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Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk

Verschijnt acht keer per jaar. Oplage: 100 stuks.
Heb je op- en aanmerkingen op zaken zoals ze vermeld zijn in dit clubblad stuur dan
een mail naar redactie@bcmixed.nl of spreek ons persoonlijk aan. Wil je een stukje
schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk.
Stuur het naar redactie@bcmixed.nl.
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De medewerkers
aan deze Minimiks:
Jan Drieessens, Ruud
Fransen, Martin Kuijpers,
Wendy Verbrugge , 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.:
Ruud Fransen
Tel: 0492-775328
Comp. Leider Jeugd:
Wendy Verbrugge
Tel: 06-34626419
Jeugdafdeling:
Mascha Hoeks
Tel: 0492-841337
E-mail: mascha@
bcmixed.nl
Yvonne Lahaije
Tel: 0492-463772

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,
Wijnkelderweg 3
te Beek en Donk
Telefoon sportkantine:
0492-466263
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Ledenbestand
Dames Heren

Jongens Meisjes

Jeugd

24

24

Totaal
48

Senioren

44

57

101

Ereleden

1

5

6

Totaal:

45

61

Veerle van Schaijk
Rene Buijssen
Ilona Snijders
Esther Trompert
Ferry Tabor
Gijs van Berlo
Jan van Hees
Lieke Schepers
Meike Schepers
Nol Spierings
Ties Oosthoek

21

22

155

Lucas van Deursen
Marente Verstappen
Sem Mulder
Paul Boelens
Stan Iven
Meike Iven

Van NSL naar SL: niemand
Van SL naar NSL: Mark van der Aa

		Agenda
2013
28 juni: Laatste badmintonvrijdag
16 augustus: Eerste speelavond nieuwe sporthal
14 september: Mixed grill
8 en 9 november: Clubkampioenschappen
Noteer deze data in je agenda!

Redactie
Arne vd Wijdeven
Marlie Fransen
Angela v. Gelder
Dick Paulussen
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Van de redactie...
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Van jullie voorzitter

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 10-04-2013

De laatste loodjes…
Deel 1. Aan het einde van het seizoen is er naast badminton
voor veel mensen ook heel veel anders te doen. Een schoolfeest hier, een barbecue daar en niet te vergeten de vroege
vakantiegangers. Dat betekent vaak redelijk veel vrije banen
op de vrijdagavond. Er zijn gelukkig genoeg Mixedleden die
zich daardoor niet laten afschrikken en steevast tot het einde van het seizoen trouw komen spelen, met natuurlijk een
mooi vooruitzicht: de afsluitingsavond op vrijdag 28 juni
a.s. De laatste loodjes wegen in dit geval zeker niet het zwaarst, hoewel op de
zaterdag erna sommige mensen daar anders over zullen denken.
Deel 2. Terugkijkend op een fantastisch jeugdkamp kan ik als voorzitter wel zeggen dat wij een geweldige groep jeugdleden hebben. Ik had het voorrecht om als
jeugdbegeleider mee te gaan op kamp. Nogmaals complimenten voor de kampcommissie die alles tot in de puntjes hebben voorbereid. Dat is toch de basis
voor succes. Daarnaast natuurlijk chapeau voor alle begeleiders en niet te vergeten voor alle kinderen. In dit geval wogen de laatste loodjes wel het zwaarst,
want op de terugweg hadden we na een vermoeiend weekend tegenwind op de
fiets. Maar ook hier sloeg de jeugd zich zonder klagen doorheen.
Deel 3. Sporthal d’n Ekker is binnenkort niet meer onze thuishaven. We verhuizen naar een splinternieuwe hal, hemelsbreed ongeveer 300 meter verderop.
We laten daarmee heel wat geschiedenis achter in de oude hal, maar zullen in
de nieuwe hal ook weer geschiedenis gaan schrijven. Na onze afsluitingsavond
op vrijdag 28 juni a.s. gaan de deuren van d’n Ekker definitief op slot. Voor deze
hal zijn de laatste loodjes dus aangebroken, maar hoewel het vertrek uit deze hal
veel mensen niet zwaar zal vallen kan BC Mixed toch met veel plezier terugkijken op de mogelijkheden die de hal onze vereniging heeft geboden. Op naar een
nieuw seizoen in een nieuwe omgeving. Ik heb er zin in.
Namens het bestuur wens ik iedereen een fijne vakantie en tot vrijdag 16 augustus 2013.

1.Opening
Ton opent de vergadering
om 20.00 uur.
2.Ingekomen en uitgegane
stukken
Ingekomen:•Bevestiging van
de Gemeente Laarbeek betreffende de zaalhuur voor
de nieuwe sporthal, zie verder onder punt 4 van de
agenda. •Aanbieding van
Avonturenpark Hellendoorn.
•Informatie van Vierbinden
omtrent jongeren buurt bemiddeling. •Mail van Ferry
Tabor ivm opzegging lidmaatschap. •Mail van de
Petrus Dondersschool uit
Gemert waarin zij vragen
naar de mogelijkheid voor
het geven van een clinic.
•Mail van de HBB omtrent de
opvolging van de voorzitter,
Hans Jenniskens.
•Uitnodiging van HBV-Heesch
voor hun toernooi.
•Mail
van Katja van der Vorst omtrent mogelijk lidmaatschap
van haar dochter.
Uitgegaan:•Niets.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 28 Februari
2013
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.

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
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4.Financien
•Er moet nog verantwoording worden afgelegd voor
de ontvangen subsidie van
2011. Mascha heeft hiervoor een mooie presentatie
gemaakt van diverse badminton activiteiten van de
jeugd.
•Vrijwel alle adverteerders
hebben betaald.•De gemeente Laarbeek heeft de
definitieve afspraak betreffende de zaalhuur
schriftelijk bevestigd. Die
houdt in dat de huur voor
het 4e zaaldeel voor 50%
wordt doorberekend aan
ons. Er wordt dus niet achteraf verrekend, we krijgen
meteen het afgesproken
deel berekend. Agnes Fransen is bezig met een schema met de vrijdagen voor
komend seizoen.
5.Ledenbestand
•Gestopt: Veerle van Schaijk, Rene Buijssen, Ilona
Snijders, Esther Trompert
en Ferry Tabor.
•Van
NSL
naar
SL:
niemand.•Van SL naar NSL:
Mark van der Aa.
•Nieuw: Lucas van Deursen, Marente Verstappen
en Sem Mulder.•Gijs van
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Berlo, Lieke en Meike Schepers stoppen aan het eind
van het seizoen.
6.Commissies
•JC:-De nieuwe jeugdteams
zijn reeds besproken. Er
was door de
meesten goed gereageerd op de
mail. -De instuif op 26 April
is met Ilse van Ham kortgesloten, zij gaat hier bekendheid aan geven. Aan onze
jeugd worden as vrijdag flyers meegegeven om uit te
delen.
-De mail van de Petrus Dondersschool
wordt
door
Mascha nog met Yvonne
besproken -Stan heeft een
aantal mogelijke oorzaken
op papier gezet omtrent het
probleem van de terugloop
van het aantal jeugdleden
met daarbij ook een aantal
mogelijke oplossingen.
De lijst zal ook in de J.C. besproken worden.
•Bac: -Stan heeft een lijst
gemaakt met activiteiten
voor het seizoen 2013-2014
met voorlopige data.
•TC: -Het organiseren van
husseltoernooitjes aan het
einde van het seizoen besproken. -Het Laarbeektoernooi was een succes en
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erg gezellig.
•PR: -Radio Contact heeft
op zondagavond een sportprogramma dat de andere
sporten behalve voetbal behandeld. Er is Ton gevraagd
of wij daar iets voor hebben,
uitslagen activiteiten enz.
7. Kaderavond

•-De datum is geregeld met
Toon.-Er komen totaal 42
personen.-Afscheid
van
Inge en Mark als vrijwilligers. -Anja gaat 20 prijsjes
zoeken. -Ton heeft de spelletjes op papier gezet.
8. Rondvraag
•Ton vraagt wanneer de bij-

eenkomst is voor alle kampbegeleiders. Die is volgens
Mascha half Mei. •De volgende vergadering is op
woensdag 15 Mei bij Stan.
9. Sluiting
•Ton sluit de vergadering om
22.35 uur.

Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 15-05-2013
Aanwezig: Ton Slaets, voorzitter. Mascha Hoeks, penning
meester. Gert Lahaije, secretaris. Anja Beekmans, bestuurslid. Stan van der Heijden, be
stuurslid
1.Opening
Ton opent de vergadering
om 20.15 uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen: •Brief van de
grote clubactie. •Brief van
de Mooilaarbeekkrant waarin zij zich voorstellen.
•Formulier van de gemeente
Laarbeek om de data voor
de sporthal in te vullen.
•Uitnodiging voor de Brabantse team kampioenschappen. •Mail Maikel Iven
ivm het lid worden van zijn 2
kinderen.
•Mail Jan van
Hees ivm opzegging lidmaatschap.
•Uitnodiging
van de HBB voor de jeugd
VCL vergadering op 27 Mei.
•Mail Rien betreffende de
week van het badminton van
16 t/m 22 september,
georganiseerd door Badminton Nederland.
Uitgegaan:
•Mail van Ton naar Ganze-
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veer en Lieshout betreffende het Laarbeek toernooi.
•Ingevuld formulier met de
data voor de sporthal naar
de Gemeente Laarbeek.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 10 April 2013
•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Ledenbestand
•Gestopt: Jan van Hees, Nol
Spierings en Ties Oosthoek.
•Van NSL naar SL: niemand.
•Van SL naar NSL: niemand
•Nieuw: niemand
5.Commissies
•JC: -De kampboekjes worden vrijdag 17 Mei uitgedeeld. Verder is het meeste
geregeld.
•Bac: -De datum voor de
Mixed-grill is vastgesteld op
14 september,Stan geeft dit
door aan de redactie van de
Minimiks. -De laatste speelavond is op 28 Juni.
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•TC: -Mascha en Marieke
hebben een husseltoernooitje gepland, de datum volgt
nog.
-De clubkampioenschappen zijn op vrijdagavond 8 en zaterdag 9 November. De tijd is wat aangepast, van 10.00 tot 17.30
uur.
•CC: -De teams zijn rond.
6. Nieuwe sporthal
•We krijgen 2 kasten in de
centrale ruimte. We zullen
tzt moeten kijken hoeveel
we daar in kwijt kunnen en
waar we ons wagentje laten.
Ook het archief moeten we
ergens onderbrengen.

Monika Slaets
Ruud van Kilsdonk
Toon Smits
Marieke van Turnhout
Koss vd Wijdeven
Mari Donkers
Anniek van Leuken
Johnny Muller
Sharon Hellings
Martin Kuijpers
Tonny Snijders
Inge van Griensven
Peter van Leuken
Tine van Lieshout
Elwin Wagelmans
Andrew Bots
Bas Gerrits

22 jun
27 jun
27 jun
1 jul
4 jul
6 jul
6 jul
7 jul
9 jul
9 jul
11 jul
13 jul
13 jul
13 jul
13jul
14 jul
14 jul

Pleun Schenk
Gijs van Berlo
Dick Paulussen
Rene Schepers
Susan van der Horst
Nol Spierings
Yvonne Lahaije
Ad Breijnaerts
Wessel Bouwmans
Lieke Fransen
Joop Kerkhof
Nikki van de Rijt
Anne Meulensteen
Luc Musters
Angela van Gelder
Paul Beekman
Anja Beekmans
Astrid Bijsterveld
Gijs Spierings
Tom de Jong
Betsie van Hooff

19 jul
22 jul
25 jul
25 jul
28 jul
29 jul
2 aug
3 aug
6 aug
6 aug
7 aug
7 aug
8 aug
10 aug
14 aug
15 aug
17 aug
17 aug
23 aug
24 aug
28 aug

Allen van harte
gefeliciteerd

7. Rondvraag
•De volgende vergadering is
op woensdag 19 Juni bij
Mascha.
8. Sluiting
•Ton sluit de vergadering om
21.55 uur.
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Van onze trainer

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

1.
WAT WILLEN WE ALS VERENIGING MET DE JEUGD
BEREIKEN?
Bij de vereniging willen we de nadruk leggen op ontspanning in
de vrije tijd door badminton en zijn prestaties minder belangrijk.
Als we dus badminton spelen met veel plezier volgen de prestaties vanzelf of wordt het spelniveau vanzelf hoger.
Echter, het is wel ons streven om met onze jeugdteams zo
“hoog”mogelijk te spelen zodat alle spelers bij de overstap naar
de senioren een goede basis hebben en de competitie met veel van de ons omringende verenigingen aankunnen. Bovendien behoren de jeugdspelers op dat moment een
wedstrijdmentaliteit en een sportieve instelling te hebben.
Extreem gesteld kunnen we zeggen: sport is geen spel en sport is geen arbeid.
Laten we deze visie verduidelijken door de omschrijvingen te bekijken van SPEL, ARBEID en SPORT.
SPEL is niet op een doel gericht, spel is een doel op zich. Het jonge kind speelt om te
spelen, om de speellust die het aan de handeling beleeft. Het oefent daarbij zijn motoriek en breidt zijn kennis uit. Het oudere kind wil van zijn spel geleidelijk meer resultaat
zien. Het neemt geen genoegen meer met de handeling op zich. De volwassen mens
speelt meestal om resultaat te hebben. Zijn spelen krijgt meer het kenmerk van sport.

