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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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Dames Heren
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Justin Moyle

Niemand

Van NSL naar SL: Niemand
Van SL naar NSL: Claudia Krone
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2013
27 december: zaal dicht voor de jeugd
27 december: oliebollentoernooi Phoenix
29 december: dorpsquiz Kwizut
2014
10, 11 en 12 januari Organisatie Prijsuitreiking Kwizut
(zaal op vrijdag gesloten voor iedereen)
08 februari: Kaderavond
5 april: Feestavond

En een gezond en sp

or tief 2014!

Noteer deze data in je agenda!
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Redactie
Arne van de Wijdeven
Marlie Fransen
Angela van Gelder
Dick Paulussen
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Van jullie voorzitter

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 21-11-2013

Van Robijn
Het komt bij BC Mixed wel eens voor dat iemand 25 jaar lid is.
Sterker nog, we hebben veel trouwe leden waarvan er op dit
moment 28 hun zilveren jubileum hebben gevierd. Maar een
robijnen jubileum (want zo heet het als je 40 jaar lid bent) dat is
tot nu toe twee mensen gegeven. Na Jan Driessens is een
paar weken geleden ook Dora Polman toegetreden tot dit eliteclubje. De afgelopen weken is er in de diverse media al aandacht besteed aan deze bijzondere gebeurtenis. En nu komt er
een mooi interview in deze Minimiks. Lezen dus.
Zwarte Pieten
De jeugdcommissie had weer hard gewerkt om de kinderen een leuke avond te
bieden. Ze werden daarbij versterkt door drie hele enthousiaste Zwarte Pieten
Nadat alle pakjes in de schoorsteen waren bezorgd en de Pieten hun weg konden
vervolgen kregen de kinderen nog een lekker drankje en hadden zij alle pepernoten
verzwolgen
Derby der Lage Landen
Met een grote delegatie heeft BC Mixed de badmintoninterland Nederland-België in
de sporthal Suytkade in Helmond bezocht. Zowel jeugd als senioren hebben genoten van de mooie avond en van de 5-0 overwinning van Nederland. Verderop in de
deze editie een mooi verslag met foto’s.
Kwizut
Zondag 29 december is het weer zover. BC Mixed doet mee aan de dorpsquiz Kwizut. Na een tiende en een derde plek in de vorige edities gaan we ook dit jaar weer
voor een mooi resultaat. Maar we kijken natuurlijk ook al vooruit naar de avond van
de prijsuitreiking. Want die organiseren we samen met Kwizut. Iedereen die zich
daarvoor heeft aangemeld kan binnenkort een mail verwachten met de laatste informatie.

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:
Uitnodiging
voor de roadshow van badminton nl. op 10/12 in
Berkel Enschot. We gaan
daar waarschijnlijk naar
toe met 2 leden van het bestuur, wellicht samen met
Ruud. Uitgegaan: Niets.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 21 Oktober
2013
De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
Ook de notulen van de ALV
zijn goed bevonden.
4.Financien

Pasje met pincode is geregeld, Mascha draagt as
dinsdag alles over aan Peter.

Komende vrijdag moet de
leden duidelijk gemaakt
worden welke banen
voor de training zijn.

5.Ledenbestand
Gestopt: niemand. Van
NSL naar SL: niemand
Van SL naar NSL: Claudia
Krone Nieuw: Justin Moyle
Peter beheert vanaf nu de
ledenlijst.

7. kwizut
Anja en Ton maken een
voorlopige indeling van
alle vrijwilligers.Op 19/12
is er een info avond voor
alle groepen(1 persoon).
Het is wenselijk om daar
met een aantal mensen
naar toe te gaan.

6.Commissies
Recr: -Jan gaat weer training geven, het aantal recreanten groeit weer.
JC: -Angela, Anniek en
Evi gaan de jeugdbegeleiding versterken. Bac:-De
laatste speelavond is op
11/7-2014. CC: -Ondanks
de drukte van onlangs
blijft de training in 1 groep.

8. Rondvraag
De volgende vergadering
is op dinsdag 17/12.
9. Sluiting
Ton sluit de vergadering
om 23.30 uur.

Iedereen alvast prettige feestdagen, een mooie jaarwisseling en tot 3 januari op de
nieuwjaarsreceptie.

Ton Slaets

4

MINIMIKS December 2013

MINIMIKS December 2013

5

Mark van der Aa
Lisa Versteegen
Fabian Briels
Claudia Krone		
Dorien Maas
Dena van den Berk
Marieke Lutterman
Rob Hollanders
Tim van Lieshout

20-dec
20-dec
25-dec
26-dec
27-dec
2-jan
4-jan
6-jan
6-jan

Marlie Fransen
Imke de Beer
Brady Bots
Irene Slaets
Lisa van Vijfeijken
Tiny Verbrugge
Hein van Vijfeijken
Maridy Daems
Maarten Maas
Kelly de Louw
Paul van der Vegt
Anke van der Kruissen

9-jan
11-jan
12-jan
17-jan
17-jan
17-jan
1-feb
3-feb
3-feb
5-feb
11-feb
12-feb

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

Allen van harte gefeliciteerd

Dora Polman 40 jaar lid

door Ton Slaets

Op 30 november 1973, of misschien wel een paar weken eerder, werd Dora Polman lid van BC Mixed. Volgens eigen zeggen twijfelde ze na enkele maanden of
ze door zou gaan met badminton. Nu, 40 jaar later kan
ze terugkijken op een rijke carriere bij Mixed. En ze is
zeker nog niet van plan te stoppen. In de afgelopen 4
jaar heeft Dora veel vrijwilligerswerk voor de club verricht. Toen ze
25 jaar lid was
werd Dora benoemd
tot
erelid van de
vereniging.
Verderop in
deze
minimiks kun je
meer
lezen
over haar in een interview. Dora nogmaals van
Harte Gefeliciteerd namens de hele vereniging.
MINIMIKS December 2013
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Van onze trainer
Allereerst wil ik de redactie bedanken voor de correctie op mijn
vorig stukje… Ik had een gedeelte gekopieerd van internet met de
juiste strekking. Maar als je dat dan vertaald …en niet meer nakijkt heb je altijd nog de redactie.. Jongens tof…

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

Permanente Make-up
Je gezicht is je visitekaartje. Mensen beoordelen in een paar seconden wat ze van je vinden
en je kunt maar één keer een eerste indruk maken.
Ik heb geleerd dat mooi zijn een combinatie is van binnen en buiten. Maar de buitenkant kan
soms tekenen geven van vermoeidheid, ouderdom, rimpels etc. Als dan ook de tijd ontbreekt
om je iedere dag weer op en top verzorgd eruit te laten zien, dan biedt permanente make-up
uitkomst!
Door middel van een snel op en neer gaande ultradunne naald, wordt er een speciale huidvriendelijke pigmentatievloeistof in de huid gebracht. Deze techniek kan worden toegepast
van wenkbrauwen, ogen en lippen tot een touch de beauté.
Onze filosofie is om met permanente make-up slechts een subtiel accent aan te brengen zonder dat u er echt opgemaakt uit ziet. Op elk moment van de dag heeft u een verzorgd uiterlijk,
of u nu aan het sporten bent, uit het zwembad stapt, naar de sauna gaat, een traantje wegpinkt bij een romantische film of meteen uit bed stapt. De aangebrachte accenten laten uw
gezicht weer spreken op ieder moment van de dag.
Meer informatie? Een van onze medewerkers helpen u graag verder.
Met vriendelijke groet,
Team Jansen Kappers
0492-461268
www.jansenkappers.nl
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Ik wil even iets kwijt over de “cooling down”
Een van de dingen die men dus vergeet is de “cooling down”
En ik grapte, ja die doe ik wel aan de bar…..
Een spreekwoord zegt: na gedane arbeid is het goed rusten..
Veel sporters zakken dan ook na de laatste shuttle ineen en komen bij onder de douche. De volgende dag stijf van inspanning en het hele lijf vol pijn
en weerstand. Dit verschijnsel kan men een heel stuk terug brengen door een goede
afbouw te maken. Die afbouw is gelijk aan het omgekeerde van de warming up die dus
ook iedereen van ons doet. Je brengt je lichaam langzaam op temperatuur door te
rekken , inlopen en inspelen.
Omgekeerd : “de cooling down” is ; Je Trainingspak GELIJK aan. Je gaat rustig de
shuttle nog wat overspelen. Dit wissel je af met nog wat zijpasjes en armzwaaien.
Daarna ga je nog wat lichte oefeningen doen zoals; Voorover hangen en je armen
even uit laten hangen. Op de grondzittend je benen los schudden en optrekken Als je
een spiergroep extra hebt belast en je voelt die na het spelen, geef dan extra aandacht
,door b.v. massage Als je voelt dat je hartslag weer normaal is ga DAN pas douchen!
Douche niet te lang, maar zorg voor een goede warme douche, zeker niet te heet.
Na het verzorgen kleedt je je zelf goed aan en voeg je vocht toe….
Dit vocht is….. een sapje of een ander energie drankje.. Alcohol drijft nog meer vocht
af en is dus niet goed. Als je gaat slapen kun je eerst met de kleren aan te bed ,om de
overgang naar “t koude bed “ wat soepeler te laten verlopen. Eenmaal opgewarmt
begin je aan de nachtelijke herstelperiode.
Ik wens jullie nog fijne dagen ,en voor het volgend jaar een sportief en gezond jaar….
Frans

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
MINIMIKS December 2013
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Interview met......

Dora Polman

Wanneer ik bij Dora binnen kom, wordt ik blij
verrast door een heel mooi kerstdorp dat staat
opgesteld in de kamer. Bij een lekker kopje thee
probeer ik iets meer te weten te komen over
Dora.

Vele mensen binnen de
vereniging kennen jou,
toch wil ik je aan de
mensen die jou nog niet
(goed) kennen even
voorstellen.
Dora is getrouwd met Harrie en samen hebben ze

10

twee dochters. Zij zijn voor
de vereniging geen vreemden. Marie-Louise is niet
spelend lid maar die zien
we binnenkort weer af en
toe terug op de baan (Nu
kun je er niet meer onderuit
Marie-Louise red.) en LiaMINIMIKS December 2013

door Angela van Gelder

ne is lid geweest van BC
Mixed.
Dora heeft 3 kleinkinderen. Leslie is 13 en speelt
bij de jeugd van BC Mixed
en Raff (4 jaar) en Dex (2
jaar).
Hoe ben je bij BC Mixed
terecht gekomen?
Ik ben vanuit Mierlo-Hout
in Beek en Donk komen
wonen. De enige die ik
kende was mijn achterbuurvrouw die trouwens
nog steeds een goede
vriendin is. Ik wilde graag
meer mensen leren kennen en wilde lid worden
van een vereniging. Samen de mijn toenmalige
buurvrouw Marijke Sonneveldt ben ik begonnen bij
BC Mixed. Marijke stopte
ermee maar ik ben blijven
hangen. In het begin was
het moeilijk omdat het een
beetje een kliekje was
maar ik ben een volhouder
en dus ben ik gebleven.
Heb je naast het badmintonnen ook nog andere hobby’s?
Ik heb jaren poppen gemaakt. Mijn hele huis
stond vol. Nu heb ik ze op
zolder staan. De poppen
boetseerde ik van klei en
kleedde ze dan aan. En
natuurlijk het winterdorp.
Vorig jaar lag er ook een

