MINIMIKS
BADM I NTONCLUB

BEEK EN DONK

JAARGANG 33
Mei 2013
NUMMER 3

Het bestuur organiseert de kaderavond!

Jaargang 33 - nr 3 - mei - 2013

MINIMIKS
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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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Boven: Het bestuur; Gert, Ton, Anja, Mascha
en Stan tijdens de kaderavond 2013.
Onder: Een bedankje voor Mark van der Aa
omdat hij is gestopt met de jeugdcommissie.
Tevens een bedankje voor Toon en Annie
Boetzkes voor het regelen van de locatie en
leden van het bestuur achter de bar.

De medewerkers
aan deze Minimiks:
Ruud Fransen, Tonny
Snijders, Maarten Maas,
Rien v Kessel, 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

23

24

47

Senioren

47

60

107

Ereleden

1

5

6

Totaal:

48

65

23

24

160

Eefje v Bommel

Tamara Cornelissen
Marjan Muller
Van NSL naar SL: niemand.
Van SL naar NSL: Ruud van Kilsdonk.

		Agenda
2013
26 mei: Finales bekerwedstrijden en huldiging
kampioenen seniorencompetitie.
31 mei, 1 juni, 2 juni: Jeugdkamp
2 juni: Brabantse teamkampioenschappen
28 juni: Laatste badmintonvrijdag
Noteer deze data in je agenda!
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Van de redactie...
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Redactie
Arne van de Wijdeven
Marlie Fransen
Angela van Gelder
Dick Paulussen
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Van jullie voorzitter

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 24-01-2013

De competitie zit erop. Nog niet als ik dit stukje schrijf
maar wel als je dit exemplaar van de Minimiks in je handen krijgt. Zowel voor de jeugd als de senioren is het een
goed jaar geweest. Er is dan wel geen overvloed aan
kampioenen te begroeten, maar er is ook niemand gedegradeerd. En de meeste teams streden mee om de bovenste plaatsen.
De jeugdcommissie en de competitie commissie bij de senioren zijn de
afgelopen weken al weer druk bezig geweest om de teams voor het komende seizoen samen te stellen. Een moeilijke taak, maar beide commissies
hebben het toch weer voor elkaar gekregen.
Maar voordat we toe zijn aan het nieuwe seizoen staat er binnenkort nog
vanalles op het programma. De toernooicommissie denkt erover om voor
het einde van het seizoen nog één of twee (hussel)toernooitjes te organiseren, er is natuurlijk de afsluitingsavond in de kantine, Mixed 1 doet mee aan
de Brabantse Team Kampioenschappen in Breda (ze zijn titelverdediger) en
last but not least: Het Jeugdkamp!!!
Van vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni gaan ruim 40 kinderen onder
begeleiding van de jeugdcommissie en de jeugdbegeleiders op kamp. De
oplettende lezers weten inmiddels al een beetje welk thema het kamp heeft.
Er zijn zelfs al kinderen bezig om een optreden in de studeren voor de bonteavond. De voorpret is al begonnen. Ik kan niet wachten.
Verderop in deze Minimiks lees je nog verslagen van een zeer geslaagde
Kaderavond en een net zo geslaagd Laarbeektoernooi met een grote deelname en succes van Mixed. Er is dus weer genoeg te doen geweest en nog
te doen. Veel leesplezier!!!
Ton Slaets

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 20.05 uur.
2. Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
•Uitnodiging
voor
het
BCAB toernooi.
• Mail van van Helvoort ivm
vermelding verenigingen
en evenementengids Laarbeek 2013. Is reeds door
Gert afgehandeld.
• Mail van Tamara Cornelissen ivm opzegging lidmaatschap.• Mail van Marjan Muller ivm opzegging
lidmaatschap.• Mail van
Ilse van Ham (van Coach)
ivm de Nationale Sportweek. Deze wordt verder
behandeld door Mascha
en Yvonne.
Uitgegaan:
• Antwoord naar de Belasting betreffende de btw opgave.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 24 Januari
2013
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•De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financien
• Niets.
5.Ledenbestand
• Gestopt: Marjan Muller
en Tamara Cornelissen.
• Van NSL naar SL: niemand.• Van SL naar NSL:
Ruud van Kilsdonk.
• Nieuw: Eefje van Bommel.
6.Commissies
• JC: -De opgave formulieren voor de competitie zijn
verstuurd.
• Bac: -De datum voor de
kaderavond is definitief 20
April. Wordt met Toon
Boetzkes
kortgesloten.De data voor de diverse
feestactiviteiten zijn besproken. De Mixed-Grill
blijft tijdens het weekend
van de kermis. De feestavond wordt verplaatst
naar Februari-Maart. De
kaderavond moet dan mogelijk naar de maand Mei.
De definitieve planning
MINIMIKS mei 2013

volgt nog.
8. Nieuwe sporthal
• Niets.
9. Kaderavond
•De definitieve datum is
Zaterdag 20 April, van
20.00 tot 01.00 uur. De uitnodigingen worden op korte termijn worden verstuurd.
10. Rondvraag
• De volgende vergadering
is op woensdag 10 April bij
Stan.
11. Sluiting
• Ton sluit de vergadering
om 21.30 uur.
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Evi van Rixtel
Jan Driessens
Leslie Heerdink
Jurriën Hendrikx
Marian vd Wildenberg
Ron vd Pas
Henny Spaan
Riky v Maaren

3 mei
7 mei
8 mei
8 mei
11 mei
13 mei
14 mei
19 mei

Meike Schepers
Arne vd Wijdeven
Anita de Jong
Wim vd Wildenberg
Ans v Vijfeijken
Veerle van Riet
Robin Slaets
Deany Muller
Monika Slaets
Ruud v Kilsdonk
Toon Smits

29 mei
1 juni
5 juni
7 juni
11 juni
18 juni
18 juni
20 juni
22 juni
27 juni
27 juni

Van onze trainer

Deze keer is het onderwerp; bewegingsverloop.

Allen van harte gefeliciteerd

Drogisterij
Parfumerie
Staatsloterij
Lotto - Toto

Auto en Motorrijschool
DE JONG

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

Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den Bergh
Heuvelplein 26
5741 JK Beek en Donk
Tel:(0492) 46 17 40
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Ik heb al vaker gesproken
over de volgorde van slaan
en bewegen. Strekslagen
of te wel extensieslagen
worden gekenmerkt door
het
rechtlijnige bewegingsverloop. Dat wil zeggen
dat
schouder,
elleboog,pols en racketblad in een rechte beweging gaan tijdens de slag.
Bij het strekken van de arm
zijn 4 dingen belangrijk, •
Het naar voren brengen
van de schouder.
•Het strekken van de elle-

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

boog. •Het strekken van
de pols. •Het toeknijpen
van de greep door het sluiten van de hand.

Je kunt de shuttle in een
groter bereik nemen omdat de racket en arm elkaars verlengde zijn .

Deze vier elementen vormen samen de gewenste
uitvoering van de slag.
De slag word steeds vooraf gegaan door een minimale
tegenbeweging,
deze beweging is het licht
buigen van de arm,

Nadeel ; Kracht ontbreekt
ten op zichte van de rotatieslag. (een rotatieslag is
b.v. een clear)

We kennen 2 soorten
strekslagen :•De duwslag
,vaak traag en gecontroleerd.•De slagbeweging
een snelle versnelde slag
,de uitzwaai is kort en gecontroleerd.
Voordelen ; Meerdere
raakpunten ,dus je kunt de
shuttle op andere plaatsen
nemen. Je kunt de shuttle
met meer schijn spelen,
dus je verbergt het eindresultaat.

Het belangrijkste is natuurlijk waar gebruik ik deze
slagen…. Nu trainen we al
enige tijd op de service en
de handeling erna ( racket
hoog) De strekslagen worden op het voorveld ,maar
ook op het middenveld gebruikt.Hoe meer we de
shuttle voor ons raken des
te meer spelen we strekslagen.
Heb je nog vragen over de
slagen stel ze gerust ik sta
je graag te woord.
Rest mij Julie nog een fijne
vakantie toe te wensen en
ik zie jullie volgend seizoen.

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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Bekerwedstrijden

Op donderdag 11 april
stonden de halve finales in
het bekertoernooi op het
programma. Max. Bas en
Ruud hadden alle voorbereidingen al getroffen om
ook van deze avond weer
een succes te maken. Het
zal dan ook niemand verbazen dat alles vlekkeloos
verliep.
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11-04-2014

Helaas kan dit niet helemaal gezegd worden over
de
nog
overgebleven
Mixed teams in de A en de
B-klasse.
Mixed A mocht aantreden
tegen de kampioen van de
HBB, Con Brio 1. Dit is op
zichzelf al een fantastische
uitdaging. Helaas begon
de wedstrijd uitermate dramatisch doordat Rene
Schepers in de Gemengd
dubbel zijn knie verdraaide, het was al snel duidelijk
dat hij geen enkel puntje
meer zou spelen die
avond. Hierdoor werd de
toch al lastige klus een bijna onmogelijke klus.
Achteraf zou blijken dat
Stan een geweldige vorm
had die avond. Hij wist samen met Ellen te winnen
van Miriam v.d. Berg en
Stan v.d. Laar. Op zich
klinkt dit als een normale
winstpartij, echter dat is
het zeker niet. Miriam had
nl. al zo ongeveer 3 seizoeMINIMIKS mei 2013

nen lang geen enkele wedstrijd verloren! Los van het
feit dat dit natuurlijk een
fantastische prestatie van
Miriam is geeft het wel zeker extra glans aan de
winst in deze GD. Later
zou onze Stan ook nog zijn
single winnen van de kersverse HBB kampioen!
Aangezien dit de enige 2
winstpartijen waren is de
eindstand dus 5-2 geworden.
Ook ons B-team mocht
deze avond aantreden tegen Con Brio. Het team

bestaande uit Martijn,
Paul, Ton, Maridy, Marlie
en Dorien verloor helaas
alle gemengd dubbels. In
de bekeropzet waarin gespeeld wordt over 7 partijen, waarvan 3x een GD is
dit al direct een bijna onoverbrugbare achterstand.
Uiteindelijk wist Mixed B
nog wel de eer te redden
door winst in de HD (Martijn en Ton) en door de
overwinning van Dorien in

haar enkel. Eindstand 5-2
voor Con Brio.
Hoogtepuntje van de
avond was een heerlijk
schaaltje tappas, aangeboden en gemaakt door
Dorien. Erg lekker en zeker gezonder als het traditionele
schaaltje
gemengd!