-Schilderen: binnenwerk, buitenwerk, onderhoud en nieuwbouw.
-Glaszetten: isolatieglas, figuurglas en glasschades.
-Wandafwerking: behangen, sauzen en spachtelputz
Bel geheel vrijblijvend voor advies of voor een eventuele inspectie van het bestaande schilderwerk.
Oude Bemmerstraat 5 5741 EA Beek en Donk
Tel. 0492-468931
Fax 0492-468293
GSM 06-51865334
Email: info@schilderwerkenjdejong.nl
Bezoek ook eens onze website: www.schilderwerkenjdejong.nl
8
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ARBEID is de inspanning van lichamelijke en / of geestelijke krachten om iets te verrichten, te verkrijgen of tot stand te brengen. Dit tot stand brengen geschiedt met een
doelstelling of als taak door anderen of zichzelf opgelegd of als levensnoodzaak. Sport
bevat nu zowel elementen van spel als arbeid.
SPORT is een wijze van spelen. Spel wordt sport als naast het plezier beleven aan de
handeling als zodanig het vergelijkingselement erbij komt, namelijk het meten van zijn
krachten met zichzelf of met anderen met als doel zichzelf of anderen te overwinnen.
Het vergelijkingselement komt tot uiting als sport wordt bedreven met inachtneming
van de regels en in meer of minder georganiseerd wedstrijdverband, afhankelijk van de
toevoeging “wedstrijd”of “recreatie”aan het begrip “sport”.
SPORT BEVAT DUS DE COMPONENTEN SPEL EN ARBEID ZONDER DAT EEN
VAN BEIDE OVERHEERST.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie en zie je in het volgend seizoen, train ze…..
MINIMIKS juni 2013
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Afsluiting seizoen HBB
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diende voldoende gescoord voor hun maatschappelijke stage.
Helaas, zoals bekend, dit
jaar geen teams van BC
Mixed in de finale, echter
er waren voldoende mooie
wedstrijden te zien om ons
deze middag goed te vermaken.
In de klasse 4 speelden
BC ’85 en Gemert tegen
elkaar. Na de 3 gemengd
dubbels was er een 2-1
voorsprong voor BC ’85,
later zou deze voorsprong
beslissend blijken te zijn.
De dubbels en de singles
werden namelijk keurig
verdeelt, Eindstand 4-3 in
het voordeel van de ploeg
uit Helmond.
In de beker 3 hadden Mierlo en Smashing Bruang
zich weten te plaatsen voor
de finale. Hier was de
stand na de gemengd dubbels al 3-0
voor Smashing
Bruang, nadat het dames dubbel
wel
naar
Mierlo ging
was er nog
een
klein
beetje hoop
voor deze
vereniging.
Echter, het
heren dubMINIMIKS juni 2013

bel was weer voor Smashing Bruang, daarmee
was het 4e punt en de
overwinning al een feit.
Eindstand was uiteindelijk
5-2 voor Smashing bruang.
Met afstand de meest
spannende finale was in
de klasse 2 te zien, de
wedstrijd tussen Con Brio
en Smashing Bruang.
Hoewel het er eerst op
leek dat dit totaal niet zo
zou zijn, stand na de gemengd dubbels was namelijk erg verrassend al
3-0 voor Con Brio, kwam
Smashing Bruang erg
sterk terug door beide dubbels en de dames single te
winnen. Stand dus 3-3. De
herensingle tussen de erg
sterke Koreaan Cuong Le
en Rick van de Reek
moest de beslissing brengen. Ook hier werden de
1e en 2e set keurig ge-

Con Brio 1 kampioen topklasse

Op zondag 26 mei was de
laatste activiteit voor de senioren van het seizoen
2012-2013.
Traditioneel
worden op deze dag de bekerfinales gespeeld en
worden alle kampioenen
van het voorbije badmintonseizoen gehuldigd. Bovendien wordt op het allerlaatst de allermooiste prijs,
de sportiviteitbeker, nog
uitgereikt aan de meest
sportieve club.
Om 12.00 uur waren Max
(van Riet), Bas (Fransen)
en ondergetekende aanwezig in de Cityhal om alles klaar te maken voor de
bekerfinales. Tot onze
(aangename)
verassing
was bijna alles eigenlijk al
geregeld, de tribune was al
uitgeschoven, de netten
waren al opgezet. Dit gaf
ons dus voldoende tijd om
alle wedstrijdformulieren
klaar te maken. Zoals gebruikelijk bij de finales
moet elk team vooraf op
een blaadje aangeven wie
er welke partijen gaat spelen. Dit om elke mogelijkheid tot oneerlijkheid uit te
sluiten. Nadat we dus alle
namen op de lijsten hadden ingevuld konden de finales van start gaan.
Bas en Max, nogmaals bedankt voor jullie hulp! Vanzelfsprekend hebben beide
heren een keurige en ver-

deeld, pas op het eind van
de beslissende derde set
wist de heer van Con Brio
het verschil te maken en de
titel in de beker 2 zeker te
stellen. Eindstand dus 4-3
voor Con Brio.
In de finale van de beker 1
stond
vanzelfsprekend
Con Brio en een stuk verrassender het team van
Ganzeveer uit Aarle-Rixtel.
Uiteindelijk zou de eindstand zeer vertekenend
blijken te zijn. Ganzeveer
heeft namelijk heel erg
goed weerstand geboden
tegen de kampioen van de
HBB, wist zelfs te starten
met een knappe overwinning in de gemengd dubbel, helaas voor ganzeveer
en vele toeschouwers die
voor de underdog waren,
bleef het bij deze ene overwinning. Eindstand 6-1
voor Con Brio, waarmee ze
opnieuw de dubbel hebben
binnen gehaald.
Na deze spannende wedstrijden volgde de huldiging van de kampioenen in
de competitie door Ton
Coolen en de huldiging van
de bekerkampioenen door
mijn persoontje. Natuurlijk
werden ook de beheerders
van de zaal en kantine in
de bloemen gezet. Aangezien dit de allerlaatste keer
was in de oude Cityhal,
werd hier nog wat extra
aandacht aan besteed.
Als allerlaatste maakt de
competitieleider
bekend

welke club zich in het afgelopen seizoen van de beste kant heeft laten zien. Dit
is de enige prijs die je niet
kunt winnen maar die je
kunt verdienen door goede rapportcijfers van de
tegenstander te krijgen. Ik
had aan de winnaar van
vorig
jaar,
Smashing
Bruang gevraagd of zij het
leuk zouden vinden de
prijs over te dragen aan de
nieuwe winnaar. Ferdy
Nettekoven wilde dit graag

doen, tot zijn grote verrassing stond echter opnieuw
de naam van Smashing
Bruang op het blaadje en
mocht hij de beker dus delen met zijn clubgenoten.
Gezien de reactie uit de
zaal was iedereen het
eens met de uitslag!
Vervolgens is er nog erg
gezellig nagepraat door
een grote groep winnaars
en aanwezigen.
Daarmee is er weer een
einde gekomen aan seizoen 2012-2013.
Volgend seizoen zal (onder voorbehoud) starten
op 12 september 2013 en
eindigen op 24 april 2014.
Er zullen maar liefst 16
teams minder meedoen,
dit zijn 110 wedstrijden
minder dan het afgelopen
seizoen. De huldiging zal
zijn op 25 mei 2014.
Groetjes,
Ruud Fransen
Voorzitter Bonds Commissie Senioren HBB
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HBB nieuws

Vrijwilliger?
Binnen de HBB bestaat
een aantal commissies, allemaal bevolkt door vrijwilligers.
Het hoofdbestuur, met
daarin de voorzitters van
de jeugdcommissie, de seniorencommissie, de financiele commissie, de voorzitter en de secretaris.
In de jeugdcommissie vinden we 3 mensen die zich
bezighouden met het organiseren van de jeugdcompetitie, het HBB jeugdtoernooi en de centrale jeugdtraining. De seniorencommissie (onder leiding van
Ruud F) waar de bekercompetitie en de gewone
competitie wordt gedraaid.
De PR commissie (met ondergetekende als voorzitter) voor de website en de
competitieprogrammaboekjes (tegenwoordig helemaal digitaal). De regle-
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mentencommissie
(ook
met ondergetekende als
voorzitter) waar de reglementen worden gemaakt
en getoetst (vroeger de
strafcommissie). De financiele commissie behelst de
taak van penningmeester.
En tenslotte is er de afgelopen maanden een commissie in het leven met als
taak het vinden van nieuwe
bestuursleden (secretaris
en voorzitter). In deze
commissie Ruud F en ondergetekende.
Dit stukje schrijf ik uit hoofde van mijn rol in de laatstgenoemde commissie.
Bij de HBB zien we graag
nieuwe commissieleden of
aspirant commissieleden.
Sommige functies nemen
veel tijd in beslag en andere (veruit de meeste) kosten weinig tijd.
Op het moment zoeken we
naar nieuwe leden voor de
seniorencommissie (een
functie waarvoor een paar
uur per maand gevraagd
zal worden voor het meedraaien in de competitie en
voor diverse nog te bepalen activiteiten) en voor de
functie van voorzitter van
de HBB. We hebben een
uitstekende kandidaat voor
de functie van secretaris
(tip: ook iemand van Mixed)
en ik ben ervan overtuigd
MINIMIKS juni 2013

dat de Algemene LedenVergadering met graagte
de kandidaatstelling accepteert. Vers van de pers
is er ook een kandidaat
voor de voorzittersfunctie
binnengekomen. Een fantastische persoon om de
functie weer nieuw elan te
geven als je het mij persoonlijk vraagt. Ik licht nog
geen tip van de sluier op
daar de positie nog tot
voor de ALV openstaat
voor nieuwe kandidaten.
Heb je misschien trek om
een vrijwilligersrol bij de
HBB te vervullen? Neem
gerust contact op met
Ruud of ondergetekende
voor wat uitleg.

worden voorgesteld. Ik wil
jullie graag de voornaamste voorstellen kort toelichten.
· Een gastspeler bij een
vereniging mag alleen bij
die vereniging in de competitie invallen.
· Je mag in meerdere bonden binnen Nederland
competitie spelen. Voor
spelers welke ook bij Badminton Nederland meespelen gelden regels in
welke HBB klasse je mag
spelen. Het is niet toegestaan om bij een buitenlandse bond en de HBB
competitie te spelen
· De classificatieregels zijn
volledig uitgelegd in het

wedstrijdreglement.
Dit
geeft onder andere aan
wanneer je van klassificatie wisselt
· De invalregels zijn verduidelijkt opgeschreven.
Nieuw is bijvoorbeeld dat
je in dezelfde klasse mag
invallen ook wanneer het
dezelfde afdeling betreft.
Tevens hebben we de
speelvolgorde bij het invallen verduidelijkt.
· De regels voor de bekercompetitie zijn volledig opgenomen in de reglementen
- Bij de jeugd is opgenomen dat een speler op dezelfde dag in meerdere

teams mag spelen. Dit
mag alleen wanneer deze
wedstrijden niet op hetzelfde moment worden gespeeld.
Er worden vanaf dit jaar
geen proeven met regels
meer gedaan. We nemen
deze meteen op in de regelementen (na goedkeuring van de ALV). Het devies van de commissie is:
“geen regels buiten de reglementen”.
De voorstellen zijn een
maand voor de ALV beschikbaar maar kunnen nu
al via ondergetekende
worden ingezien
Arne

Arne

Toezicht op de
reglementen.
Op basis van wijzigingsaanvragen en naar aanleiding van gebeurtenissen
gedurende competities en
beker stelt deze commissie wijzigingsvoorstellen
voor aan de ALV van de
HBB. Dit jaar heeft de
commissie een flink aantal
wijzigingen gemaakt welke
aan de beide VCL vergaderingen werden uitgelegd
en welke nu aan de ALV

Mari en Kitty Coppens
Kerkstraat 22 5741 GL Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249 Mob.: 06 22235797
info@tapperijbeekendonk.nl
www.tapperijbeekendonk.nl
MINIMIKS juni 2013
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De website
www.bcmixed.nl Deel 4; Kalender

Tot nu toe hebben we de
eerste twee onderwerpen
behandeld die je kunt vinden onder het tabblad
bc.mixed, tw. Algemene
informatie en Geschiedenis. Deze keer komt het
derde onderwerp op dat
tabblad aan de beurt; de
kalender.

