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Op de voorpagina:

De medewerkers 
aan deze Minimiks:
Ruud Fransen, Monika 
Slaets, Bas Fransen, e.v.a.

Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk
Verschijnt acht keer per jaar. Oplage: 100 stuks.
Heb je op- en aanmerkingen op zaken zoals ze vermeld zijn in dit clubblad stuur dan  
een mail naar redactie@bcmixed.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wil je een stukje 
schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk. 
Stuur het naar redactie@bcmixed.nl.

De clubkampioenen van de Jeugd: 
Michaël Hollanders en Lieke Fransen.
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Van de redactie...

Redactie
Arne van de Wijdeven

Marlie Fransen
Angela van Gelder

Dick Paulussen

 
   Wauw, drukke maand achter de BC Mixed rug.

Zo was er een goed bezochte ledenvergadering. Heel professioneel georganiseerd. 

Het is duidelijk te merken dat er bij onze mooie club heel veel mensen superwerk 

verzetten.
Mascha heeft als penningmeester de zaakjes goed voor elkaar. Voorzitter Ton had 

het dan ook niet moeilijk. Zelfs niet met de meest kritische vragen vanuit het publiek.

En zelfs de personen met de meeste feedback bleken niet te beroerd om zelf ook 

zitting te nemen in een commissie. Verderop een verslaglegging over deze geslaag-

de zittingsavond.
En toen waren er de clubkampioenschappen. Oef wat een supertoernooi. Wederom 

een jaar met terechte clubkampioenen. U vindt daarover meer in deze Minimiks. Let 

ook vooral op de mooie foto’s.

Dit jaar weer een hele mooie ontvanger van de Barry van Heerwaarden sportiviteits-

prijs.
Verder in de Miks mooie teksten van Jan en Rien, een interview met Toon, uitsla-

gen, wedstrijdverslagen, hele mooie jeugdhoek en nog veel en veel meer.

Lees ze!

Barry van Heerwaarden sportiviteitsprijs voor
Paul vd Vegt

Het hoogtepunt van de clubkampioenschap-
pen zijn de wedstrijden zelf. Gedurende het 
toernooi vallen heel veel spelers op door hun 
uitermate sportieve en plezierige gedrag. 
Een mooie en dankbare taak voor een speci-
aal comité wat mag besluiten welke speler 
de bijzondere en eervolle Barry van Heer-
waarden sportiviteitsprijs in ontvangst mag 
nemen. Onder een luid en langdurig applaus 
nam Paul vd Vegt deze welverdiende prijs in 
ontvangst. Volgens het comité toonde Paul 
zich een bijzonder sportieve deelnemer. 
Zelfs in een achterstandsituatie blijft Paul 
complimenteus, eerlijk en oprecht geïnteres-
seerd in de ander op de baan. Paul is er voor 
anderen. Hij steekt de handen uit de mou-

wen, spreekt met iedereen en geeft graag een gulle lach. “Een jongen naar Barry’s hart”. 
De vele, vele felicitaties na het in ontvangst nemen tonen aan dat BC Mixed Paul deze 
prijs van harte gunt. 

  Agenda
2013
13 december: Badmintoninterland Nederland-België
13 december: zaal dicht ivm rollershow
27 december: zaal dicht voor de jeugd
27 december: oliebollentoernooi Phoenix

2014
10 januari: zaal dicht
11 januari: kwizut, bekendmaking, organisatie

Noteer deze data in je agenda!

Bestuur BC Mixed
Voorz. Ton Slaets
Tel.: 06-52607617
Secr. Gert Lahaije
Tel: 0492-463772
Penm. Peter van Leuken
Tel: 0492-463440
Anja Beekmans
Tel: 0492-464604
Stan vd Heijden
Tel: 06-48750247
Postadres BC Mixed:
Gert Lahaije
Waterhoenplein 20
5741 BB Beek en Donk
Tel: 0492-463772
E-mail: ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl
Comp. Leider Sen.:
Angela van Gelder
Tel: 0492-462635

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

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

Colofon

Lisa Versteegen
Romy Versteegen
Anne Kluijtmans - 

Swinkels
Maria van Lier - 

Muller
Sonja van Erp
Mirne Jansen
Marik Jansen

Wessel Bouwmans
Sjoerd van Erp
Luc Musters
Susan vd Horst
Rachel Baerts
Karlijn Lahaije
Jaap ten Have

Van NSL naar SL: Ilke van Oirschot
Van SL naar NSL: Henny Spaan

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes To-

taal
Jeugd 21 29 50
Senioren 41 49 90

Ereleden 1 5 6
Totaal: 42 54 21 29 146
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Van jullie voorzitter Bestuursmededelingen

Notulen bestuursverga-
dering B.C.Mixed d.d. 
24-09-2013
                                         
Aanwezig:  Ton Slaets, 
voorzitter.  Mascha Hoeks, 
penningmeester. Gert 
Lahaije, secretaris. Anja  
Beekmans, bestuurslid.  
Stan  van der Heijden, 
bestuurslid                  

1.Opening;  Ton  opent de 
vergadering om 20.05 uur.

2.Ingekomen en uitgegane 
stukken; Ingekomen:•Niets.
Uitgegaan:•Niets.

3.Notulen bestuursverga-
dering d.d. 11 September 
2013;  •De notulen zijn met 
dank aan Gert goedgekeurd.

4.Financiën;  •Mascha 
heeft bij de HBB per mail 
aangegeven dat er te veel in 
rekening is gebracht voor de 
centrale jeugdtraining.Het 
verschil is intussen al terug-
gestort.

5.Ledenbestand;  •Ge-
stopt: Wessel Bouwmans, 
Sjoerd van Erp, Luc Musters 
en Susan van der Horst. 
•Van NSL naar SL: Ruud van 
Kilsdonk. •Van SL naar NSL: 

Niemand. •Van NSL naar 
OSL: Harrie van der Vegt.
•Nieuw: Irene Slaets, Vince 
van Mierlo en Pieter van de 
Ven.

6.Commissies;  •JC:      
-Het 1ste jeugdteam willen 
we laten meedoen met de 
senioren tijdens de club-
kampioenschappen.         
•BAC:   -De Mixed-Grill is 
zeer geslaagd en is ruim 
binnen het budget geble-
ven.  -Stan stopt met de 
BAC, Anja neemt de taak 
over.   •TC:    -De uitnodigin-
gen voor de clubkampioen-
schappen zijn verstuurd. 
•Sfeer:  -Niets. •PR:     
-Niets. •Kwizut: -Ton en 
Anja gaan mensen vragen 
wat ze willen doen en op 
welke dag(en). Hiervan 
wordt een lijst opgesteld  
-Ton heeft een brief van 
Kwizut met ons doorgespro-
ken waarin staat wat van 
ons wordt verwacht.
                       
7. Nieuwe sporthal; •Het 
overgebleven materiaal van 
de oude sporthal wordt op 5 
oktober van 11 tot 12 uur 
beschikbaar gesteld voor 
iedereen die daar interesse 
voor heeft.        

8. ALV; •Mascha verstuurt 
de uitnodigingen per mail 
incl. de agenda en de notu-
len van vorig jaar. •We moe-
ten de mogelijkheid van 
machtigen net als vorig jaar 

1.Opening: Ton  opent de 
vergadering om 20.10 uur.

2.Ingekomen en uitgega-
ne stukken; Ingekomen: 
•Certificaat Rabobank auto-
matische incasso. Uitge-
gaan:
•Niets.

3.Notulen bestuursverga-
dering d.d. 15 Mei 2013  

weer onder de aandacht 
brengen. •Gert zorgt voor 
een presentielijst.

9. Rondvraag •De volgende 
vergadering is op maandag 
21 Oktober.

10. Sluiting •Ton sluit de 
vergadering om 22.25 uur.

Notulen bestuursverga-
dering B.C.Mixed d.d. 
21-10-2013

Aanwezig:  Ton Slaets, 
voorzitter.  Mascha Hoeks, 
penningmeester. Gert 
Lahaije, secretaris. Anja  
Beekmans, bestuurslid.  
Stan  van der Heijden, 
bestuurslid. Peter van 
Leuken

Stuivertje wisselen
Op een drukbezochte Algemene Leden Vergadering heeft 
Mascha afscheid genomen van ons bestuur. Haar plaats en 
haar functie zijn ingenomen door een oude bekende, Peter 
van Leuken. Mascha heeft een goed georganiseerde admini-
stratie achtergelaten en overgedragen aan Peter die het 7 
jaar eerder op dezelfde manier aan Mascha had overgedra-
gen. Mascha nogmaals dank en Peter wederom veel succes!

Zwak/Sterk?
De clubkampioenschappen waren wederom een groot succes. Dankzij de prima 
organisatie en leiding van de Toernooicommissie verliep de voorbereiding en het 
toernooi voortreffelijk. Wat tijdens dit toernooi keer op keer opvalt zijn de geweldig 
mooie partijen die je ziet. Koppels die normaal nooit of weinig met elkaar spelen 
leggen de mooiste wedstrijden op de mat. De indeling is volgens het principe 
zwak/sterk, maar aan het niveau van de wedstrijden is dat zeker niet af te zien. 
We stuwen elkaar naar grote hoogte! Iedereen (jong en oud) bedankt voor jullie 
deelname en alle clubkampioenen nogmaals gefeliciteerd.

Een jongen naar zijn hart!
“Ik heb dan wel de finale verloren, maar dit is de mooiste prijs die je kunt krijgen”, 
zo sprak een geëmotioneerde Paul van der Vegt nadat hij meer dan terecht de 
Barry van Heerwaarden Sportiviteitprijs kreeg uitgereikt na afloop van de club-
kampioenschappen. De opmerking die Arne maakte (namens Inge) tijdens de 
bekendmaking sprak mij dan ook erg tot de verbeelding. De oudwinnaars, die 
samen de jury vormden, kunnen beamen hoeveel emoties deze prijs in je los 
maakt. En dat kan Paul nu ook!

Inspiratie
Binnenkort wordt met een geweldige badmintoninterland Nederland-België de 
sporthal Suytkade in Helmond geopend. Er is niets zo inspirerend als kijken naar 
het beste wat je eigen sport heeft te bieden. Daarom zou het fantastisch zijn om 
met een grote groep (jeugd en senioren) deze interland te bezoeken. Geef je snel 
op (als je dat nog niet gedaan hebt) via het mailtje wat je hebt ontvangen. Dan 
zullen we eens laten zien wat voor inspirerende club BC Mixed is! 

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

www.lifestyle-
centerlaarbeek.nl

info@ lifestyle-
centerlaarbeek.nl

•De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.
4.Financiën; •Mascha stuur 
de gemeente een verzoek 
tot restitutie van de baan die 
we minder hebben gehad tot 
4/10.
 
5.Ledenbestand; •Gestopt: 
Rachel Baerts, Karlijn Laha-
ije en Jaap ten Have •Van 
NSL naar SL: Ilke van Oir-
schot  •Van SL naar NSL: 
Henny Spaan •Nieuw: Lisa 
en Romy Versteegen, Anne 
Kluijtmans-Swinkels, Maria 
van Lier-Muller, Sonja van 
Erp, Mirne en Marik Jansen

6.Commissies; •JC: -Er 
wordt gezocht naar verster-
king voor de jeugdbegelei-
ding  -Het afmelden door de 

ouders gaat prima.              
-Monika en Marlie regelen 
Sinterklaas. •TC:    -De club-
kampioenschappen zijn ge-
regeld.• CC:  -Peter stopt 
met de CC. •Website: -Anja 
stuurt de redactie van de Mi-
nimiks het verzoek om de 
sponsors van de website te 
vermelden in ons clubblad.

7.ALV; •Is geregeld.
     
8. Kwizut; •Het contract is 
getekend. Alles is doorgeno-
men, er waren weinig wijzi-
gingen. 

10. Rondvraag; •-Peter en 
Mascha zullen samen zor-
gen voor een goede omzet-
ting Iban. -Het boek wat Jan 
heeft samengesteld ziet er 

prachtig uit en is compleet. 
Het is ook zeer geschikt als 
naslagwerk bij een jubileum.
-De Barry van Heerwaarden 
sportiviteitprijs laten we 
voortaan over aan oudwin-
naars hiervan, dus zonder 
bestuur. Er zijn nu 5 oud-
winnaars, dit  jaar komt daar 
een 6e bij, dan valt de eer-
ste winnaar af.
-Ton bedankt Mascha voor 
haar jarenlange inzet en 
prettige samenwerking.
-De volgende vergadering is 
op donderdag 21 November.

11. Sluiting;  •Ton sluit de 
vergadering om 22.35 uur.

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

Tel.: 0492-382629

Gespecialiseerd in de risicovoet  
en geregistreerd bij 

verzekeringen.

Drogisterij
Parfumerie

Staatsloterij
Lotto - Toto

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

Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den Bergh

Heuvelplein 26
5741 JK  Beek en Donk

Tel:(0492)  46 17 40
Allen van harte gefeliciteerd

Jadzia  Spaan 
Bas Fransen 
Nick Meulensteen 
Mark vd Aa 
Fabian Briels 
Claudia Krone 
Dorien Maas 

6-dec
7-dec
17-dec
20-dec
25-dec
26-dec
27-dec

"Graag wil ik iedereen nogmaals bedanken voor de felicitaties die ik heb mogen ont-
vangen voor de Barry van Heerwaarden sportiviteitsprijs. Ik heb het voorrecht gehad 
Barry nog een aantal jaren te mogen kennen. Barry was een echt verenigingsmens, 
stond altijd voor iedereen klaar en was nooit te beroerd iets uit te leggen. Op een ma-
nier dat ook alleen Barry kon. Natuurlijk ben ik zeer trots op een prijs met deze naam 
eraan verbonden. Bedankt! “                                               Groetjes Paul

Bedankt

Harrie vd Vegt 
Max van Riet 
Noortje vd Eijnde 
Novi Wieland
Noah Hollanders
Nick vd Elzen 
 
 

23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
27-nov
28-nov
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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
 

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 huid-
vriendelijke 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 zon-
der 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 weg-
pinkt 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

Notulen ALV

Notulen Algemene Le-
denvergadering B.C. 
Mixed d.d. 25 Oktober 
2013

1 Opening; Om 22.40 uur 
opent onze voorzitter Ton 
Slaets de vergadering en 
heet iedereen van harte 
welkom, in het bijzonder de 
erevoorzitters, Jan Dries-
sens en Ruud Fransen en 
de ereleden Rien van Kes-
sel en Peter van Leuken. 
Erelid Joop Kerkhof is niet 
aanwezig maar heeft zich 
afgemeld.

Ton legt nog even het be-
lang uit van deze vergade-
ring en bedankt iedereen 
voor de goede opkomst.

