en 
Toon. Betsie en Theo zijn 
afwezig, Theo n.a.v. een 

opname in het ziekenhuis 
waar middels caterisatie is 
vastgesteld dat er twee 
kransslagaders verstopt 
zitten welke door dotteren 
hersteld gaan worden in 
het Catherina ziekenhuis 
in Eindhoven, we wensen 
Theo een spoedig herstel 
toe.( inmiddels heeft hij 
van Anja, Tini en Toon be-
zoek gehad wat zeer op 
prijs werd gesteld)

Dan nu de wedstrijd, in de 
eerste ontmoeting ging de 
winst naar Mixed en wel 
met 8-0. Maar behaalde 
resultaten in het verleden 
zijn geen garantie voor de 
toekomst heb ik wel meer 
gehoord (misschien in ver-
zekeringen gedaan?)dus 
niets onderschatten.

Annie en Toon beginnen 
zoals gebruikelijk aan het 
eerste GD, bij Mierlo was 
er een nieuwe speler bij-
gekomen en ook deze 
speelde het eerste GD. 
Als snel bleek dat we flin-
ke tegenstand hadden en 
kwamen dan ook niet erg 
in ons spel ondanks dat 
pakken we de eerste set 
met 18-21. De tweede set 
verliep wat slechter we 
konden ons spel niet op-
leggen en gaan de mist in 
met 21-16. Dus een derde 
beslissende, hier komen 
we meteen op enkele en-
kele punten voorsprong 
doch bij 19-19 gaat het mis 

en gaat de set naar Mierlo 
met 21-19. Het eerste punt 
is voor Mierlo.

Inmiddels zijn Anja en Tini 
op een extra baan aan hun 
GD begonnen, de partij 
gaat geheel gelijk op er 
moet zelfs verlenging aan 
te pas komen maar de Mik-
sers winnen de set met 22-
20. In de tweede set heb-
ben Anja en Tini minder 
tegenstand en pakken de 
set met 11-21, de stand is 
weer gelijk getrokken.

Onze invalster Anne Swin-
kels en Anja zijn klaar voor 
het DD, al snel wordt dui-
delijk dat Anne en Anja 
geen kind hebben aan de 
Mierlo dames ze laten ze 
alle spreekwoordelijke-
hoekenvanhetveldzien wat 
blijkt uit de uitslag n.l. 3-21 
en 6-21. Goed gedaan da-
mes.
Het HD, paradepaartje van 
Tini en Toon want er is nog 
geen enkele HD verloren 
en dit moet zo blijven. Van-
af het begin was het met-
een duidelijk dat we hier 
flink aan de bak moesten 
de Mierlo jongens speel-
den voortreffelijk badmin-
ton en waren daarbij ook 
nog eens behoorlijk snel 
waar de beide opa, s toch 
wel wat moeite mee had-
den. De eerste set gaat 
naar Mierlo met 21-14. In 
de tweede set krijgen we 
wat meer grip op de partij 
maar kunnen niet op af-

Mixed 6 , 
vierde klasse

21-16).
De herendubbel werd ver-
volgens ook vrij gemakke-
lijk gewonnen en de da-
mesdubbel van Maridy en 
mij ging wat moeizamer. 
We wisten in drie sets ge-
lukkig nog wel te winnen. 
Na de dubbels stond het 
dus 4-0 voor ons. 
Ton en Maridy speelden al-
lebei de eerste singel en 
helaas wisten ze deze al-
lebei niet te winnen. Hierna 
was het de beurt aan Paul. 
De eerste set ging heel ge-
makkelijk. Paul had totaal 
geen moeite met zijn te-
genstander. Misschien 
ging het wel iets te gemak-
kelijk want in de tweede set 
liet hij zijn tegenstander 
veel te dicht bij komen. Het 
werd zelfs een verlenging 
maar een derde set was 
niet meer nodig. Monika 

stand komen elke voor-
sprong wordt meteen inge-
lopen, we naderen nu de 
stand van 19-19, dus elk 
foutje kan fataal zijn het 
wordt zelfs 20-20, maar 
door rustig te blijven pak-
ken de opa, s de set met 
20-22 er is wel enige op-
luchting bij de oude knar-
ren.Een derde beslissende 
nodig, ook deze gaat gelijk 
op zelfs weer een stand 
van 19-19 en weer 20-20, 
met twee listige slagen 
wordt de set wederom ge-
wonnen met 20-22, de 
opa, s is het weer gelukt.

