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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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De medewerkers
aan deze Minimiks:

Frans vd Waardenburg,
Toon Slaets, Peter van
Leuken, Jan Driessens, Rien
van Kessel, Lieke Fransen,
Sanne van Lieshout, e.v.a.

Op de voorpagina:

Boven: BC Mixed derde bij Kwizut. Op
de foto een gedeelte van de groep die
heeft meegedaan. (foto:Joost Duppen)
Onder: De nieuwjaarsreceptie
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Penm. Mascha Hoeks
Tel: 0492-841337
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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
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Ledenbestand
Dames Heren
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Gestopt:			
			Koen Breijnaerts

			Thea vd Bogaard

		
Spelend naar niet spelend:
			Ruud Rooijakkers
		
			

Van de redactie...

Totaal

Nieuw lid:
Anke van der Kruissen

		Agenda
2013
8 februari: Zaal gesloten voor de jeugd
24 februari: Teamtoernooi Bakel
07 april: Laarbeek toernooi
21 april: HBB jeugdkampioenschappen
10 mei: de zaal is dicht voor de jeugd, open voor
de senioren (vanaf 20.00 uur)
31 mei, 1 juni, 2 juni: jeugdkamp
28 juni: laatste badmintonvrijdag

We lijken net schaatsers. Maar dan andersom.
Bij goed weer zijn wij buiten bezig in het veld en bij slecht weer binnen op
de baan. En schaatsers….. juist, precies andersom.
Maar wat voor beide sporten geldt: materiaal is belangrijk, maar je komt
even goed vooruit met het “gewone” spul.
Toen ik de vorige eeuw met badminton begon, speelde ik met een racket
van het merk Pinguin. 16 kilo zwaar en een bespanning van Thibo bouwstaal. Niet kapot te krijgen. Heel wat prijzen mee gewonnen trouwens. In
die tijd speelden we met de shuttles van Carlton. De plastic shuttles met
een blauw randje. Goedendag, die gingen snel zeg. Regelmatig hoorde je
het pieuw zwief van een voorbijvliegend dopje wat probeerde om de geluidsbarriere te doorbreken. Het enige wat achterbleef was een plastic
shuttle rokje en een beteuterde badmintonner. We speelden met die shuttles net zo lang door tot dopje en rokje waren gescheiden. Scheurtjes in
het rokje konden ons niet deren. Die dagen zijn voorbij. Dat is maar goed
ook, want het badminton is er mooier op geworden nu de rally langer wordt.
De technische speler alsmede de smasher kan een partij winnen.
Zie verderop in deze mooie miks de verslagen van de wedstrijden. Leuk en
spannend. Of de standen op dit moment, we doen het goed. Of de jeugdpagina’s, ook al zo mooi. Het kan niet op, jong en oud, man of voruw, iedereen schrijft of leest in de Minimiks.
Ik ben zeer benieuwd hoe jij de Minimiks leest. Van voor naar achter, achter naar voor, beginnend bij puzzels, rechtstreeks naar de uitslagen? Of
misschien wel heel anders?
Hoe dan ook, veel leesplezier!
Arne

Noteer deze data in je agenda!

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

Van jullie voorzitter

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 18-122012

“De beste wensen” is een kreet die de afgelopen weken
weer door veel mensen is uitgesproken. En het is natuurlijk
altijd leuk om de beste wensen uit te delen en te ontvangen. Wat mij betreft mag je trouwens het hele jaar door
iedereen het beste wensen. Dat is wel zo gezellig en het
komt erg goed over. Waar dat in ieder geval regelmatig
gebeurt is bij onze vereniging. Vóór iedere wedstrijd wensen wij de tegenstander het beste, hopende dat hij of zij het net iets minder
zal doen dan jij… Kortom: sportiviteit met een gezonde wil om te winnen.
Mijn badmintonjaar is erg goed begonnen tijdens de nieuwjaarsreceptie van 4
januari jl. En ik weet dat veel mensen het met mij eens zijn dat het weer een
erg goed georganiseerde receptie was. Ik wil namens de vereniging nogmaals Hans Gerrits bedanken voor zijn geweldige bijdrage aan deze avond.
Anja, Rieky en Betsie hebben ons daarvan een heerlijk buffet voorgeschoteld.
Ook de champagne die door de BAC werd verzorgd smaakte prima en met
zo’n grote opkomst ben je als vereniging erg blij.
Net als afgelopen jaar heeft Mixed ook in 2012 weer meegedaan aan Kwizut.
Hierover heb je in de afgelopen Minimiksen regelmatig kunnen lezen. Een
verslag van deze dorpsquiz lees je verderop in deze editie, maar ik kan het
toch niet laten om alvast te verklappen dat wij dit jaar op de 3e PLAATS zijn
geëindigd. Een geweldige prestatie, zeker als er 112 deelnemende teams zijn.
Na de 10e plaats van 2011 zitten we dus in een stijgende lijn. Wat zal dat dan
in 2013 gaan worden…???
Ondanks het winterweer van de afgelopen weken staat het voorjaar alweer
voor de deur en daarmee ook weer een aantal leuke evenementen. Het
jeugdkamp komt steeds dichterbij, de kaderavond komt er weer aan en wie
weet wat carnaval ons gaat brengen.
Ik wens iedereen nog maar eens een keer het beste, maar het beste maak je
er vooral zelf van!
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:
•Brief van de gemeente
Laarbeek met de mededeling dat de zaal op vrijdag
16/12 niet beschikbaar is
vanwege de kerstshow van
de rollerclub.
•Brief van Vierbinden met
een uitnodiging om mee te
doen met de vrijwilligersactie.
•Mail van Ganzeveer waarin
het Laarbeek toernooi wordt
aangekondigd. De datum is
7 April.
Uitgegaan:
•Niets
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 22 November
2012
De notulen zijn met dank aan
Stan goedgekeurd.
4.Financien
•De lijst met advertenties is
bijgewerkt, Het merendeel
van de rekeningen is reeds

betaald.
•De Rabobank heeft gebeld
met Mascha omtrent het incassocontract.
Hiervan
moeten een aantal voorwaarden worden aangepast, er is daarom door de
bank een nieuw contract
opgesteld.
5.Ledenbestand
•Gestopt: Thea v/d Bogaard
en Koen Breijnaerts.
•Van SL naar NSL: Ruud
Rooijakkers
•Nieuw: Anke van der Kruissen
6.Commissies
Recr. -Niets.
JC:
-Sinterklaas is prima
verlopen, alle kinderen, zowel jong als oud, waren fanatiek en enthousiast.
Red: -De nieuwe Minimiks
ligt 21/12 in de zaal.
Bac: -De nieuwjaarsreceptie is op 4 Januari. Het afkopen is geregeld, kosten 15
euro Het buffet wordt weer
verzorgd door de dames olv.
Anja.
WEBSITE: -We vinden dat
de sponsorpagina niet naar

behoren werkt. Sponsoren
moeten gemakkelijker kunnen worden aangeklikt. Eigenlijk zou die moeten worden als voorheen. We gaan
proberen dit zsm op te lossen.
7. Nieuwe sporthal
-In Januari wordt Ton gebeld
voor een afspraak (samen
met Ruud) door de gemeente Laarbeek.De opening van
de nieuwe sporthal biedt
wellicht ook kansen om iets
te doen aan ledenwerving,
bijvoorbeeld via een ludieke
actie.
9. Rondvraag
De volgende vergadering is
op donderdag 24 Januari bij
Anja.
10.Sluiting
Ton sluit de vergadering om
22.00 uur.

In Memoriam
Onlangs ontvingen wij het droevige bericht dat
Jan Scheepers op 28 december 2012 is overleden. Wij herinneren Jan als een fijne en goede
trainer.
Hij was de opvolger van Igo Jongen en was trainer van 1988 tot eind 1992.

Tiny Verbrugge
Hein van Vijfeijken
Tim Lahaije
Maridy Daems
Maarten Maas
Kelly de Louw
Ilona Snijders
Paul van der Vegt
Anke van der Kruissen

29-jan
1-feb
2-feb
3-feb
3-feb
5-feb
7-feb
11-feb
12-feb

Quinty Zwolle
Theo Mouris
Inge van Lieshout
Lieke Verschuren
Marja Bouw
Sandra Driessens
Tamara Cornelissen
Bas van Lieshout
Toon Boetzkes
Stan van der Heijden
Roger van Lieshout
Anke van Dijk
Ellen Minten
Robert Verbrugge

20-feb
21-feb
23-feb
25-feb
26-feb
26-feb
1-mrt
1-mrt
2-mrt
2-mrt
5-mrt
6-mrt
6-mrt
7-mrt

Allen van harte gefeliciteerd

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

Van onze trainer

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

Koppelstraat 1
5741 GA Beek en Donk
Tel. 0492-450195
s'maandags gesloten

Het nieuwe jaar is weer begonnen en velen hebben een goed
voornemen gedaan.
Een van die voornemens kan hardlopen zijn om de conditie op
te krikken of iets te doen aan het overgewicht.
Een mooi doel natuurlijk, maar ik verbaas me altijd over de mensen die tussen kerst en oud /nieuw de bevlieging hebben om te
gaan hard lopen.
Je ziet ze in allerlei vormen, meestal ziet het er niet uit!
Het begint al met goede schoenen, kleren en begeleiding .
Hierin zijn natuurlijk ook trainingen voor als je lopen echt leuker gaat vinden.
De mensen die daarin les geven hebben ook een opleiding gehad om je blessurevrij te
laten sporten. Want heel vaak zie je dat je begint en dan krijg je ergens last van, nou ja
hoe zou dat dan komen.
Als ondersteuning voor badminton is hardlopen natuurlijk een geweldig iets.
Je kunt er namelijk je conditie mee op peil houden en natuurlijk uitbreiden.
Vergeet niet dat je niet al te lang gaat ,want dan maak je een verkeerde spieropbouw.
Je gaat dan heel slome en trage spieren aanmaken die voor een lange inspanning
kunnen zorgen. Het beste is daarom interval, korte snelle loopoefeningen, afwissend
met wandelen.
Even nog over dat overgewicht, zorg dat je met mate eet, ook al is het lekker.
Je wordt niet dik van wat je te veel eet tussen kerst en oud en nieuw…….maar je wordt
wel dik van wat je te veel eet tussen oud en nieuw.

Trainingsschema senioren 2012-2013
Maand
Januari
Februari
Maart
April

20.30 - 21.30 uur
Team 1, 2, 3 en 4
Team 5, 6, 7 en 8
Team 1, 2, 3 en 4
Team 5, 6, 7 en 8

21.30 – 22.10 uur
Team 5, 6, 7 en 8
Team 1, 2, 3 en 4
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.

Als dank daarvoor werd
hem een oorkonde uitgereikt ‘in de orde van de
gouden shuttle’.
De twee wethouders van
Laarbeek, de heren Briels
en van Vijfeiken, reikten
Jan namens het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente
Laarbeek ‘de vrijwilligerspenning Laarbeek’ uit. De

redactie (Jan en Rien) legden hun werk als redactie
neer en werden voor de 30
jaar namens de vereniging
bedankt.
De carnavalsavond bij
Mixed is erg rustig met 4
bezette banen bij de senioren. Op de laatste vrijdag
van de maand komt de eerste Minimiks uit van de
nieuwe redactie die voor
de maand JANuari ‘Rienimiks’ wordt genoemd. Er
wordt begonnen met graafwerkzaamheden voor de

nieuwe sporthal. Op de
website worden de bouwwerkzaamheden van de
sporthal bijgehouden door
middel van foto’s. Rien begint met het uitpluizen van
het Mixedarchief om de
geschiedenis van de vereniging te herschrijven.
Februari
De geschiedenispagina op
website wordt aangevuld
met het ontstaan en ontwikkeling van de jeugdcommissie.
Ruud Fransen, vrijwilliger van het jaar.

Januari
Nog voor de eerste clubavond van het nieuwe jaar
komt het trieste bericht dat
Joke (van de kantine) is
overleden. De Oudejaarsbijeenkomst was een bijzondere. Jan stopte met
zijn werk voor Mixed en
dus ook voor de jeugd.

Mixed 3, Sjoerd, Veerle, Marieke, Bas,
Anke en Bas kampioen D klasse jeugd.

BC Mixed
JAAROVERZICHT 2012
(door Rien van Kessel)

April
Op 7 april hebben de vrijwilligers van Mixed hun kaderavond waarop Ruud
Fransen wordt uitgeroepen
tot vrijwilliger van het jaar.
Mixed 4 (senioren) wordt
op 11 april kampioen en op
27 april worden de nieuwe
teams bekend gemaakt.
Mei
Noortje vd. Eijnde is 25
jaar lid van Mixed. Er wordt
een intern toernooitje georganiseerd en op 10 mei
wordt Mixed 5 kampioen.