Och, ik heb
verschillende
dingen
gedaan. Ik heb
in de redactie
van het clubblad gezeten.
Ik heb in het
bestuur gezeten
namens de spelersraad en
jeugdbegeleiding.
De
Spelersraad
was wat je nu
kunt vergelijschaatsbaan en stond er
ken met de
een draaimolen maar die
Dora achter de typemachine voor de
Competitie
heb ik dit jaar weggelaten.
minimiks
Commissie.
De draaimolen piepte te
Ik heb ook
hard.
ste jaren heb ik samen met
een nog een cursus geToen de kinderen nog op
Jan Driessens de recreandaan ABO. Waar de afkorlagere school zaten ging ik
ten training gegeven. We
ting voorstaat weet ik niet
mee helpen op school.
hebben een tijd gehad dat
meer. Ik ging ook vaak
Inde bibliotheek en ik was
ik samen met Annemie en
mee met de jeugd naar
leesmoeder. Ik was een
Jan een groep van 42 kintoernooien. Samen met
Bezige bij.
deren training gaf.
Annemie vd Berg gingen
we af en toe met de jeugd
Wat doe / deed je alleWat is je mooiste herinnaar de discomiddag bij
maal als vrijwilligster bij
nering aan BC Mixed?
Van de Burgt. Ook organionze vereniging?
Er zijn heel veel leuke dinseerde ik de lotto. De laatgen gebeurd.
De dagen dat we met de
jeugd naar de toernooien
gingen waren ook altijd gezellig. Eén keer zat er een
roosje achter de ruitenwisser van de auto. Ik weet
nog steeds niet van wie ik
die roos heb gekregen
maar ik vond het geweldig.
Een blijk van waardering
en dat is heel leuk.
Ik ben bij de vereniging geDora tijdens de jeugdbegeleiding. Rechts van haar haar
gaan om meer mensen in
dochter Marie-Louise
MINIMIKS December 2013
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Beek en Donk te leren kennen en dat is aardig gelukt.
Ook vind ik het leuk om te
zien dat kinderen die ik
vroeger heb getraind nu
weer spelen zoals Jan de
Jong (Dora straalt van trots
als ze dit verteld red.) En
Jowan en Mailkel. Jowan
heb ik training gegeven
maar ik heb ook met hem
in het zelfde team competitie gespeeld bij de senioren.
Wat spreekt je zo aan bij
BC Mixed?
Ik vind het mooi om te zien
hoe veel mensen zich betrokken voelen bij de vereniging. Als vereniging is
het belangrijk om gebruik
te kunnen maken van vrijwilligers. Die hebben we
voldoende.
Het gezellig samen zijn na
de training. Aan de bar met
je groepje en lekker kletsen over van alles.
Heb je nog tips aan de
vereniging waar ze aan
kunnen werken?
Ik zou het leuk vinden als

12

er vaker een husseltoernooi wordt gehouden. Je
speelt dan echt met iedereen ongeacht of deze goed
of slecht is. Ik vind dat leuk.
De opvang van nieuwe leden is ook belangrijk,
laat die mensen niet
aan hun lot over want
dan komen ze niet
meer terug.
En wat ik ook heel
belangrijk vind, is dat
de jeugd op een goede, positieve manier
gestimuleerd
worden. Zij zijn tenslotte
de toekomst van
onze vereniging.
De
communicatie
binnen de vereniging
verandert, dat kan
ook niet anders omdat we als vereniging met
de tijd mee gaan. Maar
soms is het voor mij niet altijd makkelijk om goed op
de hoogte te blijven.
Heb je nog iets wat je
kwijt wilt?
In het verleden hebben we
een paar maanden de
jeugd getraind in ’t Anker

MINIMIKS December 2013

en na het opruimen van
alle spullen moesten we
zelf naar D’n Ekker om zelf
te gaan trainen. Ik kan me
nog herinneren dat dit niet
prettig was.

Bekerwedstrijden
Eind november zijn er naast de competitie ook de bekerwedstrijden gespeeld. De bekerwedstrijden gingen deze keer van start door 36 teams verdeeld over
vier poules per klasse. De wedstrijden worden niet
meer in een poulesysteem afgewerkt maar het wordt
meteen een afvalsysteem. Ook Mixed had 4 teams opgesteld. Hieronder volgen de wedstrijd verslagen van
de teams.

BEKER 1

Ik heb alles wat ik voor de
vereniging heb gedaan altijd met heel veel liefde en
plezier gedaan.
Ik vond het een hele verrassing en eer dat het bestuur bij mij op bezoek
kwam met een lekkere
taart. Ik had het echt niet
verwacht.

Op donderdag 28 november stond Con Brio 1 tegen
Mixed 1 op het programma. Voor ons een slechte
loting om meteen in de eerste ronde tegen Con Brio 1
te moeten starten! Bij de
bekerwedstrijden moeten
er eerst 3 gemengddubbels gespeeld worden.
Hiermee kwamen we op
een 2-1 achterstand. De
dubbels brachten ons op
een 3-2 stand (Jan de Jong
en Stan van der Heijden
wisten hun dubbel te winnen). Helaas konden we
met onze singels de winst
niet meer naar ons toe
trekken.
Samenvattend
hebben we heel hard gezwoegd, maar dit mocht
helaas niet baten. We zijn
nog nooit zo snel klaar geweest met de bekerwedstrijden, maar goed, we
kunnen ons nu helemaal
focussen op de competitie,
zullen we maar zeggen!
Ellen Kuhn

BEKER 2
De beker 2 werd op woensdag 27 november gespeeld. Het was moeilijk
om voor deze wedstrijd
een team bij elkaar te krijgen. Van de heren die zich
voor de beker hadden opgegeven kon alleen Martijn
van Oeffel en bij de dames
alleen Maridy Daems. Gelukkig waren Daeny en ik
bereid om dan toch maar
mee te doen ondanks dat
we ons niet hadden opgegeven.
Smashing Bruang was
onze tegenstander. Maridy
en Daeny begonnen samen aan de eerste gemengddubbel. Dit werd
een mooie driesetter, de
eerste set ging naar ons
18-21, in de tweede en derde set kwamen de tegenstanders wat beter in hun
spel en zo wonnen zij met
21-15 en 21-18.
De gemengd dubbel van
Martijn en ik verloren we
helaas in 2 sets.
MINIMIKS December 2013

De dubbels gingen helaas
ook
naar
Smashing
Bruang. De winst was voor
hen dus al binnen. Om de
eer te redden begonnen
Daeny en ik zeer fanatiek
aan de derde gemengddubbel. Het was een ontzettend spannende partij.
We wonnen in de derde
set in de verlenging met
22-24.

Ook voor de singles
hadden Maridy en Martijn drie sets nodig. Maridy verloor en Martijn
trok de winst naar zich
toe. Helaas voor ons is
het nu over en mogen
we dit jaar niet meer
voor de beker uitkomen.
Het was een hele gezellige
wedstrijd en we wensen
smashing Bruang nog veel
succes dit jaar.
Marlie Fransen
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BEKER 3
28 november 2013, vandaag stond de bekerwedstrijd tussen mixed 4 en
phoenix 1 op het programma. Van te voren werd dit
al gezien als een goede
tegenstander en dus een
redelijk ongunstige loting.
Toch gingen we met goede
moed richting de sporthal.
De eerste gemengd dubbel van Gert Lahaije en
Anniek van Leuken ging
ook zeker niet slecht, maar
werd helaas na 3 sets verloren.
Hierna kwam het kwaliteitsverschil tussen phoenix en ons team pas naar
boven, al had er bij sommige wedstrijden wat meer
in gezeten, werd er in de
overige 6 wedstrijden in 2
sets verloren. Bij de damesdubbel werd er nog
bijna een 3e set uitgeperst
door Angela van Gelder en
Anniek van Leuken, maar
de 2e set werd helaas met
21-19 verloren. Zo was ons
bekeravontuur kort maar

krachtig. Het was jammer,
want van phoenix wil je natuurlijk nooit verliezen!
Jeroen Lutterman

BEKER 4
Gemert versus Mixed
(Mixed 8 uit vorige competitie ) Onze tegenstander is momenteel leider
in de derde klasse dus
staat Mixed voor een
zware zo niet onmogelijke opgave, ondanks dat

Mixed leider is in de vierde klasse blijft het toch
nog altijd EEN klasse
verschil.
Annie en Toon bijten de
spits af met het GD, in de
eerste set hebben ze weinig in te brengen verliezen
met 21-10. In de tweede
set krijgen de Miksers
meer greep op de tegenstander en weten de set te
winnen met 20-22. Dus
een derde beslissende set
nodig, deze gaat lang gelijk
op doch op het eind maken
de Gemertenaren de beslissende drie punten en
pakken de set met 21-18.
Annie en Toon hebben een
goede wedstrijd gespeeld
tegen de koploper in de
derde klasse maar helaas
niet kunnen winnen.
Anja En Theo zijn op een
andere baan al bezig met
hun GD, ze bieden goed
tegenstand maar het verschil in klasse ( 3 en 4 ) is
en blijft zichtbaar.In twee
sets gaat de partij naar Ge
mert 21-17 en 21-13, nog
eens zo slecht nog niet.
Daarna het 3de GD, en wel

met Betsie en Martin, Martin speelt momenteel ook
derde klasse dus een wat
meer gelijkwaardig team
op de baan. In de eerste
set moeten Betsie en Martin nog aan elkaar wennen
en met 21-15 gaat de set
dan ook naar Gemert. In
de tweede set loopt het al
een stuk beter en met 1121 gaat de set naar Mixed.
De derde is een spannende aangelegenheid daar
beide teams elkaar niets
toegeven wat blijkt uit de
uitslag 20-22 voor Mixed,
het eerste punt is binnen.
Het DD met Annie en Anja,
de Gemertdames zijn beide even sterk en het is voor
Annie en Anja een moeilijke zo niet een te zware opgave deze wedstrijd te winnen ze weren zich kranig
maar moeten in twee sets
de partij aan Gemert laten
en wel met 21-12 en 21-9.
Het HD met Theo en Toon
is een copy van het DD,
zelfs de uitslag is het zelfde en wel 21-12 en 21-9.
Het HE van Martin is aan
de beurt, twee derdeklas-

sers tegenover elkaar dus
een gelijkwaardige strijd
kan men verwachten en
dat is het ook. Beide spelers geven elkaar geen
duimbreed toe mooie slagwisselingen over en weer
voor en achter links en
rechts alles wat een HE
kan hebben zit er in, de
partij gaat echter met 2220 naar Gemert. In de
tweede set neemt Martin
meteen het initiatief en
blijft de tegenstander onder druk houden wat resulteert in een knappe 15-21
overwinning. De derde beslissende set, Martin zet
het spel van de tweede set
voort hij blijft steeds een

paar punten voor op zijn
tegenstander en weet dit
tot het eind vast te houden
met 19-21 gaat de set en
ook de partij naar Martin.
De trainingsarbeid van de
vrijdagavond is bij Martin
duidelijk zichtbaar hij wist
een groot aantal slagen
makkelijk te pareren waar
zijn tegenstander niets
mee kon, een prima partij
Martin proficiat.
Het laatste was het DE,
Betsie moest aantreden
tegen een goede tegenstandster, het was een ongelijke strijd maar Betsie
ging voor wat ze waard
was meer kon ze niet
doen. De partij gaat in
twee sets naar Bemert en
wel met 21-8 en 21-7.
Ons bekeravontuur is hiermede ten einde een mooie
ervaring rijker maar of dit
voor herhaling vatbaar is
blijft vooralsnog de vraag.
Gemert wint met 5-2 van
Mixed en dit was het dan.
Toon Slaets.