Zoals gebruikelijk geeft 
Ton een terugblik op het af-
gelopen seizoen.
In november waren de 
clubkampioenschappen, 
waarvan de opkomst 
enigszins tegenviel. Club-
kampioenen bij de jeugd 
werden Anke van Dijk en 

Bas Fransen, bij de senio-
ren werden dat Maridy 
Daems en Jan de Jong. 
De belangrijkste prijs, de 
Barry van Heerwaarden
sportiviteitprijs ging naar 
Angela van Gelder.
Op 28 december is onze 
oudtrainer Jan Scheepers 
overleden. Jan was ruim 4 
jaar trainer bij onze club. 
Verder noemt Ton de be-
langrijkste activiteiten Sin-
terklaas, deelname aan 
Kwizut, de nieuwjaarsre-
ceptie, de kaderavond, het 
jeugdkamp, de afsluitings-
avond, de Mixed grill en de 
week van het badminton 
die ons nieuwe jeugd en 
seniorenleden heeft opge-
leverd.

In de competitie is bij de 
senioren geen team kam-
pioen geworden. Bij de 
jeugd werden Mixed 3 en 
Mixed 6 kampioen.

Mascha en Yvonne heb-
ben aangegeven te stop-
pen met de jeugdcommis-

sie, zij vinden het tijd voor 
een nieuwe generatie. 

Het nieuwe seizoen is van 
start gegaan in de nieuwe 
sporthal. Omdat onze 
spullen tijdens de vakantie 
door een aantal leden zijn 
verhuisd, is de start rede-
lijk vlekkeloos verlopen. 
De kinderziektes van de 
hal zijn door het bestuur bij 
de gemeente gemeld.

Tijdens de ALV van de 
HBB hebben 2 Mixed-le-
den een prominente func-
tie binnen de bond
gekregen. Ruud Fransen 
is voorzitter geworden en 
Martin Kuijpers vult de 
taak van secretaris in.  
Verder is Arne van de Wij-
deven actief bij de bond. 
Onze vereniging is dus uit-
stekend vertegenwoordigd 
bij de HBB.

2 Ingekomen/uitgegane 
stukken/mededelingen;

Er is niets bijzonders in of 
uitgegaan, alle correspon-
dentie ligt ter inzage bij het 
secretariaat.

3 Notulen ALV d.d. 26 
Oktober 2012;

Te lezen in de Minimiks 
van November 2012 en 
aan iedereen verstuurd sa-
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men met de uitnodiging 
voor de ALV. Deze worden 
goedgekeurd met dank 
aan de secretaris..

4.Jaarverslag secretaris;
Te lezen in de Minimiks 
van oktober 2013. Dit ver-
slag wordt onder dankzeg-
ging aan de secretaris 
goedgekeurd. 

5.Jaarverslag penning-
meester; seizoen 
2012/2013. Mascha geeft 
uitleg over de balans en 
over de begroting tov het 
resultaat. Er zijn geen vra-
gen. Het verslag wordt on-
der dankzegging aan de 
penningmeester goedge-
keurd.

6.Verslag kascommis-
sie.; Dit verslag wordt door 
de voorzitter voorgelezen. 
Het bestuur wordt dechar-
ge verleend voor het ge-
voerde financiële beleid. 
De kascommissie bestond 
uit  Paul van der Vegt en
Mark van der Aa.

7.Begroting 2013/2014

De begroting is te lezen in 
de Minimiks van oktober 
2013. Mascha geeft een al-
gemene toelichting op de 
begroting. Toon Slaets 
vraagt uitleg over de ver-
hoging van de zaalhuur, 
Mascha vertelt hoe de af-
spraak met de gemeente in 
elkaar zit. Arne van de Wij-
deven vraagt waarom de 

vergoeding voor de hulp bij 
Kwizut niet in de begroting 
is opgenomen. Ton vertelt 
dat ten tijde van het opstel-
len van de begroting dat 
nog niet concreet was. De 
hoogte van de vergoeding 
is ook pas achteraf be-
kend, het zal dan opgeno-
men worden in de reserve. 
Over de bestemming zal 
nog worden nagedacht. 
Arne vraagt naar het risico 
wat we eventueel lopen. 
Ton legt uit dat we geen ri-
sico lopen omdat we alleen 
helpen en niets organise-
ren.
De begroting wordt onder 
dankzegging aan de pen-
ningmeester goedgekeurd.

8a. Bedanken kaderle-
den De volgende jubile-
rende kaderleden worden 
door Ton bedankt met een 
bos bloemen: -Stan van 
der Heijden:5 jaar BAC 
-Canto Swinkels:10 jaar 
BAC  -Rien van Kessel:                    
10 jaar Websitecommissie 
-Annie Boetzkes: 20 jaar 
jeugdbegeleiding

Ton komt nog even terug 

op het afscheid van 
Mascha en Yvonne. Hij 
blikt terug op hun activitei-
ten binnen de jeugdcom-
missie en biedt hun na-
mens de vereniging een 
afscheidscadeau aan. 

8b. Jubilarissen

Het afgelopen seizoen 
hadden we 1 lid die 25 jaar 
lid was bij onze vereniging 
en dat was Toon Boetzkes. 
De huldiging van Toon is al 
gebeurd tijdens de afslui-
tingsavond. Ton geeft een 
terugblik op de carrière 
van  Toon binnen onze ver-
eniging.
 
9. Verkiezingen kascom-
missie; Aftredend zijn El-
len Minten en Paul van der 
Vegt. Mark van der Aa 
heeft een verzoek inge-
diend  om ook af te mogen 
treden. Dat betekent dat 
we volledig nieuwe kas-
commissie nodig hebben. 
Maarten Maas, Ruud Fran-
sen en Paul Boelens mel-
den zich hier voor en zul-
len samen de nieuwe kas-
commissie vormen.

10. Verkiezingen; In het 
bestuur is aftredend en 
herkiesbaar: Gert Lahaije
Aftredend en niet herkies-
baar: Mascha Hoeks

Het bestuur draagt Peter 
van Leuken voor als kandi-
daat bestuurslid. Ton no-
digt Peter uit zich bij het 
bestuur te voegen.Ton be-
dankt Mascha voor haar 

jarenlan-
ge inzet 
binnen 
het be-
stuur als 
secretaris 
en vervol-
gens als 
penning-
meester.

Verder introduceert Ton 
Peter. Hij zal de taak van 
Mascha als penningmees-
ter op zich nemen. 

11. Rondvraag; Ruud 
Fransen en Maarten Maas 
melden zich voor de rond-
vraag. -Maarten vraagt 
wat we als vereniging kun-
nen doen om de ventilatie 
in de nieuwe sporthal aan 

te krijgen. Ton antwoord 
dat de klacht reeds meer-
dere malen is doorgege-
ven aan de gemeente, 
maar dat er weinig of geen 
respons komt. Iedereen 
mag de klacht melden, 
misschien dat er dan reac-
tie komt. Ton gaat sowieso 
Joan Briels benaderen.
-Ruud bedankt het bestuur 
namens alle leden voor al 
het goede werk het afgelo-
pen seizoen.

12. sluiting;
Om half twaalf sluit Ton de 
vergadering en bied ieder-
een een consumptie aan.

Gert Lahaije
Secretaris B.C. Mixed

Nieuwe penningmeester
het bestuur. Niet alleen als 
penningmeester, maar 
ook om zich actief bezig te 
gaan houden met leden-
werving. Omdat Peter van 
mening is dat de jeugd de 
toekomst heeft, heeft hij 
aangegeven maximaal 
een aantal jaren in het be-
stuur te willen blijven zo-
dat daarna de jongere ge-
neratie het van hem over 
kan nemen. 
Wij zijn heel blij met de 
toetreding van Peter tot 
het bestuur. Hij is natuur-
lijk erg ervaren als pen-
ningmeester, maar zijn an-

dere doelstelling onder-
steunen wij natuurlijk van 
harte. 

Vorig jaar tijdens de ALV 
gaf Peter van Leuken bij de 
rondvraag aan dat hij zich 
zorgen maakte over de te-
rugloop van het aantal 
jeugdleden en over de ma-
tige opkomst bij de senio-
ren. Hij vroeg zich onder 
andere af wat hiervan de 
oorzaak was. Toen Mascha 
in juni had aangegeven te 
willen stoppen als penning-
meester en Peter dit hoor-
de, voelde hij in zekere zin 
een verantwoordelijkheid 
om zijn opmerking van vo-
rig jaar kracht bij te zetten 
door weer toe te treden tot 
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ALV, In het           netje

Tijdens de algemene ledenvergadering werden 
er meerdere Mixedleden door onze voorzitter 
nog even speciaal in het zonnetje gezet. 

Een bijzondere ver-
melding voor 
Yvonne Lahaije en 
Mascha Hoeks
Yvonne en Mascha heb-
ben aan het einde van vo-
rig seizoen (2012-2013) 
besloten om te stoppen 
met de jeugdcommissie. 
De jeugd heeft toen in de 
oude kantine al afscheid 
genomen van Yvonne en 
Mascha, maar deze ALV is 
een mooie gelegenheid 
om ze ook in het bijzijn van 
veel senioren in het zon-
netje te zetten voor hun 
geweldige inzet van de af-
gelopen jaren. Yvonne is 

in 1999 begon-
nen met haar 
activiteiten 
voor de jeugd-
commissie, 
Mascha in 
1997 (kort na 
haar overstap 
van de jeugd 
naar de senio-
ren). Samen 
met Inge en 
Geri hebben 
zij de jeugd-
commissie 
een eigen ge-
zicht gegeven. 

Toen Inge en Geri een 
aantal jaren geleden be-
sloten om te stoppen heb-
ben Mascha en Yvonne de 
commissie samen geleid. 
In de jaren dat ze in de 
jeugdcommissie 
hebben gezeten 
hebben zij 7 jeugd-
kampen georgani-
seerd, minstens zo-
veel jeugddagen in 
de kamploze jaren, 
de teamindeling 
voor de jeugdcom-
petitie verzorgd, de 
jeugdbegeleiders 
aangestuurd, terug-
komdagen georga-
niseerd en zo kan ik 

nog wel even doorgaan. 
Een veelomvattende com-
missie dus, waarin zij veel 
tijd en energie hebben ge-
stoken. Voor al die inspan-
ningen wil ik jullie namens 
het bestuur en alle leden 
nogmaals heel erg bedan-
ken.

Mascha, 10 jaar bestuur is 
natuurlijk een mooie perio-
de. Je bent in die periode 
twee jaar secretaris en ge-
weest en zes jaar penning-
meester. Je volgde Peter 
op in oktober 2007 en 
draagt nu na 6 jaar pen-
ningmeesterschap het 
stokje weer aan hem over. 
In de afgelopen 6 jaar heb-
ben we als vereniging met 
jou als penningmeester 
een goed en degelijk finan-
cieel beleid gevoerd. Je 
hebt het prima werk van je 

Afscheid Mascha

Rien van Kessel, 10 jaar website

voorgangers voortreffelijk 
en op je eigen wijze voort-
gezet. Kritisch en stand-
vastig waar het moest, 
flexibel waar het kon.  
Ik wil je namens het be-
stuur en alle leden heel erg 
bedanken voor jouw inzet 
als penningmeester en be-
stuurslid in het algemeen 
en voor de prettige samen-
werking van de afgelopen 
jaren. We zijn blij dat je nog 
steeds als vrijwilliger voor 
onze vereniging actief blijft 
en wie weet wat de toe-
komst brengt. Ik wens je in 
ieder geval voor de komen-
de tijd heel veel geluk sa-
men met Chris.
Mascha bedankt!!!

Toon Boetzkes,
 25 jaar lid

Op 5 augustus, midden in 
de zomervakantie, heeft 
Toon officieel de status 
van 25 jarig lid van Mixed 
bereikt. Om die reden heb-
ben we hem tijdens de af-
sluitingsavond op 28 juni al 

gehuldigd. Maar 
op de ALV hoort 
daar natuurlijk 
een korte terug-
blik bij op Toons 
carriere bij BC 
Mixed. 

Volgens de ge-
schiedschrijvers 
van deze vereni-
ging is Toon kort 
nadat hij lid werd 
begin 1989 ge-
vraagd om 
jeugdbegeleider 
te worden. De oplettende 
luisteraar heeft inmiddels 
uitgerekend dat hij dus vol-
gend jaar weer een jubile-
um viert. Toon heeft in 
1990 het eerste jeugd-
kamp meegemaakt en 
daarna zouden er nog vele 
volgen. 
Om nog even bij de jeugd 
te blijven. Toon is niet al-
leen op vrijdagavond 
jeugdbegeleider. Hij heeft 
vele jaren zijn zondag op-
geofferd om als teambe-
geleider diverse jeugd-

teams te coa-
chen. Op ge-
heel eigen 
wijze. Veel 
van die 
jeugdspelers 
zitten nu bij 
de senioren 
en zullen be-
grijpen wat ik 
bedoel. Toon 
was en is niet 
alleen bezig 
met het badCanto Swinkels, 10 jaar B.A.C. 

heeft opgebouwd. En dat 
verdient een groot compli-
ment. Ook is Toon jaren-
lang competitieleider ge-
weest voor de jeugd. Zeker 
geen gemakkelijk taak. En 
ook nu nog gaat Toon re-
gelmatig op zondag naar 
de jeugdcompetitie kijken 
om de jeugd aan te moedi-
gen en hier en daar van 
een nuttig tip te voorzien, 
of even een schop onder 
de kont te geven als dat 
nodig is (het zouden zijn 
eigen woorden kunnen 
zijn).
Je zou het haast vergeten, 
maar in de afgelopen 25 

minton, maar is oprecht 
geïnteresseerd in de 
jeugd, hun hobby’s, 
school, vriendjes en vrien-
dinnetjes, problemen. 
Toon hoort het allemaal 
aan en kan er op een pri-
ma manier met de jeugd 
over praten. Dat schept 
een band, een sterke band 
die Toon met veel kinderen 
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actief bij de 
rollerclub. 
Om die reden 
kunnen wij 
onze vrijwilli-
gersavond al 
jaren organi-
seren in de 
kantine van 
de rollerhal. 
Ook via zijn 
werk draagt 
Toon een 
steentje bij 
aan diverse 
activiteiten bij Mixed. Denk 
bijvoorbeeld aan de tap en 
koelinstallatie die ieder 
jaar op de Mixed grill te 
vinden is. 
Kortom Toon, we hopen 
dat we de komend 25 jaar 

Annie Boetzkes, 20 jaar jeugdcommissie

jaar heeft Toon zelf ook 
nog competitie gespeeld. 
Hij begint in Mixed 9 in de 
vierde klasse en is dit jaar 
aan zijn 20e competitiesei-
zoen begonnen. Hoogte-
punt was het kampioen-
schap in het seizoen 2006-
2007 in de 4e klasse met 
Mixed 12. 
Toon is een duizendpoot 
en heeft daarbij ook nog 
eens twee rechterhandjes. 
Iets waar Mixed al vaak 
dankbaar gebruik van 
heeft gemaakt. Het maken 
van mooie spellen, het las-
sen van onze kar in de 
zaal. Het zijn zo maar wat 
voorbeelden. Alsof hij het 
nog niet druk genoeg heeft 
is Toon (samen met Annie) 

op net zoveel inzet van je 
kunnen rekenen, want we 
kunnen je voorlopig nog 
niet missen. Nogmaals ge-
feliciteerd met je 25 jarig 
lidmaatschap. 