Mixed 5, Ruud, Dorien, Yonne, Gert en Tim kampioen tweede klasse twee

Vanwege Dorpsfeesten in
Aarle Rixtel en de Hemelvaartvakantie is het op 18
mei wel heel erg stil in de
zaal (5 banen bezet – 10
mensen aan de bar). Eind
Mixed 4, Karlijn, Marije, Dorien,
Arne, Martijn, Deany, Ruud, Roger
en Marlie (niet op de foto). Kampioen Eerste klasse twee.

Jaaroverzicht

Maart
De eerste heipalen gaan
de grond in voor de nieuw
sporthal. Con Brio wint van
Mixed en is daarmee voor
de 7e keer kampioen van
de HBB. Een jeugdteam
speelt haar competitiewedstrijd in d’n Ekker met veel
aanhang. Op 25 maart
wordt het jeugdteam Mixed
3 kampioen in de D-klasse.
Rien maakt een stamboom
van de ontwikkeling van
het badmintonspel voor op
de website.

mei wordt het hoogste
punt van de staalconstructie bereikt van de nieuwe
sporthal.

Juni
Mixed 1 (Stan, Rene, Astrid en Ellen) wint Brabants
kampioenschap. De menuknoppen op de website
worden aangepast waardoor de navigatie duidelijker wordt. Mixed verspreidt
folders om nieuwe jeugdleden te werven. Inge van
Griensven stopt bij de
jeugdcommissie en wordt
door de jeugd bedankt
voor haar inzet en ontvangt de vrijwilligerspenning van de gemeente
Laarbeek.
De laatste vrijdag van de
maand sluit Mixed haar
seizoen af met een leuk
toernooitje en een buffetje
in de kantine. De vloer van
de sporthal wordt gestort.

Inge van Griensven ontvangt de vrijwilligerspenning van Laarbeek.

De Mixed-grill bij de familie van de Vegt.

Juli – augustus
Mixed houdt 6 weken vakantie

Oktober
De eerste activiteit van
deze maand is de feestavond, deze keer weer bij
de Tapperij. De algemene
ledenvergadering
spitst
zich toe op een contributieverhoging en een wijziging
van het huishoudelijk reglement.
November
Op 2 en 3 november worden de clubkampioenschappen gespeeld.
Angela van Gelder ontvangt de Barry van Heerwaarden sportiviteitsbeker.

Op 11 november vindt er
een interview plaats met
Ton en Ruud op Radio
Kontakt in het programma
Kontakt Cafe (samen met

BC Lieshout en Ganzeveer). De laatste vrijdag
van deze maand is ook de
laatste vrijdag van Thea
die achter de bar stond.
December
Enkele Mixedleden zijn
herstellende van een zware operatie. De zwarte
pietenavond voor de jeugd
is zeer druk bezet. Vanwege de kerstshow van de
Rollervereniging
houdt
Mixed in de kantine een alternatieve avond met spelletjes. Op 28 december is
de laatste speelavond van
BC Mixed.

DE JONG

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

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

Terrastab Nederland B.V.
Postbox 49
5740 AA Beek en Donk
The Netherlands

Clubkampioenschappen

De jaarlijkse feestavond bij de Tapperij

September
De Mixed-grill vindt traditioneel plaats bij de familie
vd. Vegt. Harrie en Pleunie
waren via skype even aanwezig (zijn op wereldreis).
Frans van Waardenburg
start als trainer bij Mixed
(is ooit als jeugdlid begonnen bij Mixed).

Auto en Motorrijschool

Vonderweg 11
5741 TE Beek en Donk
Tel.: 0031(0) 492 - 351077
E-mail: info@terrastab.nl

hebben voorzien was het
zo tegen drieën tijd om afscheid te nemen van Betsie, onze gastvrouw. Maar
niet voordat alles was opgeruimd en de vloer
schoon was.

Nieuwjaarsreceptie

Dat laatste werd verzorgd
door Stan die ons verraste
met zijn versie van Queen,
I want to break free. Helaas het schortje ontbrak……

De eerste vrijdag van het
nieuwe jaar, 4 januari, hebben we bij Mixed Nieuwjaar gevierd. Tot 22:00 uur
is er nog getraind en daarna met zijn alle aan de
borrel.
De BAC had voor een lekker glaasje champagne gezorgd en de dames (Ricky,
Anja en Betsie) hadden
voor een lekker buffet gezorgd. (geschonken door
Hans Gerritsen) Na een
korte toespraak van onze
voorzitter en het branden
van de sterretjes werd het
buffet geopend. Na de nodige drankjes werd het
toch wel tijd dat het buffet
leeggegeten werd, er waren namelijk een aantal
mensen die wilden darten.
Pas na twaalven was het
zover. Het dartterrein was
vrijgemaakt en konden de
‘darters’ aan de gang. Het

waren er nogal wat dus het
werd een potje ‘volgen’.
Stan, Ruud, Roger, Angela, Ad, Paul, Martijn, Ton,
Gert, en allen die vergeten
zijn in dit rijtje, mochten
meerdere malen proberen
om het rondje van de 18 te
raken; met dank aan Roger. Na een uurtje bleven
er drie personen over, zoals gewoonlijk Ruud en
Ton maar dit keer ook Roger dankzij zijn rondjes van
de 18. Na nog een paar

beurten moest Roger het
onderspit delven, wie er
uiteindelijk heeft gewonnen is de schrijver van dit
stukje niet meer bekend.
Na nog een potje 501 in
koppels was het uit met de
pret alhoewel, vaag komt
er weer naar boven dat er
toch wel drie partijen zijn
gespeeld. En degene die
het slechts kan tellen
mocht schrijven.
Na de jukebox van verschillende nummers te

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

Binnendijk 2
5705 CH HELMOND
Tel. 0492 - 544078

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

Kwizut 2012

Correspondentieadres:
PARTY RENT SERVICE
Postbus 884
5700 AW HELMOND

Verhuur van

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

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!

Dit jaar is het al vroeg dat
het vizier op Kwizut gericht
kon worden. Op de dag
van de Mixed Grill (in september) konden de teams
die een tip wilden hebben
al tussen 0:00 en 0:10 inschrijven.
Uiteindelijk
bleek dat BC MIXED als 4e
team ingeschreven was.
Na de inschrijving bleef het
een hele tijd rustig, eigenlijk tot enkele weken voor
de quizavond zelf. We hadden natuurlijk al een goede
basis als team van vorig
jaar. Toen werd namelijk
een verdienstelijke 10e
plek gehaald. Tijdens de
eerste editie van Kwizut
werd ook al gezegd door
Ton dat de tweede editie bij
Monika, Ton, Anne en
Robin zou zijn in hun verbouwde huis.
Locatie? Check. Deelnemers? De meeste perso-

nen die aan Kwizut meededen het eerste jaar hebben ook het tweede jaar
weer meegedaan, maar
de denktank van BC
MIXED bestaande uit

Mixed-leden en de Vrienden van BC Mixed (+aanhang) is uitgebreid met
een aantal jeugdleden,
Vrienden en twee Kwizuthonden.
De vrijdagavond voor Kwizut begon het alweer te

kriebelen bij iedereen en
werd al gepraat over de
doelstelling voor dit jaar. Er
werd gezegd minimaal één
plek beter dan vorig jaar.
Ikzelf was wat voorzichtiger en ik zei dat je er wel
rekening mee moest houden dat het deelnemersveld met zo’n dertig teams
gegroeid is ten opzichte
van het eerste jaar tot 112
teams. Een 15e plaats zou
al een hele prestatie zijn.
De tip kwam om 15:48u
binnen en kwam van Niels
Smits (ex-lid van BC
Mixed). Niels maakt deel
uit van de 5-koppige orga-

nisatie van deze dorpsquiz. Lonneke van Kaathoven, Nikki Barten, Ties
van Oorsouw en Pablo Alvarez zijn de andere vier
die voor het tweede jaar op
rij weer een prachtige quiz
in elkaar hebben gezet.

Toen ik de mail met de tip
ontving en deze doorstuurde naar alle BC MIXEDquizzers begon het langzaam aan ook bij mij te
kriebelen. Goh, wat had ik
er weer zin in! Voor de
mensen die geen tip hebben ontvangen, dit was de
tip: Tip: A. Zonder deze
drie A., trommelt het konijntje nie A.!
Ik was de persoon die het
quizboek op moest gaan
halen en ik was om 18:10u
in de Sparta ’25-kantine.
Daar stonden meer dan
honderd man te wachten
op het moment dat de
€12,= ingeruild konden
worden tegen een tas met
Kwizut-benodigdheden in.
Snel in de auto, hop hop,

op naar de Oranjelaan! Je
kan je voorstellen wat voor
chaos het was op Herendijk. Ik ging snel de tas afgeven (+ een kratje bier en
mijn iPad). Even de auto
omwisselen tegen mijn
fiets en terug naar huize
Slaets, zodat ik me ook
kon gaan storten op de
zeer diverse vragen.
Een greep uit de vragen:
Kan iemand vertellen wat
een Bröbbelke of een Pinteneuker is? Wat is het wereldrecord
verspringen?
Wie wist voor Kwizut dat er
een aardbeving in Japan is
geweest die bijna dezelfde
naam heeft als Canto? Wat
zat er in de Kwizut-tas vorig jaar? Wie werd eerste
bij het WK vrouwen sjouwen? Wat is het
antwoord
op
4x4+4x4+44x4? Vul een
sudoku verder
in. Welke voedingsstof
bederft
nooit?
Voor welk evenement in zijn
geboortestad
werd Geert Wilders
uitgenodigd en van wie
kreeg hij die uitnodiging? Welk
WK werd op 24
augustus 2012
gehouden
in
een Scandinavisch land.
Terwijl we aan

Ook dit jaar was er weer
een geheime opdracht en
deze keer was het de bedoeling om te gaan haken.
Ton kreeg eerst een instructiefilmpje te zien en
kon daarna bij de veel ervarenere Geri kijken hoe
het moest.

het stoeien waren met de
vragen, kwamen er op Radio Kontakt geluidsfragmenten en ook dat moesten we natuurlijk goed in
de gaten houden, want
een geluidsfragment missen is natuurlijk niet de bedoeling. Voor de “D’n hort
op”-opdracht gingen Hans
van Dijk en Peter van Leuken op pad. Eén van de
vragen bij deze opdracht
was hoe groot de parkeerplaats bij Lifestyle Center
Laarbeek was. Daar kan je
wel allerlei moeilijke berekeningen op los laten,
maar je kunt ook gewoon
thuis een landmeter gaan
ophalen.
De foto van de maand van
deze Minimiks heeft ook
alles met Kwizut te maken.
Je moest de Nachtwacht
nabootsen. Er werden uit
alle hoeken en kieren spullen gehaald om de Nachtwacht na te bootsen. Wat
vinden jullie van de sik van
Roel?

Rond 23.15u werd het vragenboek ingevuld en wel
weer ingeleverd in de kantine van Sparta en wat
bleek; we waren de eerste!
Bij Sparta waren de heren
van de Foute Vinylshow,
maar rustig napraten over
de quiz was echt wel voldoende voor mij en rond
03:00u ging ik naar huis en
Ton probeerde de Kwizuthonden nog even uitlaten.
Poe hé! Twee weken
wachten totdat de uitslag
bekend zou worden op de
feestavond. Met een afvaardiging van 23 leden
was BC MIXED goed vertegenwoordigd in de tent
bij Sparta ’25. De uitslag
werd als volgt bekend gemaakt: alle teams stonden

op een aantal schermen
en als je niet meer op het
scherm stond dan bleek je
niet de winnaar van Kwizut 2012 te zijn. Op het
moment dat Deany de tent
binnenkwam, viel zijn
team (Teugelders van
Ganzendonck) af (91e
plek red.). Het werd leger
en leger rond BC MIXED,
maar we bleven mooi
staan op het scherm. Zolang zelfs dat we bij de top
tien zaten. De evenaring
van vorig jaar was dus al
in de pocket, HOPPA!
Dat was ook het moment
waarop alle teams uit de
top tien naar voren in de
tent moesten komen, vervolgens zouden de nummers 3, 2 en 1 bekend
worden gemaakt. Ze begonnen met de nummer 3
en ik kan het wel spannender maken dan het is,
maar het staat al meerdere keren in deze Minimiks
vermeld, BC MIXED eindigde zeer verdienstelijk
als derde!
Ton was zo door het dolle

heen dat hij het podium opstormde en al springend
en juichend uit handen van
wethouder
Briels
de
cheque van €50,= in ontvangst nam. Dit leverde
hem op de voorpagina van
de Laarbeeker zelfs de titel
teamcapitain op.

Om de uitslag nog even
compleet te maken; de
winnaar van vorig jaar
Nummerke 3 werd tweede
en Ff denken werd eerste.

Mixed scoort tijdens de HBB Kampioenschappen
Tijdens een alsmaar witter
wordende zondag 20 januari 2013 werden in de Cityhal in Helmond de jaarlijkse HBB Kampioenschappen gespeeld. Mixed trok
er met een delegatie naartoe en ook de organisatie
was in handen van een afvaardiging van onze club.
Succes verzekerd?

