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Verschijnt acht keer per jaar. Oplage: 100 stuks.
Heb je op- en aanmerkingen op zaken zoals ze vermeld zijn in dit clubblad stuur dan
een mail naar redactie@bcmixed.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wil je een stukje
schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk.
Stuur het naar redactie@bcmixed.nl.
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aan deze Minimiks:
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Een bloemetje voor Mascha Hoeks en Yvonne
Lahaije. Ze zijn gestopt met de jeugdcommissie. Oorkondes voor de beste competitiespelers
Max van Riet en Annie Boetzkes. Toon Boetzkes is 25 jaar lid van BC Mixed, ook hij werd in
het zonnetje gezet door de voorzitter.

Marieke van Berlo, Stan van
de Heijden, Marian vd
Wildenberg, Lieke Fransen
e.v.a.
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Colofon
Bestuur BC Mixed
Voorz. Ton Slaets
Tel.: 06-52607617
Secr. Gert Lahaije
Tel: 0492-463772
Penm. Mascha Hoeks
Tel: 0492-841337
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
Monika Slaets: PR
Tel: 06-46718728
E-mail:
jeugdzaken@bcmixed.nl

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

Jongens Meisjes

Jeugd

22

Totaal

27

48

Senioren

40

51

101

Ereleden

1

5

6

Totaal:

41

56

22

Ellen Minten
Yvonne de Jong
Anita de Jong
Tom de Jong
Rens van Maasakker
Daan Steegs
Gijs Spierings
Lieke Verschuren
Marente Verstappen
Wim vd Wildenberg
Arend Luppens

27

146

Jente Jansen
Imke de Beer
Diana Bots (NSL)
Ardan Vergouwen
Evelien Kuypers
Vince van Mierlo
Romy Versteegen
Lisa Versteegen
Pieter vd Ven
Thomas Molengraaf
Irene Slaets

Van NSL naar SL: Harrie vd Vegt, Ruud van Kilsdonk
Van SL naar NSL: Inge van Griensven

		Agenda
2013
20 oktober: miecontoernooi (jeugd)
25 oktober: algemene leden vergadering
27 oktober: BC Heiakkertoernooi (senioren)
8 en 9 november: Clubkampioenschappen
11 januari: kwisut, bekendmaking, organisatie
Noteer deze data in je agenda!
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Angela van Gelder
Dick Paulussen
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Van jullie voorzitter

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 11-09-2013

Een vliegende start, zo mag je de manier waarop Mixed het
nieuwe seizoen is begonnen toch wel noemen. Maar een
vliegende start maak je niet zomaar. In de zomervakantie is er
door een aantal leden van Mixed hard gewerkt om ervoor te
zorgen dat alles aan het begin van het nieuwe seizoen in de
nieuwe hal zo vlekkeloos mogelijk kon verlopen. Complimenten aan iedereen die heeft meegeholpen.
Aan het einde van het afgelopen seizoen hebben Mascha en
Yvonne aangegeven te stoppen met de jeugdcommissie. Zij
hebben dit jarenlang met veel inzet en bevlogenheid gedaan en ik wil ze daarvoor
heel erg bedanken. Stan, Wendy, Marieke en Monika nemen hun taken over. Zij
hebben de afgelopen periode al veel van zich laten horen maar zullen zich in
deze Minimiks aan jullie voorstellen.
Inmiddels zijn we een aantal weken onderweg, de trainingen zijn weer begonnen
net als de competitie en we hebben al weer een aantal geslaagde evenementen
achter de rug. De Mixed Grill bij de gastvrije familie Van der Vegt was zeer geslaagd en de instuif voor jong en oud in het kader van de Week van het Badminton is perfect verlopen. Met dit soort evenementen wordt het sociale karakter van
onze vereniging goed op de kaart gezet.
Binnen de HBB heeft onze vereniging altijd al een belangrijke positie ingenomen.
Maar dat tijdens de Algemene Ledenvergadering van de bond Ruud Fransen is
gekozen tot nieuwe voorzitter van de HBB en daarnaast Martin Kuijpers is toegetreden tot het hoofdbestuur als secretaris onderstreept nog maar eens dat Mixed
zeer betrokken is bij de ontwikkeling van de badmintonsport in de hele regio.
Ook bij Mixed staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor de deur, dit jaar
op 25 oktober. In deze editie van de Minimiks staat alle informatie over de vergadering en om het belang ervan te onderstrepen krijgt iedereen een uitnodiging via
de mail. Maar ook langs deze weg wil ik je vragen om de moeite te nemen om de
vergadering bij te wonen. Wij vinden het als bestuur namelijk belangrijk om te
weten wat er binnen de vereniging speelt en deze vergadering is een uitgelezen
mogelijkheid om je stem te laten horen.
Iedereen veel plezier en succes tijdens dit seizoen en tot 25 oktober op de ALV.
Ton Slaets
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Aanwezig: Ton Slaets, voorzitter. Mascha Hoeks, penning
meester. Gert Lahaije, secretaris. Anja Beekmans, bestuurslid. Stan van der Heijden, be
stuurslid, Peter van Leuken
1. Opening
Ton opent de vergadering om
20.10 uur.
2. Ingekomen en uitgegane
stukken
Ingekomen:•Brief van Vierbinden omtrent maatschappelijke stageplekken. •Definitieve huurovereenkomst van
de Gemeente Laarbeek voor
de sporthal. •Mail van Ilse van
Ham met een uitnodiging voor
een bijeenkomst op 15 Augustus betreffende de officiële opening van de sporthal.
•Adreswijziging van Noortje
van den Eijnde. •Opzegging
Arend Luppens per mail.
Uitgegaan: •Mail van Ton
naar Frans Rooijakkers betreffende de veel te hoge temperatuur in de Sporthal. •Mail
van Ton naar Ilse van Ham
betreffende de verschuiving
van de datum van de officiële
opening.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 19 Juni 2013
De notulen zijn met dank aan
Gert goedgekeurd.
4. Financien
•De begroting voor de jeugd
is doorgesproken met Stan
en Marieke en reeds verwerkt
in de concept begroting. •Tij-

dens de ALV van HBB bleek
dat de competitie bijdrage,
voor zowel de jeugd als de
senioren, niet wordt verhoogd. Mascha was daar wel
van uit gegaan, is nu aangepast. •De begrotingen verder
samen doorgesproken, de
grootste zorg is de terugloop
van het aantal leden. •Als het
10e speelveld gebruikt kan
worden moeten we de gemeente vragen om een restitutie van het aantal weken
met een veld te weinig.
5. Ledenbestand
Gestopt:
Ellen
Minten,
Yvonne de Jong, Anita de
Jong, Tom de Jong,Rens van
Maasakker,Daan
Steegs,
Gijs Spierings, Lieke Verschuren, Marente Verstappen, Wim van de Wildenberg,
Arend Luppens. Van NSL
naar SL: niemand. Van SL
naar NSL: Harrie van de
Vegt. Nieuw: Jente Jansen,
Imke de Beer, Diana
Bots(NSL), Ardan Vergouwen, Evelien Kuypers.
6. Commissies
JC: •1ste team en jeugd vanaf 16 jaar mogen op even weken meespelen met de senioren. Toon zorgt voor opvang
en het zetten van partijen •Er
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is weer een zeer leerzame
terugkomdag geweest. Marlie heeft een compleet draaiboek gemaakt, ze heeft daarbij ook gebruik gemaakt van
dingen van Barry, Jan en
Sandra.•De week van het
badminton komt er aan, de
JC is aan het promoten op de
basisscholen. Door de stichting sport en fun wordt op de
basisscholen les gegeven in
badminton, 20 September is
er een instuifavond, er worden dus diverse activiteiten
georganiseerd om nieuwe leden te werven. Red:
De
volgende Minimiks komt 4
oktober uit. Bac: •De MixedGrill is geregeld. TC: •Harrie
heeft de uitnodigingen voor
clubkampioenschappen bijna
klaar. •Op zaterdag heeft De
Ringen 1 zaaldeel tot 2 uur.
Er ligt dus een uitdaging voor
de TC om toch alles goed gepland te krijgen. PR: •Veel
berichtgeving, mooie stukjes
en mooie foto’s.•Het bespreken van Kwizut doorgeschoven naar de volgende vergadering.
7. Nieuwe sporthal
•De officiële opening is verschoven naar begin 2014.
8. Algemene Ledenverga-
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dering.
De afgesproken datum is 25
Oktober.
9. Rondvraag
Het is belangrijk om de ouders goed te informeren om-

trent de situatie bij Suytkade,
moeilijk parkeren, geen tribune enz. Er komt een nieuwe
commissie ledenwerving, met
als contactpersoon Peter. Tijdens de ALV moeten we de
leden polsen om hierin zitting

te nemen.De volgende vergadering is op dinsdag 24
September.
10. Sluiting
Ton sluit de vergadering om
22.50 uur

Van onze trainer

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

Hoi allemaal.
Een nieuw seizoen ,een nieuwe start….
Een aantal trainingen al achter de rug ….
Het bestuur en ik zijn zoekende …
Wat is de ideale tijd en wat is de ideale vorm….
Hoofdzaak is dat we het voor jullie goed willen doen.
Als ik het vorig seizoen bekijk zeg ik het was mooi ,
We hadden een doelstelling. Geen prijzen.... En voor sommige is
de doelstelling toch verwezenlijkt en voor een ander was het al heel snel bekeken door
een blessure.
Als ik kijk als Trainer ….ten slotte ben ik dat…
Zeg ik het kan beter , ik bedoel hier mee te zeggen, was het je maximale inzet?
Heb je alles gedaan om voor je vereniging, team, je zelf …
een dikke voldoende te scoren?
Dit seizoen verleggen we de grenzen,
Vorig jaar ben ik met de raakpunten en startsnelheid bezig geweest. DE BASIS…..
Ik zal er dit seizoen voor zorgdragen dat jij voldoende fysieke kracht bezit ,en tactisch
sterk bent om je tegenstander het zo moeilijke mogen lijk te maken .
En als het mee zit kun je dan de wedstrijden winnend afsluiten.
Het enige Wat ik vraag …
Geef aan wat er belangrijk is voor je en zorg dat je aanwezig ben.
Als je aan die twee simpele voorwaarden voldoet kan ik er als trainer iets mee….
Ik zie je wel verschijnen op een training......Ik ga je (er)voor ….
De trainer
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Kapelstraat 19
Beek en Donk
www.ven-hollanders.nl

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarmming, loodgieterwerken, machanische ventilatie, zonne-energie, warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!
MINIMIKS Oktober 2013
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Nieuwe competitieleider

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

Aangezien Peter van Leuken heeft aangegeven te stoppen als lid van de Competitie commissie, om goede redenen overigens, kwam er een vacture vrij.
Angela gaf aan graag nog meer te willen doen voor onze vereniging dus al snel waren we
het erover eens dat een toevoeging van Angela aan de CC een prima idee was.
Tegelijk had ondergetekende het probleem dat hij naast VCL bij BC Mixed ook voorzitter is
van de HBB. Dit zou in de toekomst tot problemen kunnen leiden bij eventuele beroepszaken. Dan zou ik als VCL-er bij mezelf als voorzitter van de HBB in beroep moeten gaan.
Dat kan natuurlijk niet. Gelukkig gaf Angela aan dat ze wel meteen VCL-er wilde worden.
Daarbij kan ze natuurlijk rekenen op mijn steun, ik blijf namelijk wel gewoon lid van de CC.
Daarnaast weet onze Arne als voorzitter van de Commissie Toezicht Reglementen van de
HBB uiteraard alles van de geldende regels.
Voor alle zaken betreffende de competitie kunnen de teamleiders vanaf nu dan ook terecht
bij Angela.
Ik wens Angela veel succes in haar nieuwe functie.
Groetjes,
Ruud Fransen

