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Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk

Verschijnt acht keer per jaar. Oplage: 100 stuks.
Heb je op- en aanmerkingen op zaken zoals ze vermeld zijn in dit clubblad stuur dan
een mail naar redactie@bcmixed.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wil je een stukje
schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk.
Stuur het naar redactie@bcmixed.nl.
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op
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Riky van Maaren, Anja Beekmans en
Betsie van Hooff (niet op de foto)
zorgden voor een heerlijk buffet

De medewerkers
aan deze Minimiks:
Stan vd Heijden, Maarten
Maas, Harrie vd Vegt, Tom
Poppelaars, e.v.a.
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Colofon
Bestuur BC Mixed
Voorz. Ton Slaets
Tel.: 06-52607617
Secr. Gert Lahaije
Tel: 0492-463772
Penm. Peter van Leuken
Tel: 0492-463440
Anja Beekmans
Tel: 0492-464604
Stan vd Heijden
Tel: 06-48750247
Postadres BC Mixed:
Gert Lahaije
Waterhoenplein 20
5741 BB Beek en Donk
Tel: 0492-463772
E-mail: ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl
Competitie senioren:
Comp. Leider Sen.:
Angela van Gelder
Tel: 0492-462635
Jeugdafdeling:
Comp. Leider Jeugd/
contactpersoon:
Wendy Verbrugge
Tel: 06-34626419
E-mail:
jeugdzaken@bcmixed.nl

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

Jongens Meisjes
23

30

53

Senioren

41

49

90

Ereleden

1

5

6

Totaal:

42

54

23

30

Van de redactie...

Totaal

149

Niels vd Kerkhof
Neva vd Vorst

Niemand

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

Agenda
25 januari : Afterparty Kwizut
08 februari: Kaderavond
08 en 09 februari: Brabantse jeugdkampioenschappen
16 maart: HBB single kampioenschappen en
Miecon toernooi
5 april: Feestavond
6 april: HBC Phoenix voorjaars teamtoernooi
13 april: HBB jeugdkampioenschappen.
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Redactie
Dick Paulussen
Marlie Fransen
Angela van Gelder
Arne van de Wijdeven

Noteer deze data in je agenda!
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Van jullie voorzitter

Van onze Kwizut partner

Kun je jezelf het volgende voorstellen: een badmintonclub
wordt gevraagd om een feestavond voor 2.500 mensen mee
te helpen organiseren. Een paar mensen van de club gaan
op zoek naar vrijwilligers en binnen de kortste keren hebben
ze een waslijst aan enthousiaste mensen. Tijdens het weekend van het feest werken maar liefst 81 mensen mee aan
het evenement. Het feest wordt een overweldigend succes,
alles verloopt vlekkeloos en iedereen kijkt terug op een zeer
geslaagd weekend.

Beste leden van BC Mixed, zoals jullie allemaal hebben begrepen is jullie vereniging
de afgelopen editie “de helpende handjes” geweest van Kwizut 2013. Handjes? Zeg
maar gerust Handen, wat een enorm werk hebben jullie samen met ons verzet.
En wat een vereniging zijn jullie, kijk eens goed naar dat woord “vereniging”, ik heb
naar de definitie gekeken en vond dit:

Te mooi voor woorden? Nou, niet voor BC Mixed.

Als we dan als doel stellen “alle mensen die op de feestavond komen, een onvergetelijke avond bezorgen” , kunnen we wel stellen dat we dat doel ruim hebben gehaald.
Helemaal super zoals de groep mensen waarmee we hebben samengewerkt, ons
hebben ondersteunt. Dit is iets om met z’n allen erg trots op te kunnen zijn.

Toen Anja en ik begonnen aan deze uitdaging en we direct van veel van onze
leden enthousiaste reacties kregen, hadden we veel vertrouwen in een goede
afloop. Eerlijk is eerlijk, naarmate de feestavond dichterbij kwam en we steeds
beter en gedetailleerder wisten wat er allemaal moest gebeuren hebben we
samen best wel eens wat zenuwen gehad. Vooral de dagen voor het weekend,
toen we bijna iedere dag contact hadden, hebben we het draaiboek zo vaak
doorgesproken dat we er zo nu en dan van droomden. Wij mogen wel zeggen
dat die voorbereiding zijn vruchten heeft afgeworpen, maar alleen met een
goede voorbereiding kom je er niet.
Om een dusdanig groot evenement goed te kunnen laten verlopen heb je vooral veel enthousiaste mensen nodig. En wat zijn Anja en ik dan ook super trots
op het feit dat er zoveel mensen van binnen en buiten de vereniging voor ons
klaar staan om samen met ons dit weekend tot een enorm succes te maken.
Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. En het enthousiasme, de inzet en
het plezier wat iedereen uitstraalde is ook de organisatie van Kwizut en alle
bezoekers niet onopgemerkt gebleven. We hebben tijdens en na het weekend
al veel complimenten gehad.

“Vereniging: Een samenwerkingsvorm waarbij meerdere personen op voet van
gelijkheid trachten een bepaald doel te verwezenlijken of een bepaalde activiteit te ontplooien.”

Dat jullie er zin in hadden was al snel duidelijk, toen we in oktober gezamenlijk de
samenwerkingsovereenkomst ondertekenden hadden, jullie al een lijst van ongeveer
80 mensen! Heerlijk om zo de Kwiz in te gaan en daarna natuurlijk de feestavond.
Jullie waren gretig om mee te helpen, we hebben geen wanklanken gehoord, louter
en alleen ‘kan ik nog wat doen?’, ‘wat moet er nog gebeuren?’. Al het werk gebeurde
met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, geen half werk of vlug vlug.
Zonder íemand te kort te willen doen, hadden Ton Slaets en Anja Beekmans alles
goed op een rijtje. Het verliep allemaal heel erg soepel en alles keurig op tijd geregeld…klaar voor een feestje. En wat voor feestje…hier zal nog lang over nagesproken worden in het Beek en Donkse, onze facebook pagina ontplofte bijna, louter en
alleen lovende woorden over de locatie, de band, het geluid, etc. Niemand die ergens
over klaagde, dat betekent dat alles goed geregeld en onder controle was, de garderobe (2100 jassen), de bars (niemand hoefde dorst te lijden), buiten met de verkeersregelaars, de muntenverkoop, etc.
Maar ook de zondagochtend bij de demontage waren jullie
er weer, sommige nog in een lichte roes, maar na een
heerlijke beker koffie ging alles weer gesmeerd, en is alles
zoals het hoort tot een goed einde gekomen.
Wij als organisatie kijken terug op een grandioze 3e editie
van Kwizut en we willen jullie nogmaals van harte danken
voor jullie ‘helpende handjes’!!!

Het is al eens vaker gezegd dat BC Mixed zo’n mooie club is, waar de mensen
voor elkaar klaar staan, waar het sociale aspect hoog in het vaandel staat en
waar mensen graag vrijwillig iets willen doen.
Aan dat boek hebben we met z’n allen weer een hoofdstuk toegevoegd, in sierletters.
Alle vrijwilligers ontzettend bedankt voor een onvergetelijk feest!!!
Anja Beekmans en Ton Slaets.
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Bedankt!

Groet, team Kwizut. (Ties van Oorsouw, Lonneke van Kaathoven, Pablo Alvarez, Niels Smits en Ron van der Rijt)
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Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed
d.d. 17-12-2013
Aanwezig: Ton Slaets, voorzitter. Peter van Leuken ,
penningmeester. Gert Lahaije, secretaris. Anja Beekmans, bestuurslid. Stan van der Heijden, bestuurslid
1.Opening
Ton opent de vergadering
om 20.10 uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen
•Kerstkaart
Joop Kerkhof •2 strafzaken van de HBB, betreft
tegenstanders van Mixed
teams. • Bevestiging wijziging kvk.
Uitgegaan: •Niets.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 21 November 2013
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financien
•Mascha heeft alles overgedragen aan Peter.
•Het Iban programma is
geleverd. Mascha en Peter
gaan samen alle gegevens
overzetten.
•Wijzigingen betreffende
adverteerders
moeten
voortaan aan Peter
worden doorgegeven.
5.Ledenbestand
•Gestopt: niemand
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•Van
NSL
naar SL: niemand
•Van SL naar
NSL:
niemand
•Nieuw: Niels
van de Kerkhof en Neva
van de Vorst

Is Kwizut nu helemaal geregeld?

7. Kaderavond
• Alvast nadenken over de
invulling. Samenkomst afMINIMIKS januari 2014

1-feb
3-feb
3-feb
5-feb
11-feb
12-feb

Quinty Zwolle
Theo Mouris
Inge v Lieshout
Sandra Driessens
Bas v Lieshout
Toon Boetzkes
Stan vd Heijden
Roger van Lieshout
Anke van Dijk
Robert Verbrugge

20-feb
21-feb
23-feb
26-feb
1-mrt
2-mrt
2-mrt
5-mrt
6-mrt
7-mrt

Allen van harte gefeliciteerd

Gevonden voorwerpen
De laatste tijd is er van alles blijven liggen in de zaal. Afgelopen maand is de verzameling weer uitgebreid met
Lotto schoenen maat 40 (zie foto). Hieronder een lijstje
van wat er nu nog in de kast ligt. Ben je één van deze
spullen kwijt, neem dan contact op met Marieke van Turnhout.

Peter beheert
vanaf nu de
ledenlijst.
6.Commissies
•JC: -Sinterklaas is goed
verlopen -Het overleg met
de teambegeleiders is geweest, opvallende dingen
zoals bijv. de service worden teruggekoppeld naar
de trainers. Het overleg
wordt positief ervaren en
gaat vaker plaatsvinden.
•Bac: -De feestavond is
definitief op 5/4/2014 in de
kantine van de sporthal.
-De nieuwjaarsreceptie is
op 3 Januari.

Hein van Vijfeijken
Maridy Daems
Maarten Maas
Kelly de Louw
Paul van der Vegt
Anke van der Kruissen

gesproken op Maandag 20
Januari.
8. Kwizut
•Ton en Anja sturen alle
vrijwilligers een mail met
de indeling, planning en
het tijdschema.

1. Racket merk stihl 2. Vest diadora zwart maat S
3. Jongens schoenen maat 3. 4. Hemd,zwart maat 146152. 5. Badminton Nederland pet 6. Nano Speed Yonex
rackethoes. 7. Esprit zwarte broek maar 152-158 8. Traingsjack maat 164, dutchy 9.
Grijze broek penn, maat XL 10. Lotto schoenen mt 40

9. Rondvraag
• De volgende vergadering
is op donderdag 6 Februari.
10. Sluiting
•Ton sluit de vergadering
om 23.30 uur.
MINIMIKS januari 2014
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Van onze trainer

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

Allereerst wil ik jullie vooral een gezond en sportief jaar toewensen, probeer gestalte te geven aan datgene wat je verwacht.
Ik heb de kerst en het nieuwe jaar gevierd zoals vele van jullie
dat ook gedaan hebben. Lekker gegeten, wat hangen en dingen gedaan waar ik eigenlijk anders bijna niet aan toe kom. Zo
ben ik in die periode een aantal boeken tegen gekomen waarvan ik denk, heb ik dat allemaal moeten leren….. Ik dacht gelijk
hier kan ik iets mee.

www.lifestylecenterlaarbeek.nl
info@ lifestylecenterlaarbeek.nl

Leren is een proces waarmee je dingen eigen maakt door te lezen , te doen en/of
te ervaren. Bewuste leerprocessen onder invloed van trainers, ouders en school
verschillen in tempo, inhoud, methode , intensiteit, omvang, prikkelduur en leervorm.
Nu is het aan mij om je tijdens de training je iets te leren zodat je het meteen kunt
toepassen. Ik kan me dan ook heel goed voorstellen dat je soms dingen tegenkomt
waarvan je zegt dit weet ik al lang, dus heb je in dat geval al ervaring.
Ik probeer van je, een allround speler te maken op jouw niveau.
Dat wil zeggen dat ik je zoveel mogelijk informatie wil geven waar jij iets mee kunt
binnen het veld.
Geef aan waar ik je nog bij kan spijkeren in het nieuwe jaar op weg naar succes.
Ik zie je op de training ….
Mocht je vragen hebben die je liever niet in de groep wilt stellen spreek me er dan
even op aan, 2voor of na de training.
groetjes Frans

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
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Jaaroverzicht 2013
Alweer een jaar voorbij. Een jaar met ups en
downs binnen onze vereniging. Mixed is een
springlevende vereniging die daar goed mee om
kan gaan en alweer plannen klaar heeft voor de
nabije toekomst. Wat te denken van de organisatie van het feest van Kwizut.
Een terugblik van wat er zoal is gebeurd bij
Mixed in 2013.
Januari
Op de eerste vrijdag van
2013 vond traditioneel de
Nieuwjaarsbijeenkomst
plaats, druk bezet en met
een lekker koud/warm buffetje. Mixed werd derde bij
Kwizut en doet mee met de
HBB senioren kampioenschappen. Samen met
Ruud, Marlie en Dick, zaten Bas Fransen en Max
van Riet achter de wedstrijdtafel in verband met
hun maatschappelijke stage.