Max van Riet en Bas Fransen doen dit jaar een maatschappelijke stage vanuit 5
VWO van het Dr. Knippenberg College. Naast de bekerwedstrijden organiseerden zij ook de HBB Kampioenschappen. Samen met
Ruud, Marlie en Dick zaten
zij achter de wedstrijdtafel.
Op wat opstartproblemen
na verliep het toernooi
voortreffelijk en zaten Max
en Bas als twee ervaren
toernooileiders achter de
tafel.
Voor Mixed hadden Johnny, Jan, Paul, Ruud(je),
Luc en Ton zich ingeschreven. Allemaal in de A-klasse, behalve de herenenkel
van Luc, die speelde hij in
de B-klasse. Luc werd uiteindelijk vierde en heeft
prima wedstrijden gespeeld. Die avond zou hij
Chinees gaan eten. Hoe

dat precies zit moet je hem
zelf maar eens vragen.
In de herenenkel haalden
Johnny en Ruud(je) de
halve finales. Ruud(je)
moest het daarin helaas
afleggen tegen Arthur
Martens en ook Johnny
kon helaas de finale niet
bereiken. Daan van Melick
was te sterk. In de wedstrijd om de derde en vierde plaats was Ruud(je) de
sterkste. Uiteindelijk werd
Arthur Martens van Con
Brio HBB Kampioen. Bij de
dames was er geen Mixed
deelname. Hier werd Nienke Houet van Ganzeveer
kampioen.
In de herendubbel haalden
twee koppels van Mixed de
halve finales. Paul en Ton
hadden de hele dag al problemen om in het eerste
deel van de wedstrijd foutloos te spelen en te sco

ren. Hierdoor wisselden de
regelmatig bij de 11 met
slechts 5 of 6 punten. In de
halve finale tegen Johnny
en Jan was dit nog erger: 0
punten bij de wissel. De
tweede helft van de wedstrijd was echter de hele
dag wel goed. Toch kon de
halve finale niet meer gewonnen worden en ging ze
op voor de derde plaats.
Het wedstrijd verloop tegen de gebroeders Van
Melick week niet af van de
rest van de dag. Bij de wissel 11-5, maar in de tweede helft kwamen ze zelfs
op matchpoint op 20-19.
Het mocht niet zo zijn. De
wedstrijd ging met 22-20
naar het duo van Ganzeveer.
Jan en Johhny hadden dus
(ongeslagen en met prima
spel) de finale bereikt en
troffen daar Arthur Martens en Rick van den Beek

Nienke houet (Ganzeveer) en Arthur Martens (Con Brio)
HBB Kampioenen2013

HBB kampioenschappen

van Con Brio. Daarin werd
het toch erg spannend
want ook zij stonden bij de
wissel ver achter: 11-4.
Toch kwamen ze goed terug en uiteindelijk trokken
ze met 23-21 aan het langste eind.
Het was een mooie dag,

met spannende en lekkere
wedstrijden. Organisatie
bedankt en hopelijk tot volgend jaar en dan met meer
deelnemers.
Namens het hele Mixed
team, Ton
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De website
Website BC Mixed
Deel 1: de homepage

In deze serie artikelen over
de website van Mixed worden telkens een of meerdere pagina’s belicht. Hiermee
hopen we de website bekend te maken onder de leden die daar niet op kijken
en aandacht te blijven
schenken aan degene die
daar regelmatig wel op kijken.
De website van onze vereni-

PEDICURE
A.R. MEIJERS
Voet- en schoenkundig

Heiakker 3 - Mixed 7

ging is te zien als je het volgende adres intypt:
www.bc.mixed.nl
Je komt dan op homepage die redelijk
actief is. In het kader van de competitie vind je er de
competitiewedstrijden van de jeugd en
de senioren. Wil je
een keer een wedstrijd gaan bekijken
dan vind je hier de
data van de diverse
wedstrijden.
In het kader aan de rechterkant zie je de stand van de
MixedManager. Leden hebben zelf een team kunnen
samenstellen en aan de
hand van de gewonnen
wedstrijden van die teamleden sta je al of niet bovenaan de lijst.
Daaronder staat de kalender. Door op een rood gekleurde datum te klikken zie
je wat er voor een activiteit

er georganiseerd wordt. Bovenin, onder de menuknop
algemeen, vind je de knop
‘kalender’. Als je daarop
klikt krijg je de kalender
weer te zien, maar nu kun je
door middel van de pijltjes
terug in de tijd of zelfs in de
toekomst kijken.
Tenslotte zie je onderaan
de homepage een blauwe
balk met reclame van onze
sponsors. Zij steunen de
vereniging door middel van
hun advertentie.
Bevind je je op een andere
pagina dan kun je altijd door
op het logo te klikken terug
naar de homepage.
Bovenin zijn een aantal menuknoppen aangebracht.
Wat die allemaal laten zien
komt in een volgend artikel.
Heb je opmerkingen en/of
vragen, laat het ons weten.
De websitecommissie,
Harrie en Rien
website@bcmixed.nl

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

door Peter van Leuken

der niet meewerken. Een
keer 21-13, maar ook een
keer 21-18. Jeroen had
ook geen moeite met zijn
single. 21-9 en 21-15. De
laatste single was voor
Tine en voor haar de eerste in lange tijd. Ontspannen werd dit een mooie
overwinning met 21-12 en
21-3.

We begonnen onze wedstrijd dat we ineens aan
kop van onze klasse staan.
Doordat er bij Mierlo 4 een
fout is gemaakt bij de
teamindeling werden de
uitslagen van een van hun
dames omgezet naar verlies. Voor ons betekent dit
dat we niet met 5-3 verloren, maar met 6-2 gewonnen hebben. En met de
nieuwe puntentelling heeft
dat een grote invloed op de
totaalstand.
Vandaag speelden we tegen Heiakker 3. Dit is een
team dat op de laatste
plaats van de competitie
staat.
De eerste GD van Max en
Inge werd met twee keer
21-11 gewonnen. Daarna
kwamen de veteranen van
Mixed 7 op de baan. Tine

en Peter hadden ook weinig moeite met de tegenstanders, 21-7 en 21-12.
De HD van Jeroen en Peter werd pas in de tweede
set spannend. Met 22-20
werd ook deze set gewonnen. Tussenstand 3-0. De
DD werd voor Inge en Tine
de eerste competitiewedstrijd samen. Tine was
vooraf niet gerust op de
uitslag maar dat was nergens voor nodig. Twee
keer 21-12 zorgden voor
een 4-0 tussenstand. Max
had zoals gewoonlijk weinig problemen met zijn
single wedstrijd en kon de
Mixed Manager competitie
weer twee walsbonussen
bijschrijven. 21-6 en 21-4.
Inge probeerde na eerder
met 21-11 (GD) en 21-12
(DD) de single te winnen
met twee keer 21-13. Helaas wilde de tegenstan-

Uitslag van de wedstrijd
8-0 voor Mixed 7. We kijken halsreikend uit naar de
kraker tegen Mierlo 4 op
17 januari. Op die dag kan
de beslissing wel eens
gaan vallen. Hoewel, met
dit puntensysteem weet je
het nooit. Het blijft spannend.

Mixed 8 - Mierlo 5

Mixed 8 begint het nieuwe
jaar goed met een overwinning van 6-2 op Mierlo 5.
Het verloop is als volgt:
Zoals gebruikelijk spelen
Annie en Toon het eerste
GD. Annie en Toon zijn al
vele jaren een goed koppel,
trouwens Toon en Annie
ook, maar dit heeft niets met
de wedstrijd te maken, dit is
louter toeval. Een GD spelen Annie en Toon pas vanaf
begin deze competitie en dit
gaat bijzonder goed. Er is
pas een wedstrijd verloren.
De eerste set gaat goed tegen elkaar op er komt zelfs
een verlenging aan te pas
maar de winst gaat met 2422 naar Mixed. De tweede
set was een kopij van de
eerste met het verschil dat
deze set met 21-23 naar
Mierlo gaat.In de derde set
laten Annie en Toon niets
meer aanbranden en pakken deze met 21-16. Een
goed begin van de wedstrijd.

door Toon Slaets

Het tweede GD van Betsie
en Theo verliep een stuk
makkelijker. Ze hadden vanaf het begin een groot overwicht en wisten dit zowel in
de eerste als tweede set
vast te houden wat blijkt uit
de setstanden 21-5 en 2113. Mierlo had voor een andere opstelling gekozen
voor wat betreft het HD dan
in de eerste helft van de
competitie maar Martin en
Toon waren niet erg onder
de indruk van deze aanpassing. Er was veel slagkracht
aanwezig bij Mierlo maar
weinig inzicht, waar Martin
en Toon goed gebruik van
wisten te maken ze pakken
de eerste set met 21-10. In
de tweede set zetten ze
vanaf het begin de tegenstander onder druk en ze
komen er niet meer onderuit, setwinst met 21-14 voor
Mixed 8. Inmiddels 3-0 voor
Mixed 8.
Ik maak nu even een uitstapje naar een ander team
van Mixed n.l. Mixed 3. Ik
zag onze Ton een wedstrijd
tellen van ‘’zunne maat’’
deze was aan het singelen.
Het was een geweldige
strijd daar de tegenstander
van Arne ook van formaat
was. Arne was in grote vorm
maar zijn tegenstander ook,
de kleinste fout werd meteen afgestraft. Beide trok-

ken alles uit de kast geweldig om te zien, de eerste set
gaat met 21-17 naar Arne.
De tweede met 18-21 naar
de man van Con Brio dus
een derde moest de beslissing brengen. Dit was wederom een bloedspannend
gebeuren, ik zag dat Arne
strak begon te kijken en dat
is een goed teken dan is hij
op z’n best, beide trokken
wederom alles uit de badmintonkast maar de meer
ervaren Arne wist de set te
winnen met 22-20. Mooi om
te zien dat wat ooit in Boering is begonnen uit kan
groeien tot groot badminton,
ik heb hem nu al genoeg de
hemel in geprezen dus tijd
om te stoppen en terug te
gaan naar Mixed 8, proficiat
Arne.

Het DD was een aangelegenheid met Annie en Anja,
deze hebben nog niet met
elkaar gespeeld en dit was
aan hun spel te merken. Ze
moesten nog aan elkaar
wennen en daar maakten
de Mierlo dames gretig gebruik van. De Mierlo dames
waren sterker en pakten
beide sets met 15-21 en 1321. Theo moet steeds het
eerste HE spelen en krijgt
steeds de beste single speler van de tegenstander tegenover zich, ook deze keer.
In het begin kon Theo aardig
meekomen maar gedurende de wedstrijd moest hij
steeds meer punten prijsgeven, ook deze partij gaat
naar Mierlo met 15-21 en
13-21. Het positieve is dat
Theo elke keer voor 100%

gaat en dat het ook een
keer gaat lukken, let maar
op.
Betsie was er niet gerust op
zei ze voor de wedstrijd,
maar dat kleine beetje onzekerheid verdween al snel.
Ze kan veel meer dan ze
denkt. Er niet gerust op zijn
en dan 21-10 en 21-10 gaan
winnen, zo kan het wel
weer Betsie volgende keer
weer ongerust zijn als het
enigszins kan proficiat met
je overwinning.
Martin heeft zijn HE pas
een keer verloren en wel de
laatste wedstrijd tegen
Dommelen. Er was wat
recht te zetten en dat deed
hij dan ook. Zijn tegenstander was echt een maatje te
klein, jammer voor hem
maar daar kunnen we niet

mee zitten met 21-8 en 21-4
gaat de partij naar Mixed8.
Als laatste speelt Anja het
DE, het is de eerste keer dat
Anja een enkel speelt na
haar knieoperatie dus wel
wat spanning op de wedstrijd; hoe zou het gaan?
Het gaat meer dan voortreffelijk, Anja neemt al snel de
leiding en weet de partij
naar haar hand te zetten. Ze
wint de eerste set met 2112. Na een paar kleine spelaanwijzingen begint ze aan
de tweede set. Deze loopt
nog beter en met 21-7 pakt
ze haar tegenstandster in,
prima gedaan Anja proficiat
met deze overwinning.
Al met al een mooie badmintonavond met succes
afgesloten.

