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MINIMIKS

Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk

Verschijnt maandelijks, behalve in de vakantie. Oplage: 110 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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Mixed 3 en 6 Kampioen
Van links naar rechts: Boven:Jurriën Hendrikx,
Lieke Schepers, Lieke Fransen, Sanne van
Lieshout, Max Wieland.
Midden: Nick Meulensteen, Koss van de
Wijdeven, Michaël Hollanders, Brady Bots.
Onder: Meike Schepers, Novi Wieland en
Kelly de Louw

De medewerkers
aan deze Minimiks:

Tine van Lieshout, Evi van
Rixtel, Bas Fransen, Marian
van den Wildenberg, Frans
van den Waardenburg 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
Senioren
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Nieuwe leden:
George Permis Levyssohn
SL naar NSL:
Ruud van Kilsdonk		
NSL naar SL: Niemand
Gestopt: Ricardo Neijts,
Marjan Muller, Tamara
Cornelisse, Rene Buijssen

		Agenda
2013
07 april: Laarbeek toernooi
11 april: Halve finale bekerwedstrijden.
14 april: BCAB toernooi
21 april: HBB jeugdkampioenschappen, huldiging kampioenen jeugdcompetitie.
10 mei: De zaal is dicht voor de jeugd, open voor
de senioren (vanaf 20.00 uur)
26 mei: Finales bekerwedstrijden en huldiging
kampioenen seniorencompetitie.
31 mei, 1 juni, 2 juni: Jeugdkamp
28 juni: Laatste badmintonvrijdag
Noteer deze data in je agenda!

Van de redactie...

Totaal
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Van jullie voorzitter

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

Hoe mooi is het om als voorzitter twee kersverse kampioenen te mogen vermelden in je voorwoord? Nou, dat is heel
mooi. Zeker als het dan ook nog eens een keer gaat om
twee jeugdteams. Verderop in deze Minimiks zien jullie
uitgebreide verslagen en foto’s van de kampioenen, maar
ik wil bij deze de kinderen en begeleiders van Mixed 3 en
Mixed 6 van harte feliciteren met het behalen van het kampioenschap.
Ook voor de andere teams bij de jeugd en de senioren zit het seizoen er bijna
op. Of er nog meer kampioenen te vieren zijn zal moeten blijken. Wel staan
binnenkort de HBB Jeugdkampioenschappen op het programma. Op 21 april
a.s. strijden een heleboel kinderen in diverse klassen om diverse titels. Tegelijk worden op die dag ook de jeugdkampioenen uit de competitie gehuldigd.
Een leuke dag om mee te doen. Een wie weet levert dat voor Mixed ook nog
mooie prijzen op.
Voor de jeugd en senioren zijn de uitnodigingen voor de competitie inmiddels
verstuurd. Dat lijkt heel vroeg, maar de bond wil graag dat wij in mei al doorgeven welke teams er van Mixed volgend jaar meedoen aan de competitie.
Geef je dus snel op, dan kunnen onze competitieleiders bij de jeugd en de
senioren aan de slag.
En dan nadert het einde van het seizoen. Maar niet voordat we met onze
jeugd op kamp zijn geweest. De jeugdcommissie is inmiddels heel ver gevorderd met de voorbereidingen en ik heb gehoord dat ook de begeleiders binnenkort te horen krijgen wat we gaan doen. Spannend, want tot nu toe is dat
een groot geheim. Ik kan niet wachten.
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 20.10 uur.
2.Ingekomen en uitgegane
stukken Ingekomen:
•Mail van Ricardo Neijts
(opzegging). •Mail van
Mark van der Aa met een
adreswijziging. •Brief van
Vierbinden met een cursusaanbod. •Mail van Verbonden ivm vermelding gegevens en activiteiten. Ton
werkt dit verder af.
•Brief van de belastingdienst ivm btw-plicht.
•Brief van de Gemeente
Laarbeek betreffende de
subsidie voor 2013.
Uitgegaan: •Niets
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 18 December
2012
De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financien
•De resterende facturen
voor de advertenties zijn
begin Januari verstuurd.
5.Ledenbestand
•Gestopt: Ricardo Neijts.

•Van NSL naar SL: niemand.
•Van SL naar NSL: niemand.
6.Nieuw: George Permis
Levyssohn
7.Commissies
JC: -Geen activiteit met
carnaval wegens gebrek
aan belangstelling.
Ook geen training voor de
jeugd op de vrijdag voor
carnaval. -De afspraak met
Jeroen Lutterman is gemaakt, bij de training
neemt hij de plaats in van
Mark bij Mascha. -De voorbereidingen voor het kamp
gaan voorspoedig. De frequentie van vergaderen
gaat omhoog.
Ton vraagt of het de bedoeling is dat alle jeugdbegeleiders mee gaan.
Mascha antwoordt dat iedereen een uitnodiging
krijgt.
BAC: -Anja vraagt wat er
gaat gebeuren met de data
van de feestavond en de
Mixed-grill. Stan stuurt de
BAC-leden een mail om
een afspraak te maken.

-De
nieuwjaarsreceptie
was goed geregeld, goed
bezocht en erg gezellig.
8. Nieuwe sporthal
-Ruud en Ton hebben een
gesprek gehad met Agnes
Fransen en Joan Briels
van de Gemeente Laarbeek betreffende de huur
van de nieuwe sporthal na
de overgangsregeling. Een
schriftelijk antwoord volgt.
De kantine is ter sprake
gekomen, er komt zeer
waarschijnlijk een aparte
horeca voor de sporthal,
los van de school. Verder
hebben Ton en Ruud aangegeven dat wij als vereniging graag iets willen doen
bij de opening, evt. samen
met andere verenigingen.
9. Rondvraag
-Ton: De invulling van de
kaderavond moet overdacht worden. -De volgende vergadering is bij Gert
op donderdag 28/2.
10.Sluiting
Ton sluit de vergadering
om 22.20 uur.
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Martijn van Oeffel
Canto Swinkels
Lana Raaijmakers
Kristie van Osch
Calvin Bots
Daan Steegs
Ellen Kuhn
Geri Marinussen

22 mrt
22 mrt
23 mrt
30 mrt
2 apr
5 apr
6 apr
6 apr

Jaap ten Have
Vera vd
Crommenacker
Remy Wieland
Indy Raaijmakers
Ruud Fransen
Mascha Hoeks
Marlene Megens
Marije Daems
Yvonne de Jong
Maikel Iven
Gert Lahaije
Evi van Rixtel

7 apr
8 apr
10 apr
13 apr
15 apr
16 apr
17 apr
20 apr
20 apr
23 apr
30 apr
3 mei

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

Allen van harte gefeliciteerd

HBB nieuws
Helmondse Badminton Bond
zoekt bestuursleden
Onlangs hebben zowel de secretaris als de voorzitter van de
HBB aangegeven te stoppen met hun functie binnen het hoofdbestuur van de HBB.
De secretaris legt met onmiddellijke ingang haar functie neer.
De voorzitter Hans Jenniskens heeft aangegeven dat hij, na 8 jaren, bij de volgende
algemene ledenvergadering niet herkiesbaar zal zijn.
Dit houdt dus in dat wij als HBB-bestuur dringend op zoek zijn naar aanvulling. Mochten er leden zijn bij BC Mixed die interesse hebben in deze vacatures dan kunnen ze
contact opnemen met ondergetekende of met Arne v.d. Wijdeven. Wij zitten beiden in
de commissie die is belast met het zoeken naar nieuwe bestuursleden.
Groet,
Ruud Fransen,
Bestuurslid HBB
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Kapelstraat 19
Beek en Donk
www.ven-hollanders.nl

“We bieden een compleet assortiment op het gebied van badkamer,
verwarmming, loodgieterwerken, machanische ventilatie, zonne-energie, warmtepompen en centrale stofzuigsystemen.”
U bent van harte welkom in onze showroom!
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Van onze trainer
Deze keer een stukje over houding.

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

-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
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Ik zie heel veel badminton en heb al heel wat dingen gezien
die goed gaan. Telkens als ik dan kijk zie ik als trainer een
opvallend moment. Het is zoals we jeugdbadminton aanleren
met een aantal basishoudingen.
Een van die houdingen is de basis-afwachtingshouding.
Telkens als we de shuttle hoog in het achterveld van de tegenstander spelen en dus nog niet weten waar we ons naar toe
moeten bewegen, staan we klaar in onze basis en nemen we de basis-afwachtingshouding aan. Vanuit deze houding (op het middenveld) schakelen we gemakkelijk over naar de schermhouding( steek naar voren) of de dakhouding (op
het achterveld). Ook als we de drive spelen staan we in deze houding.
Kenmerken:
*Voeten staan op schouderbreedte evenwijdig aan het net, lichtleunend op voorvoet.
*Romp is rechtop en evenwijdig aan het net
*Benen gebogen en in voorspanning.
*Racketarm en de niet-racketarm bevinden zich voor het lichaam (bokshouding).
In de basis –afwachting zijn 2 racketposities, namelijk de verdedigende en de
aanvallende,
Deze laatste is de HAW positie, het zegt je misschien niets, maar is vernoemd
naar een indianengroet, en daarmee sluit ik ook af ……gegroet en tot op de
training.

Trainingsschema senioren 2012-2013
Maand

20.30 - 21.30 uur

21.30 – 22.10 uur

Maart
April

Team 1, 2, 3 en 4
Team 5, 6, 7 en 8

Team 5, 6, 7 en 8
Team 1, 2, 3 en 4

•

Omdat de eerste groep meteen om 20.30u begint, graag op tijd aanwezig
zijn.

•

In principe is het iedere laatste vrijdag van de maand vrijspelen.
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B-KLASSE:

De vonken spatten
er vanaf
Voor de tweede keer dit
seizoen mochten we tegen
Gemert aantreden in de
strijd om de bekercompetitie van de HBB. In de eerste wedstrijd wonnen we
met 4-3 maar vanwege de
beste
verliezersregel
mocht Gemert door naar
de volgende ronde en werden ze door loting wederom aan ons gekoppeld.
Gisteren (14-02-2013 oftewel Valentijnsdag) was de
tweede ontmoeting. Beide
teams waren licht gewijzigd ten opzichte van de
eerste ontmoeting. Dus
alle bespiegelingen vooraf
konden meteen de prullenbak in. Maridy speelde
twee GD's en een DD
waardoor Dorien automatisch een GD, DD en DE
moest spelen. De drie heren speelden ieder twee
wedstrijden. Paul en Ton
een GD en HD en Martijn
een GD en HE. Tot zover
de opstelling.
De GD's verliepen voorspoedig en met een 3-0
voorsprong kon Mixed be-
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ginnen aan de Dames- en
Herendubbel. De voortreffelijke wedstrijdleiding had
ons namelijk een extra
baan bezorgd. Beide dubbels werden ook gewonnen en de winst was dus al
een feit. Niet dat de vonken
nou van de wedstrijden afspatten, maar toch ging
plotseling het brandalarm
af in de Cityhal. Mooi om
de diversiteit van reacties
te zien op dit alarm. Waarbij sommigen als een speer
naar buiten vluchten (overigens zonder paniek), waren anderen er zondermeer van overtuigd dat het
vals alarm was. Onze tegenstander en wij zijn toch
maar naar buiten gelopen,
al was het maar dat we
daar de brandweer zagen
arriveren. Die waren keurig
netjes binnen 5 minuten ter
plaatse om vervolgens te

constateren dat het vals
alarm was. Wij verdenken
Harm van het roken van
een sigaretje in de buurt
van de rookmelder. Hij ontkent in alle toonaarden.
Uit voorzorg had ik het
wedstrijdformulier en de
zak dropjes van Maridy
veilig gesteld. We stonden
tenslotte met 5-0 voor en
hadden dus al gewonnen.
En de dropjes waren ons
overlevingsvoedsel bij een
eventuele echte brand. Zover kwam het dus niet. De
wedstrijden werden hervat.
Martijn en Dorien speelden gelijktijdig. Martijn verloor en Dorien won. 6-1
winst dus. Op naar de douche. Want met die onderbreking, even naar buiten,
had ik het best koud gekre-

A-KLASSE:

Mixed A naar halve
finale Beker
We speelden de volgende
ronde van de beker A tegen Hanevoet. Een vreemde, creatieve naam voor
een badmintonvereniging
en waar we nog nooit tegen gespeeld hadden. We
vroegen ons af wie toch
deze naam verzonnen kan
hebben bij de oprichting
van deze vereniging. Moet
hij of zij toevallig een Hanevoet in zijn handen hebben
gehad, of heet deze man of
vrouw Hanevoet, of Henry
Anevoet. Of had hij of zij
een vorm van een Hanevoet, een soort aandoening... We stelden ons netjes voor aan onze sympa-

Jeroen de Kort images

Bekerwedstrijden

gen. Wat bleek achteraf:
op het moment dat het
alarm afgaat schakelen
ook alle installaties in de
Cityhal automatisch uit. Logisch en veilig, maar het
gevolg was een STEENkoude douche. Liever nog
had ik in een bergrivier met
smeltwater van een gletsjer gesprongen dan dit.
Dus na een korte besprenkeling de bar in. Samen
met Mixed 1 of A (whatever), die ook gewonnen
hadden, waren we vol
spanning over de loting.
Bas en Ruud, de reeds
eerder genoemde voortref-

felijke
wedstrijdleiders,
verrichtten op onnavolgbare wijze de loting. Na
een lekker pilske en een
schaaltje gingen we huis-

waarts, op naar de halve
finale!!!

thieke en sportieve tegenstanders. We wisten dan
ook niet wat we konden
verwachten. Omdat Astrid
het deze week hogerop
heeft gezocht met de lange latten, was Ilse zo vriendelijk om voor haar in te
vallen. Ze begint al bijna
onze vaste invalster te
worden.
Ellen en Stan speelden gelijk met Rene en Ilse. Ellen
en Stan hadden veel moeite in de eerste set, maar
wonnen die wel (21-19).
Toch even wennen aan de
speelstijl van de tegenstander. De tweede set
ging iets gemakkelijker
(21-13). Het eerste punt
was binnen. Rene en Ilse
hadden ook veel moeite
om aan de tegenstander
en een beetje elkaar te

wennen. In de eerste set
was er direct een flinke
achterstand (2-9), maar die
werd nog vlotjes rechtgetrokken (21-15). Daarna
werd het allemaal rommelig en lastig. De tweede set
zou normaal beter moeten
gaan, maar door wat foutjes en te weinig druk zetten, werd deze verloren
(15-21). De derde dan
maar. Deze liep heel lang
gelijk op, alleen op het
laatst maakten Rene en
Ilse weer wat foutjes (1821). Helaas verloren, maar
dat vraagt om een revanche. Rene had het geluk
dat meteen te kunnen doen
in de derde gemend dubbel met Ellen. Ilse moest
nog even wachten tot de
damesdubbel. Rene en Ellen speelden niet hun bes-

Namens Mixed B, Ton.
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te spel, maar er werd toch
duidelijk gewonnen (21-15
en 21-13). Het was dus 2-1
na de gemengd dubbels.
Ook de heren- en damesdubbels werden gelijk gespeeld. Stan en Rene kwamen niet in de problemen
en speelden redelijk eenvoudig naar de winst (2110 en 21-14). Nog één
puntje en we bereiken de
halve finale. Ellen en Ilse
hadden een pittig potje.
Ilse nam haar revanche en
samen met Ellen werd er in
twee sets gewonnen (2119 en 21-18). Daarmee
hadden we de halve finale
gehaald. Reden voor een
brandalarm. Net toen Ilse
was begonnen met haar
single, hoorden we een
alarm. Een beetje een Helmonds snauwend alarm.
Wat nu. Aangezien wij in
Nederland niet gewend zijn
aan dit soort dingen, werd
er gewoon doorgespeeld.
Toch ontstond er wat verwarring. Ruud en Bas
Fransen, die de wedstrijdleiding hadden, namen het
zekere voor het onzekere
en we gingen allemaal de
zaal uit. Gert was komen
kijken, maar was vlak voor
het brandalarm even weg.
Een sigaretje iets te dicht
afgestoken bij de brandmelder??? We zullen het
nooit weten. Al snel werd
duidelijk dat er niets aan de
hand was en kon er verder
worden gespeeld. Ilse had
een zware wedstrijd. Ze
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vocht er verschrikkelijk
hard voor en maakte een
paar fraaie punten. In drie
sets kwam ze net tekort
(19-21, 21-15 en 19-21).
Heel spannend en eigenlijk had ze verdiend om te
winnen. Al was het alleen
maar omdat ze was ingevallen. Goed gespeeld
Ilse!!!!!
Jeroen de Kort images

Daarna kon Stan het karwei afmaken. Stan had
daar toch de nodige moeite
mee. De tegenstander
speelde heel aardig mee
en had verdomd lastige
korte balletjes. De eerste
set werd verloren (19-21).
Daarna gooide Stan de
tactiek wat om en ging wat
meer achterin slaan en
vervolgens bij een te korte
bal hard te smashen. Dat
ging beter. De tweede
werd gewonnen (21-19).
Ook de derde was een
mooie en pittige set. Stan
kon die op karakter binnenslepen (21-18). Daar-

mee was de eindstand 5-2.
Prima gedaan en op naar
de halve finale. Maar eerst
op naar de douche. Onderweg naar de kleedkamer kregen we al signalen
door dat het water wel
koud was. Op zich niets
nieuws, aangezien het water daar wel vaker wisselvallig koud is. Door het
brandalarm was de ketel
blijkbaar uitgevallen en die
was nog niet aangezet. Op
zich handig.....De douche
was dus echt koud! Stan
was een echte bikkel en
ging (heeeeel kort) douchen. Rene besloot om
thuis maar even een warme douche te nemen. In
de kantine was de loting
voor de halve finale. Ruud
en Bas koppelde ons aan
Con Brio. Dat wordt dus
een pittige halve finale.
Maar niets is onmogelijk.

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

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

Graag tot ziens bij:
Toni en Mieke van den Bergh
Heuvelplein 26
5741 JK Beek en Donk
Tel:(0492) 46 17 40

Loting halve finale:
A klasse:
Mixed - Con Brio
Ganzeveer - Gemert
B klasse:
Mixed - Con Brio
Sm. Bruang - Phoenix

Mari en Kitty Coppens
Kerkstraat 22 5741 GL Beek en Donk
Tel.: (0492) 466249 Mob.: 06 22235797
info@tapperijbeekendonk.nl
www.tapperijbeekendonk.nl
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Op de homepage van de
website zie je links boven
de menuknop ‘BC Mixed’.
Als je daarop klikt, ontvouwt zich een uitklapschermpje met onder andere ‘algemene informatie’.
Als je daar op klikt, zie je

De pagina ‘algemene
informatie’ heeft als
inhoud:
- hoe en wat
Hier staat informatie
over de speeltijden in
de sporthal en trainingen, de kantine,
activiteiten buiten het
badminton, het clubblad en de website;
- lid worden van BC
Mixed
Wat te doen als je lid
wil worden en de
speeltijden op een rijtje;
- spelregels
Interessant als je niet precies weet hoe het ook al
weer zat;
- statuten - huishoudelijk
reglement
Wellicht saai, maar wel be-

langrijk;
- ereleden en vrijwilligers
van het jaar
Met foto’s van de leden die
deze eer de beurt is gevallen;
- website in cijfers
Wetenswaardige
cijfers
over de bezoekers van de
website.
Wellicht is de pagina algemene informatie niet de
meest interessante van allemaal en statisch. Maar
er staat toch belangrijke
informatie op, vooral voor
nieuwe of aanstaande
nieuwe leden.
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

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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Ermenie As ge niks kent

In den zeuvende Himmel

Deel 2; Pagina algemeen – algemene
informatie

op die pagina de volgende
onderwerpen:
Algemene informatie, Geschiedenis,
Kalender,
Clubblad, Ledenlijst en
Contact

We halen d’r uit wat erin zit,
CV eieren in Ganzegat

www.bcmixed.nl

Wij brouwen ‘t himmels
water: Wij water

De website

Mixed leden gespot in de optocht!

Miss poes
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Wist je dat.....
Koppelstraat 1
5741 GA Beek en Donk
Tel. 0492-450195
s'maandags gesloten
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....de HBB een nieuwe voorzitter en secretaris zoekt.
....de achttiende verjaardag van Inge van Lieshout heel
gezellig was.
....de pret echter bedorven werd door witte verf en twee
gestolen fietsen.
....het jeugdteam Mixed 1 een teamuitje heeft gehad en
dat ze de bus misten.
....zij lekker zijn gaan zwemmen.
....oma’s allemaal kort haar hebben
....Noah zich afvroeg waarom Marlie dan kort haar heeft.
....Ruud F in de file achter een auto stond waar hij 21 jaar
geleden in getrouwd is.
....dit ongelooflijk toevallig is en dat het dan wel een heel
sterke auto moet zijn.
....Jan de Jong op het Miecon toernooi derde is geworden
in de herendubbel A.
....we al twee nieuwe kampioenen hebben.
....dit het derde en zesde jeugdteam zijn.
....we daarom deze kids nogmaals feliciteren.
....je zeker de foto’s van dit kampioenschap moet bekijken
in de kidszone en op de website.
....dat er misschien nog meer teams gaan volgen.
....Mixed 8 (senioren) op 17 april kampioen kan worden.
....dat ze dan moeten winnen tegen Dommelen.
....dat dit nog een hele zware wedstrijd zal worden.
....dit team hoopt op veel supporters.
....Pleuni en Harrie carnaval hebben gevierd in Rio de
Janeiro.
....Pleuni zichzelf moest zien te vermaken met zon,
zee en strand (Ipanema) terwijl Harrie aan het werk was.
Wat is het leven toch zwaar;-)
....Harrie vanuit de andere kant van de wereld toch de
website van Mixed kan beheren.
....hij de sponsorpagina met advertenties heeft
opgevrolijkt. (met hulp van de redactie)
....we hem hier heel dankbaar voor zijn.
....onze voorzitter tot zijn eigen verbazing een prachtige
145 finish gooide met darten.
....dit hem waarschijnlijk nooit meer zal lukken.
....sinds Arne aan het lijnen is, zijn team (Mixed 3), steeds
meer wint.
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Geschiedenis

door Rien van Kessel

Weer puzzelstukje gevonden
in rijke geschiedenis Mixed
Voor het schrijven van de uitgebreide geschiedenis
van Mixed speur ik allerlei mogelijkheden af om de
geschiedenis van de vereniging wat meer gedetailleerd boven water te krijgen. Al eerder ontdekte ik de
oudste begroting en oudste ledenlijst van Mixed.
Maar ik ben verder gegaan, op zoek naar nog meer
ontbrekende puzzelstukjes.

Reeds op de 2e bestuursvergadering van de net opgerichte vereniging, op 17
januari 1961 onder punt 7,
werd gesproken over een
'bekendmaking in Oost-Brabant'. Deze zou plaats vinden in de 'diverse kranten,
binnen een paar weken'. Dat
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dit ook een
vervolg
kreeg lezen
we in een
brief
van
badmintonclub
Helmond, dd.
27 januari
1961,
die
aan Mixed
is gericht,
dat zij 'met
genoegen
lazen in de
krant
van
donderdag
26 januari
1961'
dat
BC Mixed
Beek en Donk was opgericht. Echter dit krantenartikel is niet bewaard gebleven in de Mixed-archieven.
Bovendien kom ik in enkele
geschiedschrijvingen tegen dat er een folder is verspreid in Beek en Donk.
Ook hiervan is niets terug

te vinden. Navraag bij
Joop Kerkhof, een van de
oprichters van Mixed,
wees uit dat de bekendmaking in ieder geval om een
krantenartikel ging. Op
zoek dus naar het ontbrekende puzzelstukje.
Na wat onderzoek en verwijzingen, kwam ik uit bij
de bibliotheek van Helmond. Daar werd ik naar
een kast met 'oude' dagbladen gebracht. Maar dat
bleken Eindhovense Dagbladen van enkele weken
oud, niet echt wat ik zocht.
Ik moest in het historisch
archief zijn, op een andere
afdeling en kwam uiteindelijk bij een ladekast terecht
met microfiches van de
voorloper van het Helmonds Dagblad, de Helmondse Courant. Het begon nu spannend te worden, zou ik hier het ontbrekende krantenartikel vinden?
Het microfiche van 26 -27
januari 1961 ging onder
het daarvoor bestemde
apparaat en ik speurde de
artikelen af van 26 januari
1961, helaas zonder resultaat. Zou ik hier dan toch
bot vangen en zou mijn
zoektocht hier stranden?
Echter, als er 2 dagen op
een fiche staan zou er wel-

licht nog een fiche zijn. En
inderdaad er was nog een
fiche van 25 - 26 januari
1961. Ik hoefde niet lang te
zoeken; daar had ik het artikeltje, met de kop 'Badmintonclub'.
YES, de eerste tastbare
aanwijzing dat Mixed de
oprichting van haar vereniging publiekelijk bekend
heeft gemaakt, zag ik voor
me. Het is een klein artikel-

tjes, bedoeld om nieuwe
leden te krijgen, maar daar
wordt niet echt op gewezen.
Joop Kerkhof heeft aangegeven dat hij (toen secretaris van de vereniging) het
bewuste artikeltje niet
heeft geschreven. In het
artikeltje wordt gesuggereerd dat Louis van Gestel
het initiatief genomen zou

hebben voor het oprichten
van de vereniging. Volgens Joop lag het initiatief
echter bij Louis van Gestel,
Leo Prüst en Joop Kerkhof
samen, nadat John Muller
aangegeven had training
te willen geven.
Er is weer een ontbrekend
puzzelstukje gevonden in
de rijke geschiedenis van
Mixed.