Februari
De ledenlijst werd op de
website geplaatst, de Minimiks sloeg een maand
over.
Maart
Op 10 maart werden team
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3 en 6 kampioen bij de
jeugd. Half maart werd het
clubblad voor de maanden
februari en maart samen
gevoegd tot een uitgave.
Rien vindt de eerste publieke bekendmaking van
de oprichting van Mixed in
de Helmondse Courant
van 26 januari 1961.
April
In Assen werd het wereldrecord langste badmintonwedstrijd dubbel verbeterd;
36 uur, 3 minuten en 6 seconden werd er gespeeld.
24 leden deden mee aan
het Laarbeektoernooi en
MINIMIKS januari 2014

Door Rien van Kessel

het was erg geslaagd.
Mixed organiseerde in het
kader van de nationale
Sportweek een instuif voor
de jeugd. De jeugdleden
deden het goed bij de
jeugdkampioenschappen
van de HBB in de Cityhal
en behaalden meerdere
prijzen. In april werd geen
clubblad
uitgegeven.
Mixed deed met twee
teams mee aan de halve
finales HBB bekerwedstrijden, beide teams haalden
de finale echter niet. Op de
kaderavond speelden de
jongens tegen de meisjes
tv-spelletjes.

Mei
Clublid Martin nam deel
aan de beklimming van de
Alpe d’Huzes. Op 21 mei
overleed Ron Muller, kantine beheerder van d’n Ekker tussen 1980 en 1995.
Con Brio werd net als vele
vorige jaren HBB kampioen. Tijdens de afsluitings-

dag van het HBB seizoen
kreeg Smashing Bruang
evenals vorig jaar de sportiviteitsprijs. Ook werd afscheid genomen van de
CIty sporthal waar tot nu
toe de competitie van de
HHB werd gespeeld. Op
het jaarlijkse husseltoernooitje werden leuke partijtjes gespeeld. Op 31 mei,
1 en 2 juni vond het jeugdkamp plaats in Ommel dat
weer een geweldig succes
werd ondanks het geringe
aantal deelnemers.
Juni
Er werd een film gedraaid
in de kantine van het afgelopen jeugdkamp. Yvonne
en Mascha stopten bij de
jeugdcommissie en werden door de jeugd bedankt
voor hun werk. Op 28 juni

2013 speelde Mixed na 33
jaar haar laatste partijtjes
in de oude vertrouwde
sporthal d’n Ekker. Er werd
een apenkooi georganiseerd voor de jeugd en
een gezellig koud- en
warmbuffetje voor de senioren. Toon Boetzkes werd
gehuldigd vanwege zijn 25
jarig lidmaatschap van de
vereniging en met Annie
gefeliciteerd vanwege hun
40 jarig huwelijk. Max van
Riet en Annie Boetzkes
zijn de beste competitiespelers van het afgelopen
seizoen bij de senioren en
Michael Hollanders en
Novi Wieland bij de jeugd.
Juli
Vakantie.
In de vakantie werd een
boekje gemaakt over het
jeugdkamp dat via de website te bekijken was.
Augustus
Op 16 augustus begon
Mixed haar seizoen 20132014 in de gloednieuwe
sporthal aan de MuzenMINIMIKS januari 2014

laan. Er bleken problemen
met de klimaatbeheersing
waardoor het in het hele
gebouw te warm was en in
het kleedlokaal een sauna.
De jeugd startte met een
nieuwe jeugdcommissie in
de personen van Stan,
Monika, Wendy en Marieke. De eerste sporthal
waar Mixed een vaste plek
had, aan de Otterweg,
werd gesloopt. Op 31 augustus organiseerde de
jeugdkommissie haar jaarlijkse terugkomdag voor de
jeugdbegeleiders.

September
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de
HBB, op 9 september,
werd Ruud Fransen benoemd tot voorzitter van
de HBB. Daarnaast was
Martin Kuijpers gekozen
en benoemd als secretaris
van de HBB. Angela nam
de plaats over van Ruud
als VereningsCompetitieLeider maar Ruud bleef in
de competitiecommissie.
Op 14 september was er
weer een Mixedgrill bij de
familie vd. Vegt. Helaas
zijn hier geen foto's van
gemaakt. Er werd gestart
met 1 trainingsgroep voor
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alle competitiespelers. op
22 september wordt er een
instuif gehouden voor de
jeugdgroep in het kader
van de Week van het Badminton. Mixed 3 en 5 van
de jeugd, spelen als eerste
van Mixed hun competitiewedstrijden in de nieuwe
sporthal aan de Suytkade.
Deze hal neemt de functie
over van de Cityhal.

Oktober
Het eerste clubblad van
het nieuwe seizoen kwam
in oktober uit. Op 25 oktober hield Mixed voor het
eerst in de nieuwe kantine
haar Algemene LedenVergadering. Mascha trad af
en Peter van Leuken nam
haar plaats in als penningmeester. Mascha en Yvonne traden uit de jeugdcommissie. Verder werd er een
nieuwe commissie in het
leven geroepen met Peter
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de kartrekker; de commissie ledenwerving. De websitecommissie zet de geschiedenis
tijdlijn
van
Mixed online. Rien had
daar bijna 2 jaar aan gewerkt. Van de tekst van
Rien en de foto's en competitie gegevens van Jan,
hadden zij een fotoboek
gemaakt als blijvende herinnering aan 50 jaar geschiedenis van Mixed.
November
Op 8 en 9 november organiseerde de toernooicommissie haar jaarlijkse clubkampioenschappen
met
als kampioenen Marieke
van Turnhout en Stan vd.
Heijden bij de senioren en
Lieke Fransen en Michael
Hollanders bij de jeugd. De
voor Mixed zo belangrijke
'Barry van Heerwaarden
sportiviteitprijs' werd aan
Paul vd. Vegt uitgereikt. In
de MooiLaarbeekKrant lazen we dat Frans van
Waardenburg is gestopt bij
badmintonclub
Lieshout
(hij is nu trainer bij Mixed)
en dat Theo de Jong zijn
taak daar had overgenomen (Theo is jarenlang lid
geweest bij Mixed). Op 30
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november kreeg Dora Polman bezoek van het bestuur vanwege haar 40 jarig lidmaatschap bij Mixed.
Mixed tekende het contract
om de feestavond van dorpenquiz (Laarbeek) Kwizut
te organiseren en Anja
ronselde vrijwilligers om te
helpen.

teams hadden opgegeven.
Het bleef in Beek en Donk
tot in de vroege uurtjes onrustig. Eerder al behaalde
Mixed de 9e en de 3e
plaats.
Op 29 december vond het
dorpenteamspel
Kwizut
plaats waarvoor zich 145

Het laagste aantal leden
dat gemeten is in het afgelopen jaar is 146 en het
hoogste aantal 162. Ge-

middeld had Mixed 154 leden in 2013, in 2012 was
dat 175.
En zo glijdt Mixed rustig
het nieuwe jaar 2014 in.
Een jaar met het overlijden
van kantinebeheerder Ron
Muller, maar gelukkig ook
met tal van hoogtepunten
die met foto's nog eens zijn
uitgebeeld.

Pater Becanusstraat 5 Beek en Donk • (0492) 463 496 • www.mandenman.nl
December
Op 13 december was de
sporthal dicht vanwege het
opbouwen van de Kerstshow en vond in de nieuwe
sporthal aan de Suytkade
in Helmond de Interland
badminton plaats tussen
Nederland en België. De
Interland werd door zo'n
45 Mixedleden bezocht en
23 kinderen deden mee
aan de clinic. Nederland
won met 5 - 0. Sporthal d'n
Ekker stond op het punt
om gesloopt te worden. De
laatste vrijdag van het jaar
moest Mixed het in de
sporthal doen zonder tijdklok en moesten de banen-wissel-tijden omgeroepen worden.

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

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

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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Nieuwjaarsreceptie

Door René Schepers

Social media Januari
Na drie dagen ingelogd te zijn op het fb- Kwizut Beek En Donk
account, nu weer terug naar m'n eigen fb...wat heb ik ontzettend genoten gisteren, alles viel op z'n plek na een half jaar
vergaderen, brainstormen, lachen en voorbereiden. Op 29dec een geweldige kwiz gehad toen op naar de feestavond. Wat een geweldige band "SESSION",
super geluid en licht, fijne samenwerking met BC MIXED, en wat een gaaf publiek...kippenvel daar
hebben we het met z'n vijven (Ties van Oorsouw, Lonneke van Kaathoven,Pablo Alvarez en Niels
Smits) het voor gedaan. Bedankt voor jullie leuke en lieve reacties gisteren. Nu ff geen Kwizut
meer, maar kan niet wachten op de volgende editie......

Vrijdag 3 januari was de
eerste nieuwjaarsreceptie
in de nieuwe sporthal. En
dat hebben we geweten.
Eerst met zijn allen lekker
de oliebollen uit het lijf
sporten en daarna weer
aanvullen met het gebruikelijke natje en een overheerlijk buffet. Maar voordat alle oliebollen uit het lijf
waren gemept, hadden we
een iets te vroeg een doordringend signaal dat de receptie was begonnen. Tijdens de voorbereidingen

werd geconcludeerd dat
een traditie voortzetten in
een nieuw gebouw met
brandmelders niet een geweldig idee was. Gevolg
een mooi rood lampje en
een verschrikkelijk alarm
door het gebouw. Iedereen
wakker en weg traditie. Het
bleek een lastige opgave
om dit alarm vervolgens uit
te zetten. Na een kwartier
doorspuiten van de oren
was het toch gelukt. Daarna kon de receptie beginnen met circa 50 vrolijke
mensen. Leuk om te zien
dat er veel jeugd was. Belangrijk, want over een
aantal jaren zijn dit de vas-

bereidingen voor volgend jaar!!!

te bezoekers van de receptie (hopen we). Na een
kort woordje van Ton werd
het glas geheven op een
mooi, sportief maar bovenal gezond 2014. Daarmee
was ook het buffet geopend. Het zag er ook dit
jaar weer fantastisch uit en
het was heerlijk. Het bleef
tot in de kleine uurtjes heel
gezellig. Een mooie opmaat voor een fantastisch
jaar. Laten we er iets moois
van maken. Het begin is
gemaakt.

Hey Ron, ook wij van BC Mixed kijken terug op een fantastisch
weekend. De samenwerking met jullie verliep zeer gesmeerd
en het resultaat mocht er zeker wezen: een TOP avond. Nu
even rust voor jullie en dan veel succes gewenst met de voor-

De zon schijnt over Beek en Donk, en wij kijken terug op een
supervet feest, mensen ontzettend bedankt en tot Kwizut !!!
Nu nog ff samen met BC MIXED alles opruimen. Een échte
vereniging, zo'n fijne samenwerking, alle vrijwilligers, BEDANKT !!! — bij Sporthal D'n Ekker.
Het was geweldig Kwizut Beek En Donk en BC Mixed! Groot
compliment voor de geweldige organisatie en sfeer in de nieuwe sport- en evenementenhal! Een superprestatie.
Wat 'n kwizut, wat 'n organisatie, wat 'n feest, wat 'n sfeer,
GEWELDIG! Bedankt allemaal. Jullie kunnen en mogen
enorm trots zijn. Ik ben het in ieder geval op jullie!
Dank aan alle teamleden van Alles Goewd maar zeker ook aan
de organisatie en alle vrijwilligers die er ook dit jaar eengrandioos feest van gemaakt hebben! Ik ben er trots op dat dit al
lemaal kan in ons eigen Laarbeeks Beek en Donk!
In een woord TOP!!! Hulde aan Kwizut maar ook zeker aan
BC Mixed voor de perfecte organisatie!!!! ik ben trots een
laarbeeker te zijn!!!! Ik kijk weer uit naar de 2 avondjes.....
Twaar un skôn fisje. Mooi ook om te zien hoe iedereen op
zijn of haar manier zijn steentje bijdraagt. En een mooie 13e
plek ik zeg geslaagd in alle opzichten.
Geweldige avond in alle opzichten ! BC Mixed , een club om
trots op te zijn!
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Kwizut, 29 december
Kwizut 2013: Nadenken, overleggen,
checken en invullen.