Mixed 8 - Someren 3
Op de vroege ochtend van
zondag 13 januari waren
aanwezig:
Anja,Betsie,Martin,Theo en
Toon, Annie was wegens
griep afwezig.(bij deze beterschap Annie)
Nadat Martin als toerist geheel Helmond heeft doorgereden komt deze toch nog
net op tijd aan in de Vekahal, hij wist niet dat Helmond
zo groot was.
De eerste partij was het GD,
ditmaal met Anja en Toon,
dat het een moeilijke partij
zou worden was al snel duidelijk, beide teams stonden
elkaar niets toe. De eerste
set gaat naar Mixed met 2220. In de tweede set waren
de Somernaren wat sterker
en wisten te winnen met 1521. De derde set gaat weer
mooi gelijk op, maar toch
neemt Someren afstand die
niet meer in te halen is en
pakken deze set ook dit keer
met 15-21. Een mooie partij
met een goed spelende
Anja, maar Someren was
een klein beetje beter, helaas.
Het tweede GD met Betsie
en Theo heeft een heel ander verloop, de Mixers pakken vanaf het begin het initiatief en zijn duidelijk de betere partij de eerste set gaat
naar Mixed met 21-12. In de
tweede set nemen ze geen

genoegen met 12 tegenpunten en slaan de set uit met
21-9.
Het HD met Martin en Toon
moet traditiegetrouw gewonnen worden daar ze tot
op heden nog geen enkele
partij zijn verloren. Al snel
wordt duidelijk dat ook deze
partij met winst eindigt daar
ze gewoon sterker zijn, eerste set winst met 21-13. In
de tweede set gaan ze een
beetje lopen lamballen. De
Somernaren komen zelfs op
17-17, maar dan worden ze
weer wakker en pakken snel
de winst met 21-17.
De stand is nu 2-1 voor
Mixed en het nu volgend DD
is van groot belang voor de
wedstrijdwinst. Anja en Betsie beginnen voortvarend
aan de partij maar de dames van Someren komen
sterk terug en pakken de
eerste set met 17-21. Doch
de Mixed dames speelden
te goed om dit te verliezen
met name Anja speelt een
dijk van een partij dit moet
gezegd zonder Betsie te
kort te doen. In de tweede
set nemen ze al snel voorsprong en geven de dames
van Someren geen kans
meer, winst voor Mixed 2112. In de derde set waren ze
volledig dame en meester
en geven ze de dames aan
de andere kant badmintonles. Ze nemen de volle winst

door Toon Slaets

met 21-7, proficiat dames.
Theo speelt deze competitie altijd het eerste HE, wat
inhoudt de sterkste tegenstander van de andere partij. Ook deze keer trof Theo
een sterke opponent maar
Theo gaat wel steeds beter
spelen naarmate de competitie vordert en dit was nu
goed te merken. De punten
bleven dicht bij elkaar doch
op het eind van de set was
de tegenstander iets beter
en wist te winnen met 18-21.
In de tweede set was het
verloop ongeveer gelijk
doch ook hier liet Theo op
het eind enkele punten liggen die niet meer in te halen
waren en ging de set met
16-21 naar Someren. Ik heb
al eerder geschreven dat
Theo progressie maakt hij
geeft steeds 100% , voor
het eind van de competitie
gaat hij er een pakken let

maar op, prima gespeeld
Theo.
Betsie begint heel goed aan
haar DE, de winst was heel
dichtbij maar door pech gaat
de set naar Someren met
20-22. Of dit nog van belang
is geweest in de tweede
weet ik niet maar Betsie
komt niet meer in haar gewone doen en daar profiteert de Somerse dame van
welke overigens heel goed
speelde,en pakt de set met
10-21. De stand nu 3-3.
Nu komt onze zekerheid
Martin weer in actie, zeg
maar ons geheim wapen
voor wat de single betreft,
tot nu toe nog maar een partij verloren. Dit wil wel wat
zeggen (heeft altijd zwakke
tegenstanders) geintje Martin .En ook nu wordt al snel

duidelijk
wie
de
baas is op
het veld,
zowel de
eerste als
tweede set
wordt met
21-10 en
21-10 gewonnen.
Als laatste
komt Anja aan de beurt met
het DE, ze is volledig in
haar element als ze merkt
dat de dame aan de andere
kant problemen heeft met
het naar voren lopen, de
ene na de andere lob valt
achter het net met tussendoor een klap achterin want
je moet toch een klein beetje van slag wisselen denkt

Anja. Anja begint bijna medelijden te krijgen met het
meisje maar maakt de partij
professioneel af met let wel
21-3 en 21-3. Proficiat Anja.
Mixed 8 versus Someren 3
eindigt met 5-3 winst voor
Mixed. Hierdoor blijven we
koploper in de vierde klasse
1.

Hallo badmintonners uit Laarbeek
In verband met het 35-jarig bestaan van B.C. de Ganzeveer organiseert onze club dit seizoen
het Laarbeek toernooi. Het toernooi zal plaats vinden in sporthal De Dreef in Aarle-Rixtel
We hopen er net zo’n geslaagd toernooi van te maken als BC Lieshout vorig seizoen heeft
gedaan.

Zet zondag 7 april 2013 alvast in jullie agenda. Er volgt op korte termijn meer informatie
over het toernooi.
Met vriendelijke groet
bestuur B.C. de Ganzeveer

Phoenix 4 - Mixed 5
Op woensdag 16 januari mocht Mixed 5
de eerste wedstrijd
in het nieuwe
jaar spelen
en de eerste wedstrijd
in de

tweede
helft
van de competitie. Phoenix staat op
plaats 4 en Mixed op plaats
5 met 7 punten verschil.
We moesten om op gelijke
hoogte te komen dus minimaal met 7-1 winnen.
In de eerste ontmoeting
zijn de punten verdeeld

dus met 7-1 winnen was
wel een hoge doelstelling.
Yvonne was echter vast
van plan om met 8-0 te
winnen. Maar zoals altijd
bij een teamsport moet je
dat wel met het
hele
team doen.
Nou, dat
viel
toch wel even iets anders uit.
De eerste gemengd dubbel van Gert en Angela
ging in twee sets verloren.
Helaas, dan maar 7-1.
Dat kon nog na de tweede
gemengd dubbel die Anniek en Fabian wisten
te winnen. Hierna waren de heren aan de
beurt. Zij speelden
twee heel spannende
sets, de eerste verloren ze
met 27-25 en de tweede
met 21-19. Hierna zijn we
maar gestopt met voorspellingen cq wensen doen
over de uitslag.
De dames mochten het ondertussen op de wisselbaan gaan proberen, na de
eerste set een gefrustreerde Yvonne want de partij
liep helemaal niet maar
vastbesloten om te winnen
ging ze weer de baan op.
En het lukte!
Gert mocht aan de bak
voor zijn single en maakte

door Angela v Gelder

er een spannende partij
van, met twee maal 21-19
wist hij de partij binnen te
halen. De dames waren
aan hun stand verplicht om
te winnen en dat lukte dus
ook. Helaas kon Fabian
geen potten breken in zijn
single, deze ging helaas
verloren. Zo gingen we
met een overwinning naar
huis, helaas was deze niet
zo groot als we hadden gehoopt.

Mixed 3 - Con Brio 5
Hieperdepiep Hoera!!!
Mixed 3 verslaat de
koploper!!!
Dinsdag 9 januari was een
mooie dag. “Dinsdag?” hoor
ik u denken, “dan wordt er
toch nooit competitie gespeeld.” Dat klopt. Maar het
was wel een mooie dag,
want toen werd in het Jaar
des Heeren 1968 ons Marlie
geboren. Dat betekende dus
dat op woensdag 9 januari
2013 de jarige Marlie met
Mixed 3 mocht aantreden
tegen de koploper in de
Overgangsklasse 1: Con
Brio 5. Een lastige klus,
maar het zou in alle opzichten een mooie avond worden.
Con Brio begon als favoriet
aan de laatste wedstrijd van
de eerste helft van het seizoen. Ze zijn tot nu toe ongeslagen, sterker nog, ze
hebben alle wedstrijden gewonnen. Het is een heel
jeugdig team met mentor en
medespeler Ludy van Rixtel
als ervaren kracht. In de
eerste gemengd dubbel traden Maridy en Ton aan tegen Paulien en Ludy. Dat
koppel had tot deze wedstrijd alle gemengd dubbels
gewonnen en nog geen set
afgegeven. Maridy en Ton
begonnen echter zeer ge-

motiveerd en sterk aan de
wedstrijd. Zowel op tactisch
als technisch vlak waren ze
de baas waardoor de wedstrijd in twee sets werd gewonnen. Marlie en Martijn
waren inmiddels aan hun
wedstrijd begonnen. Na verlies in de eerste set hadden
ze in de tweede de slag te
pakken. Die set werd ruim
met 21-8 binnengehaald.
Een derde set moest de beslissing brengen. Tot de wissel ging het gelijk op, maar
toen brak het verzet van de
jarige en Martijn. Tussenstand 1-1.
Een getergde Ludy ging samen met Sander van Tilburg
de strijd aan tegen het superduo Arne en Ton. Uitermate relaxed en geconcentreerd heersten de Mixedheren in deze wedstrijd. De
onmacht werd steeds meer
zichtbaar bij de tegenstander. En daar werd goed gebruik van gemaakt met als
resultaat een solide twee
setter. Nadat Ruud (onze
teamleider die vanwege een
nieuwjaarsreceptie
vanavond niet mee kon doen)
was gearriveerd en zijn
vrouw op gepaste wijze had
begroet konden we verder
met de wedstrijd. Onze dames gingen de wei in tegen
de zusjes Van Vught. En jawel, ook dit werd een gewel-

door Ton Slaets

dige wedstrijd die over drie
sets ging. Marlie wilde op
haar verjaardag natuurlijk
volledig profiteren van de
geboden speeltijd. Na de
winst in de eerste set gingen de tweede en derde set
vervolgens nipt naar Con
Brio. Helaas geen winst, wel
een prachtige wedstrijd.
Tussenstand na de dubbels:
2-2.
In de categorie “All Time
Classics” kunnen we de volgende partij zeker plaatsen.
Spelers: Minne maat Arne
en Bram van Leuken. Wedstrijd: Eerste herenenkel.
Baan: 8. Teller: ondergetekende. De wedstrijd kende
vanaf het begin een hoog
niveau. Prachtige rally’s,
fantastische
smashes,
drops, backhands, clears,
alles. Arne ging in de eerste
set al diep, maar haalde die
binnen. In de tweede set begon Bram nog scherper te
spelen en enkele ultrascherpe netballen maakten
in die set net het verschil.
Een derde set dus. Die ging
gelijk op, zoals de hele wedstrijd. Bij een 11-10 stand
werd er van kant gewisseld.
Arne had intussen zijn derde of misschien wel zijn
vierde adem gevonden. Het
hoge niveau bleef en op 2018 voor Bram sloegen de
zenuwen en de drang om te

moeten scoren bij hem toe.
Arne trok een zoveelste tac
tisch plan uit het rek en begon kort te serveren. Pats!
Pats! Meteen twee fouten
van Bram en het was 20-20.
In de rally die volgde moet
Arne tijdens het spelen zijn
vijfde en tevens zesde adem
hebben gevonden, want
met een briljante redding
aan het net op een vlijmscherpe drop van Bram
redde hij het punt. De smash
die volgde ging in het net en
het matchpoint voor Arne
had het levenslicht gevonden. Zoals Phil Taylor in de
finale van het WK Darts Michael van Gerwen even liet
nadenken over zijn gemiste
kans, nam Arne even de tijd
voor het laatste punt zodat
Bram zich zenuwachtig kon

maken en extra kon balen
van die laatste gemiste
smash. Het bleek te werken. Met wederom een korte service brak hij het verzet
bij Bram die zich niet meer
kon aanpassen aan de laatste tactische zet van Arne.
Met 22-20 werd de winst
binnengehaald, als een
cruiseschip wat na een half
jaar terugkeert van haar
wereldreis.
Over naar de orde van de
avond. Martijn had intussen
zijn herenenkel vrij eenvoudig gewonnen. Veel details
over deze wedstrijd zijn niet
te noteren. Martijn speelde
zoals gebruikelijk solide.
Zijn tegenstander, de jonge
Sander van Tilburg kwam
geen moment in de wedstrijd en liet het in de tweede set helemaal afweten.
Martijn bleef scherp en
hiermee stond een 4-2 tussenstand op het bord. Dat
mag toch een verrassing
genoemd worden, maar….
de wedstrijd was nog niet
voorbij. Zou er nog meer inzitten? De oplettende lezer
die de kop van dit stukje
heeft gelezen weet het antwoord al.
Maridy wist dat ook. Met
een vastberadenheid waar
menig speelster en speler
jaloers op is ging ze de
strijd aan met Paulien. En
om niet onder te doen voor
Arne wilde ook Maridy deze
wedstrijd in drie sets spelen. En dat lukte. Maridy
moet de eerste set altijd

even op stoom komen en
dat duurde net te lang om
de set naar zich toe te trekken. Maar in de tweede en
vooral de derde set liet ze
zien waarom ze al jaren op
zo’n hoog niveau meedoet.
Yesssssss!!! De winst was
binnen, maar met het nieuwe puntensysteem telt ieder
punt. Bovendien had onze
jarige jop nog geen wedstrijd gewonnen vanavond,
dus alle reden om er nog
eens flink tegenaan te gaan.
Zoals eerder vermeld profiteerde Marlie deze avond
van de volledige speeltijd
die haar werd geboden. Met
andere woorden, een driesetter was onvermijdelijk.
Maridy’s goede voorbeeld
volgend begon ze rustig in
de eerste set en analyseerde ze haar tegenstandster
Mirna extra scherp. Dit leidde tot verlies in de eerste
set, waarmee ze zeker wist
dat ze drie sets zou gaan
spelen. Eerste missie voltooid. Reden voor de rest
van het team om op het moment van de setwissel luidkeels het “Lang zal ze leven” in te zetten. Het publiek
op de tribune deed zonder
schroom mee met deze serenade. Met extra energie
begon Marlie aan set twee.
Om dan ook maar extreem
de geboden tijd te benutten
besloot ze om deze in de
‘verlenging’ naar zich toe te
trekken: 22-20. De rest van
het team en publiek hield
het niet meer van spanning

in welke goede
sfeer deze wedstrijd verliep. De
derde set vertoonde grote gelijkenis met de
partij van Arne.
Ook in deze wedstrijd werd er bij
een stand van 1110 gewisseld en
tot 20-20 ging het
puntje voor puntje
gelijk op. En alsof
het zo moest zijn
besliste
Marlie
deze
wedstrijd
eveneens
met
twee prima servicebeurten. Bij
Arne waren het de korte
services die de doorslag gaven, bij Marlie twee perfecte
hoge services. Op het juiste
moment. Grote klasse!!!
En…u raadt het al. Het
“Lang zal ze leven” schalde
weer door de Cityhal.