Piet van Thielplein 11
5741 CP
Beek en Donk
Tel.: 0492-465456
www.yoursfashion.nl
E-mail:
info@yoursfashion.nl
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Badminton Nederland nieuws

door Ton Slaets

Interland Nederland-België

Roadshow
Badminton
Nederland
Discussiebijeenkomst
over de toekomst van
badminton in Nederland
Badminton Nederland (BN)
trekt door Nederland om
met vertegenwoordigers
van verenigingen en andere bonden van gedachte te
wisselen over de toekomst
van badminton in Nederland. Omdat BC Mixed ook
actief bezig is met haar
toekomst leek het ons een
mooie gelegenheid om
eens te luisteren naar ideeën van anderen. Peter van
Leuken en Ton Slaets bezochten samen met HBB
voorzitter Ruud Fransen
de discussieavond in Etten-Leur. Het was een interessante avond.
Dat Badminton Nederland
deze bijeenkomsten belangrijk vindt blijkt wel uit
het feit dat een groot aantal
bondsbestuurders aanwezig waren. Ook de andere
bonden die actief zijn in
Brabant waren allen aanwezig (BBF, RBB en na-
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tuurlijk HBB). Wij waren de
enige vereniging van een
andere bond en daarnaast
waren er slechts vijf BN
verenigingen
aanwezig.
Dat was misschien wel het
meest opvallende van de
avond.
De discussie werd vooral
op verenigingsniveau gevoerd en spitste zich toe
op hoe verenigingen met
de toekomst bezig zijn.
Een veel gehoorde opmerking was dat wie veel
energie steekt in een goede jeugdafdeling een solide basis legt voor de toekomst. In het verlengde
daarvan werd ook het belang van een goede doorstroming van de jeugd
naar de senioren aangegeven.
Daarnaast kwam duidelijk
naar voren dat een goede
samenwerking essentieel
is om de ontwikkeling van
de badmintonsport richMINIMIKS December 2013

ting de toekomst vorm te
kunnen geven. Dit betekent samenwerking tussen
BN en de verenigingen,
maar ook tussen BN en de
andere bonden. Daarnaast
is zijn externe samenwerkingsverbanden (met gemeenten, scholen) zeer
belangrijk.
Aan het einde van de
avond kwamen wij (Peter,
Ruud en Ton) tot de conclusie dat we met BC
Mixed en de HBB op veel
punten op de goede weg
zijn. Er was van andere
verenigingen veel interesse over hoe wij bepaalde
dingen hebben georganiseerd. We hebben ook een
aantal goede ideeën opgedaan.
Kortom: een interessante
bijeenkomst die zeker zal
bijdragen aan een intensieve samenwerking met
Badminton Nederland.

Derby der lage landen
Bijna was het zover, de
ontmoeting tussen de nationale badmintonteams van
Nederland en België in
Helmond.
Zoals inmiddels bekend
heeft de H.B.B. het initiatief genomen om het eerste grote sportevenement
in de nieuwe sporthal aan
de Suytkade in Helmond te
organiseren.
Inmiddels
was bijna alles al geregeld,
echter om de laatst puntjes
op de i te zetten kwamen
alle partijen op maandag 2
december nog eenmaal bij
elkaar. Hoe gaat het met
de kaartverkoop? Wat
doen we met de tribunes?
Wie moet wat wanneer
doen? Hoeveel handjes
zijn er nodig? Nadat al
deze vragen min of meer
naar tevredenheid waren

beantwoord konden we alleen
nog maar wachten op vrijdag de
dertiende.
Gelukkig had Ton
Colen de dag vrij
gehouden en ging
hij op vrijdagmorgen kijken hoe
het liep. Daarna
heel snel naar ondergetekende gebeld met
de opmerking dat hulp
hard nodig was. Aangezien
ook ik deze dag toevallig
niet hoefde te werken heeft
Ton mij en Marlie opgehaald om te gaan helpen.
Er moest inderdaad nog
van alles gebeuren. De tafels en stoeltjes op de VIPtribune indelen, hoe zetten
we die neer dat zoveel mogelijk mensen de wedstrijden goed zien! Vervolgens
de reclameborden in elkaar zetten en nog meerdere borden bestickeren.
Gelukkig bleken Marlie en
Lisenka (gemeente Hel-
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door Ruud Fransen

mond) hierin al snel bedreven. Als ik dit had moeten
doen was het een grote
puinhoop geworden.

Tussendoor kregen we
nog een fantastische lunch
aangeboden door Fitland,
geen broodje ham en kaas
maar biefstuk, zalm, spaghetti etc., Heerlijk. Samen
met spelers en begeleiders van de teams hebben
we hier van genoten. Na
de lunch ging ik vlug even
naar Beek en Donk om ons
hondje uit
te laten
om daarna weer
snel terug
te gaan
om nog
wat
te
helpen.
Rond half
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4 was Bas ook aangekomen bij Suytkade, hij had
zijn fiets ’s avonds nog nodig om naar het havenplein
te gaan, dus het was praktischer als hij die vast in de
stad had staan. Toen opnieuw naar Beek gescheurd om snel om te kleden en Lieke op te halen.
Eindelijk kon het genieten
gaan beginnen. De eerste
jeugd voor de clinics kwamen binnen, Erica en de
begeleiders van de CT
hadden er zin in. Barry van
Schaijk gaf een mooie opsomming van hetgeen Erica allemaal in haar carrière
had bereikt. Meer dan 20
nationale en internationale
titels, 5e bij de olympische
spelen, 4e op de wereldranglijst enz. enz. De deelnemers waren duidelijk onder de indruk en hebben
zichtbaar genoten van
deze speciale training.
Om ca. 18.30 uur kwamen
de eerste VIP’s binnen dus
Marlie en ik mochten naar
de VIP-lounge om hen te
ontvangen en een broodje
te eten. Al snel werd het
eenfeest van herkenning,
mijn oude leraar lichamelijke opvoeding van het Rijks
atheneum was aanwezig,
Herma en Tonny van Dalm,
mijn collega’s van de BBF
en de RBB en natuurlijk
mijn mede bestuurders van
de HBB. Ook speciale VIP
Hans Jenniskens en zijn
vrouw Alda waren gelukkig
tijdig aanwezig.
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Om 19.15 uur werden door
de ingehuurde mastercaller de teams op spectaculaire wijze aan het inmiddels
massaal
toegestroomde publiek voorgesteld. Alle tribunes zaten
mooi vol, ca. 600 enthousiaste badmintonliefhebbers. Fantastisch. Tevens
was ik erg trots om te zien
dat de leden van ons eigen BC Mixed ook in grote
getale aanwezig waren.
Tussen de prachtige wedstrijden door, waar ik weer
de conclusie trok dat ons
niveau toch wel een tikje
lager is, mocht ik nog een
live interview geven voor
Radio
Helmond.
Een
mooie gelegenheid om
onze geweldige sport nog
eens extra te promoten.
Badminton
Nederland
voorzitter Clemens Wortel
maakte vervolgens een
heel mooi gebaar richting
de HBB en mijn voorganger Hans Jenniskens door
hem te vragen de wisselbeker uit te reiken.
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Als afsluiting van de avond
hebben we nog enkele
heerlijke hapjes en drankjes genuttigd in de Palladio
zaal, samen met de spelers. Om 00.00 uur nog
wat meegeholpen met opruimen, zowel Martin (Kuijpers) als ik hebben hierbij
het hoofd gestoten aan
een busje in de vrieskou,
maar de vloerbedekking
lag erin.
Uiteindelijk moe maar zeer
voldaan naar huis, het
hondje nog een keer uitgelaten en heerlijk geslapen
en terug gekeken op een
naar mijn mening meer
dan geslaagde badmintoninterland. Oh ja, Nederland heeft met maar liefst
5-0 gewonnen!
Groetjes,
Ruud Fransen
Voorzitter Helmondse
Badminton Bond
MINIMIKS December 2013
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Interland vanaf de kant
Vrijdag 13 december. Veel
mensen blijven dan liever
binnen. Het zou een ongeluksdag zijn. Maar ik niet.
Ik doe niet aan bijgeloof.
Dat brengt ongeluk. Dus..
Vijrdag 13 december op
bezoek in de welbekende
sporthal Suytkade. Voor
de interland NederlandBelgie. Maar ook voor de
demonstratiewedstrijd en
voor de clinics van onze
jeugdspelers.
Bij binnenkomst in de zaal
viel het me op dat ze het
toch voor elkaar hadden
gekregen. Tribunes! Super.
En twee mooie banen midden in de zaal. Reclameborden,
tv
schermen.
Wauw. Goed georganiseerd zeg. HBB voorzitter
Ruud was al druk aan het
netwerken en Marlie zoemde met fototoestel door de
zaal.
In de zaal op 5 banen en in
drie ploegen werd door de
jeugd “gecliniced”. Centrale Jeugdtraining trainers

waren overal te vinden en
Erica van Dijck, topsporter, internationaal badmintonster en superaardig
mens gaf veel aanwijzingen en tips. Hier en daar
werd zelfs dubbelhandig
gespeeld. De kinderen
speelde flink en mochten
heel af en toe even uit rusten. Goed georganiseerd
alweer. Veel ouders op de
tribune. Na de clinic ging
menigeen op handtekeningenjacht. Mijn handtekening hadden de kids niet
nodig. Zelfs niet toen ik

door Arne vd Wijdeven

vertelde dat ik nog met
Erica had geknikkerd. Om
kwart over zes vertrokken
de meeste ouders met de
kids weer huiswaarts.
De echte badmintonliefhebbers bleven natuurlijk.
Stipt half zeven gingen de
deuren tot de badmintontempel zelf weer open en
mocht het 600-koppig! Publiek binnenstromen. Minnen maat (uw voorzitter)
en ik hebben tot het laatst
gewacht op was laatkomers zodat eenieder zijn
betaalde kaartje mocht

België met Matijs Dierickx, Severine Corvilain, Freek Golinski, Yuhan Tan, Steffi Annys, Lianne Tan
en bondscoach Alan Mc Ilvain. Nederland met Soraya de Visch Eijbergen, Jorrit de Ruiter, Robin
Tabeling, Myke halkema, Eric Pang, Iris Tabeling en bondscoach Rune Massing.
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ontvangen. Maar toen de spelers werden
voorgesteld moesten we toch echt de zaal
in. De kids hadden goede plaatsen bezet
gehouden. En stijf vooraan baan 2 werden
we gezeteld. Eerst het gemengd dubbel (en
op baan 1 dames enkel) en daarna een
werkelijk fantastisch dames dubbel. Wat
een souplesse. Dansen op de baan. Het
herenenkel op baan 1 zagen we niet maar
dat was geen gemis vanwege die prachtige
damesdubbel. Minne maat wist zelfs nog
een shuttle te vangen. Deze werd meteen
tot wondershuttle want er werd de hele
game mee verder gespeeld. Gouden handjes Ton?
Daarna werd een demonstratie gegeven
door minder validen. Vooral de rolstoelbadmintonners wisten veel oohs en aahs te
ontlokken. Rolstoelbadminton wordt op een
halve baan gespeeld waarbij het veld begint na de servicelijn en doorloopt tot de
singel lijn. Net op de normale hoogte. Wij
werden getrakteerd op een paar hele mooie
slagenwisselingen waarbij regelmatig de
wieltjes van de vloer kwamen. Ongelooflijk
zelfs. Daarna zagen we nog een herendubbel. Mooie rallys, supersnel en veel aanvallend spel. Vooral van de Nederlandse mannen. De Belgische buren kwamen er eigenlijk niet aan te pas. 5-0 Nederland.
Groot compliment aan de organisatie. Echt
een dag en avond om lang te onthouden.
Dank je wel organisatie

Die neem ik
met m’n forehand

Zo. Nu eerst
een Bavaria
MINIMIKS December 2013
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Geschiedenis - tijdlijn
Op de website van BC
Mixed staat een uitgebreide geschiedenis-tijdlijn.
Hoe kwam deze geschiedenis tot stand!
Op 11 januari 2011 bestond
Mixed 50 jaar. In dat jaar
waren diverse activiteiten
georganiseerd om dit jubileum te vieren. Een van
deze activiteiten was het
opzetten van een expositie
in de vergaderruimte van
de kantine in sporthal d’n
Ekker. Het was een initiatief van Jan Driessens, hij
voerde dit met hulp van enkele Mixedleden uit. De
expo werd een groot succes. Daarnaast was Jan
begonnen aan een boek
over de geschiedenis van
50 jaar Mixed. Door het
vele werk dat de expo opeiste, is Jan niet verder gekomen dan 26 bladzijden
en stokte bij 1970.