Inmiddels is Anne aan 
haar DE partij begonnen, 
dat we een goede invalster 
hadden was meteen duide-
lijk, Annie liet door prima 
spel geen spaan heel van 
haar tegenstandster met 
gemak weet ze beide sets 
te winnen en wel met 3-21 
en 7-21, hier kun je mee 
thuis komen zeg ik maar. 
Anne proficiat als we weer 
een invalster nodig hebben 
dan graag, bij deze.
Met het wegvallen van 
Theo is nu Toon aan de 
beurt met het HE, het is al 
weer enige tijd geleden dat 
Toon een enkelpartij ge-
speeld heeft en daadoor 
was het wennen in de eer-
ste set, hij kreeg dan ook 
geen vat op zijn tegenstan-
der en gaat verliezen met 
21-12. Maarrrrr er komt 
ook nog een tweede set 
dus alle kans om het recht 

te zetten wat hij dan ook 
deed, een kleine aanpas-
sing van zijn service 
bracht de tegenstander in 
verwarring en opa Toon 
pakt de set met 9-21, dui-
delijke cijfers toch. Een 
derde nodig voor de be-
slissing, de Mierlo jongen 
had wat meer grip op de 
nieuwe situatie maar Toon 
wist vanaf het begin een 5 
tal punten te pakken en 
weet dit vast te houden hij 
wint de set met 17-21, niet 
alleen ik maar ook de an-
dere teamleden vonden 
het een flinke prestatie en 
daar ben ik het volledig 
mee eens.

Inmiddels is de stand 1-6 
in het voordeel van Mixed, 
dus Annie kan er met haar 
DE 1-7 van maken maar 
dit moet eerst nog gebeu-
ren. De set gaat gelijk op 
punten vallen over en weer 
de dames zijn aan elkaar 
gewaagd. Op het eind van 
de set heeft de Mierlo 
dame net wat meer over 
en wint met 21-17. De 
tweede set is een kopij 
van de eerste set, ook wat 
het spel betreft en zelfs de 
uitslag ook deze set ein-
digt in 21-17, jammer An-
nie maar meer zat er niet 
in volgende keer weer een 
kans.
De einduitslag is 2-6 in het 
voordeel van Mixed 6, en 
hiermee behouden we de 
koppositie. Ik wil bij deze 
Anne Swinkels bedanken 

wist haar singel in twee 
sets te winnen. Dit bete-
kende een 6-2 overwin-
ning. Helaas konden we 
de overwinning niet vieren 
in de kantine. De fam. 
Slaets wilde snel naar 
huis want er stond een 
zware verkiezing op het 
programma. Paul, het pils-
je en het schaaltje houden 
we te goed, gelukkig heb 
jij besloten om ook de 
laatste twee wedstrijden 
met ons mee te doen.
We staan nu op een mooie 
derde plaats met nog 2 
wedstrijden te gaan. Als 
we tegen Boemerang win-
nen zouden we nog wel 
eens op de tweede plaats 
kunen eindigen.

Door Toon Slaets

36 37
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Wedstrijd Mixed6 
versus Phoenix 5 
gespeeld op 12-
03-2014.

Kan het opaenoma-
teamopeenna 
(Mixed6) hun koppo-
sitie handha-
ven?????
Alvorens met het wed-
strijdverslag te beginnen 
moet ik u laten weten dat 
het team van Phoenix niet 
compleet was, zeg maar 
gehalveerd. Ze traden aan 
met een dame (ook nog 
geblesseerd) en twee he-
ren, daarom zou het nooit 
een echte wedstrijd kun-
nen worden. Drie partijen 
vielen uit zodat Mixed6 al 
voor aanvang met 3-0 voor 
stond tel daarbij op de 
zwakte van Phoenix dan 
weet je hoe laat het is.

Annie en Toon starten zo-
als gebruikelijk met het 
GD, binnen enkele minu-
ten stonden ze al met 5-0 
achter. Toon moest er een 
paar gvd, s uitgooien om in 

de wedstrijd te komen.(hij 
had een zware week ach-
ter de rug) en toen ging het 
weer wat beter. Ze namen 
het initiatief en speelden 
de set uit met 21-16. In de 
tweede set trokken ze hun 
toch niet al te beste spel 
door en winnen met 21-13. 
Met slecht spel toch win-
nen en op die leeftijd en na 
een zware week toch klas-
se al werkte de tegenstan-
der wel een beetje mee dat 
moet gezegd.

Het tweede GD viel uit.

Daarna het HD, Tini en 
Toon nog geen enkel HD 
verloren hadden geen kind 
aan de Phoenix mannen 
op hun gemakje spelen ze 
wedstrijd uit in twee sets 
ze winnen met 21-9 en 21-
12. 

Het DD val ook uit.

Tini speelt nu het eerste 
HE, hij heeft de sterkste 
tegenstander van Phoenix 
de wedstrijd gaat een tijdje 
gelijk op daar Tini zich niet 
bepaald inspant. Na een 
beetje gas geven wint Tini 
de eerste set met 21-9. In 
de tweede doet Tini ook 
kalm aan en speelt de set 
uit met 21-14.