en begon spontaan tussen
set twee en drie wederom
luidkeels het “Lang zal ze
leven” te zingen. Zelfs enkele teamgenoten van de
tegenstander zagen er de
lol wel van in en zongen
mee. Dat gaf overigens aan

In de kantine hebben we dit
nog maar een keer herhaald. Kortom, de sfeer zat
er goed in. En zoals het
hoort bij een geweldig
avond keerden we (bijna)
als laatste huiswaarts. Met
een 6-2 overwinning op zak
zou iedereen op twee oren
slapen. Con Brio is gewaarschuwd, het kampioenschap is nog niet binnen. En
wij, wij zijn een echt team
waar het plezier hoog in het
vaandel staat. En mede
daarom hebben we gisteren
een geweldige teamprestatie geleverd.
Dit artikel werd mogelijk
gemaakt door Marlie, Maridy, Martijn, Arne, Ruud,
onze toeschouwers en is
met veel plezier voor u
geschreven door Ton
Slaets, vervangend teamleider van Mixed 3

Scoringspercentages
Scoringspercentages Dames

Scoringspercentages Heren

1

Inge van Lieshout

13/11

85%

1

Max van Riet

14/14

100%

2

Annie Boetzkes

19/16

84%

2

Martin Kuijpers

17/15

92%

3

Betsie van Hooff

22/18

82%

3

Toon Slaets

16/14

85%

4

Ellen Kuhn

21/16

76%

4

Paul van de Vegt

13/11

82%

5

Yvonne Lahaye

7/5

71%

5

Jan de Jong

12/9

75%

6

Anja Beekmans

7/5

71%

6

Arne vd wijdeven

7/5

75%

7

Evi van Rixtel

13/9

69%

7

Ton Slaets

14/8

70%

8

Maridy Daems

18/12

67%

8

Jeroen Lutterman

14/8

70%

Programma en uitslagen

Standen Senioren
Topklasse

Programma februari - maart
wo 30-01-13

do
do

31-01-13
07-02-13

wo 20-02-13

do

21-02-13

wo 27-02-13
wo 06-03-13

do

07-03-13

Mixed 5

Hanevoet 6

1

1

Con Brio 1

Hoofdklasse 1

Overgangsklasse

8-58

1

Phoenix 1

5-29

1

Con Brio 5

7-44

Sm Bruang 4

Mixed 6

3

2

Gemert 1

8-44

2

Sm Bruang 1

5-28

2

Bakel 2

7-38

Con Brio 1

Mixed 1

5

3

Mixed 1

8-39

3

Con Brio 3

5-22

3

Sm Bruang 2

6 -32

Sm Bruang 1

Mixed 2

13

4

Bakel 1

8-37

4

Mixed 2

5-22

4

Mixed 3

6-28

Mixed 4

Hanevoet 3

4

5

Ganzeveer 1

8-32

5

Fair Play 1

5-17

5

BCAB 2

7-25

Never Down 2 Mixed 7

10

6

Con Brio 2

8-28

6

Boemerang 1

5-14

6

BCV 3

6-22

BCV 3

Mixed 3

1

7

BCV 1

8-23

7

Dommelen 1

7-14

Ganzeveer 4

Mixed 5

1

8

Gemert 2

8-23

Gemert 4

Mixed 1

5

Mixed 2

Phoenix 1

13

Mixed 7

Someren 2

14

Ganzeveer 3

Mixed 4

1

Phoenix 5

Mixed 8

Mixed 6

Gemert 7

2de klasse 2

1ste klasse 1

3de klasse 1

1

Hanevoet 3

8-57

1

Hanevoet 6

7-44

1

Mierlo 4

7-47

13

2

Mixed 4

7-34

2

BCAB 5

7-42

2

Mixed 7

7-46

1

3

Gemert 3

8-34

3

Ganzeveer 4

7-31

3

Neverdown 2

7-45

BC 85 1

8-34

4

Phoenix 4

7-31

4

BCAB 6

7-36

Mixed 4

Con Brio 6

11

4

Mixed 3

Dommelen 1

15

5

Con Brio 6

8-33

5

Mixed 5

7-27

5

Rooise BC 3

7-16

Mixed 5

BCAB 5

1

6

Phoenix 3

7-28

6

Gemert 4

7-19

6

Someren 2

6-12

Fair Play 3

8-22

7

SRH 2

6-16

7

Heiakker 3

7-11

Ganzeveer 3

8-23

BCV 1

mixed 1

5

7

Rooise BC 3

Mixed 7

14

8

wo 13-03-13

Boemerang 1

Mixed 2

12

wo 20-03-13

Dommelen 2

Mixed 6

3

BC 85 1

Mixed 4

11

3de klasse 2

Uitslagen

4de klasse 1

1

Heiakker 2

7-54

1

Mixed 8

8-43

2

Dommelen 2

7-53

2

Dommelen 3

7-39

3

SM Bruang 4

6-37

3

Netwerk 1

7-31

03-01-13

Mixed 7 - BCAB 6

5-3

13-01-13

Mixed 8 - Someren 3

5-3

4

Ganzeveer 6

7-21

4

Phoenix 5

8-21

09-01-13

Mixed 4 - Gemert 3

4-4

16-01-13

Phoenix 4 - Mixed 5

3-5

5

Gemert 7

7-19

5

Someren 3

8-20

Mixed 3 - Con Brio 5

6-2

Mixed 1 -Ganzeveer 1

6-2

6

Con Brio 10

7-16

6

Mierlo 5

7-18

Mixed 8 - Mierlo 5

6-2

Mixed 7 - Mierlo 4

3-5

7

Mixed 6

7-13

7

Ganzeveer 7

7-14

Mixed 6 - Heiakker 2

1-7

10-01-13

17-01-13

Badminton Nederland nieuws

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.

Heuse Nederland-België
Op 22 december van het vorige jaar vond in het Belgische
Deurne de ontmoeting plaats
tussen de topbadmintonners
van Nederland en België. Het
was eigenlijk een ongunstige
datum, want op die zaterdag
werd er in Nederland gewoon
competitie gespeeld. Vandaar
alleen spelers die hun competities in het buitenland spelen,
Belgie

Nederland

uitslag

1

GD

Freek Golinski
Severine Corvilain

Jorrit de Ruiter
Selena Piek

18-21/21-18

2

DE

Lianne Tan

Patty Stolzenbach

21-14/21-18

3

HE

Yuhan Tan

Eric Pang

20-22/21-19/21-15

4

DD

Jelske Snoek
Severine Corvilain

Selena Piek, Paulien
v Dooremalen

14-21/19-21

5

HD

Freek Golinski
Matijs Dierickx

Ruud Bosch
Jorrit de Ruiter

16-21/19-21

Met vriendelijke groet,
Team Jansen Kappers
0492-461268
www.jansenkappers.nl

echter zonder de echte top.
Toch hebben de Belgen het de
Nederlanders erg moeilijk gemaakt. Zo gingen de singlepartijen van Eric Pang en Patty Stolzenbach verloren. Gelukkig werden er wel drie dubbels gewonnen, zodat de
eindstand toch 5-3 voor Nederland werd.

Carlton Nederlandse Kampioenschappen

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

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

Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 februari 2013 zullen in
Almere de Nederlandse kampioenschappen plaatsvinden.
De routinier Dicky Palyama
kan in het Topsportcentrum
voor de tiende maal de nationale titel in het mannenenkelspel veroveren. Inmiddels
heeft Pang de laatste vier edities op zijn naam geschreven,
maar Palyama wil nog een
keer vlammen. Van 2000 tot
en met 2008 werd de 34-jarige topspeler negenmaal op rij
Nederlandse Kampioen. Een
unieke prestatie.

Ook in het vrouwenenkelspel
kon je de twee namen voor de
finale de afgelopen edities al
bijna blind invullen. Yao Jie en
Judith Meulendijks domineerden de laatste jaren de titel.
Toch liggen er genoeg kapers
op de kust om de hegemonie
van het duo te doorbreken. Zo
bereikte Patty Stolzenbach in
oktober 2012 nog de halve finale van de Yonex Dutch
Open en is Soraya de Visch
Eijbergen nog ongeslagen in
haar singles in de Carlton Eredivisie.

Carlton Eredivisie
De Carlton eredivisie competitie
zit er op en de vier play-off kandidaten, die nu gaan strijden
voor het kampioenschap zijn
bekend.
Amersfoort is de voorlopige leider en natuurlijk kampioenskandidaat nummer een. Het is zowel Duijnwijck als van Zijderveld
weer niet gelukt om op een van
de vier bovenste plaatsen te komen. Limburg heeft het volgende seizoen een team minder,
het is Victoria uit Hoensbroek
niet gelukt om debutant Slotermeer achter zich te laten. Beter
deed het Roosterse, dat Limburgse team, dat door Igo Jongen wordt getraind en veel Belgische spelers in het team heeft,
wist zich, door beslag te leggen
op een zevende plaats, te handhaven in de eredivisie, iets wat
vooraf toch hun doelstelling af.
Tussen 24 en 27 januari worden
de halve finales gespeeld. Dekker Almere speelt (uit en thuis)
tegen DKC en Van Zundert Velo
mag
tegen
titelverdediger
Amersfoort.
De winnaars van de halve finale
spelen om de landstitel.
Eindstand:
Amersfoort*
DKC*
Dekker Almere*
Van Zundert/Velo*
Duinwijck
Van Zijderveld
Roosterse
TFS Barendrecht
Slotermeer
Victoria

18-102
18-96
18-92
18-81
18-73
18-73
18-67
18-49
18-44
18-41

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Het gebeurde 25
jaar geleden:
Nummer 1 van de achtste
jaargang is de Minimiks die
precies 25 jaar geleden werd
uitgegeven. Een 44 pagina’s
dik clubblad, onder de redactie van Dora Polman, Ellen
van Leuken en Rien van Kessel. Joop Kerkhof was toen
voorzitter van BC Mixed en hij
schreef het “voorwoord”.
Enkele ‘nieuwigheden” van
toen: De kascommissie controleerde de financiële bescheiden twee keer per jaar.
Voor de periode van het eerste halve seizoen gebeurde
dat op 12 januari. Het verslag
hiervan komt pas bij de ledenvergadering! Ook kwam er in
januari een andere lottoverzorgster, als opvolgster van
Wilma Constant, die dat heel
wat jaren heeft gedaan.
Citaat: Omdat het bestuur de
feestavond bij Mixed ziet als
een belangrijk sociaal gebeuren is zij erg blij dat de lotto
weer doorgang kan vinden.
De opvolgster van Wilma was
Margaret Vogels.
Ook het kennismakingsboekje
(voor de nieuwe leden!) was
vernieuwd.
Mixed 1, het eerste jaar in de
hoofdklasse (toen nog de
hoogste afdeling), had een
moeilijk seizoen, maar Brabantia werd wel even met 6-2
verslagen. Het team bestond
uit de dames Marja Bouw en
Marion vd Boogaard, verder

uit de heren Mari Donkers,
Willem Jan van Ham en Wim
vd Wildenberg. Ook DOT 2,
versterkt met Freddy Muller,
moest er aan geloven. Mixed
won met 5-3 en klimt naar de
vierde plaats.
Halverwege het competitieseizoen stonden drie van de
acht Mixedteams op de bovenste plaats van de ranglijst,
de overige teams in de middenmoot, alleen Mixed 7
deed het minder goed, zij
stonden op de laatste plaats
va de eerste klasse afdeling
IV.
De beste competitiespelers
van toen: Brigitte Bouten
90%, Hannie Megens 88% en
Ellen van Leuken 85%. Bij de
heren deelden Willy Maas en
Jan Driessens de eerste
plaats met 91%. Marcel Lahaije volgde met 86%.
Toen werd nog bijgehouden
wie er in de hal was, de z.g.
presentielijst, waarbij te zien
was dat de opkomst van
jeugd en pupillen erg groot en
erg regelmatig was.
Op negen banen moesten 49
tot 56 leden hun partijen spelen, waarvan iets meer dan
de helft competitie speelde,
dus ook training kreeg. Dat
waren de tijden met wachten
langs de baan, gewoonlijk 20
minuten, maar soms langer.
Ook betekende dat doorspelen tot elf uur en geen plaats
voor enkelspelen. Toch een
nieuw lid: Remco Plettenberg ging bij BC Mixed competitie spelen.