Beker A:
Ganzeveer – Con Brio
Beker B:
Smashing Bruang – Con
Brio
Beker C:
Mierlo – Smashing Bruang
Beker D:
BC ’85 – Gemert
Deze finales worden gespeeld op zondag 26 mei,
vanaf 13.00 uur in de Cityhal in Helmond.

Na deze halve finales zijn
natuurlijke alle finalepartijen bekend:

-Schilderen: binnenwerk, buitenwerk, onderhoud en nieuwbouw.
-Glaszetten: isolatieglas, figuurglas en glasschades.
-Wandafwerking: behangen, sauzen en spachtelputz
Bel geheel vrijblijvend voor advies of voor een eventuele inspectie van het bestaande schilderwerk.
Oude Bemmerstraat 5 5741 EA Beek en Donk
Tel. 0492-468931
Fax 0492-468293
GSM 06-51865334
Email: info@schilderwerkenjdejong.nl
Bezoek ook eens onze website: www.schilderwerkenjdejong.nl
MINIMIKS mei 2013
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Kaderavond

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

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

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,

Dit jaar was er een grote
opkomst (maar waar was
Tonny?). Het bestuur stond
achter de bar en zorgde ervoor dat de kelen goed gesmeerd bleven, want ook
dit jaar stond er weer een
spel op het programma.
Het spel was gebaseerd op
oude / klassieke tvspelletjes. De jongens speelden
tegen de meiden.

cies of zo dicht mogelijk bij
een gegeven uitkomst
komt. Kwam de rekensom
niet precies op het antwoord uit, dan mocht het
team het zeggen dat de
uitkomst het dichtst benaderde.
Een voorbeeld:
683 = 10 7 1 3 25 1
Oplossing:
10 – 1 = 9 x 25 = 225 x 3 =
675 + 1 + 7 = 683
Deze ronde werd gewonnen door de jongens.

Lijstjes met de vijf meest
gegeven antwoorden werden gezocht. Zo kwamen
we erachter wat er in de
top 5 verkeersergernissen, meest bezochte attractieparken in 2012,
grootste provincies, de
beste competitiespelers
van BC Mixed staat, maar
ook dat de TOP 5 populairste plekken om seks te
hebben buiten de eigen
slaapkamer (volgens onderzoek van cosmopolitan)
1) Onder de douche / in
het bad (82 %)
2) In de auto (80 %)
3) In het zwembad / in het
water (54%)
4) In het bos (49%)
5) Op de keukentafel
(48%)
is. Mocht je daar nog vragen over hebben, stel ze
aan het bestuur.

Voor de tweede ronde
werd Vijf tegen Vijf onder
het stof vandaan getoverd.

Natuurlijk was er ook tijd
om mensen te bedanken.
Zo was er het tradionele

Ronde 1 ging over Cijfers
en Letters (vooral cijfers
ja…). Met zes losse getallen moest een rekensom
gemaakt worden die pre-

Team Jansen Kappers
0492-461268
www.jansenkappers.nl
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Ieder jaar worden alle vrijwilligers door het bestuur
tijdens de kaderavond bedankt voor de geleverde
inspanningen en diensten.
Ook dit jaar was de kantine
van de Rollerhal weer de
locatie van deze zeer geslaagde avond.

20-04-2013
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iemand is die met een wichelroede de bodem doorzoekt om daar bijvoorbeeld
water of metalen te vinden.

bloemetje en een zak drop
voor Annie en Toon, omdat
de Kaderavond wederom
in deze ruimte mocht
plaats vinden. Inge van
Griensven werd nogmaals
geprezen voor al haar inzet
voor de club. Ook Mark
van der Aa stopte met zijn
activiteiten voor de jeugdcommissie en werd bedankt voor bewezen diensten.
Tijd voor ronde drie. Deze
ronde heette tien voor taal.
Tijd om de eindredacteur
van de Minimiks in te zetten, hmmm! Het eerste onderdeel was woordritsen.
Voorbeeld:
PLANK...GEN
Vraag maar aan TON het
juiste antwoord.

speld? Iemand enig idee
wat Stan bedoeld met een
Kapoewtsjieno? Daar is
toch een Truuckendoosch
voor nodig om daar een
cappuccino van te maken...
Het derde onderdeel was
etymologie. Gert, Mascha
en Stan geven een omschrijving van een woord,
maar wie spreekt er de
waarheid? Zo kwam ik erachter dat een rabdomant

Het tweede onderdeel was
ZOEK DE VOUT, is een
woord goed of fout geschreven?
Is het uittreksel of toch uitreksel? Is het chagerijnig
of toch niet? Hoe wordt
hardstikke / harstikke /
hartstikke ook alweer ge-
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Voor het finalespel stonden de jongens ruim aan
kop, maar de finale zorgde
ervoor dat de meiden uiteindelijk wonnen. In de finale kwamen 16 dingen
voorbij op een “lopende
band” en wie er de meeste
kon opnoemen won de
quiz. De meiden hadden
zo’n goede tactiek dat deze
de woensdag na de Kaderavond nog bij de schoonheidsspecialiste besproken werd, heb ik uit betrouwbare bron vernomen.

JAN (deze keer in hoofdletters) namens alle teamleden van Mixed 8 te weten Annie,
Anja, Betsie, Theo, Martin en ik (Toon) maar ook Dora en Toon B van harte bedankt
voor het ontzettend mooie boekje (in Minimiksformaat) dat je voor ons gemaakt
hebt vanwege ons vice- kampioenschap in de vierde klasse 1 competitie 2012-2013.
En met JAN bedoelen we uiteraard JAN DRIESSENS, voor degene die het boekje
niet gezien hebben als volgt. Het is een naslagwerk van het competitieseizoen 20121013 met daarin alle verslagen aangevuld met de standen en de uitslagen en als klap
op de vuurpijl prachtige kleurenfoto’s van ieder teamlid zowel pose als actiefoto’s.
JAN nogmaals van harte bedankt het is en blijft voor ons een mooie tastbare herinnering aan een mooi badminton seizoen.
Toon Slaets
PS JAN even tussen ons, had je de eindstand van de eerste en tweede plaats
niet even kunnen wisselen? Niemand zou het geweten hebben buiten het team
om, of toch maar niet? (natuurlijk een grapje)

Rond half twee was deze
avond vrijwillig bierdrinken
weer afgelopen!
Dick

Actievoerder Martin Kuijpers
Doel; 4 beklimmingen
Streefbedrag €2.500.00
Prestatiedatum ; 6-6-2013
“Yesterday is history, tomorrow a mystery,
today is a gift, that’s why it is called ‘present’!”
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Seniorenteams 2013-2014
Koppelstraat 1
5741 GA Beek en Donk
Tel. 0492-450195
s'maandags gesloten
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Topklasse

Overgangsklasse

1ste klasse

Mixed 1

Mixed 2

Mixed 3

1

Ellen Kuhn

1

Maridy Daems

1

Dorien Maas

2

Astrid Bijsterveld

2

Monika Slaets

2

Sabitrie Heesakkers

3

Ilse Lahaije

3

Marlie Fransen

3

Marieke v Turnhout

1

Stan vd Heijden

1

Ruud van Kilsdonk

1

Paul vd Vegt

2

Rene Schepers

2

Arne vd Wijdeven

2

Martijn v Oeffel -R

3

Jan de Jong

3

Ton Slaets

3

Roger v Lieshout -R

4

Ruud Fransen

4

Rob Hollanders

5

Max van Riet

2de klasse

3de klasse

4de klasse

Mixed 4

Mixed 5

Mixed 6

1

Anniek van Leuken

1

Inge van Lieshout -R

1

Betsie van Hooff

2

Yvonne Lahaije -R

2

Evy van Rixtel

2

Anja Beekmans

3

Angela van Gelder

3

Lisa v Vijfeijken

3

Annie Boetzkes

1

Deany Muller -R

4

Kristie van Osch

1

Tiny Verbrugge

2

Remy Wieland -R

1

Peter van Leuken

2

Theo Mouris

3

Maarten Maas

2

Tonny Snijders

3

Toon Slaets

4

Jeroen Lutterman

3

Martin Kuijpers

4

Toon Boetzkes -R

5

Gert Lahaije

5

Laurens v Kilsdonk -R
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Mixed 8 - Ganzeveer 7 door Toon Slaets

Helmond 28-03-2013.

Wederom winst voor Mixed 8
Dit is onze voorlaatste wedstrijd van deze competitie
we staan eerste op de ranglijst met 3 punten voorsprong op Dommelen 3, onze naaste concurrent
speelt overigens op de baan naast ons we kunnen
dus van elkaar de uitslagen bijhouden wat later bleek
ook gebeurde, met regelmaat kwam iemand van
Dommelen informeren naar de stand maar ook wij
waren nieuwsgierig naar hun prestaties.
De vorige wedstrijd tegen Ganzeveer werd met 8-0 gewonnen door Mixed maar ( behaalde resultaten in het
verleden geven geen garantie voor de toekomst) dus is
het elke wedstrijd weer op nul beginnen.
Daar Ganzeveer een invalster moest inzetten en
deze nog niet aanwezig
was begonnen Betsie en
Theo aan hun GD. De partij was aardig in evenwicht
en het zag er naar uit dat
Mixed zou gaan winnen,
doch op het eind was te
zien dat de Miksers wat zenuwachtig waren en daardoor wat foutjes maakten
en de eerste set met 18-21
naar Ganzeveer gaat. De
tweede set liep een stuk
beter de Miksers draaiden
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de score om naar 21-18.
Nu een beslissende en
derde set, geruime tijd
bleef de partij weer in
evenwicht dus de spanning liep op naarmate de
partij duurde, de Ganzeveren bleven het meest ontspannen spelen en pakten
daardoor de winst met 1621. Betsie en Theo hadden alles gegeven meer
konden ze niet doen alleen jammer.
Inmiddels is de invalster
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aanwezig en beginnen Annie en Toon aan hun GD,
de Miksers hebben samen
nog geen enkele GD partij
verloren deze competitie
dus naast het winnen staat
ook prestige op het spel.
De eerste set verloopt vrij
soepel na wat aftasten in
het begin weten de Miksers hoe de zaak aan te
pakken en winnen de eerste set met 21-09. In de
tweede set gaan de Ganzeveerders zich wat meer
instellen op het spel van
Annie en Toon en blijven
hun steeds volgen in de
score, het word zelfs 2020, maar de Miksers raken niet in paniek en pakken de set met 23-21, zie
maar weer behaalde resultaten in het verleden, in ieder geval is de stand weer
gelijk.
Ook voor het HD geld dat
Martin en Toon nog geen
enkele wedstrijd hebben
verloren dus ook hier staat
prestige en winnen op het
menu, na wat aftasten van
de tegenstander pakken
de Miksers de zaak voortvarend aan ze laten niets
aanbranden zowel de eerste als tweede set wordt
vrij makkelijk gewonnen en
wel met 21-09 en 21-11.
Nu het DD met Anja en Annie, dit zou wel eens een