De kalender is op twee
manieren te raadplegen;
rechtstreeks op de homepage en via het tabblad
bc.mixed – en dan kalender.
Op de homepage zie je de
kalender en daarboven
wordt afgeteld naar de
eerst volgende activiteit.

Afgelopen maand mei
hebben 1225 mensen
onze website bezocht en
waren er 360 unieke bezoekers. Ten opzichte van
de maand daarvoor respectievelijk een afname
van 10% en een toename
van bijna 14%. Op 19 mei
werd het laagste aantal bezoekers gemeten (21) en
op 17 mei het hoogste aantal (59). Waarschijnlijk wa-

ren die bezoekers bezoekers benieuwd naar de uitslag van Mixed tegen Con
Brio.
Er werd in een aantal nieuwe landen naar onze website gekeken; Kroatië, Canada en Zwitserland. Het
gastenboek blijft de meest
populairste pagina maar is
met ruim 14% iets afgenomen ten opzichte van de
maand daarvoor, terwijl het
bezoeken van de foto pagina met ruim 13% steeg.
MINIMIKS juni 2013
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Via een link, en ook als je
op de betreffende datum
klikt, kun je nadere informatie zien. De kalender
wordt per maand weergegeven.
Via het tabblad bc.mixed
Je ziet hier de kalender
met links en rechts de activiteiten die geweest zijn en
die nog moeten komen.
Als je op zo’n activiteit klikt
of op de datum in de kalender krijg je nadere informatie, bijvoorbeeld foto’s van
die activiteit. Met pijltjes
links en rechts langs de
maand kun je terug of
vooruit bladeren in de kalender.

website@bcmixed.nl
Groeten,
de websitecommissie,
Harrie en Rien
De pagina geschiedenis
steeg met bijna 260%,
maar dat heeft alles te maken met het uploaden en
lay-outen van de uitgebreide geschiedenis van
Mixed op een nieuwe tijdlijn. Deze pagina is nog
niet te zien.

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.

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

Kijk voor alle cijfers ook on
er het tabblad ‘bcmixed’
op de pagina ‘algemene
informatie’ - ‘website in cijfers’.
MINIMIKS juni 2013
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Wist je dat.....
Koppelstraat 1
5741 GA Beek en Donk
Tel. 0492-450195
s'maandags gesloten

..... De brabantse kampioenschappen deze keer niet door zijn 		
gegaan.
..... dit kwam omdat de HBB en BBF slechts 1 team hadden en
Badminton Nederland zonder taems zat.
..... dit wel jammer is omdat het wel een leuk toernooi is.
..... het nog steeds niet zeker is dat we met de competitie na de
vakantie al naar de zuidkade kunnen.
..... Het HBB bestuur een afspraak heeft in het nationaal sport		
centrum Papendal met de gemeente helmond en bad-		
minton Nederland
..... het doel van deze bijeenkomst is om een interland te
organiseren als opening van de nieuwe sporthal.
..... Daeny een nieuw bijbaantje heeft.
..... hij mooie dames vervoert in een riksja
..... er paniek was bij de familie Slaets.
..... er op vrijdag 31 mei een auto bijna bij hen naar binnen reed.
..... Monika de bestuurster uit de brandende auto heeft bevrijd
en Robin 112 heeft gebeld.
..... we op kamp waren op een hele mooie locatie.
..... ‘ons thuis’ in Ommel steeds luxer wordt.
..... Rien deze luxe ontwijkt door buiten in een klein tentje
te gaan slapen.
..... Mixed in de nieuwe sporthal geen prijzenkast heeft
..... het aandenken van Barry wel een mooi plaatsje in de
kantine zal krijgen
..... Max, Bas F en Jeroen hun maatschappelijke stage voldoende hebben afgesloten.
..... we binnen BC Mixed zeer veel geslaagden hebben
..... wij Inge, Bas v L, Tim, Karlijn, Gijs en Evi van harte feliciteren met hun behaalde diploma

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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zoen af met een voorsprong van 29 punten.
Paul v/d Vegt wist 81% van
zijn wedstrijden te winnen
en zelfs 100% van zijn enkelpartijen.

Seniorencompetitie 2012-2013
Dit seizoen speelden
acht Mixed-teams mee.
Dit leverde geen kampioenen of degradanten
op, wel enkele knappe
tweede plekken. Mixed 8,
Mixed 7 en Mixed 4 wisten plek 2 te bemachtigen, Mixed 3 werd ondanks winst in de mogelijke kampioenswedstrijd
derde in de Overgangsklasse.

niet veel voor hem onder;
zij wist 23 van de 28 wedstrijden te winnen.
Mixed 7 speelde dit seizoen in de derde klasse I.
Dit team (een mix tussen
jong en oud) kwam ondanks een nette 6-2 overwinning op Mierlo 4 net te
kort en eindigde op 6 punten van Mierlo 4 op een
tweede plek. Max van Riet,
Jeroen Lutterman, Evi van
Rixtel en Inge van Lieshout hebben het prima gedaan in hun eerste seizoen
bij de senioren. Max van
Riet wist zelfs al zijn wedstrijden voor Mixed 7 te
winnen. Inge van Lieshout
wist driekwart van haar
twintig partijen winnend af
te sluiten.

Mixed 8, het team van vaste
verslaggever
Toon
Slaets, miste op een haar
na het kampioenschap. In
de laatste wedstrijd mocht
er niet verloren worden. De
uiteindelijke
kampioen
Dommelen 3 wist Mixed 8
de tweede nederlaag van
het seizoen toe te brengen
en daarmee de titel binnen
te halen. Toon Slaets wist
van de 24 wedstrijden die
hij speelde er 21 te winnen,
de beste dame van Mixed
8, Annie Boetzkes deed
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Mixed 6 kwam uit in de
derde klasse II. Voor dit
team was 2012-2013 een
zwaar jaar en het erg jonge
team wist net degradatie te
voorkomen. Met eenzelfde
puntenaantal als degradant Con Brio 10, maar
met één gewonnen partij
meer eindigde Mixed 6 op
de één-na-laatste plaats.
Lieke Verschuren wist 56%
van haar partijen te winnen
in dit pittige seizoen.
Mixed 5 eindigde in de
tweede klasse II op een
vijfde plaats. Mixed 5 wist
een keer te winnen van en
een keer gelijk te spelen
tegen de kampioen (Hanevoet 6), maar verder kon
het team weinig potten breken. Luc Musters wist in
deze klasse met Ganzeveer 4 een derde plaats te
halen.
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Mixed 4 legde in de eerste
klasse I beslag op de tweede plek. In deze klasse
werd Hanevoet 3 met overmacht kampioen, maar in
een wedstrijd wisten ze de
winst niet te pakken. Mixed
4 wist een 4-4 uit het vuur
te slepen. Na een mindere
start (drie gelijke spelen en
een nederlaag) eindigde
de opmars van Mixed 4 bij
een tweede plaats. De
nummer 1 sloot het sei-

Voor Mixed 2 was het dit
seizoen alles of niets. Dit
betekende vier keer winst
en zes keer verlies. Zes
keer betekende dit een 3-5
nederlaag. Dit bezorgde
Mixed 2 een derde plaats.
Clubkampioen Jan de
Jong wist van zijn team het
meeste te winnen; na 21
van de 27 wedstrijden liep
hij als winnaar van de
baan.

Mixed 3 is het andere
Mixed-team dat dicht bij
het kampioenschap was.
Het seizoen begon slecht
voor dit team. Hier hebben
zij belangrijke punten laten
liggen. In de eerste 5 minuten van de
eerste wedstrijd
ging
Monika
door haar enkel
en heeft helaas
het hele seizoen
niet meer mee
kunnen
doen.
Het verslag van
de laatste wedstrijd is elders in
deze Minimiks te
vinden.
MINIMIKS juni 2013

Mixed 1 heeft het seizoen
in de Topklasse afgesloten
op een vierde plek. Mixed
1 heeft dit seizoen vier
keer gelijk gespeeld en ook
5-3 stond maar liefst acht
keer op het scorebord (vijf
keer leverde dat winst op,
drie keer verlies).
Dick Paulussen
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Con Brio 5 - Mixed 3 door Ton Slaets
Mixed 3 sluit seizoen in stijl af

Donderdag 16 mei was
de laatste wedstrijd van
het seizoen voor Mixed
3. En er stond nog wat op
het spel, het kampioenschap in de Overgangsklasse I. In een rechtstreeks duel met tegenstander en favoriet voor
de titel Con Brio 5 zou de
beslissing vallen.
De uitgangspunten zijn
helder: Als Mixed 3 met
7-1 of 8-0 wint zijn ze
kampioen. Bij een 6-2
overwinning van Mixed
is Con Brio kampioen en
Mixed 2e. Bij een 5-3
overwinning of slechter
van Mixed is uiteraard
Con Brio nog steeds
kampioen, maar wordt
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Mixed 3e achter Bakel.
Met de 6-2 overwinning
uit de eerste helft van de
competitie in het achterhoofd was er dus nog
van alles mogelijk.
Sterke start
Con Brio speelt het spel
zoals het gespeeld moet
worden. De opstellingen
worden op hun verzoek
onafhankelijk van elkaar
op papier gezet. Voor
Mixed geen reden om iets
te veranderen aan de succesformule. Ondanks (of
misschien wel dankzij)
een tactische omzetting bij
Con Brio begint Mixed de
wedstrijd sterk. Arne en
Maridy laten in hun partij
wel meteen zien hoe de
verhoudingen tussen beiMINIMIKS juni 2013

de ploegen liggen. In een
spannende driesetter halen ze het eerste punt binnen. Het ijzersterke gemengddubbel Marlie en
Ruud spelen hun tegenstanders volledig van de
baan. Geheel onder controle wordt in twee sets het
tweede punt veilig gesteld.
De beslissing
De herendubbel werd een
fantastische partij en ook
weer een driesetter. Dat
verdiende de wedstrijd
ook. Prachtige rally’s,
spectaculaire punten, zeer
sportief spel en een uitslag
die tot op het laatst niet te
voorspellen was. Ruud en
Martijn speelden ontspannen maar Con Brio won
deze voor hen zeer belangrijke wedstrijd met 2119 in de derde set. Op een
andere baan was inmiddels de damesdubbel van
Maridy en Marlie begonnen. De eerste set was bijzonder spannend en ging
nipt met 26-24 naar de dames van Con Brio. Die waren daarmee nog slechts 1
set verwijderd van het
kampioenschap. Die set
werd 21-14 en zo werd
Con Brio 5 kampioen van
de Overgangsklasse I in
het seizoen 2012/2013.
Maar voor Mixed 3 stond