Verder in deze Minimiks een
artikel over dorst, de opkomst
van de isotone dorstlessers
en bewegen als ontspanning,
waarbij blijkt dat de voordelen
nog altijd veel groter zijn dan
de nadelen (blessures).
Dan een verslag van de toernooien en gastschrijver Henny
Spaan had een leuk verhaal
over zijn studententijd, met
name over het belang van vrijwilligers -(bestuurs)werk binnen verenigingen.
Tot slot een artikel over zakgeld. Te lezen was dat de jongens gemiddeld 228 gulden
per maand hebben te besteden. Meisjes moeten het met
veel minder dan, hun gemiddelde bedraagt slechts 153
gulden per maand.
De jeugd mocht een verjaardagskaart ontwerpen, winnaar werd Roy vd Meene met
bijgevoegde tekening.

Tuintip van Mark VAN DER mAAnd
Machtig ?
Iedereen wist het eigenlijk al. Maar je wacht dan toch met spanning af over wat er komen gaat.
Machtig was hij. Zeker, hij was de beste, zeven keer de Tour winnen, zonder blikken of blozen alles ontkennen, net doen of hij nergens niks vanaf wist.
Maar eens komt het moment, het moment waar we allemaal op
wachten, is het dit jaar niet, dan is het volgend jaar wel. We komen steeds een stapje
verder.
Vorig jaar werd er al druk over gespeculeerd. In mijn vage herinneringen is de familie
Hulzebosch nog terug komen vliegen uit Amerika. Zullen ze al weer onderweg zijn?
Ja, natuurlijk heb ik het over de Elfstedentocht!! De tocht waar het elke jaar over gaat.
Die het laaste gereden is in 1997, de tocht die machtiger is dan wie dan ook, de naam
die altijd hetzelfde zal blijven. Een happening die Nederland groot maakt, het land op
zijn kop staat en iedereen achter de buis gekluisterd zit. Ja, de Elfstedentocht.
Een tocht van puur natuur, een tocht waar we met zijn allen op zitten te wachten dit
jaar 80% kans, gaat het door of toch niet?
De weersites zijn nog nooit zo druk bezocht en Piet Paulusma is nog nooit zo populair
geweest.Hij wordt al onze Piet genoemd.
Het is heerlijk om te zien hoe iedereen daarmee bezig is. Over Amstrong wordt niet
meer gesproken, nee, de Elfstedentocht, daar gaat het over. Deze is tenminste clean
van echte natuur! Zonder de natuur kunnen we hem niet rijden.
Dat is pas echt! Zonder leugens! Zonder gekkigheid! Alleen de macht van de natuur.......
Nog een paar vriendelijke tuintips:

Uit even lachen:
Onderwijzer: “Wat ligt er
verder van ons vandaan,
Amerika of de maan?”
Rudi: “Amerika, meester!”
Onderwijzer; “Hoe kom je
daar nu bij?”
Rudi: “De maan kan ik vanuit
mijn raam zien!”

1. Het is verleidelijk, maar probeer het gras met rust te laten: Als je op het gras loopt
waar sneeuw op ligt kunnen er gele plekken ontstaan.
2. Voor meer plezier in je tuin kun je vetbollen neer hangen voor de vogels. Zorg er wel
voor als het wat warmer wordt dat je ze weer weg haalt zodat de vogels zelf op zoek
gaan naar voedsel
3. Als een vijver helemaal dicht is gevroren zorg er voor dat er dan een wak in blijft
voor zuurstof voor de vissen. Ga er niet op slaan dit is niet goed voor de vissen. Probeer het ijs te verwarmen zodat het smelt.

Drogisterij
Parfumerie
Staatsloterij
Lotto - Toto

Samen sportief scoren.
Dat is het idee.
Want de sfeer in ons team, dat je samen iets neerzet, dat
vind ik minstens zo belangrijk. Weet je wat het is? Wij zijn
eigenlijk gewoon een vriendenclub.

Die neem ik
met m’n forehand

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

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

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

www.rabobank.nl/peelnoord

Rabobank Peel Noord, tel.(0492)391919

Zo. Nu eerst
een Bavaria

Fitland Gemert BV
Vic. van der Asdonckstraat 55
5421 VB Gemert
Tel.: (0492) 36 17 51
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Op de foto’s: Jeugdleden doen mee aan Kwizut. Max
haalt eerste prijs op start toernooi Best. Weer winst voor
Mixed 3. Mixed 5 werkt aan verslag voor in de minimiks.

Zoals jullie misschien al weten is 2013 weer het jaar van ons kamp. Op 31 mei zullen
we vertrekken naar ons onderkomen en op 2 juni komen we weer terug.
Waar we naar toe gaan is nog niet duidelijk maar we zijn ervan overtuigd dat jullie je daar thuis zullen voelen. Dus
houd dat weekend vast vrij want hoe meer mensen er
mee gaan hoe gezelliger het zal worden en
daarbij is het belangrijk dat we met een
grote groep komen want het gerucht
gaat dat er iemand op zoek is naar
sportieve, snelle, maar ook slimme
mensen………….
Zijn jullie dat misschien?
Groetjes de kampcommissie.

K AMPK AMPK AMPK AMPK AMPK AMPK AMPK AMP

-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

Oliebollentoernooi

Belofte maakt schuld!!!

Ik ben Pleun schenk.
Ik ben jarig op 19 juli en
ik ben tien jaar. Ik ben
geboren in Nijmegen in
2002. Ik heb geen broertje of zusje. Mijn ouders
zijn Raymond en Joyce.
Ik zit op de Raagten, in
groep 7. Sommige kinderen uit mijn klas zitten
ook op badminton. Dat
zijn Robin, Rachel, Max
en Nick. Verder hou ik
van lezen en mijn leuk-

ste boek/boeken is Harry potter. Ik vind het leuk
om op vakantie te gaan
vooral naar Italië, Frankrijk en Spanje. Ik vind
het dan het leukst om te
gaan kamperen, maar
in een huisje vind ik ook
wel leuk. Ik doe ook nog
als sport dansen en dat
is ook heel leuk. Maar ik
vind badminton toch wel
iets leuker want ik vind
het leuk om te trainen
en nieuwe dingen te le-

ren. Ook competitie vind
ik leuk om te doen. Ik zit
nou al drie jaar op badminton en de leukste
dingen van alles waren
wel de clubkampioenschappen. Het is daar
altijd gezellig en ik klets
dan veel met mijn vriendinnen zoals Rachel en
Robin en ook de andere
kinderen die ik door
badminton heb leren
kennen.

Rachel Baerts

Vorig jaar zijn wij (Diana en
Astrid) gezellig naar föhnniks geweest voor het
hoogtepunt van het jaar:
het Oliebollentoernooi. Het
was een lange dag maar
wel een hele leuke dag! Zo
leuk dat we afgesproken
hadden om er dit jaar weer
naar toe te gaan, met of
zonder kinderen!!
Blijkbaar hadden de kids
het vorig jaar ook leuk gevonden want die gingen dit
jaar ook weer mee. Mixed
was dit jaar zelfs met zeven spelers vertegenwoordigd.
Ging het vorig jaar mis met
de oliebollen was het nu de
beurt aan de computer!
Die was blijkbaar uitgevallen. Dit in combinatie met
een aantal afzeggingen
zorgde ervoor dat het be-
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gin een beetje chaotisch
was. Niet dat onze kids
daar last van hadden hoor.
Nee hoor, onze kids speelden de sterren van de hemel. Gelukkig waren we
met voldoende auto’s om al
die prijzen mee naar huis te
slepen

Ook was er dit jaar een loterij; Koss heeft de hele
prijsuitreiking
wachtend
met zijn lucky ticket bij de
wedstrijdleiding gezeten
tot de loterijtrekking. Helaas zijn lucky ticket was
warm maar niet warm genoeg. Achteraf waren wij
blij dat Koss het badminVoor MIXED deden mee:
tonracket niet gewonnen
heeft want dat paste echt
P klasse:
BRADY BOTS 			niet meer in de auto’s. Wij
1ste prijs HD en 2de prijs GD
waren eigenlijk ervan overKOSS VAN DE WIJDEtuigd dat we de wisselbeVEN
1ste prijs HD en
ker deze keer zeker mee
2de prijs HE
naar huis zouden nemen
KELLY DE LOUW		
aangezien onze kinderen
2de prijs GD en 1ste prijs DD
allemaal in de prijzen waren gevallen. Maar daarC klasse:
voor waren wij helaas met
CALVIN BOTS 			 een te klein aantal. Wat
1ste prijs HD en 3de prijs GD
ons betreft hebben ze hem
MEIKE VAN ZUTVEN 		
wel degelijk verdiend.
3de prijs GD
Onze sportieve kinderen
NOVI WIELAND
		 hebben een top prestatie
1ste prijs GD
geleverd bij föhnniks.
MAX WIELAND
1ste prijs HD en 1ste prijs GD

Start Best toernooi

Mixed met delegatie
naar Start Best toernooi.
Op zaterdag 5 januari werd
in Best door BC Alouette het
Start Best toernooi georganiseerd. Maar liefst 277
deelnemers uit alle delen
van het land (zelfs twee Belgische deelnemers) gingen
we om half negen van start
voor een lange dag badminton. Vanuit Mixed waren er
vijf deelnemers. Novi en
Max Wieland, Robin Slaets,
Michael Hollanders en Anke
van Dijk. Hoe zij het er vanaf
hebben gebracht? Leest u
maar…
Er werd begonnen in een
poule van drie waarvan alleen de nummer één door-

ging naar de volgende ronde. De partijen gingen in
best-of-three tot 21 punten.
Bij Badminton Nederland
(voorheen NBB) is het gebruikelijk om ook tijdens de
wedstrijd te coachen. Bij 11
punten krijg je de gelegenheid om wat aanwijzingen te
geven en natuurlijk na iedere set. Bij het inzetten van
de wedstrijden werd ook
meteen een scheidrechter
naar de baan gestuurd. Dat
waren vrijwilligers die de
hele dag beschikbaar waren. De wedstrijden waren
verdeeld over twee hallen,
in totaal waren er 24 banen
beschikbaar en die waren
ook hard nodig vanwege het
grote aantal deelnemers.
Novi en Robin speelden in
de klasse tot 11 jaar (U11).
Ze hadden samen ingeschreven voor de Meisjesdubbel, maar eerst werden
de enkelpartijen afgewerkt.
Novi verloor haar eerste
wedstrijd met 21-14 en 2119. Omdat ze haar tweede
wedstrijd wel won was ze
afhankelijk van haar tegenstanders of ze de volgende
ronde zou halen. Helaas
lukte dat niet.
Robin won haar beide poulewedstrijden wel en dat
ging vrij eenvoudig. De eerste wedstrijd werd 21-11 en

21-10. In de tweede wedstrijd ging het nog beter,
21-8 en 21-7. In de kwartfinale wachtte echter een
sterke tegenstander. De
wedstrijd ging erg gelijk op
en er werden mooie rally’s
gespeeld. Robin verloor de
eerste set met 19-21. In de
tweede set zette Robin er
nog een tandje bij. Dat leverde resultaat op want ze
won die set met 21-14. In de
derde set ging het tot de
wissel bij 11 gelijk op. Daarna bleek Robin toch de
sterkste en won ook de derde set met 21-14. Het was
een loodzware partij en vrij
kort daarna moest ze al
weer aantreden voor de
halve finale. In die wedstrijd
begon ze goed maar kon
helaas net de eerste set niet
winnen (21-18). Daarna
sloeg de vermoeidheid toe
en ging de tweede set en de
wedstrijd naar de tegenstander met 21-8. Omdat er
niet werd gespeeld om de
3e en 4e plaats is ze gedeeld 3e geworden.
De damesdubbel werd pas
heel laat gespeeld en in hun
eerste wedstrijd verloren
Novi en Robin. Omdat de
tegenstanders van de tweede wedstrijd er niet meer
waren werden ze tweede in
hun poule en gingen ze helaas niet door.