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

Op initiatief van de H.B.B., in samenwerking met de gemeente Helmond, Badminton Ne-
derland en Fitland XL Helmond, wordt er op vrijdag 13 december 2013 een interland tus-
sen Nederland en België in de nieuwe sporthal op de Suytkade in Helmond georgani-
seerd.
Inmiddels zijn er al weer meerder vergaderingen geweest met alle betrokken partijen om 
de organisatie zo vlekkeloos en succesvol mogelijk te laten verlopen. Bij deze vergaderin-
gen zijn onder meer ondergetekende en ook Martin Kuijpers van onze club aanwezig. 
Waarschijnlijk gaan we door middel van tribunes om 2 speciaal aangelegde velden een 
soort arena bouwen waardoor de sfeer om deze wedstrijd heen nog beter zal worden.
Deze interland is het eerste grote evenement dat in de nieuwe sporthal gehouden zal wor-
den. Als H.B.B. mogen we er trots op zijn dat we dit als initiatiefnemer voor elkaar hebben 
gekregen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als de zaal helemaal vol zit met liefhebbers 
van onze mooie sport.
 
Dit is de kans om top-badminton te gaan bekijken.

De kaartverkoop voor de interland is inmiddels gestart. De kaarten zijn in de voorverkoop 
uitsluitend digitaal verkrijgbaar, onder de volgende voorwaarden:
- kinderen tot 10 jaar hebben gratis entree
- kaartjes kosten € 5,=, dit is inclusief 1 consumptie. (aan de kassa kosten de   
  kaartjes € 7,50, inclusief 1 consumptie)
- Indien u als vereniging de kaartjes ineens besteld, ontvangt u bij elke 10 kaarten, 1 gratis 
extra kaart.
Deze kaarten kun je dus het beste bestellen via het bestuur van onze vereniging, 
aangezien de vereniging voor elke 10 bestelde kaartjes 1 gratis kaartje krijgt!

Voorafgaand aan de interland zullen er clinics gegeven worden aan de jeugd. Deze clinics 
staan onder leiding van voormalig wereldtopspeelster Erica van Dijk uit Helmond, . Erica 
heeft voor Nederland meegedaan aan de Olympische Spelen en heeft talloze nationale en 
internationale titels gewonnen. Ook de spelers van het Nederlandse team zullen helpen 
tijdens deze clinics, althans tot dat ze zich zelf moeten gaan voorbereiden op de interland. 
Er zullen 3 clinics worden gehouden. Van 16.00-16.45 uur, van 16.45-17.30 uur en van 
17.30-18.15 uur.
Aan deze clinics doen de jeugdleden 
van de CT van de HBB mee, daar-
naast een selectie van jeugdleden 
van alle verenigingen met jeugd van 
de HBB.
Hopelijk zien we jullie allemaal op 13 
december!

Groetjes Ruud Fransen

HBB nieuws
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Van onze trainer
Als de dagen korter worden en de tempratuur daalt, is ook ons li-
chaam afhankelijk van warmte . We kleden ons dan ook op het 
weer, dit houdt ook in dat onze spieren  strammer worden naar 
mate de winter intreedt. Belangrijk is dat we ons eigen lichaam 
goed warm houden. Eenmaal in de sporthal is het zaak dat je 
rustig aan begint met warm te worden, eerst rustig warmlopen 
daarna de hieropvolgende oefeningen.
(Ik heb van internet een aantal rek en sterk oefeningen gehaald,met 
als kant tekening;  Let op dat … PIJN een teken is dat je eigen li-
chaam uitzendt en dat je dus moet stoppen)

Opwarmen voor Badminton:
Een warming-up voor zowel training en wedstrijd moet beginnen met wat lichte activiteit 
om de bloedstroom te verhogen naar de spieren. (rustige looppas, huppelen, kniehef-
fen, etc.) De volgende fase van de warming-up is om de spieren en gewrichten te rek-
ken. Dit wordt in eerste instantie bereikt door passieve rek gevolgd door een actieve rek 
specifiek voor de werking van badminton.
Passief rekken:
Houd elke oefening ongeveer 10-20 seconden aan, en vergeet niet om beide zij-
den van het lichaam te rekken. 

Nekspieren - Leg je linkerhand tegen je achterhoofd en duw langzaam je 
hoofd naar voren, zodat je kin naar de borst gaat. Je voelt de spanning aan 
de achterkant van je nek.

Nekspieren - Leg je linkerhand over je hoofd op het rechteroor, breng met 
de linkerhand het hoofd voorzichtig naar links richting schouder. Totdat je rek 
voelt.

 
Driekoppige armspier - Arm recht naar voren heffen, elleboog buigen en 
met behulp van de andere hand, welke de elleboog steunt, de arm verder 
naar achteren buigen. Er ontstaat spanning aan de achterzijde van de boven-
arm.

Schouder en armspieren - Houd je rechterarm horizontaal, pak met de 
linkerhand de rechter elleboog vast en duw geleidelijk steeds verder over de 
linkerschouder en kijk daarbij over de rechterschouder.

Heup en binnenkant bovenbeen - Ga in spreidstand staan, het boven-
lichaam steunt op het linkerbeen en breng de linkerknie recht boven de linker-
voet. De linkervoet staat 30 graden naar buiten gedraaid. Buig het linkerbeen 
verder en duw de rechterheup schuin naar beneden richting het gebogen 
been en houd het bovenlichaam rechtop.

Staand zijkant rekken - Rekt de schuine buik- en -rugspieren. Begin met 
de voeten iets uit elkaar en breng je armen over je hoofd. Houd je heupen 
stabiel, buig je romp, zodat de rek wordt gevoeld aan de zijkant van je li-
chaam. 

Lange rek vooruit -  Hiermee rek je je heupen en je hamstrings Zet een 
grote stap vooruit, houdt je lichaam en voeten naar voren gericht. Handen op 
de voorkant van je dij. Verplaats langzaam je gewicht naar voren, en blijf 
rechtop. De voeten blijven plat op de grond. 

Quadriceps rekken bovenbeen - Ga rechtop staan bij een muur, buig 
de rechterknie naar achteren, met de rechterknie recht onder de rechterheup 
en pak de rechterenkel vast. Trek de rechterhiel langzaam naar het zitvlak, de 
knie wijst naar beneden. Houdt de knieen bij elkaar en strek het bovenli-
chaam. Duw de heupen naar voren en span de buikspieren aan.
 

Pols buigers - Ga rechtop staan. Strek de arm die je wilt rekken voor je uit 
en laat je hand hangen. Leg je andere hand op je handrug. Trek je hand naar 
je toe tot je rek voelt in je onderarm. Houd deze positie even vast. Ontspan je 
hand en herhaal de beweging

Polsstrekkers - Strek je arm die je wilt rekken voor je uit met je handpalm 
omlaag. Pak je vingers met de andere hand vast en trek deze terug en naar 
het lichaam. 

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

Bel geheel vrijblijvend voor advies of voor een eventuele in-
spectie van het bestaande schilderwerk.

Oude Bemmerstraat 5   5741 EA   Beek en Donk
Tel. 0492-468931       Fax 0492-468293
GSM 06-51865334
Email: info@schilderwerkenjdejong.nl

Bezoek ook eens onze website: www.schilderwerkenjdejong.nl
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Interview met .....          door Dick Paulussen

Toon Boetzkes

Iedereen die regelmatig 
op de vrijdagavond in de 
sporthal komt, weet over 
wie het gaat als het over 
jou gaat, maar wil je je 
toch nog even kort voor-
stellen?
Ik ben Toon, inmiddels 40 
jaar getrouwd met Annie, 
ook lid van BC Mixed. Ik 
heb twee kinderen en twee 
kleinkinderen. Rob heeft 
ook gebadmintond bij 
Mixed en speelt inmiddels 
bij BC Ganzeveer. Ellen 
speelt geen badminton, 
maar haar zoon heeft on-
langs de demonstratietrai-
ning meegedaan (Pieter). 
Ik werk bij Bavaria en ge-
niet op zijn tijd ook van een 

Toon is inmiddels al ruim 25 jaar lid van BC 
Mixed. De feestelijke dag van dit mooie jubileum 
was op 5 augustus 2013. Tijd voor een interview 
dus! 

alcoholvrije Bavaria.

Hoe ben je bij BC Mixed 
terecht gekomen? 
Ik speelde bij Con Brio. In-
middels is Con Brio een 
echte badmintonclub, 
maar toentertijd was het 
een hobbyclub. Je kon er 

echt van alles doen en wil-
de je beginnen met een 
toneelclub, dan werd dat 
geregeld. Maar omdat ik al 
een tijdje in Beek en Donk 
woonde en ook graag in 
mijn woonplaats mensen 
wilde leren kennen, stapte 
ik over naar Mixed. Het is 
natuurlijk makkelijk om 
mensen te leren kennen 
via een sportclub. Ik heb 
Annie leren kennen bij Con 
Brio. We gingen op kamp 
naar Oostenrijk en in 
plaats van met de bus mee 
te gaan zijn Annie en ik 
toen in de auto daarheen 
gegaan.

Heb je nog andere hob-
by’s naast badminton?
Ik vind het vooral leuk om 
jeugd te begeleiden en 
daarnaast zijn elektrotech-
niek en auto’s mijn hobby 
en mijn werk.

Toon is erg betrokken 
bij de club en toen ik  
(Dick Paulussen) twintig 
jaar geleden begon met 
badmintonnen, was 
Toon al begeleider van 
de jeugdspelers. Hij 
geeft al jaren training en 
heeft ook  de nodige 
jeugdteams gecoacht. Ik 
kan me nog herinneren 
dat we een keer een 
wedstrijd moesten inha-

len. We speelden in de 
A-klasse bij de jeugd en 
een wedstrijd tegen Con 
Brio moest gespeeld 
worden op de dinsdag-
avond. Onze begeleider 
was verhinderd en werd 
met verve vervangen 
door Toon. Mede dankzij 
zijn tips op het goede 
moment werd het team 
van Con Brio ‘in het hol 
van de leeuw’ met 7-1 
verslagen en zo werden 
we kampioen. Ik heb je 
onlangs horen zeggen 
dat je naast het jubileum 
van 25 jaar lid ook bijna 
net zo lang als vrijwil-
liger aan de club bent 
verbonden. Wat doe je 
allemaal als vrijwilliger 
en wat heb je allemaal 
gedaan voor de club?
Ik ben jeugdbegeleider en 
trainer, daarnaast ben ik 
jaren VCL’er van de jeugd-
competitie geweest. Ook 
verricht ik de nodige hand-
en-spandiensten binnen 
de club. Ik help mee tijdens 
de jeugdactiviteiten, maar 
ook bijvoorbeeld bij de 
jaarlijkse barbecue. 

Wat is je mooiste herin-
nering in je 25 jaar 
Mixed?
Het leukste vond ik de be-
geleiding van een jeugd-
team in de A-klasse (zie 
foto). Dat was erg  speci-
aal, omdat het tussen de 
spelers vaak op school al 
over de wedstrijden ging. 
De wedstrijden waren op 

het scherpst van de snede 
en er werd zelfs gewed om 
Marsen, maar enkele mi-
nuten na de wedstrijden 
kon er weer gezamenlijk 
gestudeerd worden. 
 
Wat spreekt je aan bin-
nen onze club?
Het totaalplaatje. De com-
binatie van spelen op de 
vrijdagavond en de gezel-
ligheid naderhand in de 
kantine en daarnaast vind 
ik het leuk om de jeugd-
spelers ouder te zien wor-
den.

Zijn er nog dingen die 
graag anders zou willen 
zien? 
Onze oudere jeugdspelers 
zouden als ze dat willen 

moeten kunnen mee spe-
len met de senioren. An-
dere clubs doen dat ook en 
het maakt de jeugdspelers 
beter en de overstap naar 
senioren alleen maar mak-
kelijker. 

Heb je nog iets dat we 
niet besproken hebben 
wat je graag kwijt wil in 
dit interview?
Jeugd is fanatiek en jeugd 
is eerlijk. Badminton is zes 
basisslagen (drop clear 
smash korte en hoge ser-
vice drive) en bij een her-
haaltraining laat je dan 
maar gewoon zien dat je 
het kan, dan is het een 
korte oefening. Als je die 
beheerst, dan begint het 
pas echt!
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Clubkampioenschappen senioren

Clubkampioenen;
Marieke van Turnhout en Stan vd Heijden

Op 8 november rond 
20.30u was de jeugd 
klaar met het spelen van 
de eerste partijen en kon-
den de  senioren begin-
nen aan de clubkampi-
oenschappen.  Bij de se-
nioren in de B-klasse de-
den dit jaar ook de leden 
van het hoogste jeugd-
team Mixed 1 mee. Dit 
leverde een leeftijdsver-
schil op van zo’n 60 jaar 
tussen de oudste (Toon 
Slaets) en de jongste 
(Max Wieland) deelne-
mer in deze klasse. Later 
meer over Max…

De titelverdediger in de 
A-klasse Jan de Jong 
haakte na de wedstrijden 
op de vrijdagavond ge-
blesseerd af en kon zo 
zijn titel(s) niet prolonge-
ren. Om ervoor te zorgen 
dat zijn partner in de he-
rendubbel in ieder geval 

nog een wedstrijd te laten 
spelen op de zaterdag, 
speelde Max van Riet op 
zaterdag zijn dubbelpartij-
en met Berton van As-
seldonk.

Na veel mooie en span-
nende partijen op vrijdag-
avond ging iets voor 10 uur 
op zaterdagmorgen het 
toernooi weer verder. Op 
zaterdag spelen zowel de 
jeugd als de senioren hun 
wedstrijden. 

In de herenenkel A-klasse 
deden zestien heren mee. 
Stan van der Heijden wist 
in de finale Paul van der 
Vegt te verslaan. Stan was 
duidelijk de betere en werd 
zo voor de tweede keer 
clubkampioen.

Bij de dames was er geen 
onderscheid in A -of B-
klasse, omdat er niet zo 

veel deelnemers waren.  
Marieke van Turnhout wist 
alle wedstrijden van de 
halve competitie en deze 
keer ook de finale te win-
nen en werd clubkampi-
oen. Anke van Dijk maakte 
het Marieke nog het moei-
lijkst en werd knap tweede.