sleutelpartij kunnen worden voor wat de totale
winst betreft gezien de enkelpartijen die nog moeten
komen. De eerste set gaat
gelijk op, er wordt voor elk
punt geknokt door beide
teams, doch de ervaring
van de Miksters brengt hun
de overwinning en wel met
21-19. In de tweede set
hebben de Mixed dames
de zaak volledig onder
controle, ze zijn de betere
partij. Anja en Annie spelen een heel goede set en
winnen deze met 21-12,
goed gedaan dames.
Theo treedt aan voor zijn
HE, hij heeft een moeilijke
tegenstander. Hij is vrij
lang en heeft een sterke
slag in huis. In het begin
blijven de heren over en
weer punten scoren maar
gaande de partij moet
Theo punten toestaan en
gaat de set met 10-21 naar
Ganzeveer. De tweede set
begint Theo voortvarend
door meteen 5 punten te
scoren maar zijn tegenstander blijk toch te sterk
en ook deze set gaat met
10-21 naar Ganzeveer.
Het DE van Betsie loopt
deze competitie als een
trein dus daar waren we
niet zo bang voor al moet
de partij eerst nog wel gespeeld worden. Betsie begint met een heel goede
service achterin waarop
haar opponent weinig raad

mee weet en daardoor kan
Betsie de score al snel uitbouwen en de set winnen
met 21-07. In de tweede
set hetzelfde spelbeeld
een veel betere Betsie die
ondanks het overwicht
toch nog zenuwachtig blijkt
(trillende hand bij het serveren) zegt ze zelf na afloop maar pakt de partij
met mooie cijfers 21-07 en
21-06.( Doe dit de laatste
wedstrijd ook zo Betsie bij
voorbaat dank.)
Martin met zijn HE moet
geen probleem zijn. Hij is
deze competitie nog maar
een paar wedstrijden verloren dus nu winnen. Vanaf
het begin is hij de betere
speler heeft de partij volledig onder controle en laat
er geen gras over groeien
hij pakt vrij eenvoudig de
partij in twee sets met 2110 en 21-08. Goed gedaan
jochie.
Anja moest in haar DE
aantreden tegen de invalster welke heeft laten zien
goed te kunnen badmintonnen dus Anja zou het
niet cadeau krijgen. De
partij gaat een tijd gelijk op
maar gaande de set neemt
de Ganzeveerster meer afstand en kan Anja de partij
niet naar haar hand zetten
de set gaat naar Ganzeveer met 14-21. In de tweede set gaat Anja meer
spreiden en directer spelen wat haar geruime tijd
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een voorsprong oplevert,
het ziet er naar uit dat er
een derde set aan zit te komen maar op het eind weet
ze de voorsprong niet vast
te houden en gaat de set
met 17-21 naar Ganzeveer.
Anja speelde een goede
partij de tegenstandster
vertelde na afloop dat ze
dacht het niet te redden dit
zegt genoeg voor de inzet
van Anja.
Wederom winst voor Mixed
8 en wel met 5-3.

Na het spelen van 11 finales volgt op 17-04-2013 de
alles beslissende finale tegen Dommelen 3. Dommelen 3 wist te winnen met
6-2 en lopen dus een punt
in op Mixed 8. Met twee
punten voorsprong begint
Mixed 8 aan de finale wedstrijd, bij winst en/of een
gelijkspel zijn we kampioen, bij deze roep ik alle
supporters van Mixed 8 op
om aanwezig te zijn om
ons te ondersteunen bij de
grote finale, alvast bedankt
voor jullie komst.
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Mixed 8 grijpt naast het kampioensschap!

Op 17-04-2013 stond de kampioenswedstrijd op het
competitieprogramma en deze gaat tussen de eerste
en tweede op de ranglijst te weten Mixed 8 en Dommelen 3. Bij een gelijkspel zou Mixed 8 kampioen zijn
dus moest Dommelen 3 winnen om kampioen te worden.
Er was een grote schare
supporters naar de cityhal
getogen om Mixed 8 aan te
moedigen en deze lieten
zich niet onbetuigd, menige aanmoediging en applaus waren regelmatig
aan de orde. Of dit alles
genoeg was voor een kampioenschap gaan we nu
ervaren.
De spits werd afgebeten
door Annie en Toon met
het GD, beide partijen
toonden in het begin toch
wel wat nerveusiteit gezien
het belang van de eerste
wedstrijd. De Miksers kwa-
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men al snel op een achttal
punten achterstand wat
geen goed teken was,
maar gedurende de wedstrijd knokten Annie en
Toon zich terug en gingen
de eerste set met verlenging alsnog winnen 21-23.
Een kleine speldenprik
was hiermee uitgedeeld.
De tweede set ging gelijkwaardig op echter op het
eind haperde de Mixed
machine en gaat de set
met 21-15 naar Dommelen. De derde en alles beslissende was een kopij
van de tweede set Mixed
moest de set aan DomMINIMIKS mei 2013

door Toon Slaets

melen laten met 21-16. Annie en Toon speelden een
goede partij maar net niet
goed genoeg.
Betsie en Theo waren inmiddels aan hun GD begonnen, een geheel gelijkopgaande strijd maar op
het eind weten de Miksers
afstand te nemen en pakken de set met 18 -21, de
tweede set was volledig
voor Dommelen met 21-12
komen ze sterk terug. Dus
ook hier een derde set nodig voor de beslissing en
hierin waren Betsie en
Theo gewoon de betere
met duidelijke cijfers pakken ze de derde set 10-21
en trekken de totaalstand
weer gelijk, een prima partij van de Miksers.
Het HD kon voor een voorsprong zorgen mits er
wordt gewonnen natuurlijk,
maar Martin en Toon zijn
nog steeds ongeslagen
dus waarom ook deze keer
niet. Ook hier een wat nerveus beging van beide
kanten maar al snel hadden de Miksers hun ritme
te pakken en met ruime
cijfers 16-21 gaat de eerst
set naar Mixed. De tweede
verliep nog een beetje beter de Dommelnaren kwamen er niet meer aan te

Nu het DD met Annie en
Anja, de Mixed dames
kwamen vanaf het beging
maar niet in de wedstrijd
de Dommeldames profiteerden gretig van de hun
geboden kansen en met
21-7 en 21-12 gaat deze
partij naar Dommelen de
stand weer volledig in
evenwicht. 2-2.

Jeroen de Kort images

Dommelen 3 - Mixed 8

pas en met 10-21 gaat de
partij naar Mixed welke op
1-2 komen.

Theo moet de gehele competitie als eerste heer aantreden in de single en treft
daarom ook steeds de
sterkste tegenspeler wat
ook nu het geval was. De
partij blijft echter lange tijd
in evenwicht maar geleidelijk moet Theo toch terrein
prijs geven en met 21-13
gaat de set naar Dommelen. In de tweede set een

zelfde spelbeeld maar de
Dommelnaar was toch de
bovenliggende partij en
ook deze set gaat naar
Dommelen met 21-15, nu
een stand van 3-2 voor
Dommelen.
Tot op heden was alles nog
mogelijk er moesten nog 3
single partijen gespeeld
worden en nu was Betsie
aan de beurt welke heeft
laten zien dat ze niet makkelijk te verslaan is. De
eerste set is duidelijk voor
Betsie ze heeft overwicht
en pakt de set met 12-21.
De tweede set werd naarmate het verloop steeds
spannender de punten vielen over en weer op een
19-19 stand blijkt de Dommeldame wat meet geluk
te hebben en wint de set
met 21-19. Ook hier weer
een derde nodig voor de
beslissing, deze partij was
een exacte kopij van de
tweede zelfs het scoreverloop, ook hier weer een
stand van 19-19, jammer
maar de set gaat naar
Dommelen met ook nu
weer21-19, een prima partij van Betsie maar net te
weinig. Stand nu 4-2 voor
Dommelen.
De laatste twee partijen
zullen dus gewonnen moeten worden willen we alsnog een gelijkspel behalen, nu was Martin aan de
beurt met zijn HE, hij wist
dat zijn tegenstander een
MINIMIKS mei 2013

sterke speler is maar de
partij moet altijd nog gespeeld worden. De set
gaat ook hier punt voor
punt beide spelers trekken
alles uit de kast en daardoor is dit een heel mooie
wedstrijd maar jammer genoeg moet Martin zijn
meerdere erkennen in de
Dommelnaar en deze wint
de partij met 21-15 en 2115. Op dit moment is Dommelen 3 dus kampioen in
de vierde klasse 1 seizoen
2012-2013. Het gehele
team kon de felicitatie, s in
ontvangst nemen van de
Miksers die zich inmiddels
bij de situatie hadden
neergelegd.
Als laatste begint Anja aan
haar DE, Anja gaat altijd
tot het gaatje ook deze
keer maar de tegenstandster was de betere speelster, Anja probeert er uit te
halen wat er in zit en dat
pleit voor Anja haar inzet is
bewonderenswaardig
maar helaas gaat deze
partij ook naar Dommelen
en wel met 21-11 en 21-10.
Hiermee komt de einduitslag op 6-2 voor Dommelen en deze zijn dan ook
terecht kampioen.
Alvorens af te sluiten nog
een paar wetenswaardigheden wat ons team betreft, het team bestaat uit 3
dames en 3 heren, hiervan
zijn er 4 opa/oma, de totale
leeftijd is 341 jaar wat een
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gemiddelde geeft van 56,8
jaar per persoon. Ons
team heeft de afgelopen
competitie een prima prestatie geleverd en ik wil als
verslaglegger dan ook iedereen, Annie, Anja, Betsie, Theo, Martin en mijzelf
bedanken voor de mooie
wedstijden die we gespeeld hebben maar ook
voor de prima verstanhouding onderling die altijd
aanwezig was. Onze Martin heeft nu twee competitie jaren achter zich en
heeft een dermate vooruitgang doorgemaakt dat hij
klaar is voor de derde klasse, we willen hem liever
niet kwijt maar we gunnen
hem een nieuwe uitdaging
van harte, Martin namens