Nu is Betsie aan de beurt 
met het DE, de gebles-
seerde Phoenix dame doet 
wat ze kan maar Betsie is 
goed bij de les en speelt 

de set behendig uit en wel 
met 21-9. In de tweede set 
kan de Phoenix dame jam-
mer genoeg geen enkele 
tegenstand meer bieden 
van een wedstrijd is dan 
ook geen sprake meer uit-
slag 21-2.

Daar Theo nog niet aan 
spelen toe is neemt Toon 
het HE voor zijn rekening, 
ook hier was van een wed-
strijd geen sprake, de 
Phoenix heer deed wat hij 
kon maar was toch een 
paar maatjes te klein Toon 
wint de partij in twee sets 
met 21-6 en 21-10.

Het laatste DE komt ook te 
vervallen, daarom wint 
Mixed 6 de wedstrijd met 
8-0, en ze zijn om 22.00 
uur gewassen en gescho-
ren al in de kantine nog 
nooit zo vroeg klaar ge-
weest. De eerst volgende 
wedstrijd zal niet zo mak-
kelijk verlopen dan spelen 
we tegen een titelkandi-
daat en weten we na de 
wedstrijd hoe de vlag er bij 
hangt voor wat betreft het 
KPS. Graag tot een vol-
gende keer.

Uitslagen en Programma senioren

Programma maart/april
wo 02-04 Mixed 1-Gemert 1 1

wo 02-04 Mixed 3-Ganzeveer 3 5

wo 02-04 Mixed 4-Fairplay 2 15

wo 02-04 Gemert 7-Mixed 5 14

wo 16-04 Ganzeveer 1-Mixed 1 12

wo 16-04 Mixed 2-Boemerang 1 11

wo 16-04 Mixed 6-Ganzeveer 6 4

wo 23-04 Gemert 5-Mixed 4 11

do 24-04 Conbrio 5-Mixed 2 12

Uitslagen
22-01 Phoenix 3-Mixed 3 5-3

Mixed 6-Gemert 8 3-5

29-01 Mixed 1-Mierlo 1 7-1

Mixed 2-Ganzeveer 2 5-3

Mixed 3-Sm Bruang 3 4-4

05-02 Gemert 2 -Mixed 1 7-1

12-02 Sm Bruang- Mixed 2 3-5

Mixed 4 -Mierlo 4 1-7

Mixed 5 -Phoenix 4 3-5

Mierlo 7 -Mixed 6 2-6

19-02 Gemert 3 -Mixed 3 2-6

Ganzeveer 4 -Mixed 4 6-2

Con Brio 9 - Mixed 5 3-5

26-02 Mixed 1 - Conbrio 2 6-2

Mixed 3- Eindhoven 1 6-2

12-03 Mixed 4 - Dommelen 2 3-5

Mixed 6 - Phoenix 5 8-0

13-03 Mixed 2 - Dommelen 1 6-2

19-03 Conbrio 6-Mixed 3 2-6

Mixed 5-Ganzeveer 5 5-3

20-03 Conbrio 1-Mixed 1 6-2

Gemert:
Molenakkerstr. T. 0492-361257
                        F. 0492-362438

Past.Poelpl. T. 0492-367800
Handel:  T. 0492-324307
Beek en Donk: T. 0492-468098

voor haar invalbeurt en we 
houden ons aanbevolen in-
dien nodig. De eerstvol-
gende wedstrijd is tegen 
Phoenix 5 en wel op 12-03-
2014. Met nog drie wed-
strijden te gaan komen we 
nog steeds in aanmerking 
voor het KPS.
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2de klasse 1