de tweede plaats nog op
het spel. Dus alle hands
aan dek!!!
Arne was tijdens het beslissende punt van de damesdubbel al bezig met
zijn herenenkel. Op een
stand van 18-13 in zijn
voordeel werden de dames
en heren van Con Brio
eerst uitgebreid gefeliciteerd en in de bloemetjes
gezet. Dit uiteraard met
goedkeuring van Arne en
de rest van Mixed 3. Na de
onderbreking kon Arne zijn
concentratie knap terugvinden en won hij de wedstrijd (relatief eenvoudig) in
twee sets. Ik dacht nog
even terug aan de epische
strijd die beide heren in de
vorige wedstrijd leverden,
zover kwam het gisteren
niet.
Ieder punt telt
Maridy was de volgende
van ons dreamteam die
aan de bak mocht. Zoals
we haar kennen speelt ze
graag een driesetter. Het
kwam haar dus goed uit
dat ze de eerste set verloor
met 21-18. Het tactische
inzicht en de mogelijkheid
om dat plan uit te voeren
maken Maridy een zeer
gevaarlijke tegenstandster
voor iedereen. Met deze
lovende woorden zult u begrijpen dat de tweede en
de derde set een prooi
werden voor ‘ons Maried’
en dat daarmee de tussenstand 4-2 voor Mixed was

geworden.
Martijn mocht aan de bak
tegen Ludy. Een geduchte
tegenstander à la Wim van
de Wildenberg (dan weten
de meesten wel wat ik bedoel). Ook dit werd weer
een zeer spannende partij.
Ludy behaalde winst in de
eerste set (22-20), maar
Martijn bleef bijzonder
goed spelen, was enorm
gefocust en kreeg de wedstrijd steeds meer in zijn
greep. Nadat hij de tweede
set won met 21-19 hing een
sensatie in de lucht. Want
als Martijn zou winnen zou
Mixed 3 dit jaar het enige
team zijn die dit jaar twee
keer van de kampioen
heeft gewonnen. En zo geschiedde, ook de derde set
ging met 21-19 naar Martijn. Een 5-2 voorsprong
met nog 1 damesenkel te

spelen. 5-3 of 6-2, het verschil tussen de tweede of
de derde plaats voor
Mixed.
Marlie was deze keer niet
jarig. De insiders weten
deze opmerking te plaatsen. En dat moet toch het
verschil gemaakt hebben.
In de tweede set hebben
Marlie’s teamgenoten met
het inzetten van de wave
nog een plaatsvervangend
lang zal ze leven ingezet
wat prompt tot punten leidde. Het mocht helaas niet
baten. In een mooie wedstrijd moest Marlie haar
meerdere erkennen in
haar oud leerling Mirna
van Vught. De moeder van
Mirna bedankte Marlie nog
voor het feit dat Mirna dit
niveau heeft bereikt mede
dankzij de training van
Marlie.

Eindstand
overgangsklasse 1

Nieuwe
Oude punpuntentelling tentelling

Fictieve
eindstand

1 Con Brio 5
2 Bakel 2
3 Mixed 3

12-70
12-66
12-66

1 Mixed 3
2 Con Brio 5
3 Bakel 2
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12-19
12-19
12-17
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Uitslagen en scoringspercentages

Eindstand Senioren
Topklasse

Uitslagen
16-05-13 Con Brio 5- Mixed 3

BCAB 6 - Mixed 7

3-5

3-5

Scoringspercentages Dames
GD

DD/HD

DE/HE

TOTAAL

s

w

%

s

w

%

s

w

%

s

Hoofdklasse 1
14-104

1

Sm Bruang 1* 10-65

1

Con Brio 5*

12-70

Gemert 1

14-79

2

Phoenix 1

10-51

2

Bakel 2

12-66

Bakel 1

14-66

3

Mixed 2

10-46

3

Mixed 3

12-66

4

Mixed 1

14-63

4

Fair Play 1

10-40

4

Sm Bruang 2 12-51

5

Con Brio 3

10-38

5

BCAB 2

12-47

6

Boemerang 1 10-24

6

BCV 3

12-41

7

Dommelen 1 12-29

1

Con Brio 1*

2
3
w

%

5

Ganzeveer 1

14-51

1

Annie Boetzkes

11

9

81

11

9

81

6

5

83

28 23

82

6

Con Brio 2

14-46

2

Betsie van Hooff

12

8

66

6

6

100

12

9

75

30 23

77

7

BCV 1

14-44

3

Ellen Kuhn

12 10

83

12 10

83

12

7

58

36 27

75

8

Gemert 2

14-42

4

Inge van Lieshout

9

9

100

2

1

50

9

5

55

20

15

75

5

Evi van Rixtel

5

5

100

10

4

40

10

8

80

25

17

68

6

Maridy Daems

12

7

58

12

7

58

12 10

83

36 24

66

7

Anja Beekmans

1

0

0

7

5

71

6

4

66

14

9

64

8

Dorien Maas

8

4

50

7

5

71

12

7

58

27

16

59

9

Lieke Verschuren

8

3

37

9

6

66

10

6

60

27

15

56

9

6

66

9

6

66

9

3

33

27

15

56

10 Marlie Fransen

Scoringspercentages Heren
GD
s

DD/HD
w

DE/HE

%

s

w

%

s

w

TOTAAL
%

s

w

%

1

Max van Riet

11 11

100

3

3

100

12 12

100

26 26

100

2

Toon Slaets

10

7

70

11 11

100

3

3

100

24 21

88

3

Martin Kuijpers

3

3

100

11 10

90

11

8

72

25 21

4

Paul vd Vegt

11

8

72

4

2

50

11 11

100

26 21

Overgangsklasse

2de klasse 2

1ste klasse 1

3de klasse 1

1

Hanevoet 3*

14-100

1

Hanevoet 6*

12-79

1

Mierlo 4*

12-87

2

Mixed 4

14-71

2

BCAB 5

12-76

2

Mixed 7

12-81

3

BC 85 1

14-66

3

Ganzeveer 4

12-57

3

Neverdown 2

12-72

4

Gemert 3

14-62

4

Mixed 5

12-45

4

BCAB 6

12-46

5

Con Brio 6

14-58

5

Phoenix 4

12-40

5

Rooise BC 3

12-37

6

Phoenix 3

14-50

6

SRH 2

12-39

6

Someren 2

12-28

7

Fair Play 3

14-43

7

Gemert 4

12-34

7

Heiakker 3

12-19

8

Ganzeveer 3

14-43

3de klasse 2

4de klasse 1

84

1

Dommelen 2* 12-91

1

Dommelen 3* 12-81

81

2

Heiakker 2

12-89

2

Mixed 8

12-78

5

Jan de Jong

9

6

66

9

8

88

9

7

77

27 21

78

3

SM Bruang 4

12-65

3

Netwerk 1

12-59

6

Arne vd Wijdeven

3

2

66

5

3

60

7

6

85

15 11

73

4

Gemert 7

12-35

4

Mierlo 5

12-43

7

Jeroen Lutterman

2

2

100

12

8

66

12

8

66

26 18

69

5

Ganzeveer 6

12-31

5

Phoenix 5

12-40

8

Peter van Leuken

10

7

70

10

6

60

0

0

0

20 13

65

6

Mixed 6

12-30

6

Someren 3

12-38

9

Ton Slaets

9

6

66

8

5

62

5

2

40

22 13

59

7

Con Brio 10

12-30

7

Ganzeveer 7

12-34

3

3

100

5

2

40

4

2

50

12

07

58

10 Roger van Lieshout
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Racketlon door Rien van Kessel
Racketlon, snelst groeiende racketsport in de wereld

In mijn geschiedenis van
de badmintonsport heb ik
aangegeven dat verschillende stadia van de sport
zijn uitgegroeid tot aparte
sporten. Er zijn verschillende variaties op het badminton ontstaan, zoals:
aangepast badminton, ball
badminton, speedminton,
blackminton. Een andere
variatie waarbij het badminton is betrokken heet
RACKETLON.
Racketlon is de individuele
meerkamp van de vier populairste racketsporten ter
wereld: tafeltennis, badminton, squash en tennis.
Een wedstrijd tussen twee
spelers bestaat uit één set
(tot 21 punten) in alle vier
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de sporten. De speler die
cumulatief de meeste punten scoort is het meest allround in alle racketsporten
en dus de winnaar. Het
gaat er om hoe allround je
bent en niet in hoeverre je
uitblinkt in een van de
sporten.

De sport racketlon is momenteel de snelst groeiende racketsport in de wereld. Met een zeer grote
sportieve deelname in
Oostenrijk, Engeland, België en diverse ScandinaviMINIMIKS juni 2013

sche landen begint de
sport ook in Nederland razend populair te worden.
Racketlon is (zoals triatlon,
decatlon enduatlon) een
individuele meerkamp van
de vier verschillende racketsporten:
In 2001 is er een Internationale Racketlon Federatie
opgericht die sindsdien
ook
wereldkampioenschappen
organiseert.
Sinds 2003 is er in Nederland een racketvierkamp
teamtoernooi,
Racket4s
(Racketforce) genaamd. In
2005 was Nederland voor
de 1e keer vertegenwoordigd in het Landentoernooi
en werd 12e en laatste, in
2006 ging het al een stuk
beter en werden we 9e in
een veld van 15 deelnemers en in 2007 bij de wereldkampioenschappen in
Rotterdam werden we al
4e. In 2008 zijn er voor het
eerst ook landelijke toernooien en is er een start
gemaakt met een competitie. In 2009 is er een racketlon tour gestart, onder
de naam Dunlop racketlon
Tour 2009. Deze tour bestond uit 7 tournooien. Na
het succes van 2009 is
deze tour verlengd en
werd de tour uitgebreid
naar maar liefs 13 toernooien.

Vrijdag 28 juni is de laatste speelavond
Natuurlijk laten we dat niet zomaar voorbij gaan.
In de kantine is geregeld dat de avond afgekocht kan worden tegen het geringe bedrag van slechts 16 euro.
Van half 11 tot 2 uur in de ochtend. Leuk toch?
Voor een lekker hapje wordt gezorgd.
Kom nog even samen afscheid nemen van die goede oude sporthal en snuif voor het laatst de geur van verse bitterballen en ons
oude tapijt op

PEDICURE
A.R. MEIJERS

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

Voet- en schoenkundig
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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!

De nieuwe sporthal
De nieuwe sporthal: een impressie

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

Op uitnodiging van Hans
Gerrits is op woensdag 12
juni jl. een delegatie van
BC Mixed naar de nieuwe
sporthal gaan kijken. Hans
leidde ons rond en we begonnen uiteraard bij de ingang. Hoe de nieuwe
sporthal gaat heten is trouwens nog niet bekend, het
adres wel: Muzenlaan 2a,
5741 NS te Beek en Donk.
Vanuit de ingang ga je
linksaf naar de kleedlokalen. Dit zijn ruime lokalen
die eenvoudig maar netjes
zijn ingericht. De kleur
springt er in ieder geval wel
uit. Als je de hal binnenkomt valt meteen de rust

op die de hal uitstraalt. De
neutrale kleuren zorgen
daarvoor en het geluid
wordt gedempt door de
speciale wanden. De
vloer voelt hard aan. Of hij
fijn speelt zal moeten blijken, wij hadden onze
zaalschoenen en rackets
niet meegenomen. Vanuit
de zaal kun je door plastic
wanden naar de opbergruimte. We krijgen daar
als vereniging een stalen
opbergkast en afgesloten
ruimte voor onze spullen.
Die zijn er nu nog niet, dat
wordt na de grote vakantie verder bekeken en ingericht.

door Ton Slaets
Dan de kantine, ook heel
belangrijk natuurlijk. Je
komt via een trap op de
eerste verdieping eerst op
de galerij / tribune uit met
een prima zicht op de hal.
De tribunes zullen alleen
gebruikt worden bij grote
evenementen. Vanuit de
kantine heb je een prachtig
zicht op de hal door de grote ruiten. Ook de bar is
aangepast aan de flitsende
kleur van de kleedlokalen.
Hans is nog volop bezig
met de inrichting, dus de
ruimte die je nu nog ziet op
de foto’s wordt nog prachtig ingevuld met tafels,
stoelen en barkrukken.
Direct na de grote vakantie, op vrijdag 16 augustus
2013, gaan we als BC
Mixed de nieuwe hal in gebruik nemen.
Wij zijn heel benieuwd,
maar hebben er na deze
rondleiding een prima gevoel over dat iedereen zich
snel thuis zal voelen.