Zaterdagavond 11 januari
2014. Rond 22.34 uur komt
in Sporthal D'n Ekker een
ietwat aangeschoten dame
van middelbare leeftijd met
een minder succesvolle
kledingkeuze naar bar 1:
"Mag ik een droge witte
wijn met ijs, twee cola en 5
pilsjes?" Enkele details
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verraden dat deze klant de
leeftijd van 18 jaar ruimschoots is gepasseerd, en
daarom besluit ik niet om
legitimatie te vragen, maar
het volle dienblad met een
vriendelijke glimlach aan
de dame mee te geven. Op
een of andere manier had
ik niet de indruk dat wij van
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Door Bart Vaesen
haar team iets te vrezen
hadden. Tijdens een zeldzaam moment van rust kijk
ik vervolgens in de zaal en
zie heel veel blije gezichten, maar vooral veel oranje T-shirts.

Een groot deel van die
oranje mensen was een
paar weken geleden nog in
huize Slaets bezig met pittige vragen en opdrachten.
Na het Kwizut-succes van
vorig jaar zou er opnieuw
een knappe prestatie moeten worden neergezet door
BC Mixed. Het was de dag
waarop een nieuwe WhatsApp-groep het levenslicht
zag. De avond begon wat
rommelig, maar na een
tijdje zat iedereen weer in
het normale ritme. Het ritme van diep nadenken,

overleggen, checken en
invullen. Anderen gaan ervandoor om vliegtuigjes te
vouwen of houden zich bezig met knutselen, terwijl
een enkeling na een zeldzame plaspauze nog een
greep in een bak chips en
een kratje bier doet, niet
zelden gevolgd door een:
"Stan, doe mij er ook eentje".
De uren vliegen voorbij en
door het vragenniveau is
niet iedereen gerust op
een goede afloop. Is de joker wel op de goede categorie ingezet? Waarom
weet niemand wat een
Tonteldouws is? Hoe zat
dat nou met die sluipwesp
Aphidius ervi? Allemaal
vragen die opkomen, terwijl de een nog een snack
neemt en de ander het
diepte-interview met Radio
Kontakt nog eens laat passeren. Fietsend op weg
naar huis vraag ik me na
een geslaagde avond
hardop af of we de top 20
eigenlijk wel hebben gehaald. Dan bedenk ik me
ineens dat ik volgende
week nog een stukje moet
schrijven over 29 december, maar precies op dat
moment word ik gestoord:
"Mag ik van jou... ehhh vier
bier, een sinas, of nee een
Sprite, twee rosé en een
cola. En doe in die witte
wijn maar ijs. Ow maat, en
heb jij ook een dienblad
voor mij?"
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Kwizut, 10,11,12 en 13 januari.

		

Door Stan vd Heijden, Maarten Maas, Harrie vd Vegt en Ruud Fransen

Voorbereidingen
prijsuitreiking
Kwizut 2013
Vrijdagochtend 9:00 uur.
Yes, de voorbereidingen
voor de prijsuitreiking van
Kwizut gaan beginnen!
De tentverhuurder stond al
op het plein met een volgeladen vrachtwagen + aanhangwagen, dit moest uiteraard uitgeladen worden.
Gelukkig hadden we de
beschikking over een verreiker. Met de uitleg nog
vers in het geheugen
sprong Ruud erin en bezorgde ons het eerste
werk. Het opbouwen van
de tent!

Gelukkig kwamen er al
snel verschillende Mixers
aanlopen en stond voor de
eerste koffiepauze het geraamte van de tent al.
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Na een goede bak koffie
was het tijd om de tent
wind en waterdicht te maken. Het was wat trek, sjor
en knoop werk, maar uiteindelijk stond ie dan!
Intussen had Ton twee gigantische diesel heaters
opgehaald met ieder een
tank diesel van 750 liter
om de tent te verwarmen.
In de sporthal werden alvast de voorbereidingen
getroffen voor de aankleding van de zaal. Eerst
moesten er twee tribunes
worden afgebroken, waarna de vloer gelegd kon
worden.
De vloer bestond uit mooie
rubberen rollen die met
tape aan elkaar geplakt
moesten worden. De eerste
rollen
werd de tape
nog op de
knieën met
de hand aangedrukt. Na
enkele banen
werd het geniale idee geopperd om dit
aanwrijven met een trekker te doen. Hoppa! Efficiency slag één gemaakt.
Al snel werden de rollen
door de één klaar gelegd,
MINIMIKS januari 2014

weer twee andere rolde ze
uit en legde ze recht, vervolgens kon het plakteam
de naad dichtsealen met
tape.
Het was mooi om te zien
dat dit steeds sneller ging
en ook steeds meer mensen elkaar hielpen door alvast voorbereidend werk
te leveren.
Terwijl de vloer gelegd
werd kwamen ook de
hangtafels, krukken en niet
te vergeten onze vrienden
van Bavaria langs om het
e.e.a. te lossen.
Toen de vloer erin lag konden we alvast alle spullen
(bars, garderobe, stoelen
etc) de zaal inrijden en alvast met de inrichting beginnen. Dit was rond de
klok van vijven, we lagen
op dat moment lekker voor

op schema.
De leverancier van het geluid kwam ook zijn spullen
afleveren en er konden enkele Mixers beginnen aan
het opbouwen van het podium. De garderobe werd
al in helemaal opgezet terwijl dit eigenlijk pas op het
programma stond voor de
zaterdag.
Rond de klok van 10 uur
werd het tijd om tap 1 van
bar 2 te testen. Gelukkig
was onze Toon nog in da
house om dit even snel te
fixen. Het duurde niet lang
of het eerste bier werd onder luid gejuich in ontvangst genomen. Prachtig
was dit! De hele dag gezellig met z’n allen gewerkt en
dan even afsluiten met een
paar pilsjes!
Op naar de zaterdag….
Stan

nisatie
op
touw zetten
voor
half
Beek
en
Donk is toch
van een andere
orde.
Nu was er op
de
vrijdag
wel al veel
gebeurd en
Kwizut was tot dusver tevreden,.. daar ging het om.
Maar toch was op die zaterdag ochtend de spanning wel een beetje voelbaar. Het was immers aftellen naar de klok van zes
uur, want dan moest echt
alles klaar zijn. Een ECHTE deadline “so to speak”.
Maar zoals bij een echte
felle 3-setter haalde voorzitter Ton zijn schouders
op. “We zullen het met z’n
allen toch moeten doen”.
Dat was de boodschap.
Wat was de opkomst geweldig, en dat schepte
moed. Toen Kwizutorganisator Ties van Oorsouw ‘s
morgens
binnenkwam,
zag je dat hij positief ver-

rast was door die grote
groep vrijwilligers van BC
Mixed. Misschien dat hij
nog heel even dacht,…”ïk
moet het nog zien met die
club, maar toen de Mixed
machine op stoom kwam,
was er geen houden meer
aan. Strak georganiseerd
en als goed getrainde Chinezen gingen de werkbijen van Mixed aan de slag.
En dan zie je pas wat je in
een korte tijd kan neerzetten met een groep mensen. Vandaar dat ik even
aan die Chinezen moest
denken, die bekend staan
om hun karakter niet voor
zichzelf te gaan, maar willen werken voor het grotere doel,…..een perfecte
Kwizutavond voor ruim
2500 Beek en Donkenaren.
Je zag het vroeg in de middag al aan komen. Het zou
goed gaan komen. Ook
Rien voelde dat en ging
foto’s maken als nooit te
voren. Even dacht ik nog
dat hij deze Kwizutexcursie nog mooier vond als al

Kwizut Construction days
Het weekend van de waarheid was aangebroken.
Badmintonnen is eén ding,
maar een evenement orgaMINIMIKS januari 2014
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die andere die hij had genoten tijdens zijn buitenlandse reizen. We gaan het
halen! Kwizutorganisator
Ties floot door de sporthal,
nog nooit eerder had hij dit
mogen ervaren. Wat een
inzet en wat een toewijding.
Diezelfde avond was ik
geen Mixed vrijwilliger
maar een Kwizutdeelnemer die voor de prijsuitreiking kwam, met als doel ‘n
gezellige avond met mijn
eigen
vriendengroep
WDZW. Dus geen bier tappen, drank sjouwen of jassen ophangen,…nee zorgeloze ontspanning was
de bedoeling. En zo waren
er nog 2499 meer in de
zaal. En wat hebben we
genoten,…allemaal. Geen
onvertogen woorden zijn
er gevallen en ook de Kwizutavond liep op rolletjes.
Even was er bij Bar2 nog
kortstondig paniek, omdat
een bierleiding ’t begaf, en
dat zou het moment hebben kunnen zijn dat ook ik
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als bezoeker
in paniek had
kunnen
raken,..maar
daar
kwam
Toon Boetzkes
alweer aangesjouwd die dat
even fixte. Aan
zijn
gezicht
was geen enkele
rimpel
van paniek te
bespeuren. Hij
wist
immers
waar hij mee
bezig was. Zijn
rust en zelfbeheersing daalde neer als
een warm deken bij alle
Mixers werkzaam bij Bar
2,..
en
ja
hoor,…daar
gingen ze weer. Duizenden
liters Bavaria werden er
vertapt,.. Tsja dan zie je
toch dat ook de ervaringen
van de vrijdagavond na t
badmintonnen weer goed
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Zondag, The day
after.

van pas kunnen komen.
Ik denk dat ik spreek namens iedereen als ik zeg
dat wij er als Mixers er een
enorm “Feel Good” moment aan over hebben gehouden. En,.!... beste
Mixers en Mixerinnekes,
met het geld wat door ons
is opgehaald komen er sowieso nog een paar van
“Feel Good” momenten bij
. Te beginnen volgende
week zaterdag 25 janauri
als de Kwizut afterparty
gevierd gaat worden. Ik zei
‘t toch,… het gaat weer
een fantastisch BC Mixed
jaar worden.
Maarten

Net als vele anderen, wiz ik
ut ook… The day after zou
een zware worden. Na een
grandioos feest lagen we
pas ruim na 4u in bed. De
zondagochtend dacht ik redelijk op tijd (09:15) te zijn
opgestaan, maar bij beneden komst zag ik Paul al
aan zijn tostiontbijt zitten.
En de whatsapp berichten
lieten
zelfs vroege
vogels van 8u
zien!
Deze
bikkels hebben het dus
met
een
schamele 2
tot 3u slaap
gedaan! Voor een rustig
ontbijtje was dus geen tijd
meer. Snel wat brood smeren en op naar de sporthal.
Daar aangekomen waren
zo’n 10 man al druk bezig

en was de feestzaal van
gisteravond al niet meer te
herkennen. Met bladblazers werd de vloer schoon
geblazen en mensen waren druk bezig met het inklappen en schoonmaken
van de statafels en barren.
Deze werden vervolgens
netjes bij elkaar verzameld en op karren gestapeld. Zo ging het allemaal
in een rap tempo door en

tegen lunchtijd was vrijwel
de hele vloer leeg gehaald.
Na de lunch moest “alleen
de vloer er nog uit”. Voordat deze matten stuk voor
stuk opgerold konden worden, vonden we dat
we de vuilste stukken
toch
even
moesten schoonmaken. Met de
dweilmachine ging
dit best redelijk en
zo ging er een
dweil- en een oprolploeg aan de slag
met de vloer. Nog
weer een paar uur
later was ook deze
klus geklaard en
MINIMIKS januari 2014

kwam het eind toch echt in
zicht. Om alles keurig achter te laten, werd de tribune weer uitgeklapt en materiaalhok ingedeeld zoals
het hoort. Dankzij alle hulp
die ook deze zondag in
grote getale aanwezig
was, konden we er gelukkig vroeger dan gepland
(rond 15u) al weer mee ophouden en eindelijk ook
gaan genieten van de welverdiende rust! Iedereen
BEDANKT voor een geweldig weekend!
Harrie
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Kwizut – maandag
Laatste loodjes? Nee hoor!
Ook op maandagmorgen
waren er weer meerdere
leden van onze fantastische club aanwezig om alles wat er nog gedaan
moest worden met volle
overgave te doen.
In dit geval waren natuurlijk Ton en Anja weer aanwezig om tot op het einde
alles te regelen, daarnaast
Toon, Theo, Tiny, Toon en
Mari, ondergetekende en
fotograaf Marlie.
Opnieuw liep het gesmeerd. De tenten werden
afgebroken, de spulletjes
van Bavaria werden afgehaald, de heaters en bijbe-

horende tanks gingen retour naar Mariahout, de
lege kliko’s gingen naar de

Om ca. 13.00 uur was alles
bijna gedaan. Alleen de
vrachtwagen voor de vloer,
kapstokken en de hekken
liet even op zich wachten.
Toen hij kwam was de heftruck inmiddels al opgehaald, maar ook dit werd
weer soepeltjes opgelost,
gewoon een nieuwe trailer
met daarop een heftruck.
Alles ingeladen en het hele
terrein was weer leeg.