alle teamleden bedankt
voor jou bijdrage de afgelopen jaren en we wensen
jou in de derde klasse alle
succes toe.
Er zijn nog twee leden die
niet genoemd zijn en dat
zijn Dora en Toon B. Dora
kon door ziekte de competitie niet beginnen, inmiddels is Dora weer aan het
herstellen en we hopen
van ganser harte dat ze
binnen afzienbare tijd ons
team weer kan komen
versterken(Dora en Toon
waren ook als supporter
aanwezig). Toon B is na
zijn operatie weer aan het
terugkomen en ook Toon
zien we graag weer als invaller tegemoet het ko-

mende seizoen.
Na afloop hadden we nog
een gezellig samenzijn in
de kantine, het bestuur van
Mixed was ook aanwezig
en wist ons te verassen
met een mooi bloemmetje
waarvoor onze hartelijke
dank.
Dit is voorlopig mijn laatste
competitieverslag, maar in
het nieuwe seizoen kunt u
weer op me rekenen als
verslaglegger

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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Bakel 2 - Mixed 3

door Ton Slaets

Donderdag 28 maart 2013
In de strijd om de titel is deze wedstrijd waarschijnlijk de sleutel voor Con Brio naar het kampioenschap.
Bakel en Mixed (nu op plaats 2 en 3 van de ranglijst)
zijn aan elkaar gewaagd, maar mogen niet verliezen
of gelijkspelen. De vorige ontmoeting werd een deceptie voor het team uit Beek en Donk. Met maar
liefst 7-1 walste Bakel over het destijds geheel uit
vorm zijnde team van Mixed. Maar dat de tijden en de
vorm kunnen veranderen bewees Mixed de afgelopen wedstijden. In een indrukwekkende serie van 5
overwinningen op rij (waaronder die op Con Brio) is
Mixed in de tweede helft van de competitie veel sterker en beter in vorm dan aan het begin.
Bakel begon goed aan de
wedstrijd. Routinier Ron
van Gog speelde met zijn
dame een sterke GD tegen
Maridy en Ton. Het Mixedkoppel wist er nog wel een
derde set uit te slepen,
maar kon aan het einde
daarvan geen weerwoord
bieden tegen het tactische
spel van Bakel. Marlie en
Ruud speelden als vanouds. Hoewel de eerste set

op het nippertje binnen
werd gehaald was de
overmacht in de tweede
set toch duidelijk.
In de herendubbel vlogen
de spaanders in de rondte.
Ouderwets smashend en
verdedigend. Het leek de
Carltonshuttletijd wel (wie
weet het nog, die raketten). Bakel bleek het beste
met dit bijltje te kunnen
hakken.
Hakken,
dat
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woord zocht ik inderdaad.
Dan de dames maar. Ook
in die wedstrijd ging het er
flink op. Mooie rally's werden echter afgewisseld
met simpele missers. Met
name in de tweede set, op
een 20-18 voorsprong
voor Mixed, verzuimden
onze dames om er een
derde set uit te slepen. Met
4 punten op rij ging de DD
naar Bakel. Hiermee keek
Mixed tegen een 3-1 achterstand aan. Een herhaling van de eerste wedstrijd dreigde. Ook toen
wist Mixed maar 1 dubbel
te winnen (destijds de DD)
en gingen alle enkels naar
Bakel. Tandje erbij dus.
Ton was gelijktijdig met de
DD aan zijn single begonnen. In de eerste set was
zijn spel gehaast. Hij voelde dat hij sterker was dan
zijn tegenstander, maar
wilde te snel scoren en
maakte daarmee te veel
fouten. Zijn voornemen om
de tweede set gecontoleerder te spelen wierp zijn
vruchten af. In de derde
set begon Ton weer te gehaast, kwam 6-2 achter
maar wist dat toen om te
buigenin een 11-10 voorsprong bij de wissel. Daarna kwam hij niet meer in
gevaar. Een knappe over-
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winning (al zeg ik het zelf).
Tijdens het afsluitende
vuurwerk van de kermis in
Helmond speelde Arne zijn
single. Hij was al bezig tijdens de wedstrijd van Ton
en bijna gelijktijdig klaar.
Ton Had dus een DD en
een HE enkele de tijd nodig om zijn wedstijd te winnen. Arne liet geen spaan
heel van zijn tegenstander
en veegde hem in twee

sets van de baan. Hiermee
werd het dus 3-3.
Maridy wist dat ze een
zware wedstrijd tegemoet
trad. In de eerste wedstrijd
verloor ze nog van deze
dame. Maar, ons Maried
zou ons Maried niet zijn als
ze haar tanden in deze
wedstrijd zette. Met tactisch goed spel haalde ze
de overwinning binnen en
daarmee het 4de punt voor

Mixed 3 - BCAB 2

door Ton Slaets

Helmond 3 april 2013
Kan Mixed 3 aan blijven haken in de race om het kampioenschap? Hiervoor moest gisteren gewonnen
worden van het sterke BCAB uit Eindhoven. In de eerste ontmoeting wist het team van Mixed een moeizame 5-3 overwinning te behalen. Het zou dus geen
makkie worden...
Mixed heeft afgesproken
om de laatste wedstrijden
met 4 heren te spelen.
Hierdoor speelden Ruud
en Ton gisteren 1 partij.
Arne en Martijn speelden
er 2. In de eerste GD traden Maridy en Arne aan.
Na een matige eerste set
waren ze er in de tweede
op gebrand om setstand
gelijk te trekken en om een
beslissende derde set af te
dwingen. En dat lukte dus
niet door een aantal mislukte Phoenixballen en
Thibo's die er net niet overvielen (ingewijden weten
wat hiermee wordt bedoeld). Dit tot frustratie van
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Mixed.
Marlie kon nog voor de
volle winst zorgen, maar
had al last van haar voet.
Toch speelde ze een heel
verdienstelijke wedstrijd.
Op beslissende punten
kwam ze echter explosiviteit te kort. Jammer, maar
niet getreurd. De 4-4 is in
de pocket.

het Mixedkoppel. Als er
een transformatorhuisje in
de buurt van baan 15 had
gestaan, had bij een stand
van 20-19 voor BCAB het
hele centrum van Helmond
tijdelijk zonder stroom gezeten door een piekspanning. Resultaat 1-0 voor
BCAB.
Marlie en Ruud waren zoals gebruikelijk solide. Ze
hoefden niet het achterste
van hun tong te laten zien
om de wedstrijd naar zich
toe te trekken. Dat was
gunstig, want Marlie moest
(net als Maridy) 3 partijen
spelen. Energie besparen
was dus het motto.
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Martijn speelde met Ton
de HD. Een weinig verheffende partij die door vooral
veel fouten aan Beek en
Donkse zijde gemakkelijk
werd
gewonnen
door
BCAB. Aan de dames om
de stand weer gelijk te
trekken. En dat deden ze.
Beiden gebrand om te winnen maakten ze in twee
sets korte metten met hun
vrouwelijke opponenten.
Ook nu kon weer wat energie worden gespaard. 2-2
na de dubbels.
Van energie sparen was
geen sprake in de HE van
Arne. Je zou verwachten
van wel gezien zijn historie
bij de grootste spaarlampen fabrikant van de wereld, maar niets was minder waar. Na nog een korte
TELCO met Noord Amerika had minne Maat zich
weer volledig opgeladen
voor deze partij. En dat

was nodig want zijn tegenstander had dit
seizoen nog geen single verloren. De wedstrijd werd beslist in drie slopende sets,
waarbij Arne vooral mentaal de sterkste
was. Met een knappe 21-17 in de derde won
hij zijn HE en verloren we bijna onze teamleider Ruud. Die kreeg namelijk op een har
na het voorbij vliegende racket van de verliezer voor zijn hoofd terwijl hij de stand aan
het invullen was. Niet netjes, maar de excuses volgenden gelukkig snel.
Ook Martijn nam in zijn HE geen energiebesparende maatregelen. Na een aantal weken afwezigheid trainde hij afgelopen vrijdag voor het eerst weer mee. Dat een wedstrijd toch andere koek is, ervoer hij gisteren. Geconcentreerd haalde hij de eerste
set binnen, maar in de tweede set schakelde zijn tegenstander een tandje bij. Martijn
kon even niet volgen. De derde set was een
thriller. Hoe hij het voor elkaar gekregen
heeft weten we nog steeds niet, maar Martijn wist zijn vermoeidheid te overwinnen en
daarmee ook zijn tegenstander. Na de felicitaties stortte hij dan ook ter aarde. Trillend
kwam hij terug bij de bank, bewijs van het
feit dat hij echt heeeeel diep was gegaan.
Grote klasse. En ook belangrijk, het was 4-2
voor ons.
Maridy en Marlie speelden nagenoeg gelijktijdig hun DE. En het leek wel of het verzet
bij BCAB gebroken was. Want beide dames
hadden het relatief eenvoudig en bepaalden
de eindstand op 6-2 voor Mixed.

Die neem ik
met m’n forehand

In de race om de titel is de stand nu:
1. Con Brio 5 10 - 61
2. Mixed 3
11 - 60
3. Bakel 2
11 - 58
Con Brio speelt op 18 april hun voorlaatste
wedstrijd tegen BCV. Alleen bij een 8-0
overwinning zijn zij dan al zeker van het
kampioenschap. In alle andere gevallen valt
de beslissing in de laatste wedstrijd op 16
mei tegen...Mixed 3.