Bij de herendubbel in de A-
klasse streden acht kop-
pels om de titel en na veel 
spannende partijen lever-
de dat een finale tussen 
Stan van der Heijden / Paul 
Boelens en Ruud Fransen / 
Ton Slaets op. Stan en 
Paul waren te sterk voor de 
huidige voorzitter en zijn 
voorganger en Stan ging er 
met twee titels vandoor dit 
toernooi. Max van Riet leg-
de samen met zijn partner 
op zaterdag,  Berton van 
Asseldonk, beslag op de 
derde plaats door Paul van 
der Vegt en Arne van de 
Wijdeven te verslaan.

In de B-klasse deden zoals 
gezegd ook de leden van 

het eerste jeugdteam mee 
en dat deden ze met veel 
succes. Max Wieland (12 
jaar oud!) werd clubkampi-
oen Herenenkel B door in 
de finale te winnen van Je-
roen Lutterman. In de 
“Bassenstrijd” om de der-
de plaats bleek Bas Fran-
sen net te sterk voor Bas 
van Lieshout.

In de herendubbel B-klas-
se werd er eerst hussel-
toernooi gespeeld. Op ba-
sis hiervan kwam er een 
finale  tussen Max Wie-
land / Martin Kuijpers en 

Bas Fransen / Jeroen Lut-
terman. Max en Martin 
wisten de spannendste en 
volgens mij de mooiste 
wedstrijd van het toernooi 
uiteindelijk te winnen met 
28-26.

In de damesdubbel A/B-
klasse  deden 10 dames 
en dus vijf koppels mee. 
Marieke Lutterman en Evi 
van Rixtel wisten de titel te 
bemachtigen. Anja Beek-
mans en Evelien Kuijpers 
eindigde n op de tweede 
plaats.

Met negen dames en ne-
gen heren kon er voor het 
eerst sinds jaren bij de ge-
mengd dubbel B weer een 
keer met vaste koppels ge-
speeld worden en hoefde 
de toernooicommissie 
geen Laarbeekschema in 
elkaar te zetten. Paul 
Beekman en Evelien Kuij-
pers bleken het sterkste 
koppel,  Martin Kuijpers en 
Veerle van Riet werden 
tweede bij dit onderdeel.
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HEA 
1 Stan vd Heijden 
2 Paul vd Vegt 
3 Johnny Muller 
4 Harrie vd Vegt 

GDB
1 Paul Beekman/Evelien 
Kuijpers 2 Martin Kuijpers/
Veerle van Riet 3 Bas 
Fransen/Anke van Dijk  4 
Bas van Lieshout/Marieke 
Lutterman 

DEAB 
1 Marieke van Turnhout 
2 Anke van Dijk 
3 Evelien Kuijpers 
4 Anne Kluijtmans 

HEB 
1 Max Wieland 
2 Jeroen Lutterman 
3 Bas Fransen 
4 Bas van Lieshout 

DDAB 
1 Marieke Lutterman/Evi 
van Rixtel 2 Anja Beek-
mans/Evelien Kuijpers 3 
Anne Kluijtmans/Veerle 
van Riet 4 Annie Boetz-
kes/Marieke van Turnhout 

HDB senioren
1 Martin Kuijpers/Max 
Wieland 2 Bas Fransen /
Jeroen Lutterman 3 Paul 
Beekman/Bas van Lies-
hout 4 Gert Lahaije/Theo 
Mouris 

HDA 
1 Paul Boelens/Stan vd 
Heijden 2 Ruud Fransen/
Ton Slaets 3 Berton van 
Asseldonk/Max van Riet 
4 Paul vd Vegt/Arne vd 
Wijdeven 

Uitslagen

De website

www.bcmixed.nl

website@bcmixed.nl

Groeten,
de websitecommissie,
Harrie en Rien

Deel 6; ledenlijst en con-
tact

Onder de menuknop ‘bc.
mixed’ zijn we aangeko-
men bij de items ‘ledenlijst 
en contact’.
Op de pagina ledenlijst 
vind je alle leden van Mixed 

op inschrijfdatum. Boven-
aan de persoon dat het 
langst lid is van Mixed en 
onderaan de nieuwko-
mers. Altijd leuk om zien of 
er nieuwe leden zijn bijge-
komen, momenteel staan 
we op 151 leden.

Het laatste item op de pa-
gina ‘bc.mixed’ is contact. 
Hier vind je het contact-
adressen van de secreta-
ris, de diverse commissies  
en natuurlijk die van het 
bestuur. In het overzicht 
van het bestuur zie je niet 
allen de functies van de di-
verse bestuursleden maar 
ook hun nevenfuncties. 
Elke commissie is door ie-

mand vertegenwoordigd 
uit het bestuur. Altijd ge-
makkelijk als je niet weet 
wie je aan moet spreken.
De knop ‘contact’ zit erg 
ver weg gestopt en het is 
dan ook de bedoeling dat 
deze knop naar de home-
page verhuist. De home-
page zit eigenlijk vol, dus 
daar wordt nog aange-
werkt.

Heb je vragen, opmerkin-
gen of ideeën, laat het ons 
weten.

Sponsors bedankt.
Dank je wel voor het lezen van de Minimiks en speciaal dit stukje. Dankzij onze sponsors 
kunnen we de Minimiks betaalbaar houden. Als klein bedankje terug, zetten we de adverten-
ties op website en in de Minimiks. Dus als je op de website aan het lezen en zoeken bent, kijk 
je dan ook eens naar de sponsors? Misschien een keertje doorklikken naar hun website? Tip: 
laat eens een Minimiks liggen bij de kapper, de huisarts, de tandarts, de bank of ergens an-
ders waar je moet wachten. Op die manier krijgen onze sponsoren wat extra aandacht. En 
het is goed voor de club. 

Koppelstraat 1
5741 GA Beek en Donk

Tel.  0492-450195
s'maandags gesloten
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De officiële opening van 
de nieuwe sporthal d’n Ek-
ker (aan de Wijnkelderweg 
3) vond plaats op 14 mei 
1980. Al eerder had het be-
stuur van Mixed, op uitno-

Sportaccomodaties  Deel 2  door Rien v Kessel

Sporthal ’t Anker   4 juni 
1972 - 14 mei 1980

Op 4 juni kreeg Mixed toe-
stemming van de gemeen-
te om de nieuwe sporthal 
in gebruik te nemen aan de 
Pater Vogelstraat 39. De 
sporthal was een hele 
vooruitgang ten opzichte 
van de gymzaal aan de Ot-
terweg, ondanks de slechts 
drie banen. Een van deze 
drie banen was ook nog 
eens een enkelspelveld. 
Gezien de 25 leden die 
men toen had waren 4 ba-
nen nodig. De zaal was 
veel hoger (7.00m) en er 
was veel meer licht, zodat 
men af was van het bij-
plaatsen van lampen. Ook 
waren er voldoende (af-
sluitbare) douchehokjes 
aanwezig en dat in beide 
kleedlokalen. In die tijd 
was dat vrij nieuw en al-
leen in sporthal de Braak in 
Helmond waren douche-
gelegenheden. Sporthal ’t 
Anker had een eigen be-
heerder, Wim vd. Burgt en 

ook een kantine, wat als 
een grote vooruitgang 

werd gezien.
De nieuwe sport-
hal d’n Ekker zou 
in januari 1979 
geopend wor-
den, maar het 
duurde tot het 
einde van het 
jaar voordat men 
in d’n Ekker kon. 
De leden van 

toen hebben enorm veel 
geduld opgebracht en dat 
was de reden dat alles zo 
goed verlopen is. Vaak wa-
ren er ruim 50 leden in ’t 
Anker en er konden maar 
16 mensen spelen. Er wa-
ren dus lange wachttijden.

Sporthal d’n Ekker 
14 mei 1980 – 28 juni 
2013

diging van de hoofdbe-
heerder van d’n Ekker, 
Wim vd. Burgt, een rond-
leiding gekregen in de 
nieuwe sporthal, ze wisten 
niet wat ze zagen. Het was 
voor Mixed wennen in die 
grote hal, wat een licht en 
wat een ruimte, maar ook 
wat een gekrioel op al die 
banen. Men was het over-
zicht totaal kwijt. In de kan-
tine waren Ron en Mia 
Muller de nieuwe beheer-
ders. Men miste de beslo-
ten sfeer van de bar in ’t 
Anker en de lagere prijzen 
voor een consumpties. De 
nieuwe sporthal had tien 
banen, men kon daar in 
grotere groepen trainen en 
dan bleven er toch vol-
doende vrije banen over. 
Er was een vaste beheer-
der aanwezig. De sporthal 

was zo interes-
sant voor de 
jeugd dat nie-
mand nog tijd 
had om de trai-
ning. Al die 
ruimtes, gan-
gen en trappen 
moesten wor-
den ontdekt en 
dus geen tijd 

voor trainen. Men ging dus 
met de jeugd weer terug 
naar ’t Anker. Dat was voor 
de begeleiding erg lastig 
omdat ze na de jeugdtrai-
ning snel naar d’n Ekker 

moesten voor hun eigen 
training. Toch heeft het een 
jaar geduurd voordat ook 
de jeugd in d´n Ekker ging 
spelen.

Nieuwe sporthal   
16 augustus 2013
 - heden

In 2011 kwamen er plan-
nen om op de plaats van 
d’n Ekker woningen te bou-
wen. Bovendien was de 

bestaande sporthal verou-
derd en dringend aan ver-
vanging toe. Door de ge-
meente Laarbeek werd 
daarom het plan ‘Com-
manderij College voor 
voortgezet middelbaar be-
roepsonderwijs en sport-

hal D’n Ekker’ 
ontwikkeld op 
de hoek Lies-
houtseweg/ Mu-
zenlaan. In de 
ontwerpfase is 
nauw overleg 
geweest met 
gebruikers van-
uit het onder-
wijsveld en ver-

tegenwoordigers van de 
sportverenigingen. Het 
bestuur van Mixed heeft 
diverse vergadering bijge-

woond met de gemeente 
over met name de indeling 
van de zaal. Uiteindelijk 
kreeg de zaal 10 banen 
verdeeld over 4 zaaldelen. 
Die indeling bleek toch on-
gunstig te zijn, en daar-
door kwam de zaalhuur 
€1000,00 hoger uit. Beslo-
ten werd dat de gemeente 
daar de helft van zou bijbe-
talen. Het is een prachtig 
gebouw geworden op een 
markante locatie dat Mixed 
na de vakantie kon betrek-
ken.
Na het betrekken van de 
nieuwe sporthal mag Hein 
van Vijfeijken zich de eer 
toe-eigenen dat hij in alle 
vijf de sportaccommoda-
ties van Mixed heeft ge-
speeld.
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Yonex Dutch Open.....   door Ruud Fransen

Van 8 t/m 13 oktober kon 
men in het topsportcen-
trum in Almere genieten 
van topbadminton tijdens 
de Yonex Dutch Open.
Als voorzitter van de HBB 
had ik het geluk om voor dit 
evenement een VIP-uitno-
diging te krijgen voor de fi-
naledag, zondag 13 okto-
ber. Gelukkig was deze 
uitnodiging met introducee 
zodat ook Marlie gezellig 
mee kon gaan. Aangezien 
we ook een deel wilden 
zien van de clinics die wer-
den gehouden zijn we 
vroeg van huis gegaan om 
al om 10.00 uur in Almere 
te zijn. Ondanks dat er vol-
gens Marlie enkele basis-
fouten werden gemaakt 
door de trainers van de cli-
nics (het liefst was ze dat 
ook aan de spelers v.h. Ne-
derlands team gaan vertel-
len), was het plezier van de 

deelne-
mers aan 
de clinics 
mooi om 
te zien.
Om 11.45 
uur wer-
den we 
verwacht 
in de vip-
ruimte 
voor een 
wel-
komst-
woord 

door de voorzitter van 
Badminton Nederland, de 
heer Clemens Wortel. Al 
snel bleek dat we in goed 
gezelschap verkeerden.
We hebben de lunch ge-
noten samen met de am-
bassadeur van China, de 
burgemeester van Almere 
(Mw. Jorritsma), de voor-
zitter van de internationale 
badmintonbond (Paul- 

Erik Hoyer) en nog vele 
anderen.
Na de prima lunch waren 
we net op tijd op het VIP-
terras om de wedstrijden 
te kunnen volgen.

Allereerst een fantastisch 
GD, gewonnen door een 
koppel uit Singapore (Dan-
ny Bawa Chrisnanta +Yu 
Yan Vanessa Neo).
Hierna volgde de finale in 
het HE, een onderonsje 
tussen 2 mannen uit Hong-
Kong, gewonnen door Nan 

Zie je dat,
 Die voorzitter 

van ons is goed 
bezig!

Hoe houd je
je racket vast??

Rustig blijven! moeilijk
Whee

Zo?

Vrijwilliger bij BC Mixed.

Welkom op de Algemene Leden vergadering

Goeie opkomst! Dat doet ie 
goed!

     Trots op 
onze vrijwilligers

Organisatie kaderavond.....

Dit 
moet
in de
Laar-

beeker

Public relations......

Toon Boetzkes

25 jaar lid

Bestuur......

Ton 
Slaets?

wordt vervolgt....

Geen betere besteding voor de zon-
dagmorgen dan jeugdbegeleiding in             

de zaal

 Heb jij de
     deur thuis op  

         slot  gedaan 
          Ton?          

Och ja, heb
       je even dan zal

             ik je dat eens    
                         haarfijn  
                       uitleggen!

Wow, wat een druk
baasje. Wie zitten er 
  nog meer in het bestuur, 
               en wat 
                   zijn hun taken?

Begeleiden jeugdteam....