Ik ben graag actief voor
de jeugd van BC Mixed…
Stem op 19 maart

Lijst 3
Nummer 2
Monika Slaets
gemeentewerf etc. etc.. Dit
alles weer in een fantastische sfeer omdat het
weekend zo geweldig was
geweest. Tussendoor bijkletsen bij een lekker bakje
koffie van Anja, met een
broodje met lekkere ham.

Niets was meer zichtbaar
van het fantastische weekend, de gedachten aan dit
weekend zullen echter nog
lang blijven hangen!
Ruud

…en als raadslid voor alle
inwoners van Laarbeek!
22
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Kwizut , spontane reacties
Een fantastisch weekend!
Hoe meer de feestavond
van Kwizut in zicht kwam,
des te duidelijker werd het
dat het een hele klus werd
om het feest te organiseren. Omdat ik als nevernooit-spelend-lid
(maar
wel al vele jaren aanwezig
in de kantine op de vrijdagavond) wel een steentje bij
wilde dragen heb ik me opgegeven als vrijwilliger.
Het opbouwen begon voor
mij op vrijdagavond, en al
snel bleek dat vele handen
het werk lichter maken. We
lagen aan het eind van de
avond al voor op schema.
Zaterdagmorgen ging het
gebouw en gesjouw verder

om voor alle Kwizutgangers een geweldig feest
neer te zetten. Het einde
van de middag naderde,
het werd donker, de ener-
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gie werd minder, maar de
feestavond kwam dichterbij. Nog even douchen, wat
eten en weer terug om samen met de rest van de
vrijwilligers een mooie
feestavond te verzorgen.
Van de feestavond zelf
heb ik maar weinig mee
gekregen, maar wat was
de sfeer geweldig! Omdat
ik samen met Toon het
technische gedeelte verzorgde, en een oortje in
had kreeg ik vanalles mee
wat er wel of nou juist niet
gebeurde. Gelukkig was
alles van tevoren goed bedacht en uitgevoerd door
iedereen, zodat er weinig
problemen waren op de
avond zelf. Enkele kleinigheidjes in de bieraanvoer

naar de taps werden snel
door Toon opgelost en andere kleinigheidjes (die
groot hadden kunnen worden) werden aan Ton doorMINIMIKS januari 2014

feest mogelijk maken.
Na een vermoeiende dag
was het heerlijk om in bed
te kruipen. Vervolgens
ging een paar uur later de
wekker weer. De sporthal
moest natuurlijk weer in de
oude staat terug worden
gebracht. Na vele lege bekers en volle vuilniszakken
kon alles weer afgepoetst
en opgeruimd worden. Ook
dit ging met de vele han-

den weer redelijk snel.
Ook al was iedereen moe
van de dag ervoor, we gingen gewoon door om het
klaar te krijgen.
Toen de zaal leeg was aan
het einde van de middag
(en m’n batterij ook) ben ik
naar huis gegaan, en na 5
minuten op de bank was ik
vertrokken naar dromenland.Ik heb een geweldig
Kwizutweekend gehad!

Groetjes, en tot vrijdag in
de kantine. Tom Poppelaars (nevernooit-spelendlid)
p.s. 1: Ton en Anja, bedankt voor de leiding! Jullie hebben veel op je dak
gekregen. Top gedaan!
p.s. 2: Toon; Je bent een
vakman!
p.s. 3: Rest van de vrijwilligers: Het was mooi om jullie tijdelijke collega te zijn!

Ff evalueren vanaf de zijlijn:
gegeven, zodat ook die
snel opgelost konden worden. Aan het eind heb ik
nog even geholpen bij de
bar en garderobe.
Ik heb veel positieve reacties gekregen, vooral aan
het einde van de avond.
Veel gehoorde reacties
waren bijvoorbeeld; “alles
loopt super”, “goed personeel achter de bar”, “BCMixed mag het volgend
jaar weer doen van mij”, “ik
heb een super avond gehad, maar nou ben ik zat
en ga ik naar huis”.
Het was een erg leuke ervaring om een keer aan de
organiserende kant te
staan.
Dat kan ik iedereen wel
aanraden. Zo krijg je respect voor alle vrijwilligers
en mensen achter de
schermen die zo’n mooi

Mixed wordt gevraagd om de feestavond te presenteren van Kwizut. Diverse vergaderingen
verder zetten Ton en Anja hun handtekening en
kan het beginnen.
Eerst de leden vragen die mee willen helpen,
makkie, moeten zelfs mensen thuis laten .Eerste dag voorbij, Anja komt thuis, zegt ze, het
gaat geweldig, iedereen doet zijn best, ik hoef
alleen maar te commanderen. Ik zeg meid dat
kun je goed, doe je mij tenslotte al 37 jaar. Dan
de dag zelf, zaterdag 11 januari, ik zie leden, hun partners, vrienden van leden (zelfs
Arne schijnt vrienden te hebben), de Vrienden van Mixed, fam. vd Vegt, zelfs mensen
die niks met Mixed te maken hebben. Wat daar gebeurt is die avond geeft aan hoe groot
de club is en dan heb ik het niet over het aantal leden. Je bent zo sterk als de zwakste
schakel is een gezegde, nou dan zeg ik dat Mixed heel sterk is want er was geen zwakke schakel. Mensen geweldig wat daar de afgelopen dagen is gedaan door jullie, ben
trots op de club maar ook een beetje op jullie zelf.
Groetjes Ad Beekmans

Piet van Thielplein 11
5741 CP
Beek en Donk
Tel.: 0492-465456
www.yoursfashion.nl
E-mail:
info@yoursfashion.nl
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Héé Gert zullen we
even een partijtje
matten?

Wie raadt wat
ik hier in mijn zak heb die
krijgt 10 bonuspunten.

Nieuw lid, even voorstellen
Hallo allemaal,

Geef
maar
consumptiebonnen.

Gelukkig heb ik
mijn vouwdiploma
van de kleuterschool
altijd bij me

Nog 1 jaar,
nog 1 jaar,
nog 1 jaar..

Zouden ze doorhebben
dat ze de teamnaam
en de score omgewisseld hebben?

Ik had vroeger
ook
een drumstel.
Nu een
mondharmonica.

Als ik buk,
lijkt mijn arm
groter.

Er is maar 1 nummer 1
en dat is BC Mixut.

Sommigen van jullie kennen mij misschien nog als
Anne Swinkels.
Ongeveer 8 jaar geleden
ben ik gestopt met badmintonnen bij BC Mixed.
Daarvoor heb ik trouwens
bij De Ganzeveer in AarleRixtel gebadmintond.
Voor degene die mij nog
niet kennen stel ik mezelf
graag wat uitgebreider
voor.
Ik ben Anne Kluijtmans, 28
jaar en getrouwd met Thijs.
Samen zijn wij de trotse
ouders van onze dochter
Mila van 1,5 jaar. Ik werk
als personeelsadviseur bij
ROC de Leijgraaf.
In de periode dat ik niet
heb gebadmintond, heb ik
een paar jaar gevoetbald
bij Sparta '25.
Daar ben ik overigens nog
regelmatig te vinden op
zondag langs de lijn bij het

PEDICURE
A.R. MEIJERS

eerste elftal, als lid van de
activiteitencommissie of
gewoon in de kantine.
Na mijn zwangerschap
wilde ik graag weer gaan
sporten en dacht ik regelmatig aan badminton.
Uiteindelijk, na de uitnodiging voor de 'open avond'
in september die ik las in
de MooiLaarbeekkrant,
heb ik de daad bij mijn
woord gevoegd en ben ik
weer begonnen.
Het bevalt me hartstikke

goed! Met plezier en fanatisme een potje badmintonnen!
Naast het badmintonnen
zing ik in een dameskoor
(Zingiz).
Competitiebadmintonnen
is gezien de tijd dus nog
een lastig vraagstuk, maar
het lijkt me wel leuk om
daar in de toekomst ook
weer aan mee te doen
Tot vrijdagavond!
Groetjes Anne

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

Voet- en schoenkundig
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De website
www.bcmixed.nl

Deel 8; jeudpagina

- als extra op de jeugdpagina de groepsfoto’s van
de diverse jeugdkampen

De jeugdpagina is te vergelijken met de pagina
voor de senioren. Op deze
pagina:
- de teams voor het nieuwe seizoen
- de kampioenen van de
HBB jeugdteams
de clubkampioenen
vanaf 1994
- de beste competitiespelers vanaf 2005

door Rien v Kessel
van 1990.
Deze pagina is dus net als
de pagina voor de senioren een naslagwerk van
zaken die gespeeld hebben bij Mixed. Leuk om
nog eens te bekijken.
Heb je opmerkingen over
de pagina of over de website in z’n geheel, laat het
ons weten;

website@bcmixed.nl
Groeten,
de websitecommissie,
Harrie en Rien

Binnendijk 2
5705 CH HELMOND
Tel. 0492 - 544078

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

Correspondentieadres:
PARTY RENT SERVICE
Postbus 884
5700 AW HELMOND

Verhuur van

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

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

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarmming, loodgieterwerken, machanische ventilatie, zonne-energie, warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!
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Badminton Nederland nieuws door Jan Driessens
Voorstellen nationale selectie, Eric Pang.
Geboren 30 januari 1982 in Groningen. Pang werd in januari 2009 voor het eerst Nederlands kampioen bij de senioren. Hij versloeg in de finale Dicky Palyama, die hij daarmee van zijn historische tiende titel op rij afhield, Pang wint
op 14 oktober 2012 de Dutch Open in Almere, weer tegen
Palyama. Pang is pas de tweede Nederlander die de Dutch
Open wint. In 1936 won Edward den Hoed jr. dit toernooi.
Pang trouwde in januari 2009 met de Chinees-Nederlandse badmintonspeelster Yao
Jie. Na Arnhem als woonplaats wonen ze tegenwoordig in Utrecht. Pang staat sinds
mei 2013 op de 37ste plaats op de wereldranglijst van enkelspelers. De hoogste plaats
die een Nederlander ooit heeft bereikt. Eric Pang heeft gespeeld voor Zijderveld,
Duijnwijck en Arnhem. Tegenwoordig speelt hij in Denemarken voor Vendsyssel Elite.

.

Badminton Nederland heeft weer een
overeenkomst met Yonex

In sportcentrum Fitland in Helmond werden, na afloop van
de interland opnieuw contracten afgesloten met Yonex.
Door al de perikelen met het vorige bestuur was het behoorlijk fout gelopen. Het nieuwe contract is een aanpassing van het vorige contract.
Yonex zal als kledingsponsor optreden van Nationale selecties van jeugd tot en met senioren bij teamevenementen. De spelers van de Nationale Selectie hebben het
recht met hun eigen racketsponsor te spelen.Tevens zal
Yonex sponsor blijven van de twee grootste internationale
topbadmintonevenementen in Nederland: Yonex Dutch
Open en Yonex Dutch Junior. Alle betrokken partijen zijn
content met de nieuwe overeenkomst.
MINIMIKS januari 2014
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Kaartverkoop
Carlton NK 2014
gestart

De kaartverkoop voor de
Carlton Nederlandse Kampioenschappen 2014 (31
januari t/m 2 februari) is
vandaag gestart. Vanaf
heden is het mogelijk om
jouw tickets voor dit topbadmintonevenement in
het Topsportcentrum Almere te bestellen.
Tickets voor de Carlton NK
2014 kosten in de voorverkoop slechts 3,5 euro voor
jeugd van 11 t/m 17 jaar en
7 euro voor volwassenen
(18 jaar en ouder). Aan de
kassa zijn dit respectievelijk 5 en 10 euro.
Kinderen tot en met 10 jaar
hebben gratis entree.

Weer nieuwe topcoach uit Denemarken.
Kim Nielsen wordt per 1 april 2014 de nieuwe assistent
bondscoach van de Nederlandse selectie, waarbij hij verantwoordelijk wordt voor de dubbelselectie. De samenwerking met Chris Bruil wordt niet verlengd.
De technische staf bestaat dan uit bondscoach Rune
Massing, assistent bondscoach Kim Nielsen, supervisor
Claus Poulsen en talentcoach Rob Kneefel.
Het wegvallen van de subsidies van NOC-NSF en een
afgeslankt contract met de hoofdsponsors heeft een noodzakelijk verandering teweeg
gebracht. Er is nog maar een derde deel over van het budget dat in de vorige jaren ter
beschikking stond. ‘Met het binnenhalen van Kim Nielsen kunnen we nog meer uitvoering geven aan de reeds in gang gezette verandering en aan de verdere professionalisering van de technische staf’, stelt Claus Poulsen.