1 Dommelen 2 11-52

2 Brabantia 4  9-44

3 Fair Play 2  9-44

4 Gemert 5 10-44

5 Ganzeveer 4 10-34

6 Mierlo 4 10-30

7 Mixed 4  9-24

Topklasse
1 Gemert 2 12- 75

2 Con Brio 1 12-74

3 Gemert 1 12-58

4 Mixed 1 12-53

5 Ganzeveer 1 12-35

6 Con Brio 2 12-34

7 Sm Bruang 1 12-31

8 Mierlo 1 12-24

3de klasse 2

1 Phoenix 4 9-43

2 Gemert 7 8-40

3 Sm Bruang 4 8-38

4 Mixed 5 9-34

5 Con Brio 9 9-28

6 Ganzeveer 5 9-25

 1ste klasse 2

1 Ganzeveer 3 10-63

2 Mixed 3 11-56

3 Con Brio 6 10-36

4 Eindhoven 1 10-34

5 Sm Bruang 3 10-34

6 Phoenix 3 11-33

7 Gemert 3 10-32

4de klasse 1

1 Mixed 6 8-50

2 BC 85 3 8-47

3 Gemert 8 8-45

4 Mierlo 7 8-28

5 Ganzeveer 6 8-11

6 Phoenix 5 8-11

Overgangsklasse 2

1 Brabantia 2 9-45

2 Boemerang 1 9-40

3 Mixed 2 9-39

4 Sm Bruang 2 8-34

5 Ganzeveer 2 10-34

6 Con Brio 5 8-31

7 Dommelen 1 9-25

Standenlijst  en Scoringspercentages

Scoringspercentages  Dames
1 Betsie van Hooff 17/16 94%

2 Anja Beekmans 9/8 89%

3 Sabitri Heesakkers 32/25 78%

4 Ellen Kuhn 34/24 71%

5 Annie Boetzkes 20/13 65%

6 Yvonne Lahaije 11/7 64%

7 Monika Slaets 15/9 60%

8 Marieke van Berlo 34/20 59%

Scoringspercentages  Heren
1 Tiny Verbrugge 18/16 89%

2 Roger v Lieshout 12/10 83%

3 Arne vd Wijdeven 11/9 82%

4 Toon Slaets 16/13 81%

5 Ruud van Kilsdonk 12/8 67%

6 Theo Mouris 12/8 67%

7 Johnny Muller 9/6 67%

8 Ton Slaets 17/11 65%
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   De jeugdcommissie is 

alweer volop bezig met 
het organiseren van de 
jeugddag. Wat we gaan 
doen is nog een verrassing 
maar houd de datum in 
ieder geval maar vast vrij! 
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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

 
   

Hallo jongens en meisjes.

Het is alweer lente, wat gaat de tijd toch snel. De competitie is bijna ten einde. 

Twee teams hebben inmiddels hun laatste wedstrijd gespeeld. 

Hierover lees je natuurlijk in deze minimiks nog veel meer. 

Verder zijn er enkele toernooien gespeeld. Jammer genoeg hebben er maar 

enkele kinderen meegedaan met deze toernooien. Lees de leuke verslagjes 

maar eens, misschien krijg jij dan ook zin om een keer een toernooitje te gaan 

spelen. 

De Mixedpen is deze keer geschreven door Yorg Peters, helaas is hij gestopt met 

badminton en heeft hij voor tennis gekozen. We wensen Yorg veel succes met 

deze nieuwe sport en misschien zien we hem nog eens terug bij BC Mixed. 

Gelukkig hebben we wel weer enkele nieuwe leden, we heten hen van harte 

welkom. Neva stelt zich voor in deze Minimiks.

De puzzel is deze keer een woordzoeker. 

Op vrijdagavond 11 april houden we ouder-kind avond. Je mag dan je papa of 

mama uitdagen om een keer met je mee te komen spelen. 

Je vriendje of vriendinnetje mag je uitnodigen op vrijdag 20 juni. Dan is er de 

jaarlijkse vriendjes/vriendinnetjes avond. 

We wensen jullie veel lees, kijk en puzzel plezier.

Namens de redactie en de jeugdcommissie, Marlie Fransen
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 Brabantse jeugdkampioenschappen

Max en Novi Wieland succesvol op Bra-
bants Jeugd Kampioenschap
Op zaterdag 8 en zondag 9 februari vonden in sporthal 
de Slagen in Waalwijk de Brabantse Jeugdkampioen-
schappen Badminton plaats. Er werd gespeeld in vier 
leeftijdscategorieën; Onder 11 jaar, Onder 13 jaar, Onder 
15 jaar en Onder 17 jaar.

Novi kwam uit in de cate-
gorie onder 11 en Max on-
der de 13. 

Onder 11 jaar Bij de da-
mes enkel werd Novi der-
de in de poule. Zij wist 
knap partij te geven aan 
haar tegenstanders die al-
lemaal in een selectie za-
ten.                                                                                                                                           
Bij de meisjesdubbel be-
haalde Novi knap een 2e 
plek, samen met Kim Was-
senaar uit Best. 

Onder 13 jaar. Bij de jon-
gensenkel haalde Max de 
finale helaas niet. Hij werd 
in de halve finales uitge-
schakeld door de latere 
winnaar,  Lars Kros, een 
speler van de Badminton 
Academie. Wel haalde 
Max samen met Joppe 

van de Meerendonk uit 
Best de finale in de jon-
gens dubbel . Ondanks 
goed spel wisten ze de 
partij niet te winnen. Maar 
toch heel knap een mooie 
2e plek bij de dubbel. 
Max en Novi overtroffen 
alle verwachtingen met 
beide een prachtige twee-
de prijs.

PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

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

 Dobrava jeugdtoernooi  door Anke van Dijk

Op 2 februari 2014 was het Dobrava toernooi. Georgani-
seerd door BCV’73/Dommelen en Brabantia.  Zo onge-
veer 100 HBB jeugdleden deden mee in Dommelen van 
bijna alle jeugdverenigingen. Deze speelde allen vele par-
tijen in de onderdelen DD, HD en de GD in de A, B, C en 
de P-klasse. Novi, Meike en Anke waren die dag van 
Mixed van de partij. 
Anke speelde gemengd dubbel samen met Perry waar-
mee ze de 3de plaats heeft weten te bemachtigen en sa-
men met Floor verhoeven ook van Bakel heeft ze de 1e 
prijs damesdubbel gewonnen. Vooral bij de damesdubbel 
finale was het heel spannend.

Hallo, Ik ben Neva van der Vorst, ik ben 8 jaar en ik kom uit 
Helmond. Ik zit op basisschool de Bundertjes in groep 4 bij 
juffrouw Eva, Monique en Nathalie. Ik ben bij BC Mixed te-
recht gekomen via mijn papa. Sinds kort speelt hij samen 
met mijn tante Katja en oom Pedro ook bij BC Mixed. Ik vind 
badmintonnen bij BC Mixed heel leuk, de trainingen zijn 
heel gezellig, vooral hoog overslaan vind ik leuk. Als ik een 

beetje meer heb geoefend wil ik graag competitie gaan 
spelen. Naast badminton zit ik ook nog op turnen, maar 

het badminton vind ik leuker. Later wil ik graag dieren-
arts of schooljuffrouw worden.

Nieuw lid

Novi speelde samen met Meike dames-
dubbel waarmee ze eerste werden in de C 
klasse. De gemengddubbel speelde Novi 
met Renzo van Ham maar nu in de C/B 
klasse. Hier werd ze derde. Meike kwam in 
de GD wel uit in de C klasse samen met 
haar wanted partner. Zij wisten de eerste 
prijs te behalen. Het was een hele leuke 
dag een zeer geslaagd en goed georgani-
seerd toernooi, hopelijk doen er de volgen-
de keer meer mensen van Mixed mee.
Dus hopelijk tot de volgende keer!!!

45
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 Onze jeugd gespot tijdens carnaval Clubkampioenschappen BC Geldrop

Al geruime tijd spelen Max en Novi Wieland ook 
badminton in Geldrop bij badmintonclub Geldrop.  
Dit om wat extra training te krijgen. BC Geldrop is 
geen lid    van de Helmondse Badminton Bond maar 
van Badminton Nederland. 

Op zaterdag 22 februari 
werd in Geldrop bij de 
jeugd de clubkampioen-
schappen gespeeld. Ieder-
een heeft gestreden om 
het hoogste resultaat te 
halen. Dat leverde vaak 
spectaculaire partijen op.
Over de hele dag zijn 165 
partijen gespeeld. In de 
ochtend was het voor veel 
spelers heel erg moeilijk, 
omdat in de poules 2 ni-
veaus bij elkaar gezet wa-

ren. Zo konden 
de nog niet zo 
ervaren spelers 
eens een poging 
wagen bij de be-
tere spelers 
puntjes weg te 
snoepen. In de 
middag werd er 

op eigen niveau gespeeld. 
Daarmee werden de par-
tijen ook spannender en 
menigeen heeft trainers, 

ouders en medespelers 
aangenaam verrast.
Ook de spelers in de klas-
se Aangepast Badminton 
hebben laten zien dat ze 
behoorlijke vorderingen 
gemaakt hebben. Binnen-
kort hun eerste echte ex-
terne toernooi.
Max werd eerste bij de jon-
gens I en Novi tweede bij 
de meisjes II. 

Piet van Thielplein 11
5741 CP  

Beek en Donk
Tel.: 0492-465456

www.yoursfashion.nl
E-mail: 

info@yoursfashion.nl
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Andrew Bots

Ik ben Yorg Peters en ben 
9 jaar. Ik ben geboren op 
10 september 2004 in het 
ziekenhuis in Helmond. 
Precies op de dag dat 
papa en mama 5 jaar ge-
trouwd waren. Mooi ca-
deautje hè!! 
Mijn papa en mama zijn 
Eric en Wendy en ik heb 
nog een zusje Sanne, die 
is 11 jaar.

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

Ik zit nu ongeveer 2 jaar 
onder badminton en na 2 
jaar wil ik toch een andere 
sport gaan uitproberen en 
dat is tennis. Maar ik vind 
het toch fijn dat ik nog een 
keer de Mixedpen heb ge-
kregen. 
Ik zit op basisschool de 
Raagten en zit bij juf Mart-
ha en juf Laura in groep 6. 
Mijn andere hobby is voet-
bal. Ik ben keeper in de E4. 
Mijn favoriete voetbalclub 

is PSV en natuurlijk Sparta 
25.
Ik vond het altijd leuk bij de 
trainingen en het kamp 
was helemaal super.