Voor meer informatie zie website: www.bcmixed.nl/gastenboek

In verband met het 35-jarig bestaan van B.C. de Ganzeveer organiseert deze club dit seizoen het Laarbeek toernooi. Het toernooi zal plaats vinden in sporthal De Dreef in AarleRixtel. Het is een gezelligheidstoernooi met alle badminton verenigingen uit Laarbeek.
Ook niet leden zijn welkom, zolang je maar in Laarbeek woont. Er worden Dames en herendubbels gespeeld met wisselende samenstelling, ook voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd. Je kunt meedoen in de klasse “competitief” of “recreatief”.
Wil je mee doen en ben je 16 jaar of ouder, geef je dan op bij Anja Beekmans.
Deelname kost €5,00.

07-04-2013
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Jeroen de Kort images

Mixed 7 - Mierlo 4

door Evi van Rixtel

Mixed 7 speelde de wedstrijd tegen Mierlo 4. Een
spannende wedstrijd met
een aantal driesetters. De
eerste
gemengddubbel
van Max en Inge werd gewonnen. De gemengddubbel van Peter en Tine werd
helaas in 3 sets verloren.
De herendubbel van Je-

Mixed 7 - Someren 2
Op 21 februari speelde
Mixed 7 tegen Someren 2.
Het was een gezellige
avond met een leuke tegenstander en een aantal
spannende wedstrijden.
Als eerste speelden Max
en Inge de mix. Zij wonnen
met 21-16 en 21-15. Daarna moesten Evi en Jeroen
aantreden. De eerste set
verliep wat stroef en werd
verloren met 14-21. Gelukkig wisten ze de tweede en
derde set te winnen met
21-17 en 21-19. De tussenstand voor Mixed 2-0 . De
derde wedstrijd was de singel van Max. De eerste set
wist hij snel uit te lopen
naar 20-13 maar moest
alle zeilen bijzetten om
deze ook daadwerkelijk te
winnen. Het werd 21-19.
Gelukkig liet hij zich in de
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tweede set niet meer verrassen en die won hij met
21-9. De damesdubbel van
Evi en Tine was ook spannend. De eerste set werd
gewonnen met 21-18, de
tweede set verloren met
11-21 en helaas ging ook
de derde set naar de tegenstanders 16-21. Tussenstand 3-1 voor Mixed.
Ook bij de heren was de
dubbel erg spannend. De
eerste set ging verloren
met 15-21.
Daarna kwamen Max en
Jeroen op dreef en wonnen de volgende 2 sets
met 21-14 en 21-19. De singels van Inge (21-14 2220), Evi ( 21-17 21-9) en
Jeroen (21-15 21-14) werden allemaal in 2 sets gewonnen en zo ging Mixed 7
met 7-1 winst naar huis.

roen en Peter en de damesdubbel van Tine en
Evi werden verloren. Na
de dubbels was de stand
3-1 voor Mierlo. Bij de singles hadden Max en Evi
gewonnen. Inge en Jeroen
hadden beiden hun single
helaas verloren. Eindstand
3-5

door Tine van Lieshout

Netwerk 1 - Mixed 8
Helmond 23-1-2013.
Het gehele team van Mixed
8 was weer compleet met
Annie, Anja, Betsie, Martin, Theo en Toon. De vorige wedstrijd werd door
Mixed met 6-2 gewonnen
ondanks een belabberde
wedstrijd van Toon in zijn
GD. Hij had nu wat goed te
maken. En alsof ze het roken bij Netwerk begonnen
ze nu met een andere opstelling voor wat betreft het
eerste GD.
De wedstrijd ging geruime
tijd gelijk op, al waren Annie en Toon toch een klein
beetje sterker. Het verschil
werd op het eind van de set
pas zichtbaar, de set ging
naar Mixed met 17-21. Het
verschil was dus gemaakt,
nu de tweede set weer
eenzelfde spelbeeld; een
wat sterker Mixed (ondanks dat Annie Toon regelmatig tot kalmte moest
manen daar hij anders te
gretig wordt en onnodige
fouten gaat maken) en ook
hier op het eind het verschil. De set gaat met 1821 naar Mixed, het rechtzetten van vorige keer was
geslaagd.
Het tweede GD zoals gebruikelijk met Betsie en
Theo, hier ook een ge-

door Toon Slaets

lijkopgaande strijd, maar
Betsie en Theo hadden de
partij onder controle en
dat blijkt ook uit de uitslag
de eerste set wordt gewonnen met 18-21 en de
tweede met 16-21, een
goed gespeelde degelijke
partij wat de tegenpartij
sportief wist te beamen.
Hierna het HD, door een
wijziging in het eerste GD
van Netwerk kwamen ze
nu met hun sterkste opstelling in het HD. Daar
Martin en Toon tot nu toe
nog geen enkele partij
hebben verloren en dit zo
willen houden moet de tegenpartij van goeden huize komen. En van goeden
huize kwamen ze! Dit was
vanaf het begin duidelijk,
de partij was volledig in
balans de score bleef constant bij elkaar tot aan de
18 punten. Toen waren het
Martin en Toon die lieten
zien dat ze ook onder druk
kunnen presteren. Ze pakken de set met 18-21. In
de tweede set eenzelfde
spelbeeld, alleen gaat nu
Netwerk met de set lopen
en wel met 21-19. Een derde moest dus de beslissing brengen en die komt
er ook, hoewel pas op het
eind van de set, Netwerk
gaat het spel wat afwisselen met enkele korte shut-

tles wat ze fataal wordt,
want de ouwe Toon slaat
er drie achterelkaar af en
dit verschil komt Netwerk
niet meer te boven Mixed
pakt de set met 17-21.
Goed gedaan heren.
Nu het DD met Annie en
Anja, we waren benieuwd
of Anja de grote vorm van
de vorige wedstrijd vast
heeft weten te houden,
maar dit werd al snel duidelijk. Ze domineerden de
partij zowel in de eerste als
tweede set en gaan winnen met 10-21 en 16-21,
prima resultaat dames! Inmiddels staat het 0-4 voor
Mixed.
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Het HE van Theo is steeds
een moeilijke partij; ik heb
hier al meerdere keren op
gewezen, ook nu kreeg
Theo een speler tegenover
zich die eenvoudigweg beter was. Theo geeft en doet
wat binnen zijn vermogen
ligt ook nu weer maar de
Netwerker was te sterk en
wint met 21-6 en 21-7.
Onze zekerheid Martin
was nu aan de beurt voor
zijn HE, hij kreeg dit keer
een speler van formaat tegenover zich welke hetzelfde speelde als Martin. Het
werd dan ook een uitermate spannende partij. Alle
twee een diepe service,
een harde slag achterin en
ook aan het net waren ze
aan elkaar gewaagd. Wie
aan het langste eind zou
trekken stond nog lang niet
vast maar op het eind wist
Martin wat afstand te nemen en dit vast te houden
en wint met 17-21. De
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Mixed 8 - Phoenix 5 door Toon Slaets
Met nog twee wedstrijden
te gaan gaat Mixed 8 een
klein beetje aan het kpsch
denken, het woord volledig
uitspreken doen we nog
niet daar er in twee wedstrijden nog van alles kan
gebeuren. Overigens onze
naaste concurrent Dommelen 3 kwam gisteren
niet verder dan een 4-4 gelijkspel, maar wat deed
Mixed 8 dan? Hieronder de
antwoorden.
Zoals altijd openen Annie
en Toon het GD, zij hebben
deze competitie nog maar
een wedstrijd verloren en
dat willen ze graag zo houden, zou het lukken met
ruim 131 jaar ervaring op
de baan? In het begin gaat
de partij aardig tegen elkaar op, maar halfweg nemen de Mixers afstand en
pakken de set met 14-21.
In de tweede set pakken ze
de tegenstander nog wat
harder aan en gaan ze winnen met 6-21 goed gedaan
van Annie en Tontje Slats
(zo noemden ze hem vroeger in de lagereschooltijd).
Betsie en Theo zijn aan de
beurt met hun GD. De set
gaat geruime tijd mooi tegen elkaar op doch halverwege komt er de klad in bij
de Mixers, de set gaat met
21-13 naar Phoenix. De

Foto; Jowan Iven

Betsie is in haar DE al de
gehele competitie goed
bezig, ze heeft een perfecte lange opslag wat haar
meteen in aanvallende positie brengt. Ook deze keer
weet ze hier op een geweldige manier gebruik van te
maken een lange service
deze komt half veld terug
en pats-boem, daar ligt
shuttle bij de tegenpartij op
de grond. Zo eenvoudig
kan badminton zijn. De set
gaat naar Betsie met 1221. In de tweede set doet
ze dit nog een dunnetjes
over de tegenpartij wordt
er moedeloos van wat
merkbaar is in de uitslag
5-21, proficiat.
Nu als laatste Anja, ze is
na haar knieoperatie weer
helemaal terug dat bleek
uit de laatste wedstrijd
waar ze buitengewoon
goed speelde.
We waren benieuwd of ze
dit kon doortrekken, het
spel liep in het begin niet
zoals Anja het graag wilde.
Op de een of andere manier kreeg ze geen vat op

haar tegenstandster, ze
komt achter met 15-4, je
zou zeggen dit is een verloren partij, maar het liep
toch anders. Anja werd
een beetje PISSIG op
zichzelf (haar eigen woorden) en vanaf dat moment
draaiden de rollen volledig
om. Anja komt terug naar
20-19 de Netwerkdame
wist niet wat er gebeurde,
want Anja wint met 20-22
de set. Hier is weer duidelijk dat de set pas gewonnen is als het laatste punt
is gemaakt. Nu Anja het
lek boven had was de
tweede set appeltje eitje.
Ze geeft een diepe service
daarna meteen een lobje
en punt is binnen. Met let
wel 5-21 gaat ze de set
binnenhalen wat een geweldig voorbeeld van inzet
en doorzettingsvermogen
van die Anja, een geweldig
applaus is hier op zijn
plaats proficiat Anja. Weer
winst voor Mixed 8, 7-1.
Foto; Jowan Iven

tweede set weer eenzelfde
spelbeeld het word zelfs
20-20 en dan is het billen
knijpen voor beide partijen,
Martin blijft het meeste
rustig wat hem de overwinning oplevert met 21-23.
Een prima partij van beide
heren en spannend dit
moet gezegd en wederom
trekt Martin aan het langste Mixedeind, proficiat.

tweede set verloopt prima
voor Mixed. Ze nemen
voorsprong, houden deze
vast en pakken de set met
18-21. De derde beslissende is zeer spannend, beide
teams geven elkaar niets
toe. Echter bij een stand
van 19-19 gaat het een
paar keer mis bij Mixed en
verliezen met 21-19. Jammer maar niets aan te doen
het had zomaar andersom
kunnen zijn.
Het HD met Martin en Toon
blijft een prestige aangelegenheid daar ze samen
nog geen enkele partij
hebben verloren. In het begin van de partij is het altijd
even wennen aan het spel
van de tegenstander, maar
al snel hadden de Mixers
de zaak onder controle en
winnen de set met 16-21.
De tweede set loopt niet zo
als de eerste. Na enkele
enkele punten achterstand
komen de Mixers echter

weer terug maar moeten
een verlenging toestaan,
ze pakken toch de winst,
zij het nipt met 20-22.
Het DD met Annie en Anja
was meer een formaliteit
dan een wedstrijd, de Mixters speelden met hun tegenstandsters zowel in de
eerste als tweede set wat
blijkt uit de uitslag. 7-21 en
4-21.
Theo vorige week weer
een jaartje ouder geworden (alsnog proficiat) begon aan zijn HE. Gaandeweg de partij kreeg hij
steeds meer vat op het
spel van de tegenstander
en men kreeg het gevoel
dit gaat hij winnen doch op
het eind liep de tegenstander weg en wint met 21-18.
Toch perspectief voor de
tweede set zou men denken maar Theo kon geen
vuist meer maken en verliest met 21-8. Jammer
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maar er komen nog twee wedstrijden voor
Theo om revanche te nemen.
Betsie is al de gehele competitie een stabiele factor aangaande het DE. Ook nu
bleek ze weer (met goed spel) te sterk voor
de Phoenix dame, zowel in de eerste als
tweede set maakt Betsie de dienst uit en
wint met 15-21 en 12-21.
Ook een stabiele factor (onze zekerheid) is
Martin met zijn HE, hij heeft deze competitie pas een wedstrijd verloren dus wat
hoog te houden. Martin is echter niet geheel de oude hij heeft een week met griep
in bed gelegen en dit was zichtbaar in zijn
spel, hij raakte te snel vermoeid ook een
paar dextro pillen hielpen hem niet verder,
ondanks alles speelde hij een goede partij
maar kon hij de partij niet naar zijn hand
zetten de sets gaan met 21-18 en 21-17
naar Phoenix. Zijn tegenstander had niet
verwacht te zullen winnen vertelde hij.