Tijdens de jeugdtraining....
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Kwizut,  een korte update

Op vrijdag 18 oktober jl. 
hebben de organisatie van 
Kwizut en BC Mixed offici-
eel hun samenwerking be-
krachtigd met het onderte-
kenen van de samenwer-
kingsovereenkomst. BC 
Mixed wordt vertegen-
woordigd door Anja Beek-
mans en Ton Slaets. Wat 
hebben zij tot nu toe ge-
daan? Al maanden gele-
den heeft het contact tus-
sen de organisatie van 
Kwizut en BC Mixed ertoe 
geleid dat zij naar elkaar 
de intentie hebben uitge-
sproken om samen de 
prijsuitreiking op 11 januari 
2014 te organiseren. Om 

hierover goede afspraken 
te maken zijn er een aantal 
zaken vastgelegd in een 
samenwerkingsovereen-
komst. Hierin staat wat de 
organisatie van Kwizut van 
ons verwacht en anders-
om. Het komt er in het kort 
op neer dat de organisatie 
van Kwizut alles regelt 
voor die avond zoals bij-
voorbeeld de bars, de 
drank, inrichting van de 
zaal en de band. Wij als 
BC Mixed moeten ervoor 
zorgen dat we genoeg 
man- en vrouwkracht re-
gelen om alles mee op te 
bouwen, in te richten, ie-
dereen van drank te voor-

zien, de jassen op te han-
gen en weer mee te geven, 
alles op te ruimen en zo 
nog wel wat meer taken.
Anja en Ton zijn al enkele 
weken bezig om persoon-
lijk aan Mixedleden en be-
trokkenen te vragen of ze 
tijdens dat weekend mee 
willen helpen. Daar is tot 
nu toe massaal op gerea-
geerd. Maar we kunnen 
natuurlijk altijd extra hulp 
gebruiken. Dus als je je 
nog niet hebt aangemeld 
en je wilt Mixed meehel-
pen met het organiseren 
van dit geweldige evene-
ment, geef het dan even 
door aan Anja of Ton. Je 
hoeft niet alle dagen be-
schikbaar te zijn. Als je al-
leen op zaterdagavond 
kunt helpen, of op zondag 
dan is dat ook prima. We 
horen het graag en we 
houden jullie via de Mini-
miks op de hoogte van de 
ontwikkelingen.
Groetjes van Anja en Ton

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, warm-

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

Wei.
Na de HE stond het DE op 
het programma, de pas 
17-jarige Busanan Ong-
bumrungpan uit Thailand 
speelde een werkelijk ge-
weldige partij tegen Jang 
Wu uit Singapore en werd 
dan ook terecht de winna-
res.
De finale in de DD werd 
gespeeld door koppels uit 
China en Indonesië, hier-
voor waren de leden van 
de Chinese ambassade en 
de Indonesische ambas-
sade gekomen. Na een 
mooie strijd werd deze 
wedstrijd toch vrij overtui-
gend gewonnen door Het 
Chinese duo Yixin Bao/Jin-
hua Tang.

De laatste 
wedstrijd 
van de dag, 
de HD, ging 
tussen 
twee kop-
pels uit In-
donesië, na 
een hele 
mooie drie-
setter stap-
ten de he-
ren Wahyu 
Nayaka 
Arya Pankaryanira + Ade 
Yusuf als zeer blije win-
naars van de baan.
Nadat Marlie nog had bij-
gepraat met de directeur 
van BN, Gert-Jan Vene-
kamp, die ze goed kent van 
haar trainingsopleiding en 

ik de banden met onze be-
vriende bonden, de RBB 
en BBF heb aangehaald, 
gingen we voldaan op weg 
naar huis. Over het eten bij 
de meest ranzige friettent 
in Hilversum zullen we het 
verder maar niet hebben.
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Badminton Nederland nieuws
Badminton Nederland.
Opgericht in 1931 door 
een groep tennissers, 
die in de winter, toen  
tennis niet mogelijk was, 
toch bezig wilden zijn, 
maar dan binnenshuis. 
De naam was toen: Ne-
derlandse badminton 
Bond afgekort NBB. De 
grote bloei kwam na de 
tweede wereldoorlog. In 
de jaren ’90 had de NBB 
een ledenaantal van ruim 
90.000. 

Ook waren er toen veel be-
kende badmintonners, Joke 
van Beusekom, Rob en Mar-
jan Ridder, later kwamen 
Eline Coene en uit het zui-
den, Erica van Dijck en Ju-
dith Meulendijks.
Uit het buitenland Mia  Audi-
na  en Yao Yie (China, ge-
trouwd met Eric Pang)  en 
Dicky Palyama. Op Eric 
Pang na (30) zijn al deze 
spelers gestopt en moet er 
een nieuwe generatie op 
staan.
Helaas is dat nog niet zo ver, 
zoals te zien was op de laat-
ste Dutch open in Almere. 
Niemand wist in het enkel-
spel door te dringen tot het 
eindtoernooi. (Uitgezonderd 
de bekende namen Pang en 
Palyama, maar die waren al 
geplaatst). 

Duinwijck uit Haarlem is de 
oudste en meest bekende 

badmintonclub in Neder-
land. Rob Ridder, negen-
voudig Nederlands kampi-
oen komt daar vandaan. 
Ook is het de vereniging 
met de meeste landstitels.

Het grote ledenaantal is er 
niet meer, de NBB heeft, in-
tussen onder de naam: B.
Nl. (Badminton Nederland) 
nog maar 50.000 leden en 
behoort niet meer bij de tien 
grootste bonden in Neder-
land. 
Badminton is minder popu-
lair dan vroeger, dat merken 
alle badmintonverenigin-
gen, dus komt er minder 
geld beschikbaar, maar ook 
de prestaties worden min-
der, dus minder op TV en 
minder bekendheid. 
Niemand kent nog de na-
men van de topspelers en 
speelsters, toch speelt een 
aantal daarvan in het bui-
tenland, waar meer te ver-
dienen valt

De Carlton competitie be-
staat uit tien teams, waar-
van de meeste uit het wes-
ten komen, hoewel, ook 
twee teams uit Limburg. 
Dan zijn BC Roostere, 
waarvan een oudtrainer van 
Mixed, Igo Jongen, de 
touwtjes in handen heeft en 
BC Victoria uit Hoensbroek.
Uit Haarlem komt het meest 
bekende team Duinwijck, 
dat nu 65 jaar bestaat.

Dekker Almere is de nieuwe 
koploper in de Carlton Ere-
divisie. De Flevolanders 
heroverden de koppositie 
door de topper tegen DKC 
uit Den Haag met maar liefst 
7-1 te winnen.
Regerend landskampioen 
BC Amersfoort kwam thuis 
tegen Slotermeer niet ver-
der dan een 4-4 gelijkspel. 
Van Zundert/Velo schoof 
door een 6-2 overwinning 
op het Limburgse Roosterse 
op naar de tweede plek ach-
ter Almere, met slechts één 
punt achterstand.

Voor TFS Barendrecht 
wordt het een lastig seizoen. 
De Zuid-Hollanders verlo-
ren zaterdag in eigen huis 
met 0-8 van BC Victoria en 
zag Van Zijderveld met 1-7 
verliezen van Duinwijck. Het 
verschil tussen hekkenslui-
ter Barendrecht en de num-
mer negen, Van Zijderveld, 
bedraagt inmiddels al negen 
punten.

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

8-46
8-45
8-44
8-41
8-35
8-32
8-27
8-25
8-17
8-8

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?

Het belangrijkste item van 
deze maand was zonder 
meer de invoering van het 
HBB-reglement over de te 
dragen kleding tijdens bad-
mintonwedstrijden.

Spelers, zowel jeugd als 
senioren die aan de com-
petitiewedstrijden deel-
nemen dienen badmin-
tonkleding te dragen. 
Dit houdt in:
Een overwegend wit 
shirt met daaronder een 
korte broek/rok in de 
kleur blauw of wit. 

Het Mixedbestuur onder 
voorzitterschap van Willem 
Jan van Ham was geen 
voorstander van dit opge-
legde reglement, maar de 
meerderheid van de leden-
vergadering keurde dit re-
glement wel goed, dus BC 
Mixed moet zich aanpas-
sen. De boete die opge-
legd kan worden bij afwij-
kende kleding bedraagt 25 
gulden. Duidelijk werd ge-
steld dat de boetes voor 
eigen rekening zijn.

De eerste voorbereidingen 
voor de jeugdkampweek-
enden van BC Mixed zijn 
begonnen in november 
1988. Ook is toen de z.g. 
wachtgeldregeling afge-
schaft. (later vervangen 

door niet spelend lid) 
Er werd nog steeds ge-
speeld met de Carltonshut-
tles met rubber dop (Carl-
ton medium blue).
Rien van Kesssel nam 
maatregelen tegen het 
hoge aantal fietsendief-
stallen. Hij schreef een 
brief aan de wethouder. 
Met succes, de fietsen 
staan sindsdien op een 
goed verlichte plek. 

Humor is nog steeds be-
langrijk in het clublad. 
Uit Invallen, een combina-
tie van nonsens en wijs-
heid:

“Als er hier en daar een 
regenbui valt, regent het 
overal!

Uit het is nooit goed:
Het is met die dingen zo. 
Kom je te laat op een ver-
gadering, dan geef je een 
slecht voorbeeld. Kom je te 
vroeg, dan ben je een 
rondneuzer, of blij thuis 
weg te zijn. Of heb je suc-
ces, dan heb je altijd gelijk 
gehad. Loopt het mis, dat 
weet iedereen het je te ver-
tellen!

Uit Even Lachen:
“Tante, doe je ogen eens 
dicht!” 
“Waarom jongen?”

“Papa heeft gezegd, dat 
als jij je ogen sluit, wij een 
nieuwe auto krijgen!”  

Een aparte rubriek: Men-
sen wier namen begrippen 
werden, zoals Charles C 
Boycott. 
Hij was belast met het in-
nen van de pachtsommen 
van arme boeren in Ier-
land.Deze man werd door 
de pachters volkomen ge-
negeerd of GEBOYCOTT.
Andere bekende namen: 
Diesel, Guillotin, Lynch, Ni-
cotin enz. 

Dan was er nog het geval 
met de fietsendiefstal. Een 
echtpaar ging op vrijdag-
avond eerder naar huis 
omdat ze naar een feestje 
moesten. Buiten gekomen 
zagen ze dat, in het don-
ker, enkele jongens aan 
fietsen zaten te rommelen. 
Toen die zagen dat er ie-
mand aankwam renden ze 
weg. 
Helemaal goed ging dat 
toch niet, want een 14 of 
15 jarig meisje stond blijk-
baar aan de andere kant 
van de sporthal op de uit-
kijk. Zij kon niet meer weg 
en werd mee naar binnen 
genomen. De politie werd 
gebeld en die heeft de 
zaak verder in behande-
ling genomen. 
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Daar we (Annie en ik) met 
vakantie waren kan ik geen 
ooggetuigenverslag doen 
maar middels informatie 
zal ik proberen om de wed-
strijden zo goed als moge-
lijk weer te geven. 
 
Een nieuwe competitie, 
een nieuwe sporthal, en 
een nieuw teamlid namelijk 
Tiny. Martin is naar de der-
de klasse en Tiny heeft zijn 
plaats ingenomen waar we 
bijzonder blij mee zijn. We 
kennen Tiny al wat 
langer dan vandaag en we-
ten dus dat we er een hele 
goede bij hebben gekre-
gen. Met dit team moet het 
ook deze competitie weer 
lukken om bovenaan mee 
te draaien ondanks (of 
dankzij) dat alle teamleden 
opa of oma zijn op een na 
en dat is Anja. (maar ik heb 
begrepen dat er aan wordt 
gewerkt). Verder hebben 
we ook nog goede reserve-
spelers met name Dora, 
Toon B, en Laurens. 
 
In het eerste GD speelden 
Annie en Toon, geen 
vreemden voor elkaar 
zoals we weten ze kennen 
elkaar zowel van binnen 
als van buiten en dit hield 
in dat de wedstrijd een 
mooi verloop had. Waar de 
spelers wel moeite mee 

waard gezien zijn grote 
operatie die hij achter de 
rug heeft, Toon een groot 
compliment en een voor-
beeld voor velen. 
 
Het tweede GD, zoals vo-
rige competitie, met Betsie 
en Theo, dat deze al lan-
ger met elkaar (badmin-
ton)spelen is duidelijk 
zichtbaar. Ze vullen elkaar 
goed aan en wisten de te-
genstanders goed onder 
druk te zetten en wel zoda-
nig dat ze er geen kind aan 
hadden dit blijkt uit de 
uitslag 09-21 en 10-21. 
 
Betsie en Annie namen 
het DD voor hun rekening, 
in deze combinatie heb-
ben ze vorige competitie 
vele tegenstandsters tot 
wanhoop 
gedreven of dit nu ook zou 
lukken? De wedstrijd was 

hadden waren hoge shut-
tles die zijn blijkbaar 
moeilijk in te schatten 
i.v.m. het licht in de hal. 
Helaas konden de Miksers 
de wedstrijd niet naar zich 
toe trekken en moesten ze 
de winst aan Gemert laten 
met 21-13 en 21-18 on-
danks verlies een goede 
partij. Dat Toon B weer 
een competitiewedstrijd 
kan en wil spelen is alleen 
al een groot compliment

geheel in evenwicht. De 
Gemert dames gaven heel 
goed partij maar toch 
moesten ze buigen voor de 
Miksdames en wel met 19-
21 en 18-21. 
 
Het HD was voor rekening 
van onze nieuwe speler 
Tiny samen met Toon 
Boetzkes. Dat dit een sterk 
koppel is weten we van de 
trainingen op vrijdag. 
Zowel Tiny als Toon spe-
len met veel inzicht en er-
varing en daardoor wisten 
ze ook deze wedstrijd in 
hun voordeel te beslissen. 
Toch mooi deze twee (oud-
jes) aan het werk te zien en 
hoe. Ze pakken de wed-
strijd met 17-21 en 15-21.  

Nu het eerste HE, dit is 
voor Tiny de vuurdoop 
daar hij als eerste heer 
moet spelen, misschien 
toch een beetje zenuwach-
tig in het begin, want de 
tegenstander komt meteen 
met 6 punten voor. Maar 
gaande de wedstrijd neemt 
Tiny het heft in handen en 
laat de tegenstander alle 
hoeken en gaten zien van 
de nieuwe hal maar vooral 
het veld.Met 14-21 en 07-
21 spreekt het voor zich, 
Tiny proficiat. 
 

Gemert 8 - Mixed 6   door Toon Slaets

Nog zonder Tonny, maar 
weer met Lisa begonnen 
we tegen een tegenstan-
der die ook nog geen wed-
strijd had gewonnen. Doel-

Mixed 5 - Con Brio 9  door Peter van Leuken

saldo van ons en van de 
tegenstander voor de wed-
strijd -6. Dat het een gelijke 
tegenstander betrof, bleek 
wel uit het feit dat we zes 

driesetters hebben 
gespeeld. Peter en 
Evi verloren de eer-
ste GD net in de 
derde set. Martin en 
Kristie deden het 
beter en wonnen in 
de derde set. Gelij-
ke stand tot zover. 
Peter en Martin kre-
gen in de HD de te-
genstander ook pas 
na drie sets op de 

knieën. Lisa en Kristie 
wonnen op vechtlust de 
DD, natuurlijk, in drie set. 
Tussenstand 3-1. Peter 
verloor op twee punten zijn 
HE, maar Evi maakte dit 
weer goed door de DE te 
winnen met 23-21, 18-21, 
21-19. Martin en Lisa zorg-
den voor het vijfde en zes-
de punt door hun singles 
eenvoudig in twee sets te 
winnen.