Bedankt en Groetjes van 
Yorg

Jeugdcompetitie

Mixed 1
A-klasse

door Bas Fransen

Mixed 1 in A-klasse

Nadat we in de AB-klasse 
als derde waren geëindigd 
hadden we ons geplaatst 
voor een plek in de A-klas-
se. Onze tegenstanders: 
Mierlo, Mierlo en nog een 
keer Mierlo. Aan ons de 
moeilijke opdracht om drie 
Mierlo teams voor te blij-
ven en zo de winst in de A-
klasse te pakken.
De eerste wedstrijd speel-
den we tegen Mierlo… 
goh. Om maar iets duidelij-
ker te zijn, we speelden de 
eerste wedstrijd tegen 
Mierlo 3, waar we in de 

AB-klasse met 6-2 van 
hadden gewonnen. Een 
mooie tegenstander dus 
om onze missie in de A-
klasse tegen te starten. Als 
eerste mochten Veerle en 
ik (Bas Fransen) gemengd 
dubbelen, we begonnen 
niet echt lekker en verloren 
in drie sets. De taak voor 
Marieke en Bas om de 
stand gelijk te trekken, en 
dit deden ze vrij gemakke-
lijk met twee keer 14-21. 
De herendubbel van Bas 
en mij ging nog stukken 
makkelijker, met twee keer 
9-21 waren we duidelijk de 
betere. Damesdubbel dan, 
bij Marieke en Anke ging 
het iets minder en helaas 
ging de dubbel met een 
verlenging in de tweede 
set naar de tegenstander. 
Tot nu toe dus een gelijke 
stand, daar moest bij de 
singels toch wel verande-
ring in komen. En dat 
kwam er ook, zowel Bas, 
Anke en ik wonnen onze 
singels vrij overtuigend. 
Veerle speelde de laatste 
wedstrijd, een hele mooie 
singel die allebei de kanten 
op kon, maar helaas net de 
kant van de tegenstander 
op viel. Eindstand 5-3 voor 
ons, de eerste 5 punten in 
de A-klasse zijn binnen.
De tweede wedstrijd tegen 
Mierlo 2, die ongeslagen 
eerste zijn geworden in de 

AB-klasse. Om kampioen 
te worden moesten we 
deze wedstrijd winnen. We 
hadden er allemaal zin in 
en dat was ook te zien in 
de wedstrijden, alle wed-
strijden waren leuk om 
naar te kijken en de mees-
te gingen goed gelijk op. 
Veerle en ik mochten het 
spits weer afbijten, in de 
gemengd dubbel speelden 
we tegen Jürgen, die nog 
op 100% stond dit seizoen. 
Nadat de eerste set goed 
net door ons gewonnen 
werd, speelden we de 
tweede set briljant en won-
nen we die tot onze eigen 
verbazing met 6-21.

Marieke en Bas verloren 
helaas hun gemengd dub-
bel in de verlenging, stand 
1-1. De herendubbel Brian 
en Jürgen, nu niet meer op 
100% dus, tegen Max en 
mij. Hele spannende wed-
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strijd die uiteindelijk in de 
verlenging naar ons toe 
ging. De damesdubbel van 
Marieke en Anke ging wel 
in twee sets naar de tegen-
stander en dus hadden we 
opnieuw een gelijke stand 
na de dubbels. De eerste 
singel was voor Bas, in een 
spannende en slopende 
drie setter ging het punt 
toch naar Mierlo, jammer. 
En ook de singels van 
Anke en Veerle gingen 
naar Mierlo. Gelukkig kon 
Max, die met een blessure 
stond te singelen, nog wel 
een punt halen en zo kwam 
de eindstand op 5-3 voor 
Mierlo. Geen kampioen-
schap dus voor ons, maar 
de tweede plek zit er nog 
zeker in. 30 Maart tegen 
Mierlo 1 hoeven we maar 
gelijk te spelen, ook al zal 
dat al lastig zat worden..

Mixed 2
C-klasse

Mixed 3
F-klasse

Mixed 4
G-klasse

door Arne vd Wijdeven

Voor mixed 4 is de compe-
titie inmiddels teneinde. De 
helft van ons super team 

komt uit 
de P-klas-
se terwijl 
de andere 
helft de al 
wat eer-
der in een 
hogere 
klasse uit-
kwam.
Begelei-
ders Mari-

anne en Arne hadden voor 
de start van de competitie 
de hoop op een positie er-
gens bij de middenmoot.
Haha wat dom van hen. 
Dit team is top. We heb-
ben de hele competitie 
eerste of tweede gestaan. 
1 keer gelijk gespeeld en 1 
keer verloren.
Het team was dan ook in 
top conditie.
 
Voor de wedstrijd werden 
10 rondjes om de zaal ge-
lopen. En niet simpel om 
de veldjes heen. Neenee 
om de buitenkant van de 
zaal. En de zaal ligt aan 
het kanaal, dus tijdens die 
rondjes moest er ook nog 
gezwommen worden. Na 
de verplichte rondjes werd 
er 40 keer 
de trap van 
de par-
keergara-
ge naar de 
zaal opge-
rend. Zo 
dat zou wel 
helpen 
voor de 
conditie. 