Jeans en VKristyrijetijdskleding
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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Adres

Douche

Ingang

Kleedlokaal

Berging

Toilette

Tribune ingeklapt (standaard)

De nieuwe sporthal

De nog lege kantine

Bar

28
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Anja achter de nieuwe tap

Zaal vanuit kantine

Zaal met gallerij

Tribune uitgeklapt
MINIMIKS juni 2013
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Alphe d’HuZes

Zaterdag 1 juni jl. was het
dan eindelijk zover: onze
reis naar Frankrijk in het
kader van de Alpe d’HuZes
is begonnen! Wij is in dit
geval team Alpe d’huTAX,
bestaande uit 5 teamgenoten: Siebe, Timon, Rick,
Maarten en ondergetekende (waarbij Maarten overigens helaas uiteindelijk de
strijd voortijdig heeft moeten staken, wegens grote
problemen met zijn rug,
maar dat terzijde) en uiteraard ‘de support’: Dena,
Marleen, Max, Maike,
Henk, Marjon en Willy.
Na een lange trip, waarbij
de TomTom het op het einde even niet meer wist (je
kunt toch zien dat het een
Nederlands product is,
bergen is ‘ie niet gewend…), arriveerden we
zaterdagavond uiteindelijk
rond 22.00u op de plek van
bestemming: een appartement in Vaujany. Dat behoeft enige toelichting: uiteraard waren wij weer
veel te laat met het zoeken
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Door Martin Kuijpers

van een accommodatie in
de regio (januari is tijd
zat… niet dus!). Oftewel,
alles in het dorp Bourg
d’Oisans (de voet van de
berg) en boven op de berg
(Alpe d’Huez) zat al vol.
Nou beloofde de website
van een niet nader te noemen reisorganisator dat
Vaujany op slechts 10-15
min. van Bourg d’Oisans
zou liggen. Helaas bleek
de praktijk anders. Vaujany
ligt op een andere berg in
de nabijheid, ongeveer op
1.500m. hoogte. Naarmate
we verder omhoog reden,
wisten we dus dat die 1015 min. een illusie ging
worden, maar goed dat
mocht de pret niet drukken.
Op zondag hebben we
meteen de fiets gepakt en
zijn we de berg gaan verkennen en op gefietst.
Vooraf merk je toch wat
gezonde spanning. Het
was voor ons allen de eerste keer om een dergelijke
klim te gaan maken en ondanks dat je weet dat je je
goed hebt voorbereid,
slaat de twijfel toch een
beetje toe als je daar tussen die bergen staat: ‘halen we het wel tot aan boven?’. Siebe was al een
keer met de auto boven
geweest en was stiekem
MINIMIKS juni 2013

onderweg toch gaan kijken
naar andere klimmers: ‘ai,
die ziet er best afgetraind
uit en heeft het wel erg
moeilijk’, ‘pfoeh, gelukkig,
als hij met dat lichaam boven komt…’. Laten we het
houden op wat gezonde
wedstrijdspanning ;-).

Uiteindelijk bleek de twijfel
volledig ongegrond. We reden allemaal gewoon in
één keer zonder problemen omhoog. Boven aangekomen word je zelfs al
op zondag onthaald als
een ‘held’ door het publiek
dat ook dan al aanwezig is.
Dat geeft toch wel een grote kick, én de bevestiging
dat het goed zit met de benen, én toegejuicht worden
door het publiek. Kortom,
tijd voor een lekker drankje
op het terras om nog even
te genieten van het uitzicht

boven en vooral ook van
het weer. Wat dat betreft
hadden we veel geluk: de
hele week is het zonnig geweest met temperaturen
aan het begin van de week
net boven de 20 graden en
in de 2e helft van de week
rond en boven de 25 graden. Ik heb begrepen dat
de weken ervoor nog
sneeuw op de top van de
berg is gevallen, dus wat
dat betreft mochten we niet
klagen!
Op maandag zijn we opnieuw de berg opgeklommen en op dinsdag hebben
we de beentjes lekker losgefietst, zonder echt intensief klimwerk. De woensdag stond uiteraard in het
teken van rust en voorbereiding (eten en kleding
klaarzetten, fiets prepareren, nog een laatste bevestiging dat het vervoer voor
de supporters is geregeld
etc.). De kriebels voor de
grote dag beginnen te komen en de laatste nacht is
wat onrustig geweest, dus
dat zal nog wel wat worden
voor de komende (korte)
nacht.

kelijk kunt vertrekken na
het startschot, aangezien
er
duizenden
fietsers
staan en deze in groepjes
worden weggestart), hadden we afgesproken om
ervoor te zorgen dat we
om 04.00u aan de start
zouden staan. Dat betekende dus vroeg op. Voor
het eerst in mijn leven heb
ik als ontbijt midden in de
nacht pannenkoeken met
banaan en jam gegeten
(moet zeggen dat het niet
echt genieten was, maar
goed het was voor een
goed doel!). Vervolgens
spullen bij elkaar pakken
en vertrekken.
We hadden besloten om
met de auto naar beneden
te rijden (een afdaling zonder begeleiding in het donker zagen we wat minder
zitten) en de auto beneden
aan de voet van de berg
(van Vaujany) te parkeren.
Vanaf daar met de fiets
verder
naar
Bourg

d’Oisans om alvast even
warm te rijden.
Aangekomen bij de start
blijkt het al erg druk te zijn.
Als je erover nadenkt is het
toch wel bijzonder en idioot tegelijk: duizenden Nederlanders die een normaal gesproken in die tijd
uitgestorven gebied in
Frankrijk een week overnemen voor het goede
doel. Als je daar eenmaal
staat en om je heen kijkt,
begint het besef nog meer
te komen wat een enorme
operatie dit is en de bewondering voor de organisatie neemt nog verder
toe. Uiteindelijk reden wij
rond 04.45u voor het eerst
over de start en is ons
avontuur echt begonnen.
Al die maanden van extra
trainingen moeten nu hun
vruchten afwerpen! De
eerste klim is erg indrukwekkend. Ik heb bijna de
hele klim met kippenvel ge

Donderdag 6 juni, 2.00u:
het is zover de wekker
gaat! De start van deze
dag was om 04.30u in de
ochtend. Om ervoor te zorgen dat we niet achteraan
stonden in de startrij (dat
betekent namelijk heel lang
wachten voor je daadwerMINIMIKS juni 2013
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reden door alles wat je om
je heen ziet gebeuren. Allereerst het uitzicht op een
lang lint van fietsers dat in
het donker de berg op
gaat, waarbij je die lampjes op de fietsen ziet branden. Daarnaast de verhalen die je hoort van mensen om je heen (zoals een
jonge meid, die haar vader
al had verloren aan kanker
en haar moeder leed aan
kanker. Zij arriveerde ook
in Frankrijk om mee te
doen en krijgt vervolgens
vanuit NL te horen dat haar
moeder ook is overleden.
Bizar! Ze gaat terug naar
NL om zaken te regelen
om vervolgens een dag
van tevoren met een vliegtuig terug te komen en alsnog de klim te maken…!!
Heel bijzonder, respect!),
mensen die afstappen bij
de bochten (waar kaarsen
staan en spandoeken hangen) om te gaan bidden of
iets anders te doen ter nagedachtenis aan een dierbare, de bijzondere mensen die je tegenkomt (zoals een man met 90 kg.
aan suikerklontjes op zijn
rug… hij droeg symbolisch
zijn overleden vader met
zich mee), het maakt allemaal veel indruk en het is
een bijzonder emotioneel
geheel. Je hoort vooraf de
verhalen van eerdere deelnemers en je leest er ook
over, maar pas als je rondrijdt op die berg ervaar je
het echte ‘Alpe d’HuZes
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gevoel’.
Uiteindelijk verlopen mijn
eerste twee beklimmingen
vrij soepel. De derde keer
is een stuk zwaarder, maar
door de fantastische support van het massaal toegestroomde publiek (ik heb
mijn naam nog nooit zo
vaak gehoord op één dag)
en gedragen door de indrukken en verhalen van
anderen, rijd je toch gewoon door naar boven. Eigenlijk kom ik net iets te
laat boven.

Ik wilde namelijk aan het
einde van de dag meedoen aan de saamhorigheidsklim en tussen het
moment van boven komen
en de start van deze klim
zat net te weinig tijd om op
een verantwoorde wijze
nog een extra klim te maken (het had gekund, maar
dan volledig zonder pauze
en aangezien ik om me
heen letterlijk mensen om
heb zien vallen op de berg,
hebben we dat maar niet
gedaan). Uiteindelijk was
er dus een ruime pauze
MINIMIKS juni 2013

voordat we gezamenlijk
zijn afgedaald om aan de
laatste klim van de dag te
beginnen: de saamhorigheidsklim. Een mooie afsluiting van een hele bijzondere dag. De laatste
keer dat je bovenkomt is
echt heel speciaal, aangezien boven in het dorp het
publiek massaal is toegestroomd en de klimmers
allemaal als ‘kanjers’ worden onthaald. Het is net
een Tour-etappe, zo’n gekkenhuis. De emoties komen bij de laatste finish bij
iedereen ook echt los en
iedereen viert zijn ‘overwinning’ op eigen wijze.

Auto en Motorrijschool
DE JONG

Die neem ik
met m’n forehand

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

Het doel, tenminste 4 beklimmingen en vooral een
mooi bedrag ophalen voor
het KWF, is behaald. Moe,
maar zeer voldaan zitten
we bij elkaar na te genieten van de dag, voordat we
al snel ook weer een laatste keer naar beneden
moeten om terug te komen
bij de auto. Op vrijdag zijn
we in de auto gestapt en
teruggereden naar huis.
Het verwerken van alle indrukken van de donderdag
begint dan pas echt.
Hierbij grote dank aan degenen die mij hebben gesponsord en uiteraard aan
onze supporters, de organisatie en iedereen die de
Alpe d’HuZes maakt tot wat
het is: een bijzondere en
unieke ervaring in je leven!

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

Zo. Nu eerst
een Bavaria
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To Q or not to Q

Een tijd geleden zat ik in de
auto en ik reed voorbij het
plaatsje quatrebras. Dat
ligt in Friesland. Ik besloot
spontaan tot het oprichten
van een vereniging. Het is
de vereniging ter bevordering van het gebruik van de
letter Q. Na quatrebras is
er nog een plaatsnaam in
Nederland welke met een
Q begint. Daar, in het
mooie plaatsje onder Tilburg genaamd Quirijnstok,
zal ik mijn vereniging oprichten. Nou ja plaats. Het
is inmiddels meer een
buurtschap. Ze zullen er
vast heel veel speQlaas
eten en rijden met een
goede aQ. Q en Q is de favoriete serie in die wijk. Er
wonen 3 Quantum geleerden. De startrek afleveringen met Q en het Q continuüm worden jaarlijks nagespeeld.
Hoe kom ik er eigenlijk bij
om de vereniging ter bevordering van het gebruik
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Door Arne van de Wijdeven

van de letter Q op te richten? Nu ja, dat is eigenlijk
vrij simpel. Iedere keer bij
het spelen van scrabble of
wordfeud vind ik mezelf
wanhopig van ellende starend naar mijn bordje met
overgebleven
letters.
Daarop prijkt fier en trots
mijn tienpunter Q. Als die
Q nu maar eens wat meer
gebruikt werd dan kon ik m
vaker inzetten als joker die
een doorbraak kan forceren en mij aan de welverdiende winst kan helpen.
Immers als woordkunstenaar word ik regelmatig
verdrietig door een wederom
afgekeurd
woord
waarvan ik spontaan een
betekenis verzon. Een
mooie creatie met detacheringen letter Q kreeg
een zittende ovatie van
mijzelf maar een boegeroep door vrouw en kinderen. Qergje was mijn
woord. Slechts de jongste
trapte erin. De rest eiste
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een uitleg. Een qergje is
een oud germanistische
spie voor het vastzetten
van een bijna omgehakte
boom. Helaas werd er een
woordenboek gevonden.
Nog zo een prachtvondst
eindigde in de prullenmand. Qych. Dat was een
pracht van een woord. De
vrienden Q en Y werden
verenigd. Op menig toetsenbord worden ze gescheiden door de w e r en
t. Zo kwam ik ook meteen
van die crap c af. Drie keer
woordwaarde had me dit
opgeleverd. Maal twee.
Enkel de goedkeuring van
mijn tegenstanders was
nodig en ik had genoeg
punten om niet alleen dit
spel te winnen maar meteen ook alvast het volgende. Drommels, er werd me
om een uitleg gevraagd.
Dit keer was ik goed voorbereid. In een paar van de
afleveringen van doctor
who komt een figuur voor
met de naam Qych. Qych
komt van Atlantis. Ook hier
kreeg ik een meespeler
mee. Helaas trapte mijn
vrouw er wederom niet in.
Zij kent mijn winnaarswil
en verzinseltalent. Voor
straf moet ik nu de komende 10 jaar beginnen met
scrabble met een Q Y en
een C op mijn bordje. Als

mijn vereniging ter bevordering van het gebruik van
de letter Q nu succesvol
wordt dan heb ik nog winstkansen.
Dit maakt het voor u op de
camping met het scrabblespel aanzienlijk eenvoudiger om u dan te concentreren op woorden waar geen
Q in voor hoeft te komen,
dus.
Als eerste zal ik wikedia
volpennen. Want de Q pa-

gina die er nu opstaat is
waardeloos klein.
Daarna strijd ik voor afschaffing van de k-u combinatie in woorden. Dat is
milieuvriendelijk want de
Q kan hetzelfde met
slechts 1 karakter. We
schrijven dan niet meer
kunst maar qnst. En ook
niet meer dank u maar
danq. Dat moet toch al
een heleboel goedgekeurde woorden opleveren

dacht ik zo. Als ik dan toch
al zo goed bezig ben dan
kan mijn qtje ook meteen
de k-w combinatie teniet
doen kwam wordt qam en
kweepeer wordt qeepeer.
Ik verplicht quizzut ipv
kwizzut. En het wordt driekeer per jaar gespeeld.
Zo moet ik wel uit de
scrabble impasse kunnen
komen. Toch?
Danq voor uw aandacht