Hiervoor heb ik het gehele
Mixedarchief doorgelicht
en nieuwe informatiebronnen aangeboord. Tot op
heden ben ik nagenoeg
dagelijks bezig geweest
met deze geschiedenis.
Nieuwe artikelen zijn bijgevoegd, nieuwe feiten en
gebeurtenissen ontdekt,
uitgebreidere omschrijvingen gemaakt, tal van bijlage bijgevoegd en is er veel
onderzoek gedaan. Dit had
tot resultaat dat er een omvangrijk werk ontstond dat
wel erg veel tekst op de
website zou weergeven.
Het lezen daarvan op de
site zou niet voor iedereen
zijn weggelegd. Daarom
had Harrie het idee om een
tijdlijn op de website te maken zodat de geschiedenis
verdeeld kon worden over
de verschillende jaren.
Zo ontstond een prettig

Na het jubileumjaar, 2012,
kwam het niet afgemaakte
geschiedenisboek onder
de aandacht van mij. Ik
hield me al bezig met de
geschiedenis van Mixed op
de website. Met het niet afgemaakte boek van Jan
als basis, ben ik van de geschiedenis van Mixed een
uitgebreide versie gaan
maken voor op de website.

22

door Rien van Kessel
leesbaar geheel, verdeelt
over de geschiedenisjaren
van Mixed en aangevuld
met bijlagen die los staan
van het grote verhaal. Het
lay-outen van de teksten,
opzoeken en plaatsen van
foto’s ed. op de site was
ook nog erg veel werk. Uiteindelijk is de tijdlijn gereed om online te gaan.
Alhoewel; ik ben nog dagelijks bezig met kleine
aanpassingen en aanvullingen. Een geschiedenis
is nooit af en altijd in beweging.
Verder is de uitgebreide
geschiedenis van Mixed
bedoeld om zaken voor het
nageslacht te bewaren.
Wellicht komt er ook nog
een archief op de website
met (oude) foto’s van de
vereniging. Alle bekers die
in de loop van de jaren zijn
gewonnen op toernooien

worden nog gedocumenteerd en op de website gezet.
Kortom; de tijdlijn is niet
het einde maar het begin
van het digitaliseren van de
geschiedenis van Mixed en
wordt zo steeds beter voor
geïnteresseerden toegankelijk.

Het laatse artikel dat is toegevoegd aan de geschiedenistijdlijn is een artikel over de Vrijwilligerpenning van de gemeente Laarbeek. Jan Driessens en Inge van Griensven zijn de twee leden van
Mixed die zo’n penning hebben ontvangen.
Het hoe en waarom kun je lezen in het artikel onder de menuknop bcmixed – geschiedenis – tijdlijn - en dan naar 2012.

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

Jan en Rien anno 1984
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Vrijwilliger bij BC Mixed.

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
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....en alle advertenties voor
de minimiks en de website.
Mixed is goed
vertegenwoordigd!
Goed
gedaan
Anja

Verhuur van

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

Doen jullie mee met het
HBB toernooi???

Ze is bestuursafgevaardigde in de BAC
en de Recreanten
Commissie

Zo regelt ze de inschrijvingen
voor toernooien.....

lli g
ze .
e
G Hè

Kapelstraat 19
Beek en Donk

Smakelijk
allemaal!

rijg van
I k k hu l p
jd
en
a l t i i ek i e
R ts i e
Be

Nieuwjaar daar hoort volgens Anja
een buffetje bij ...

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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Ja, een fistje
bouwen dè ken die
van ons wel.

...de jaarlijkse feestavond
wordt door Anja voorzien
van leuke prijzen voor de
loterij.

Muziek,
drank en
een loterij,
wà willen
we nog
meer.

en dit jaar regelt ze samen met Ton Kwizut.

Anja wanneer is er

weer een
husseltoernooi?

Ja dat zou
weer eens leuk
zijn.

Bij de recreanten is ze de steun en toeverlaat.
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We
laten Beek en
Donk zien waartoe Mixed in
staat is
wordt vervolgt...
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Nieuw lid, even voorstellen

De website
www.bcmixed.nl

Deel 7; Pagina senioren
In de vorige zes delen van
de website van Mixed heb
ik he eerste tabblad ‘bcmixed’ besproken. Het
tweede tabblad is die van
de ‘senioren’.
Als je daar op klikt komen
er vijf links die naar de volgende tabellen verwijzen;
- clubkampioenen door de

jaren heen
Hier vindt je de Mixedkampioenen van
de HBB kompetitie vanaf
1997, zowel
de dames als
de heren
kampioenen
HBBcompetitie
Het eerste en
enige team
dat kampioen
werd in de Aklasse
van
de HBB-kompettiie is het
team van Joop Kerkhof.
Komen er in de toekomst
meer kampioenen in de Aklasse dan worden ze hierbij geplaatst
- beste competitiespelers
door de seizoen heen
De competitiespelers die
bij Mixed het beste scoorde vanaf het seizoen 20022003 staan keurog in een

tabel weergegeven
- Barry van Heerwaarden
sportiviteitprijs
Naar aanleiding van het
overlijden van Barry (3 oktober 2008) is besloten
een sportiviteitprijs naar
hem te vernoemen. Momenteel heeft Mixed 6
mensen die de prijs hebben ontvangen. Het is een
prijs en gebeurtenis die altijd wat emotie oproept.
- competitieteams 2013 –
2014
Hier staan de teams van
het laatste seizoen.
Heb je vragen, opmerkingen of ideeën, laat het ons
weten

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

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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Hallo Mixed-leden,
Ik zal me eens even voorstellen. Mijn naam is Evelien Kuypers, 23 jaar, en ik
kom uit Beek en Donk.
Sommigen van jullie zullen
mij vast kennen, omdat ik
al van 1999 tot 2009 bij de
jeugd van Mixed heb gebadmintond. Doordat ik in

PEDICURE
A.R. MEIJERS

Nijmegen sociale geografie
ging studeren
had ik besloten
om te stoppen
met badminton
en me te richten op het leven in Nijmegen. Nu woon
ik weer in Beek
en Donk, niet
meer bij m’n
ouders, maar
samen
met
mijn
vriend
Tom, een trouwe kantine bezoeker op de vrijdagavond. Dat is de reden
geweest om weer te gaan
badmintonnen bij Mixed
en natuurlijk ook omdat de
mensen van de club erg
gezellig zijn en er wordt
lekker gebadmintond.
Mijn studie in Nijmegen is
nog niet klaar, want ik ben
dit jaar aan mijn master

planologie begonnen. De
master hoop ik binnen een
jaar afgerond te hebben,
maar we zullen zien wat de
tijd brengt. Dus nu reis ik
op en neer. Binnenkort ga
ik stage lopen voor mijn
studie, waar dat weet ik
nog niet. Dan zal het extra
fijn zijn om te komen badmintonnen om even wat
anders aan het hoofd te
hebben en de energie eruit
te slaan.
Het lijkt me ook heel erg
leuk om weer competitie te
gaan spelen en hierdoor
nog iets meer met het badmintonnen bezig te zijn.
Ik hoop nog met veel van
jullie leuke partijen te spelen op de vrijdagavond,
dus spreek me gerust aan!
Groetjes en tot op de vrijdagavonden,
Evelien

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

Voet- en schoenkundig
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Badminton Nederland nieuws door Jan Driessens

Gevonden voorwerpen
2

1

3

4
5

6

8

7

9
11

10

De afgelopen tijd is er
van alles blijven liggen in de zaal. Herkent er iemand iets
van deze spullen, en
zou je het graag terug
willen hebben neem
dan contact op met
Marieke van Turnhout.
1. Een racket
2. Dia Dora Jack mt S
3. Schoenen
4 en 5 . Zwart hemd
6. Badminton Nederland petje
7. Nano Speed Yonex
rackethoes
8.Esprit
jogging
broek
9. Heren blouse beige.
10. trainings jack
(zwart met dun oranje
streepje.)
11. Joggingbroek

Carlton eredivisie.

Almere versterkt haar koppositie.
Na veertien (van de twintig) wedstrijden zijn de vier
teams die de play-offs gaan spelen zo goed als zeker
bekend. Duinwijck staat op de vijfde plaats, maar de
achterstand op DKC uit de Haag is al 13 punten en op
landskampioen Amersfoord 18 punten. Het zijn dezelfde teams als in het afgelopen seizoen die het gevecht om de landstitel aan zullen gaan.
Maar niets is zeker, ook bij
de topteams kunnen spelers uitvallen. Almere doet
het dit jaar bijzonder goed
met 87 punten uit 14 wedstrijden, Velo uit Wateringen blijft goed volgen en ze
hebben al een flink gat geslagen tussen de nummer
vijf.
Het Limburgse BC Roosterse, het team van Igo
Jongen, valt iets terug na
een goede start. Ze heb-

ben op de vijfde plaats gestaan, maar zijn gezakt
naar plaats acht. Opvallend is het resultaat van
Victoria uit Hoensbroek.
Deze Limburgse club,
stond in het vorige seizoen
nog op de laatste plaats
en ontliepen degradatie
doordat geen enkel team
uit de eerste divisie wilde
promoveren. Dit seizoen
gaat het veel beter en
staan ze op een keurige

zesde plaats met 38 punten meer dan de rode lantaarndrager TFS Barendrecht. Het ooit zo sterke
Zijderveld bezet de voorlaatste plaats en zal haar
best moeten doen om degradatie te ontlopen.

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

14-87
14-83
14-75
14-70
14-57
14-53
14-47
14-45
14-28
14-15

Wist je dat.....
- Henny Spaan, de Rien Koster-prijs heeft gewonnen. Deze prijs is uitgereikt op de Precisiebeurs.
Henny kreeg de prijs voor zijn verdiensten als wetenschapper, ontwerper en ondernemer in de precisietechnologie
- Evelien Kuypers en Marije Deams allebei hun
bachelor hebben gehaald
- Allen proficiat.
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De selectie van Dekker Almere, Eredivisie 2013/2014
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
De Minimiks van december
1988 opende met een artikel over de opvang van
nieuw leden, iets wat ook
van deze tijd zou kunnen
zijn.
Even als nu was toen:
Na 20 minuten dient iedereen van de baan af te gaan
( dus niet op baan blijven
staan wachten of er nog
mensen zijn die willen spelen). Ook stond er: Wij verzoeken de mensen die langer lid zijn van onze vereniging eens een praatje te
maken met de nieuwe leden! Door ook eens een
keer een partijtje met hun te
spelen zullen de nieuwe
zich snel opgenomen voelen in onze vereniging.
Ook dat is nog steeds van
toepassing!