Moe, maar voldaan met 
een overwinning op zak op 
weg naar de volgende 
overwinning.

PARTY RENT SERVICE
Het ideale verhuurbedrijf

voor al uw party’s en 
evenementen

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

Binnendijk 2
5705 CH  HELMOND
Tel. 0492 - 544078

Correspondentieadres:
PARTY RENT SERVICE
Postbus 884 
5700 AW  HELMOND
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Mixed 6 pakt de 
volle winst op 
Mierlo 7

Het gehele team was deze 
keer weer kompleet, Anja 
was weer terug van haar 
blessure en Toon was weer 
terug van de zoveelste va-
kantie. Het was overigens 
een bijzondere dag daar 

zitter (minne maat) en zijn 
charmante vrouw, grote 
kleine Ruud, de lieftallige 
vrouw van de voorzitter 
van de HBB (Marlies), ons 
Maried en uw verslagleg-
ger. Kleine grote Ruud was 
verhinderd door een rug-
kwelling. De bank was zijn 
lot en de telefoon zijn lifeli-
ne met ons.
Er werden ons twee speel-
velden tegelijk aangebo-
den. Baan 10 en baan 9. 
Allebei banen die zelfs 
door Afrika geweigerd wer-
den bij een inzameling. 
Ruudje en Marlie en Ton 
en Mariedje speelden dus 
tegelijk. Mooie wedstrij-
den, goed spel, strakke 
services, weinig smashes 
maar veel melodische 
oohs en aahs van de 
scheidsrechter. 5 Sets ver-
der stonden we met 2-0 
voor. Hafijn, hafijn, een 
borrel van florijn. Hoe sim-
pel kan het zijn?

De HD van de voorzitter en 
uw schrijfmaatje verliep 
voorspoedig. Waar ge-
vreesd werd voor een 
tweesetter werd de wed-
strijd een tweesetter. De 
DD werd een driesetter. De 
eerste voor onze mixers, 
de tweede voor de bruan-
gers. Voda, voda, voda, 
voor geld. 3-1 voor ons. 
Ruudje ging aan de single. 
Hop, flap en hij was er. De 
tweede set zelfs met een 
walsbonus. Lekker veel 
punten voor de mixmana-
ger. Jammer dat ik Ruudje 
daar niet in heb staan. Ons 
Mariedje speelde een zwa-
re partij in haar enkelspel. 
Ze hield er een zere linker-
bil aan over. Sterke tegen-
standster. Uw tikvriend had 
niet veel moeite aan Arnold 
de sympathieke. We ston-
den voor met 5-2. Koning 
keizer admiraal, popla ge-
bruiken ze allemaal.
Monika speelde sterk en 

blessurevrij tegen ons Ri-
anneke. Mooie wedstrijd 
en weer een driesetter. 
Knap gespeeld van beide. 
Eindstand 5-3. Alle verlo-
ren partijen in drie sets dus 
goed partij gegeven. Snel 
onder de douche. Geen 
angst voor legionairszieke-
bacterie want die gaan al 
dood onder de 100 gra-
den. Potdosie wat een 
hete douche.
Toen werd de kantine, par-
don het restaurant, getest. 
Het aanwezige personeel 
had het er maar moeilijk 
mee. Mijn portemonnee 
trouwens ook. De porties 
bittergarnituur werden af-
geteld bezorgd. 9 stuks 
balletjes. Slimme keuze 
wanneer je team uit 3 per-
sonen bestaat. Iedere an-
dere combinatie staat ga-
rant voor huilpartijen. Ach 
ja, zij moeten ook wennen.
En zo sloten we af. Ieder-
een blij

Mixed 6 - Mierlo 7 door Toon Slaets

onze Annie jarig was en 
wat is dan een mooier ca-
deau dan met 8-0 winnen. 
Annie werd 26 ??? Dit ver-
dient uitleg en wel als volgt. 
Je hebt de twee daarna 
krijg je de tienden die maal 
zes is zestig, dus wordt An-
nie twee plus zestig en dat 
schrijf je als 26 je kunt er 
ook 62 van maken dit komt 
dichter in de buurt. Annie 

alsnog proficiat namens 
het gehele team. 
 
Nu dan de wedstrijd, zoals 
gewoonlijk beginnen Annie 
en Toon met het GD dus 
ook deze keer, voor Toon 
was het de eerste keer dat 
hij in de nieuwe hal speel-
de dus dat was wel even 
wennen. De wedstrijd be-
gon een beetje rommelig 

Mixed 2 - Sm Bruang 2 door Arne van de Wijdeven

Beleef de dag van je leven 
in de Flevohof. Flevo, flevo, 
flevooohof.
Wat heeft dat nou met bad-
minton te maken? Hele-

maal niks. Ik had dit recla-
meliedje in mijn hoofd bij 
aanvang van de wedstrijd 
tegen Smashing Bruang.
Het zeer sympathieke 

team uit Eindhoven was 
onze tegenstander voor 
onze tweede en hun eer-
ste wedstrijd in de over-
gangsklasse.
Wat een leuk team, mooie 
shirts, fijn inslaan, leuke 
dames en heren met exoti-
sche namen. Didi, Roelie, 
Ryjanne, Hedi, Jody en 
Arnold. Ok, de laatste is 
geen exotische naam. Wel 
een aardige kerel.
Goed gezien, panties van 
sorbella. Nog zo'n oude re-
clameboodschap.
Vandaag speelde de voor

Betsie treedt aan als eer-
ste dame in het DE, in de 
vorige competitie 
speelde ze sterk dus waar-
om ook nu niet. Vanaf het 
begin neemt ze de wed-
strijd in handen en zet ze 
druk op de Gemertdame 
welke 
overigens wel een goede 
harde slag in huis had 
maar daar alleen kom je er 
niet mee.Betsie pakt de 
partij met 08-21 en 11-21 
duidelijke cijfers. 
 
Nu Theo, vorig jaar als eer-
ste heer nu als tweede 
heer in het HE, hij begint 
voortvarend aan de wed-
strijd en speelt een goede 
partij neemt de winst met 
18-21. In de tweede set 
wordt de Gemertheer 

wat sterker en Theo moet 
zijn meerdere erkennen 
de partij gaat naar Gemert 
met 21-14. Een derde set 
is dus beslissend, hierin 
blijkt dat Theo vooral in de 
tweede set wat veel heeft 
moeten geven want 
gaande de wedstrijd treed 
de vermoeidheid steeds 
meer op. Hij geeft 
wat hij kan maar helaas, 
de pijp was leeg zo schreef 
Anja, ja en dan 
houd het op, maar Theo er 
komen er nog meer dus 
niets aan de hand.  
Nu als laatste is Annie aan 
de beurt met haar DE, vo-
rig jaar heeft ze bijna alle 
wedstrijden gewonnen 
dus hoge verwachtingen. 
De eerste 
set liep goed en Annie was 

de betere. In de tweede 
set ging het goed 
tegen elkaar op, de punten 
vielen over en weer 18-18, 
19-19, 19-20, 
20-20, 20-21, 21-21, maar 
toen 21-22 en 21-23 dus 
Annie wint de partij met 
14-21 en 21-23, het was 
een spannende aangele-
genheid. 
 
Al met Al een mooie wed-
strijd en een goed resul-
taat een mooie 6-2 
overwinning van Mixed 6. 
Laat de volgende maar ko-
men. p/s. Anja kon vanwe-
ge een blessure niet mee-
doen maar is er beslist 
volgende keer weer bij
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Zo. Nu eerst
een Bavaria

Die neem ik
met m’n forehand

thuis ook nog verbouwen grote klasse. 
 
Betsie neemt het eerste DE voor haar reke-
ning, als ze de vorm van vorig jaar 
doorzet is ze moeilijk te verslaan. Ze begint 
goed met een diepe service en daar had 
haar tegenstandster moeite mee ze neemt 
dan ook meteen een ruime voorsprong. De 
Mierlodame komt nog wel wat terug maar 
21-14 zijn duidelijke cijfers toch.In de twee-
de set een zelfde spelbeeld en Betsie pakt 
haar partij met 21-11, een sterke partij Bet-
sie proficiat. 
Theo neemt dit jaar het tweede HE voor 
zijn rekening, hij heeft al regelmatig dicht 
bij een overwinning gezeten dus het moet 
er een keer van komen 
misschien dan deze keer. Beide spelers 
geven elkaar geen duimbreed toe dan de 
een, een puntje voor dan weer de ander 
echter op een stand van 18-18 wordt zijn 
tegenstander wat ongeduldig en gaat daar-
door fouten maken tel daar nog een puntje 
bij van Theo zelf en de winst is binnen met 
21-18. In de tweede set eenzelfde spel-
beeld maar nu komt Theo met 18-19 achter 
en wordt het wel krap, maar Theo blijft we-
derom kalm en weer gaat zijn tegenstander 
forceren wat hem de wedstrijd gaat kosten 
Theo pakt ook de tweede set met 21-19. 
Een prima partij Theo er komen er nog 
meer die zich op jou stuk gaan bijten let 
maar op. 
Nu als laatste de jarige Annie met het laat-
ste DE. Wat moet je van deze partij zeggen 
laten we het kort houden 21-2 en 21-3, 
deze cijfers spreken voor zich. De mierlo-
dame had totaal geen kans en ging meteen 
naar hun trainer om te zeggen dat ze 
moesten trainen op de single dit lijkt me 
niet overbodig. 
 
Hiermee pakt Mixed 6 de volle 8 punten en 
doet weer mee boven in de ranglijst, op 13-
11 is Phoenix aan de beurt wie weet wat er 
dan gaat gebeuren. 
  
 
 

over en weer werden fou-
ten gemaakt en regelmatig 
hoorde je 
ikzieumnie, of ikbenumfi-
naalkwijt. Maar naarmate 
de wedstrijd vorderde werd 
het beter de miksers had-
den wel de overhand maar 
moesten alle zeilen 
bijzetten daar de 
Mierlonaren steeds 
weer terug kwamen. 
Bij een stand van 
18-18 pakken de 
Mierlonaren de laat-
ste punten en met 
18-21 ging de set 
naar 
Mierlo. In de tweede 
set waren Annie en 
Toon de betere par-
tij ze pakken de set 
met 21-11. Dus een derde 
nodig voor de beslissing, 
ook deze set ging naar 
Mixed met 21-17 en was 
daarom de eerste partij 
binnen. 
 
Inmiddels waren Anja en 
Theo op een andere baan 
bezig met hun GD, het was 
een levendige partij maar 
de Miksers waren toch de 
betere ze winnen de eerste 
set met 21-15. Kat in het 
bakkie zou je zeggen maar 
dit was niet het geval. In de 
tweede set was een ver-
lenging nodig voor de winst 
maar Anja en Theo bleven 
kalm en pakken de set met 
24-22. Goed gedaan profi-
ciat. 
Hierna het HD, vorig jaar 
met Martien geen enkele 

partij verloren en dit willen 
Tiny en Toon ook dit jaar 
evenaren, in de eerste set 
was het even aftasten wat 
de tegenstander in huis 
had en dat hadden die 
twee oude rotten al snel in 
de gaten.Zonder al te veel 
moeite pakken ze de eer-

ste set met 21-14. Nu ze 
eenmaal wisten hoe het 
haasje hoestte deden ze 
er nog een tandje bij en 
pakken de tweede set met 
let wel 21-6. Goed gedaan 
al zeg ik het zelf. 
 
Annie en Betsie nemen 
het DD voor hun rekening, 
dat ze samen een goed 
koppel vormen weten we 
van vorig jaar bijna alle 
partijen gewonnen. In het 
eerste deel van de set 
ging de wedstrijd aardig 
tegen elkaar op maar 
naarmate de wedstrijd vor-
derde kregen de Mixed 
dames meer en meer de 
overhand ze winnen de 
eerste set met 21-14. In de 
tweede set speelden ze de 
Mierlo dames 

totaal van het veld wat 
blijkt uit de setstand 21-6. 
Een prima partij dames. 
 
Tiny is klaar voor zijn en-
kelspel, in de vorige wed-
strijd wist hij zijn tegen-
stander zijn wil op te leg-
gen maar nu had hij een 

jonkie tegen die 
niet deed wat Tiny 
wilde en daardoor 
bleven de punten 
over en weer val-
len. Maar de meer 
ervaren Tiny liet 
niks aanbranden 
hij pakt de eerste 
set met 21-19. In 
de tweede set 
heeft Tiny meer 
grip op de zaak hij 

stuurt zijn tegenstander re-
gelmatig het zogenaamde 
bos is om shuttles op te 
rapen en wint de tweede 
set met 21-11. Goed ge-
daan Tiny zo spelen en  
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Uitslagen
02-10 Ganzeveer 2 - Mixed 2 4-4