Mixed 3 - Sm Bruang

Die neem ik
met m’n forehand

Inmiddels is de stand 3-4 voor Mixed dus
alles rust op de schouders van Anja bij
winst zorgt ze voor complete partij winst,
bij verlies een gelijkspel en met de huidige
puntentelling kan dit op het eind van de
competitie belangrijk zijn. Maar Anja is al
een hele tijd in goeden doen en we hadden
alle vertrouwen in een goede afloop. Vanaf
het begin van de partij is duidelijk dat Anja
de betere is en dat geeft een lekker gevoel,
zonder al te veel inspanning pakt Anja de
twee sets en daarmee ook de complete
partij overwinning een felicitatie waard. De
sets wint ze met 11-21 en 9-21.
Na een mooie avond badmintonavond nog
even napraten in de kantine en dan naar
huis opaan. De komende 2 weken ga ik op
hoogtestage in het Oostenrijkse Serfaus
via het gastenboek zal ik verslag doen van
deze marteling.
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Zo. Nu eerst
een Bavaria

Na hun heldenstrijd tegen
Con Brio (koploper in deze
overgangsklasse) werden
nu de rackets gekruist met
Smashing Bruang.
Vrij
vertaald
betekent
”Bruang” “zon”. Smashende zon dus eigenlijk. Het
zou dus wel een hete
avond worden met veel
smeltende shuttles. Nou
dat kwam goed uit want
buiten vroor het dat het
kraakte. Uw verslaggever
is voor de zekerheid maar
met de auto door de nooduitgang de zaal ingereden
om maar niet door de kou
te hoeven gaan. Dat
scheelt tenslotte weer een
jas.
In ons team met 4 heren
hebben we een herenoverschot, of een wedstrijd-onderschot. Wij kiezen voor
het laatste en lieten ditmaal
de voorzitter thuis. Ook zijn
knappe vrouw was bij hem.
Door zware blessure-omstandigheden is zij immer
nog niet in staat te meer
activiteit dan normale bezigheden en training geven. Heel vervelend voor
Monika maar ook voor ons.
Wij missen haar gulle lach
en positieve instelling. Aan
dat laatste en dat eerste is
bij de andere teamleden
trouwens ook geen gebrek.
Na de warming up, en bij

Ruud het verplichte bezoek van een klein betegeld kamertje konden de
Fransens de baan op tegen de Aries. Wat een
mooie wedstrijd. Het zou
vast een drie-setter worden. Ruud zegt altijd: “ik
speel nooit driesetters.
Sterker nog ik speel altijd
driesetters”. En zo geschiede. Maar wel met
winst door ons blauwgeshirte koppel.
In de tussen tijd speelden
Maridy en Martijn (ook in
blauw shirt) in twee sets de
tegenstander van de baan.
Zij konden hun jas gewoon
aanhouden.
Ook het herendubbel werd
een tweesetter. Mooi spel,
veel publiek op de bank,
leuke teller en de winst
naar Mixed. Martijn had
dan ook geen tijd om zijn
jas aan te trekken want de
HE stond meteen al weer
op het punt van beginnen.
Hij speelde tegelijk met het
DD van onze MarMar.
Onze dames sleepten er
een driesetter uit (geheel
in Fransen traditie) en Martijn klaarde zijn klus tegen
de smashende zon in twee
sets. Ik had mijn trui aangetrokken want mijn jas lag
nog in de auto.
De DD werd trouwens gewonnen door onze dames.

door Arne vd Wijdeven

Een heeeeeeele mooie
wedstrijd. Marlie zoefde
als een pacman over de
baan en Maridy speelde
de onpasseerbare. Mooi
hoor. Fanjastisch.
De beurt aan uw verslaggever om de baan op te
wandelen voor een HE tegen een stugge speler met
een fluwelen slag en een
enorm scherp plaatsvermogen. Hij wist precies
waar hij was en hij wist
trouwens ook goed waar
de shuttle was. Als de
schaduw van de shuttle in
is, dan zal de shuttle ook
wel in zijn was zijn devies.
Tsja dat scheelt punten.
Het werd een…… jawel
driesetter. In de derde set
opende uw verslaggever
alle knoopjes van zijn shirt
en de tegenstander keek
verlangend naar zijn jas, in
de hoop dat de laatste set
snel was afgelopen. Daar
leek het op. Een 17-13
voorsprong was de stand
vlak voor het eind. Een
paar korte services en wat
pechballetjes
brachten
een fijne eindstand in het
voordeel van uw kale, lange vrind op het scorebord.
Maridy trok haar jas uit
voor wat een zware DE
zou gaan worden. Drie
sets (of course natuurlijk).
Tegelijkertijd ging Marlie
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de baan op. Ze had haar
beentjes goed warm gehouden onder een warme
jas. En dat was te merken.
Haar fanatieke, knappe, rozebehaarde tegenstander
zag alle hoeken van het
veld en gaf in return Marlie
de kans op een tochtje
langs de hoeken. Het was
een super partij.
En terwijl Maridy gedegen
als altijd haar winst binnenhaalde deed Marlie in tegenstelling tot de koffie er

nu twee schepjes bovenop. Marlie werkt bij de
tandarts. Gelukkig neemt
ze haar werk mee naar de
zaal. En daardoor kon ze
er niet alleen een tandje bij
doen maar een heel gebit.
WINST.
8-0 eindstand, Mixed kruipt
voorbij de Smashende zon
en staat op de derde
plaats.
U mag wel zeggen dat we
de tegenstander een jas
aan hebben gedaan. He-

BCV 3 - Mixed 3
In een koude Cityhal trad
Mixed 3 op donderdag 7
februari voor de tweede
keer dit seizoen aan tegen
BCV 3 uit Valkenswaard.
BCV had wat mannelijke
personele problemen: Tjaco was geblesseerd en
Jacques was ziek. Toch
hadden zij een prima heer
weten te strikken, namelijk
Pieter van het tweede team
van BCV uit de hoofdklasse. Zeker geen verzwakking, waarmee ik niets af
wil doen aan de badmintonkwaliteiten van Tjaco en
Jacques. Het scheelde
overigens ook een hoop
gedweil, want de immer
veel-zwetende
Jacques
zorgt traditioneel voor veel
overlast in de zaal. En met
deze bittere kou in de zaal
zou dat tot aangevroren
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laas is door al die jassen in
deze wedstrijd de jas van
Marlie uit de zaal verdwenen. Gejat helaas. Gelukkig stond mijn auto nog
binnen waardoor Marlie
weinig kou hoefde te vatten. De douche met ijsblokjes namen we maar
voor lief. Er hebben dan
ook veel mensen Italiaans
gedouchet
Arne

door Ton Slaets

zweet en dus gladheid
kunnen zorgen. Hoe dan
ook: we wensen Jacques
veel beterschap en Tjaco
uiteraard een spoedig herstel.

Ook wij hadden een invalster. De salsa dansende
Dorien onderbrak speciaal
haar dansavond om bij ons
in te vallen om vervolgens
daarna weer naar Eindhoven te gaan om verder te

dansen. Wat een energie.
Van dat verder dansen
kwam achteraf niets om diverse redenen. Dorien
vond het veel gezelliger
om samen met ons nog
een drankje te doen in de
bar. Bovendien had de damesenkel er zwaar ingehakt (wel gewonnen) dus
was het energieniveau
ietsje gedaald bij Dorien
om nog tot 2.00u in Eindhoven de salsa te gaan
dansen. Het was overigens nog een hele toer
voor Dorien om aan haar
vriendinnen te laten weten
dat ze niet meer kwam. Via
een barman die in die salsabar werkt is het uiteindelijk gelukt om het bericht bij
haar vriendinnen te krijgen. Enfin..voor de rest
waren we met Maridy,
Ruud, Martijn en mijzelve

compleet (op de reglementair afwezige Arne en de
geblesseerde Marlie en
Monika na). Tot zover de
personele bezetting der
beide teams.
In een spannende wedstrijd met meerdere driesetters had Mixed de vorige confrontatie met 5-3
gewonnen. Het aantal driesetters viel gisteren mee.
Als ik het me goed herinner
is er 1 gespeeld, namelijk
de beslissende HE van
Martijn. Gelukkig won hij
die en stelde daarmee de
5-3 overwinning vast voor
Mixed. Pieter - de hoofdklasse invaller - won zijn
drie wedstrijden (GD, HD
en HE) en daarmee was

het af voor BCV. Veel stof
tot schrijven deed de wedstrijd verder niet opwaaien,
behalve dan dat het een
heel gezellige en sportieve
avond was.
Mixed stijgt door deze
overwinning naar de tweede plaats in de overgangs-

klasse 1 ten koste van Bakel. Con Brio heeft nog 8
punten voorsprong maar
mag geen misstap meer
maken, want ze hebben de
hete adem van de Beek en
Donkenaren in de nek.
Ton

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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Programma en uitslagen
Programma maart-april 2013