Uitslag ME U11
1 [NED] Demi van Ritter
2 [NED] Esmee Vanneer
3/4 [NED] Isabel Hedrickx
3/4 [NED] Robin Slaets
Michael en Max speelden
een leeftijdsklasse hoger,
tot 13 jaar (U13). In de herendubbel speelden ze samen en wonnen ze vrij eenvoudig de eerste wedstrijd
met 21-10 en 21-12. In hun
tweede wedstrijd troffen ze
echter veel sterkere tegenstanders. Dat bleek ook wel
uit de uitslag. Ze verloren
met 21-11 en 21-8. Hiermee
gingen ze dus niet door naar
de volgende ronde.
Michael speelde ook twee
poulewedstrijden in het enkelspel. Hij trof daarin meteen een hele sterke tegenstander. De eerste wedstrijd
ging dan ook verloren met
21-10 en 21-6. In de tweede
wedstrijd trof hij een tegenstander die gelijkwaardig
was. Het was een zeer
spannende partij die uiteindelijk in drie sets werd beslist in het voordeel van Michael. Helaas was dit niet
genoeg om door te gaan.
Max had in zijn eerste wedstrijd een gemakkelijke tegenstander. Hij won dan ook
eenvoudig. In de tweede
poulewedstrijd trof hij echter
een zeer sterke tegenstander. Max won de eerste set
met 21-11, maar in de tweede set stelde zijn tegenstander orde op zaken en won
met 21-16. De derde set was

een echte thriller die wel
door Max werd gewonnen
met 21-16. Deze wedstrijd,
zo bleek achteraf, had de
finale moeten zijn. In de
kwartfinale trof Max een
bekende van de selectie.
Die wedstrijd won hij heel
eenvoudig met 21-5 en 216. De halve finale was iets
lastiger, maar Max kwam
geen enkel moment in de
problemen. Met 21-12 en
21-9 ging hij naar de finale.
Daarin maakte hij korte
metten met zijn tegenstander die in de eerste set nog

tot 15 jaar (U15). In haar damesenkel won ze in de poule haar twee wedstrijden.
De eerste wedstrijd ging vrij
gemakkelijk, maar in de
tweede partij moest ze flink
gas geven. Die won ze uiteindelijk met 21-14 en 2114. Hiermee ging ze door
naar de kwartfinale. Daarin
speelde ze een prima wedstrijd maar kwam ze met 2117 en 21-18 net tekort. In de
damesdubbel speelde Anke
met Floor Verhoeven. In
hun poulefase wonnen ze
één wedstrijd en verloren ze

wat weerstand bood. Max
won die set met 21-15. Toen
was het verzet gebroken en
met 21-8 werd Max kampioen in de klasse Jongensenkel U13. Hulde!!!
Uitslag JE U13

er één. Hiermee kwamen
ze niet in de volgende ronde. Het was zoals gezegd
een lange dag die om 8.15u
begon en waarbij Max rond
22.00u zijn beker mocht ophalen. Toch was het toernooi goed georganiseerd,
zijn er hele mooie wedstrijden gespeeld en stond
sportiviteit hoog in het vaandel.
De supporters van onze
Mixed delegatie.

1 [NED] Max Wieland
2 [NED] Joris Heijnen
3/4 [NED] Jules Sijbers
3/4 [NED] Luc de Rijke
Anke speelde in de klasse

Lasergame met mixed 3

Wij (Mixed 3) gingen 21 december lasergamen als
teamuitje. We gingen naar
Laserfun in Eindhoven. In
Eindhoven aangekomen
kregen we eerst wat te
drinken en iets lekkers. Nadat we dat op hadden
moesten we namen invoeren voor het spel. Lieke F.
zei voor de grap Peter, en
ja die naam werd ingevoerd. Zo kregen we allemaal een andere naam
Sanne heette Sanne hii hii,
Lieke Schepers werd Doe
maar Bob, Jurrien Appeltaart, Michael Dj M of zoiets , Rene Schieter, Rob-

by Papa en Max werd gewoon Max.
Hierna werden we in 3
groepen verdeeld. De
teams waren de dames, de
heren en de teamleiders.
Het spel kon nu beginnen.
Het was zo super cool om
iedereen af te schieten en
te vluchten. Het eerste spel
werd gewonnen door “de
Boys”, jammer maar helaas. Na het eerste potje
gingen we wat friet halen
met een snack. Wanneer
we lekker gegeten hadden
kon het volgende spel beginnen. Nu weer met andere namen. De meiden

waren super goed aan het
spelen maar verloren toch
weer. Het waren de teamleiders die dit potje wonnen. Rene was te goed
bezig, hij zorgde voor de
topscore van de dag. Al
met al was het een super
leuk teamuitje. Een aanrader voor andere teams.
We willen onze temleiders
Rene en Robby, in ieder
geval bedanken dat zij dit
voor ons hebben willen regelen.
Groetjes,
Sanne en Lieke F.

Jeugdcompetitie Mixed 2
Gemert 1 - Mixed 2:
4-4
Ons team, Nol, Sjoerd, Ilona en Kristie traden op 6
januari jl. aan tegen Gemert 1, van nature een lastige tegenstander. De gemengd dubbels waren zéér
spannend; de eerste met
Ilona en Nol werd nipt verloren met 30-26 waarbij we
in sommige rally's ongelukkig waren. Het geluk lachtte ons wel toe in de 2e gemend dubbel met Kristie
en Sjoerd die we met 2930 winnend afsloten. Terwijl de herendubbel kansloos werd verloren door de
power van de tegenstander: 30-5, leverde de da-

mesdubbel
wel
een
punt
op
voor
ons
team met
Ilona en Krsitie die de
tegenstander met 1930 versloegen. Hiermee kwam
de tussenstand
op
2-2. Uiteindelijk
moesten de
dames van Mixed 2 ervoor
zorgen dat er een puntendeling kwam aangezien de
heren kansloos (Nol: 30-8
en Sjoerd 30-13) ten onder
gingen. Kristie won gemakelijk
met
17-30 en Ilona nipt met
25-30. Dit
resulteerde
in een einduitslag 4-4.

BCAB 1
- Mixed
2: 7-1
Deze wedstrijd eindigde in een teleurstellende einduit-
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slag van 7-1. Ook bij deze
wedstrijd moesten de
vrouwelijke leden van ons
team de eer redden. De
uitslag doet vermoeden
dat we kansloos waren
maar alle wedstrijden, met
uitzondering van de damesdubbel, werden met
gemiddeld 20 punten verslagen. Uitzondering was
een flitsende overwinning
van de damesdubbel die
de tegenstander met 1930 terugwezen. Opvallend
was nog de single van
Kristie die met 30-29 ten
onder ging. De "boys" verloren kansloos met gemiddeld 14 punten en Ilona
maakte bijna nog een punt
door met 24-30 te verliezen. Al met al hebben we
wel fijn gespeeld!

Jeugdcompetitie Mixed 5 13-1-2013
ConBrio7 - Mixed 5

Onze eerste tegenstander
van vandaag is tevens de
koploper: ConBrio 7, ook
een damesteam. Zij hebben
42 punten en wij 37. Vol goede moed beginnen we aan
onze wedstrijden. Het liefst
winnen we zo ver mogelijk,
zodat wij bovenaan komen
te staan. Het scheelt maar 5
puntjes. Carolijn en Marian
hadden samen een sterke
opstelling verzonnen.
Het GD van Indy en Rachel
was een zeer spannende
partij, helaas verloren we net
met 28 - 30. Dus 0 - 1.
Op de extra baan werd kort
daarna de stand gelijk getrokken 1 - 1. Het GD van
Meike en Leslie liep lekker,
zoals ze zelf zeiden. Omdat

er één "heer" van de tegenstander nog niet was, moest
Jadzia ondertussen haar DE
spelen. Ze liet mooie dingen
zien, maar kwam te kort.
Stand 1 - 2. Even later werd
het 1 - 3. Onze "heer" Anne
had hard geknokt in haar
HE, maar kwam ook net te
kort 26 - 30. Hmm dat ver
winnen zat er niet meer in,
dan maar hopen op gewoon
winst, want dan krijg je nog
een puntje extra. En daar
gaan de dames ook voor ...
WINST !!
Er werd nog even in de
snoepzak gegraaid voor de
nodige energie, nu zou het
gaan lukken!
Rachel vond haar DE best
makkelijk gaan. Maar de tegenstander had toch nog 23
puntjes weggesnoept. "Dat is
toch niet erg!"
"Nee
inderdaad." Stand 2 3. Ondertussen
was de "heer"
van de tegenstander binnengekomen. Eindelijk kon het
HD gespeeld
worden en ook
Leslie en Anne
maakten er een
spannende
wedstrijd van.
En kwamen als
winnaar uit de

bus. Stand 3 - 3. Tegelijkertijd werd daarna op 2 banen
de HE van Indy en de DD
van Meike en Jadzia gespeeld. Indy won haar enkel
makkelijk, stand 4 - 3, dus nu
moest het DD gewonnen
worden. Meike en Jadzia deden er alles aan om de kleine achterstand die ze opliepen weer in te halen, maar
na een spannende strijd ging
de tegenstander met het
laatste puntje aan de haal.
Eindstand 4 - 4. Geen punt
ingelopen op de koploper.
Helaas. Maar de dames
hebben er wel voor gevochten. Netjes.

Mierlo7/Bakel - Mixed 5

De volgende tegenstander is
een gecombineerd team van
Mierlo en Bakel. Weer werden de koppen bij elkaar gestoken .. Zelfs het wedstrijdschema van de vorige keer
werd erbij gepakt. Hoe was
de opstelling? Wat was gewonnen? Een kleine aanpassing en spelen maar.
Deze zouden we wel winnen, werd er gezegd. Eerst
doen dames!! De GD van
Indy en Meike ging super en
ze wonnen "best simpel". Er
werd goed gespeeld tijdens
het GD van Anne en Jadzia.
De dames kwamen met 2
rode koppen van de baan af.
Het was zeer spannend geweest ... jaja 29 - 30 voor de

2 dames. Helaas kwam
Leslie niet in de wedstrijd en
was haar HE zo klaar. Zo
ging ook het HD snel voorbij
van Leslie samen met Anne.
Echte heren zijn een
stuk moeilijker te verslaan. Zeker als ze zo
groot zijn. De stand 2
- 2. De dames Jadzia
en Rachel (DD) kwamen van de baan af
met een kort zinnetje
"ging lekker". Indy lag
hijgend maar voldaan op de grond na
haar HE. Weer een
partij
gewonnen.
Voor Rachel was het DE "te
simpel". De stand ..... 2 - 5.
Al gewonnen, maar we wilden nog meer puntjes bij elkaar sprokkelen. Meike
Lifestyle Center
Laarbeek
Parklaan 6
5741EZ
Beek en Donk
Tel: 0492 462521
www.lifestylecenterlaarbeek.nl
info@ lifestylecenterlaarbeek.nl

stond tijdens haar DE de
hele tijd zo'n 10 punten achter. Winst voor de tegenstander zou je denken. Het was
knap van haar hoe ze zich

terugvocht in de wedstrijd,
het lukte zelfs om terug te
komen tot 28 - 28. Maar net
die 2 laatste puntjes die wilden niet meer aan onze kant

van het scorebord komen.
Eindstand 3 - 5 winst voor
ons. Snel was Marian nog
even naar Con Brio gelopen,
kijken wat zij hadden gedaan
... gelijk gespeeld. We
lopen dus langzaam
punten op ze in.
ConBrio heeft nu 50
punten en wij staan er 3
puntjes achter (47).
Maar helaas niet op de
tweede plaats maar op
plaats drie. Boemerang
staat ineens op de
tweede plaats met 48
punten.
Complimentjes aan de
dames, heel goed gespeeld.
groetjes van de teamleidsters

Jeugdcompetitie Mixed 3 13-01-2013
MIXED 3 OP KOERS
VOOR KAMPIOENSCHAP
Op zondag 13 januari was
Mixed 3 op volle sterkte om
weer een belangrijke stap te
zetten naar het kampioenschap in de E-klasse. Eerst
moesten we tegen Gemert
2. Max en Sanne hadden
weinig moeite met hun tegenstander en wonnen vrij
gemakkelijk met 30-11. Max
sturend van achteruit en
Sanne afmaken aan het net.
Prima spelletje. Jurrien en
Lieke Schepers hadden iets
meer moeite. Ze wonnen
netjes met 30-18. Ook knap
gespeeld en de tegenstander goed achterin houden.
Lieke en Lieke maakten er
niet alleen een gezellig damesbubbel van, maar wonnen (al kletsend) ook nog
met 30-16. Weinig problemen. Jurrien en Michael
speelden een strakke herendubbel. Op de goede momenten nagedacht en de tegenstander lekker achterin
drukken. Een mooie 30-19.
Max speelde de eerste single. Zoals we van Max gewend zijn. Snelheid, overzicht en meestal de juiste
oplossing zoekend. Weinig
kans voor de tegenstander
30-5. Lieke Fransen speelde
een goede single. Een lekker

diepe opslag waardoor de
tegenstander niet veel kon
verzinnen. Daarna mooi in
één keer of met een extra
tussenslag het punt pakken.
Een dik verdiende 30-12. Michael was vooraf een beetje
zenuwachtig voor zijn single.
Maar dat is niet nodig. Hij
speelt steeds beter en slimmer. Ook deze single speelde hij slim. De tegenstander
met een diepe opslag achterin vastzetten en vervolgens afmaken. Een knappe
30-17. De laatste single was
voor Sanne. Ook Sanne
speelde een goede en slim-