Sm Bruang 3 - Mixed 3 3-5

Gemert 8 - Mixed 6 2-6

09-10 Mierlo 1 - Mixed 1 2-6

Mierlo 4 - Mixed 4 5-3

Phoenix 4 - Mixed 5 5-3

23-10 Mixed 1 - Gemert 2 3-5

Mixed 2 - Sm Bruang 2 5-3

Mixed 6 - Mierlo 7 8-0

30-10 Mixed 3 - Gemert 3 5-3

Mixed 4 - Ganzeveer 4 4-4

Mixed 5 - Con Brio 9 6-2

06-11 Con Brio 2 - Mixed 1 3-5

Eindhoven 1 - Mixed 3 3-5

13-11 Phoenix 5 - Mixed 6 0-8

Dommelen 1 - Mixed 2 3-5

Dommelen 2 - Mixed 4 6-2

14-11 Mixed 1 -Con Brio 1 3-5

Programma en uitslagen senioren

Programma  nov. - dec.  2013
wo 20-11 Mixed 3 -Con Brio 6 2

wo 20-11 Ganzeveer 5 -Mixed 5 10

wo 11-12 Gemert 1 -Mixed 1 12

wo 11-12 Mixed 4 -Brabantia 4 1

wo 11-12 Mixed 6 -BC 85 3 3

do 12-12 Mixed 2 -Brabantia 2 1

wo 18-12 Ganzeveer 3 -Mixed 3 1

wo 18-12 Fair Play 2 -Mixed 4 10

wo 18-12 Mixed 5 -Gemert 7 5

wo 18-12 Ganzeveer 6 -Mixed 6 14

PEDICURE
A.R. MEIJERS

 Voet- en schoenkundig

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

Mixed 1 - Gemert 2  door Stan vd Heijden

Mixed 1 mocht  het opne-
men tegen het jonge fana-
tieke team Zjumèr 2.
Nu was onze gemiddelde 
leeftijd ook weer wat lager 
geworden gezien het feit 
dat Ilse erbij is gekomen en 
Rene niet mee kon doen. 
(Sorry Rene ;-)) Maar dat 
het een zware pot zou wor-
den hadden we vooraf al 
ingeschat. De eerste GD 
(Astrid en Stan) ging he-
laas naar Zjumèr. Jan en 
Ellen deden het echter be-
ter, zij zorgden ervoor dat 
het weer 1-1 werd.  Toen 
de herendubbel. Jan en 
Stan mochten aan de bak.. 
Man man, wat een hark-
partij… Punt voor punt gin-
gen ze langzaam naar het 
einde van de derde set. 
Gelukkig in het voordeel 
voor Mixed. De damesdub-
bel werd gespeeld door 
Ilse en Astrid. Hoewel ze 
de tweede set zeer gemak-
kelijk met 21-6 hadden ge-
wonnen ging de winst he-
laas toch naar Zjumèr. 
Goed.. we hadden bij aan-

vang van de avond het ge-
voel dat we de punten in 
de dubbels in ieder geval 
moesten halen. Daar 
bleek uiteindelijk weinig 
van terecht te zijn geko-
men, tussenstand 2-2.
Stan mocht in de herenen-
kel tegen Pim Verlangen. 
Hij kon echter alleen maar 
naar de winst Verlangen, 
Pim ging er in 2 sets met 
de winst van door. Ellen 
mocht singelen tegen Re-
becca Verhofstadt, dit 
werd een taaie 3 setter 
waarbij Rebecca op het 
nippertje aan het langste 

eind trok. Onze Jan mocht 
singelen tegen de onver-
moeibare Tim Hectors. De 
eerste set ging naar Jan. 
Een knappe prestatie ge-
zien het feit dat je Tim niet 
op één enkel teken van 
vermoeidheid kunt betrap-
pen. Die jongen gaat on-
vermoeibaar door… De 
tweede en derde waren in 
het voordeel voor Tim. 
Tot nu toe was het dus 5-2 
voor Zjumèr. De laatste 
kans om de pijnlijke stand 
om te buigen naar een iets 
positievere einstand was 
voor ons Ilse.
Ilse mocht tegen Amy 
gaan battelen. Waar Ilse 
de eerste set in de verle-
ning nipt verloor, haalde ze 
de tweede en derde set vrij 
overtuigend binnen. Klas-
seprestatie waarmee de 
eindstand uitkwam op 5-3 
voor Zjumèr.  
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Fitland Gemert BV
Vic. van der Asdonckstraat 55
5421 VB   Gemert
Tel.: (0492) 36 17 51

Auto en Motorrijschool 

DE JONG

Akkermuntstraat 16
5741 VK  Beek en Donk

Tel.: 0492-462911

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

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

Scoringspercentages  Dames
1 Betsie van Hooff 7/7 100%

2 Anja Beekmans 3/3 100%

3 Annie Boetzkes 8/7 88%

4 Marieke v Turnhout 12/9 75%

5 Sabitri Heesakkers 12/9 75%

6 Lisa v Vijfeijeken 4/3 75%

7 Maridy Daems 7/5 71%

8 Ellen Kuhn 13/9 69%

Scoringspercentages  Heren
1 Tiny Verbrugge 6/6 100%

2 Roger v Lieshout 4/4 100%

3 Toon Slaets 4/4 100%

4 Rob Hollanders 7/6 86%

5 Arne vd Wijdeven 6/5 83%

6 Theo Mouris 6/5 83%

7 Ruud v Kilsdonk 4/3 75%

8 Jan de Jong 12/9 75%

2de klasse 1

1 Dommelen 2 4-20

2 Ganzeveer 4 4-17

3 Gemert 5 4-17

4 Fair Play 2 3-13

5 Brabantia 4 3-11

6 Mierlo 4 3-9

7 Mixed 4 3-9

Topklasse
1 Con Brio 1 5-29

2 Gemert 1 5-24

3 Mixed 1 5-23

4 Gemert 2 4-22

5 Ganzeveer 1 5-17

6 Con Brio 2 5-14

7 Sm Bruang 1 4-12

8 Mierlo 1 5-11

3de klasse 2

1 Gemert 7 3-16

2 Ganzeveer 5 3-14

3 Phoenix 4 3-13

4 Mixed 5 3-11

5 Sm Bruang 4 3-11

6 Con Brio 9 3-7

 1ste klasse 2

1 Ganzeveer 3 4-25

2 Mixed 3 4-22

3 Con Brio 6 3-11

4 Phoenix 3 4-11

5 Gemert 3 3-10

6 Sm Bruang 3 3-9

7 Eindhoven 1 3-8

8 Hanevoet 4 0-0

4de klasse 1

1 Mixed 6 3-22

2 BC 85 3 3-16

3 Gemert 8 3-15

4 Phoenix 5 3-9

5 Mierlo 7 3-7

6 Ganzeveer 6 3-3

Overgangsklasse 2

1 Brabantia 2 4-20

2 Mixed 2 3-14

3 Con Brio 5 3-13

4 Ganzeveer 2 4-13

5 Boemerang 1 3-12

6 Sm Bruang 2 3-12

7 Dommelen 1 4-12

Standenlijst  en Scoringspercentages
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 Op de foto’s:  De clubkampioenen van de jeugd; 

   Michaël Hollanders en Lieke Fransen. 

Van de jeugdcommissie
Beste lezers,
We hebben weer een leuke 
en drukke maand achter 
de rug. Het aantal leden 
groeit en daar zijn we als 
jeugdcommissie heel blij 

mee. Dit betekende wel dat 
we snel nieuwe trainers 
moesten gaan zoeken. 
Vooral de groep van Ma-
rieke groeit enorm, ze be-
gon aan het begin van het 

seizoen met 4 kinderen en 
het zijn er nu al 11. Geluk-
kig hebben we voor het 
eerste uur nieuwe trainers 
gevonden. We zijn heel blij 
dat Angela van Gelder en 

Hallo jongens en meisjes

In deze Minimiks natuurlijk de clubkampioenschappen. We 

hebben weer twee nieuwe clubkampioenen en veel 

prijswinnaars. 

Monika heeft hierover een stukje geschreven. 

Verder natuurlijk weer een Mixedpen, deze keer geschreven 

door Novi Wieland. 

Ook stellen we weer wat nieuwe leden voor. (Imke, Vince, 

Pieter, Ardan, Thomas, Marik en Mirne, we heten jullie van 

harte welkom.)

Op blz 45 nog een verhaaltje over het Miecon toernooi. De 

kinderen die hier aan mee hebben gedaan vonden het een 

heel gezellig toernooi en er werden ook nog wat prijzen 

weggehaald.

De competitie is in volle gang en iedereen begint al een 

beetje te wennen aan de nieuwe zaal. Hierover natuurlijk ook 

weer wat verhaaltjes. Alle schrijvers hartelijk dank hiervoor. 

Op blz 54 staan twee foto’s van het bestuur van BC Mixed, 

kun jij de verschillen vinden. (Op het prikbord staat de 

oplossing van de vorige keer).

Heel veel leesplezier

     Namens de redactie, Marlie Fransen
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Aniek van Leuken in de 
groep van Marieke mee 
training gaan geven. In de 
groep van Monika en Je-
roen zijn ook  nieuwe le-
den gekomen en daar is 
Evi van Rixtel mee training 
gaan geven.  We hebben 
als jeugdcommissie de 
wens uitgesproken dat we 
voor elke baan een trainer 
willen hebben. Dit geldt 
voor het eerste en tweede 
uur. Op deze manier krij-
gen alle kinderen goede 
training en veel aandacht. 
We merken dat de kinde-
ren dat heel fijn vinden. 
Ook voor de trainers is dit 
heel fijn want zo kunnen 
we snel reageren als we 
zien dat kinderen bepaal-
de slagen moeilijk vinden. 
Inmiddels is de 2e bijeen-
komst met de trainers ge-
weest. De sfeer is goed en 
er is aangegeven dat met 
de ondersteuning van de 
nieuwe boekjes van Mar-
lie, vol met voorbeelden 
van o.a. slagen, iedereen 
goede trainingen kan ma-
ken en geven.

Dan de clubkampioen-
schappen van 8 en 9 no-
vember. Wat was het een 
groot succes!! De kinderen 
hebben veel 
wedstrijden 
gespeeld en 
wat heel be-
langrijk is 
veel lol ge-
had. Ze wa-
ren allemaal 
heel sportief, 
ze stonden 
op de baan 
om te winnen 
en gingen als 
vrienden van de baan af. 
Ze kwamen elkaar aan-
moedigen en troostten el-
kaar als het even wat min-
der ging. Onze complimen-

ten!!! Ze hebben vanuit 
Radio Kontakt ook veel 
aandacht gekregen. Veel 
kinderen hebben zichzelf 
voorbij zien komen op 
Kontakt TV. De jongste 
jeugd heeft heel enthousi-
ast onder leiding van Ma-
rieke, Angela en Wendy 
een demonstratietraining 
gegeven. We hebben veel 
leuke reacties van ouders 
gezien en gehoord. Na af-
loop hebben ze ranja, 
chips en een oorkonde ge-
kregen.

Mixed 1 heeft dit jaar voor 
het eerst meegedaan met 
de senioren. Dit is de jeugd 
en senioren goed beval-
len. Ze kenden elkaar alle-
maal al doordat de jeugd 
van Mixed 1 al een tijdje 
om de week mee speelt 
met de senioren. Dit blijft 
zo, alleen hebben we de 
tijden aangepast. Dit om-
dat het steeds drukker 
wordt bij de senioren. Dus 
ze spelen niet alleen van 
20.30 uur tot 21.30 uur 
maar ze mogen langer blij-
ven, op die manier kunnen 

ze meer partijen spelen. 
Dit om de doorstroming 
van de jeugd naar de seni-
oren zo soepel mogelijk te 
laten verlopen.
Dus jullie horen wel, we 
zijn allemaal druk bezig om 
het badminton voor onze 
jeugd zo leuk en leervol 
mogelijk te laten. Zijn er 
vragen of opmerkingen 

dan kunnen die in de zaal 
aan ons gesteld worden of 
via jeugdzaken@bcmixed.
nl

Groetjes de jeugdcommis-
sie!
Stan van der Heijden, 
Wendy Verbrugge, Marie-
ke van Turnhout en Moni-
ka Slaets

DD AB jeugd
1 Robin Slaets/Jadzia 
Spaan 2 Anne Meulen-
steen/Pleun Schenk 3 
Leslie Heerdink/Meike van 
Zutven 4 Sanne van Lies-
hout/Kelly de Louw 

HDB jeugd
1 Olaf van Gelder/Thomas 
vd Molengraaf 

2 Andrew Bots /Lu-
cas van Deursen 

HDA jeugd
1 Michaël Hollan-
ders/Nick Meulen-
steen 2 Brady Bots/
Jurriën Hendrikx 

GDB jeugd
1 Noah Hollanders/Kelly 
de Louw 2 Andrew Bots/
Pleun Schenk 

GDA jeugd
1 Michaël Hollanders/
Robin Slaets 2 Nick Meu-
lensteen/Meike van Zut-
ven 3 Calvin Bots/Novi 
Wieland 4 Brady Bots/Lie-
ke Fransen 

DEB jeugd
1 Kelly de Louw 
2 Pleun Schenk 

DEA jeugd
1 Lieke Fransen 
2 Robin Slaets 
3 Sanne van Lieshout 
4 Novi Wieland 

 HEB jeugd
1 Thomas vd Molengraaf 
2 Olaf van Gelder 
3 Noah Hollanders 
4 Andrew Bots 

HEA jeugd
1 Michael Hollanders 
2 Vince van Mierlo 
3 Jurriën Hendrikx 
4 Nick Meulensteen 

 

Uitslagen clubkampioenschappen
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steeds heel erg leuk.  Het 
circus vond ik super leuk 
en het kamp ook.
Op tv kijk ik graag naar 
Nickelodeon en de Voice 
of Holland. 
Mijn favoriete boeken zijn 
de boeken van Geronimo 
Stilton, The Thea Sisters 
en Dagboek van een muts.
Ik hou van kletsen maar 
niet van pesten. Mijn lieve-
lingseten is bami soep!!!!

 

Bas Fransen

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

Hallo, Ik ben Novi Wieland.

Als jullie dit lezen ben ik 10 
jaar. Ik ben  geboren op 26 
november 2003. 

Mijn ouders zijn Astrid en 
Remy  en Max is mijn 
broer.  Papa en Max zitten 
ook onder badminton.
Ik zit in groep 6 op Basis-
school De Raagten.                                                                                   
Ik wil later kapster of juf-
frouw worden.  
Mijn hobby’s zijn lezen, 
knutselen, turnen en na-
tuurlijk badminton. Ik ben 
sinds oktober 2010 lid van 
Mixed en ik vind het nog 

Miecon toernooi
In Mierlo werd op zondag 20 oktober het jaar-
lijkse Miecon toernooi gespeeld. Het was een 
hele gezellige en sportieve dag. Van BC Mixed 
deden er 9 kinderen mee. Het toernooi was 
goed bezet, 150 kinderen streden in 4 verschil-
lende klassen voor een prijs. In het totaal zijn er 
deze dag 372 wedstrijden gespeeld. De eerste 
wedstrijd begon om 9.00 uur en om 17.30 uur 
werd de laatste wedstrijd gespeeld. Het niveau 
was zeer hoog en iedere deelnemer werd ge-
tracteerd op een ‘goody bag’ (een tas met een 
sportdrankje en een energiereep) en voor de 
jongste deelnemers was er voor iedereen een 
mooie medaille. Er werden meerdere prijzen in 
de wacht gesleept. 
1ste DE-D  Novi Wieland
1ste GD-D  Novi Wieland 
en Koss van de Wijdeven
1ste HD-C  Michael Hol-

landers en Vince van 
Mierlo
1ste HE-B  Max Wieland
3de HD-B  Max Wieland 

en Noel Ideler (BV Mierlo)
3de DD-B  Anne Slaets en 
Eefje van Bommel.
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Imke de Beer is 11 jaar en zit op basisschool de Raagten in Beek en 
Donk. Ze zit in groep 8 bij juf Astrid en Men. Piet. Ze is gaan badminton-
nen omdat er meer kinderen uit haar klas badmintonnen. Ze kent dus al 
veel kinderen Max, Nick, Pleun, Kelly, Jente, Thomas en Rachel. Naast 
badminton heeft Imke nog andere hobby’s. Ze zit bij de toneelverening 
en op dansen.  Verder zit ze bij handbal, maar daar wil ze graag mee 

ophouden. Ze vind BC Mixed een hele leuke en gezellige vereni-
ging en badminton is heeel leuk. De smash is de leukste slag.