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

Laurens van Kilsdonk
Marie-Louise Polman
Ardan Vergouwen
Evelien Kuypers
Bert Schepers
Geert-Rian Hendriks
Sanne van Lieshout
Frank van Riet
Michael Hollanders
Karlijn Lahaije
Ilse Lahaije

6-okt
9-okt
9-okt
10-okt
10-okt
12-okt
12-okt
13-okt
14-okt
15-okt
15-okt

Toon Boetzkes
Jowan Iven
Kristy van Alphen
Max Wieland
Annie Boetzkes
Berton van Asseldonk
Rien van Kessel
Ilke van Oirschot
Sabitri Heesakkrs
Jan de Jong

15-okt
18-okt
21-okt
21-okt
23-okt
7-nov
7-nov
8-nov
10-nov
18-nov

Allen van harte gefeliciteerd

Bezoek ook eens onze website: www.schilderwerkenjdejong.nl
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Afscheid ‘D’n Ekker’ door Angela van Gelder

Deze avond is de laatste keer dat we spelen in Sporthal
D’n Ekker. De laatste keer dat we ons hier omkleden, de
laatste keer dat we hier ons potje badminton spelen. De
laatste keer.... ik zet hem aan, ik zet hem uit.
De laatste keer dat we de trap op lopen om voor de laatste keer een pilsje te pakken bij Betsie, de laatste keer
om...... nou vul zelf maar in wat jij die avond voor de
laatste keer hebt gedaan in de ‘oude’ sporthal.
Als je om je heen kijkt dan
zie je op alle atributen die
aan de muur hangen stickers zitten. Via loting zal be-
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paald worden welk personeelslid het atribut mag
hebben.
Natuurlijk werden er traditie
getrouw ook weer een aantal prijzen uitgereikt. Die van
Beste
Competitiespeler:
Max van Riet bij de heren
en Annie Boetzkes bij de
dames. Ook werd de prijs
uitgereikt voor de Beste
Mixedmanager, dit jaar viel
Gert Lahaije in de prijzen.
Maar misschien wel de belangrijkste ‘prijs’ werd uitgereikt aan Toon. Hij is inmiddels 25 jaar lid van BC
MINIMIKS Oktober 2013

Mixed en kreeg hiervoor de
bijbehorende
oorkonde.
Ook de dames van achter
de bar, Hillie en Betsie, werden traditiegetrouw nog
even in het zonnetje gezet.
Jammer genoeg hebben we
ook afscheid genomen van
Betsie als ‘goeike’ achter de
bar. We zullen je missen!
Dit was het officiele gedeelte van de avond.
Intussen moesten er nog
wat eigendommen van de
vereniging verplaatst gaan
worden. In de nieuwe hal
heeft de architect geen
ruimte gemaakt voor prijzenkasten en dus zijn deze
allemaal in dozen verzameld en ‘afgevoerd’.
Rien en consorten zijn hier
toch wel een tijdje mee bezig geweest; Wat moet waar
bewaard gaan worden, was
één van de vragen die be-

antwoord moest worden. Intussen is dat wel geregeld.

door de dames.
Onze huis DJ nam tegen
het einde van avond het
roer in handen en met verzoekplaatjes werd het weer
als van ouds een zeer gezellige avond. De drank
vloeide rijkelijk en het gezel-

schap was aangenaam.
Toen het al weer heel laat
was gingen we naar huis.
Het was een gezellige
avond met de toezegging
van Hans dat “D’n Bar” mee
gaat naar de nieuwe sportkantine.

Ook de BAC had zich weer
van zijn beste kant laten
zien, maar ook Anja en Riekie hadden weer goed hun
best gedaan. Zoals ieder
seizoen was er weer voor
heel wat lekkers gezorgd

MINIMIKS Oktober 2013
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Start Nieuwe Sporthal

Op vrijdag 16 augustus
was het dan zover; Mixed
begon haar seizoen in de
nieuwe sporthal aan de
Muzenlaan. De jeugd was
ons al voorgegaan en hadden het best naar hun zin
gehad, zo hoorde ik later.
Voor de senioren was het
toch even wennen. Welke
kleedruimte moesten we
hebben. Nummer 1 maar
geprobeerd, fout natuurlijk
die was voor de dames.
Over de grijze kleur van de
vloer was niet iedereen het
eens. Sommige leden waren de shuttle ‘kwijt’ omdat
die weg viel tegen de lichte
wand. Ik zelf had last van
de tl-verlichting die erg fel
afstak tegen de donkere
kleur van het dak. Met alle
leidingen die te zien waren
is het erg druk als je naar
boven kijkt. Maar de zaal
maakt dan weer wel een
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mooie lichte en frisse indruk. Angela heeft de
hardheid van de wanden al
geprobeerd, en gezien de
bult op haar hoofd viel dat
erg mee. Verder was het in
de zaal, en naar later bleek
in de kleedruimte en in de
kantine, erg warm. Blijkbaar was de airco nog niet
goed afgesteld.
De kleedruimten zijn erg
mooi met de rode tegels,

door Rien van Kessel

maar niet zo groot. Als het
een beetje drukker gaat
worden in de zaal, wordt
het in de kleedruimten
dringen. Bij het douchen
moet je even uitkijken waar
je gaat staan. Als de deur
open gaat sta je in je
adamskostuum een beetje
in de kijk. Wat ik lastig vind
is dat er geen mogelijkheid
is om in de doucheruimte
je handdoek op te hangen.
Nu loopt iedereen druppelend naar de kleedruimte
waar een waterballet gaat
ontslaan. Niet echt praktisch. De kantine is inmiddels ingericht en ziet er erg
licht, ruim en leuk uit. Aan
de rode bar staan krukken
met een rugleuning, en dat
is wel fijn na het sporten.
Ook hier nog wat kinderziektes. Toen de beheerder Hans de lichten in de
hal uit wilde doen, ging ook

het licht in de kantine uit.
Erg sfeervol, dat wel maar
niet de bedoeling. Om het
niet nog gezelliger te maken heeft hij toen de achterste lampen in de hal
maar aangelaten. In de
kantine zocht iedereen z’n
plekje, want letterlijk alles
is nieuw, dus ook je ‘vaste’
stekkie.
Het werd nog gezelliger
toen bleek dat Anja jarig
was en iedereen haar ging
feliciteren. Als dank daarvoor werd er niet een, maar
twee keer rondgegaan met
hapjes. En die hapjeswaren dan weer als vanouds.
Kortom;
En kleven nog enkele kinderziektes aan de hal en

dat is natuurlijk niet
vreemd voor zo’n gebouw.
Wellicht dat het bestuur
haar oor goed te luisteren
legt en de klachten en opmerkingen ter harte neemt
en deze doorspeelt naar

de gemeente. De sporthal
is in gebruik genomen
door Mixed en gaat zeker
ook geschiedenis schrijven, zoals ook de oude
vertrouwde sporthal d’n
Ekker dat heeft gedaan

Mari en Kitty Coppens
Kerkstraat 22 5741 GL Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249 Mob.: 06 22235797
info@tapperijbeekendonk.nl
www.tapperijbeekendonk.nl
MINIMIKS Oktober 2013
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Badmintoninterland

14

gelegenhied om te bewijzen dat ze een dergelijk
internationale
wedstrijd
kunnen herbergen. Hierbij
zal ook gebruik gaan worden van het hotel etc. Als
laatste is het voor de gemeente Helmond een mogelijkheid om een keer een
groot sportevenement te
houden binnen de stad, zij
gaan de volledige kosten
voor hun rekening nemen.
Als laatste is het fantastisch dat we hiermee de
banden tussen de diverse
verenigingen van Badminton nederland en de HBB
kunnen versterken en uitbouwen.

Inmiddels weten we dus
dat alles door kan gaan en
dat België de tegenstander is. De laatste ontmoeting bracht een 2-3 overwinning voor nederland.
Bondscoach Rune Massing maakte vorige week
ook al meteen de
Nederlandse selectie bekend voor de badmintoninterland. Eric Pang,
Soraya de Visch Eijbergen, Samantha Barning,
Iris Tabeling, Jorrit de

Ruiter en Robin Tabeling
zullen namens Oranje in
actie komen.
Naast de interland willen
we ook clinics etc. gaan organiseren.
Zet vrijdagavond 13 december dus in je agenda,
het is die avond waarschijnlijk toch geen badminton bij Mixed i.v.m. de
kerstshow van de rollerclub, dus alle reden om
naar badminton op een
hoog niveau te gaan kijken!
Groet, Ruud Fransen

HBB nieuws

Op 26 juni zijn Hans Jenniskens, Ton Coolen en

Soraya de Visch Eijbergen
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gaan leggen aan de wethouder van sport. Als hij
groen licht zou geven dan
kon de organisatie starten.

noemd als secretaris van
de HBB.

Robin Tabeling

Ruud volgt Hans Jenniskens op die na 8 jaar voorzitterschap afscheid nam.
Nadat Hans de hamer had
overgedragen aan Ruud
werd hij door de nieuwe
voorzitter meteen benoemd tot ere-lid van de
HBB.

Eric Pang

Jorrit de Ruiter

Iris Tabeling

Op vrijdag 13 december
zal er in de nieuwe sporthal aan de Suytkade de
badminton-interland tussen de nationale teams
van Nederland en België
georganiseerd worden.
Op initiatief van het bestuur
van de H.B.B, met name in
de persoon
van de vorige
voorzitter
Hans Jenniskens, wordt
deze
interland in samenwerking
met de gemeente Helmond, Fitland
en Badminton
Nederland
deze
keer gehouden in Helmond.
Voor ons als
H.B.B. is dit

natuurlijk
een
prachtige
gelegenheid om
onze
mooie
sport bij
een
breed
publiek
onder de
aandacht
te brengen. Voor Badminton Nederland is het een mogelijkheid om het toernooi
door te laten gaan ondanks het feit dat NOCNSF en Yonex geen financiële bijdrage meer leveren aan de bond. Voor Fitland is het een mooie aan-

Samantha Barningr

Nederland - België

ondergetekende naar Papendal gegaan voor een
ontmoeting met Ger Tabeling en Clemens Wortel
van Badminton Nederland.
Daarnaast was ook Lisenka Stuyvenvolt van de gemeente Helmond aanwezig. Al snel waren alle aanwezigen zeer enthousiast
over de mogelijkheid om
een interland te kunnen organiseren.Nadat we duidelijk hebben gemaakt dat wij
alleen handjes kunnen leveren, dat BN alleen de
know-how kan regelen
vroeg de Lisenka naar een
schatting van de kosten.
Deze kosten zou zij voor

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de
Helmondse
Badminton
Bond van maandag 9 sep-

tember is Ruud Fransen
benoemd tot voorzitter van
de HBB. Daarnaast is Martin Kuijpers gekozen en beMINIMIKS Oktober 2013

Wij wensen Ruud en Martin heel veel succes in hun
nieuwe functie en wij zijn
er als Mixed trots op dat
onze vereniging op deze
manier vertegenwoordigd
is binnen de HBB.
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Mixed-grill door Lidy van de Vegt
Koppelstraat 1
5741 GA Beek en Donk
Tel. 0492-450195
s'maandags gesloten
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De jaarlijkse barbecue
Het begon op donderdagavond, Paul stuurde me
een foto van een schoon
en opgetuigde schuur. Oh
dat ziet er al leuk uit…!
Vervolgens de vrijdagavond, Ruud kwam hangtafels brengen. Dan de zaterdag… nog meer hangtafels, stoelen, drinken véél
drinken, Toon Boetzkes
zoals als alle jaren met de
Bavaria tap, Canto met
bier, véél bier… slager
Brouwers met de barbecues en het heerlijke vlees
en de salades en stokbroden. Stan met nog meer
stokbrood en kruidenboter,
Anja met nog meer alcoholische dranken. Opnieuw
Ruud met een XXL partytent. Paul ondertussen
druk aan het installeren en
testen met zijn muziekinstallatie. De feestlocatie
kwam er steeds gezelliger
uit te zien. Het werd dit
jaar voor het eerst in de zeven jaar van dit o-zo-leuke
Mixed evenement een binnen gebeuren daar de
weersvoorspellingen slecht
waren voor de zaterdagavond.
Zaterdagavond 19.00 uur
het feest kon beginnen. Ja
hoor de eerste fietsen kwamen al de oprit op gereden, nog meer fietsen en
nog meer auto’s.. De BBQ

kon aan! Wat volgde was
een heel, heel gezellige
avond met waar velen van
jullie zich ieder jaar op verheugen. En zo de tongen
willen, zelfs voor trainen,
is de voetbaltafel. Menig
potje werd er fanatiek gespeeld. Wie de sterkste
was? Niemand weet het
meer. Maar dan de XBOX
van Roger! GEWELDIG
wat is daar een plezier aan
beleefd! Leuk en met veel
animo werden er de hele
avond diverse spellen gespeeld. Zowaar niet alleen
de jongeren maar er waren ook zelfs van de oude
garde
die
een
`sprong`waagden. Zo tegen de klok van middernacht vertrokken de eersten. Natuurlijk , zoals het
hoort, hield de jeugd het
weer het langste vol. Paul
deed om 3.30 het licht
uit….