Zo. Nu eerst
een Bavaria
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Uitslagen en scoringspercentages

Topklasse

Uitslagen
20-03

Dommelen 2 - Mixed 6

8-0

Mixed 3 - BCAB 2

6-2

BC 85 1 - Mixed 4

6-2

04-04

Gemert 1 - Mixed 1

4-4

Bakel 1 - Mixed 1

5-3

17-04

Dommelen 3 - Mixed 8

6-2

Gemert 4 - Mixed 5

6-2

Ganzeveer 6 - Mixed 6

4-4

Mixed 8 - Ganzeveer 7

5-3

18-04

Mixed 7 - Heiakker 3

6-2

Mixed 6 - Con Brio 10

6-2

24-04

Gemert 3 - Mixed 4

3-5

28-03

Bakel 2 - Mixed 3

4-4

Fair Play 1 - Mixed 2

5-3

03-04

Mixed 2 - Con Brio 3

7-1

Con Brio 2 - Mixed 1

4-4

Mixed 4 - Fair Play 3

5-3

Mixed 5 - SRH 2

3-5

21-03
27-03

Standenlijst Senioren

25-04

Hoofdklasse 1

Overgangsklasse

14-104

1

Sm Bruang 1* 10-65

1

Con Brio 5

11-67

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

11 -60

4

Mixed 1

14-63

4

Fair Play 1

10-40

4

Sm Bruang 2 12-47

5

Ganzeveer 1

14-51

5

Con Brio 3

10-38

5

BCAB 2

11-43

6

Con Brio 2

14-46

6

Boemerang 1 10-24

6

BCV 3

12-41

7

BCV 1

14-44

7

Dommelen 1 11-38

8

Gemert 2

14-42

1

Con Brio 1*

2
3

Scoringspercentages Dames

Scoringspercentages Heren

1ste klasse 1

1

Annie Boetzkes

28/23

82%

1

Max van Riet

24/24

100%

1

Hanevoet 3*

13-92

1

Hanevoet 6*

12-79

1

Mierlo 4

11-80

2

Inge van Lieshout

18/14

78%

2

Toon Slaets

24/21

88%

BCAB 5

12-76

Martin Kuijpers

25/21

84%

Mixed 7

11-75

77%

3

2

30/23

Mixed 4

2

Betsie van Hooff

2

14-71

3

75%

4

Paul van de Vegt

26/21

81%

3

Ganzeveer 4

3

Neverdown 2

11-67

36/27

BC 85 1

12-57

Ellen Kuhn

3

14-66

4

71%

5

Jan de Jong

27/21

78%

Mixed 5

4

BCAB 6

11-46

7/5

4

12-45

Yvonne Lahaije

Gemert 3

14-62

5

4

68%

6

Jeroen Lutterman

24/17

71%

5

Phoenix 4

5

Rooise BC 3

11-36

25/17

Con Brio 6

12-40

Evi van Rixtel

5

14-58

6

Maridy Daems

Arne vd Wijdeven

13/09

69%

Phoenix 3

6

SRH 2

6

Someren 2

11-24

67%

7

14-50

33/22

6

12-39

7
8

Anja Beekmans

14/09

64%

8

Peter van Leuken

18/11

61%

7

Ganzeveer 3

14-43

7

Gemert 4

12-34

7

Heiakker 3

12-19

9

Dorien Maas

27/16

59%

9

Ton Slaets

22/13

59%

8

Fair Play 3

13-42

10

Marlie Fransen

24/14

58%

10

Roger van Lieshout

12/07

58%

PEDICURE
A.R. MEIJERS

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

Voet- en schoenkundig
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2de klasse 2

3de klasse 1

3de klasse 2

4de klasse 1

1

Dommelen 2* 12-91

1

Dommelen 3* 12-81

2

Heiakker 2

12-89

2

Mixed 8

12-78

3

SM Bruang 4

12-65

3

Netwerk 1

11-56

4

Gemert 7

12-35

4

Mierlo 5

12-43

5

Ganzeveer 6

12-31

5

Phoenix 5

12-40

6

Mixed 6

12-30

6

Ganzeveer 7

12-34

7

Con Brio 10

12-30

7

Someren 3

11-32
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Laarbeektoernooi
De aankomst op deze
vroege zondag morgen
deed als iets goeds vermoeden. De zon priemde
al vroeg door de wolken.
Nu was ‘t zeker, ..koning
Winter was definitief op de
terugreis en van nu af aan
zal alles beter worden. Ik
was weer eens aan de late
kant en haastte mij de
dreef binnen. Op een drafje schiet ik de trap op en
meld me meteen bij de
toernooi organisatie. Gelukkig viel ‘t mee en was ik
toch op tijd. Ik kreeg er
zelfs al meteen een (ge-

26
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zonde) snoepzak bij. Het
moet gezegd worden, deze
dag kan niet meer stuk.
Een prachtig zonnetje aan
de hemel, een bijna gratis
inschrijving en daarbij ook
nog eens een gratis lunchpakket met drinken, ..Amai.
Ik kijk de zaal en herken
meteen mijn Mixed broeders & zusters. Als een
leeuwentroep zitten en
hangen ze allemaal gezellig bij elkaar en jawel, …
bijna allemaal met een brede glimlach. Ik had ook niet
anders verwacht. Ik wordt
vriendelijk begroet en mag
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me bij de leeuwenkoning(in)
melden. Anja Beekmans
geeft een vertrouwelijk
klopje op mijn schouder en
reikt me maar meteen de
snoeptrommel onder mijn
neus. Heerlijk om weer
thuis te komen, ..het toernooi kan beginnen. De regels worden uitgelegd en
de schema’s hangen aan
de muur. Ooh wacht even,
.. toch nog even een mixed
accentje. Ton stapt als
voorzitter naar voren en
reikt een bos bloemen uit
aan de organisatie voor
het geweldige initiatief. Dat

vindt ik nou zo leuke aan
onze club. Hier en daar dat
kleine accentje, ze vergeten zoiets niet. Chapeau
Ton en Anja.
De wedstrijden gaan van
start en het hard blauwe
jubileum shirt prijkt overal
waar je de zaal inkijkt.
Mixed zorgt (wederom)
voor de bijna grootste deelname delegatie vandaag.
Zelf mag ik ook meteen
van start. Er zijn 2 klasse
indelingen: competitie spelers en recreanten. Ik mag
als verdienstelijke 3e klasser bij de competitie klasse
meedoen. Dan blijkt het
klasse verschil al snel. Er
doen ook collega’s mee die
normaliter TOP klasse

spelen. Afijn er wordt ook
steeds gewisseld dus je
krijgt iedere keer andere
partners. De goeie worden
met minder goeie spelers
gemixed zodat toch iedereen aan zijn trekken komt.
Gert Lahaije en ook Yvon-
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ne Lahaije kwamen in 1e
instantie in de recreanten
klasse terecht, waar ze,
begrijpelijk, hun draai niet
konden vinden. Maar een
rondje verder werd dit door
de toernooi leiding direct
gecorrigeerd en we kon
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den weer verder.
De strijd was hevig in beide
klasses en het wedstrijd
tempo lag redelijk hoog.
Wedstrijden volgen elkaar
goed en snel op. Soms
leek het er op dat er deelnemers wat vaker achter
elkaar moesten spelen en
vervolgens weer een paar
rondjes werden overgeslagen. Afijn, …Kinderziektes
noemen we dat. Het mocht
de pret zeker niet drukken.
Met regelmaat konden de
badmintonners even naar
buiten glippen om de eerste voorjaars zon op te
snuiven
Alsof het echt helemaal

niet op kon werd er als klap
op de vuurpijl tijdens de
grote pauze ook nog tomatensoep en een broodje
geserveerd. Hoe kan het,
..vraag je je af. Zou onze
wethouder
sportzaken
toch nog een duit in ‘t zakje
gedaan hebben. Het was
een super geslaagd toernooi met een hoog gezelligheids gehalte, en ik raad
iedereen van onze club
dan ook van harte aan om
volgende keer gewoon
mee te doen. Als ik me niet
vergis, zal ‘t dan in Beek en
Donk georganiseerd gaan
worden.
De combinatie van sport

en gezelligheid vierde
hoogtij. De sportieve oogst
mocht er ook zijn gezien
de uitslagen.
Maarten Maas

Volledige Uitslag
Laarbeektoernooi
Heren competitief
1. Jan de Jong (Mixed)
2. Ton Slaets (Mixed)
3. Johan Manders (Ganzeveer)
Dames competitief
1. Nienke Houët (Ganzeveer)
2. Dorien Maas (Mixed)
3. Stefanie van Melick
(Ganzeveer)
Heren recreatief
1. Robert Nossin (Ganzeveer)
2. Martin Kuijpers (Mixed)
3. Toon Slaets (Mixed)
Dames recreatief
1. Charlotte Hendriks (Ganzeveer)
2. Evi van Rixtel (Mixed)
3. Kristie van Osch (Mixed)
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dan de vorige keer, 1032
keer tegen 1157. De competitiepagina was goed
voor 166 bezoeken en de

De website
www.bcmixed.nl
Deel 3; geschiedenis

Onder het tabblad BC.
Mixed staan verschillende
pagina’s waarvan ik in het
vorige deel de pagina ‘algemene informatie’ heb
behandeld. Daaronder zie
je de pagina ‘geschiedenis’
en daar gaat dit artikel
over.
Deze pagina gaat binnenkort op de schop. In de
plaats daarvan komt een
tijdlijn door de geschiedenis van Mixed zodat je in
een oogopslag de diverse
artikelen ziet in relatie tot
de tijd waarin dat zich afspeelde. Bovendien wordt
momenteel de geschiedenis van Mixed herschreven
en straks in een uitgebreide versie op de tijdlijn ingepast.
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Op dit moment kun je geordend de geschiedenissen
terug vinden van Mixed
(met onder andere
leuke
overzichten
van
verjaardagskaarten en besturen), de jeugdcommissie, het clubblad
(met onder andere
oude covers van bijzondere clubbladen)
en
de
badmintonsport. Die laatste
geschiedenis bevat
onder andere een
lijst met leuke feiten
en weetjes over de badmintonsport en een lijst
met badminton wereld records uit het Guinniss
Book of Records. Verder
een unieke stamboom van
de badmintonsport. Onder
de geschiedenis van Mixed
staat ook nog een samenvatting van het boek dat
Jan Driessens gemaakt
heeft van de geschiedenis
van de HBB competitie.
Kortom; de pagina geschiedenis bevat een groot
aantal artikelen, tabellen,
overzichten en foto’s over
onze vereniging en de
badmintonsport. Leuk om
eens door heen te bladeren, interessant voor degene die wat meer over
Mixed en badminton willen
MINIMIKS mei 2013

weten.
Ga eens kijken op deze
pagina en heb je vragen
en/of opmerkingen, laat
het ons weten;

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

In de maand april bezochten 316 (verschillende)
mensen onze website en
door die mensen werden
1362 bezoeken op de site
geregistreerd. Dat is dus
4,13 bezoeken per persoon
en werden 3,6 pagina’s bekeken. Per bezoek bleef
men ruim 2 minuten op de
website rondneuzen en
werden ruim 2,6 pagina’s
per bezoek bekeken. Van
de bezoekers waren uiteraard het grootste aantal
mensen die al vaker de site
hadden bezocht, 15,8% waren nieuwe bezoekers.
Maandag 22 april was een
top dag met het aantal bezoekers en dinsdag 30
april werden het minst aantal
bezoekers
geregistreerd. Het gastenboek
werd het meest bezocht
maar toch iets minder vaak

fotopagina voor 164. Voor
wat betreft de herkomst
van de bezoekers komt
Amerika na Nederland op

de tweede plaats en vallen
Pakistan en Suriname op
met allebei 1 bezoeker

Tuintip van Mark VAN DER mAAnd
Koning even wuiven misschien?