Uitslagen

wo 20-03

23-01-13

do

21-03

wo 27-03
do

28-03

wo 03-04

do

04-04

wo 17-04
do

18-04

wo 24-04

do

25-04

Standen Senioren
Topklasse

Hoofdklasse 1

Overgangsklasse

Phoenix 3 - Mixed 4

2 -6

1

Con Brio 1

11

Mixed 3 - Sm Bruang 2

8-0

2

Netwerk 1 - Mixed 8

1-7

2

Bakel 1 - Mixed 1
Gemert 4 - Mixed 5

11

Mixed 5 - Hanevoet 6

4-4

3

Mixed 8 - Ganzeveer 7

5

Sm Bruang 4 - Mixed 6

6 -2

Mixed 6 - Con Brio 10

13

Con Brio 1 - Mixed 1

7-1

Bakel 2 - Mixed 3

11

Sm Bruang 1 - Mixed 2

5-3

Mixed 2 - Con Brio 3

4

Mixed 4 - Hanevoet 3

3-5

Mixed 4 - Fair Play 3

10

N. Down 2 - Mixed 7

3-5

Mixed 3 - BCAB 2

15

07-02-13

BCV 3 - Mixed 3

3-5

Gemert 1 - Mixed 1

12

20-02-13

Ganzeveer 4 - Mixed 5

4-4

Dommelen 3 - Mixed 8

10

Gemert 4 - Mixed 1

3-5

1

Hanevoet 3

11-76

1

Hanevoet 6

10-62

1

Mixed 7

10-68

Ganzeveer 6 - Mixed 6

12

Mixed 2 - Phoenix 1

3-5

2

Mixed 4

11-57

2

BCAB 5

9-59

2

Mierlo 4

9-65

Mixed 7 - Heiakker 3

3

21-02-13

Mixed 7 - Someren 2

7-1

3

BC 85 1

11-52

3

Ganzeveer 4

10-49

3

Never down 2 10-65

Gemert 3 - Mixed 4

5

27-02-13

Ganzeveer 3 - Mixed 4

3-5

4

Con Brio 6

11-46

4

Mixed 5

10-35

4

BCAB 6

9-37
9-23

Dommelen 2 - Mixed 6

3

BC 85 1 - Mixed 4

30-01-13

31-01-13

11-83

1

Sm Bruang 1

7-42

1

Con Brio 5

9-55

Gemert 1

11-58

2

Phoenix 1

7-39

2

Mixed 3

9-49

Bakel 1

11-53

3

Con Brio 3

7-29

3

Bakel 2

9 -47

4

Mixed 1

11-52

4

Fair Play 1

7-28

4

Sm Bruang 2

10-40

5

Ganzeveer 1

11-45

5

Mixed 2

7-28

5

BCAB 2

9-35

6

Con Brio 2

11-35

6

Boemerang 1 7-19

6

BCV 3

8-29

7

BCV 1

11-33

7

Dommelen 1

10-27

8

Gemert 2

11-32

2de klasse 2

1ste klasse 1

3de klasse 1

Fair Play 1 - Mixed 2

4

Phoenix 5 - Mixed 8

3-5

5

Gemert 3

11-46

5

Phoenix 4

9-34

5

Rooise BC 3

Con Brio 2 - Mixed 1

14

06-03-13 Mixed 6 - Gemert 7

4-4

6

Phoenix 3

11-42

6

SRH 2

9-29

6

Someren 2

9-20

Mixed 5 - SRH 2

3

Mixed 4 - Con Brio 6

6-2

7

Fair Play 3

11-36

7

Gemert 4

9-21

7

Heiakker 3

10-15

Mixed 3 - Dommelen 1

5-3
0-8

8

Ganzeveer 3

11-31

Mixed 5 - BCAB 5
BCV 1 - Mixed 1

3 -5

Rooise BC 3 - Mixed 7

1-7

07-03-13

Heiakker 2

10-75

1

Mixed 8

10-70

2

Dommelen 2

10-73

2

Dommelen 3

10-67

100%

3

SM Bruang 4

9-50

3

Netwerk 1

10-50

Gemert 7

10-28

4

Someren 3

10-30

Scoringspercentages Heren

1

1

24/21

88%

Max van Riet

21/21

4de klasse 1

1

Scoringspercentages Dames
Annie Boetzkes

3de klasse 2

2

Betsie van Hooff

26/21

81%

2

Toon Slaets

20/18

90%

4

3

Anja Beekmans

10/8

80%

3

Martin Kuijpers

21/18

86%

5

Con Brio 10

9-23

5

Phoenix 5

9-29

4

Ellen Kuhn

27/21

78%

4

Arne vd Wijdeven

9/7

78%

6

Ganzeveer 6

9-23

6

Ganzeveer 7

10-28

7

Mixed 6

9-19

7

Mierlo 5

9-27

5

Inge van Lieshout

18/14

78%

5

Paul van de Vegt

19/14

74%

6

Yvonne Lahaije

7/5

71%

6

Jan de Jong

18/13

72%
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Badminton Nederland nieuws
Carlton NK 2013

Pang en Jie grijpen de titels in Almere.

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

30

Zowel Yao Jie als echtgenoot Eric Pang behaalden de titel in
het enkelspel van het NK 2013. Voor Pang was het de vijfde
titel en Yao Jie heeft haar negende titel te pakken. Eric Pang
won de finale van Dicky Palyama die zijn tiende titel binnen
probeerde te halen, maar met 21-19 en 21-9 bleek Pang de
sterkste. Bij de dames was Patty Stolzenbach de tegenstandster van Yao Jie. Patty startte sterk en nam een behoorlijke
voorsprong (11-4). Toen Yao Jie eenmaal op stoom kwam was
ze niet te houden en met 22-20 en 21-8 liet ze zien wie de
sterkste was. In het mannendubbel grepen Ruud Bosch en
Koen Ridder hun derde Nationale titel. Eefje Muskens en
Samantha Barning wonnen het vrouwendubbel. Het gemengddubbel ging naar Ruud Bosch en Selena Piek.

Judith Meulendijks

heeft tijdens de Carlton NK officieel afscheid genomen van het
publiek. De 34-jarige Helmondse
speelde vorig jaar tijdens de
Yonex Dutch Open al haar laatste
wedstrijd in het Topsportcentrum
en kwam nu terug voor een warm
welkom op het podium waar ze
veel successen heeft behaald.
Zo werd Meulendijks driemaal Nederlandse Kampioene in het
vrouwenenkel en pakte ze maar liefst zeven keer zilver. Ook
buiten Nederland won ze geregeld een prijs. Meulendijks
sleepten onder andere titels in Australië, Portugal en Schotland binnen. Uit handen van bondsvoorzitter Clemens Wortel
ontving Meulendijks een Erepenning voor haar bijzondere
Wedstrijdverdienste. De huldiging van de topbadmintonster
werd afgesloten met een oorverdovend applaus.

Amersfoort landskampioen!
BC Amersfoort heeft voor de
zesde maal de landstitel veroverd. In een afgeladen
sporthal Lagewei in Barendrecht, met ruim 800 toeschouwers, werd BC DKC uit
Den Haag met 5-2 verslagen
in de finale play-offs van de
Carlton Eredivisie.
Eefje Muskens en Maartje Verheul brachten Amersfoort op
een 1-0 voorsprong. Jelle Maas
en Robin Tabeling verdubbelden de voorsprong door in drie
spannende te winnen. Gayle
Mahulette en Nick Fransman
verloren hun single, maar Vincent de Vries en Amersfoortse
duo Jelle Maas en Eefje Muskens brachten de tussenstand
op 4-2.Kirsten van der Valk kon
het beslissende punt binnen
slaan voor Amersfoort. Van der
Valk verloor de openingsgame
tegen de licht geblesseerde
Ginny Severien (16-21), maar
stelde daarna orde op zaken
door de tweede en derde game
met 21-8 en 21-14 te winnen.
Amersfoort neemt de titel over
van Van Zundert/Velo uit Wateringen (negenvoudig Nederlands Kampioen)
De strijd om het landskampioenschap, dus de finale van de
play-offs in de Carlton Eredivisie, tussen BC Amersfoort en
BC DKC (den Haag) werd gespeeld op zaterdag 23 februari
in Sporthal Lagewei te Barendrecht.
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Tuintip van Mark VAN DER mAAnd

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Op 6 februari 1988 organiseerde BC Mixed een jeugdtoernooi,dat met 149 dubbels en 400 wedstrijden
meteen het grootste jeugdtoernooi van dat jaar was.
De toernooicommissie van
toen bestond uit Ellen van
Leuken, Toon Smits en Willy
Constant Der-tig jeugdleden
van Mixed hadden op dit
toernooi ingeschreven, met
succes, hoewel de wisselbeker voor ’t Veertje uit Boekel
was. In het gemengd dubbel
wisten Remco Plettenberg
en Monique v Doorn (BC Bakel) de eerste plaats binnen
te halen, Anuska v d Wijst en
Berton v Asseldonk werden
tweede. Berton en Remco
wonnen wel het herendubbel A. Ton Slaets en Arne vd
Wijdeven vielen net in de
prijzen (vierde plaats). Dat
was toch indrukwekkend,
want in het gemengddubbel
A had men meer dan twintig
dubbels. Rob Slaets won
met Sandy v Nistelrooy ( ’t
Veertje) het gemengddubbel
B.
Op 12 en 13 maart van dat
jaar werd het seniorentoernooi georganiseerd, ook niet
zo eenvoudig, want er werden 455 wedstrijden gespeeld in twee dagen, nog
steeds zonder computer!
Gelukkig weer veel vrijwilligers, maar wel weinig prijswinnaars voor Mixed. Brigitte Bouten en Roger v Lieshout werden eerste in de A-
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klasse, wel met Igo Jongen
als partner.

Februari was ook de maand
van carnaval, maar in tegenstelling tot voorafgaande jaren, dit keer geen echt
carnavalstoernooi,
maar
gewoon vrij spelen. Wel
was er vanaf toen een carnavalsfeest in de kantine en
daar was het wel erg druk.
De gemeente vond het belangrijk om kadervorming
en vrijwilligers werk te bevorderen en daarom werd
er extra subsidie uitgedeeld.
Mixed ontving 200 gulden.
Volgens de penningmeester
kwam dat goed van pas,
want men had een begrotingstekort.
Bij de HBB bleef men zeuren over de badmintonkleding, hoewel men nu naast
blauw en wit ook grijs als
kleur toestond.
Bij de beste competitie spelers voerde Brigitte Bouten
de lijst aan bij de dames met
91%, gevolgd door Ellen
van Leuken. Bij de heren
stonden Willy Maas en

Frans vd Waardenburg (inderdaad onze huidige trainer!) op een gedeelde eerste plaats met 88%.
De spelersraad nodigde de
leden uit voor het opgeven
van
competitiedeelname
voor het nieuwe seizoen.
Wel werd meegedeeld dat
terugtrekken van een team (
na 1 mei), komt te staan op
een boete van 200 gulden.
Verder was men op zoek
naar een andere trainer
voor het nieuwe seizoen.
Dan het ledenbestand van
toen: BC Mixed heeft op 1
maart 1988 130 leden,
waarvan 87 senioren, 21 junioren en 22 pupillen ( toen
12 jaar of jonger). Verder
was er een wachtlijst! Op
deze lijst stonden de namen
van 16 senioren, 13 junioren
en 2 pupillen.
Natuurlijk aandacht voor humor in deze Minimiks.
Bij “Invallen” : Wie de hond
in de pot vindt, moet de dierenbescherming bellen.
En bij even lachen: Een man
komt een hotel binnen en
blijft voor de lift staan. Hij
had nog nooit zoiets gezien
en vraagt zich af wat dat
voor een ding is. Er stapt
een lelijke dame in de lift en
gaat omhoog. Even later
komt de lift naar beneden en
er stapt een knappe dame
uit. De man rent naar buiten
en gaat zijn vrouw halen!

Lentekriebels, al behoefte aan de voorjaarsopruiming?
Het is natuurlijk verleidelijk na twee dagen mooi weer om meteen
aan de poets te gaan. Heerlijk, we hebben weer een recordje te
pakken, de warmste dag in maart ooit is weer gemeten.
Zo zit je in de winter met een gemiddelde van -1 onder de normale temperatuur en zo zit je een week later met 17 graden in de
warme lentezon. Ik denk dat ik namens veel mensen kan spreken
dat we ondertussen wel klaar zijn met de winter. Weg met de kou, laat de zon maar
komen!! De tuin in, lekker met je T-shirtje naar buiten, geen dikke jas meer aan,
heerlijk.
Jammer maar helaas we zijn met een dode mus blij gemaakt. Het bleef maar bij
twee mooie dagen. We moeten nog even wachten, laat de boel nog maar even de
boel en veeg je rommel nog maar even onder de deurmat. De zon komt eraan.
Nog even en je kunt de deurmat aan de kant gooien en kijken hoeveel je afgelopen
winter eronder geveegd hebt.
Schaam je niet het komt allemaal goed. De deurmat die een centimeter hoger ligt
dan normaal komt vanzelf weer op de grond.
Nog een paar tuintips voor de maand maart:
1.
2.
3.

Snoei de vaste planten af zodat ze weer opnieuw uit kunnen schieten en
geen oude bladeren of stengels meer zichtbaar zijn
Verwijder het blad en spit de tuin om zodat er lucht in de grond komt en
dus meer zuurstof bij de wortels kan.
Bemest de grond zodat de plant voeding heeft wanneer hij gaat groeien.

PEDICURE
A.R. MEIJERS

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

Voet- en schoenkundig
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Auto en Motorrijschool

Samen sportief scoren.
Dat is het idee.