Ieder jaar kijken wij uit
naar deze Mixed barbecue. Zoveel warmte en gezelligheid, heerlijk om daar
deel van uit te maken want
vreemd misschien, wij
voelen ons ondertussen
opgenomen in deze familie! Dát is Mixed!!! Een geweldige vereniging waar
jong en oud, zich fijn, veilig,
en
gerespecteerd
voelt. Daar mag elk Mixed
lid trots op zijn!
Zondagochtend… the day
after… Tien uur, Toon
kwam zijn tap weer inladen, slager Brouwers de
vuile borden en de smerige BBQ’s en gelukkig kwamen Anja en Stan ons helpen de feestlocatie weer
tot garage om te bouwen.
Een uurtje later en met een
lege koffiepot op tafel hebben we nog even geëvalueerd. Conclusie: geslaagde avond, volgend jaar
weer!
Tuurlijk! Wat ons betreft
graag!
Eize en Lidy van der Vegt.
PS: bedankt Mixed voor de
cadeaubon, we gaan er
iets leuks meedoen.

MINIMIKS Oktober 2013
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De website
www.bcmixed.nl Deel 5; Clubblad

Onder de menuknop ‘bc.
mixed’ zijn we aangekomen
bij het onderwerp ‘clubblad’.
Op deze pagina vindt je het
archief van de clubbladen
vanaf 2009. Als je op een
cover klikt kun je de clubbladen bekijken. In principe

staan de clubbladen een
week na uitgave in de zaal
op de website.
Ben je geïnteresseerd in de
geschiedenis van het huidige clubblad Minimiks en/
of van zijn voorganger ’t
Piekijzerke, kijk dan onder
de menuknop ‘algemeen’-

Competitieverslagen
‘geschiedenis’ en dan naar
‘geschiedenis clubblad’.
Ook vindt je daar de covers
van bijzondere (jubileum)
clubbladen. In de toekomst
zal de inhoudt daarvan ook
te zien zijn.
Voor mensen die nog eens
een oud clubblad willen
inzien is de pagina ‘clubblad’ erg interessant. Maar
vooral wordt de pagina
bekeken door mensen die
geen papieren clubblad te
zien krijgen. Ook voor de
leden die wel een clubblad
krijgen is de pagina mooi
om te zien; het digitale
clubblad is namelijk in
kleur.
Heb je vragen of opmerkingen, laat het ons weten.

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

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

WWW.SPORTSHOPLAARBEEK.NL
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Mixed 3 - Phoenix 3

door Marieke van Berlo

Op 25 september was de eerste dag dat de HBB in de
nieuwe sporthal Suytkade ging spelen.
Onder andere aan Mixed 3 de eer om deze dag te starten met de competitie.
Het was voor iedereen even
zoeken, waar moeten we
precies zijn. Daar bij die
vlag, dat moet het zijn..
Naar beneden naar de parkeerkelder, daar zien we al
meer badmintonners. Weer
terug naar boven naar de
ingang waar gelukkig iemand stond om te vertellen
waar de kleedlokalen zich
bevonden. Dan de eerste
inspectie van de nieuwe
kleedlokalen. Er is geen
doorgang naar de zaal, dat
betekent dus terug de hal in
en de zaal zoeken. Die was
gelukkig zo gevonden, door
de nog lege materiaalruimte de eerste indruk van de
zaal. Groot, Licht, Grijs,
Niet Af….
Dus iedereen gaat inlopen

en vooral inslaan is belangrijk, even wennen aan het
licht aan het hele hoge plafond en aan alle lichte kleuren rond je witte shuttletje.
Er is geen klok aanwezig,
dus geen idee hoe laat de
wedstrijden begonnen.
Rob en Marieke mochten
als eerste aantreden voor
de mix. Voor iedereen was
het wennen. Voor de tegenstanders
blijkbaar
het
meeste. De 1e overwinning
was binnen. Het systeem
van extra banen bleef in
tact, dus de heren- en dames dubbel konden gelijktijdig gespeeld worden. Beide
partijen gingen naar mixed.
Bij de dames werd het een
heel spannende 3-setter.
Ondertussen kon ook Mar-

tijn zijn singel al spelen, ook
die werd gewonnen. Pas
daarna kwam Max eindelijk
aan de beurt, zijn uitgestelde mix kon eindelijk gespeeld worden, samen met
Sabitri werd ook deze partij
gewonnen. 5-0 ondertussen. De enkel van Marieke
werd helaas een puntje
voor Phoenix. Maar daar
bleef het bij, want Sabitri en
Max wisten ook hun singels
te winnen. 7-1 winst voor
Mixed 3, een goede start
van het seizoen.
De kantine was nog niet af
in de Suytkade hal, dus dat
betekende: douchen en
naar huis. Even wennen.
Door de donkere hal op
zoek naar de kleedkamers.
Daar bleek flink wat water te
blijven staan, maar het waren prima douches. Terug
door de donkere hal, uitgelaten door een beveiliger
weer op weg naar de auto.
Volgende week mogen we
weer…..

Vrijdag 8
november
en
Zaterdag 9
november
MINIMIKS Oktober 2013

19

Programma en uitslagen
Programma oktober-november
wo 09-10

wo 23-10

wo 30-10

wo 06-11
wo 13-11

Mierlo 1 - Mixed 1

2

Mierlo 4 - Mixed 4

15

Phoenix 4 - Mixed 5

12

Mixed 1 - Gemert 2

13

Mixed 2 - Sm Bruang 2

10

Mixed 6 - Mierlo 7

4

Mixed 3 - Gemert 3

3

Mixed 4 - Ganzeveer 4

15

Mixed 5 - Con Brio 9

5

Con Brio 2 - Mixed 1

5

Eindhoven 1 - Mixed 3

13

Dommelen 1 - Mixed 2

13

Dommelen 2 - Mixed 4

2

Reggae Sundance

Phoenix 5 - Mixed 6

10

Mixed 1 - Con Brio 1

2

25-09-13 Mixed 1 - Sm Bruang 1

6-2

do

14-11

door Angela van Gelder

Uitslagen
Mixed 3 - Phoenix 3

7-1

Mixed 5 - Sm Bruang 4

2-6

Toernooien zijn leuk en gezellig.
Op zondag 27 oktober wordt in sporthal “de
Kubus” in Deurne een Mix/dubbeltoernooi
georganiseerd. Het toernooi start om 9.00
uur en loopt door tot ongeveer 18.30

Het is al weer even geleden
maar een aantal leden en
vrienden van BC Mixed zijn
op de laatste zaterdag van
de schoolvakantie naar het
strand geweest. Niet naar
zee maar naar het E3strand waar op die dag Reggae Sundance werd georganiseerd. Na het scannen
van de kaartjes en het aanleggen van een polsbandje,

mochten we door de veiligheidscontrole. Zakken leeghalen, tassen openmaken
en voor sommige ook nog
wat ‘strelingen’ over het lichaam. Eenmaal binnen
hadden we elkaar zo gevonden. We hebben die dag genoten van de muziek en het
lekkere eten en natuurlijk
van ‘een paar’ lekkere biertjes. Vraag me niet welke

Ben je recreant of speel je competitie in de 2e,3e of 4e klasse van
de HBB, dan ben je van harte welkom.
Het toernooi gaat in teamverband. Er mag ingeschreven worden
vanaf minimaal 4 personen tot maximaal 6 personen.
Zorg voor minstens 2 dames en 2 heren.
Oh ja. De organisatie is in handen van B.C. De Heiakker.
De kosten bedragen €35.00 per team.
Inschrijven graag via Anja Beekmans voor 15 oktober.
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bands hebben gespeeld op
het festival want dat weet ik
niet, het is vooral de sfeer
en de muziek die ervoor
zorgen dat je niet stil kan
staan. Je deint gewoon mee
met de rest van de festival
bezoekers. Relaxed man!
We hebben de hele dag genoten van het mooie weer
met als resultaat dat Joyce
al snel een witte bril op had
als ze haar zonnebril afzette. Helaas is het niet gelukt
om die op camera vast te
leggen. Zo tegen elven
koelde het een beetje af.
Toen kwamen we erachter
wat Deany al de hele dag in
zijn tasje had zitten, we hadden al een vermoeden.
Wouw, een regenjas uit het
jaar nul. Deany werd meteen omgedoopt tot Rainy
Muller.
Na de laatste noten en nadat alle consumptie bonnen
opwaren gingen we voldaan
weer naar huis. Achteraan
sluiten in de rij om weer bij
de snelweg te komen.
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Agenda ALV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8a.
8b.
9.
10.

11.
12.

Jaarverslagen

Opening door de voorzitter
Ingekomen/uitgegane stukken/mededelingen
Notulen ledenvergadering d.d. 26 oktober 2012
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester seizoen 2012/2013
Verslag kascommissie
Begroting 2013/2014
Bedanken kaderleden
Jubilarissen
Verkiezingen kascommissie: aftredend, Ellen Minten en Paul van der Vegt.
Verkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar: Gert Lahaije
		
Aftredend en niet herkiesbaar: Mascha Hoeks
Het bestuur draagt Peter van Leuken voor als kandidaat bestuurslid
Andere kandidaten kunnen worden voorgedragen door tenminste 10 leden.
De voordracht moet voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk
bij het bestuur worden ingediend
Rondvraag
Sluiting

Uitnodiging

Heeft iedereen de jaarverslagen gelezen?