30 april 2013: wat een dag, heel Nederland zit aan de buis
gekluisterd. Wat gaat deze dag ons brengen?
Een week van tevoren werd er al een prachtig interview
gegeven door onze huidige Koning.
Koning: een mooi woord. Je zou maar Koning zijn. Zo af
en toe kun je jezelf wel Koning voelen als je te veel gedronken hebt.
Prinses Beatrix heeft het goed gedaan. Wij mogen daar
zeker trots op zijn, maar ach, wat is er nou mooier dan een land met een
Koning, King, Roi, König, Re, Kórl en ga zo maar door. Een land met een
koninkrijk, dan moet je jezelf toch wel rijk voelen. Als een god in Frankrijk, zeggen ze wel eens ooit.
Maar goed, we dwalen af, terug naar de 30 april waarover het allemaal
begon.
Wat me het meest is bij gebleven: de kippenvel momenten waar Nederland groot in is op het beeldscherm. Zo wat kwamen daar momenten
voorbij ” Timmertje Timmertje”, voetbalmomenten en natuurlijk Ankie.
God god god, elke keer als ik weer aan die beelden denk, zie ik alleen
nog maar de twee dieptepunten. We zijn niet groot in penalty’s schieten,
wat kon De Boer nou gebeuren als hij van elf meter schoot. Mijn god,
moet dat nu op zo’n dag. Nou ik kan je vertellen dat mijn humeur nog
meer daalde toen Robben langs kwam. Laat dan in godsnaam de dieptepunten van Piet Paulusma zien, daar kan nog menig man om lachen. Het
moest toch een leuke dag worden! Wat een mooie troonswisseling zou
moeten worden, werd daardoor in het niet gedaan.
Maar desalniettemin denk ik dat we trots mogen zijn op onze Koning.
Hier dan nog een paar Koninklijke tips voor in de tuin.
1. Bemest het gras. Het gras komt nu in een groeifase en kan dus wel
wat extra voeding gebruiken.
2. Sproeien is op het moment ook niet overbodig. Het is heel droog, de
planten hebben op het moment extra vocht nodig.
3. Mocht je van de zon genieten, smeer jezelf goed in.
MINIMIKS mei 2013
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
25 jaar geleden: Op 28 december van het vorige jaar
overleed Jan Scheepers.
Wat de meesten onder ons
niet (meer) weten is dat zijn
badmintoncarrière is begonnen bij BC Mixed. Dat was in
de beginjaren zestig. In
1988, nu 25 jaar geleden
kwam hij weer bij BC Mixed,
deze keer als trainer van de
senioren, hij werd opvolger
van Igo Jongen. Hij is vier
seizoenen trainer bij BC
Mixed geweest.
Mixed 4 werd in dat jaar
kampioen en in dat team
speelde o.a. Paul Beekman.
Het was de enige kampioen
van dat seizoen, want Mixed
5 verloor de titel op het setgemiddelde. Wel promoveerden beide teams naar
een hogere klasse. Mixed 1
en Mixed 2 hadden het een
stuk moeilijker, zij moesten
degradatiewedstrijden spelen, met succes, Mixed 1
versloeg in de hoofdklasse
Dot 2 en Mixed 2 won in de
overgangsklasse van Veldhoven 2.
Voor het nieuwe seizoen
had Mixed weer negen
teams, van hoofd- tot vierde
klasse. We vinden 48 namen van spelers en speelsters van toen. Daarvan zijn
er nu, 25 jaar later, meer dan
de helft nog steeds actief
bezig met badminton. Er is
zelfs een achttal spelers van
toen die nog steeds competi-
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tie spelen.
De feestcommissie organiseerde, samen met detoernooicommissie de MIXEDDAG, gepland op 4 juni.
Overdag werden er de clubkampioenschappen
gespeeld en ’s avonds de
feestavond.
Ook weer enkele “wetenschappelijke” artikelen in de
Minimiks.Een citaat:
De hedendaagse sport
wordt in toenemende mate
beheerst door de commercie, waardoor onsportiviteit,
geweld, agressie, manipulatie en bedrog (o.a. doping)
toenemen.
Helaas is dat na 25 jaar weinig veranderd.
Het is ook 25 jaar gelden dat
de VEKA-hal in Brouwhuis in
gebruik werd genomen. De
hal is nog steeds de thuishaven van HBC Phoenix, maar
ook de HBB maakt gebruik
van deze sportaccommodatie. Op zondag worden er
regelmatig
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competitiwedstrijden
gespeeld, zowel door de jeugdals seniorenteams.
Ook de jeugdcompetitie ging
weer verder, nu met vijf
teams. In die tijd speelden
Ton Slaets, Arne vd Wijde ven en Monika Sonneveldt
(Slaets) nog jeugdcompetitie. Zij zaten in een team met
Tamara Borst en Berton van
Asseldonk (Zie foto). Sterker
nog, zij waren met Mixed 1
kampioen geworden in de Bklasse. Inge van Griensven
speelde toen in Mixed 4,
Noortje vd Eijnde in Mixed 5.
In dit nummer geen gebrek
aan humor met “Invallen”,
In Hollywood was een man
zo gelukkig getrouwd, dat hij
besloot zijn vrouw nog een
tweede week te houden. Met
ingezonden teksten bij de
volkshuisvesting, Badmintongedachten en natuurlijk
EVEN LACHEN: “En nu kun
je stikken”. zei de man tegen
zijn vrouw en gaf haar een
naaimachine.

Wist je dat.....
..... de HBB nog steeds op zoek is naar een nieuwe voorzitter.
..... Martin Kuijpers kandidaat is voor de secretaris functie
van de HBB
..... Dick Paulussen geen geluk heeft met nieuwe rackets
..... hij zijn nieuwe racket alweer na 30 minuten spelen
kapot had.
..... de rentree van Mirjam van de Wijdeven mislukt is.
..... dat ze na 5 minuten spelen alweer een zweepslag had.
..... dat we hopen dat we haar snel weer terug zien op de baan.
..... de limo van 538 (limo lunch) in Beek en donk gesignaleert is.
..... deze een bezoekje bracht aan de familie Steegs.
..... de vader van Daan en Kim erin zat.
..... Betsie ons in het nieuwe seizoen waarschijnlijk weer gaat
verlaten achter de bar
..... we dit erg jammer vinden, want het was toch wel erg
gezellig met haar.
..... Mixed 3 verrast werd tijdens de bekerwedstrijden met
een schaaltje tappas.
..... Dorien dit gemaakt had.
..... Dorien zelf niet mee gegeten heeft omdat ze moest
gaan Salza dansen.
..... Mixed 3 en de organisatie van de bekerwedstrijden dit
heel lekker vonden (beter dan dat andere schaaltje
onge zond)
..... ook de jeugd van ‘lekker’ eten houdt
..... dat ze na de hbb jeugdkampioenschappen in grote getale hun ouders mee sleurden naar de Mac.
..... Pleuni en Harrie na een lange vakantie weer terug zijn.
..... ze hun gewone leventje weer opgepakt hebben.
..... ze allebei alweer volop aan het werk zijn.
..... Peter van leuken op op 21 april mee heeft gedaan aan
de marathon van Londen.
..... Dat hij dit de mooiste marathon vond waaraan hij ooit
heeft meegedaan.
..... Dat hij in net iets boven de 4 uur is gefinisht
..... je op www.leukstesportvereniging.nl kunt stemmen op
BC Mixed.
..... je dit echt moet doen!
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Samen sportief scoren.
Dat is het idee.