Mixed 2, in de overgangsklasse is koploper, maar de
voorsprong is gering. Geri
Marinussen (89%) en Ruud
Fransen (92%) waren de
beste
competitiespelers
van die maand.
Voor de jeugdcompetitie
weer veel verslagen, liefst
zes pagina’s. Vooral Mixed
1 en Mixed 5 deden het
goed, beide teams kunnen
kampioen worden. Noortje
vd Eijnde en Remco Plettenberg waren met 100%
score de beste competitiespelers. Opvallens is wel,
dat we de namen van veel
jeugdleden van toen terug
vinden in de competitieverhalen van nu. De kinderen
van toen zijn de ouders van
nu, wiens kinderen ook
weer competitie spelen.

Uit de notulen van toen:
Marlie Smits is bereid gevonden de plaats van Dora
Polman bij de redactie over
te nemen. Tegenwoordig
hebben we Marlie Fransen
in de redactie! Voor degenen die dat niet weten, Marlie Fransen was ooit Marlie
Smits! Ook Marlie behoort
tot de harde kern van de redactie.

Opvallend veel columns in
deze Minimiks.
Prestatie of Presentatie,
1988 was het jaar van de
vrouw in de sport, natuurlijk
met een expositie.
Dan een artikel over het
omgaan met vrijwilligers,
sport houdt je hart fit, de
economische crisis, een
supporter van de jeugdcompetitie en natuurlijk
badmintongedachten.
Dan was er een jeugdlid dat
wel heel lang zijn competitie moest missen. Eerst enkele weken een beenbles-

Een tussenstand van de
competitie laat zien dat
Mixed dit seizoen slechts
een titelkandidaat heeft.
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Auto en Motorrijschool
DE JONG

sure, toen nog meer weken
niet spelen door een hersenschudding en toen hij
eindelijk weer mocht, kreeg
hij de griep.
Humor blijft belangrijk:
Uit INVALLEN: (de laatste
uitgave). Mijn pensioen bevalt me best, ik mis alleen
de vakanties, of: verkering
krijgen is gemakkelijk, maar
hoe kom je er weer vanaf.
En
“Badminton bij Mixed is
een ervaring die je niet gemist mag hebben.“
Bij Even Lachen:
“Was er dan helemaal geen
schaduw in de woestijn?”
“Jawel, maar probeer maar
eens in je eigen schaduw te
gaan zitten.”

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

Tot slot een verhaal van
Rien!
Het verhaal begint eentonig
te worden. Van mijn tweedehandse fiets die ik gekocht heb nadat mijn eerste
fiets bij de sporthal gestolen was,is inmiddels alweer
de fietspomp weggehaald!

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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Senioren competitie
Mixed 1 , Top-klasse

Gehavend Mixed 1
verliest nipt in topper
Het vaandelteam begon
dit seizoen met zes spelers. Nauwelijks vier
wedstrijden verder zijn
er maar liefst vier spelers geblesseerd. En dan
staat de topper tegen
meervoudig HBB kampioen Con Brio op het programma. Geen gelukkig
moment, maar met twee
enthousiaste
invallers
werd het onverwacht een
zeer spannende wedstrijd.
Voordat het seizoen begon
is Rene Schepers geopereerd aan zijn meniscus.
Zowel Astrid Bijsterveld als
Jan de Jong hebben op dit
moment een kuitblessure
en zijn enkele weken uitgeschakeld. Ilse Lahaije blesseerde zich enkele weken
geleden ernstig tijdens
handbal. En daarmee zijn
er nog twee vaste spelers
over. De kersverse clubkampioen Stan van der
Heijden en routinier Ellen
Kuhn. Om in de wedstrijd
tegen titelverdediger een
meervoudig kampioen Con
Brio uit Helmond een compleet team op de been te
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brengen speelden Monika
Slaets en Ton Slaets mee
op woensdag 14 november.
Zonder druk en met veel
plezier begon het viertal
aan de wedstrijd. Ellen en
Ton speelden een zeer
verdienstelijke gemengddubbel. Tegenstander Arthur Martens en Mirjam
van de Berg kwamen niet
echt in de problemen,
maar moesten flink aan de
bak om de wedstrijd te
winnen. Vanwege een extra baan werden de heren
en damesdubbel gelijktijdig gespeeld. De dames
Monika en Ellen kwamen
tekort tegen het zeer geroutineerde dubbel van
Con Brio. In de herendubbel speelden Stan en Ton
als vanouds. In een spannende driesetter wonnen
ze uiteindelijk overtuigend.
Een gelijke stand na de
dubbels was meer dan
waar Mixed 1 op had durven hopen. Zat er misschien een stuntje in?
Ellen speelde haar damesenkel tegen Mirjam van de
Berg. Zij is de laatste jaren
ongenaakbaar in de Topklasse van de HBB. En
ook tegen Ellen liet ze
geen steekje vallen. Monika kon helaas weinig inbrengen tegen Edith KuyMINIMIKS December 2013

pers. Stan was inmiddels
begonnen aan zijn herenenkel tegen Arthur Martens. Stan won de eerste
set, maar moest de tweede aan zijn opponent laten.
Intussen had Ton zijn eerste set gespeeld tegen
Stan van de Laar en gewonnen. Ton stevende in
de tweede set af op de
winst en haalde het derde
punt binnen. Helaas verloor Stan zijn derde set
met 21-18 waarmee Con
Brio de 5-3 winst in de
wedstrijd veilig stelde.
Ton Slaets

Mixed 6, 4de klasse

Phoenix
Mixed 6,

5

versus

Zal Mixed 6 de ongeslagen
koppositie kunnen handhaven ??????
Het gehele team is aanwezig 2 oma, s, een oma in
spe en 3 opa, s dus het
spel kan beginnen. Het
Phoenix team bestaat uit
volledig jonge spelers de
oudste is 23 jaar liet men
weten en daarom kan men
gerust spreken van oud tegen jong of andersom natuurlijk. Zoals gebruikelijk
spelen oma Annie en Opa
Toon het eerste GD. De
wedstrijd begint wat rom-

melig d.w.z. over en weer
nogal wat missers wat ook
nog steeds met de verlichting te maken heeft (we
speelden op de middelste
baan). Gaande de wedstrijd nemen Annie en
Toon het heft in handen en
winnen de eerste set met
14-21. In de tweede set
weten de Miksers waar hun
kansen liggen en de uitslag
spreekt voor zich 4-21, het
eerste puntje is binnen.
Het tweede GD wordt gespeeld door Anja en Theo,
de tegenstand is minimaal
en daardoor kunnen de
miksers naar hartenlust
scoren wat ze uiteraard
ook doen. Anja en Theo
hadden geen kind aan de
Phoenix spelers wat blijkt
uit de uitslag, eerste set
4-21, tweede set 5-21, het
tweede puntje is ook binnen .
Tini en Toon zijn een vast
koppel wat betreft het HD,
tot nu toe nog ongeslagen
dus werk aan de winkel.
Vanaf het begin nemen ze
de wedstrijd in handen het
overwicht is te groot en
kunnen met speels gemak
beide sets naar zich toe
trekken en wel met 8-21 en
7-21, het derde puntje is
binnen. Het DD deze keer
met Anja en Betsie, normaal Annie en Betsie, dat
Anja en Betsie nog niet zo
met elkaar zijn ingespeeld
was tijdens de wedstrijd
goed zichtbaar regelmatig
stonden ze niet goed gepo-

sitioneerd en dat gaf de
tegenstander mogelijkheden tot scoren, ze bleven
wel overwicht houden en
pakken de eerste set met
18-21. Na een paar aanwijzigingen begint men
met de tweede set ze lopen meteen uit naar 2-11,
doch daarna vallen ze
weer terug in hun oude
spel wat meteen punten
gaat kosten echter weten
ze de opgebouwde voorsprong te handhaven en
met 14-21 gaat ook deze
partij naar Mixed, weer
een puntje erbij.

Nu is Tini aan de beurt met
zijn HE, hij is er niet helemaal gerust op zegt hij
voor de wedstrijd. De tegenstander neemt meteen
een voorsprong met 6-1
maar gaande de wedstrijd
komt Tini in zijn spel en
legt menig shuttle daar
waar hij hem wil hebben,
de wedstrijd gaat echter
MINIMIKS December 2013

gelijk op doch op de beslissende momenten is
Tini de betere en pakt de
eerste set met 18-21. In de
tweede set weet Tini waar
zijn kansen liggen maakt
daar goed gebruik van ook
deze set gaat naar Mixed
en wel met 14-21, alweer
een puntje erbij. Het eerste DE is altijd voor Betsie,
zoals zo dikwijls zegt ze
voor de wedstrijd ikweethetnogniezonet, en dat is
dikwijls een goed teken.
Ook nu blijkt het te werken
de uitslagen spreken voor
zich 6-21 en 4-21, we tellen er weer een puntje bij.
Het woord is aan Theo
met het tweede HE, in de
vorige wedstrijd eist Theo
de partij met goed spel en
inzet te winnen dus het
zelfvertrouwen was aanwezig. Al snel was te zien
dat van een wedstrijd geen
sprake was het leek meer
op Campington dan op
Badminton en dit vooral
wat de tegenstander betrof. Wat denk je van 3-21
en 2-21, en weer een puntje erbij.
Als laatste komt Annie in
de ring met haar DE, Annie heeft vorige competitie
laten zien een geduchte
tegenstandster te zijn door
bijna alles te winnen. Ook
deze keer liet ze er geen
gras over groeien vanaf
het beging neemt ze de
wedstrijd in de hand en
met enig sinds gemak wint
ze beide sets en wel met
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8-21 en 9-21, dus weer een
puntje erbij.
Alles bij elkaar opgeteld
komen we op de maximale
score van 0 tegen 8 punten
in het voordeel voor Mixed
6. Onze eerstvolgende opponent is BC 85 deze
staan op de tweede plaats
en dit moet zo blijven als
het aan Mixed 6 ligt graag
tot volgende keer.

ren?. Al snel in de wedstrijd
werd duidelijk dat dit een
moeilijke opgave zou worden ze kregen totaal geen
vat op de wedstrijd, alleen
maar verdedigen, aan aanvallen kwamen ze gewoon
niet toe wat ze ook deden.
Zowel in de eerste als
tweede set konden ze
geen vuist maken en het
eerste punt gaat naar
BC85 3. 16-21 en 21-11.