B.C. MIXED

Vrijdag
Vrijdag 25
25 OKTOBER 2013
oktober
2013
Om 22.30 uur in de kantine
van de sporthal
22
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Competitie commissie
In het seizoen 2012 – 2013
hebben 8 teams van BC
Mixed meegestreden in de
competitie van de HBB.
Ook deze keer weer keurig
verdeelt over alle klassen.
Het goede nieuws is dat er
geen enkel team is gedegradeerd in het afgelopen
seizoen. Helaas is er ook
geen enkel team kampioen
geworden.
Toch was het in enkele gevallen wel erg spannend,
zowel Mixed 3 als ook
Mixed 8 speelden een echte kampioenswedstrijd tegen de naaste concurrent.
In beide gevallen gingen
de toeschouwers echter
nar huis zonder een feestje
te hebben kunnen vieren.
Zij hebben wel mooie partijen gezien, de tegenstanders waren gewoon net
iets sterker.
Over de beker competitie
kunnen we kort zijn, afgelopen seizoen deden we
met drie teams (beker 1, 2
en 3) mee in de beker, op
26 mei stond er helaas
geen enkel team van BC
Mixed in de finale. Dit was
voor het eerst in vele jaren.
Dieptepunt in het afgelopen seizoen was het niet
doorgaan van de strijd om
de Brabantse Team Kam-

pioenschappen,
mede
door het niet samen kunnen stellen van een team
voor BC Mixed.
Ruud Fransen
BAC
De eerste gezellige avond
was de jaarlijkse feestavond. Deze was op zaterdag 6 oktober in cafe de
Tapperij. Natuurlijk een gezellige boel, maar er kunnen
er altijd nog meer bij. Een
iets lagere opkomst dan andere jaren. Maar feest wordt
er toch wel gevierd. We kregen de traditionele loterij
met weer heel veel prijzen
en heel mooi ingepakt. Een
lekkere snack tussendoor,
een natje om het weg te
spoelen, een polonaise, de
spiertjes losgooien op de
dansvloer en veel plezier
maken. Kortom een geslaagde avond.
De nieuwjaarsreceptie was
nummer twee. Een mooie
opkomst. Een korte aftrap
door Ton, knallende kurken
en een sfeervol toasten met
sissertjes. Een heel mooi
verzorgd buffet met koude
en warme gerechtjes. Heerlijk om het jaar 2013 mee te
beginnen.
Daarna was het even wachten op de laatste speelMINIMIKS Oktober 2013

avond van het seizoen.
Deze was op 28 juni. Naast
laatste speeldag ook de
laatste avond in D’n Ekker.
Een apart moment. Na zoveel jaar afscheid van de
bekende kantine. Een kleine versnapering en een lekkere borrel zijn de ingrediënten voor de start van de
zomervakantie en het afscheid van de kantine.
Een jaarlijks hoogtepunt is
de Mixed-Grill. Deze was dit
jaar weer na de zomer aangezien de zomervakantie
vroeg viel. Op 14 september
was het zover. De locatie
blijft elk jaar fantastisch en
de gastvrijheid van de familie v/d Vegt blijft fenomenaal. Het weer zat een beetje tegen. Daardoor werd ervoor gekozen om de riante
garage in te richten als overdekte BBQ-locatie. Met de
BBQ buiten komt het ook
goed. Het was weer een geslaagde avond.
Toernooicommissie
Op vrijdag 2 en zaterdag 3
november werden in 2012
de jaarlijkse clubkampioenschappen georganiseerd.
Er waren 60 deelnemers
voor zowel jeugd als senioren, alle onderdelen GD,
HD, DD, HE, DE kwamen
weer aan de orde, hoewel
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soms in kleine poules. Vanwege het lage aantal deelnemers werd de jeugd dit
jaar verdeel in een A en B
klasse, zonder C klasse. In
de recreantenklasse werd
alleen het herendubbel gespeeld. Er waren geen dames in deze klasse. Bij de
overige seniorenleden waren ook weinig vrouwelijke
deelnemers, waardoor de A
en B klasse tegen en met
elkaar speelde om zo toch
tot een leuk aantal partijen
te komen.
De gebruikelijke demonstratietraining stond dit jaar niet
op het programma, dit omdat er te weinig beginnelingen waren, de kinderen die
al een jaar lid zijn spelen
mee met het toernooi. Er
was een ontspannen sfeer
tijdens het toernooi, alles
verliep prima.
De winnaars van de clubkampioenschappen
nog
eens op een rij:
Jeugd:
GDB; Calvin Bots en Meike
Schepers
DDB; Robin Slaets en Novi
Wieland
HDB; Calvin Bots en Olaf
van Gelder
DEB; Rachel Baerts
HEB; Calvin Bots
GDA; Bas Fransen en Sanne van Lieshout
DDA; Marieke Lutterman en
Nikki van de Rijt
HDA; Daan Steegs en Max
Wieland
DEA; Anke van Dijk
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HEA; Bas Fransen
Senioren
HD rec; Paul Beekman en
Toon Slaets
GDB; Max van Riet en
Anniek van Leuken
HDB; Gert Lahaije en Peter
van Leuken
HEB; Max van Riet
DEB; Angela van Gelder
DDAB; Sabitri Heesakkers
en Marieke van Turnhout
GDA; Ruud van Kilsdonk
en Marieke van Turnhout
HDA; Jan de Jong en Ton
Slaets
HEA; Jan de Jong
DEA; Maridy Daems
Als het competitieseizoen
in mei ten einde loopt en de
trainer de laatste vrijdagavond training heeft gegeven is het gebruikelijk dat
de toernooicommissie in
deze periode nog een toernooitje organiseerd. Dit jaar
op vrijdag 24 mei weer eens
een ouderwets kaartentoernooi. Helaas was de
zaal niet helemaal gevuld,
maar het was er niet minder
gezellig om. Er is dit jaar
geen tweede husseltoernooi georganiseerd aan het
eind van het seizoen.
Website
Harrie heeft het afgelopen
seizoen een wereldreis gemaakt en daardoor zijn er
weinig grote vernieuwingen
geweest op de website.
Voor het komende seizoen
MINIMIKS Oktober 2013

gaan we hier echter weer
mee door, te beginnen met
het herstellen van de senioren pagina.
Toch is er het afgelopen seizoen wel wat gebeurt met
de website. Zo is de sponsorpagina aangepast, hebben we het tweede seizoen
van de Mixed Manager gespeeld en draait de site (ongemerkt) op een nieuwe
server. Hierdoor kunnen we
weer enkele jaren vooruit
met het publiceren van foto’s en clubbladen via de
website!
Hoewel buiten de directe
verantwoordelijkheid van
de
websitecommissie,
wordt de Mixed Facebook
pagina steeds meer ingezet
als aanvulling op de website. Hiermee hopen we meer
geïnteresseerden te bereiken met nieuws over onze
vereniging. In de toekomst
willen we deze twee media
aanvullend naast elkaar blijven gebruiken.
Nieuw wordt de wijziging in
de presentatie van de geschiedenis van Mixed. Hoewel dit op de website nog
niet zichtbaar is gaat er binnenkort wel wat veranderen. De geschiedenis is helemaal herschreven en
wordt straks met diverse
bijlagen in een tijdlijn gepubliceerd. Hierdoor wordt de
uitgebreide tekst prettiger
leesbaar.
Steeds meer wordt door de
kaderleden en kommissies
gebruik gemaakt van de

mogelijkheden om hun activiteiten kenbaar te maken
via de website en via e-mail.
Het gastenboek is en blijft
de meest gebruikte pagina
van onze site en veel badminton gerelateerde zaken
worden daar met elkaar gedeeld.
Ook hierbij roepen we iedereen op om opmerkingen,
nieuwe ideeën en dergelijk
naar ons te sturen. Zo kunnen we onze website blijven
verbeteren.
De websitecommissie,
Harrie en Rien
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie kijkt terug op een jaar dat anders
was dan anders. Het jeugdkamp was ineens in een oneven jaar. Helaas was het
aantal jeugdleden een stuk
lager dan andere seizoenen. Toch namen 7 jeugdteams deel aan de competitie en waren de trainingsgroepen goed bezet.
Voor de jeugdbegeleiders is
het seizoen meteen goed
gestart, want in oktober is
de jeugdbegeleiderscursus
weer voortgezet met een terugkomdag. Thea Kluijtmans verzorgde deze terugkomdag en werd daarbij ondersteund door Marlie Fransen. Bijna alle jeugdbegeleiders waren aanwezig en dat
zorgde niet alleen voor veel
leermomenten, maar ook
voor een gezellige sfeer. In
het afgelopen seizoen zijn

we begonnen met 47 jeugdleden. In de loop van het
seizoen zijn er 12 nieuwe
leden bijgekomen en 10 gestopt. Eén jeugdlid is aan
het einde van het seizoen
naar de senioren overgestapt. In het afgelopen seizoen werd de Centrale
Jeugdtraining door 4 jeugdleden van BC Mixed gevolgd. Er deden 7 jeugdteams mee aan de jeugdcompetitie. En die deelname
leverde ook twee kampioenen op. Mixed 3 werd met
overmacht kampioen in de
E-klasse. Mixed 6 werd heel
knap kampioen in de Pklasse. Mixed 1 is in de ABklasse keurig als tweede
geëindigd, waardoor ze in
de A-klasse het seizoen
mochten afmaken. Het werd
uiteindelijk een mooie derde
plaats. Volgend seizoen op
naar het kampioenschap??
Beste
competitiespelers
waren Novi Wieland (96,8%
score), Nick Meulensteen
(100%), Max Wieland (100%
score) en Michael Hollanders (100% score). Drie heren wisten dus een score
van 100% te behalen, dat
moet wel een record zijn.
De jeugdtoernooien werden
het afgelopen seizoen redelijk bezocht door onze
jeugdleden. Bij de HBBjeugdkampioenschappen
dit jaar heel veel prijzen voor
Mixed. In de pupillenklasse
was de overmacht van
Mixed erg groot. In de damesdubbel wonnen Meike
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Schepers en Novi Wieland.
Bij de herendubbel werden
Noah Hollanders en Nick
Meulensteen eerste en gingen Brady Bots en Koss van
de Wijdeven met de tweede
prijs naar huis. Novi Wieland won de damesenkel en
werd daarmee HBB-kampioen in de single. Haar dubbelpartner Meike Schepers
werd tweede. Bij de herenenkel was het hele podium
voor Mixed. Nick Meulensteen werd eerste, Brady
Bots tweede en Noah Hollanders derde.
In de C klasse werd Robin
Slaets vierde in de damesenkel. Calvin Bots en Michael Hollanders werden
derde in de herendubbel.
En Michael Hollanders won
de eerste prijs in de herenenkel en is daarmee HBBkampioen in de C-klasse. In
de B-klasse werd Jurriën
Hendrikx derde in de herendubbel met een partner van
een andere vereniging. De
winst ging hier naar Max
Wieland met zijn dubbelpartner uit Mierlo. En Max
wist ook het herenenkel te
winnen. Hij moest hiervoor
erg diep gaan in de finale,
des te mooier was de overwinning. Dus ook een
jeugdkampioen in de Bklasse.
In de A klasse haalde uiteindelijk alleen Anke van Dijk
een keurige vierde plaats in
de damesenkel en een
tweede plaats in de damesdubbel. Deze klasse was
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bijzonder sterk bezet, want
er speelden ook kinderen
mee die dit jaar al in de seniorencompetitie
hebben
meegedaan.
Anke van Dijk en Bas Fransen werden clubkampioen
bij de jeugd.
We hebben er jaartje langer
op moeten wachten, maar
dit jaar is het jeugdkamp
weer georganiseerd. Het
thema was Piraten. En dat
kon je zien. Er werden
schatten gezocht, piratenliederen gezongen, met kanonskogels gegooid en niet
te vergeten: de strijd der piraten werd uitgevochten. De
bonte avond was dit keer
anders dan anders. Iedereen mocht (moest?) meedoen, ook alle begeleiders.
In groepjes werd een leuk
optreden bedacht, natuurlijk
met een piratenthema. We
hebben gezien dat we heel
veel creatieve kinderen hebben. Het weer werkte, vooral op zondag, goed mee,
waardoor nog een hele
mooie zeskamp kon worden
gespeeld. Vooral de enorme
opblaas-stormbaan
was
een groot succes. De kleintjes hadden wel moeite met
de hoge muur die ze op
moesten klimmen, maar gelukkig konden de grotere
kinderen daar wel mee helpen…. Het was een mooie
afsluiting van een geweldig
kamp. Met dank aan de kinderen, de jeugdbegeleiding
en de kampcommissie.
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Redactie
De minimiks wordt door alle
leden gemaakt. De regie
over de minimiks is in handen van Marlie, Angela,
Dick en arne. In de praktijk
betekend dit dat Marlie voornamelijk zorgt voor de 'look
and feel', Angela voor verenigingsgegevens en de relatie met de drukker, Dick
voor diverse hand en spandiensten inclusief stukjes en
arne voor teksten en algehele communicatie.
Dit werkt goed en snel en
levert iedere keer weer een
complete minimiks op met
mooie verhalen, veel foto's
en een goed bekeken boekje op de site.
In het afgelopen jaar werd
de commissie tijdig door de
penningmeester geconfronteerd met de kosten voor het
uitbrengen van veel en dikke minimiksen.
We hebben gezamenlijk
een plan opgesteld om te
zorgen dat kosten gemanaged werden overeenkomstig het afgesproken budget. De genomen maatregelen bestonden uit:
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- een vast aantal pagina's
waar alleen in bijzondere
gevallen van afgeweken
wordt zoals bijvoorbeeld
voor deze uitgave met daarin de alv documentatie
- minder boekjes drukken
- boekjes welke blijven liggen die mogen naar de
sponsors
- geen boekjes meer drukken voor mensen die geen
prijs stellen op een gedrukt
boekje
- minder edities uitgeven
Deze maatregelen blijken
allemaal succesvol te zijn.
We zetten dit in het komende jaar dan ook door. We
hebben met de penningmeester samengewerkt om
een goede prognose af te
geven voor de kosten voor
het komende jaar.
Overigens worden de opbrengsten voor de advertenties niet meegenomen in
de balans voor de minimiks.
Wij weten altijd keurig op tijd
hoeveel pagina's met advertenties er komen. We
kunnen dan ook prima rekening houden met de hoeveelheid vrije ruimte voor
vaste rubrieken en binnengekomen materiaal.
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Sportaccomodaties