Toernooitje vrijdagavond
De competitie is voorbij, de
training is afgelopen. Maar
op de vrijdag avond wordt
er toch nog volop gespeeld. Op vrijdag 24 mei
werd er door de toernooicommissie weer een husseltoernooitje
georgani-

seerd. Het toernooi werd
op de website aangekondigd en de aanvangstijd
was om 21.00 uur.
Heel erg druk was het niet
op deze avond, maar gelukkig wel druk genoeg om
het toernooitje door te la-

ten gaan. De oudste jeugd
was ook aanwezig en zij
hadden er wel zin in. De
kaarten werden geschud
en het toernooi kon beginnen. Om het kwartier werd
er gewisseld en kreeg je
weer een nieuwe kaart. Na
ongeveer anderhalf
uur spelen, hield
men het voor gezien. Hierdoor had
iedereen nog even
tijd om vrij te spelen.
Jan en Paul gingen
door tot 23.00 uur.
De rest hield het wel
eerder voor gezien.
Het was gezellig, er
werden leuke wedstrijden gespeeld en
het is zeker weer
voor herhaling vatbaar.
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Kwizut
doomautomaat in Beek en
heel veel andere bijzondere opdrachten.
Doorheen heel Nederland worden dorpsquizen georganiseerd. Kwizut. Bij BC Mixed hebben we een
kernkwizutclub van mensen die graag een sportieve
hersenkraakcompetitie samen aangaan. En niet onverdienstelijk trouwens. Er werd al tweemaal meegestreden en vorig jaar wonnen ze de derde prijs in een
enorm veld van deelnemers.
Het plezier spat eraf en dat is de organisatie van kwizut dan ook opgevallen. BC Mixed werd via onze preses gevraagd om bij de volgende editie een belangrijke rol te gaan spelen............
Op de website van kwizut www.kwizut.nl/ is deze samenwerking reeds aangekondigd. Zij schrijven het volgende:
Krakende hersenpannen,
wegtikkende tijd en felbegeerde concurrentie. Met
daarbij ongooglebare vragen, bizarre buitenopdrachten en een alles behalve verwachte geheime
opdracht…
Met het evenement Kwizut
willen wij één (en stiekem
zelfs twee) leuke avonden
organiseren voor de Beek
en Donkse inwoner. Of je
nu 5 of 80 bent: Kwizut is
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voor iedereen!
De tweede editie van Kwizut is net achter de rug. Op
zaterdag 29 december
2012 streden maar liefst
112 teams tegen elkaar.
Hierdoor hielden bijna
2300 personen zich een
avond lang bezig met onder andere het nabootsen
van de ‘Nachtwacht’, het
oplossen van een autoroute met codes, zo’n lang
mogelijk stuk haken, het
bezoeken van de con-
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Twee weken later vond in
een grote feesttent bij
Sparta’25 de prijsuitreiking
plaats. Team ‘ff denken’
werd als winnaar gekroond. Zij mogen zich een
jaar lang het slimste team
van Beek en Donk noemen. Nummerke 3 - de
winnaar van vorig jaar eindigde knap op een
tweede plaats. BC MIXED
werd derde.
De organisatie van Kwizut
kijkt terug op een heel geslaagde tweede editie. Noteer maar alvast in je agenda: Zondag 29 december
2013 derde editie van Kwizut! Het duurt nog even,
maar toch...
Kwizut is voor haar derde
editie de samenwerking
aangegaan met badmintonvereniging BC Mixed
Meer informatie volgt in de
loop der tijd.

En dan is het vakantie... door Arne vd Wijdeven
Nog maar een paar keer
badminton in de zaal spelen
en de vakantie gaat van
start. Dan begint het campingtonseizoen. Dit is HET
moment om op campings en
vakantieparken mee te doen
in spontaan georganiseerde
toernooitjes. Fijn overslaan
(vermits er niet teveel wind
staat) is ook altijd een optie.
Kijk ook eens op websites
waar je badmintonvarianten
kan vinden. Zo snorde ik bijvoorbeeld
onderstaande
site op: http://www.ikhouvanbadminton.nl/badmintonspelletjes/ daar vond ik
19 spelletjes. Bijvoorbeeld
de eerste hieronder:
Wat heb je nodig: Een spel
kaarten

Doel van het spel: Een
wedstrijd spelen zonder dat
je weet hoeveel punten je
moet halen voor de winst
Met wie / Voor wie: Kan eigenlijk voor ieder niveau gebruikt worden
Uitleg van het spel:
Als trainer heb je een pak
kaarten in je hand. De cijferkaarten staan voor hun eigen aantal, maar de plaatjes
staan voor '10'.
Voor het begin van de wedstrijd (halve/hele baan) trekt
een speler een kaart en
houd die vooral voor zichzelf. Het aantal ogen op de
kaart die je hebt getrokken
staat voor het aantal punten
dat je moet halen om de
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wedstrijd te winnen.
Laat de kaart dus niet zien,
want dat haalt de spanning
bij de tegenstander weg.
Een extra regel kan zijn, dat
je als je 'acht' hebt je mag
ruilen met de tegenstander.
Dat hoeft dus niet. Het is
een gokje omdat je natuurlijk niet weet of de tegenstander een 'plaatje' heeft.
Als de wedstrijd is afgelopen kan je nieuwe kaarten
komen halen en tegelijkertijd iemand anders pakken
om tegen te spelen.
Wie weet, misschien leuk
om te doen en je leert er
nog van ook
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Badminton Nederland nieuws
De competitie van
Badminton Nederland.
Na het vertrek van voorzitter
Rob Ridder werd (journalist)
Ted v d Meer, zij het voor
korte tijd, de nieuwe baas
van badminton Nederland.
Een van de eerste veranderingen was het openbreken
van het Yonex contract en,
ook al heeft dat veel geld gekost, de nieuwe sponsor van
de competitie is ( al weer
voor het derde jaar) Carlton.
In de competitie is weinig
veranderd. Nog steeds is er
een eredivisie en twee eerste divisies met elk tien
teams.
De eredivisie bestaat uit dezelfde teams als in het vorige seizoen. Eigenlijk zou het
Limburgse Victoria degraderen, maar aangezien er niemand wilde promoveren uit
de eerste divisie mocht Victoria blijven. Slechts twee
Brabantse teams in de eerste divisie, Tilburg en Schijndel en in de tweede divisie
spelen BCH uit de Bosch,
verder Veghel en Geldrop.
De tweede divisie bestaat uit
vier afdelingen met telkens
acht teams. Allouette uit
Best komt uit in de derde divisie, die uit acht afdelingen
van acht teams bestaat. De
laagste landelijke divisie in
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de vierde divisie met zestien afdelingen van acht
teams.
Totaal bestaat de competitie van Badminton Nederland uit 31 afdelingen met
254 teams. Titelverdediger
is BC Amersfoort.
’t Veertje uit Boekel, evenals BC Lieshout, ook aangesloten bij Badminton Nederland, komen in deze
competitie niet voor. Zij spelen in de regionale competitie.

Eredivisie 2013-2014
Van Zijderveld
Slotermeer 1
Amersfoort 1
Almere 1
Duinwijck 1
DKC 1
Roosterse 1
Victoria 1
Van Zundert Velo 1
TFS Barendrecht

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.
De Deen was in het verleden al eens als bondscoach
in dienst bij de bond. Hij was
betrokken bij de coaching
van Mia Audina die in 2004
een zilveren medaille behaalde op de Olympische
Spelen van Athene. Daarna
was hij van 2005 tot en met
2008 bondscoach voor Australië.Vorig jaar behaal-de
hij als coach zilver op de
Olympische Spelen van
Londen met het Deense
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mannendubbel Mathias Boe
en Car-sten Mogensen. De
samenwerking tussen Poulsen en Badminton Nederland loopt in het beginsel tot
en met de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Badminton Nederland is
zeer verheugd dat zij zijn internationale expertise in
kunnen zetten voor het Nederlandse Topbadminton en
ziet de samenwerking met
veel vertrouwen tegemoet.

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Hanne, Albert en Rien organiseerden weer hun jaarlijkse feestavond, met succes, dat na de zware clubkampioenschappen
van
1988.
Clubkampioene werd Marja
Bouw en clubkampioen
Wim vd Wildenberg. Marja
Bouw en Dora Polman wonnen het damesdubbel,
Ruud Fransen met Paul
Beekman het herendubbel.
Het gemengddubbel was
voor Sandra Driessens en
Wim vd Wildenberg.
Opvallend was dat de toernooicommissie zelf de dubbels had samengesteld. De
wedstrijdleiding bestond uit
Wilma Constant en Willem
Jan van Ham.
Ook de competitie zat er
op. Mixed 5 moest de laatste wedstrijd met 8-0 winnen om zich kampioen te
mogen noemen. Dat lukte
net niet, Mixed 5 won met
7-1 en eindigde op de tweede plaats.
Bij de “bestuursmededelingen” lazen wij:
De winnaar van de Mac
Gillavry-wisselbeker –sportiefste vereniging- is BC
Gemert geworden. BC
Mixed en Con Brio deelden
de eervolle tweede plaats.
Het ledenbestand: 127 leden: 84 senioren en 44
jeugdleden. De heren wa-

ren sterk in de meerderheid: 73 heren en 54 dames.
Ook de HBB liet van zich
horen. Het wedstrijdformulier dient duidelijk, in blokletters, ingevuld te worden
en het origineel moet binnen 24 uur na afloop van de
wedstrijddag naar de BKL
worden verzonden.
Dan de teamgegevens:
Het thuisspelend team vult
de eigen teamgegevens in.
Vervolgens overhandigt het
bezoekende team op een
apart blad hun opstelling
aan
het
thuisspelende
team, waarna deze gegevens op het wedstrijdformulier in vult. De regel bestaat
nog steeds, maar..Hoe
vaak gebeurt dit nog?
Nog wat uitslagen uit 1988;
Het HBB jeugdtoer- nooi,
dat op 28 mei in de Braak
werd gespeeld.
In de C-klasse won Rob
Slaets de herenenkelfinale
van Thierry Palmers. Arne
vs Wijdeven won de finale
in de B klasse van Stephan
Hendriks. Danny Vereijken
wist beslag te leggen op de
tweede plaats in de B-klasse.
In die tijd werden de toernooiresultaten nog bijgehouden met een heuse
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standenlijst. De eindstand:
C-klasse: winnaar Rob
Slaets. A-klasse: winnaar
Remco Plettenberg. Berton
van Asseldonk en Monika
Sonneveldt bereikten een
keurige tweede plaats in de
A-klasse.
Jeugdkampioenschappen.
Danny Vereijken en Remco
Plettenberg werden jeugdkampioen van 1988.
Bij de pupillen ( tot 12 jaar)
werden dat Daniëlle Beekman en Bas Smits.
Ook weer humor in dit nummer Een opvallende ( invallen). De burgemeester is op
het dorp de baas, maar hij
doet wel precies wat de
pastoor zegt. Hier kan men
zich nu niets meer bij voorstellen, maar zo’n 50 jaar
geleden was dit echt het
geval.
Bij even lachen:
“Je kunt nergens zo goedkoop eten als thuis!” “Toch
wel’” zegt de vriend ”bij een
ander!”