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

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

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

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

Sport betekent voor mij veel méér dan goed

info@ lifestylecenterlaarbeek.nl

presteren.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/peelnoord

Rabobank Peel Noord, tel.(0492)391919
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Op de foto’s: Boven; De Hbb jeugdkampioenen Erwin
Boudewijns (BC Mierlo) en Anne van Leuken (BC
Con Brio). Midden; Onze kleinste winnaars, Novi
Wieland en Meike Schepers. Onder; BC Mixed bij de
Mac
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Ik ben Nick van den Elzen.
Ik ben 11 jaar oud en heb een oudere broer Rens.
Samen met Rachel, Robin, Max en Pleun zit ik in groep 7 van de Raagten.
Mijn hobby's naast badminton zijn: voetballen en gamen.
Badminton doe ik nu bijna 2 jaar en mijn eerste jaar competitie zit er nu op.
Ik ga graag op vakantie naar Disneyland Parijs.
Mijn lievelingsdieren zijn mijn konijn Snuffie
en honden.
Macaroni en friet vind ik het lekkerste eten.
Groetjes Nick

Anne van de Laar
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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Gokje BC Geldrop toernooi

Op zaterdag 16 maart jl.
hebben Novi en Max Wieland en Robin Slaets meegedaan aan de Geldropse
Open Kampioenschappen
voor jeugd (GOKje).
Zoals het bij toernooien
van Badminton Nederland
vaak gaat is er in de eerste
ronde een poulesysteem
waarbij alleen de winnaar
van de poule doorgaat

naar de tweede ronde.
Vanaf dan is het een afvalsysteem. Als je pech hebt
kun je dus snel weer thuis
zijn. Gelukkig hadden de
drie youngsters van Mixed
geen pech en kwamen ze
met vlag en wimpel door de
voorrondes. Novi en Robin
speelden uiteindelijk om de
derde en vierde plaats in
het damesdubbel onder 11
jaar. Ze wonnen en werden
dus keurig derde. De trotse
ouders van beide kinderen
waren getuige.
Max deed als 11 jarige mee
in de herenenkel tot 13
jaar!! Hij haalde met prachtig spel de finale. Daarin
trof hij de dertienjarige
Jurgen van Kraaij van Con
Brio. In een schitterende
wedstrijd moest Max uitein-

Op zondag 17 maart was
het de beurt aan de kinderen van 15-18 jaar. Ook nu
deed er iemand mee van
BC Mixed.
Anke van Dijk had zich ingeschreven voor drie onderdelen. Ze deed mee in
de dames enkel tot 15 jaar.
Jammer genoeg zonder
succes. Zowel in de dames
dubbel als in de gemengd
dubbel speelde ze met een
partner van een andere
vereniging. Samen met

delijk de winst in drie sets
aan Jurgen laten. Wederom met veel trots zagen
Astrid en Remy hoe hij de
beker voor de tweede
plaats in ontvangst nam.
In de damesenkel tot 11
jaar speelde Robin uiteindelijk om de derde en vierde plaats. Hierin kwam ze
net te kort en verloor in
drie sets. Toch een mooie
vierde plaats. Novi haalde
de finale. En ook zij speelde een prachtige wedstrijd
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die ze zelfs won. De nog
trotsere Remy en Astrid
konden hun geluk niet op
en hebben ter plekke een
boedelbak geregeld om de
bekers mee naar huis te
krijgen.

Floor Verhoeven (van BC
Bakel) speelde ze in de
dames dubbel tot 15 jaar.
Helaas strandde ze hier in
de eerste pouleronde. Ondanks een mooie winstpartij.
In de gemengd dubbel

tot 18 jaar was haar partner Bart Peeters (van
BCV). Samen wisten zij de
eerste plaats te behalen.
Een geslaagd
dus!!!

toernooi

Terrastab Nederland B.V.
Postbox 49
5740 AA Beek en Donk
The Netherlands
Vonderweg 11
5741 TE Beek en Donk
Tel.: 0031(0) 492 - 351077
E-mail: info@terrastab.nl
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HBB Jeugdkampioenschappen
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snel en effectief verloop
van de wedstrijden. Zo
Jeroen de Kort images

Sinds een klein jaar is de
jeugdcommissie van de
HBB een andere koers aan
het varen. Een duidelijke
koers met een heel duidelijk doel: een sterke jeugdcompetitie
ondersteund
door een brede jeugdselectie met een gedegen
opleiding en begeleiding.
Dit beleid begint zijn vruchten af te werpen, nu al.
Het HBB jeugdtoernooi in
April is daar een mooi
voorbeeld van. Zo’n beetje
alle kampioensteams, alle
selectiespelers en alle kinderen die meer dan behoorlijk tegen een shuttle
kunnen meppen waren in
de zaal voor een geweldig
georganiseerd toernooi.
Van BC Mixed waren er
natuurlijk ook vele jongens
en meisjes bij. Het toernooi
kende een aantal nieuwe
elementen welke ingevoerd werden voor een

werden de spelers al ruim
voor aanvang van hun
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wedstrijd naar een soort
wachtplek geroepen (dit
voorkwam
vertraging),
daarnaast werd iedere
wedstrijd geteld door een
volwassene met badmintonervaring.
Zo een soepel verlopend
toernooi geeft een grote
glimlach bij alle aanwezigen. Voor BC Mixed werd
zo’n beetje de hele tribune
bevolkt. Allemaal ouders,
begeleiders en trainers.
Supergaaf.
Er werden poules gespeeld en daarna kwartfinales, halve finales en finales.Daar kwamen veel
mixers in voor. De P-klasse werd werkelijk gedomineerd door de Mix dames
en heren.
In de C- hadden we winnaars evenals in de B en
de A klasse. Als niet neutrale toeschouwer heb ik
me geen moment verveeld door naar wedstrij-

den te kijken. In alle klasses kwamen pareltjes van
wedstrijden voor. Als dit al
het niveau is van de kids in
de jeugdklasse. Hoe geweldig zijn ze dan dadelijk
wel niet als ze bij de senioren spelen?
Mijn complimenten voor de
begeleiding, de HBB commissie, de tellers, het publiek, maar vooral voor de
deelnemers en deelnemertjes zelf. Geen enkele keer
een boosheid, een onvertogen woord of een misbaar. Alleen sportiviteit,
gezelligheid,
ondersteuning en veel gelach en gepraat. Ook bij de prijsuitreiking zorgde de jeugd voor
de vrolijke noot. Het was
dan ook zeer plezierig om

met name de A-jeugd zo
een lol samen te zien hebben. Het uitreiken van de
twee eerste prijzen bij de A
jeugd (met een joekel van
een beker) werd vrolijk begeleidt met een “daar moet
bier in!” Wat een geweldi-
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ge sfeer. Blij dat ik er bij
was.
Het werd zelfs nog leuker
toen een paar dagen later
er een prachtige foto met
begeleidende tekst in de
Laarbeker stond. Dank
aan allen!
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Nationale sportweek instuif.

Jeugdteams seizoen 2013-2014

In de Nationale Sportweek
is door BC Mixed een instuif georganiseerd om de
jeugd uit Beek en Donk
kennis te laten maken met
de badmintonsport.

Mixed 1

Mixed 2

Mixed 3

klasse:

klasse:

klasse:

1

Anke van Dijk

1

Lieke Fransen

1

Anne van de Laar

2

Marieke Lutterman

2

Sanne van Lieshout

2

Anne Slaets

Onze jeugd had zijn uiterste best gedaan om zoveel
mogelijk
vriendjes
en
vriendinnetjes uit te nodigen voor deze avond en
dat was goed gelukt. Bijna
40 kinderen hebben onder
begeleiding
van
onze
jeugdbegeleiders (aangevuld met enkele ‘vrijwilligers’) de kinderen lekker
aan het badmintonnen gezet. Sommigen wilden alleen maar wedstrijdjes
spelen, anderen wilden
echt vanalles leren, sommigen speelden met bal-

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

lonnen. Er was voor ieder
wat wils. Alle kinderen kregen na afloop een shuttle
en een flyer van onze vereniging mee naar huis. Hopelijk zijn er door deze
avond een aantal kinderen
enthousiast geworden en

Begeleiders:

Remy Wieland

Rob Hollanders

Ton Slaets

Ruud Fransen

Carolijn Raaijmakers

Monika Slaets

Alle begeleiders (ook de
‘vrijwilligers’) bedankt voor
hulp.

Mixed 4

Mixed 5

klasse:

klasse:

Ton Slaets

1

Novi Wieland

1

Kelly de Louw

2

Meike van Zutven

2

Lana Raaijmakers

3

Rachel Baerts

3

Pleun Schenk

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

Hallo ik ben Eefje van Bommel en ik wil me even aan jullie voorstellen Ik ben 13 jaar en ik zit op het Dr Knippenbergcollege. IK zit in
de tweede klas van de brugklas HAVO-VWO. Ik ben gaan badmintonnen omdat ik een keer een nieuwe leuke sport wou. Ik
mocht een keer met Lieke Fransen meedoen tijdens de viendjes
en vriendinnetjes avond, en toen vond ik het heel leuk. Mijn
oom en mijn vader hebben vroeger ook bij BC Mixed gespeeld.
Ik vind BC Mixed een goede club en de klier vind ik de leukste slag. (ha, ha, ha.)
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Begeleiders:

kiezen ze binnenkort voor
onze prachtige sport.

Nieuwe leden
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Begeleiders:

Begeleiders:

Begeleiders:

Arne van de Wijdeven

Angela van Gelder

Marian v d Wildenberg

Diana Bots

De klasse indeling is op dit moment nog niet bekend,
deze volgt na de vergadering van de competitieleiders.
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Op zondag 10 maart speelde
ons team Mixed 7 de laatste
twee wedstrijden van dit seizoen. Allereerst werd aangetreden tegen Con Brio 1, een
tegenstander die veel zwakker is dan het tweede team!.
De logica hiervan ontgaat mij
een beetje.
De gemengd dubbels werden
met enige regelmaat gewonnen; Ilona en Nol wonnen met
30-16 en Sjoerd en Kristie met
30-21. Kristie was de avond
van te voren weer uitgeweest
en dat levert meestal goede

resulaten op. Beide dubbels
leverden slechts één overwinning op: de dames Ilona
en Kristie wonnen met 30-24
maar de mannen verloren
met 20-30.
De singles leverden geen enkel probleem op. Nol ontdeed
zich van zijn tegenstander
met 30-16 terwijl Kristie haar
tegenstander 2 punten minder gunde, derhalve 30-14.
Sjoerd had iets meer last van
zijn tegenstander en won met
30-25. Tot slot maakte Ilona
de winst compleet door met
30-17 te winnen.

Con Brio 1-Mixed 2
1-7

maar de heren, Nol en Sjoerd
moesten met 30-16 hun
meerdere erkennen in Con
Brio. De singles verliepen iets
minder dramatisch dan de
dubbels; Nol ging met 30-17
ten onder terwijl Sjoerd 1 punt
méér kon maken 30-18. Kristie kon, ondanks pijn aan haar
enkel de schade beperkt houden tot 30-27. Ilona kon haar
afscheid van BC Mixed en
van de badmintonsport opluisteren door het einge punt
te scoren tegen de komende
kampioen (23-30). Waarschijnlijk eindigen we op een
keurige 4e plek in de C-Klasse!