Deel 1

Vijfde sportaccommodatie voor Mixed
Mixed is vanaf 16 augustus 2013 verhuist naar de nieuwe sporthal aan de Muzenlaan 2a. In de geschiedenis
van onze vereniging is dat de vijfde sportaccommodatie in Beek en Donk in rij. Alhoewel, de eerste trainings
accommodatie was een feestzaal op Donk. In ieder
geval een mooie gelegenheid om de diverse accommodaties waar Mixed heeft gespeeld eens nader te bezien.

Kleine zaal van Heinsbergen en andere zalen
Januari 1961 tot oktober
1964:

De eerste training van Mixed
vond plaats op zaterdag 14
januari in de kleine zaal van
Toon Heinsbergen (naast
de bioscoop) op de Donk,
hoek Kapelstraat / Brouwersstraat. Het complex
was erg bekend in Beek en
Donk en vrijwel iedereen
vierde daar zijn of haar bruiloft en heel veel verenigingen hadden daar hun thuishaven. Niet vreemd dus dat
Mixed daar is begonnen.
Het complex bevatte naast
enkele zalen ook nog een
bioscoop en heel even een
slijterijtje en heette officieel
-De Harmonie-. Er werd ge-
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biljart, gekaart, maar ook
getrouwd -bai Toontjes-. Het
heette De Harmonie, omdat
elke vereniging en iedere
bezoeker in harmonie samen gebruik maakte van
de ruimtes. Een
andere versie is
dat de naam was
gekozen omdat
de harmonie er
speelde. Er waren
geen gymzalen in
Beek en Donk, laat staan
sporthallen. In deze (feest)
zaal, voor bruiloften en partijen, lagen geen lijnen en de
baan
moest
enigszins
schuin gelegd worden. De
lijnen werden met krijt uitgezet, en met tape uitgelijnd.
Doordat de zaal erg laag
was sneuvelden er al vrij
snel
enkele
mooie lampen
en dat was aanleiding om snel
uit te zien naar
een echte gymzaal. Er werd gezocht en men
streek
tijdelijk
MINIMIKS Oktober 2013

neer in gymzalen in Gemert
en Helmond, onder andere
in zaal de Zuid. Het complex
'de Harmonie' was al jaren
gesloten en werd in december 2007 gesloopt om
plaats te maken voor een
seniorenhuisvesting met zeventien appartementen en
een
ontmoetingsruimte.

Wat overbleef van de eerste
accommodatie van Mixed,
is de naam De Harmonie die
nu boven de entree van het
nieuwe wooncomplex prijkt.
In de trappenhal op de eerste verdieping hangen vier
foto's die een indruk geven
van het roemruchte verleden van het oude gebouw.

Het Helmonds Dagblad
had het in de kop boven
haar artikel over -een brok
historie- die onder de slopershamer viel. Van de huidige leden van Mixed hebben alleen Joop Kerkhof en
Hein van Vijfeijken hier gespeeld.
Zaal de Zuid in Helmond
was vaak bezet en het bestuur was dan niet meer in
staat om een andere zaal te
regelen. Een lichtpuntje
was dat er in Beek en Donk
een gymnastiekzaal gebouwd ging worden aan de
Otterweg 23. Mixed ging op
23 oktober 1964 gebruik
maken van de nieuwe gymnastiekzaal. Men kon vanaf
nu echt gaan trainen en er
was een einde gekomen
aan het jarenlange reizen in
weer en wind naar Helmond en Gemert, Mixed

was eindelijk thuis. Toch
was deze hal verre van ideaal. De hoogte van de zaal
was vijf meter, dus veel te
laag. Maar er hingen ook
nog ringen en rails aan dat
plafond en het was moeilijk
om die bij een serve niet te
raken. Men had maar één
baan ter beschikking en dat
met vijftien of meer leden.
De voorzitter fungeerde als
zaalwacht, hij maakte de
toernooien bekend, regelde
de inschrijvingen, maar stelde ook de partijen samen,
zoals die op de trainingsavond gespeeld werden.
Elke partij werd geteld en de
overigen zaten netjes op de
bank te wachten, of in het
kleedlokaal, waar ondanks
het rookverbod toch gerookt werd. Aan de ene zijde van de zaal stonden in
een aparte ruimte de turn-

toestellen opgesteld en als
je aan die kant stond en de
shuttle miste, kon je die tussen de turntoestellen uit
gaan vissen, hetgeen nogal
eens voor kwam.
Uit die tijd komen ook de
steunen met lampfittingen
om de baan beter te verlichten. De gymzaal had twee
kleedlokalen en daartussen
slechts één doucheruimte.
Gemengde sporten waren
zeldzaam, daar was de
gymzaal ook niet opgebouwd, dus douchen deed
men maar zelden. Het
kleedlokaal werd slechts
gebruikt om de schoenen te
wisselen en als rookruimte
tijdens de wachttijden. De
zaal was verre van ideaal
naar de maatstaven van nu,
maar toen was het een flinke vooruitgang.
Rien van Kessel

Gymzaal aan de Otterweg, 23 oktober 1964 –
4 juni 1972

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

Past.Poelpl.
T. 0492-367800
Handel:		
T. 0492-324307
Beek en Donk: T. 0492-468098
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Badminton Nederland nieuws
Koppositie Carlton Eredivisie blijft in handen van Dekker Almere

De Carlton eredivisie ging op 7
september van start.

Tien teams strijden over achttien wedstrijden welke vier formaties zich mogen gaan opmaken voor de Play-offs en wie
er hekkensluiter gaat worden. De grote vraag is, welke ploeg
zich dit seizoen tot landskampioen mag kronen?
Titelverdediger BC Amersfoort is na het succesvolle
afgelopen seizoen, waarin
naast de landstitel ook de
nationale beker werd veroverd en er brons was op het
EK voor teams in Frankrijk,
een aantal vaste krachten
kwijtgeraakt. Nick Fransman, Jelle Maas, Eefje Muskens en Robin Tabeling
gaan hun geluk in Duitsland
beproeven. Daar is het “grote geld” te halen.
Het zijn overigens dezelfde
teams, (wel met andere spelers en speelsters) dan in het
vorige seizoen want de kampioen van de eerste klasse
wilde niet naar de eredivisie.
Dus mag Victoria uit Hoens-

broek opnieuw proberen om
nu niet als hekkensluiter te
eindigen.
Op vrijdagavond 6 september 2013 vond in de Maaspoort Sports & Events in
Den Bosch de Kick Off van
de Carlton Eredivisie seizoen 2013/2014 plaats. Dit
is tevens de locatie waar op
zaterdag 22 februari 2014
de Play-Offs Finale zal worden gespeeld.
Tijdens de Kick Off werden
de tien teams uit de Cartlon
Eredivisie 2013/2014 voorgesteld aan het publiek, vinden de uitreikingen plaats
van diverse prijzen zoals
voor de beste Speler en
Speelster van het vorige

Uitslagen

Op de eerste competitiedag
( 7 september) was het Almere dat de grootste overwinning pakte, dat ging ten
koste van TFS Barendrecht.
Het team uit Almere won
met 8-0. Opvallend was dat
Duinwijck en Van Zijderveld,
toch gerenommeerde namen, hun eerste wedstrijd
verloren. Het was ook verrassend dat Duinwijck verloor van Victoria, het team
dat inn het vorige seizoen
op de laatste plaats stond.
Van Zijderveld deed het wel
heel slecht, 1-7 en 0-8 verlies.
Amersfoord ( titelverdediger) heeft 16 punten, evenals Velo en DKC, maar de
onvervalste koploper is Almere, dat in drie wedstrijden
20 van de 24 mogelijke punten wist te pakken.

Stand

TFS Barendrecht – Roosterse
V. Zundert/Velo – V. Zijderveld
DKC – Amersfoort
Slotermeer – Dekker Almere
Victoria – Duinwijck
Duinwijck – TFS Barendrecht
Van Zijderveld – DKC
Van Zundert/Velo – Slotermeer
Amersfoort – Victoria
Roosterse BC – Dekker Almere
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seizoen, presenteert gastvereniging BCH haar plannen voor de Play-Offs Finale en wordt de spetterende
trailer van de Carlton Eredivisie gepresenteerd.

3-5
7-1
3-5
2-6
5-3
6-2
0-8
6-2
6-2
2-6

Dekker Almere
Amersfoort
Van Zundert/Velo
DKC
Roosterse
Duinwijck
Slotermeer
Victoria
TFS Barendrecht
Van Zijderveld
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3-20
3-16
3-16
3-16
3-12
3-12
3-10
3-10
3-5
3-3

Dutch open in Almere van 8 tot en
met 13 oktober 2013

Geen Lin Dan bij de
Dutch Open

Lin Dan was ingeschreven voor de Yonex
Dutch Open, maar de Chinese bond trekt de
inschrijving weer in.
Vijfvoudig en huidig wereldkampioen in het
mannenenkel, Lin Dan,was door de Chinese
badmintonbond ingeschreven voor de Yonex
Dutch Open 2013. De 65ste editie van het evenement vindt dit jaar van 8 tot en met 13 oktober plaats in het Topsportcentrum Almere.
De 29-jarige Lin Dan is tweevoudig Olympisch
Kampioen (2008 en 2012) en is een waar
icoon in de badmintonsport. Na de Olympische Spelen van Londen in 2012 nam de Chinees een periode van rust,
maar pakte begin deze maand zijn vijfde wereldtitel op rij tijdens de WK in zijn geboorteland.
Lin Dan maakte deel uit van een grote Chinese
afvaardiging van negentien spelers en speelsters die dit jaar deelneemt aan de Yonex Dutch Open, helaas nu zonder Lin Dan.