Play-off teams
bekend.
Carlton eredivisie

Na van Zundert en Almere
hebben zich ook landskampioen Amersfoort en
het Haagse DKC zich geplaatst. Met nog twee wedstrijden te gaan is de achterstand van Duijwijck op
DKC te groot. TFS Barendrecht staat op de laatste
plaats en zal vermoedelijk
degraderen. Het vorige
seizoen ging degradatie
van Victoria niet door om-

dat geen enkel team die
plaats in de eredivisie wilden innemen. De laatste
wedstrijden worden gespeeld op 18 en 25 januari.
.In de play-off speelt de
nummer 1 tegen de nummer 4 en de nummer 2 tegen de nummer 3. In een
uit- en thuiswedstrijd spelen deze vier teams in halve finales om een plaats
voor de finale van de Playoffs om het Landskampioenschap.
De halve finales worden

gespeeld tussen 3 en 9 februari. De finale wordt gespeeld op zondag 22 februari in de Maaspoort in
’s Hertogenbosch.

Stand
Van Zundert/Velo
Dekker A lmere
Amersfoort
DKC
Duinwijck
Slotermeer
Victoria
Roosterse BC
Van Zijderveld
TFS Barendrecht

16-97
16-94
16-87
16-82
16-62
16-58
16-57
16-54
16-31
16-18

Heuvelplein 20 5741 JK Beek en Donk TEL:0492-450499
KEUZE UIT DIVERSE BADMINTONRACKETS EN INDOORSCHOENEN VAN VERSCHILLENDE MERKEN.
TEVENS VOOR NIEUWE BESPANNINGEN EN GRIPS.

WWW.SPORTSHOPLAARBEEK.NL
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(K)Wist je dat.....

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Januari 1989, Willem Jan
van Ham was voorzitter en
Jan Schepers was de nieuwe trainer en… er werd een
“kampstaf” in het leven geroepen. Deze groep zal
ideeën uitwerken voor het
jeugdkamp van 1990. Het
beloofde een geweldig jaar
te worden. Het was ook het
begin van het negende jaar
van de Minimiks.
Mixed had negen teams in
de seniorencompetitie, van
hoofd- tot en met vierde
klasse. De meeste teams
waren terug te vinden in de
middenmoot, maar Mixed 4
(1ste kl.) en Mixed 6 (3de
kl.) stonden op de tweede
plaats. Het enige team van
BC Mixed dat zich lijstaanvoerder mocht noemen
was
Overgangsklasser
Mixed 2, met vier punten
voorsprong op DOT 3, na
zes wedstrijden. Geri vd
Weyer was de beste competitiespeelster.
Ruud
Fransen en Roger van
Lieshout deelden de eerste plek bij de heren met allebei 88,9%.
Mixed had in dat seizoen
vijf teams in de jeugdcompetitie,
waarbij
vooral
Mixed 1 ( A-kl) en Mixed 5
(H-kl) het erg goed deden.
Beide teams kunnen zomaar kampioen worden.
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Ook successen voor Mixed
tijdens het eerste jeugdtoernooi, bij BC Boemerang uit Meijel. Meteen
werd ook de wisselbeker
meegenomen. Zo wonnen
Remco Plettenberg, Arne
vd Wijdeven, Ton Slaets,
Monika Sonneveldt, Danny
Vereijken, Jorg kerkhof en
Rob Slaets allemaal een
prijs. Mixed deed overigens
met 19 dubbels mee aan
dat toernooi.

mes. (wat is de wereld toch
oneerlijk verdeeld). Hij was
nogal bang uitgevallen en
durfde geen handtekening
te vragen van Eline Coene.
Willem-Jan smeekte Ton
en Remco om hem er een
te bezorgen. Het onbevreesde tweetal ging op
weg en kwam net voor het
eind van het toernooi terug
met het gewilde krabbeltje.
Ze hadden er zelfs nog
meer vergaard.

Er werden in die tijd heel
wat prijzen gewonnen op
toernooien. Het meest opvallend was het damesdubbel van Mixed in de A-klasse, Marja Bouw en Marion
vd Boogaard. Zij wonnen
het damesdubbel op het
Ramé toernooi en zorgden
met hun derde plaats DDA
mee voor het winnen van
de wisselbeker op het Brabantia toernooi. Ook Ruud
Fransen en Roger van
Lieshout speelden zich regelmatig in de prijzen in het
HDA.

Er kwam een nieuwe rubriek in de Minimiks: Sportnoten. Een van de opmerkelijkste uitspraken:“Het is
eigenlijk te gek: je traint je
te barsten en hebt er nog
lol in ook!”

Rien van Kessel, Arne v.d.
Wijdeven, Ton Slaets en
Remco Plettenberg bezochten de Nederlandse
Badmintonkampioenschappen in Nieuwegein. Onze
nieuwbakken
voorzitter,
was ook aanwezig, geëscorteerd door liefst vier da-

Humor uit Even Lachen: Zij
werd twintig en hij dacht, ik
stuur haar een roos, voor
elk jaar een. De bloemist
dacht, voor zo’n goeie klant
mogen er wel een paar
roosjes bij. Zij heeft die jongeman nooit meer willen
zien!
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Frans van Waardenburg verkozen is tot Vrijwilliger van het jaar bij Badminton
club Lieshout.
Frans volgens de Lieshoutse club het gezicht van de trainingsavonden op de
club is.
hij altijd klaar heeft gestaan voor het bijleren, ondersteunen en het helpen van
alle badmintonners van badmintonclub Lieshout.
hij ook bij BC Mixed de badmintonners wil helpen en dat je altijd met vragen
bij hem terecht kunt.
BC Mixed een twitter account heeft
BC Mixed kunt volgen via @BCMIXED of #bcmixed
lager bier niet lekker is
Roger het uitgevonden heeft
het een week later nog stinkt
er een aanhanger vol van was
alle gasten zaterdag bij Kwizut op de foto mochten met Ad en Ruud voor 1€
vreemd genoeg hier niemand van gebruik heeft gemaakt.
aan deze Minimiks een record aantal schrijvers heeft meegewerkt.
dat er maar liefst 24 mensen iets hebben geschreven.
dat wij als redactie hier heel erg blij mee zijn.

Ook een stukje over logica
in de Nederlandse taal “Het
meervoud van slot is sloten, toch is het meervoud
van pot geen poten.Of: “Bij
roepen hoort riep, maar bij
snoepen geen sniep. Bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep!”

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

Past.Poelpl. T. 0492-367800
Handel:		
T. 0492-324307
Beek en Donk: T. 0492-468098
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Turkse Republiek Noord Cyprus
Reisverhaal;
Op vakantie in bezet gebied 2013
Door Rien van Kessel

Wellicht komt de subtitel van dit reisverhaal wel erg
dramatisch over, maar het is wel de politieke werkelijkheid. Vraag aan tien mensen die naar Cyprus gaan,
naar welke gedeelte ze gaan. Grote kans dat ze alle
tien naar het Zuiden gaan, naar het Griekse gedeelte
gaan. Niet vreemd want het Zuiden is een eerste klas
toeristentrekker. Voor het Noorden zijn weinig mogelijkheden om een reis te boeken. Dat is jammer want
de Turkse Republiek Noord Cyprus, zoals het officieel heet, is veilig en zeker de moeite waard al ligt de
politiek erg gevoelig. Voor mij juist een reden om
deze reis te ondernemen.
De
Turkse
Republiek
Noord-Cyprus is een onafhankelijke staat op het eiland Cyprus die alleen
wordt erkend door Turkije.
De rest van de wereld beschouwt hel als bezet gebied van de (Zuidelijke)
Republiek Cyprus. De economie steunt voor een
groot deel op het toerisme.
Er is een groot verschil in
welvaart tussen het Noorden en het Zuiden. GrieksCyprus is sinds 2004 lid
van de EU en mede daardoor is de welvaart in het
Griekse deel hoger dan in
het Turkse deel. Het Turkse deel is helemaal afhankelijk van Turkije. Als gevolg hiervan is de welvaart
aanzienlijk lager.
De
Turkse
Republiek
Noord-Cyprus bevat onge-
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veer een derde deel van
het totale eiland. Vanaf het
noordwesten van Noord
Cyprus kun je bij helder
weer Turkije zien liggen.
Iets verder weg (100km) en
ten noordoosten, ligt Syrië.
Ten tijde van mijn reis naar
Noord Cyprus stond
Amerika op
het punt om
een vergeldingsactie
uit te voeren
op Syrië. In
de
krant
stond een
tekeningetje
met
aanvalsschepen die in
één lijn lagen met Cyprus.
MINIMIKS januari 2014

Bij een daadwerkelijke
aanval zouden we midden
in het oorlogsgebied liggen. De website van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ik altijd op
kijk voor ik boek en vertrek, gaf echter geen negatief reisadvies. We konden
dus, met toch een beetje
een onrustig gevoel, vertrekken.
Het eiland Cyprus ligt in de
oostelijke uithoek van de
Middellandse Zee, als het
ware op het kruispunt van
3 continenten: Europa,
Azië en Afrika. En dat
maakt het meteen lastig
als je je pinpas wilt overzetten op betalen in het
buitenland en je een aparte internetbundel hebt gekocht.
Lees verder op de
website:
www.bcmixed.nl

Seniorencompetitie
Mixed 5 ,
derde klasse
Door Lisa van Vijfeijken

Mixed 5 - Ganzeveer 6
Woensdagavond 20 november namen wij het op
tegen Ganzeveer 6. Natuurlijk willen we deze
graag winnen zoals iedere
wedstrijd. Helemaal nu we
niet meer laatste staan en
in snel tempo omhoog willen gaan. En dat kan natuurlijk alleen als we winnen.
De eerste wedstrijd werd
gespeeld door Martin en
Kristie. Allebei moesten ze
er nog even inkomen waardoor de eerste set werd
weggegeven. Daarna kwamen ze terug en speelde
zoals Martin het zelf zegt:
'Briljant'! Ze hebben uiteindelijk gewonnen in de derde set met een mooie
stand van 21-19. Het winnende punt werd dan ook
door een fantastische drop
van Kristie behaald. Meteen daarna gingen Peter
en Evi ook van start om het
tweede punt binnen te halen. Helaas verliep dit iets
minder dan dat ze hadden
gehoopt. De tegenstander

was goed. Peter ging meteen van start met zijn single. Bij zijn eerste set verliep het minder. Zoals wij
het zeggen: 'We zagen het
licht nog niet'. Bij de tweede set brak het licht door,
maar helaas was dit niet
genoeg en ging het punt
naar de tegenstander. Damesduo Lisa en Kristie
moesten er bij de eerste
set nog inkomen. Na tactiekbespreking haalden ze
de tweede set binnen. Het
ging nek-aan-nek in de
derde set, maar ze hebben
helaas verloren met 19-21.
Maar dit ging ons niet in de
koude kleren zitten, want
Peter en Martin gingen ons
eens laten zien hoe het
moest. En ja hoor, ze haalden het tweede punt binnen. En dat nog wel in twee
sets! Chapeau heren. Evi
begon ook aan haar single.
Na de eerste set was ze
niet over haar resultaat te
spreken (20-22), maar ze
maakte het goed in de
tweede en derde set en
haalde het derde punt binnen. Ook dit ging mooi gelijk op en ze was zeer blij
na haar winst. De laatste
herensingle werd gewonnen door Martin. Ook dit
werd voldaan in twee sets.
'De eerste set ging briljant,
MINIMIKS januari 2014

maar bij de tweede set
werd ik toch een beetje
moe en gemakzuchtig.
Maar toch mooi spannend
gemaakt en gewonnen
met 21-19', zoals Martin
het zegt. Het staat 4-3 en
het was aan Lisa of we gingen winnen of gelijk spel
gingen spelen. Ze moest
even op gang komen,
maar zag het licht toen ze
met maar liefst 7 punten
achter stond in haar tweede set. Het was 10-17 voor
Ganzeveer, maar Lisa
kwam terug een maakte er
21-18, en haalde de winst
binnen. Eindstand was dan
ook 5-3. Het was een
spannende en een zeer
gelijkwaardige wedstrijd.