Voor de laatste wedstrijd van
het seizoen moesten we aantreden tegen de komende
kampioen van dit seizoen.
Het eerste gemengd dubbel
met Ilona en Nol werd nipt
verloren (27-30) terwijl de
tweede ruimer werd verloren
(19-30). De dames Ilona en
Kristie boden Con Brio nog
einige tegenstand (30-23)

Patrick Wetzel

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

44

MINIMIKS mei 2013

Mixed 4 wordt 4e
Op de laatste dag van de
competitie viel er voor

Mixed 4 geen eer meer te
behalen. Vast op de vierde
plaats deed de laatste
wedstrijd van het seizoen
er niet meer toe. Bovendien moesten ze aantreden tegen het team van
Helden. Die streden op
deze laatste dag nog om
het kampioenschap. Het
werd uiteindelijk een 8-0
nederlaag
voor
onze
jeugd.
Het afgelopen seizoen
hebben ze weer ontzettend veel geleerd. Hopelijk
kunnen ze die lijn doortrekken in het volgende
seizoen. We gaan er hoe
dan ook weer tegenaan

volgend jaar.
Groetjes van Mixed 4.
Jeroen de Kort images

Mixed 2-Con Brio 2
1-7

Jeugdcompetitie Mixed 4
Jeroen de Kort images

Jeugdcompetitie Mixed 2 door Tonny Snijders

Jeugdcompetitie Mixed 6
Ons mixed 6 jeugdtrainers
had nog twee wedstrijden
voor de boeg.
Tegen
medeconcurrent
Mierlo 8 en tegen de mini's
van Mierlo 9.
Medeconcurrent Mierlo 8
was eigenlijk al geen medeconcurrent meer want
ons teampje was al kampioen. Maar een leuke wedstrijd is nooit slecht voor
het moraal van alle spelers. De eerste wedstrijd
van de dag was tegen
Mierlo 9. Dit team is enorm

gegroeid. In lengte en in
speltechniek. Waar de
meisjes en jongens eerst
nog onder het net door
konden lopen zonder het
te raken met de handen
gestrekt omhoog, konden
ze nu tenminste al tegen
het net aankijken.
Het heeft wel een voordeel
als je klein bent want dan
ben je sneller bij de vloer
om shuttles op het laatste
moment terug te slaan.
Het was een leuke wedstrijd maar Mierlo is nog
MINIMIKS mei 2013

echt een jaartje te klein.
Zonder Kelly, geblesseerd,
wonnen brady, Mieke,
koss, novi en Nick hun
wedstrijden vrij eenvoudig.
Er werd netjes geteld en
handjes geschud en het
was een sportieve partij.
In de tussentijd verloor
voorheenmedeconcurrent
Mierlo 8 van Bakel 5. Dat
was een verrassing.
Tevens was het een voorbode van de wedstrijd tegen ons clubje.
Koss en novi mepten de
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bijna helemaal geen tegenpraten. Proficiat en
veel succes namens de
begeleiders remy en arne
in de komende klasse.

De jeugdcompetitie is dit jaar met een prachtig resultaat afgesloten. We hebben 2 nieuwe kampioenen
en 5 teams die het supergoed deden. Een overzichtje van het afgelopen seizoen:
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te pakken tegen bijna ieder
team. Er werd zelfs 5 keer
gewonnen. Het team werd
4e en wist zelfs bijna nog
de derde plaats te pakken.
In dezelfde klasse werd
mixed 6 ongeslagen kampioen. Qua leeftijd horen
ze thuis in de p klasse, qua
sterkte waren ze duidelijk
een maat te groot voor de
overige teams. Met 118 gewonnen en slechts 10 verMINIMIKS mei 2013

loren partijen zijn ze het
best scorende team van
de hele jeugdcompetitie.
Mixed 5 speelt in de G
klasse. Daar was het
enorm spannend. Het
team won evenveel wedstrijden als de kampioen
en ons team speelde drie
maal gelijk tegen de kampioen.
Jammergenoeg
werden een paar punten
verloren tegen de uiteindelijke nummer twee. Deze
klasse zag een enorm
spannend verloop en het
kon alle kanten op. Mixed

In de F klasse speelde
mixed 4 een zware strijd
tegen twee Mierlo teams
en een team uit helden.
Onze helden hielden het
knap vol maar moesten de
eerder genoemde drie
teams voor laten gaan in
de strijd om het kampioenschap. Het team speelde
geen enkele keer gelijk
(voor een orkest is dat niet
best, maar voor een badmintonteam is dat prima).
Ze wonnen 6 wedstrijden
en werden vierde.

lenten en dat bleek wel tijdens de wedstrijden. Sommige uitslagen leken wel
alsof ze nog in het oude
systeem zonder rallypoints werden gespeeld. Ongeslagen kampioen en
slechts 14 tegenpunten!
In de C klasse won mixed
2 4 wedstrijden vrij eenvoudig. De overige wedstrijden werd na een zwa-

re strijd aan de tegenstander gelaten. Knap gespeeld en een keurige vijfde plaats. Hard werken
werd beloond en dat zie je
aan de vele 5-3 uitslagen
en aan het gelijke spel tegen de uiteindelijke nummer 2. Een team om op te
letten dus dat mixed 2.
Mixed 1 is het vaandelteam in de jeugdcompetitie voor mixed. Ze slaagden er knap in om de kampioenspoule te bereiken.
Deze poule heette daarna
de A klasse.
Daar was de strijd gauw
gestreden want Bakel en
BCV waren net een maatje
te groot. Toch wist mixed
nog aardig wat punten te
verzamelen vier tegen de
kampioen en vier tegen de
nummer twee. Mixed werd
derde van de hele HBB
jeugdcompetitie.
Voorwaar een hele knappe
prestatie.

Mixed 3 na de huldiging van de HBB

5 eindigde op een derde
plaats maar met een klein
verschil met de nummers
een en twee.

Jeugdcompetitie overzicht door Arne

Mixed 7 is samen met
mixed 6 een van de twee p
klasse teams. P klasse
staat voor pupillen klasse
en hier vinden we de teams
met de jongste spelers.
Het is een mix van nieuwe
spelers en spelers die een
jaartje spelen maar nog te
jong zijn voor een hogere
klasse.
Mixed 7 deed het erg goed.
Zij wisten flink wat punten

Op 21 april werd mixed 6 gehuldigd door de HBB.

supersnoeiharde slag kon
hij nog aardig meekomen
maar winst zat er net niet
meer in. 7-1 voor mixed 6.
Ongeslagen kampioen en

Jeroen de Kort images

shuttles met de lichtsnelheid naar de overkant en
wonnen vrij simpel. Dat deden Nick en Meike dus
ook. Onze twee clowns,
Brady en Koss maakten er
weer een spannende en
leuke partij van en ze wonnen die. De dametjes Novi
en Meike zijn zo'n beetje
onverslaanbaar. Dat bleek
wel weer. Winst in het damesdubbel en in beide damesenkels.
Brady en Nick speelden tegelijkertijd. Maar niet tegen
elkaar hoor. Mijnheer BB,
won zijn enkel. Nick was zo
moe van het snoep eten
dat hij geen energie meer
had om van links naar
rechts te rennen en van
voor naar achter. Door zijn

Mixed 3 deed het niet
slecht. In de E klasse wonnen ze 15 wedstrijden. Dat
betekent dat ze alle wedstrijden wonnen. En met
groot gemak. Dit team
heeft een aantal supertaMINIMIKS mei 2013
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Eindstand en uitslagen jeugd
A-klasse

C-klasse

E-klasse

1

BCV,73 1

4-28

1

Con-Brio 2

12-94

1

Mixed 3

15-121

2

Bakel 1

4-18

2

BCAB 1

12-70

2

Mierlo 3

15-90

3

Mixed 1

4-16

3

Gemert 1

12-64

3

Gemert 2

15-64

4

Mierlo 2

12-48

4

Gemert 3

15-45

5

Mixed 2

12-44

5

BCV,73 2

15-40

6

Helden 1

12-41

6

Con-Brio 5

15-39

7

Con-Brio 1

12-13

F-klasse

P-klasse

G-klasse

1

Mierlo/Bakel

15-109

1

Con-Brio 7

15-95

1

Mixed 6

16-134

2

Helden 2

15-109

2

Boemerang 1

15-95

2

Mierlo 8

16-102

3

Mierlo 4

15-89

3

Mixed 5

15-85

3

Bakel 2

16-59

4

Mixed 4

15-44

4

Mierlo 7

15-68

4

Mixed 7

16-46

5

Con-Brio 6

15-32

5

Con-Brio 8

15-28

5

Mierlo 9

16-19

6

Phoenix 2

15-18

6

Mierlo 6

15-26

*Voor de volledige eindstand zie www.hbbond.nl

Uitslagen Jeugdcompetitie

info@tapperijbeekendonk.nl
www.tapperijbeekendonk.nl
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07-04-13

14-04-13

Mixed 1 - BCV 73 1

1-7

Mixed 6 - Mierlo 9

8-0

Mixed 3 - BCV 73 2

7-1

Mixed 6 - Mierlo 8

6-2

Mixed 3 - Gemert 3

7-1

Boemerang- Mixed 5

6-2

Con Brio 7 - Mixed 5

6-2

Helden 2 - Mixed 4

8-0

Mixed 5 - Mierlo7

4-4

Mixed 5 - Con Brio 8

5-3

Mixed 1 - Bakel 1

2-6

Con Brio 5 - Mixed 3

2-6

Mierlo 6 - Mixed 5

1-7
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Jeroen de Kort images

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

24-03-13
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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!

Woordzoeker
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Jeugdkamp 2013, jij gaat toch zeker ook mee!
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De winnaar van deze maand is: Eefje van Bommel.
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ALEXANDER
ALEXIA
AMALIA
AMSTERDAM
ARIANE
BALCONSCENE
BEATRIX
BLAUW
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FEEST
INHULDIGING
KOEKHAPPEN
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Oplossing:

KONINGIN
KONINGSBLAUW
KONINGSDAG
KONINGSLIED
KONINGSMANTEL
KONINGSONTBIJT
KONINGSSPELEN
KONINGSVAART
KROONPRINSES
MAXIMA
MUZIEK
ORANJE
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ORANJEHUIS
PALEIS
PRINSESJES
ROOD
TROONSWISSELING
VLAG
VRIJMARKT
WILHELMUS
WIT
ZAKLOPEN
ZWAARD

De oplossing van de woordzoeker van maart 2013 moet zijn:

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

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