Die neem ik
met m’n forehand

Claus Poulsen wordt
supervisor bij Badminton
Nederland

Badminton Nederland heeft de Deense topcoach Claus Poulsen aangetrokken als supervisor Topbadminton. Poulsen krijgt met ingang
van 1 juni 2013 de opdracht in samenspraak
met de coaches het meerjarenplan Topbadminton uit te voeren. Hij zal adviseren over de
selectie van sporters, de innovatie van trainingsmethoden en het programma talentherkenning en –ontwikkeling.
Poulsen, die parttime aan de slag zal gaan, zal
met regelmaat trainingsblokken verzorgen
voor de Nationale Selectie in Nederland en
Denemarken en daarbij de begeleiding van de
spelers en coaches op zich nemen

Zo. Nu eerst
een Bavaria
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Evenals in deze Minimiks
werden ook in het septembernummer van 1988 de
stukken voor de jaarvergadering geplaatst. Het was
ook het jaar dat Joop Kerkhof zich op de jaarvergadering niet herkiesbaar stelde
als voorzitter en dat Willem
Jan van Ham de nieuwe
kandidaat was.
BC Mixed had toen 127 leden met een gemiddelde
leeftijd van 24 jaar! De gemiddelde leeftijd zonder
jeugd, dus alleen senioren
was slechts 28 jaar. Ook
werden de trainingsavonden toen toch iets beter bezocht, (dat werd toen precies bijgehouden) de jeugd
zelfs boven de 95%. De
opkomst van de competitiespelers lag op bijna 70%.
De seniorencompetitie bestond uit acht teams, de
jeugdcompetitie telde vijf
teams. Mixed 4 werd kampioen bij de senioren en
Mixed vijf miste deze titel op
een haar, ze verloren geen
enkele wedstrijd. Bij de
jeugd werd Mixed 1 kampioen in de B-klasse.
De HBB kende toen nog
een toernooi top-tien. In de
A-klasse werd bij de jongens de lijst aangevoerd
door Remco Plettenberg en
Berton van Asseldonk. Bij
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de meisjes stond Monika
Sonneveldt op een keurige
tweede plaats. Rob Slaets
was lijstaanvoerder in de Bklasse.
Nieuw in dat seizoen was
de eerste oudercontactavond die met 120 aanwezigen wel heel goed bezocht
werd. Het programma bestond o.m. uit een videofilm
over de jeugd van Mixed, de
huldiging van de jeugdkampioenen en het afscheid
van de trainer Igo Jongen.
In september 1988 werden
er tien nieuwe leden ingeschreven, negen daarvan
zijn intussen weer gestopt,
boven aan de lijst stond:
Toon Boetzkes en die is
nog steeds lid van BC
Mixed. ( Wie kent ze nog:
Geert vd Eijnde, Marc van
Kilsdonk, Dennis Schepers,
Annemiek vd Enden)
Ook in deze Minimiks: een
uitgebreid verslag van de
penningmeester. ( Rien van
Kessel).Hij had in het seizoen
aan
inkomsten:
28.000 gulden geboekt,
maar de uitgaven waren
veel meer, rond de 33.000
gulden. ( waarvan bijna
10.000 gulden aan zaalhuur!) Dat betekende dat er
op de jaarvergadering voorgesteld werd, om bijna alles
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Auto en Motorrijschool
DE JONG

duurder te maken.
Volgens Rien:Onze vereniging heeft voor elk seizoen
een grote verscheidenheid
aan activiteiten. Zowel op
badmintongebied als daarbuiten. Dat is naar mijn mening ook de reden dat zo
weinig mensen weggaan
en we een grote wachtlijst
hebben. Echter deze activiteiten moeten wel betaalbaar blijven. Hoe lang we
dit vol kunnen houden zal in
de komende jaren blijken.
Veel zal afhangen van de
inzet van de leden.
Natuurlijk ook humor in dit
nummer.
“Staat er nog wat nieuws in
de krant?”
“Ja, de datum!”
De rebus in dit nummer:
Dudeney’s doolhof. De maker beweert dat er 640 manieren zijn om in het hart
van het doolhof te komen.

Fitland Gemert BV
Vic. van der Asdonckstraat 55
5421 VB Gemert
Tel.: (0492) 36 17 51

Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911

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

Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629
Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den Bergh
Heuvelplein 26
5741 JK Beek en Donk
Tel:(0492) 46 17 40

Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.
MINIMIKS Oktober 2013
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Op de foto’s: De eerste trainingen in de nieuwe
sporthal. De jongste groep verkent de sporthal met racket
en shuttle. De ouders kijken toe vanuit de kantine
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Afscheid van Yvonne en Mascha
Op vrijdag 21 juni was iedereen om 19.00
uur welkom in de kantine van de sporthal.
Alle kinderen en ouders hadden een uitnodiging gekregen om de film van het kamp
te komen bekijken. Deze film was samengesteld door Mascha. Het resultaat mocht
er zijn, 50 minuten met de allerleukste momenten van het piratenkamp. Maar voor
dat we de film gingen bekijken hadden
Mascha en Yvonne minder goed nieuws.
Ze gaven aan om met onmiddelijke ingang
te stoppen met de jeugdcommissie. Na
jarenlang zich ingezet te hebben voor de
jeugd gaven ze aan nu andere prioriteiten
te hebben. Om ze voor al hun inzet te bedanken kregen ze een welverdiend bloemetje en een geweldig applaus van alle
aanwezige ouders en kinderen. Mascha
en Yvonne trakteerden hierna iedereen op
een lekker ijsje en zo konden we extra genieten van een hele leuke film.
Marlie Fransen

Nieuwe jeugdcommissie door Monika Slaets
De nieuwe jeugdcommissie stelt zich voor!
Net voor de zomervakantie
gaven Mascha Hoeks en
Yvonne Lahaye aan te willen stoppen met de jeugdcommissie. Wij, Wendy
Verbrugge, Stan van der
Heijden, Marieke van Turnhout en Monika Slaets
hebben deze leuke taak op
ons genomen.
Bij nieuwe mensen horen
vaak nieuwe ideeën en zo
ook bij ons. Omdat we
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communicatie heel belangrijk vinden hebben we
afgesproken dat Wendy
en Monika deze taak op
zich nemen. Wendy geeft
geen training meer maar
loopt beneden in de zaal
of boven in de kantine
rond en is dus het eerste
aanspreekpunt. Zijn er bepaalde dingen die jullie
met ons willen bespreken
of heb je op-of aanmerkingen meld je dan even bij
Wendy of via jeugdzaMINIMIKS Oktober 2013

ken@bcmixed.nl. We plannen dan meteen een datum zodat de vraag/klacht/
opmerking met ons besproken kan worden. Alles
wat we niet weten kan ook
niet opgelost worden dus
is er iets, spreek ons aan!
Verder hebben we ook het
besluit genomen dat alle
jeugd vanaf 16 jaar om de
week met de senioren mee
mag spelen. Hiervoor hebben degene die het aangaat al de data en spelre-

gels ontvangen. De bedoeling hiervan is dat de doorstroming naar de senioren
gemakkelijker gaat.
Om ervoor te zorgen dat
de training aan de jeugd
van goede kwaliteit is en
blijft worden we minstens 1
keer per jaar bijgeschoold
door Marlie Fransen. Op
deze manier houden we
als trainers allemaal dezelfde
trainingsmethode
aan. Ook komen we als
trainers elke 8 weken bij elkaar om te bekijken hoe
het gaat. Op deze manier
leren we de kinderen goed
kennen en kunnen we inspringen als we bijvoorbeeld merken/zien dat er
een specifieke slag meer
aandacht nodig heeft.
Verder willen we 2 keer per
jaar met alle ouders en een
keer extra met de ouders,
die een competitieteam
begeleiden bij elkaar zitten. Vaak horen we vanuit
die kant ook opmerkingen
die heel belangrijk kunnen
zijn. Wij kunnen daar dan
op inspringen.
Aan het einde van het jaar,
bij het bepalen van de

nieuwe competitieteams
nemen we de gegevens
van de trainers, opmerkingen van ouders, teambegeleiders en de scoringspercentages mee. Op deze
manier proberen we ervoor
te zorgen dat we weer goede en vooral leuke teams
bij elkaar krijgen.
Ook wordt er weer veel
aandacht aan de jeugdtoernooien besteed. Het is
niet alleen heel leerzaam
maar ook heel leuk om
mee te doen. Via de trainers krijgt elk kind informa-

tie als er weer een toernooi
is.
We hebben de eerste bijeenkomst met de ouders al
gehad. De instuif is ook
achter de rug en was heel
succesvol. Zo hebben we
nog ideeën genoeg.
Dus jullie horen wel; we
hebben er veel zin in! Het
belangrijkste vinden we
dat badmintonnen voor elk
kind leuk moet zijn en
daarvoor zetten we ons
100% in.
Groeten,
De jeugdcommissie

Jeans en Vrijetijdskleding
voor Dames en Heren
Piet van Thielplein 11, 5741 CP, Beek en Donk, Tel.: 0492-465456
www.yoursfashion.nl
E-mail: info@yoursfashion.nl
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Afsluiting seizoen 2012-2013

Terugkomdag begeleiding.
Doel van deze terugkomdag
is om ervoor te zorgen dat
we als jeugbegeleiding één
uniforme manier van uitleg
kunnen overdragen op de
jeugdspelers. Dit jaar werd
de terugkomdag verzorgd
door Marlie. Op zaterdag 31
augustus is er voor de
jeugdbegeleiders de jaarlijkse terugkomdag georganiseerd.

Vrijdag 28 juni 2013.
De laatste vrijdag van het seizoen is traditioneel voor de jeugd de avond van het apenkooi.
Dit jaar was deze dag heel bijzonder, het was niet alleen een afsluiting van het seizoen
maar ook een afscheid van de sporthal. Voor de allerlaatste keer in die vertrouwde oude
sporthal d’n Ekker.
De begeleiding was er extra vroeg bij om alle toestellen klaar te zetten. Elk jaar wordt er
naar gestreefd dat het een leuke en veilige apenkooi is.
Omdat de groep van het 1e uur niet meer zo groot is, werd besloten om alle kinderen in 1
groep te laten spelen. Zo hadden we een mooie grote groep en was het erg gezellig.
Er werd flink gerend, gesprongen, gezwierd, getikt en gezweet.
Om iedereen weer wat rust te gunnen gingen we tussendoor even naar boven, naar de
kantine, voor een glaasje ranja. Wel raar want ook hier kwamen we voor het laatst.
Na afloop trakteerden Annie en Toon Boetskes nog op een heerlijk zakje chips. Zij waren
op deze dag 40 jaar getrouwd.
Het was een geslaagde afsluiting van het seizoen en van de oude sporthal.
Groetjes Marieke van Berlo
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We begonnen om 10:00 uur
in Sporthal de Dreef. Als
eerste kregen we een korte
intro van Marlie over wat we
deze ochtend konden verwachten. Toen werd een
mapje uitgereikt. Dit mapje
is een complete handleiding
voor de trainer. Echt super
handig! Van warming-up oefeningen tot slagen uitleg
volgens het 12 stappen systeem. (iedere slag bestaat
uit 12 aandachtspunten), tevens worden ook de meest
voorkomende fouten per
slag genoemd, dit is voor de
trainers erg handig voor het
constateren van fouten.
Nadat iedereen even kort
door het mapje had gebladerd hebben we enkele warming-up oefeningen behandeld. Daarna was de Agility
ladder aan de beurt. (een
agility ladder is een soort
touwladder die je op de
grond legt en hier dan aller-