DE JONG

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

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

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

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: Kelly de Louw, Meike Schepers, Kristie
van Osch, Olaf van Gelder en Noah Hollanders
tijdens de competitie.
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Hallo allemaal,
Nog ongeveer 11 weken en dan gaan we op kamp. De leiding heeft er zin in, jullie ook?
In de brief hieronder lees je meer. Als het goed is krijgen jullie deze week de uitnodiging
mee naar huis. Vul hem snel in. Verder kunnen jullie ons misschien wel helpen. Wij zijn
voor het kamp op zoek naar grote (houten) kralen en schelpen met gaatjes of zoiets……..
Nee, we gaan geen kralen rijgen maar als je zoiets thuis hebt liggen breng dat mee naar
de training en we gaan daar iets leuks mee doen.
Groetjes, de kampcommissie
Mascha, Geri, Stan, Dorien, Paul en Yvonne
Beste jeugdleden,
Het is al bijna lente, en dat wil zeggen dat het niet lang
meer duurt voordat we op kamp gaan.
Op 31 mei is het zover, we vertrekken op onze stalen
ros naar ons (hopelijk) tropisch onderkomen.
De voorbereidingen zijn al in volle gang en we hebben
in ieder geval voor jullie een mooie plek gevonden
waar je fijn te kooi kunt gaan.
Om er een superweekend van te maken zijn wij op zoek naar kinderen die slim, snel,
grappig, gezellig, enthousiast en aardig zijn. We weten dat we die genoeg hebben, en
dus willen we graag samen met jullie op reis gaan.
We vertrekken op 31 mei om 5 uur en zijn op 2 juni om 5 uur weer terug.
Hebben jullie er ook zin in?????

Op Zondag 21 april worden de
HBB-jeugdkampioenschappen 2013
gehouden in de City Sporthal te Helmond.

Wil jij kans maken om
HBB Kampioen 2013 in
jouw leeftijdscategorie te
worden??? Geef je dan
nog snel op.
Aansluitend aan het HBB toernooi worden de kampioenen van de competitie gehuldigd. Misschien een extra reden om aan het toernooi mee te
doen.
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Bakel teamtoernooi

Hallo ik ben Rachel Baerts
Ik ben jarig op 3 november
en ik ben 11 jaar oud.
Ik ben geboren in Diepenbeek in België.
Ik zit op De Raagten in
groep 7.
Mijn grote zus heet Rowena en ik heb nog een klein
broertje Vinn.
Vinn is mijn nieuwe broertje hij is geboren op 29 januari en hij is heel schattig.
Ik kan niet wachten tot dat
hij groot genoeg is om te
kunnen spelen.
Mijn leukste boeken zijn
van kippenvel andere din-

gen die ik leuk vind is badminton en knutselen.
Badminton is mijn lievelingsport, ik zit er nou al
vier jaar onder. Competitie vind ik wel leuk om te
doen.
Maar het allerleukste om
te doen zijn de clubkampioenschappen want dan
klets ik heel veel met mijn
vriendinnen bij badminton
zoals Pleun en Robin.
groetjes
Rachel

Nick van den Elsen
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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Op een winterse zondag in
februari was sporthal de
Beek in Bakel het strijdtoneel van de badmintonteamkampioenschappen voor de
jeugd.
Een superdrukbezet
toernooi
mede dankzij de
massaal aanwezige deelnemers
van de centrale
training en talentvolle jeugd
van BC Geldrop.
De organisatie had het
toernooi
geweldig georganiseerd door te
zorgen voor een
complete competitie en door vooraf al snacktijd in te delen.
Voor BC Mixed hadden we
een compleet P-klasse
team met Novi, Pleun,
Koss en invaller Noah voor

door Arne

de zieke Brady. Begeleider
Remy zorgde ervoor dat
onze
kleinsten
precies
wisten
wie
wanneer
waar met wie
en tegen wie
moest spelen. Ondertussen zorgde de supercoole
Remy
voor
de
nodige rust
wanneer
er een
pauze
gaande
was
voor het
team. Onderwijl een
linkeroog gericht op een
andere baan waar toptalent Max meespeelde in
een Geldrop/Mierlo/Mixed
gelegenheidsteam.
Het toernooi duurde van

half negen tot half zeven
en heeft geen moment
verveeld. Onze P-jeugd
wist zich tijdens de pauzes
prima te vermaken met tikkertje, verstoppertje en andere spelletjes die de beheerder van de sporthal tot
waanzin dreven (whoehaha). Alle 5 de Mixed deelnemers wisten tot in de finale te komen. Team Max
moesten na een felle strijd
genoegen nemen met een
zeer welverdiende 2e
plaats. Des te knapper als
je weet dat ze in de B-klasse meespeelden terwijl
beide jongens nog in de C
mee mochten doen qua
leeftijd. Ons P-team had
de hele dag alle wedstrijden met de maximale uitslag gewonnen en ook de
finale was geen probleem.
Jeuheueueue de eerste
plaats.
Proficiat aan alle deelnemers!

Patrick Wetzel
Piet van Thielplein 17
5741 CP Beek en Donk
tel. 0492 450693
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Jeugdcompetitie Mixed 3
Mixed 3 Kampioen in de E-klasse

Zondag 3 en 10 maart speelde Mixed 3 tegen De nummers 2,3,4 en 5. Het team begint langzaam een beetje
zenuwachtig te worden richting het einde van de
competitie. Dat is nergens voor nodig want jullie spelen steeds beter.

Allereerst 3 maart tegen
Gemert 3 en Con Brio 5,
de nummers 4 en 5.
Eerst tegen Gemert 3.
Sanne en Max hadden
geen problemen in de gemend dubbel (30-6). Lieke
Schepers en Michael een
klein beetje meer, maar
ook die werd gemakkelijk
gewonnen (30-19). De heren Jurriën en Max speelden een lekkere herendubbel en wonnen (30-7). Lieke Fransen en Sanne mepten er lekker op los (30-18).
Michael had iets meer
moeite met zijn single.
Maar nadat hij weer rustig
zijn eigen spel begon te
spelen, kwam het helemaal goed (30-23). Lieke
Schepers had een pittige
single en de stand ging op
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en neer. Met een paar
mooie punten nam ze uiteindelijk afstand en won
(30-26). Jurriën speelde
een hele goede single.
Lekkere diepe opslag en
dan kort of nog een diepe
bal. Heel knap gedaan
(30-6). Lieke Fransen
maakte het 8e punt en won
best makkelijk (30-16).
Daarmee weer 9 belangrijke punten. Daarna was
Con Brio 5 de tegenstander. Lieke Fransen en Michael begonnen lekker en
wonnen de eerste wedstrijd (30-13). Jurriën en
Sanne hadden nog minder
moeite. Het begon wat
stroef, maar daarna was
het zo gebeurd (30-9).
Max en Michael speelden
met de tegenstander en

zeer overtuigend wonnen
de heren (30-3). De beide
Liekes dachten daar anders over en verloren onverwacht door wat slordige foutjes. Geeft niets,
kan gebeuren. Soms speel
je van die wedstrijden dat
niets lukt. Ook dat hoort
erbij. De singles werden
overtuigend
gewonnen.
De heren Max en Jurriën
wonnen met ieder 30-4 en
de dames Lieke Schepers
en Sanne met ieder 30-16.
Zelfs dat hebben we al onder de knie, spelen op
exact dezelfde punten. 7-1
en dus 8 punten erbij. In
totaal weer 17 punten gewonnen vandaag. We
stonden al 18 punten voor
op Mierlo. Langzaam kunnen we gaan rekenen. Zeker omdat Mierlo 3 (de
nummer 2) gelijk had gespeeld. Op 10 maart hadden we 24 punten voorsprong. Als we aan het
eind van deze zondag 28
punten voorsprong hebben.........
10 maart dus tegen Mierlo
3 en Gemert 2. De nummers 2 en 3. Eerst de directe concurrent Mierlo 3.
Sanne en Michael hadden
moeite met de tegenstander. Af en toe slordig, maar
dankzij een eindsprint

werd er verdiend gewonnen (30-25). Lieke Schepers en Jurriën speelde
een mooie wedstrijd. Weinig fouten en op tijd de
punten pakken. Een mooie
overwinning (30-22). Max
en Jurriën hadden helemaal geen moeite en wonnen eenvoudig en verdiend
(30-9). De Liekes haalden
het vierde punt binnen
door net iets feller te zijn
dan de tegenstander. Hard
werken maar een mooi
punt (30-23). Dan de singles. Max speelde af en
toe wat slordig, maar dat
maakt hij weer goed met
hele mooie opgebouwde

punten. Daarmee het vijfde punt (30-10). Lieke
Fransen speelde een nagenoeg briljante single.
Heel mooie afwisseling
van kort, lang, links en
rechts. Een goede diepe
opslag als basis en een
dikverdiende overwinning
(30-19). Michael had weinig moeite en won eenvoudig (30-7). Een bevestiging dat Michael steeds
beter wordt. Sanne speelde een hele goede single.
Een diepe opslag en dan
haar beroemde korte balletjes, of een diepe slag
(30-17). Heel goed gedaan
en daarmee werd het 8-0.
We liepen dus 9 punten uit
op Mierlo. Een 4-4 in de
volgende wedstrijd zou al
voldoende zijn voor het
kampioenschap. Gemert 2
was de tegenstander voor
de
kampioenswedstrijd.
Sanne en Max speelden
een makkelijk gemengd
dubbel. Na de wissel
speelden ze naast elkaar
(zoals een herendubbel).
Dat was even wennen,
maar ook dat kunnen ze
prima (30-6). Lieke Fransen en Michael speelden
de wedstrijd van de dag.
Een hele spannende gemengd dubbel met een
fantastisch laatste punt op
29-29. Na veel strijd wonnen we dit belangrijke
punt. Knap gedaan! Jurriën en Michael hadden
minder moeite en wonnen
makkelijk (30-12). Jurriën

lekker fel aan het net en
Michael verstandig achter
in het veld. Een mooi systeem. Sanne en Lieke
Schepers hadden de eer
om het kampioenspunt te
maken. Inmiddels was er
veel publiek gekomen, wat
het extra spannend en
leuk maakte. De dames
kregen het niet cadeau. Ze
moesten er hard voor
knokken en er waren veel
spannende en mooie punten. Het liep lang gelijk op,
maar op het eind knokten
de dames zich naar de
overwinning door de tegenstander flink te laten
lopen. 30-28 en daarmee
KAMPIOEN. Dik en dik
verdiend!! Max en Jurriën
wonnen makkelijk hun singles en de Liekes verloren.
Maar wat maakt het uit.
Kampioen in de E-klasse
door een mooie 6-2 overwinning. De leuke felicitaties en lekkere snoepjes
werden met een brede
glimlach in ontvangst genomen. Een mooi spandoek voor ons en Mixed 6,
die ook kampioen werden,
maakten het feest compleet. Een geweldige zondag! Max, Jurriën, Michael, Sanne, Lieke en
Lieke: Jullie zijn allemaal
klasbakken!!! Ik vond het
heel leuk en mooi om jullie
ook dit jaar weer te begeleiden en te zien hoe goed
jullie zijn en hoeveel beter
je nog kunt worden. Groetjes van jullie trotse coach.
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Jeugdcompetitie Mixed 6
Mixed 6
kampioen in de
P-klasse

Vorig jaar begon het allemaal. Een nieuw team
werd samengesteld om
(op Meike na) voor het
eerst competitie te gaan
spelen.
Ze deden enorm hun best
maar kregen regelmatig
met 8-0 verlies om de
oren. Meike, Novi, Floortje, Brady, Koss en Nick.
Langzaamaan werden er
puntjes gesprokkeld. Ze
verloren nog wel, maar
niet meer met 8-0. Het
spelplezier bleef en de
kids werden steeds beter.
En aan het einde van het
seizoen werd zelfs gelijk
gespeeld tegen de nummer 2 en de nummer 3.
In het nieuwe seizoen
stopte Floortje jammer genoeg. Gelukkig wilde Kelly
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mee in het team komen.
Ons team is nog te jong om
in een hogere klasse te
spelen. Daarom wederom
de P-klasse.
Daar spelen ook Bakel,
Mixed 7 en twee Mierlo
teams. Met 5 teams wordt
een dubbele competitie
gespeeld. En het is te zien
dat ons vrienden al wat
meer ervaring hebben. Gedurende de eerste ronde
worden alle wedstrijden
gewonnen. Bakel (6-2) en
Mierlo 8 (5-3) blijke de
moeilijkste tegenstanders.
Zeker het team van Mierlo
8 is een heel taai team. Superaardige kids, dat wel,
veel talent ook trouwens.
Begeleiders Remy en Arne
moeten al goed nadenken
over tactische zetten en
wie tegen wie zal moeten
spelen voor maximale punten. Het team van Mierlo 8
wint bijna alles met 8-0.
Enkel tegen ons clubje
werd dus met 5-3 verloren.
De tweede ronde dan.
Mierlo en Mixed winnen
hun wedstrijden en staan
op een herfstachtige dag
weer tegenover elkaar.
Hele, hele hele spannende
wedstrijden. Een paar keer
moet een wedstrijd op een
29-29 stand worden beslist. Mixed blijkt wonderkinderen te hebben, want
er wordt met 8-0 gewon-

nen. Mixed staat voor het
eerst bovenaan!
Ronde 3. Weer allemaal
7-1 en 8-0. Mierlo 8 mist
een sterke speelster en
Mixed rolt de vrolijke Mierlonaren weer met 8-0 op.
Ondertussen doen onze
talentjes van Mixed 7 ook
enorm goed werk. Ze pakken veel punten en winnen
hun wedstrijden tegen
Mierlo 9 en Bakel. Het
komt regelmatig voor dat
ze een wedstrijdje winnen
tegen Mierlo 8. Dank je wel
Mixed 7!!