Tenminste.......
Van de begeleiders. Want 
bovenstaande werd door 
Marian en Arne gedaan.
Onze spelers hadden een 
heel andere warming up. 
Badmintonspelletjes, in-
slaan op de ipad en nin-
tendo, housemuziek in de 
auto en sjokolaa en fristi 
tussen de wedstrijden.
Dat hielp.
Alle spelers wonnen flink 
wat wedstrijden en hoewel 
er heel veel spannende 
wedstridjen waren, som-
mige tot 29-30, toch werd 
er vaak ruim gewonnen.
Op een enkele wedstrijd 
na was het bovendien erg 
sportief.
De begeleiders hebben 
alle spelers zien groeien in 
hun tactiek, techniek en 
doorzettingsvermogen.
Het was even wennen in 
de nieuwe zaal. Vooral 
omdat er minder speelmo-
gelijkheden waren rondom 
de zaal (tot grote vreugde 
van Marjan en Arne).
We zijn dus allemaal erg 
tevreden.
 
Goe gedaan allemaal.

Met nog 1 wedstrijd te 
gaan gaan kunnen we de 
eindstand bijna opmaken. 
Mixed 2 heeft de afgelopen 
maanden nog 4 wedstrij-
den gespeeld. Op 9 febr. 
moesten we tegen Phoenix 
en Gemert 1. Aangezien 
wij dit seizoen 1,5 competi-
tie spelen kregen we deze 
teams nu al voor de derde 
keer tegen. Tegen Phoenix 
verloren we beide keren (7-
1,6-2) en tegen Gemert 

zouden we nog wel een 
puntje kunnen pakken. De 
eerste keer verloren we 
met 6-2 en de tweede keer 
met 5-3. Er zat dus wel 
verbetering in. Vol goede 
moed gingen we op 9 febr. 
richting sporthal. Maar he-
laas ook deze keer zat 
winst er niet in.Tegen Ge-
mert 1 wisten we nog wel 1 
punt binnen te halen, het 
werd 4-4. Hier had mis-
schien nog wel iets meer 
ingezeten. 
Twee weken later op 23 
febr. gingen we dus weer 
richting sporthal. Mierlo 4 
en Helden 1 waren nu de 
tegenstanders. Tegen 
Mierlo 1 wisten we de eer-
ste 2 keren nog met 5-3 te 
winnen, tegen Helden ver-
loren we beide keren.  Het 
zou dus weer een zware 
dobber worden. Helaas, 
de wedstrijd tegen Mierlo 
was heel spannend maar 
deze keer ging Mierlo met 
een winst van 5-3 naar 

huis. Helden (het team dat 
echt 2 koppen groter is dan 
wij) won ook nu weer. Op 
30 mrt. staat onze laatste 
wedstrijd op het program-
ma tegen Raaijmeppers. 
Als we deze winnen zullen 
we hoogst waarschijnlijk 
op de 5de plaats eindigen. 
(dit moet wel kunnen. We 
hebben tegen dit team in 
de voorafgaande wedstrij-
den  met 5-3 verloren en 
met 6-2 gewonnen. ) Al-
leen Gemert 1 weten we 
nog achter ons te houden. 

Lieke Fransen

Voor mixed 3 zit de com-
petitie er op. Ze eindigen 
op een mooie tweede 
plaats. Zij hebben in febr. 3 
wedstrijden gespeeld. Op 
9 febr. was alleen BCAB 4 
hun tegenstander. Tegen 
dit team was niet veel in te 
brengen en ze verloren 
dan ook met 7-1.

Op 23 febr. ging het veel 
beter. Mixed 3 ging naar 
huis met volle winst. Mierlo 
7 en Bakel 1 werden ver-
slagen met 5-3 en 6-2.  
De allerlaatste wedstrijd 
van dit seizoen werd thuis 
gespeeld op 14 mrt. , ge-
woon op de vrijdag avond 
in onze eigen zaal. Het was 
een inhaalwedstrijd, Phoe-
nix 2 kwam op bezoek.
Het was super leuk om een 
keer competitie thuis te 
spelen. Helaas kon Mixed 
3 deze thuiswedstrijd niet 
in winst omzetten. Er werd 
verloren met 5-3, maar het 
waren wel hele mooie par-
tijen, de spelers van mixed 
kwamen steeds weer met 
rode hoofdjes van de baan. 
Er werd hard gewerkt maar 
helaas.  
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C-klasse
1 Helden 1 14-76