                                                                
 Ardan Vergouwen is 
8 jaar en zit op basisschool het Otterke in Beek en Donk. Hij zit in 
groep 5 bij juf Marielle en meester Frans. Hij wil later graag ontwerper 
en wetenschapper worden.Badminton leek hem een leuke sport, 
daarom is hij een keer komen kijken. Hij vindt badminton nu heeeel 

leuk. Ardan heeft geen bekenden binnen BC Mixed. Hij wil straks graag 
competitie gaan spelen. Naast badminton turnt ardan en zit hij op 

volleybal zijn hobby’s zijn tekenen, model viegtuigjes bouwen en 
lego bouwen. 

            Vince van Mierlo is 12 jaar en woont    
in Gemert. Hij zit op het Commanderij Colle-

ge Laarbeek in de eerste klas bij   Dhr. Welten. Vince is  gaan badmin-
tonnen omdat hij hij badminton leuk vindt. Hij heeft al eerder competi-
tie gespeeld, dit deed hij bij BC Gemert. Nu speelt hij competitie bij 
onze vereniging en wel in Mixed 2. Hij is bij Mixed terecht gekomen 
omdat het een leuke vereniging is. Voetbal is een andere sport die 
Vince graag doet. Hij speelt voetbal in de C bij MVC.

                               Pieter van de Ven is 6 jaar 
en komt uit Lieshout. Hij zit in Groep 2 van Ba-
sisschool De Fontein bij juffrouw Gerrie. Als hij 
later groot is, wil hij net zoals papa worden. Hij 
is bij BC Mixed gaan badmintonnen door opa 

Toon en oma Annie en hij vindt badminton heel leuk. De onderhandse 
slag en de spelletjes vindt hij het leukst. Verder houdt Pieter van 
spelen op de I-Pad en in de winter van skiën.

Nieuwe jeugdleden 

Thomas van de Molengraaf is 
11 jaar en zit net als Imke in groep 8 van basis-
school de Raagten. Hij is gaan badmintonnen omdat zijn stief broer en 
-zus er ook bij zitten. Hij wil heel graag competitie gaan spelen. De 
smash vindt Thomas de allerleukste slag. Ook voetballen vindt Thomas 

heel erg leuk.

Jeugdcompetitie

AB-klasse

                                                                
Mirne en Marik Jansen. Zijn broer en zus. Mirne is 7 

jaar en Marik 8. Ze zitten allebei op basisschool de 
Raagten in groep 4 bij juf Ingrid en juf Astrid. Marik wil 
later bakker worden, Mirne weet het nog niet. Ze zijn 
gaan badmintonnen omdat hun zusje Jente ook al bij 
badminton zat. Ze vinden badminton heel leuk en ze 
kennen al heel veel kinderen. (Jente, Robin, Pleun, 

Irene en Imke) Bovenhands ver weg slaan 
vinden ze het allerleukste. Wanneer ze 
goed kunnen badmintonnen willen ze 
heel graag competitie gaan spelen. 

Naast badminton sporten ze bij de BSO en zijn ze bezig met hun zwemdiploma’s

Mixed 1 is behoorlijk goed 
begonnen aan de competi-
tie. Ons team van vorig jaar 
heeft 1 wijziging gehad, 

Daan is gestopt en Max is 
voor hem in de plaats ge-
komen. De rest van het 
team is hetzelfde geble-
ven, Marieke, Veerle en 
Anke als dames en Bas 
van Lieshout, Max en ik 

(Bas Fransen) als heren. 
Ons team staat onder lei-
ding van Ruud en Remy.

De eerste wedstrijd van 
het seizoen speelden we 
tegen BCAB 1, die maar 
met één dame aan kwa-
men zetten. Dat betekende 
dus dat we met een 3-0 
voorsprong aan de wed-
strijd begonnen, en dat 
Marieke dus geen wedstrij-
den kon spelen. Van de 
overgebleven wedstrijden 
verloren we alleen de ge-
mengd dubbel van Bas L. 
en Veerle, een mooie eer-
ste 7-1 overwinning dus.
De tweede wedstrijd was 
tegen BCAB 2, een team 
dat normaal gesproken in 
de B klasse zou spelen. 
Dat merkten we wel en het 
werd geen moeilijke och-
tend voor ons, al om half 
12 hadden we een 8-0 
overwinning behaald en 
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G-klasse

Vandaag weer een winde-
rige zondag. Buiten dan. 
Binnen in de zaal was het 
windstil. Stil was het niet. 
Dat was vooral te danken 
aan die ene seniorenwed-
strijd die gespeeld werd. Er 
zat 1 mijnheer bij die tel-
kens heel hard zichzelf 
aanmoedigt-
Kooooooooooommmmm-
moooooopppppp!!!! Ging 
het telkens. Ons dappere 
zestal speelde op de baan 
ernaast en werd regelma-
tig van de a propos ge-
bracht. Onze tegenstan-
ders hadden er geen last 
van. Die zijn wellicht ge-
schreeuw gewend op tv, bij 
de buren of op school.
Yadzia en Koss speelden 
de eerste gd en ernaast 
Tim en Meike de tweede. 
In de pocket. HD door Bra-
dy en Tim en DD door 
Meike en Novi ook in de 
pocket.
Tegenstander was BCV 
Daar speelde twee zusjes. 
Een tweeling, ook dat nog. 
Aardige meiden. Iets meer 

aandacht voor de lijntjes 
om de ogen dan om de 
baan. Maar met coach 
Marjan en Arne kwam het 
allemaal toch nog goed. 
Want Brady, Novi, Koss en 
Yadzia wonnen allemaal 
hun single. In de pockets 
dus. 8-0 voor mixed 4.

Toen de wedstrijd tegen 
Boemerang. Arne ont-
moette daar twee jeugd-
vriendinnen waartegen 
competitie werd gespeeld 
in de vorige eeuw. Nu wa-
ren ze begeleiders en 
moeders van een aantal 
van de sportieve kids. Leu-

ke wedstrijden. 
Ook weer een 
tweeling. Nu 
twee broers. Die 
speelden heel 
goed. Dat merk-
ten Koss en Bra-
dy in hun 
zeeeeeeeeeer 
spannende HD. 

Mixed 4 - BCV 2

Mixed 4 - Boemerang 

Het werd 29-30. Wauw wat 
een wedstrijd. De wedstrij-
den van Yadzia met Tim, 
Meike met Koss, Yadzia 
met Novi werden gewon-
nen en ook de singles van 
Meike, Novi en Tim liepen 
voorspoedig. Goede en 
leuke tegenstand en geen 
wind op de baan. 7-1 voor 
onze Miksers.

Na afloop werd de zaal 
netjes achtergelaten en 
begon de reis huiswaarts 
door een schrale herfst-
zon.
Goed gedaan Mixed 4

C-klasse

Op zondag 10 november 
moesten we weer competi-
tie spelen. Na de zware 
clubkampioenschappen 
waar we ontzettend veel 
wedstrijden hebben ge-
speeld, viel dit nog niet 
mee. Ik had spierpijn en ik 
was moe. Ik moest me echt 
oppeppen om weer vroeg 
op te staan voor nog meer 
wedstrijden. We kwamen 
redelijk laat in de sporthal 
aan De rest van het team 
had ook moeite gehad met 
opstarten deze vroege 
ochtend. Om nog onbe-
kende reden was Jurrien er 
niet. (Had hij zich afge-
meld, hadden we hem wel 
op moeten halen, niemand 
wist het, dan maar begin-
nen zonder hem.)
Mixed 2- Mierlo 4
De eerste wedstrijd moes-
ten we tegen Mierlo. Voor 
ons bijna allemaal beken-

de kinderen die we al eens 
eerder tegen hadden ge-
had. Ondanks de pijnlijke 
spieren  ging het redelijk 
goed. Er zaten enkele zeer 
spannende partijen bij. Ik 
verloor helaas samen met 
Vince de GD. Ook het DD 
van Indy en Anne werd 
verloren en de single van 
Anne. De rest van de par-
tijen ging gelukkig naar 
ons. We wonnen dus met 
5-3.
Helden 1- Mixed 2.
Dit was onze tweede wed-
strijd. Jurrien was inmid-
dels weer aanwezig. Toen 
we onze tegenstanders za-
gen moesten we even slik-
ken, wat waren ze groot. 
De vemoeidheid sloeg toe. 
Een peptalk van Carolijn 
en Rob wilde niet meer hel-
pen. Alleen ik wist nog mijn 
single te winnen. Het werd 
dus 1-7.
              
 gr Lieke Fransen.

dus waren ik en andere 
Bas mooi op tijd klaar om 
daarna te kunnen werken/
voetballen.
 
De derde tegenstander 
was Mierlo 2, die voor de 
wedstrijd tegen ons eerste 
stonden in de competitie, 
een moeilijke tegenstander 
dus. We speelden helaas 
niet geweldig en hebben 
de wedstrijd met 6-2 verlo-
ren, Anke en ik hadden al-
lebei onze single gewon-
nen en zo nog twee punten 
behaald. In de dubbels wel 
mooie wedstrijden maar 
helaas geen punten voor 
ons.

Op 1 december staat onze 
volgende wedstrijd op het 
programma, dan tegen 
Mierlo 1. Hopelijk in deze 
wedstrijd iets meer geluk 
en dan wel weer een over-
winning.
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C-klasse
1 Phoenix 1 4-23

2 Helden 1 4-22

3 Mierlo 4 4-17

4 Raaijmeppers 1 4-15

5 Gemert 1 4-10

6 Mixed 2 4-9

F-klasse
1 BCAB 4 6-44

2 Mixed 3 6-24

3 Mierlo 7 4-12

4 Phoenix 2 4-11

5 Bakel 1 4-5

G-klasse
1 BCAB 5 6-39

2 Mixed 4 6-38

3 Mierlo 8 6-27

4 Hanevoet 2 4-16

5 Phoenix 3 4-8

6 Boemerang 3 4-8

7 BCV’73 2 6-8

Standenlijst en uitslagen jeugd

H-klasse
1 Mierlo 9 4-24

2 Mixed 5 4-22

3 Boemerang 4 4-22

4 Bakel 2 4-16

5 Phoenix 4 4-6

6 Con Brio 4 4-6

AB-klasse
1 Mierlo 2 3-21

2 Mixed 1 2-15

3 Mierlo 1 3-15

4 Dommelen 1 2-12

5 BCAB 1 3-8

6 Mierlo 3 2-4

7 Con Brio 1 2-3

8 BCAB 2 3-2

November
kl. Tijd Team bn

24-11 F 9.30 Mixed 3 - Mierlo 7 12

F 11.15 Bakel 1 - Mixed 3 11

C 9.30 Mixed 2 - Raaijmeppers 1 1

C 11.15 Phoenix 1 - Mixed 2 3

Uitslagen
Datum Team Stand

06-10-13 Mixed 1 - BCAB 1 7-1

Mixed 3 - Bakel 1 7-1

Phoenix 2 - Mixed 3 2-6

Mixed 5 - Bakel 2 6-2

Mixed 5 - Phoenix 4 5-3

03-11-13 Mixed 1 - BCAB 2 8-0

Mixed 4 - BCV’73 2 8-0

Mixed 4 - Boemerang 3 7-1

Programma jeugd

December
kl. Tijd Team bn

1-12 A 9.30 Mierlo 1 - Mixed 1 11

G 9.30 Mierlo 8 - Mixed 4 6

G 11.15 Hanevoet 2 - Mixed 4 6

8-12 A 9.30 Mixed 1 - Mierlo 3 3

H 9.30 Mixed 5 - Con Brio 4 10

H 11.15 Bakel 2 -  Mixed 5 15

15-12 A 9.30 Con Brio 1 - Mixed 1 4

10-11-13 Mixed 2 - Mierlo 4 5-3

Helden 1 - Mixed 2 7-1

Mixed 3 - BCAB 4 1-7

Mixed 3 - Phoenix 2 5-3

Phoenix 3 - Mixed 4 1-7

Mixed 4 - Mierlo 8 5-3

17-11-13 Mierlo 2 - Mixed 1 6-2

Boemerang 4-Mixed 5 1-7

Mierlo 9 - Mixed 5 4-4

F-klasse

Mixed 3 tegen BCAB 
4 en Phoenix 2

In de F-klasse van de 
jeugdcompetitie zitten dit 
jaar 5 teams. Daarom 
wordt er een dubbele com-
petitie gespeeld. We ko-
men iedere tegenstander 
dus 4 keer tegen.
Op zondag 10 november 
waren BCAB uit Eindhoven 
en Phoenix uit Helmond de 
tegenstanders. Al voor de 
tweede keer dit seizoen. 
Tegen BCAB hebben we 
de eerste wedstrijd met 
8-0 verloren. Deze keer 
ging het iets beter, 7-1. 
Maar er had meer in geze-
ten. De volgende wedstrij-
den zullen de Eindhovense 
kinderen het moeilijker krij-
gen. In de tweede wed-
strijd tegen Phoenix viel 

direct een heer uit bij de 
Helmonders. Hij werd he-
laas ziek en moest naar 
huis. Omdat het team maar 
twee heren heeft konden 
er dus enkele wedstrijden 
niet gespeeld worden. We 
wonnen uiteindelijk met 
5-3, nipt dus. Maar toch 
weer 5 punten op zak. 
We staan op dit moment 

op de tweede plaats achter 
BCAB. Die hebben alles 
gewonnen, wij hebben 
twee keer verloren (van 
hen). Als we nog kampioen 
willen worden dan zullen 
we dus de komende twee 
wedstrijden van BCAB 
moeten winnen. Een 
mooie uitdaging.
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Zoek de verschillen
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Piet van Thielplein 11,  5741 CP,  Beek en Donk,  Tel.: 0492-465456
www.yoursfashion.nl

E-mail: info@yoursfashion.nl

Jeans en Vrijetijdskleding
voor Dames en Heren

Prikbord

een helemaal nieuwe opzet maken

voor de jeugd
competitie op de

HBB website.

onze eigen Harrie vd Vegt
 gaat                 

Oplossing         Zoek de     verschillen oktober;     11 verschillen(zie foto)

In het restaurant in sporthal 
Suytkade kunnen ze effectief 
rekenen. Een portie bittergarnituur 

 bevat 9 stuks. Alleen bij een team 

  met 9 leden heeft iedereen 
   evenveel balletjes (teams van 3

    leden bestaan niet)

Interland

   Nederland - België 

   13 december 2013

Bestel kaartjes

 via de club !!!

Continue  aandacht he lpt,
  de afzuiging in 
de  kleedloka len doen het nu.

Sinterklaas is weer in het land.

Ook bij BC Mixed gaan we dit vieren.

Alle kinderen zijn op 29 november wel-

kom van 18.30 - 20.00 uur. 

            
            

        Tot dan!



56
MINIMIKS November 2013

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

     
info@tapperijbeekendonk.nl  
www.tapperijbeekendonk.nl