En afgelopen zondag was
het dan zover. Met nog 4
wedstrijden te spelen in de
4e ronde konden onze zes
stuiteraars kampioen worden. Er moest twee keer

gewonnen worden met 1
keer minstens 6-2. Als dat
zou lukken dan zouden
onze vrienden niet meer in
te halen zijn.
De tribune werd bevolkt
door vrienden, bekenden,
ouders, opa’s en oma’s,
broers en zussen. Iemand
vertelde me dat de koningin ook wilde komen maar
dat ze geen parkeerplaats
meer kon vinden.
De eerste wedstrijd werd

gewonnen tegen
de andere Mixers.
En toen kwam de
kampioenswedstrijd. Tegen Bakel. Een bijzonder
team met spelers
van allerlei pluimage.
Groot,
klein,
paardenstaart, vers uit bed
haar en strak gekamd met bril.
Koss en Novi en
Nick en Kelly gingen gespannen
het veld in, maar
dat was nergens
voor nodig. Ze
wonnen hun wedstrijden. De HD
van Koss en Brady was een spannende wedstrijd
om te zien en het
ging enorm op en
neer. Maar gelukkig wisten de
Mixedmannen de
overhand te houden en ze haalden het
derde punt binnen. Het DD
van Kelly en Meike is altijd
een mooie wedstrijd om te
zien. Ook nu weer. Ze
vochten voor wat ze waard
waren en dat bleek voldoende om het vierde punt
binnen te halen. Nick is
een man die dwars door je
heen kan kijken. En kan
slaan trouwens. Met de
tong in de wang en krachtige slagen haalde hij het
5e punt binnen.
Zoefzoef Novi kon niet

wachten om de baan op te
sprinten. We hebben Novi
al regelmatig vast moeten
binden om haar energie in
te tomen. Picachu Novi
sprintte de baan op en zelf
een hogesnelheidscamera
kon haar bijna niet volgen.
De scheidsrechter kon het
nauwelijks
bijhouden.
Maar Novi haalde punt 6
binnen. Brady was helemaal hersteld van zijn verkoudheid en hij maakte

korte metten met zijn korte
tegenstander. En tenslotte
Meike. Ze wil stoppen met
badminton om zich op
haar hockeycarrière te
gaan richten. Dat is jammer voor ons maar leuk
voor de hockeyclub. Ze liet
zien dat ze wel klein is
maar niet bang. Ook Meike
duwde door en zodoende
werd de wedstrijd prachtig
gewonnen.
Mixed 6 werd kampioen!
Proficiat Meike, Kelly,
Novi, Koss, Brady en Nick
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Mixed 1 had zich in de eerste helft van de competitie
weten te plaatsen voor de
A-klasse, onze doelstelling
was dus al bereikt. In de
tweede helft van de competitie spelen we twee keer
tegen Bakel en BCV’73,
twee teams waar we nog
niet van gewonnen hadden.
27 Januari speelden we
onze eerste wedstrijd, tegen BCV, in de Veka-hal.
Maar wat een rotzaal is dat
zeg, afgeschaafde knieën
door de te gladde vloer en
voor elke opslag wachten
totdat er eindelijk niemand
meer door de baan loopt
vanwege een gebrek aan
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ruimte tussen de banen.
Niet fijn.
Een ander irritatiefactortje
was één van de dames van
onze tegenstander, het ietwat steviger gebouwde
meisje met haar veel te
kleine broekje dat ook nog
eens verkeerd om zat, had
blijkbaar een bril nodig
aangezien ze minstens vijf
keer een duidelijk punt van
ons aan zichzelf toekende.
Maarja, ondanks deze omstandigheden hadden we
best gelijk kunnen spelen
of zelfs kunnen winnen, helaas lukte dit niet en werd
het 5-3 voor BCV.
Even terugkomend op de
titel van dit stukje, dat heeft
niet zoveel te maken met
de competitie, maar met de
leuke dag die we zondag
24 februari gehad hebben.
Midden in de winter besloten we met ons team een
dagje te gaan zwemmen
als een soort van teamuitje. Na het zwemmen natuurlijk nog lekker wat eten,
dus was het plan om met

de bus naar de McDonalds
te gaan. Goed plan! Totdat
we onze bus gemist hadden en dus lekker lang buiten in de sneeuw konden
wachten. Het was een gezellige dag en we waren
helemaal klaar voor de volgende competitiewedstrijd.
Na een soort van winterstop waren we op 10 maart
eindelijk weer aan de
beurt. Tegen Bakel, gelukkig wel gewoon in de Cityhall. Ons team was niet
helemaal op volle sterkte,
we begonnen de wedstrijd
zonder Veerle, die naar
één of ander concert was.
En ook Bas (van Lieshout)
moest na de gemengd
dubbel stoppen wegens
pijn in de rug. De taak aan
Marieke, Anke, Daan & mij
om de punten te halen. We
haalden maar 2 puntjes,
de gemengd dubbel van
Marieke en mij en de single van Daan werden gewonnen.
Door uw inmiddels vaste
verslaggever, Bas Fransen

De eerste wedstrijd die gespeeld werd was een uitwedstrijd tegen Mierlo 2.
Nou dit ging niet van een
leien dakje. Volgens mij
moesten onze sterren nog
ontwaken, cq opstarten
(warm worden). De eerste
6 partijen werden verloren.
Er was nog enige kans om
een dames enkel te winnen. Deze werd gespeeld
door Ilona en net verloren
met 26 -30. (Jammer maar
helaas). Nou, ze waren
warm en de laatste twee
partijen werden gewonnen.
De DD van Kristie en Ilona
was spannend, 30-28.
Sjoerd speelde zijn herenenkel ook goed uit, 30-24.
De einduitslag was dus
2-6 voor Mierlo.
De tweede wedstrijd die
gespeeld werd een thuiswedstrijd tegen BCAB 1.
De vorige wedstrijd van

ons tegen BCAB werd met
7-1 verloren. (Volgens
Tonny mijn medecoach).
maar ze waren goed opgewarmd, onze sterren.
De eerste partij werd verloren, het was de GD van
Ilona en Nol. Vervolgens
ging het heel goed. De volgende 4 partijen werden
gewonnen. GD van Sjoerd
en Kristie, HD van Sjoerd
en Nol, DD van Kristie en
Ilona en de HE van Nol.
Nol speelde de sterren
van de hemel, het was een
schitterende partij. Hierna
werden de drie laatste
partijen verloren. De DE
van Kristie, de HE van
Sjoerd. Sjoerd deed echt
goed zijn best, maar zijn
tegenstander was opper-

machtig. De DE van Ilona
begon heel goed in het
voordeel van Ilona, maar
op een gegeven moment
zat ze er geheel doorheen.
Maar 4-4 is tenslotte toch
een hele mooie score ten
opzichte van de eerder gespeelde wedstrijd.

Jeroen de Kort images

Mixed 1 mist de
bus

Jeugdcompetitie Mixed 2

Jeroen de Kort images

Jeugdcompetitie Mixed 1

Hopelijk zijn onze sterren
de volgende week wel
warm en scherp zodat we
de volle winst kunnen pakken. We zullen zien.
Groeten Dirk-Jan Spierings Coach Mixed 2.
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Jeugd Mixed 4 knalt ertegen!!!
Op zondagochtend 17 februari 2013 trad Mixed 4 weer
aan in de Vekahal in Helmond voor de jeugdcompetitie. Met twee teamleden op vakantie en deze ochtend
één teamleider in plaats van twee werd het een druk
programma voor Calvin, Nick, Anne, Robin en teamleider Ton. Maar daar draaien ze hun hand niet voor
om.
De eerste wedstrijd van die
ochtend speelden we tegen Con Brio 6. Ook die
waren met z’n vieren, dus
de
krachtsverhoudingen
waren eerlijk verdeeld. De
kids hadden lekker warm
gespeeld en ze begonnen
dus goed aan de wedstrijd.
In de eerste gemengd dubbel speelden Calvin en
Anne (dit keer vanzelfsprekend Slaets omdat Van de
Laar op vakantie was).
Vanaf het begin namen zij
een voorsprong van 5 punten en die bouwden zij verder uit. Uiteindelijk werd de
winst met 31-21 binnengehaald. Ook Robin en Nick
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speelden prima. In hun
wedstrijd ging het lang gelijk op, maar tegen het einde van de partij nam ook dit
koppel afstand van de tegenstander. Met 30-24
kwam Mixed op een mooie
2-0 voorsprong. De herendubbel was een echte thriller. Er zat alles in: prachtige
rally’s, tactisch spel, geweldige punten en uiteindelijk
won Con Brio met 30-29.
De gezusters Anne en
Robin lieten het niet zover
komen en wonnen hun damesdubbel met 30-17. We
kregen regelmatig extra
banen zodat op een gegeven moment Calvin en Nick

tegelijk aan het enkelen
waren. Ook hier lieten de
kids geweldig spel zien en
was duidelijk te zien hoeveel ze dit seizoen alweer
vooruit zijn gegaan. Helaas
moesten beide heren de
winst aan de tegenstander
laten. Tussenstand: 3-3.
Ook de laatste twee singles werden tegelijk gespeeld. Anne begon iets
eerder een speelde super.
Op het laatst werd het nog
even spannend, want op
een 29-21 voorsprong
kwam de tegenstandster
nog goed terug. Maar op
26 punten vond Anne het
genoeg en maakte de partij af. Robin was in haar

Jeroen de Kort images

Jeroen de Kort images

Jeugdcompetitie Mixed 4

hun gemengd dubbel met
30-27, Anne en Nick maakten het nog spannender
door met 30-29 te verliezen en daarna deed Nick
dit kunstje nog eens dunnetjes over in zijn herendubbel met Calvin door
ook met 30-29 te verliezen. Zo goed als we de vorige wedstrijd begonnen
(qua punten dan), zo slecht
begonnen we nu. Maarrrrr…..het spel was weer
fantastisch. Vooral het
teamwork en de inzet deden de teamleider van

dienst met een brede glimlach op de mond toekijken.
Vanaf die eerste drie wedstrijden waarin de kids alles gegeven hadden was
het verzet gebroken. Alleen Calvin boekte nog
een schitterende overwinning (30-14) in zijn herenenkel. De anderen konden
het niet bolwerken in hun
partijen. Het verlies van
7-1 was enigszins geflatteerd maar we gingen met
een zeer goed gevoel naar
huis. Op naar de volgende
wedstrijden.