Voor sommige mensen een
deel van hun leven
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Samen sportief scoren.
Dat is het idee.
Want de sfeer in ons team, dat je samen iets neerzet, dat
vind ik minstens zo belangrijk. Weet je wat het is? Wij zijn
eigenlijk gewoon een vriendenclub.
De Rabobank is een bank met een idee. Dat idee heet samenwerken. Met onze wortels stevig in de plaatselijke samenleving, zet de Rabobank een lange traditie voort van
samenwerken en bouwen aan relaties. Dat uit zich niet alleen in onze producten en diensten, maar ook in onze betrokkenheid op het gebied van welzijn en sport.
Daar dragen we dus graag een steentje aan bij.
Van harte zelfs

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!

Sport betekent voor mij veel méér dan goed
presteren.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/peelnoord

Rabobank Peel Noord, tel.(0492)391919
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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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Mixed jeugdkamp
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Op de foto’s: Kampeerboerderij ‘ons thuis’ in Ommel,
de douches, de eetzaal, de keuken en een slaapzaal.
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Het is vrijdagmorgen 31
mei 2013. Vandaag gaan
we met de mixedjeugd op
kamp. Maar eerst moet ik
helaas nog even gaan werken. Ik heb de hele middag
nog de tijd om de kampspullen bij elkaar te zoeken
en het staat allemaal goed
beschreven in het kampboekje, dus dat komt wel
goed.
Als ik om half een thuis
kom is er paniek, er is een
auto bijna binnen gereden
bij de overburen. (Bij Ton,
Monika, Anne en Robin).
De straat staat vol met politie en brandweerauto’s.
Gelukkig weet Ruud me
meteen gerust te stellen,
hij is al op onderzoek uit
geweest en alles is in orde
met de familie Slaets. Fijn,
het kamp kan dus toch gewoon doorgaan. Ik zoek
alle kampspullen bij elkaar
en zorg dat het huis op
orde is. Daarna drink ik gezellig met Ruud nog een
kopje koffie (Hij zal ons wel
missen dit weekend, maar
ja, hij heeft het rijk voor
hem alleen!). Om half 5 komen Bas en Lieke uit
school, de laatste dingen
worden nog vlug in tassen
gedaan en dan kan alles
richting d’n Ekker. Ook de
spullen van de familie
Slaets gaan mee dus de

auto zit vol. Sanne en Bas
van Lieshout zijn er al en
we fietsen snel achter
onze spullen aan.
Op de parkeerplaats bij
d’n Ekker is het wachten
op alle kinderen en begeleiders. Dit jaar gaan er 38
kinderen mee met 13 begeleiders. Dit is wel wat
minder dan andere jaren
maar dat mag de pret niet
drukken. Hier en daar
staan wat kinderen nog
wat traantjes weg te vegen, wat is het toch spannend allemaal.
Dan is het eindelijk 5 uur
en kunnen we vertrekken.
Toon zorgt ervoor (samen
met Gert en onder toeziend oog van Finn) dat
alle bagage op plaats van
bestemming komt. In 5
fietsgroepen vertrekken
we naar ‘ons thuis’ in Ommel. Het waait ontzettend
hard, maar gelukkig hebben we de wind mee.
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In Ommel aangekomen
voelen we ons meteen
thuis.
De
keukenstaf
(Rien, Sabitri en Annie)
heeft al hard gewerkt en
de koffie staat al klaar. De
kinderen vinden hun weg
naar de speeltuin en het
grasveld en wij bekijken de
boerderij. Het is weer allemaal luxer geworden. De
zaal beneden bestaat nu
uit twee gedeeltes en de
douches en toiletten zijn
allemaal vernieuwd. Wat
ziet het er mooi uit allemaal.
Om half negen hebben
alle kinderen hun slaapplaats boven op de zolder
ingericht en dan kan de officiële opening beginnen.
Yvonne en Geri vertellen
een verhaal. (Piraat Barbados heeft hulp nodig. Hij
is op zoek naar stoere,
sterke en slimme piraten.
Iedereen kan hem helpen
maar men moet wel eerst
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de zware proeven doorstaan. Telkens als een piraat een proef met succes
aflegt mag zij een greep
doen in de schatkist, om
de proef te doorstaan zal
er goed samengewerkt
moeten worden.) De begeleiders worden omgetoverd tot piraten, zij krijgen
allemaal een toepasselijke
naam. Zo hebben we bijvoorbeeld Maffe Mascha,
Trotse Ton en Actieve Annie. Ik krijg de naam Melige Marlie toebedeeld. Er
worden nog wat regels uitgelegd dit alles in piraten
taal. (gooi het anker uit>
naar bed gaan, hijs de zeilen > vertrek, schrob het
dek > opruimen, alle hens
aan dek > eten, ayay > begroeting, scheepstoeter >
verzamelen.) De eerste
stap in de richting van piraat worden is het leren
van de piratendans. De piratenbegeleiding doet de
dans één keer voor en al
snel staan de kinderen
mee te dansen. Deze proef
hebben ze meteen goed
doorstaan.
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Dan is het tijd om een mascotte/joker te maken. Bij
een piraat hoort een piratenvlag, dus de kinderen
gaan er in groepjes één
maken. De baniers worden
als ze klaar zijn opgehangen in de goal om te drogen. Wat zijn ze mooi geworden. Ons thuis lijkt nu
echt op een pirateneiland
met alle versieringen.
Om 22.00 uur gaan de
kleintjes onder begeleiding
van Geri, Monika en Marieke de bossen in voor
een piraten speurtocht. Ze
moeten een raadsel in het
bos op gaan lossen voor
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kapitein Barbados. Na
lang puzzelen komen ze
tot de oplossing. Kapitein
Koek, wat een raar woord
is dit!

De oudere jeugd is ondertussen ook een spel gaan
spelen. Zij zijn in twee
groepen verdeeld en spelen het spel piraten tegen
de landrotten. Dit spel bestaat uit 8 spelonderdelen.
(tv programma jongens tegen de meisjes). Het spellen van moeilijke woorden
valt niet mee en het spel
met de letterpakken is echt
lachen geblazen. In het
derde spel mag er geen ja
en geen nee gezegd worden. Daan weet zich hier

heel gemakkelijk doorheen
te slaan. Veerle heeft de
grootste moeite om Daan
aan het praten te krijgen.
Spel 4 is een vragen ronde. met een top 5. In spel
5 moeten er liedjes geraden worden en spel 6 is
twister voor gevorderden.
Spel 7 wordt een heuse
verkleedpartij. Van oude
kranten wordt er een piraten outfit ontworpen. Robin
en Lieke S zijn de paspoppen. Al snel veranderen zij
in echte piraten. Het laatste
spel is raad de steden. De
kinderen zijn hier erg goed
in maar om de plaatsen
ook nog aan te wijzen op
de kaart van Nederland dat
valt nog niet mee.

Voor het slapen gaan spelen de kleinste kinderen
nog een levend memory,
piraten vervelen zich soms
bij het kampvuur en dan
spelen zij dit spel. Om
24.00 uur is het bij de kleintjes al helemaal stil en is
iedereen in diepe slaap.
De oudere jeugd weet natuurlijk van geen ophouden
daarom staat er om 1.00
uur nog een nachtspel op
het programma. Ton, Paul,

Stan, Toon, Mascha en ik
gaan met deze groep de
bossen in. De kinderen
mogen geen zaklamp
meenemen dus dat maakt
het allemaal wel heel erg
eng. In de bossen spelen
we cluedo. Er is een
moord gepleegd en de
kinderen moeten deze oplossen. Aan de hand van
kaartjes die ze in de bossen krijgen moeten zij erachter zien te komen waar
de moord is gepleegd,
door wie en met welk wapen. Ik word samen met
Mascha en Stan de bossen ingestuurd met kaartjes. Als de kinderen ons
vinden krijgen ze een
kaartje en moeten ze het
kaartje wat ze al hebben
weer inleveren. Op een
lijst kunnen ze de kaartjes
die ze al gehad hebben
wegstrepen. Wie het eerste de lijst vol heeft weet
dus wie de dader is en wat
er is gebeurd. Ton en Paul
zijn twee landrotten die de
piraten willen vangen. Dit
maakt alles extra eng zeMINIMIKS juni 2013

ker als je ze in het donker
zonder zaklamp ineens uit
de bossen ziet opduiken.
Om 3 uur is het tijd om
weer terug naar het piraten
eiland te gaan. De moord
is opgelost en iedereen is
moe en voldaan. Het duurt
dan ook niet erg lang of iedereen zoekt zijn slaapplaats op. Ik zelf houd het
ook voor gezien en duik
lekker mijn slaapzak in.

45

Zaterdag
Ik heb redelijk geslapen en
wordt rond 7.30 uur wakker. De keukenstaf is al
weer in de weer met het
klaarmaken van een heerlijk ontbijt en wij beginnen
eerst met ochtend gymnastiek. De kinderen gaan
kwadraat kogelen. Het is
buiten echt fris maar gelukkig wel droog. Sommige
kinderen hebben echt
moeite om wakker te worden en staan er een beetje
verdwaald bij. Om 9.00 uur
zitten we met z’n allen aan
een heerlijk ontbijt.
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Om 9.30 uur beginnen we
weer met een spel, het
stappenspel. Het is een
soort levend ganzenbordspel. De stapstenen leiden
naar de boot. Welke groep
bereikt als eerste de boot.
Bij elke stap hoort een opdracht. Zo moeten er haren
van de begeleiding verzameld worden en piramides
gemaakt worden. Er zit
een schmink opdracht bij
en er moet een mummie
gemaakt worden. De gekste opdrachten komen
voorbij. Iedereen heeft de
grootste lol.
Dan is het weer tijd voor de
lunch. Als we binnen komen komt de soep geur je
al tegenmoet. We genieten met z’n allen van de
tomatensoep en worden
ook nog verrast met lekkere kapitein vissticks.
‘S middags gaan we met
z’n allen de bossen in. Hier
staan allemaal spelletjes
op het programma. De
kleinsten spelen onder beMINIMIKS juni 2013

geleiding van Monika en
Marieke
verschillende
spellen. Ze moeten oa. piraten scheren, op rooftocht
uit gaan en viswerpen. De
oudsten hebben weer andere spelletjes. Zij spelen
mastermind, moeten een
blind paard berijden en
krachtsmetingen
ondergaan. Ik verzorg samen
met Geri het slotspel.
De kinderen moeten hun
evenwicht zo lang mogelijk
bewaren op een dunne
evenwichtsbalk. Het is een
mooie middag en de zon
komt langzaam tevoorschijn.

gereikt. Aan de hand van
dit thema moeten zij een
optreden in elkaar gaan
zetten. Bij Stan kunnen zij
muziek uitzoeken en op
een grote tafel liggen allerlei kleren en materiaal wat
ze mogen gebruiken. Er
wordt hard gewerkt en iedereen doet mee, ook de
begeleiding.
Om 21.00 uur gaan we van
start met de optredens.
Alle groepen hebben hun
best gedaan en hebben
iets heel moois in elkaar
gezet. Na de optredens
knalt het feest los en staat
iedereen op de dansvloer.

De jongsten kinderen zoeken dan hun slaapplaats
weer op en Monika en ik
spelen met hen nog wat
spelletjes voor het slapen
gaan, liggend in de slaapzakken. De oudste jeugd
sluit de dag af met de film
Pirates of the Caribbean.
Langzaam druppelt iedereen ombeurten naar boven. Robin, Max en Ra-

chel houden het het langst
vol. Maar ook zij geven het
op voordat de film af is. Ikzelf ben dan al in diepe
rust.