Mixed 6 ,
vierde klasse
Door Toon Slaets

18-12-2013,
Ganzeveer 6
versus Mixed 6
Dit is de laatste wedstrijd
van het eerste deel van de
competitie 2013-2014. We
voeren de ranglijst nog
steeds aan dus is het zaak
om het jaar goed af te sluiten, naast ons op beide banen spelen onze naaste
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concurrenten respectievelijk Gemert 8 en BC 85 3,
laten we maar beginnen.
Het eerste GD zoals gebruikelijk met Annie en
Toon, ik zal maar meteen
met de deur in huis vallen
het begon pedt (juist met
dt). We zaten geen moment in de wedstrijd terwijl
we niet alleen het gevoel
maar ook echt beter waren
konden we geen vuist maken. We bleven achter de
feiten aanlopen. (dit moet
bij menige badmintonner
herkenbaar zijn denk ik).
Je gaat zelfs lelijke woorden denken (niet uitspreken) zoals daar zijn
GSDGNDJ en POTVERDIKKEMENOGAANTOE
maar ook dat hielp niet we
gaan de boot in met 21-17.
De stemming was als volgt
~nawzallewutkriege en deloatewetochniegebeure en
zo gingen we de tweede
set in. Alvorens met de
tweede set te beginnen
hadden we een paar kleine
technische
wijzigingen
aangebracht en dit bleek te
werken. Meteen begon de
zon weer te schijnen en
hadden we alles onder
controle, we winnen de
tweede en ook de derde
set met 12-21 en 8-21 en
de oudjes waren weer tevreden hoe simpel kan het
soms zijn. Inmiddels waren
Betsie en Theo op een andere baan bezig met hun
GD, daar was het vanaf het
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begin mooi weer. De zon
scheen uitbundig maar zij
speelden dan ook een
stuk zuidelijker dan wij gedaan hadden. Met 15-21
en 12-21 pakken zij de
partij en derhalve is het
0-2 voor Mixed.
Omdat Toon weer in de
juiste stemming is maar
vlug aan het HD beginnen
dit samen met Tini, het is
vanaf het begin niet een
echte partij geweest wegens wat “spielerei’’ van
Tini wat hij wel eens graag
doet als er niets aan de
hand is laten we nog een
paar punten liggen maar
verder niets aan de hand
de uitslag spreekt voor
zich, 10-21 en 8-21.
Wegens de blessure van
Anja (knie) spelen Annie
en Betsie het DD, de
speelsters van Ganzeveer
zijn nog erg jong en hebben weinig ervaring de
Mixeddames hebben geen
kind aan de Ganzeveertjes met 11-21 en 11-21
winnen ze de partij, goed
gedaan door beide Oma’s.
Tini is volledig klaar voor
zijn HE, hij begint altijd
met het testen van zijn tegenstander, weet hij waar
de zwakke punten liggen
dan gaat Tini aan het spelen, in dit geval waren de
zwakke punten snel gevonden want sterke waren
er niet (met alle respect
voor de tegenstander) en
op halve kracht pakt Tini
beide sets met 11-21 en
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15-21.
Nu de beurt aan Betsie in
haar DE, ze moet het opnemen tegen een klein
Ganzeveertje (een jong en
niet al te groot meisje) al
snel is duidelijk dat Oma
Betsie niets kan gebeuren
en werkt beide sets af met
gelijke cijfers namelijk met
8-21 en 8-21.
Met nog twee singlepartijen te gaan staan we op
0-6, Daar Theo de laatste
weken goed op dreef is
met zijn HE gaan we ook
nu uit van winst. Maar dit
was een kleine misrekening Theo kreeg geen grip
op zijn tegenstander. Hij
kon niet in de aanval komen wat hij ook deed (en
hij doet er altijd alles aan)
het hielp niet zijn tegenstander was dit keer net
iets beter Theo verliest de
partij met 21-16 en 21-18
jammer Theo maar er komen er nog meer let maar
op.
Als laatste komt Annie aan
de beurt, nu Anja geblesseerd is moet Annie de wei
in, in het begin ging de partij nog aardig tegen elkaar
op maar gaande de wedstrijd kreeg Annie steeds
meer overwicht ook ervaring speelde hierbij een rol
en met niet al te veel moeite pakt Annie beide sets en
wel met 15-21 en 10-21
ook deze oma speelde
weer een goede partij.

We sluiten het eerste deel
van de competitie af met
een mooie 1-7 overwinning
hierdoor handhaven we
onze koppositie.

Mixed 5 ,
derde klasse
Door Evi van Rixtel

BC Mixed 5 – Gemert 7.
Het beloofde een leuke
wedstrijd te worden tegen
Gemert. Het onderlinge
verschil, bovenaan in de
competitie, is in punten
weinig, dus een paar wedstrijden winnen kan het
verschil al maken. De eerste GD van Peter en Lisa
werd al meteen een driesetter. Het was een spannende wedstrijd en ze trokken in de derde set aan het
langste eind. Doordat we
daarna twee banen hadden, werd de HD en de DD
tegelijkertijd ingezet. De
HD werd helaas net verloren. De DD ging ook gelijk
op, vooral in de eerste set.
Deze werd helaas net verloren met 22-20 en in de
tweede set kwamen Kristie
en Evi net te kort. Ook de
GD van Martin en Kristie
was een spannende wedstrijd, uiteindelijk hadden
ze net verloren. Daarna
ging Peter de eerste single
van de dag spelen. Dit was
ook een zeer spannende

wedstrijd en er waren 3
sets nodig voordat er een
winnaar uit kwam. Ze
maakten het beide heel
spannend in de derde set,
maar Peter liet zich van
zijn goede kant zien en
won met 21-19. Daarna
speelde Evi haar single.
Dat ging niet goed en in de
eerste set was ook haar
racket kapot, dankzij de
racket van Kristie had ze
de wedstrijd afgemaakt,
helaas zonder een goed
resultaat. De single werd
in twee sets verloren.
Hierna werd de wedstrijd
van Martin gespeeld. Dit
was ook een mooie wedstrijd, waarbij de heer van
Gemert de winnende punten maakte en in 2 sets
won. Het was aan Lisa om
het derde punt binnen te
slepen. Dit lukte uiteindelijk zonder al te veel moeite. Eindstad 5-3 in het
voordeel van Gemert.

Mixed 2 ,
overgangsklasse
Door Arne vd Wijdeven
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Op een mooie natte
woensdag vertrok uw verslaggever met een veewagen richting sporthal Suytkade.
Onderweg werden Ton,
Marlie en Rogier opgepikt.
De laatste voor de deuren
van de Nedschroef maar
daarover later meer.
Aangekomen bij de hal en
daarna weer afvallen daarbinnen (ja laat die maar
eens even inzinken) kon
de veewagen worden uitgeladen. Ik had 10 koeien
en 20 kalfjes meegebracht
die fijn konden grazen op
het veld 14 binnen. Meteen
kwam de gealarmeerde
zaalwacht naar ons toegerend terwijl we rustig aan
het kletsen waren over het
mooie tafereel voor ons.
Onderwijl had Bertha dertien keurig de buitenlijn
van het hockeyveld weggegeten. We werden gevraagd naar het waarom
van deze actie. Simpel. Wij
praten hier over koetjes en
kalfjes. Dus
Vandaag was Boemerang
uit Meijel de vijand. Boemerang heeft zich versterkt met de
legendarische
Marc
van Hoof. Uit
het badmintongeslacht
Van
Hoof.
Befaamd met
een
snoeiharde
service en dito
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oogopslag.
Boemerang speelde thuis
en wij waren de gasten.
GD 1 van Ton en Maridy
was een spannende wedstrijd. Marc v Hoof en Lisa
de Waard speelden sterk.
Lisa bleek enorm wantrouwend ten opzichte van de
scheidrechter (ondergetekende). Maar ja zoals de
Waard is vertrouwd ze de
gasten. Dus
Na de GD stond het 1-1
voor ons. Vooraf had voorzitter Ton me nog gewaarschuwd voor Boemerang.
Dat leverde mij meteen
een boete op voor het niet
kunnen tonen van de
bondskaart. Tsja een gewaarschuwd man telt voor
twee. En ik had maar 1
bondskaart bij. Dus.
Het HD en DD werd tegelijk gespeeld. Patrick Verstappen van Boemerang
liep continue naast de lijn
op en neer te sprinten. Het
was duidelijk dat hij door
Marc cvan Hoof aan het
lijntje werd gehouden Dus
Het mocht niet baten voor
de Boemerangers. HD
was een prooi voor de Miksers en het DD voor de
meiskes van Boemerang.
2-2
Marlie ging aan de slag
met haar DE. Haar tegenstandster was een taaie en
ze beet Marlie toe: “wacht
maar, jij bent nog niet jarig”. Dat klopte heel erg
goed want Marlie was pas
’s avonds om 12 uur jarig.
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Maar daarover later meer.
Desalnietemin werd er
reeds een vierstemmig
lang zal ze leven ingezet
en afgemaakt toen Marlie
zomaar even de tweede
set pakte. De derde was
een cadeautje voor Boemerang. Wan wie jarig is
trakteert. Dus
Het HE van uw verslaggever werd een fikse wedstrijd. Patrick Verstappen
van Boemerang was met
een hamer op de grond
aan het rammen en ik deed
hetzelfde met een mattenklopper aan de overkant.
Het was dan ook een ware
veldslag. Dus

MINIMIKS januari 2014

4-2 voor Boemerang
Maridy en Rogier speelden
tegelijk hun singles. Eerst
stonden ze nog verkeerd.
Maar het werd al snel duidelijk dat Rogier een jongetje is. Hij stond namelijk
in de heren-wc. Verkeerde
baan dus.
Maridies wedstrijd was geweldig. De hele tribune
stond vol met familie,
vrienden en Al Qaida. Je
kan wel zeggen dat vriend
en vijand ervan stonden te
kijken hoe goed ze speelde. Dus
Hoe hard Maridy ook
sloeg, telkens kwam de
shuttle terug. Het leek wel
een ........ Juist.
5-2 en Rogier was nog aan
het meppen tegen de vliegende shuttles. Het werd
een koude douche voor de
tegenstander. Dat kwam
omdat in de sporthal reparatiewerkzaamheden
gaande waren in 4 van de
zes kleedlokalen. En 200
man met 1 douche dat betekent dus koud water. Ach
het kon allemaal erger zijn.
Het namelijk mij kunnen
overkomen.
Aan het einde van de
avond stond
het 3-6. 3 pils
voor Rogier
en 6 pindas
voor Marlie.
Laatstgenoemde
kreeg als verrassing nog

een fijne dropping cadeau
van het goedlachse trio.
Nadat de hele veestapel in
de Toyota was getetrist
kon het hele spul werkelijk
huiswaarts alwaar Ruud
alweer vol verwachting in
de deuropening stond om
zijn jarige Marlie welkom te
heten. Dus

Con Brio - Mixed
Na het weekend van de
Kwizut prijsuitreiking en
feestavond was het weer
badmintontijd.
Het team van de sympathieke Paul vd Waterbeemd en zijn vriendjes en
vriendinnetjes.
Ruud was door zijn rug gegaan tijdens het openen
van een pakje kauwgum en
Ton zat laag in zijn energie
na de Kwizut.
Aan M3 (Marlie, Monika en
Maridiy) en Ruudje en ondergetekende om weer
eens een stevige pot te
knallen.
Het begon al goed want in
de sporthal werd in 4 van
de zes kleedlokalen verbouwd (nu al????) Dus
vandaar 4 douches voor
200 spelers. Omkleden
kost niet veel tijd dus we
konden snel de baan op.
Een zee van licht kwam me
al tegemoet. Geen gebrek
aan
shuttlemaskerende
lampen. Manman ik moet
er nog aan wennen.
Gelukkig had Monika als
GD partner geen enkel

probleem met het vinden
van de shuttles. De tegenstander ook niet. Het werd
dus een drie-setter. Maar
wel gewonnen. Sjurtje nat,
tijd voor de volgende
Op de naastgelegen baan
konden Marlie en Ruudje
net niet winnen van een
ijzerijzersterk koppel in Jeroen Biesta en zijn partner
die nog geen alcohol
mocht drinken voor de invoering van de 16 jaar regel. Nu dus ook niet. Dat
was te merken. 1-1
De herendubbel was een
mooie wedstrijd met enorm
snel spel en enorm veel
Ruudje. Onze lange staak
barst van de energie en hij
bracht de tegenstander tot
wanhoop. 2-1 (tijd voor
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weer een nieuw sjurtje).
Het DD van Maridy en
Marlie was mooi maar was
helazig een punt voor de
ConBrianen.
Tegelijkertijd werd een
potje simultaanbadminton
gespeeld door Ruudje en
moi in de HEs. Allebei
driesetters. Die van Ruud
ging van een leien dakje.
Helaas werkte het telboek
niet mee en won de tegenstander. Uw verslaggever
kreeg een paar gouden
tips en wist een puntje te
pakken. Tijd voor een
nieuw sjurtje.
Maridy
damesenkelde
(mooi woord) zich naar
een heel knappe overwinning in twee sets. Monika
had een taaie aan de pas
zestienjarige tegenstandster. Ruudje en ondergetekende stonden pesterig
met alcohol langs de baan
maar het mocht niet baten.
Sterker nog, het meiske
werd er juist feller van.
Einduitslag 4-4. Netjes gedaan.
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Standenlijst en Scoringspercentages
HBC Phoenix
Voorjaars-toernooi
Op zondag 6 april organiseert
badmintonclub Phoenix een voorjaarsteamtoernooi, in de Veka
Sporthal te Helmond. Een team
moet uit tenminste 4 (2 dames en
2 heren) en maximaal 6 (3 dames
en 3 heren) personen bestaan.
Er wordt gespeeld:
1 gemengddubbel
1 damesdubbel
1 herendubbel
1 herenenkel
1 damesenkel.