Mixed 4 maakt grote sprongen

ders, die erg druk waren
en continu met elkaar en
tegen Nick en Ties stonden te kletsen, begonnen
sterk. Nick en Ties waren
een beetje onder de indruk
van hun geklets en konden
zich niet goed concentreren. Na de wissel bij 15
ging het echter een stuk
beter en verdween de
voorsprong van de tegenstander als sneeuw voor
de zon. Ze werden erg zenuwachtig toen Nick en
Ties van 29-19 tot 29-27
terugkwamen. Maar de inhaalrace kwam net te laat
zodat het punt naar Phoenix ging. Klasse gespeeld!
Anne en Robin hadden
minder
moeite in hun Damesdubbel. Met goed spel en
vooral veel mooie netdrops
werd de winst eenvoudig
binnen gehaald (30-19).

partij inmiddels goed op
dreef. Ze liet haar tegenstandster, die ruim 3 jaar
ouder is, alle hoeken van
het veld zien. En met 30-10
sloeg ze het beslissende
punt binnen. Een 5-3 winst
was een terechte uitslag.
De tweede wedstrijd traden we aan tegen Mierlo 4.
Een goede tegenstander
met inmiddels ervaren spelers en speelsters. In de
eerste drie partijen was de
spanning om te snijden.
Calvin en Robin verloren

Op zondag 3 maart 2013 speelde de jeugd van Mixed
4 de voorlaatste competitieronde. Deze keer weer in
de vertrouwde Cityhal en, nieuw dit seizoen, in de
middag. Met een licht gehavend team wisten ze toch
grote prestaties te bereiken.
Om 13.00 uur was Phoenix
4 de eerste tegenstander.
Vandaag moesten Anne
(van de Laar), Robin, Ties
en Nick de klus klaren. Calvin had zich helaas ziek
moeten afmelden en onze
andere Anne (die van
Slaets) deed mee aan een
HipHop danswedstrijd. Met
haar dansgroep Movixx
haalde ze een keurige 4de
plaats tijdens de wedstrijd
in Beuningen. Maar badminton zat er dus niet in die
dag. We hadden meteen
twee banen ter beschikking dankzij de voortreffelijke wedstrijdleiding in
handen van niemand an-

ders dan onze eigen Wendy Verbrugge. Dus zowel
Robin en Nick als Anne en
Ties moesten meteen aan
de bak. Beide gemengd
dubbels verliepen zeer
goed en waren bijna een
kopie van elkaar. Steeds
hielden ze een lichte voorsprong op de tegenstander en Robin en Nick wonnen met 30-21, Anne en
Ties lieten de tegenstander 2 puntjes meer maken
(30-23). En dus was het
2-0. Een goed begin is…
Volgende partij: Herendubbel. Nick en Ties
speelden een geweldige
wedstrijd. De tegenstan-
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Tussenstand: 3-1 na de
dubbels. Nick mocht vervolgens aantreden tegen
de drukste van de twee heren van Phoenix: Ad. Hij
zou ook Adje kunnen heten, zou hem goed staan
die naam. Nick speelde
zoals we hem kennen, vol
energie. Als je als tegenstander denkt dat je het
punt binnen hebt denkt
Nick daar anders over. Hij
gaat door tot het gaatje. Ad
werd er horendol van en
Nick bleef uiterlijk erg cool.
Met geweldig spel won hij
dan ook met 30-27. Zijn
eerste winst in de single dit
seizoen. Wat een prestatie! Anne was ondertussen
begonnen aan haar da-

mesenkel. En zoals we van
Anne gewend zijn speelde
ze heel bekeken. Ze vindt,
zoals ze zelf zegt, de single ook de leukste partij
om te spelen. “Dan kun je
het helemaal zelf doen”. En
dat deed ze. Ze won overtuigend met 30-19. Hiermee was winst veiliggesteld. Ties speelde in zijn
herenenkel een geweldige
wedstrijd tegen de andere
heer van Phoenix. Bij de
service leek het alsof hij
een bril nodig had. Heel
apart. Ook dit was weer
een spannende wedstrijd
en de beste wedstrijd van
Ties dit seizoen. Helaas
kwam hij net tekort, 30-23.
De laatste wedstrijd was

gereserveerd voor Robin.
Ze speelde tegen een
nieuwe dame van Phoenix
waarvan wij niet precies
weten hoe oud ze was. Wij
denken zelf dat ze 14 is.
Vier jaar verschil met
Robin dus. Toch zag je
daar niets van terug in de
verhoudingen in het spel.
Het was super spannend
en echt een hele mooie
wedstrijd. Het werd uiteindelijk 30-29…voor Phoenix. Daarmee wonnen we
met 5-3. Knap gedaan!
De tweede wedstrijd speelden we tegen titelkandidaat Mierlo/Bakel 5. Om
een lang verhaal kort te
maken: we verloren met
8-0, simpelweg omdat ze
te sterk waren. Alleen
Robin kwam dicht bij een
punt voor Mixed. Ze verloor haar single met 30-28,
weer een mooie en spannende partij.
Al met al hebben we een
prima
competitiemiddag
gehad waarin we duidelijk
hebben gezien dat alle
spelers in ons team dit seizoen grote sprongen hebben gemaakt. Op 7 april
a.s. spelen we onze laatste
wedstrijd tegen Helden, de
andere titelkandidaat. Voor
ons staat er niets meer op
het spel, dus we kunnen
vrijuit spelen.
Groetjes, de jongens en
meiden en teamleiders van
Mixed 4
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Jeugdcompetitie Mixed 7
Laatste wedstrijd
van Mixed 7

Mixed 7 heeft op zondag
10 maart hun laatste wedstrijden gespeeld. Lana
was er helaas niet bij en
dus mochten Noah, Andrew, Olaf en Pleun, onder
leiding van Diana en Angela gaan proberen nog
wat punten te halen. Mixed
7 staat nu op een derde
plek en zal goed zijn best
moeten doen om die te behouden.
De eerste wedstrijd was
tegen titelkandidaat Mixed
6. Zij speelden de sterren
van de hemel en wonnen
alle partijen op één na. De
eerste gemengd dubbel
was voor Mixed 7. Pleun
en Noah wisten knap te

winnen van Novi en Brady
met 30-28, knap werk
hoor! De tweede partij
werd gespeeld tegen Mierlo 9. Hier werd een aantal
wedstrijden meer gewonnen. Onder andere de gemengd dubbels en de damesdubbel werd gewonnen.
Pleun en Olaf wisten ook
hun singels te winnen. Na
afloop was het ‘groot’
feest. We hebben de twee
kampioenen in het zonnetje gezet. En op welke plek
we eindigen in de competitie is nog even afwachten.
Er zijn drie teams die ieder
nog twee wedstrijden moeten spelen

Jeugdcompetitie Mixed 5 03-03-2013
Mixed 5 stijgt
plek in ranglijst
Voordat we vertrekken
naar Helmond wordt er nog
even nagekeken hoe we
ervoor staan op de HBBsite. Niet veel mensen hebben in de gaten dat we op
de derde plaats staan, met
maar 3 puntjes onder koploper ConBrio 8 en 1 puntje
onder Boemerang 1. Het
zal dus wel weer een spannend dagje worden.

De eerste wedstrijd tegen
ConBrio 8 daar kunnen we
heel kort over zijn het werd
7 - 1 voor ons. Elke keer
als de dames de baan afliepen was het - goed
teamwork - simpel - ging
lekker - jeetje wat begonnen we slecht, maar toch
gewonnen. 8 Puntjes erbij
in de standenlijst.

nen ernaast goed in de
gaten gehouden. Yes, we
lopen één punt in op ConBrio8 en helemaal joepie
Boemerang 1 heeft verloren. We staan tweede.

De hele wedstrijd werd
door teamleidsters Marian
en Carolijn de beide ba-
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De tweede wedstrijd moesten we tegen Mierlo 6.
Wouw, daar zat een nieuw
meisje bij en die was sterk.
Helaas hebben we de 3
wedstrijden waarin zij
speelde verloren. Maar de
rest gelukkig gewonnen. 5
- 3 voor ons, dus in de
standenlijst 6 puntjes erbij.
Spannend .... wat hadden
onze concurrenten gedaan? Pfff die waren nog
niet klaar met spelen. Maar
ze hadden nog geen verliespunten. Stel dat ze beide met 8 - 0 winnen. Dan

zouden we op de tweede
plaats staan. En deze standen bleken later ook de
eindstanden te zijn.

Programma en uitslagen
Uitslagen Jeugdcompetitie

Conclusie: We zijn opgeschoven naar de tweede
plaats, maar we hebben
wel een beetje terrein verloren tov de koploper. Die
staan nu met 5 puntjes
voor. En we hebben een
hijgende Boemerang 1
achter ons aan. 24 Maart
moeten we in supervorm
zijn. Dan moeten we gaan
vlammen
tegen
deze
teams.

Programma maart - april

27-01-13

Mixed 1- BCV 73 1

3-5

17-02-13

Mixed 4 - Con Brio 6

5-3

City

Mierlo 4 - Mixed 4

7-1

24-03

Mixed 7 - Mierlo 9

6-2

03-03-13

Standenlijst jeugd

Team

bn

A

9.30

Mixed 1 - BCV 73 1

9

E

9.30

Mixed 3 - BCV 73 2

15

Bakel 2 - Mixed 7

3-5

E

11.15

Mixed 3 - Gemert 3

14

Mierlo 2 - Mixed 2

6-2

G

9.30

Boemerang- Mixed 5

12

Mixed 2 - BCAB 1

4-4

G

11.15

Con Brio 7 - Mixed 5

11

Gemert 3 - Mixed 3

1-7

F

9.30

Helden 2 - Mixed 4

1

Mixed 3 - Con Brio 5

8-0

G

9.30

Mixed 5 - Mierlo 7

11

Bakel 2 - Mixed 6

1-7

G

11.15

Mixed 5 - Con Brio 8

12

Mixed 7 - Mierlo 8

1-7

A

9.30

Mixed 1 - Bakel 1

4

Mierlo 8 - Mixed 6

0-8

E

9.30

Con Brio 5 - Mixed 3

3

Mixed 7 - Bakel 2

2-6

G

11.15

Mierlo 6 - Mixed 5

1

07-04

14-04

A-klasse

C-klasse

Mixed 4 - Phoenix 2

5-3

P

9.30

Mixed 6 - Mierlo 9

6

1

BCV,73 1

1

Con-Brio 2

8-59

1

Mixed 3

10-82

Mixed 4 - M.Bakel 5

0-8

P

11.15

Mixed 6 - Mierlo 8

6

2

Bakel 1

2

Gemert 1

10-58

2

Mierlo 3

10-57

Con Brio 8 - Mixed 5

1-7

3

Mixed 1

3

BCAB 1

8-44

3

Gemert 2

10-45

Mixed 5 - Mierlo 6

5-3

Bakel 1 - Mixed 1

6-2

Mixed 2 - Con Brio 1

7-1

Con Brio 2 - Mixed 2

7-1

Mixed 3 - Mierlo 3

8-0

Gemert 2 - Mixed 3

2-6

Mixed 7 - Mixed 6

7-1

Mierlo 9 - Mixed 7

2-6

Mixed 6 - Bakel 2

7-1

B- klasse

4

Mixed 2

10-35

4

Gemert 3

10-33

1

Mierlo 1

5

Mierlo 2

8-31

5

BCV,73 2

10-25

2

RBC 1

6

Helden 1

8-28

6

Con-Brio 5

10-24

3

Brabantia 1

7

Con-Brio 1

8-11

F-klasse

P-klasse

G-klasse

1

Mierlo/Bakel

14-100

1

Con-Brio 7

10-66

1

Mixed 6

12-102

2

Helden 2

14-100

2

Mixed 5

10-61

2

Mierlo 8

14-97

3

Mierlo 4

14-81

3

Boemerang 1

10-60

3

Mixed 7

14-42

4

Mixed 4

14-44

4

Mierlo 7

10-44

4

Bakel 2

12-38

5

Con-Brio 6

14-31

5

Mierlo 6

10-20

5

Mierlo 9

12-9

6

Phoenix 2

14-18

6

Con-Brio 8

10-15
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10-03-13

Scoringspercentages Meisjes

Jeroen de Kort images

E-klasse

kl. Tijd

Scoringspercentages Jongens

1

Novi Wieland

32/31

96,9%

1

Nick Meulensteen

24/24

100%

2

Kelly de Louw

26/23

88,5%

2

Michaël Hollanders

20/20

100%

3

Meike Schepers

26/23

88,5%

3

Max Wieland

20/20

100%
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GLIMLACH
GROEPJES
HEESWIJKDINTHER
JEUGDKAMP
JOKER
JUNI
KAMPEERBOERDERIJ
KAMPLIED
KAMPMATERIAAL
KAMPREGELS
KAMPSPULLEN
KAMPVUUR

SLAAPZAK
SPELLETJES
SPOOKTOCHT
SURVIVAL
THEMA
UDEN

VLAG
WEEKEND
ZAKLAMP
ZESKAMP
ZON

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 januari 2013 moet zijn:
Verknipt: Bij de foto van Marieke ontbreekt puzzelstukje 8 en bij de foto van Novi
ontbreken de stukjes 9,25 en 30.
Woordzoeker: Ganzendonck in den zeuvende himmel .

De winnaar van deze maand is: Quinty Zwolle

KUSSEN
LEIDING
LEUK
LOL
LUCHTBED
MOE
MIXEDJEUGD
MORTEL
MUGGENZALF
NACHTSPEL
NEERPELT
NISTELRODE
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Maak de puzzel en
mail de uitkomst naar
de redactie.
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