me single. Ook een diepe
opslag en dan vaak een
korte shuttle. Daar had de
tegenstandster geen antwoord op. Een dik verdiende
30-5. Dat maakt dat we deze
wedstrijd met 8-0 hadden
gewonnen. Weer 9 punten
dichter bij het kampioenschap?
De volgende wedstrijd was
tegen BCV, alleen waar was
BCV? Niemand te vinden.
De wedstrijdleiding was van
BCV en hij zei dat ze al naar
huis waren. Wie had er nu
gelijk? Uiteindelijk hadden
wij gelijk en werd BCV teruggeroepen. Met enige vertraging begonnen de wedstrijden. Max en Lieke Schepers
hadden weinig moeite met
hun tegenstander. Een makkelijke en afgedwongen 303. Michael en Lieke Fransen
hadden een pittige mixed
partij. Hard werkend wonnen
ze met 30-24. Daarna wonnen Jurrien en Michael redelijk makkelijk met 30-14 het
herendubbel. Sanne en Lieke Fransen hadden een heel
gemakkelijke dames bubbel
en wonnen 30-7. Ook hier
werd naast badminton ook
veel gekletst en gelachen.
Max speelde zijn single met
veel gemak. Een makkelijk
en verdiende 30-9. Sanne
speelde tegen een moeilijke
tegenstandster. Deze had

een diepe opslag en Sanne
had daar moeite mee. Als
Sanne de opslag had, deed
ze hetzelfde terug. Een diepe
opslag en daar had de tegenstandster weer veel moeite
mee. Uiteindelijk verloor
Sanne met 30-19. Hard gewerkt en meer kun je niet
doen. Jurrien was een maatje te groot en won met 30-2.
Ook Lieke was veel te sterk
en met weinig moeite won ze
met 30-6. Een prima 7-1 en
weer 8 punten.
Een blik op de ranglijst geeft
aan dat we nu 18 punten los

staan van de nummer twee
(Mierlo) met nog 7 wedstrijden te gaan. We moeten op
3 en 10 maart de volgende
wedstrijden en misschien op
24 maart...........Laten we
niet te vroeg juichen. We
zijn goed op weg en ik zie
dat jullie elke wedstrijd
weer beter spelen. Jullie
worden nog niet echt op
de proef gesteld, maar dat
geeft wel de kans om te
leren slim te spelen (diepe
opslagen, goed de hoeken
zoeken, kijken waar de tegenstander moeite mee

heeft). De kracht komt vanzelf. Bij de een wat sneller
dan bij de ander. Oefen tijdens de trainingen op het
vol doorslaan van je diepe
slagen (klier) en leer die te
gebruiken in de wedstrijd.
Allemaal kleine tips van
jullie trotse coach. Want
als jullie winnen, win ik
mee!!!!
Coach Rene

Standen Jeugd
A/B-klasse

C-klasse

E-klasse

1

BCV,73 1

5-34

1

Con-Brio 2

8-59

1

Mixed 3

8-65

2

Mixed 1

5-28

2

Gemert 1

8-47

2

Mierlo 3

8-47

3

Bakel 1

5-28

3

BCAB 1

6-34

3

Gemert 2

8-35

4

Brabantia 1

5-24

4

Mixed 2

8-29

4

Gemert 3

8-29

5

Mierlo 1

5-17

5

Mierlo 2

6-20

5

Con-Brio 5

8-21

6

RBC 1

5-3

6

Helden 1

6-18

6

BCV,73 2

8-17

7

Con-Brio 1

6-7

F-klasse

G-klasse

P-klasse

1

Helden 2

10-75

1

Con-Brio 7

8-50

1

Mixed 6

10-85

2

Mierlo/Bakel

10-69

2

Mixed 5

8-48

2

Mierlo 8

10-71

3

Mierlo 4

10-58

3

Boemerang 1

8-47

3

Bakel 2

8-27

4

Mixed 4

10-31

4

Mierlo 7

8-38

4

Mixed 7

10-26

5

Con-Brio 6

10-22

5

Mierlo 6

8-15

5

Mierlo 9

10-7

6

Phoenix 2

10-12

6

Con-Brio 8

8-14

Programma en uitslagen

Verknipt

Programma februari - maart
kl. Tijd

Team

bn

10-03

Veka

A

9.30

C

9.30

Mixed 2 - Con brio 1

2

1

27-01

A

9.30

Mixed 1- BCV 73 1

1

C

11.15

Con brio 2 - Mixed 2

2

17-02

F

9.30

Mixed 4 - Con brio 6

8

E

9.30

Mixed 3 - Mierlo 3

15

F

11.15

Mierlo 4 - Mixed 4

4

E

11.15

Gemert 2 - Mixed 3

15

P

9.30

Mixed 7 - Mierlo 9

9

P

9.30

Mixed 7 - Mixed 6

11

P

11.15

Bakel 2 - Mixed 7

6

P

11.15

Mierlo 9 - Mixed 7

6

P

11.15

Mixed 6 - Bakel 2

11

City
03-03

A

9.30

C

9.30

Mierlo 2 - Mixed 2

1
4

C

11.15

Mixed 2 - BCAB 1

4

E

9.30

Gemert 3 - Mixed 3

10

E

11.15

Mixed 3 - Con brio 5

15

P

9.30

Bakel 2 - Mixed 6

Uitslagen Jeugdcompetitie
Gemert 1

Mixed 2

4-4

6

BCAB 1

Mixed 2

7-1

Mierlo/bakel Mixed 4

7-1

P

9.30

Mixed 7 - Mierlo 8

11

P

11.15

Mierlo 8 - Mixed 6

6

06-01-13

13-01-13

Mixed 4

Helden 2

0-8

Mixed 3

Gemert 2

8-0

P

11.15

mixed 7 - Bakel 2

11

F

13.00

Mixed 4 - Phoenix 2

12

BCV73 2

Mixed 3

1-7

Con brio 7

4-4

Mixed 5

3-5

F

14.45

Mixed 4 - M.Bakel 5

11

Mixed 5

G

13.00

Con brio 8 - Mixed 5

15

Mierlo 7

G

14.45

Mixed 5 - Mierlo 6

13

Scoringspercentages Jongens

Scoringspercentages Meisjes

1

Nick Meulensteen

16/16

100%

1

Novi Wieland

24/24

100%

2

Michaël Hollanders

16/16

100%

2

Kelly de Louw

18/17

94,4%

3

Max Wieland

16/16

100%

3

Meike Schepers

18/17

94,4%

4

Koss vd Wijdeven

22/20

90,9%

4

Lieke Schepers

17/16

94,1%

5

Jurriën Hendrikx

12/10

87,5%

5

Lieke Fransen

13/11

88,2%

86,4%

6

Rachel Baerts

12/10

83,3%

6

Brady Bots

22/19

Woordzoeker

Oplossing puzzel vorige keer

G

T

E

U

G

E

L

D

E

R

S

S

C

H

I

P

S

S

A

G

N

I

G

I

N

E

R

E

V

S

L

A

V

A

N

R

A

C

N

Z

T

F

O

L

I

U

R

B

N

E

R

E

O

B

E

U

L

J

D

P

L

E

K

E

I

Z

U

M

U

E

R

N

O

K

W O

E

D

E

R

A

D

C

L

E

U

T

T

S

K

T

E

K

E

W

U

K

C

B

I

V

W N

O

O

R

E

T

L

N

R

A

L

N

G

N

E

E

B

N

A

E

O

L

E

L

E

E

E

E

Z

A

H

D

C

R

I

K

E

S

N

I

D

C

O

L

D

M

N

R

V

O

P

D

N

T

R

G

R

E

R

L

N

V

K

E

E

P

O

O

F

R

N

E

N

I

A

N

K

N

A

O

E

D

N

S

A

O

N

K

I

O

S

E

T

W M

T

E

G

C

R

Z

E

U

A

D

D

A

N

V

N

D

N

L

N

S

Z

S

A

D

K

N

M

R

R

P

P

S

A

I

I

A

A

E

E

N

U

B

R

G

E

A

V

I

R

E

E

S

R

S

D

A

E

E

N

A

D

A

D

U

S

G

N

I

L

S

T

P

E

U

R

R

F

E

H

D

C

L

E

E

T

K

N

U

I

E

M

R

J

P

O

P

T

O

C

H

T

A

M

J

E

S

U

E

L

I

E

D

J

E

S

F

E

S

T

I

V

A

L

N

E

K

L

K

P

M

A

T

S

P

R

O

O

K

J

E

S

F

E

E

K

ADJUDANT
ALAAF
AMUSEMENT
BOERENBRUILOFT
BOERENPAAR
CARNAVALSVERENIGING
CLOWN
CONCERT
DANSMARIEKE
DEBBERKESBAL
DOORZAKKERS
DRINKEN
DWEILORKEST
FEE

FEEST
GANZENDONCK
HOFKAPEL
JEUGDCARNAVAL
JEUGDPRINS
KLETSAVOND
KLETSER
LEUT
LIEDJESFESTIVAL
LOL
LUUK
MUZIEK
OPTOCHT
PRAALWAGEN

De oplossing van de puzzels van december 2012 moet zijn:
Woordzoeker: Een sportief nieuwjaar voor iedereen!
Wie haalt een 10: Robin heeft een 10

Deze maand geen winnaar, helaas hebben we geen
inzendingen ontvangen
In deze Minimiks zijn de puzzels te vinden op pagina 53 en 54. Weet jij welke puzzelstukjes er ontbreken en welke zin de overgebleven letters van de woordzoeker vormen? Stuur dan een mailtje met je antwoorden naar redactie@bcmixed.nl en misschien ben jij dan wel de volgende winnaar!

Foto van de maand

PRINS
PRINSENGARDE
PRINSENRECEPTIE
PRINSES
RAAD
RESIDENTIE
SAUWELAVOND
SLEUTELOVERDRACHT
SPROOKJES
STAMP
STEEK
TEUGELDERSSCHIP
VERKLEDEN

Oplossing: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
De Nachtwacht uitgebeeld door leden en vrienden van BC Mixed tijdens Kwizut

Even lachen met Koss!
Er Staan 2 kamelen te eten,
een kleine en de mama. De
kleine vraagt: ‘mama, waarom hebben wij zo een lange benen?’
de mama ; om lang en goed
te kunnen lopen ‘ kindje ;
‘en waarom hebben wij 2
bulten op onze rug staan ?’
mama ; ‘om water bij te
houden in de woestijn ‘ 5
minuten later .. ‘mama
staan we dan in de dierentuin?!’
De moeder van Jantje komt
beneden en zegt tegen
Jantje: “Jantje maak je bed
eens op!”
”Ja moeder”, zegt Jantje.
Jantje gaat eerst naar de
badkamer, even later komt
hij naar buiten. Even later
gaat hij z’n kamer in om z’n
bed op te maken. Na een
tijdje komt zijn moeder boven om te kijken hoe hij z’n
bed
opmaakt.
Dan
schreeuwt moeder ineens:
“wat doe jij met mijn make
up op jouw bed!” Zegt Jantje: “maar ik moest mijn bed
toch op maken?”
Vriendin: ”gaan jullie wel
eens apart op vakantie?”
andere vriendin: ”ja hoor
daar zijn we een paar jaar
geleden mee begonnen. En
dat gaat prima mijn man is
nog steeds niet terug.”

Een man gaat naar een sollicitatie hij gaat zitten en de
vrouw begint het interview.
“Drinkt u?”
“Nee nooit”
“Rookt u?”
“Nee nooit”
“Wat voor slechte eigenschappen hebt u dan?”
“Ik lieg altijd”
Een jongen komt binnengerend in een winkel en roept:
”vlug! vlug! Mijn vader hangt
met zijn broek in prikkeldraad!.”
“Moet ik komen helpen!?
heb je verband nodig?!”
“geen van beiden.Geef rap
een nieuw rolletje voor mijn
foto toestel!”
Een kinderrechter spreekt
een jongetje vrij van diefstal. De vader zegt: ”En wat
zeg je nou tegen mijnheer
de rechter?” “Ik zal het nooit
meer doen, mijnheer.”
Jantje ging met zijn vader
op de fiets naar de kerk.
Als hij daar is aangekomen
zet hij zijn fiets tegen de
muur van de kerk.
Jantje zegt ineens tegen
zijn vader: ”En wat als mijn
fiets gestolen wordt?
“Heum,” denkt zijn vader,
”vraag anders aan de
Heilige Geest of hij erop
wil letten!” Oké! Jantje en

zijn vader zijn in de kerk en
moeten het gebed opzeggen.
Jantje begint: ”In de naam
van de Vader, de Zoon,
Amen.”
Jantje zijn vader vraagt:
”Waar is de Heilige geest
gebleven?”
Jantje antwoordt “Die is op
mijn fiets aan het passen!”
Een blondine komt terug
van haar werk en merkt dat
er iemand heeft ingebroken
in haar flat. Volledig over
haar toeren belt ze de hulpdiensten.
De politieagent stuurt zo
snel mogelijk een agent
met een speurhond.
Tien minuten later arriveert
de agent met zijn hond en
belt aan.
De blondine opent de deur,
bekijkt de agent met de
hond en schreeuwt dan:
“HOE IS HET MOGELIJK,
IK BEL VOOR HULP EN
DAN STUREN ZE ME EEN
BLINDE AGENT. “