lei voetenpasjes op gaat
loslaten. Het doel hiervan is
dat je je voetenwerk beter
onder controle krijgt. Hierdoor kun je jezelf dus sneller verplaatsen en neemt
het risico op een blessure
af. )
Alleen al de blik naar de
Agility ladder deed de
zweetpareltjes op menig
voorhoofd doen verschijnen. Echter Marlie stelde
ons gerust en deed een oefening voor. En inderdaad…... het zag er ook
gewoon makkelijk uit.
Toen wij……. Ik kan alleen
voor mezelf praten maar
het ziet er per definitie makkelijker uit dan het is!
Nu ben ik ook niet de meest
elastische persoon die
Beek en Donk rijk is, maar
ik denk dat dit voor iedereen een goede training is
om het voetenwerk naar
een hoger niveau te tillen!
Het was tijd om de slagentechniek te gaan behandelen. Marlie had voor ieder-
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een een kaartje gemaakt
waarop een slag stond beschreven met de bijbehorende aandachtspunten en
3 fouten die je bewust
moest inbrengen.
Het doel was om de slag
éérst goed uit te leggen aan
je medebegeleiders. Zodra
dit gelukt was moest je bewust één fout in de slag verwerken. Doel hiervan was
dat de medebegeleiders
moesten aangeven wat er
niet goed was aan de slag.
Hierdoor kunnen we ook bij
de jeugd sneller fouten ontdekken en deze corrigeren.
Nadat elke slag was behandeld en iedereen aan de
beurt was geweest met het
uitleggen van een slag was
het inmiddels alweer vroeg
in de middag.
Tot slot hebben we de bijeenkomst afgesloten met
een broodje frikandel en
kroket en zijn we huiswaarts
gekeerd.
Marlie bedankt voor je inzet
en voorbereidingen en tot
de volgende keer!
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Ik ben Kristy van Alphen
en ik woon in Gemert.
Ik ben 16 jaar oud en jarig
op 21 oktober.Ik zit op het
Commanderij College in
Gemert, VMBO Kader
leerjaar 4.
Na deze school wil ik waarschijnlijk naar het ROC
Veghel, om een opleiding
te doen in de zorg.
Mijn hobby’s zijn badmintonnen, shoppen en zingen.

Nieuwe jeugdleden
Stan en Meike Iven zijn broer en zus.
Ze zijn 10 jaar en zitten allebei op Basisschool Dierdonk in Helmond. Ze zitten in
groep 7 bij juf Rachel en juf Marjan. Ze zijn
in Beek en Donk bij Mixed terecht gekomen
door hun vader Maikel. Maikel speelt al heel
lang bij onze vereniging. Andere bekenden
zijn Jowan (oom) en Sjoerd. Ze vinden Mixed
allebei een hele leuke club. Naast badminton houdt Stan van Voetbal en Gamen,
Meike danst graag en speelt elke dag graag
buiten.

Ik zit sinds 2 jaar onder badminton, waarvan 1 jaar bij BC
Mixed. Mijn leukste herinnering aan BC Mixed is het
kamp.Ik heb niet echt veel tips voor BC mixed, alleen ga
zo door !!

Sem Mulder

is 7 jaar en komt uit Gemert. Hij zit op basisschool de Pandelaar in groep 4 bij juf Kristel en juf Martje. Als hij
later groot is wil Sem meester worden. Hij is bij Mixed gaan badmintonnen door Tonny Snijders en zijn Mama. Sem vindt het badminton heel leuk en de club vindt hij gezellig. De onderhandse
slag vindt hij het leukste.

Irene Slaets is 6 jaar en zit in groep 3
van de Muldershof in Beek en Donk. Ze
heeft maar liefst 3 juffen, Merel, Karen en
Lotte. Irene wil later politieagente worden.
Ze vindt badminton heel erg leuk, de opslag vindt ze de leukste slag. Haar hobby’s zijn zwemmen en spelletjes doen. Irene kent bijna de hele vereniging al, onze voorzitter
Ton is haar oom, Monika haar tante en Anne en Robin zijn haar
nichtjes. Opa Toon speelt ook nog steeds badminton. Ook Finn is
een bekende van haar. Haar vader Rob heeft vroeger ook bij BC
Mixed gespeeld. Haar grootste fan is haar broertje Tim, hij komt
iedere week naar Irene kijken.

Novi Wieland
Binnendijk 2
5705 CH HELMOND
Tel. 0492 - 544078

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

Correspondentieadres:
PARTY RENT SERVICE
Postbus 884
5700 AW HELMOND

Verhuur van

Tafels - stoelen - glaswerk - servies - koffiezetapparaten tapinstallaties - verlichtingssnoeren - garderobes enz.
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Week van het badminton

Badminton Nederland organiseerde in de week van
16 t/m 22 september voor de tweede keer, de week
van het badminton. In deze week organiseerden badmintonverenigingen (aangesloten bij Badminton Nederland) verspreid over het hele land open dagen om
iedereen die wil kennis te laten maken met de badminton sport. Op hun website www.weekvanhetbadminton.nl stonden allerlei ideeën en suggesties om
hieraan vorm te geven.
tember. Ook besloten we
om contact te zoeken met
de scholen van Beek en
Donk. We konden gebruik
maken van bestanden van
badminton Nederland. Bestanden die hielpen bij de
promotie (logo, banner,
De week van het badminflyer,etc). Dus het begin
ton. Ik kwam het tegen op
was er al.
de site van Badminton Nederland. Wat een mooi initiatief was mijn eerste gedachte, hier moeten wij als
vereniging ook iets mee
doen. Nieuwe leden zijn bij
ons tenslotte ook van harte
welkom. Na overleg met
de jeugdcommissie hebben we gezamelijk besloten om een instuif avond te
houden op vrijdag 20 sep-

46

MINIMIKS Oktober 2013

Monika zorgde ervoor, dat
er contact werd gelegd met
de scholen. Samen met de
sportcoach van de gemeente Laarbeek Ilse van
Ham, de leerkrachten van
bewegen is fun en de sport
BSO werd besloten om de
groepen 3 en 4 van alle
scholen van Beek en Donk
badminton les te gaan geven. Anika Kanters en
Teun van de Kam, van bewegen is fun, hebben deze
lessen gegeven, hierbij
hebben ze gebruik gemaakt van trainingen en
materialen van BC Mixed.
Aan de leerkrachten van
de groepen 5 t/m 8 is gevraagd of ze tijdens de
gymles badminton les wilden geven. Ook de kinderen van de sport BSO hebben badminton les gehad
in deze week. Alle kinderen kregen na de badminton les een folder mee naar
huis van onze vereniging
en een uitnodiging voor de
badminton
instuif. Ook
werd er in
de schoolkrantjes
aandacht
besteed aan
de week van
het badminton.
Een
stukje in de
mooi Laar-

Hoog houden

Parcours

Korf badminton

Gaten slaan

Serveren

Jeux de badminton

Basket drop

Blikken mikken
Badminton darten

Tweeling badminton
Shuttle Run

Wedstrijdje
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beek krant, een banner op
de website en aankondigingen
op
Facebook
maakten het geheel compleet.
Ondertussen werd er hard
gewerkt aan de voorbereidingen voor de vrijdagavond. Op internet ontdekte ik de Yonex games en dit
leek me wel leuk om te gebruiken op de vrijdag
avond. Toon en Annie gaven aan dat zij wel wilden
helpen met het namaken
van de spelletjes, alles wat
we nodig hadden werd bij
elkaar gezocht en de scoreblaadjes en de certificaten werden gemaakt.
Op de vrijdagavond kwam
de hele jeugdbegeleiding
om 18.00 uur bij elkaar en
werden de spellen opgezet. We waren allemaal erg
benieuwd. Hoeveel nieuwe
kinderen zouden er komen.
In het eerste uur was het
gezellig druk in de zaal. Na
een welkomstwoordje van
Monika werd er eerst een
hele korte warming-up gegeven en daarna konden
de spelletjes beginnen. Ieder kind kreeg een scoreblaadje waarop ze de punten die ze haalden bij konden houden. Elk groepje

48

Toernooien

door Marjan vd Wildenberg

Hallo jeugd van BC Mixed,
Even voorstellen. Ik ben
Marian vd Wildenberg en regel al een aantal jaren de
jeugdtoernooien. Zo ook dit jaar weer. Hopelijk gaan
vele jeugdleden meedoen met toernooien die andere
verenigingen organiseren. Met vragen over de toernooien kan je altijd bij mij terecht op de vrijdagavond of
via mail marianvdwildenberg@gmail.com .
De toernooikalender, voor zover bekend, ziet er als volgt uit:

kreeg een andere kleur.
De kleur van de blaadjes
gaf aan bij welk spel je
moest beginnen. Aan elke
baan hing een kaart in een
bepaalde kleur waarop de
uitleg van het spel stond.
Ook hadden we bij elke
baan een begeleider staan
die het spel moeilijker of
gemakkelijker kon maken
naar gelang de sterkte van
het betreffende kind. Het
uur vloog voorbij. Zowel de
kinderen als de begeleiding hadden plezier. Na
afloop kreeg elk kind een
deelnemers
certificaat
mee naar huis. Aangezien
onze voorzitter Ton jarig
was, werd er nog snel even
het lang zal hij leven ingezet. Dit alles werd vastgelegd door Radio contact.
Ondertussen konden de
oudere kinderen van de
tweede groep aan de an-
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dere kant van de zaal beginnen met de warmingup. Ook met deze groep
werden de spelletjes gespeeld. Enkele gemakkelijke spellen werden vervangen door wat moeilijkere spellen of door gewoon een wedstrijdje.
Er waren deze avond ongeveer 15 nieuwe kinderen
aanwezig. Enkele ervan
gingen naar huis met een
inschrijfformulier van BC
Mixed op zak. Wie weet
zien we hen snel weer terug. Ook bij de senioren
zijn er enkele geïnteresseerden komen kijken. Zij
hebben een paar wedstrijdjes meegespeeld en
ook zij waren erg enthousiast.
Het was een zeer geslaagde avond en zeker voor
herhaling vatbaar.
Marlie Fransen

Vereniging

Datum

Miecon (Mierlo en Con Brio)
BCV’73/Dommelen/Brabantia
BC bakel teamtoernooi
BC Someren
HBB jeugdkampioenschappen

20 oktober 2013
2 februari 2014
22 februari 2014
16 maart 2014
13 april 2014

Een paar weekjes voordat
een toernooi is, wordt dat
aan jullie doorgegeven. Het
afgelopen jaar kregen jullie
alleen maar een mailtje,
maar dit jaar krijgen jullie
ook een briefje mee naar
huis. Als je zin hebt in mee
te doen, moet je zelf iemand
zoeken (een partner) met
wie je wilt spelen. Lukt dit
niet ga dan naar jullie trainer, die zal je verder helpen.
Als je dat geregeld hebt
moet ik natuurlijk weten dat
je mee wilt doen. Schrijf op
een enveloppe je naam, met
wie je wilt spelen en wat je
wil spelen (herendubbel, damesdubbel, gemengddubbel of enkel) en daarin doe
je gepast geld. Het is namelijk de bedoeling dat er vooraf betaald wordt. De enveloppe kun je op vrijdagavond
beneden op de tafel leggen

of boven aan mij afgeven. Ik
ben namelijk vaak in de
kantine aanwezig. Ik zal
dan aan de vereniging die
het toernooi regelt doorgeven dat je mee wilt doen.
Vlak voordat het toernooi is
krijg je bericht van mij hoe
laat je aanwezig moet zijn.
Kun je niemand vinden die
mee wil doen en jij wil toch
heel graag spelen. Je kunt
altijd bij mij opgeven en dan
ga ik navragen/aangeven
bij de toernooicommissie
dat je een partner zoekt.
De klasse waarin je speelt
hangt af van je leeftijd.
Peildatum voor seizoen
2013-2014 is 1 september.
P-klasse
C-klasse
B-klasse
A-klasse

9 jr of jonger
11 jr of jonger
14 jr of jonger
17 jr of jonger
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Op een paar uitzonderingen
na. Alle jeugdleden die
competitie spelen in de A
klasse en/of bij de centrale
jeugdtraining zijn ingedeeld
in de A-groep, moeten op
jeugdtoernooien inschrijven
in de A-klasse, ongeacht
leeftijd. De jeugdleden die
qua leeftijd nog Pupillenklasse mogen spelen en bij
de centrale jeugdtraining
spelen, worden geacht in te
schrijven op niveau en niet
op leeftijd. Een pupil die
deelneemt aan de centrale
jeugdtraining mag alleen
uitkomen in de pupillenklasse als hij minder dan een
jaar heeft deelgenomen
aan de centrale jeugdtraining.
Hopelijk zie ik dit jaar veel
aanmeldingen van jullie om
een toernooi te spelen.
Vraag eens aan jeugd die
vaker mee heeft gedaan
hoe zo’n dag verloopt en
hoe gezellig het is met zijn
allen.
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Jeugdcompetitie
Mixed 3 en 5 als eerste in sporthal Suytkade het begin van de enkelspe-

len was het gelijk. Toen gaf
toch te ervaring van ons
team de doorslag. Zowel
Calvin als Nick en Robin
wonnen hun single en daarmee werd de winst veilig
gesteld. Eindstand 3-5.