Wedstrijd Mixed 6
versus BC85 3.
Lukt het de koploper
Mixed 6 om ongeslagen
te blijven???????.
BC85 3 staat op een mooie
2de plaats met een verlieswedstrijd en 6 punten achter de koploper Mixed6,
ons team is in zijn geheel
aanwezig alhoewel Anja
niet speelt wegens een
knieblessure. Bij BC85 3
zijn ook enkele wijzigingen
o.a. Hans ter Borch kan
niet spelen ivm hartklachten volgens zijn teamgenoten zou hij 3 omleidingen
krijgen, we wensen Hans
bij dezen een succesvolle
operatie toe en een voorspoedig herstel. Verder
was er een invalster bij de
dames en na later bleek
een hele goede.
De vaste lezer(es) weet dat
Annie en Toon telkens de
spits afbijten met het GD,
zouden ze hun ongeslagen
status kunnen prolonge-
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Nu waren Betsie en Theo
aan de beurt om deze
plooi glad te strijken en dit
ging hun goed af, het was
een spiegelbeeld van de
eerste wedstrijd maar nu in
het voordeel van Mixed 6.
Vanaf de eerste opslag
zetten ze de tegenstander
onder druk en voeren dit
alleen nog maar op, de uitslag moge duidelijk zijn,
21-8 en 21-6. Weer een
gelijke stand na een prima
wedstrijd van de Miksers.
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Het HD kon wel eens een
sleutelwedstrijd
worden
maar ook Tini en Toon willen hun ongeslagen status
prolongeren dus laat de tegenstander maar komen.
In de eerste set starten de
Miksers niet best de eerste
7 punten gaan rechtstreeks
naar BC85 3 er is dus werk
aan de winkel. Gaande de
wedstrijd krijgen Tini en
Toon iets meer vat op de
partij maar moeten met 1421 de partij aan de tegenstander laten. ( net die eerste 7 punten verschil)
Voorafgaande aan de
tweede set nemen Tini en
Toon even door wat er niet
goed is gegaan, ze besluiten op een van de spelers
lang te gaan serveren om
zo in een aanvallende positie te komen. Deze tactiek blijkt te werken ze nemen nu een paar punten
voorsprong en weten deze
met hard werken te handhaven 2de set voor Mixed
met 21-18. In de derde blijven ze hun spel herhalen
ze gaan met 11-10 draaien
en laten de tegenstander
niet meer dichterbij komen
ook de 3de set gaat met
21-18 naar Mixed, het was
een mooie maar ook spannende partij de tegenstander had het liever anders
gezien zeiden ze en dat
begrijpen wij volkomen inmiddels 2-1 voor Mixed.
Tijdens het HD was op een
andere baan het DD aan
de gang en tijdens onze

wedstrijd had ik met een
schuin oog wel eens gekeken en gezien dat onze dames de touwtjes in handen
hadden. Zowel in de 1ste
als 2de set waren onze dames beter (Annie en Betsie) en winnen de partij met
21-11 en 21-18. Volledigheidshalve moet ik nog
vermelden dat een van de
BC85 3 dames zich niet
lekker voelde en is daarop
na de wedstrijd dan ook
ziek naar huis gegaan Inmiddels 3-1 voor Mixed.
Nu is Tini aan de beurt met
zijn HE, hij moet het opnemen tegen de sterkste tegenstander wat een behoorlijke opgave zal worden. Lang gaat de partij
mooi tegen elkaar op maar
de conditie gaat Tini wat
parten spelen en kan hierdoor de set niet naar zich
toe trekken 17-21 voor de
tegenstander. In de 2de set
wordt het er niet beter op
Tini merkt dat de partij niet
is te winnen en gaat zich
dan ook niet onnodig vermoeien 12-21 voor de tegenpartij. De stand is nu
3-2 het wordt dus nog opletten met nog 2 enkelspelen te gaan.
Maar we hebben altijd
Theo nog achter de hand,
Theo zit vlak voor zijn pensioen en voelt zich optimaal, zijn zelfvertrouwen is
de laatste tijd alleen maar
toegenomen en ook speltechnisch gaat het steeds
beter, in mijn eerdere ver-

slagen heb ik vermeld dat
Theo nog diverse HEnkels
gaat winnen dus hebben
we het volle vertrouwen in
een goede afloop. Theo
laat zien dat hij zijn mannetje staat vanaf de eerste
opslag neemt hij de regie
in handen laat zijn tegenstander zien hoe groot een
enkelveld wel niet is en dit
met grote overmacht. De
eerste set gaat met 21-11
naar Theo. In de tweede
doet hij het nog eens dunnetjes over zijn tegenstander moet genoegen nemen met 8 punten tegenover Theo 21. Een prima
partij Theo en tevens hiermede ook een verlies afgewend. ( als hij eenmaal
met pensioen is kan ik er
gerust mee stoppen mijn
opvolger is er dan helemaal klaar voor) stand nu
4-3.
Nu de laatste partij het DE
van Annie, ze moet aantreden tegen de invalster
deze is bij ons bekend en
we weten dat ze veel ervaring in huis heeft dus Annie kan haar borst(jes) nat
maken. In de 1ste set
neemt Annie het initiatief
en loopt al snel een aantal
punten weg bij haar tegenstandster maar gaande de
wedstrijd komt de BC85 3
dame telkens terug men
komt tot een stand van 2020, wie maakt de laatste 2
punten in eerste instantie
ziet het er voor Annie goed
uit maar het geluk is niet
MINIMIKS December 2013

aan haar kant en met 2220 gaat de set naar BC85
3. In de tweede set komt
Annie wat adem te kort en
weet er niet meer van te
maken dan 11-21. Jammer
Annie volgende keer jij
weer.

Al met al een mooie wedstrijd en een terechte puntenverdeling, dit keer geen
winst maar ook geen verlies dus onze ongeslagen
positie blijft gehandhaafd.
De eerstvolgende wedstrijd is tegen Ganzeveer
deze hebben tot nu toe
nog geen enkele wedstrijd
kunnen winnen jammer
voor hen maar daar kunnen wij niet mee zitten. Bij
winst volgende week 18
december kunnen we ons
terecht
“Herbstmeister”
noemen wat meestal gepaard gaat met een (dit
spreek ik nog niet uit) maar
eindigt op schap. Ik zie jullie volgende week en maken er dan weer een mooie
wedstrijd van houdoe en
tot ziens.
Toon Slaets.
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Standenlijst en Scoringspercentages
Topklasse

Overgangsklasse 2

Programma jan.- febr. 2013

1ste klasse 2

1

Con Brio 1

6- 36

1

Brabantia 2

5-26

1

Mixed 3

5-28

2

Gemert 2

6-36

2

Ganzeveer 2

5-19

2

Ganzeveer 3

4-25

3

Gemert 1

6-28

3

Sm Bruang 2

4-17

3

Sm Bruang 3

5-18

4

Mixed 1

6-27

4

Mixed 2

4-16

4

Con Brio 6

5-16

5

Ganzeveer 1

6-23

5

Boemerang 1

4-15

5

Gemert 3

4-15

6

Sm Bruang 1

6-16

6

Con Brio 5

4-15

6

Phoenix 3

5-14

7

Con Brio 2

6-14

7

Dommelen 1

4-12

7

Eindhoven 1

4-12

8

Mierlo 1

5-12

8

Hanevoet 4

0-0

3de klasse 2

2de klasse 1
1

Dommelen 2

1

5-25

Gemert 7

4de klasse 1
4-19

1

Programma en uitslagen senioren
wo 08-01

Mixed 1 -Ganzeveer 1

2

wo 08-01

Boemerang 1 -Mixed 2

1

wo 08-01

Mixed 3 -Hanevoet 4

11

wo 15-01

Mixed 2 -Con Brio 5

5

wo 15-01

Mixed 4 -Gemert 5

1

do

16-01

wo 12-02

Mixed 4 -Mierlo 4

wo 12-02

Mixed 5 -Phoenix 4

2

wo 12-02

Mierlo 7 -Mixed 6

13

wo 19-02

Gemert 3 -Mixed 3

4

wo 19-02

Ganzeveer 4 -Mixed 4

15

wo 19-02

Con Brio 9 - Mixed 5

10

Sm Bruang 1 -Mixed 1

11

wo 22-01

Phoenix 3 -Mixed 3

1

wo 22-01

Sm Bruang 4 -Mixed 5

3

Uitslagen

wo 22-01

Mixed 6 -Gemert 8

14

20-11

Mixed 3 -Con Brio 6

wo 29-01

Mixed 1 -Mierlo 1

4

20-11

Ganzeveer 5 -Mixed 5

3-5

wo 29-01

Mixed 2 - Ganzeveer 2

1

11-12

Gemert 1 -Mixed 1

4-4

4-26

wo 29-01

Mixed 3 -Sm Bruang 3

13

11-12

Mixed 4 -Brabantia 4

3-5

Gemert 2 -Mixed 1

14

11-12

Mixed 6 -BC 85 3

4-4

Sm Bruang- Mixed 2

15

12-12

Mixed 2 -Brabantia 2

2-6

2

Gemert 5

5-22

2

Phoenix 4

4-19

2

Gemert 8

4-23

3

Ganzeveer 4

4-17

3

Sm Bruang 4

5-19

3

BC 85 3

4-20

wo 12-02

4

Brabantia 4

4-16

4

Ganzeveer 5

4-17

4

Mierlo 7

4-15

5

Fair Play 2

4-16

5

Mixed 5

4-16

5

Phoenix 5

4-9

6

Mierlo 4

4-12

6

Con Brio 9

5-14

6

Ganzeveer 6

4-3

7

Mixed 4

4-12

-Schilderen: binnenwerk, buitenwerk, onderhoud en nieuwbouw.
-Glaszetten: isolatieglas, figuurglas en glasschades.
-Wandafwerking: behangen, sauzen en spachtelputz

Scoringspercentages Dames

Scoringspercentages Heren

1

Anja Beekmans

3/3

100%

1

Roger v Lieshout

4/4

100%

2

Betsie van Hooff

10/9

90%

2

Rob Hollanders

9/8

89%

3

Sabitri Heesakkers

15/12

80%

3

Tiny Verbrugge

8/7

88%

4

Ellen Kuhn

16/12

75%

4

Theo Mouris

8/7

88%

5

Marieke v Turnhout

15/11

73%

5

Arne vd Wijdeven

6/5

83%

Toon Slaets

6/5

83%

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

6

Annie Boetzkes

11/8

73%

6

7

Yvonne Lahaije

9/6

67%

7

Ruud v Kilsdonk

4/3

75%

675

8

Ton Slaets

7/8

71%

36

Lisa v Vijfeijken

6/4
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6-2

Mixed 6

wo 05-02

8

10

Bel geheel vrijblijvend voor advies of voor een eventuele inspectie van het bestaande schilderwerk.
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Koppelstraat 1
5741 GA Beek en Donk
Tel. 0492-450195
s'maandags gesloten
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Badminton clinic
Op vrijdag 13 december
mochten wij meedoen met
de badminton clinic in
sporthal suytkade. Op
deze avond werd er de interland Nederland - België
gespeeld. Voorafgaande
aan deze clinic kregen wij
een training van Erica van
Dijck. Mijn papa had al
verteld dat Erica vroeger
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een hele goede badmintonster was. Hij heeft vroeger samen met haar gespeeld. Aan het begin van
de clinic werden we allemaal bij elkaar geroepen.
Berry heette Erica van
harte welkom en hij vertelde welke prijzen Erica
vroeger allemaal heeft behaald. (Dit zijn er heel
MINIMIKS December 2013

veel). Erica had ook een
trainingspak aan van de
olympische spelen, dit had
ze speciaal voor ons van
de zolder gehaald.
Hierna kon de training beginnen. Wij moesten een
gemengddubbel gaan spelen. Ik stond op de baan
met Indy, Max en Sanne.
Erica en de trainers van de