Topklasse
Die neem ik
met m’n forehand

Aanmelden met een leuke teamnaam kan via het aanmeldingsformulier op de website www.
hbcphoenix.nl of het inschrijfformulier mailen naar secretaris@
hbcphoenix.nl

Zo. Nu eerst
een Bavaria

1

Boemerang 1

6-27

1

Ganzeveer 3

7-45

Gemert 2

8-45

2

Brabantia 2

5-26

2

Mixed 3

6-31

3

Gemert 1

8-38

3

Mixed 2

6-23

3

Con Brio 6

7-26

4

Mixed 1

8-37

4

Sm Bruang 2

5-22

4

Eindhoven 1

7-24

5

Ganzeveer 1

8-28

5

Ganzeveer 2

6-22

5

Gemert 3

7-22

6

Sm Bruang 1

8-25

6

Con Brio 5

5-19

6

Sm Bruang 3

6-19

7

Con Brio 2

8-17

7

Dommelen 1

5-13

7

Phoenix 3

6-17

8

Mierlo 1

8-17

8

Hanevoet 4

0-0

Con Brio 1

2

4de klasse 1

3de klasse 2

1

Dommelen 2

6-30

1

Phoenix 4

5-27

1

Mixed 6

5-33

2

Brabantia 4

6-29

2

Gemert 7

5-24

2

Gemert 8

5-29

3

Fair Play 2

6-29

3

Mixed 5

5-19

3

BC 85 3

5-28

4

Gemert 5

6-28

4

Sm Bruang 4

5-19

4

Mierlo 7

5-17

5

Ganzeveer 4

6-21

5

Ganzeveer 5

5-17

5

Phoenix 5

5-8

6

Mierlo 4

6-18

6

Con Brio 9

5-14

6

Ganzeveer 6

5-5

7

Mixed 4

6-13

Scoringspercentages Dames

Scoringspercentages Heren

1

Anja Beekmans

3/3

100%

1

Roger v Lieshout

4/4

100%

2

Betsie van Hooff

13/12

92%

2

Tiny Verbrugge

10/9

90%

3

Annie Boetzkes

14/11

79%

3

Toon Slaets

8/7

88%

4

Ellen Kuhn

22/17

77%

4

Rob Hollanders

11/9

82%

5

Lisa v Vijfeijken

8/6

75%

5

Arne vd Wijdeven

11/9

82%

Theo Mouris

10/8

80%

6

Sabitri Heesakkers

18/13

72%

6

7

Yvonne Lahaije

9/6

67%

7

Jan de Jong

15/10

67%

61%

8

Ton Slaets

9/6

67%

8
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1ste klasse 2

8- 49

1

2de klasse 1

Inschrijfkosten bedragen 35 euro
per team.
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Overgangsklasse 2

Marieke v Berlo

18/11
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Programma senioren
Programma febr. - maart
wo 05-02

Gemert 2 -Mixed 1

14

wo 19-03

Conbrio 6 - Mixed 3

10

wo 12-02
wo 12-02

Sm Bruang- Mixed 2

15

wo 19-03

Mixed 5 - Ganzeveer 5

14

Mixed 4 -Mierlo 4

10

do

Conbrio 1 - Mixed 1

1

wo 12-02

Mixed 5 -Phoenix 4

2

wo 26-03

Brabantia 2 - Mixed 2

13

wo 12-02

Mierlo 7 -Mixed 6

13

wo 26-03

rabantia 4 - Mixed 4

3

wo 19-02

Gemert 3 -Mixed 3

4

wo 26-03

BC85 3 _ Mixed 6

4

wo 19-02

Ganzeveer 4 -Mixed 4

15

wo 19-02

Con Brio 9 - Mixed 5

10

Uitslagen

wo 26-02

Mixed 1 - Conbrio 2

5

08-01

wo 26-02

Mixed 3- Eindhoven 1

12

wo 12-03

Mixed 4 - Dommelen 2

5

wo 12-03

Mixed 6 - Phoenix 5

13

do

Mixed 2 - Dommelen 1

11

13-03

20-03

15-01
16-01

Mixed 1 -Ganzeveer 1

6-2

Boemerang 1 -Mixed 2

3-5

Mixed 2 -Con Brio 5

4-4

Mixed 4 -Gemert 5

4-4

SmBruang 1 - Mixed 1

4-4

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

incl HBB single kampioenschappen
Zondag 16 maart, in de sporthal van Fitland te Suytkade in Helmond.

Er kan ingeschreven worden in 4 verschillende klasse’s op de onderdelen GD,
HD, DD, HE en DE Klasse 1; A&B classificatie, Klasse 2: C&D classificatie,
Klasse 3: E&F classificatie en Klasse 4: G&H classificatie.
De kosten bedragen €7.00 voor één onderdeel, €11.00 voor twee onderdelen
en €15.00 voor drie onderdelen. Elke deelnemer krijgt van de organisatie twee
tegoedbonnen voor een kop soep en een broodje.
Inschrijvingen en betalingen via
www.toernooi.nl. Eventueel kunnen de
inschrijvingen per vereniging ook via
miecon@bc-conbrio.nl worden aangeleverd.
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Fitland Gemert BV
Vic. van der Asdonckstraat 55
5421 VB Gemert
Tel.: (0492) 36 17 51

Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
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Op de foto’s: Bas, Indy en Nick tijdens de clinic bij de
interland Nederland-België. Deze foto’s en nog veel meer
kun je bekijken op
http://www.hbbond.nl/content/fotoalbum

Open Bavelse jeugdkampioenschappen
Het Bavel toernooi op 28
december 2013, was een
leuk toernooi waarbij er 1
dag werd gespeeld op tijd.
Elke wedstrijd duurde 12
min. Persoonlijk vind ik op
tijd spelen minder leuk dan
tot een aantal punten spe-
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len. Aan de andere kant is
het voordeel van tijd dat je
niet uit kunt lopen; dachten we. Maar door Max is
alles weer uitgelopen.
Maar bovenal was het een
hele gezellige dag. Max
heeft nog 1ste prijs single
MINIMIKS januari 2014

en gemengd dubbel in de
wacht gesleept en Novi
heeft ook 1ste prijs gemengd dubbel mee naar
huis genomen.
Anke v Dijk
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Start best toernooi 2014
Op zaterdag 4 januari vond het grote Badminton planet Start Best toernooi van BC Alouette uit Best
plaats. 250 kinderen deden er mee. Er werden ruim
450 partijen gespeeld op 1 dag op 20 banen. Naast
een dag vol badminton was er ook genoeg te beleven
met de randactiviteiten. Zo konden de deelnemers
de hele dag gamen, tafeltennissen, prijzen winnen
met de tombola en op de foto met clubmascotte
Leeuw-Erik. De dag werd traditioneel afgesloten met
een inbegrepen frietje en snack om de krachten weer
te sterken. BC Geldrop ging na afloop naar huis met
de wisselbeker, zij hadden de meeste partijen gewonnen.
De ochtend stond in het teken van de enkelpartijen, waarna 's middags alle dubbelpartijen gespeeld zijn. In iedere
categorie werd in poules gestart, zodat alle deelnemers
voldoende wedstrijden te spelen hebben. Ook is het beleid van het toernooi om alle spelers die bij een jeugdselectie trainen een klasse hoger in te schrijven, om de competitie zo eerlijk mogelijk te maken. Mede hierdoor zijn er
ontzettend spannende wedstrijden gespeeld.
Het Best toernooi is een
druk bezocht toernooi, en
heel goed geregeld. Het
Best toernooi is een uitdagender toernooi dan Bavel. Je speelt bij Best 2
gewonnen sets tot de 21.
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Het waren hele leuke partijen die ik heb gespeeld.
Vooral de wedstrijd tegen
Anne van Leuken was
moeilijk die ik uiteindelijk
net verloren heb. Ook de
single van Max waarbij hij
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door Anke v Dijk

Oliebollentoernooi Phoenix

3x is scheepsrecht!!!
speelde tegen een jongen
uit Limburg was heel erg
spannend. Hij verloor met
maar een paar punten verschil in de derde set . Novi
heeft als enige van Mixed
een prijs mee naar huis genomen. Het was een heel
leuke dag met veel bekende mensen.
Groetjes van Anke.
.

Ook dit jaar zijn we weer
naar föhnniks geweest
voor het hoogtepunt van
het jaar: het oliebollentoernooi.
De vorige edities waren
erg gezellig geweest! Dus
de lat lag dit jaar erg hoog.
Gelukkig had ons promotiepraatje gewerkt: het eerste jaar waren we met 6
Mixers, vorig jaar waren er
dat al zeven en dit jaar
........twaalf!!!!.

Mixed was niet alleen in de
zaal goed vertegenwoordigd, de tribune zat ook
behoorlijk vol. Al met al
een gezellige boel.
Ging het het eerste jaar
mis met de oliebollen en
viel vorig jaar de computer
nog uit, dit jaar ging het
van een leien dakje!!
Dus………….. het is echt
zo!!! 3x is scheepsrecht!!
Zoals we gewend zijn van
onze dametjes en heertjes
speelden ze de sterren
van de hemel. Voor Mixed
deden mee:
Brady en Calvin Bots,
Meike van Zutven, Robin
en Anne Slaets,
Anke van der Kruijssen, Indy Raaijmakers,
Eefje
van
Bommel, Vince van
Mierlo, Max en Novi
Wieland.
Onze sportieve kinderen hebben een
top prestatie geleverd bij föhnniks.
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door Remy Wieland

GD-A
1e Max Wieland Mixed
/ Annelies Blok Geldrop
HD-A
1e Max Wieland Mixed
/ Tom Valkenburg Geldrop
DE-B
1e Indy Raaijmakers Mixed
2e Anke van de Kruissen
Mixed
GD-C
3e Brady Bots Mixed
/ Novi Wieland Mixed
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Jeugdcompetitie
A/B-klasse
door Bas Fransen

Zware ochtend
voor Mixed 1

Hallo allemaal,
Ik ben Anne Slaets en ik
ben 13 jaar. Ik zit op het dr.
Knippenbergcollege
in
Helmond en ik doe nu het
2de jaar vmbo-t. Iedereen
in het gezin doet aan badminton.
Mijn
vader
Ton(voorzitter), mijn moeder Monika, mijn zusje
Robin en ik. Mijn nichtje
Irene is pas ook begonnen
met badmintonnen. Ik badminton al sinds mijn 6de en
ik vind het een heel leuke
sport vooral omdat de club
ook heel gezellig is. Met
BC Mixed hebben we ook
meegedaan met Kwizut.
We zijn vorig jaar 3de geworden en dit jaar 13de . Ik
speel al 4 jaar competitie
en ik vind het nog steeds
heel leuk.

Mijn andere hobby is dansen. Ik heb heel lang geturnd en ik heb daar ook
een paar prijzen mee gewonnen, maar toen ik het
saai begon te vinden ben ik
begonnen aan streetdance. Toen die training verhuisde naar vrijdag ben ik
daar gestopt omdat ik liever wilde badmintonnen. Ik
dans heel veel en ik doe
dan ook mee aan So You
Think You Can Dance op
school en dans ik op de
open dag van de Knip. Ik
dans al sinds mijn 7de. Ik
heb lang gedanst bij Dansschool Manders in Gemert.
Nu dans ik bij HDS in Helmond. HDS is een Hip-Hop
dansschool. Ik train daar,
en heb pas auditie gedaan
voor een Demo team. En
gelukkig heb ik dat ge-

haald.
Badmintonnen vind ik heel
leuk en ik doe ook aan veel
toernooien mee. Ik badmintonde eerst met mijn
vriendin die ik al heel lang
ken, Lieke Schepers. Maar
helaas is ze gestopt. Toen
Lieke Fransen een vriendin mee nam genaamd
Eefje van Bommel, kwamen we erachter dat ze
mijn achternicht was. Nu
speel ik veel toernooien
met Eefje. Mijn beste spel
speel ik tijdens de dubbels.
Ik hoop dat ik nog lang kan
badmintonnen en dat de
club altijd zo leuk en gezellig blijft met alle aardige en
behulpzame mensen waar
mee je altijd, ook onder de
training, mee kan lachen.
Ik wens iedereen nog veel
plezier met het badminton!