Op zondag 22 september begon de jeugdcompetitie van de
HBB. En net als in Beek en Donk is ook in Helmond een
nieuwe sporthal gebouwd, in de nieuwbouwwijk Suytkade.
Een enorme hal met heel veel ruimte die nog niet helemaal
klaar is, maar wel klaar genoeg om de spelen. En de jeugd
van Mixed 3 en Mixed 5 waren de eersten van onze vereniging die in die nieuwe hal competitie gingen spelen.

F-klasse
Mierlo 7 - Mixed 3
Met vereende krachten was
door de mensen van de
HBB en de begeleiders van
de verenigingen de hal gereed gemaakt om de badmintonnen. Nick Meulen-

BCAB 4 – Mixed 3
In de tweede wedstrijd troffen we een sterkere tegenstander maar de uiteindelijke eindstand van 8-0 mag
toch wel geflatteerd genoemd worden. Hoewel we
in enkele partijen echt kwaliteit te kort kwamen zijn er
ook spannende partijen

steen kon helaas niet meedoen, dus Nick van den Elzen en Calvin Bots moesten
meteen al vol aan de bak.
Maar dat is aan hen wel besteed. De dames hebben
het iets rustiger want die zijn
met z’n vieren. De dubbels
verliepen spannend en bij

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
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voorbij gekomen die met
29, 27 en 25 tegenpunten
net verloren gingen. In de
volgende wedstrijden tegen
dit team uit Eindhoven zal
het zeker anders gaan.
Ton Slaets

H-klasse

Mixed 5 - Mierlo 9
Onder leiding van Diana
Bots traden de pups van
Mixed 5 aan tegen Mierlo.
Kelly de Louw en nieuweling
Lucas van Deurzen hadden
hun GD verloren maar wel
heel goed gespeeld en 24
punten gehaald. Top. Pleun
Schenk en Andrew Bots
hebben hun GD gewonnen
met 24 tegen puntenen hebben echt super gespeeld.
De DD werd geweldig gespeeld door onze dames
maar met 25 punten helaas
verloren. De heren zetten dit
recht in de HD. Goed gespeeld en super gedaan
met maar 22 tegen punten.
Kelly de Louw en Andrew
Bots wonnen beiden hun
single wedstrijd waarmee
de eindstand op 4-4 kwam.
Niet slecht om mee te beginnen.

Con Brio 4 – Mixed 5
De goede vorm uit de eerste wedstrijd werd meegenomen naar wedstrijd nummer twee. Con Brio uit Helmond kon weinig tegenstand bieden tegen onze
toppers. Alleen de HD werd
verloren, maar er werden
wel 28 punten gescoord. Iedereen heeft
geweldig gespeeld en laten zien dat
ze ontzettend
gegroeid zijn.
Ik (Diana dus)
ben heel trots
op deze Kanjers.
Diana Bots

C-klasse
Op 29 september moesten
wij dit seizoen voor het eerst
spelen. Het was wel even
wennen. Ten eerste is ons
team helemaal anders dan
vorig jaar. Max is een team
hoger gaan spelen (mixed
1) en Anne en Indy zijn vanuit mixed 5 toegevoegd.
Verder hebben we nog een
nieuwe speler. Dit is Vince
van Mierlo, hij speelde vorig
jaar bij BC Gemert. Vince
heeft in de week van het
badminton kennis gemaakt
met onze vereniging en
heeft toen meteen besloten
om lid te worden. Daar waren wij natuurlijk heel blij
mee, een derde heer, jippie.
Ten tweede moesten we
spelen in een nieuwe hal.
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(Jurriën deed vandaag niet
mee).
Toen we aankwamen werd
ons de parkeerplaats gewezen en ook waar we naar
binnen moesten. We kwamen in een hele grote,
mooie lichte hal. Bij de banen stond niet overal een
bank dus moesten we op de
grond gaan zitten, dit was
niet zo fijn.
De eerste wedstrijd moesten we tegen Phoenix 1. De
gemengddubbels van Sanne en Vince en van Anne en
Michael werden helaas verloren. (23-30 en 19-30).
De herendubbel van Vince
en Michael was zeer spannend zij verloren maar net
(28-30). Sanne en ik hadden het moeilijk tegen de
grote tegenstanders we
haalden maar 11 punten. In
de enkels won alleen michael zijn partij. (30-29),
Vince speelde ook heel
goed maar voor hem was
de score net andersom (2930). Indy en Anne verloren
helaas ook. Dit betekende
dus winst voor Phoenix 1
(7-1)
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De tweede wedstrijd moesten we tegen Gemert 1,
oude teamgenoten van Vince. We begonnen heel
goed. Michael en ik wonnen

onze gemenddubbel gemakkelijk, het liep als een
trein. (30-10)
Daarna wist alleen Michaël
zijn enkel nog te winnen met
30-24. Sommige partijen
waren wel heel spannend.
Jammer maar helaas, weer
verloren. 6-2 dus voor Gemert 1. In de volgende wedstrijden tegen deze teams
gaan we het zeker anders
doen, dan zijn we wat meer
aan elkaar gewend.
gr. Lieke Fransen

G-klasse
Oei wat was het weer vroeg
op deze zondagmorgen.
Om half acht moest ik al opstaan. Mijn bed was zo lekker warm. Toch maar eruit.
Beneden even broodjes
eten en wat tv kijken en toen
vlug aankleden. Om half negen vertrokken we richting
beek en Donk om Novi en
Brady op te halen. De andere kinderen worden door
Marianne opgehaald. Het
was nog even flink zoeken
maar na een puzzeltocht
door Laarbeek hadden we
toch de auto volgeladen met
vrolijke kinderen.

We hadden gehoord dat we
twee klassen omhoog waren gezet, oei dat zijn vast al
heel wat oudere kinderen.
Na nog een puzzeltocht in
Helmond kwamen we dan
eindelijk bij de sporthal. We
waren wel wat laat maar
toch op tijd genoeg om de
baan op te stormen voor
een leuke wedstrijd tegen
Phoenix.
Het werd niet echt een
spannende wedstrijd maar
we hadden al van vorig jaar
geleerd dat iedere gewonnen wedstrijd belangrijk is.
Papa was vorig jaar net
geen kampioen geworden
omdat ze twee partijen te
weinig hadden gewonnen,

oef.
Wij wonnen met 7-1 yes. 7
punten verdient dus al.
Mama had koffie meegenomen omdat er nog geen
kantine was. Wij hadden nu
rijk kunnen zijn als ze de koffie had verkocht. Wij kregen
geen koffie van mama omdat we daar nog te klein voor
zijn.
De kinderen van BCAB leken ons wel groot genoeg
voor koffie. Die waren ook
een stuk sterker dan wij.
Novi, Brady en ik kenden

hen nog wel van ons allereerste jaar in de competitie.
Toen werden zij kampioen
nadat ze alles met 8-0 hadden gewonnen. Wij hadden
een keer met 8-0 van hen
gewonnen. Dat kwam omdat ze toen niet waren gekomen. Nu waren ze er wel.
En nu werd het geen 8-0.
Nu werd het 4-4. Dat was
een leuke maar wel moeilijke wedstrijd. We hebben
dus 11 punten al. Best
goed. Zo dat was het
Koss

Programma en uitslagen
Programma oktober-november
kl. Tijd
06-10

03-11

10-11

A

9.30

Team

Mierlo 7 - Mixed 3

3-5

BCAB 4 - Mixed 3

8-0

3

Mixed 5 - Mierlo 9

4-4

12

Con Brio 4 - Mixed 5

1-7

bn

Mixed 1 - BCAB 1

F

9.30

Mixed 3 - Bakel 1

Uitslagen Jeugdcompetitie
22-09-13

F

11.15

Phoenix 2 - Mixed 3

11

Phoenix 1 - Mixed 2

7-1

H

9.30

Mixed 5 - Bakel 2

15

Mixed 2 - Gemert 1

2-6

H

11.15

Mixed 5 - Phoenix 4

14

Mixed 4 - Phoenix 3

A

9.30

Mixed 1 - BCAB 2

4

BCAB 5 - Mixed 4

G

9.30

Mixed 4 - BCV’73 2

12

G

11.15

Mixed 4 - Boemerang 3

13

C

9.30

Mixed 2 - Gemert 1

1

C

11.15

Helden 1 - Mixed 2

1

F

9.30

Mixed 3 - BCAB 4

5

F

11.15

Mixed 3 - Phoenix 2

5

G

9.30

Phoenix 3 - Mixed 4

11

G

11.15

Mixed 4 - Mierlo 8

6

29-09-13

*Wedstrijden worden gespeeld in de nieuwe
sporthal aan de suytkade.
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Prikbord

Zoek de verschillen

8e
n9
Cl
No
u
v

Zoek de verschillen, weet jij hoeveel het er zijn???

sch
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De oplossing van
de woordzoeker
van juni 2013
moet zijn:
houdoe den ekker bedank t!
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Permanente Make-up
Je gezicht is je visitekaartje. Mensen beoordelen in een paar seconden wat ze van je vinden
en je kunt maar één keer een eerste indruk maken.
Ik heb geleerd dat mooi zijn een combinatie is van binnen en buiten. Maar de buitenkant kan
soms tekenen geven van vermoeidheid, ouderdom, rimpels etc. Als dan ook de tijd ontbreekt
om je iedere dag weer op en top verzorgd eruit te laten zien, dan biedt permanente make-up
uitkomst!
Door middel van een snel op en neer gaande ultradunne naald, wordt er een speciale huidvriendelijke pigmentatievloeistof in de huid gebracht. Deze techniek kan worden toegepast
van wenkbrauwen, ogen en lippen tot een touch de beauté.
Onze filosofie is om met permanente make-up slechts een subtiel accent aan te brengen zonder dat u er echt opgemaakt uit ziet. Op elk moment van de dag heeft u een verzorgd uiterlijk,
of u nu aan het sporten bent, uit het zwembad stapt, naar de sauna gaat, een traantje wegpinkt bij een romantische film of meteen uit bed stapt. De aangebrachte accenten laten uw
gezicht weer spreken op ieder moment van de dag.
Meer informatie? Een van onze medewerkers helpen u graag verder.
Met vriendelijke groet,
Team Jansen Kappers
0492-461268
www.jansenkappers.nl
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