centrale training gaven ons
aanwijzingen. Voordat we
er erg in hadden was het al
weer voorbij. Na de training gingen we nog even
op handtekeningen jacht.
En natuurlijk naar de interland kijken. Het was een
hele leuke avond.
groetjes Lieke Fransen
Hallo Badminton liefhebbers,
Ik wil jullie bedanken dat jullie lekker enthousiast de badmintonclinic hebben gevolgd
op vrijdag 13 december 2013. De tijd was helaas wel erg kort maar ik hoop dat jullie
toch wel wat hebben geleerd en sorry dat ik niet iedereen mijn volledige aandacht heb
kunnen geven. Ik voelde me in ieder geval vereerd dat ik deze clinic mocht verzorgen
en door jullie positieve inzet mij dit een goed gevoel gaf. Het was voor mij alweer 12
jaar geleden dat ik badmintontraining heb gegeven en zelfs een racket heb vast gehouden (alleen tijdens mijn vakanties het bekende strandbadminton ).
Ik hoop dat jullie heel veel plezier blijven behouden in het badmintonnen en wens jullie
veel succes met de verdere trainingen en wedstrijden.
Nog een paar goede tips, luister goed naar de trainers, denk aan je voorvoeten (dan
kun je gemakkelijker starten) en natuurlijk je racket niet op de grond als je in een rally
zit (met je racket hoog geef je de tegenstanders namelijk een beperktere mogelijkheid
om de shuttle te plaatsen).
Met vriendelijke badmintongroet,
Erica van Dijck
ex- Top Badmintonspeelster
23 x Nederlands kampioen
D.D. en G.D.
3 x zilver en 6 x brons bij
Europese kampioenschappen in D.D. en G.D.
3x Olympische Spelen
1992 Barcelona (allereerste officiële badmintonwedstrijd gewonnen in het
D.E. waarvoor gehuldigd),
1996 Atlanta en 2000 Sydney (5e plaats in het G.D.
waarvoor een Olympisch
Diploma
MINIMIKS December 2013
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Pietenavond

door Stan van der Heijden
zijn! Dit hebben we deze
avond wel geprobeerd.
Door een groot zwart zeil
over het net te spannen
was het iedere keer een
verrassing waar de shuttle
nu weer verscheen.

Zwarte pieten op bezoek bij BC Mixed.
Vrijdag 29 november stond
bij BC Mixed in het teken
van zwarte pieten badminton.
Op deze vrijdag stond er
geen training op het programma, maar waren er allerlei leuke spelletjes georganiseerd.
Er
werden
groepjes gemaakt waarna
ieder groepje naar een eigen spel ging. Het waren
allemaal spelletjes die die
pieten niet onbekend waren.
Het waren spellen die de
conditie en de behendigheid van de pieten op de
proef stelde. Zo moesten
er bijvoorbeeld bij een spel
2 teamgenoten tegen 2 andere teamgenoten strijden
om zoveel mogelijk pakjes
vanaf het net naar de
schoorsteen te brengen.
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Bij een ander spel moest
er gebadmintond worden
waarbij je met je hoofd
midden in een cadeau zat.
Er was natuurlijk een klein
kijkgaatje om nog een
klein beetje kans te hebben om de shuttle te raken.
Behendigheid is ook een
belangrijke
eigenschap
voor een zwarte piet. Vandaar dat we bij het volgende spel cadeautjes door
de schoorsteen (korfbalnet) moesten gooien. Uiteraard weer, hoe meer
cadeautjes in de schoorsteen, hoe meer punten er
behaald werden. Wat ook
lastig is, is de duisternis
waarin zwarte pieten zich
meestal begeven. Om dan
ook nog te kunnen badmintonnen is natuurlijk helemaal lastig, je ziet weinig
en je moet ontzettend snel
MINIMIKS December 2013

Uiteraard hadden de zwarte pieten de grootste lol om
al deze spelletjes en oefeningen weer terug te zien.
Gelukkig voor ons hadden
ook heel veel lekkere pepernoten en snoepjes bij..
Toen de spelletjes erop zaten was het tijd om met zijn
allen naar de kantine te
gaan. Daar hebben we de
avond lekker afgesloten
met een warme kop chocolademelk met slagroom.
Op naar volgend jaar!
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Hallo allemaal,
Ik ben Bas Fransen en ik
ben op 7 december 17 jaar
geworden. Ik zit nu in 6vwo
op het dr-Knippenbergcollege en doe eind dit jaar
mijn examen. Als ik slaag
dan ga ik vanaf volgend
jaar International Business
Administration
studeren
aan de universiteit Tilburg,
ik heb nog geen idee wat ik
voor baan wil gaan doen
maar binnen deze studie
heb ik verschillende mogelijkheden. Sinds mei werk
ik bij de Emté in Beek en

Donk waar ik in de vulploeg werk en soms kassa
doe.
Ik woon in Beek en Donk
op de Mauritsstraat samen met ons pap, mam,
mijn zusje Lieke en onze
hond Joy. Bij ons thuis
badmintont iedereen bij
BC Mixed, behalve de
hond dan. Ik speel al langer dan 10 jaar bij Mixed,
toen ik 6 was ben ik namelijk begonnen met badmintonnen en ik doe het nog
steeds met veel plezier. Ik
speel ook al vanaf mijn
eerste jaar competitie,
toen speelde ik in de pupillen klasse, nu in de Aklasse met mixed 1. We
hebben een heel gezellig
team en doen veel samen,
dat vind ik ook meteen het
mooiste aan BC Mixed, de
gezelligheid. De feesten,
de mensen, het fanatisme
op de baan, alles maakt
mixed een mooie club om
lid van te zijn. Maar naast
de gezelligheid speel ik
natuurlijk ook voor de prijzen, de mooiste prijzen die
ik heb gehaald waren de
eerste plaats in de heren
enkel pupillen op de hbb
kampioenschappen,
de
eerste plaats heren enkel
A-klasse op de clubkampioenschappen vorig jaar en

Jeugdcompetitie
A/B-klasse

Mixed 1 op weg
naar A-klasse
het kampioenschap met
ons team in de D-klasse.
Naast badminton ben ik
een grote voetbalfan, ik
ben al heel lang fan van
PSV en kijk elke wedstrijd
die ze spelen. Ook dart ik,
we hebben met de familie
een dartcompetitie en ook
dit vind ik erg leuk om te
doen. Verder doe ik vaak
iets met mijn vrienden,
waar ik komende zomer
ook mee op vakantie ga
naar Portugal.
Mixed wil ik de tip geven
om vooral zo door te gaan,
naar mijn mening hoeft er
niets te veranderen en is
mixed een hartstikke leuke
club die na de derde plek
van vorig jaar nu over een
paar weken eerste gaat
worden met Kwizut!
Iedereen een fijne kerst en
een gelukkig nieuwjaar.

Anne Slaets
44

MINIMIKS December 2013

Mixed 1, dat zijn Bas, Max,
Anke, Veerle, Marieke en
ik, heeft het druk gehad
sinds de laatste minimiks,
we hebben drie zondagen
op rij gespeeld tegen achtereenvolgens Mierlo 1,
Mierlo 3 en Con Brio 1. De
wedstrijd tegen Mierlo 1
was een leuke, we waren
goed aan elkaar gewaagd
en hebben veel drie setters
gespeeld. Uiteindelijk hebben we met een beetje
pech 5-3 verloren aangezien we tot twee keer toe
een derde set in de verlenging verloren. De gemengd
dubbel van mij (Bas Fransen) en Veerle, de single
van Max en de single van
Anke leverden voor ons de
punten op. Dat betekende
dat we na deze wedstrijd
vierde stonden in de A/B
klasse, genoeg dus om te
plaatsen voor de A-klasse
en een plaats die we dus
minimaal vast moesten
houden.
Tegen Mierlo 3 wonnen we
wel, met 6-2 zelfs. Bij deze
wedstrijd een applausje
voor Max. Remy had aan

het begin van het seizoen
beloofd dat als Max een
tegenstander in een set
op 21-0 wist te houden, hij
een frietje zou krijgen. Nadat Max en ik in de herendubbel de eerste set maar
met 21-6 en de tweede
met 21-2 wisten te winnen,
kreeg hij een herkansing
in de single. En ja hoor, tegenstander had geen
schijn van kans en max
had zijn frietje te pakken.
De tweede set kon hij voor
een frikandel gaan, maar
nu wist de tegenstander
wel twee punten te maken. Alleen de single van
Marieke en de damesdubbel gingen net verloren.
Een plaatsje gestegen
dus, naar de derde plaats.
De laatste tegenstander

voor ons dit jaar was Con
Brio 1, die tot dan toe nog
geen wedstrijd gewonnen
of zelfs gelijk gespeeld
hadden. De twee gemengd
dubbels, Bas & Marieke en
Veerle & ik, werden soepel
gewonnen met een paar
walsbonussen ertussen.
De heren dubbel van Bas
en mij was ook niet al te
moeilijk en werd met twee
walsbonussen gewonnen.
De dames dubbel van Marieke en Anke had een betere tegenstander, nadat
de eerste set gewonnen
werd, gingen de tweede en
derde set helaas verloren.
3-1 na de dubbels. De singels leverden niet veel problemen op en ook Veerle
dacht hier een frietje te
kunnen winnen, ze stond
20-0 voor, maar de bal die
ze als uit dacht te zien viel
net op de lijn… 21-2 uiteindelijk. De singels van mij,
Bas en Anke werden ook
simpel gewonnen, 7-1 de
eindstand.
Bas Fransen

C-klasse

MIXED 2 - Raaijmeppers 1
Als eerste tegen de
raaijmeppers, in deze comMINIMIKS December 2013
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petitieronde de eerste
keer dat we dit team tegen
kwamen.
Gd werd door Michael en
indy die erg sterk speelden samen met 30-17 gewonnen. In het GD waren
de tegenstanders een
maatje te groot voor Vince
en Sanne stand 15-30. Hd
gespeeld door Vince en
Michael werd met een 2530 beslist. Even te makkelijk tegen aan gekeken
door de jongens. DD werd
met 14-30 verloren door
Indy en Sanne, tegenstanders waren serieuzer met
het spel bezig als onze dames .HE werd met verre
achterstand van de tegenstander gewonnen door
Michael met 30-16. DE
gespeeld door Anne die
sterk speelde werd door
haar dan ook gewonnen
met 30-23.Jurrien had het
zwaar met zijn erg lange
tegenstander maar hij
bleef knokken stand 1630. DE goed gespeeld
door Indy helaas verloren
met 23-30. Totale stand
3-5. Het team was enthousiast en heeft goed spel
laten zien! Het sterke spel
van Anne en Indy verbaasde Michael en Vince.