2 Phoenix 1 14-75

3 Mierlo 4 14-61

4 Raaijmeppers 1 14-48

5 Mixed 2 14-39

6 Gemert 1 14-37

F-klasse
1 BCAB 4 14-101

2 Mixed 3 15-65

3 Phoenix 2 12-45

4 Mierlo 7 13-42

5 Bakel 1 14-19

G-klasse
1 Mixed 4 12-69

2 BCAB 5 10-65

3 Mierlo 8 10-41

4 Hanevoet 2 10-37

5 Boemerang 3 10-31

6 BCV’73 2 10-23

7 Phoenix 3 10-22

Standenlijst en uitslagen jeugd

H-klasse
1 Mierlo 9 14-96

2 Mixed 5 14-75

3 Bakel 2 14-57

4 Boemerang 4 14-51

5 Con Brio 4 14-38

6 Phoenix 4 14-19

A-klasse
1 Mierlo 2 2-12

2 Mixed 1 2-08

3 Mierlo 3 2-06

4 Mierlo 1 2-06

Tijd Team Stand

Mixed 4- BCAB 5 2-6

BCV’73 2  - Mixed 4 2-6

23-02 Mierlo 2 - Mixed 1 5-3

Mierlo 4 - Mixed 2 5-3

Helden 1 - Mixed 2 6-2

Mixed 3 - Mierlo 7 5-3

Bakel 1 - Mixed 3 2-6

Mixed 5 - Bakel 2 7-1

Mixed 5 - Phoenix 4 7-1

Uitslagen
Datum Team Stand

26-01 Mixed 3-Bakel 1 6-2

Phoenix 2-Mixed 3 3-5

Mixed 5-Mierlo 9 0-8

Con Brio 4-Mixed 5 4-4

09-02 Mierlo 3 - Mixed 1 3-5

Mixed 2 - Phoenix 1 1-7

Mixed 2 - Gemert 1 2-6

Mixed 3 - BCAB 4 1-7

Mixed 3 - Phoenix 2 3-5

Programma Maart
Zondag 30/3  9.30 uur bn

Mixed 1- Mierlo 1 1

Mixed 2-Raaijmeppers 1 10

Boemerang 4-Mixed 5 5

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
 

Op 23 februari gingen we 
met een voltallig team op 
weg naar Helmond. De te-
genstanders van vandaag: 
Bakel 2 (derde plaats) en 
Phoenix 4 (zesde plaats). 
Mixed 5 heeft een gewel-
dig seizoen gespeeld. Ze 
zijn van de P-klasse naar 
de H-klasse gegaan en 
staan nu stevig op de 

Mixed 5
H-klasse

tweede plaats. Een kampi-
oenschap zit er niet meer 
in want de nummer 1 staat, 
met nog één wedstrijd te 
gaan, negen punten voor 
op ons.
Welnu, voor twee wedstrij-
den gingen we dus op weg 
naar Helmond. De kinde-
ren hebben heel 
goed hun beste 
gedaan en on-
derleiding van 
Diana en mij 
werden zeven 
van de acht par-
tijen gewonnen 
van Bakel.
Ook tegen 
Phoenix moest 
het mogelijk zijn 
om met die cij-
fers te winnen. 

door Angela van Gelder

 
PS: op dit moment staan 
we nog eerste. Onze groot-
ste tegenstander moet nog 
twee wedstrijden spelen 
en hoeft maar 3 punten te 
halen. Wij zijn superblij en 
Mariean en Arne heel trots

Zij staan immers onder-
aan. Na een paar gemak-
kelijke winst partijen en 
partijen waar hevig werd 
geknokt lukte het om ook 
nu met 7-1 te winnen.
Jongens en meiden, fan-
tastisch, jullie hebben 
goed je best gedaan. TOP
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Kruiswoordpuzzel

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1) Als je een sportwedstrijd niet wint
2) Test voor uithoudingsvermogen
3) Sport waarbij je een shuttle met een licht racket over een net slaat. 
4) Ploeg mensen die samen sporten.
5) Pak van een soepele stof om in te sporten
6) Partij met twee teams van twee spelers.
7) Beloning voor de winnaars
8) Een organisatie die een bepaald doel nastreven.
9) Balletje met veren dat heen en weer geslagen wordt bij het badminton.
10) Aanvallende slag
11) Ruimte waarop een badminton wedstrijd gespeelt wordt.
12) Tegen andere clubs wedstrijden spelen.
13) Schoen speciaal gemaakt om te sporten.
14) Slag kort over het net.

Als je alle antwoorden goed hebt, kun je in de grijze hokjes van boven naar beneden 
een woord lezen. Het woord heeft te maken met 20 juni 2014.

Prikbord

Ton proater

Een un
iek ete

ntje bij
 

Uniek, 
vraagt 

om 

een un
ieke fot

o. 

Stuur 
deze na

ar:

redacti
e@bcmixed.nl

5 APRIL

FEESTAVOND

tot dan!
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