Yorg Peters
48
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Zondagochtend, 12 januari. Tegen de muur bij baan
2 in sporthal Suytkade zitten vier vermoeide kinderen met Mixedshirtjes
aan… Een heel zware
wedstrijd achter de rug?
Nee daar lag het niet aan,
hebben ze dan allemaal te
veel tijd aan school besteed? Nee dat kan het ook
niet zijn, misschien dan het
feit dat ze de avond ervoor
allemaal later dan 3 uur ‘s
nachts te bed lagen? Ja,
dat zal het zijn!
11 januari was namelijk de
dag van de uitreiking van
Kwizut, de dag dat bekend
zou worden wie in 2013 het
slimste team in Beek en
Donk is geweest, en daarbij horend natuurlijk het
grote feest in sporthal d’n
Ekker. En laat daar onze
vier vermoeide Mixedspelers ook bij aanwezig zijn

geweest, niet zomaar om
te feesten, maar om er
mede voor te zorgen dat
het feest goed verliep. Het
feest werd dit jaar georganiseerd in samenwerking
met BC Mixed en ook
Mixed 1 heeft zijn steentje
bijgedragen, zowel tijdens
de quiz als bij het organiseren van de feestavond.
Vrijdagochtend 10 januari,
om 9 uur ’s morgens stond
Marieke al bij de Sporthal
om te beginnen aan haar
40 uur maatschappelijke
stage die ze bij Kwizut zou
volbrengen. Marieke heeft
het hele weekend geholpen met onder andere de
catering voor alle vrijwilligers, het inrichten van de
zaal en het schrijven van
alle 2500 nummertjes voor
de garderobe. En dat midden in de proefwerkweek…
Ook ik zelf was vrijdagmiddag aanwezig om te helpen, de vloer moest in de
zaal
gelegd
worden,
er
moesten spullen gesjouwd
worden en ga
zo maar verder. Na vrijdagavond begon
de zaal er al uit
te zien alsof er
elk
moment
een feest zou
MINIMIKS januari 2014

kunnen gaan beginnen. ‘s
Zaterdags werd het podium opgebouwd en heb ik
zelf nog kunnen helpen
met het opstellen van alle
statafels en krukken. Zaterdagavond was de zaal
er helemaal klaar voor en
stonden ook alle vrijwilligers in hun mooie oranje
shirtjes klaar om er voor te
zorgen dat alle feestgangers een geweldige avond
zouden hebben. Onder
deze vrijwilligers ook Marieke, Anke, Veerle, Bas
en ik. Eerst als hulpjes bij
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de garderobe, om alle jassen aan te nemen en op te
hangen, en later als bekerophalers. De hele avond
hebben we rondgelopen
om alle bekertjes van de
tafels te halen en er voor te
zorgen dat het geen al te
grote zooi werd. Alles liep
perfect en het was een fantastisch feest! Toen om 2
uur ’s nachts iedereen naar
huis ging en wij bij de garderobe alle jassen weer
met de juiste eigenaar
meegegeven hadden, was
het afgelopen, en waren
we behoorlijk moe. Toch
nog even gezellig napraten
en feesten met alle vrijwilligers en daarna maar naar
huis, voor Bas van Lieshout werd het zelfs 5 uur.
Maar dat houdt ons niet tegen om een paar uur later
alweer in Sporthal Suytkade tegen de muur te zitten,
weliswaar maar met z’n
viertjes. Marieke was alweer in d’n Ekker aan het
helpen en Max had competitie bij Geldrop. Over te
wedstrijd zelf kan ik kort
zijn, het ging niet lekker.
Bas zijn ogen liepen 5 seconden achter, ik sloeg
meerdere malen volledig
mis, Veerle kreeg haar service niet over het net en
Anke was niet zo snel als
normaal. Onze tegenstander, fit en fruitig, wist maar
liefst 3 wedstrijden te winnen. Inderdaad, we hebben gewoon gewonnen!
5-3!
Groetjes, Bas
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G-klasse
door Arne vd Wijdeven
Voor het eerst in 2014
mochten onze vriendjes en
vriendinnetjes van Mixed 4
weer aan de bak in de badmintontempel in Helmond
aan de Suytkade.
Baan 12 was ons thuisdomein en het team nestelde
zich daar met allerlei
Gameboys, Nintendo’s en
ander piepend spul. Tegenstander in de eerste wedstrijd was Boemerang waar
1 jongetje vergeten was dat
er gespeeld moest worden.
Geen nood, doen we eerst
een herenenkel, damesenkel en damesdubbel. Allemaal gewonnen door Yadzia, Novi, Meike en Brady.
Toen de slaperige vriend
uit Meijel arriveerde kon de
rest worden afgehandeld.
Beide GD waren een prooi
voor Mixed. Koss en Tim
konden nu ook aan de bak
en ze wonnen hun wedstrij-
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den met veel strijd.
In totaal werd het 6-2 voor
Mixed. Er waren twee wedstrijden met 29-30. Altijd
spannend voor publiek en
coaches dus.
De tweede wedstrijd was
tegen Hanevoet. Deze
wedstrijd was de vorige
keer niet zo leuk verlopen
dus coaches Marjan en
Arne waren op hun hoede
en zorgden dat ze iedere
wedstrijd goed konden
zien. Het eerste GD was
loeispannend maar toch
kwamen Yadzia en Koss
met 29-20 achter te staan.
Wat niemand voor mogelijk hield was dat ze tot 2929 gelijk kwamen. Knap
hoor. Helaas was het toen
over met de strijd want een
kantelshuttle bracht het
30e punt naar Hanevoet.
De tweede GD was die
van Tim en Meike. No problemo en ze wonnen redelijk makkelijk met 30-19.
Het herendubbel van Brady en Tim was ontzettend
spannend en de hele wedstrijd ging enorm gelijk op.
Zelfs tot 29-29 (alweer). Dit
keer wonnen de Mixed
mannen. Damesdubbelen
is de specialiteit van Yadzia. Meike kan er ook wat
van. Het werd niet echt lastig en onze meiden wonnen met 30-11.
Toen werd tegelijk de damesenkel van Novi gespeeld en de herenenkel
van Brady. Novi won ei-

genlijk ontzettend eenvoudig. Brady werkte als een
paard en won punt na punt.
Toch verloor hij. Later
bleek waarom. Er werd een
paar keer twee punten ineens gegeven door de
scheidsrechter
(jongere
broer van de tegenstander
van Brady). Wij kregen de
tip vanaf de tribune, nazoeking van het telboek leverde geen aanwijzing van
een aan elkaar geplakt
boek. Het is erg jammer als
je niet alleen op de baan
tegen de tegenstander
moet vechten maar ook
naast de baan. Hoe dan
ook, Brady had ontzettend
knap gespeeld en zijn tegenstander trouwens ook.
Koss speelde zijn herenen-

kel enorm geconcentreerd
en hij werd roder en roder.
We werden zelfs door een
tros tomaten gebeld dat ze
hun rode kleur terugwilden. De tegenstander
werd al bijna wanhopig
maar bleef toch sportief
spelen (het korte gesprekje had dus toch geholpen).
Koss bleef sportief en
complimenteus naar de tegenstander maar hij moest
toch de partij met 30-27
afgeven.
Meike was als laatste in de
zaal nog aan het badmintonnen. Ze werd door de
drie heren in het team gadegeslagen vanachter hun
Nintendo, Gameboy en
iPad. Meikes spel is veel
leuker dan Grand Theft

Automobile China (of hoe
dat spel ook mag heten).
Meike won door haar tegenstander alle hoeken
van de baan te laten zien.
Het werd 5-3 voor Mixed.
We staan nog steeds eerste, maar hebben wel twee
wedstrijden meer gespeeld. Gezien de ongelooflijk hoge uitslagen van
BCAB mogen we alleen
maar hopen dat ze ergens
een paar flinke fouten maken en wij daardoor nog
kans hebben om aan het
einde van het seizoen ook
bovenaan te komen. Maar
hoe dan ook coaches Marjan
en
Arne
zijn
heeeeeeeeel trots op Yadizia, Novia, Meike, Brady,
Koss en Tim

-Schilderen: binnenwerk, buitenwerk, onderhoud en nieuwbouw.
-Glaszetten: isolatieglas, figuurglas en glasschades.
-Wandafwerking: behangen, sauzen en spachtelputz
Bel geheel vrijblijvend voor advies of voor een eventuele inspectie van het bestaande schilderwerk.
Oude Bemmerstraat 5 5741 EA Beek en Donk
Tel. 0492-468931
Fax 0492-468293
GSM 06-51865334
Email: info@schilderwerkenjdejong.nl
Bezoek ook eens onze website: www.schilderwerkenjdejong.nl
MINIMIKS januari 2014

51

Programma jeugd

Standenlijst en uitslagen jeugd
AB-klasse

C-klasse

Januari-februari

1

Mierlo 2

7-51

1

Helden 1

8-44

2

Mierlo 1

7-43

2

Phoenix 1

8-42

3

Mixed 1

7-38

3

Mierlo 4

8-35

4

Mierlo 3

7-27

4

Raaijmeppers 1 8-29

5

Dommelen 1

7-25

5

Gemert 1

8-22

6

BCAB 1

7-21

6

Mixed 2

8-20

7

Con Brio 1

7-11

8

BCAB 2

7-8

9-02

H-klasse

G-klasse

F-klasse

26-01

1

BCAB 4

10-70

1

Mixed 4

8-50

1

Mierlo 9

10-66

2

Mixed 3

10-42

2

BCAB 5

6-39

2

Mixed 5

10-57

3

Phoenix 2

8-33

3

Mierlo 8

8-35

3

Bakel 2

10-45

4

Mierlo 7

10-33

4

Hanevoet 2

6-25

4

Boemerang 4

10-39

5

Bakel 1

10-14

5

Phoenix 3

6-16

5

Con Brio 4

10-19

6

BCV’73 2

8-14

6

Phoenix 4

10-14

7

Boemerang 3

6-13

52

Datum

Team

12-01

Mixed 1- Dommelen 1

5-3

Mierlo 7- Mixed 3

4-4

BCAB 4-Mixed 3

6-2

Phoenix 4-Mixed 5

1-7
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Tijd

Team

bn

kl.

Tijd

Team

bn

F

9.30

Mixed 3-Bakel 1

5

G

9.30

Mixed 4- BCAB 5

6

F

11.15

Phoenix 2-Mixed 3

4

G

11.15

BCV’73 2 - Mixed 4

6

H

9.30

Mixed 5-Mierlo 9

12

A

9.30

Mierlo 2 - Mixed 1

13

H

11.15

Con Brio 4-Mixed 5

6

C

9.30

Mierlo 4 - Mixed 2

1

A

9.30

Mierlo 3 - Mixed 1

13

C

11.15

Helden 1 - Mixed 2

1

C

9.30

Mixed 2 - Phoenix 1

1

F

9.30

Mixed 3 - Mierlo 7

5

C

11.15

Mixed 2 - Gemert 1

1

F

11.15

Bakel 1 - Mixed 3

4

F

9.30

Mixed 3 - BCAB 4

5

H

9.30

Mixed 5 - Bakel 2

12

F

11.15

Mixed3 - Phoenix 2

5

H

11.15

Mixed 5 - Phoenix 4

11

Stand

Mixed 5-Boemerang 4

7-1

Raaijmeppers-Mixed 2

6-2

Mixed 2-Helden 1

2-6

Boemerang 3-Mixed 4

6-2

Mixed 4- Hanevoet 2

5-3

23-02

Toernooiagenda jeugd jeugd

Bc Someren
23 maart 2014

Uitslagen

19-01

kl.

Sporthal de Postel te Someren
Onderdelen:
HD - DD
Inschrijfgeld:
5 euro per persoon
Tijd:		
Gehele dag spelen van 9.00u - 17.00u

Uiterste inschrijfdatum: 21 februari

Heesch BV
Open jeugd
toernooi
30 maart 2014

Sporthal het Vijfeiken te Heesch
Onderdelen:
GD- HD - DD - HE - DE
Inschrijfgeld:
één onderdeel 3 euro
twee onderdelen 6 euro
drie onderdelen 8 euro
Tijd:		
9.30u - 17.00u
afvalsysteem
					

Uiterste inschrijfdatum: 28 februari

Let op: er zijn competitiewedstrijden op die dag !!
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Zoek de 11 verschillen

Prikbord

Oplossing
woordzoeker
Minimiks
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14
ril 20
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Kapelstraat 19
Beek en Donk
www.ven-hollanders.nl

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarming, loodgieterwerken, mechanische ventilatie, zonne-energie, warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!
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Terrastab Nederland B.V.
Postbox 49
5740 AA Beek en Donk
The Netherlands
Vonderweg 11
5741 TE Beek en Donk
Tel.: 0031(0) 492 - 351077
E-mail: info@terrastab.nl
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