Phoenix 1 – MIXED 2
Phoenix 1 de koploper in
de C klasse. Dit team hadden we in de eerste competitiewedstrijd al voor ons
gehad. Eindstand was
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het spel sterker 30-15. DE
sterk gespeeld door Anne
met maar 1 punt verschil
ging de winst naar de tegenstandster. 30-29.
Eindstand 6-2 nu tegen
phoenix 1.
Carolijn

F-klasse

MIXED 3 wint overtuigend tegen Bakel
1 en Mierlo 7

toen 1-7 voor phoenix 1.
GD gespeeld door jurrien
en anne sterk gespeeld
samen! het werd 30-27.
GD Vince en Indy die samen ook erg goed spel
neerzette winst 21-30, HD
Jurrien en Vince eerste
keer samen in de HD verschil maar 1 puntje maar
winst ging naar tegenpartij. 30-29. DD Anne en Indy
ging gelijk op maar verder
in de wedstrijd was de tegenstander toch sterker
30-20. HE gespeeld door
Michael een spannende
en mooie wedstrijd winst
voor ons 24-30. DE gespeeld door Indy haar tegenstandster die in het
spel sterker was helaas
30-12. He gespeeld door
jurrien, die hard zijn best
deed maar helaas ook
deze tegenstander was in
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Zondag
24
november
speelde Mixed 3 de eerste
wedstrijd tegen Mierlo 7.
Nick van den Elzen was er
gelukkig weer bij. Door een
operatie heeft hij ruim 8
weken niet kunnen badmintonnen. Maar daar was
niet veel van te zien. Op
volle kracht speelde hij zijn
wedstrijden. Hij won samen met Nick Meulensteen de HD maar verloor
net de GD met Leslie Heerdink. Calvin Bots, Robin
Slaets, Nick Meulensteen
en Leslie Heerdink wonnen
hun singels. Vooral Leslie
en Calvin maakten het
spannend. Leslie won met
30-29 en Calvin met 30-27.
Uiteindelijk wonnen we de
wedstrijd met 6-2.
Daarna stond de wedstrijd
tegen Bakel 1 op het programma. Ook deze wedstrijd wonnen we met 6-2.
Robin en Calvin wonnen
de eerste GD, Leslie en

Nick Meulensteen wonnen
de 2e GD. De HD, Nick van
den Elzen en Calvin, werd
net verloren met 29-30.
Anne en Leslie wonnen de
DD. Nick Meulensteen begon aan zijn single, het
was een heel spannende
wedstrijd met een goede
tegenstander maar hij won
met 26-30. Met een bezweet hoofd en een grote
zucht van opluchting liep
hij blij van de baan. Robin
en Anne wonnen hun singel wat makkelijker. Helaas
verloor Nick van den Elzen
met 30-15 zijn wedstrijd.
Maar dat was geen schande, aan de inzet van Nick
lag het zeker niet, de tegenstander was gewoon
iets te sterk.

Als we dit niveau en de
juiste motivatie kunnen
vasthouden dan maken we
misschien nog wel kans
om BCAB te verslaan en
de eerste plaats in te nemen. Ok, dan moeten we
wel een hele goede dag
hebben maar niks is onmogelijk….
Al met al weer een mooie

zondagochtend met hele
goede partijen en een geweldige inzet van alle spelers.
Monika

G-klasse

Knappe winst voor
mixed 4
Mixed 4 mocht voor de
tweede keer in 2 weken
aantreden tegen Mierlo.
Mierlo was het voorgaande jaar de zwaarste tegenkandidaat om de titel. Dit
jaar was de strijd meer
naast de baan dan op de
baan. Het is altijd goed als
een coach haar best doet
om het team goed te laten
spelen. Maar
aanwijzingen
gedurende de
wedstrijd, inzetten van extra invallers
en het fout laten spelen dat
hoort er volgens Marjan
en Arne niet
bij. De kinderen hadden echter plezier
op de baan en daar gaat
het ons om.
Jadzia, Meike, Novi, Brady, Tim en Koss deden het
enorm goed en ze wisten
zomaar even met 6-2 te
winnen. Knap hoor.
De tweede wedstrijd van
de ochtend was tegen HaMINIMIKS December 2013

nevoet uit Eindhoven. We
hadden telkens twee banen ter beschikking. Maar
toch waren we de laatste in
de zaal. Dat kwam door de
lange en spannende wedstrijden. Er waren een paar
29-30 uitslagen bij. Loeispannend dus. Novi en
Koss wonnen de eerste
gemengd dubbel. Jadzia
en Tim waren net een maa
tje te klein voor de boomlange Hanevoeter met zijn
veel kleinere damespartner. Koss en Brady hadden
geen moeite met de heren
van hanevoet en ook Jadzia en Meike rausden hun
dubbel zonder problemen
binnen. Novi speelt het
hele seizoen al constant
en haar wedstrijden zijn bij
voorbaat al gewonnen. Dat
was ook deze keer het geval. De coach van Hanevoet was nergens meer te
bekennen. Meike maakte
haar singel in een recordtempo af. De heren Tim en
Brady speelden tegelijk
hun singels. Het ging
enorm gelijk op. De talentvolle Brady had het heel
zwaar en zijn wangen werden steeds roder. Brady
had enorme pech met wat
netballen en hij moest net
de partij inleveren met 2830 jammer. Tim speelde
ondertussen zijn partij op
achterstand. 29-26 voor de
tegenstander en die had
dus een heleboel matchpoints. Maar onze stille
Tim gaf niet op en hij vocht
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zich puntje voor puntje
dichterbij. En wat bij Brady
niet lukte dat lukte bij Tim
wel. Op 29-29 viel er een
slag van Tim op de netrand
en de shuttle kantelde naar
de kant van de tegenstander. Hoera 29-30 voor Tim.
Mixed won met 6-2 en
staat bovenaan in de competitie. Toen we de coach
eindelijk gevonden hadden
(hij stond zelf ergens op de
baan wat over te slaan)
konden we moe maar voldaan naar huis
Arne

nog lekker op zijn bed. De
jongens hadden dus geluk
want nu konden ze alle drie
twee partijen spelen. Lucas, Andrew en Olaf hebben goed hun best gedaan
en natuurlijk de dames

ook. De wedstrijd tegen
Con Brio 4 werd ruim gewonnen. Noah, die ondertussen ook wakker geworden was, mocht aantreden
in de wedstrijd tegen Bakel. Bakel is altijd een geduchte tegenstander waar
nog niet van gewonnen is.
Pluspunt is wel, we hebben er ook nog nooit van
verloren. Zouden we dit
keer kunnen winnen? Helaas, na goed spel van al
onze kinderen zijn we weer
in een gelijk spel geëindigd. Goed gespeeld!!!

H-klasse

Standenlijst en uitslagen jeugd
AB-klasse

C-klasse

1

Mierlo 2

7-51

1

Helden 1

8-44

1

BCAB 4

8-57

2

Mierlo 1

7-43

2

Phoenix 1

8-42

2

Mixed 3

8-36

3

Mixed 1

6-33

3

Mierlo 4

8-35

3

Phoenix 2

8-33

4

Dommelen 1

6-22

4

Raaijmeppers 1

8-29

4

Mierlo 7

8-23

5

BCAB 1

7-21

5

Gemert 1

8-22

5

Bakel 1

8-11

6

Mierlo 3

6-20

6

Mixed 2

8-20

7

Con Brio 1

6-10

8

BCAB 2

7-8

G-klasse

Zondag 8 december mochten de jongens en meiden
van Mixed 5 aantreden
voor weer twee leuke wedstrijden. De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen
Con Brio. Net zoals bij ons
Noah ontbrak, ontbraken
er ook bij onze tegenstanders drie spelers. Noah lag

F-klasse

H-klasse

1

Mixed 4

8-50

1

Mierlo 9

8-50

2

BCAB 5

6-39

2

Mixed 5

8-43

3

Mierlo 8

8-35

3

Boemerang 4

8-38

4

Hanevoet 2

6-25

4

Bakel 2

8-34

5

Phoenix 3

6-16

5

Con Brio 4

8-16

6

BCV’73 2

8-14

6

Phoenix 4

8-11

7

Boemerang 3

6-13

Programma jeugd
Uitslagen

Januari
kl.
12-01

19-01
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Tijd

Team

C

bn

11.15

Mixed 2-Helden 1

1

Datum

Team

24-11

Mixed 2-Raaijmeppers

Stand
3-5

8-12

Hanevoet 2 - Mixed 4

2-6

Mixed 1 - Mierlo 3

6-2

A

9.30

Mixed 1- Dommelen 1

2

G

9.30

Boemerang 3-Mixed 4

12

F

9.30

Mierlo 7- Mixed 3

6

G

11.15

Mixed 4- Hanevoet 2

12

Phoenix 1-Mixed 2

6-2

Mixed 5 - Con Brio 4

7-1

F

11.15

BCAB 4-Mixed 3

10

F

9.30

Mixed 3-Bakel 1

5

Mixed 3-Mierlo 7

6-2

Bakel 2 - Mixed 5

4-4

H

9.30

Phoenix 4-Mixed 5

14

F

11.15

Phoenix 2-Mixed 3

4

H

11.15

Mixed 5-Boemerang 4

15

H

9.30

Mixed 5-Mierlo 9

12

C

9.30

Raaijmeppers-Mixed 2

1

H

11.15

Con Brio 4-Mixed 5

6

26-01
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1-12

Bakel 1-Mixed 3

2-6

Gemert 1- Mixed 2

5-3

Mierlo 1 - Mixed 1

5-3

Mixed 2 - Mierlo 4

3-5

Mierlo 8 - Mixed 4

2-6

Con Brio 1 - Mixed 1

1-7

15-12
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Prikbord

Woordzoeker
Badmintoninterland
R

O

B

I

N

A

H

U

Y

V

I

P

L

B

L

N

E

S

H

E

R

E

N

D

U

B

B

E

L

D

E

M

O

A

L

C

B

B

G

T

D

E

I

L

S

K

L

O

V

K

T

A

D

G

H

B

A

P

I

H

L

E

B

B

U

D

D

G

N

E

M

E

G

E

U

D

H

R

E

C

S

K

F

E

N

A

I

E

W

E

C

T

I

D

M

E

E

I

I

E

I

R

E

K

M

N

S

I

I

E

S

D

S

I

L

R

R

J

T

R

D

E

D

Y

T

E

S

G

M

A

S

E

N

M

I

T

L

S

N

N

A

C

E

M

M

S

L

B

P

R

M

T

O

C

A

I

A

U

B

J

F

L

S

A

E

E

E

E

E

A

O

N

N

L

L

E

L

I

F

I

O

A

D

L

B

R

G

C

D

N

D

P

O

E

E

N

I

T

N

L

S

M

B

I

N

N

H

T

O

E

R

N

O

O

I

D

I

R

E

C

T

E

U

R

A

T

D

R

I

N

T

E

R

L

A

N

D

E

D

K

K

B

C

A

E

S

E

A

S

E

D

A

K

T

Y

U

S

I

E

E

I

O

R

R

B

I

L

B

O

N

D

S

C

O

A

C

H

K

R

E

Y

R

D

L

O

E

L

E

K

N

E

N

E

R

E

H

E

I

L

R

R

D

R

S

O

R

O

Y

A

E

N

U

B

I

R

T

L

N

A

F

A

S

E

V

E

R

I

N

E

T

I

R

R

O

J

G

E

G

N

L

A

N

M

A

T

I

J

S

D

E

C

I

N

I

L

C

N

!

D

STEFFI
AANGEPAST
FITLAND
LIJNRECHTER
MATIJS
SUYTKADE
BADMINTON
FREEK
BELGIE
GEMENGDDUBBEL
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NEDERLAND
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TOERNOOIDIRECTEUR
HERENDUBBEL
PERS
CLINIC
TRIBUNE
DAMESDUBBEL
HERENENKEL
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VIP
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INTERLAND
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YUHAN
LAGE
SCHEIDSRECHTER
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SEVERINE
ERIC
LANDEN
LIANNE
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ERICA
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Halve finale Play-Offs, 3-9 februari
Finale Play-Offs, 22 februari
Maaspoort Den Bosch
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Mari en Kitty Coppens
Kerkstraat 22 5741 GL Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249 Mob.: 06 22235797
info@tapperijbeekendonk.nl
www.tapperijbeekendonk.nl
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