Op het einde van de middag is het tijd voor de
groepsfoto en komt de
fritecot.
De zaterdagavond staat in
het teken van het piratenfeest. De kinderen krijgen
per groepje een thema uitMINIMIKS juni 2013

Zondag
Iedereen wordt op deze
morgen bruut wakker gemaakt. Sabitri, Ton en Monika slaan met pannen tegen elkaar en Stan heeft
de muziek heel hard gezet.
Ik zorg ervoor dat elk
luchtbed snel leegloopt
zodat blijven liggen geen
optie meer is. Om haf negen, na weer een gezamelijke ochtendgymnastiek,
zitten we dan met z’n allen
aan het ontbijt. We beginnen de dag rustig en koffie
is op dit moment hard nodig bij de begeleiding.
Daarna ruimt iedereen zijn
bed op en wordt alles ingepakt. Iedereen helpt elkaar en in korte tijd zien de
slaapzalen er alweer redelijk opgeruimd uit. De kinderen gaan naar buiten en
de begeleiding zorgt ervoor dat alle bagage buiten wordt neergezet met
een
doorgeefsysteem.
Vele handen maken licht
werk. En in no time is alles
veegschoon opgeruimd.
Buiten worden ook nog de
voorbereidingen gemaakt
voor de piratenspellen en
om 10.00 uur kunnen we
hier mee beginnen.
Er staan 5 spellen opgesteld die door de kinderen
in groepjes uitgevoerd
moeten worden. Er staat
een enorme stormbaan.
Hier wordt de junglestorm
gespeeld, In de goal hangen touwen, de piraten
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koek. Na de lunch spelen
we het finale spel. Alle
groepen strijden tegen elkaar op de stormbaan.
Een mooie afsluiting van
een geslaagd kamp.

moeten hier eilandhangen.
Ook hebben we een waterspel, het zorg dat de piraten geen dorst hebben
spel, hier moet met natte
sponsen over gegooid worden. Het visvangspel is
een estafette met zwemvliezen en als laatste is er
nog de rumloop. Dit spel
verzorg ik samen met
Toon. De piraten moeten
een parcours afleggen nadat ze eerst 10 keer om
een paaltje hebben gedraaid. Aan het einde van
het parcours moet er nog
aan een fles gedronken
worden. Dit is echt lachen,
de piraten lijken echt bezopen en hebben de grootste
moeite om nog recht te lopen.

Het is 13.30 uur als de prijzen worden uitgereikt en
om 14.00 uur zit de eerste
groep alweer op de fiets
richting Beek en Donk. Er
wordt besloten om de
kleinste kinderen toch
maar niet te laten fietsen,
want dit keer hebben we
echt wind tegen. Onderweg wordt er nog een keer
gestopt om wat lekkers te
eten en om half 5 is iedereen weer heelhuids terug
op de parkeerplaats bij d’n
Ekker. Er staan veel ouders te wachten. De ouders bedanken de begeleiding en ook de kinderen
doen dit en vertrekken dan
één voor één huiswaarts.
Wij als begeleiding zijn nog

De begeleiding:Stoere Stan, Trotse Ton, Pistolen Paul, Toffe Toon, Melige Marlie, Maffe
Mascha, Grillige Geri, Rossige Rien, Snelle Sabitri, Actieve Annie, Malle Monika, Ijzeren Yvonne en Mooie Marieke

Nieuwe leden
Hallo, Ik ben Lucas van Deursen en ik ben 9 jaar. Ik zit op basisschool de Muldershof in groep 6/7 bij Meneer Eric. Mijn hobby’s
naast badminton zijn Scouting, Slagwerk en computeren. Ik
wil later dan ook computerspel maker worden. Ik ben gaan
badmintonnen omdat het me een leuke sport leek. Ik heb
voor BC Mixed gekozen omdat ik vlak in de buurt woon en
omdat mama (Wendy Tcheng) vroeger ook bij mixed heeft
gespeeld. Bij Mixed spelen weinig bekenden voor mij. Olaf
van Gelder ken ik want die zit bij mij op school. Badmintonnen is heel erg leuk en de leukste badmintonslag is de
clear. In September ga ik al competitie spelen. Ik zit
dan in Mixed 5. Ik ben al mee op kamp geweest en dat
was super leuk.

Om twaalf uur is het tijd
voor de laatste lunch. Deze
lunch bestaat dit keer uit
restjes en iedereen krijgt
een echte piratenpannen-
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bij Inge van Griensven uitgenodigd voor een gezellige evaluatie. Om 18.00 uur
houd ik het ook voor gezien en ga ik huiswaarts
waar Ruud een lekkere
maaltijd klaar heeft staan.
Na de maaltijd plof ik op de
bank neer, moe maar voldaan.
Zowel de begeleiding als
de kinderen hebben ontzettend genoten van dit
kamp. Iedereen heeft goed
meegedaan en wat hebben we toch lieve kinderen.
gr Melige Marlie
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Jeugdteams seizoen 2013-2014

Oostenrijk in de winter.
Ik hou van : friet en pizza
maken.
Hou niet van : spruitjes.
Mijn lievelingsdier is een
parkiet en hij heet Timmetje.
Mijn favoriete groep is :
one direction.
.
Groetjes van Anne.

Kristy van Alphen

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
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Mixed 2

Mixed 3

klasse: A

klasse: C

klasse: F

1

Anke van Dijk

1

Lieke Fransen

1

Anne van de Laar

2

Marieke Lutterman

2

Sanne van Lieshout

2

Anne Slaets

3

Veerle van Riet

3

Indy Raaijmakers

3

Robin Slaets

1

Bas van Lieshout

4

Anne Meulensteen

4

Leslie Heerdink

2

Bas Fransen

1

Jurrien Hendrikx

1

Calvin Bots

3

Max Wieland

2

Michael Hollanders

2

Nick van de Elzen

3

Nick Meulensteen

Begeleiders:

Begeleiders:

Begeleiders:

Remy Wieland

Rob Hollanders

Ton Slaets

Ruud Fransen

Carolijn Raaijmakers

Monika Slaets

Mixed 4

Mixed 5

klasse: G

klasse: H

1

Novi Wieland

1

Kelly de Louw

2

Meike van Zutven

2

Pleun Schenk

3

Rachel Baerts

3

Marente Verstappen

4

Jadzia Spaan

1

Olaf van Gelder

1

Brady Bots

2

Noah Hollanders

2

Koss vd Wijdeven

3

Lucas van Deursen

3

Tim van Lieshout

4

Andrew Bots

Begeleiders:

Begeleiders:

Arne van de Wijdeven

Angela van Gelder

Marian v d Wildenberg

Diana Bots

Jeroen de Kort images

Ik ben Anne van de Laar.
Ik zit op de Raagten in gr.
8 bij meneer Piet en ga
naar het commanderijcollege in Beek en Donk.
Mijn hobby’s zijn: badminton, skieen en muziek
maken ,ik wil graag de
gitaar leren bespelen.
Ik ga graag naar Frankrijk
en Oostenrijk op vakantie,
Frankrijk in de zomer en

Mixed 1

Hierboven nogmaals de teams voor komend seizoen, nu
inclusief de klasse indeling.
MINIMIKS juni 2013
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De beste competitiespelers

Scoringspercentages Jongens

Scoringspercentages Meisjes

TOTAAL

De competitie zit er
inmiddels op, we hebben een geweldig seizoen achter de rug.
Op vrijdag avond 7 juni zijn
de beste competitie spelertjes van Mixed in het
zonnetje
gezet.
Alle
Jeugdcompetitie spelertjes hebben dit jaar erg
hun best gedaan om zo
goed mogelijk te scoren
met hun team. Iedereen
heeft het heel goed gedaan maar er zijn elk jaar
toch wel een paar kinderen
die hééél goed scoren en
maar enkele partijen verliezen (of zelfs geen). We
hebben dit jaar een uniek
jaar gehad. Bij de jongens
zijn er maar liefst 3 kinderen die met een beker naar
huis mochten gaan. En
dus op de eerste plaats
eindigde. Dit zijn Michaël
Hollanders, Max Wieland
en Nick Meulensteen. Zij
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hebben alle drie
al hun wedstrijden gewonnen.
Op de tweede
plaats zijn ook 2
kinderen gelijk
geëindigd.
Dit
zijn Jurriën Hendrikx en Koss
van de Wijdeven, zij wisten allebei 28 van de
30 wedstrijden te winnen.
Brady Bots scoorde 86,6
% en eindigde op de derde
plaats. Bij de meisjes is het
Novi Wieland die de hoogste score heeft behaald. Zij
heeft maar 1 wedstrijd verloren dus ook Novi mocht
een beker in ontvangst nemen. Ook bij de meisjes
hadden we een dubbele
tweede
plaats.
Zowel
Meike Schepers als Kelly
de Louw scoorden 88,4%.
Lieke schepers behaalde
een mooie derde plaats
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met een score van 86,3 %.
Gefeliciteerd aan alle winnaars. Ben je geen winnaar geworden maar ben
je toch nieuwsgierig naar
wat jouw score is geworden, kijk dan snel op de
volgende pagina. Hier
staan de scores van alle
kinderen die dit jaar mee
hebben gedaan aan de
competitie.

Als laatste willen we
alle teambegeleiders
bedanken voor hun
inzet, het was een fijn
jaar, weinig problemen en dat was
mede te danken aan
jullie.

Namens de jeugcommissie, Wendy Verbrugge

TOTAAL

s

w

%

s

w

%

1

Michael Hollanders

30

30

100

1

Novi Wieland

32

31

96,8

2

Max Wieland

24

24

100

2

Meike Schepers

26

23

88,4

3

Nick Meulensteen

24

24

100

3

Kelly de Louw

26

23

88,4

4

Jurrien Hendrikx

30

28

93,3

4

Lieke schepers

29

25

86,3

5

Koss vd Wijdeven

30

28

93,3

5

Sanne v Lieshout

26

22

84,6

6

Brady Bots

30

26

86,6

6

Lieke Fransen

29

24

82,7

7

Bas v Lieshout

17

8

47,1

7

Rachel Baerts

20

15

75,0

8

Daan Steegs

18

8

44,4

8

Anne Meulensteen

26

19

73,0

9

Calvin Bots

27

11

40,7

9

Meike v Zutven

26

17

65,3

10 Sjoerd van Erp

35

13

37,1

10 Indy Raaijmakers

26

17

65,3

11 Bas Fransen

19

7

36,8

11 Kristie van Osch

35

20

57,1

12 Noah Hollanders

36

13

36,1

12 Leslie Heerdink

26

14

53,8

13 Nol Spierings

36

11

30,5

13 Ilona Snijders

30

15

50,0

14 Nick vd Elsen

33

7

21,2

14 Robin Slaets

32

16

50,0

15 Endrew Bots

38

7

18,4

15 Pleun Schenk

42

21

50,0

16 Ties Oosthoek

24

3

12,5

16 Anne v d Laar

26

11

42,3

17 Olaf v Gelder

32

4

12,5

17 Jadzia Spaan

20

8

40,0

18 Anne Slaets

26

7

26,9

19 Lana Raaijmakers

24

3

12,5

MINIMIKS juni 2013

53

SCHIPBREUK
STOPPELBAARD
STUURBOORD
STUURWIEL
TATOEAGE

Woordzoeker
Jeugdkamp 2013 : Piraten
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BAKBOORD
BOEKANIERS
DOLK
DOODSHOOFD
DRONKEN
FLESSENPOST
GOLVEN
GOUD
HAAK
HANGMAT
HOOFDDOEK
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KANON
KANONSCHOTEN
KAPERS
KIELHALEN
KOMPAS
KRAAIENNEST
LANDROTTEN
LITTEKEN
LOOPPLANK
MAST
OOGLAPJE
PAREL
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VAREN
VERREKIJKER
VISNET
VLOT
VRIJBUITERS

ZEE
ZEEROVER
ZEIL
ZWAARD

Weet jij de oplossing van deze woordzoeker, stuur je antwoord dan naar
de redactie. (redactie@bcmixed.nl)
Misschien ben jij dan wel de winnaar van een heerlijke snoepzak!
Oplossing: _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

De oplossing van de puzzels van mei 2013 moet zijn:
Woordzoeker:
tentoonstelling in paleis ‘t loo

De winnaar van deze maand is: Anne van de Laar

PIRAAT
PIRATENEILAND
PIRATENHOED
PIRATENLIED
PIRATERIJ
RANTSOEN
REDDINGSBOEI
REDDINGSBOOT
ROER
SCHATGRAVEN
SCHATKAART
SCHEEPSROUTE
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