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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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Op de voorpagina:

Yorg en Olaf tijdens een geslaagde
pietenavond.
Foto Boven: Max Wieland Mixed 3 jeugd.
Midden: Betsie v. Hooff en Anja Beekmans (Mixed 8)
Onder: Inge en Tine v. Lieshout (Mixed
7)

De medewerkers
aan deze Minimiks:
Jowan Iven ( foto’s competitie), Rien van Kessel
(foto’s alternatieve avond),
Bas Fransen, Roger van
Lieshout, Ruud Fransen,
Paul van de Vegt, e.v.a.
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Colofon
Bestuur BC Mixed
Voorz. Ton Slaets
Tel.: 06-52607617
Secr. Gert Lahaije
Tel: 0492-463772
Penm. Mascha Hoeks
Tel: 0492-841337
Anja Beekmans
Tel: 0492-464604
Stan vd Heijden
Tel: 06-48750247
Postadres BC Mixed:
Gert Lahaije
Waterhoenplein 20
5741 BB Beek en Donk
Tel: 0492-463772
E-mail: ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl
Comp. Leider Sen.:
Ruud Fransen
Tel: 0492-775328
Comp. Leider Jeugd:
Wendy Verbrugge
Tel: 06-34626419
Jeugdafdeling:
Mascha Hoeks
Tel: 0492-841337
E-mail: mascha@
bcmixed.nl
Yvonne Lahaije
Tel: 0492-463772

Badmintonclub Mixed,
opgericht 11 jan. 1961
Aangesloten bij de
Helmondse Badminton
Bond
Ingeschreven bij de KvK
nr.: 40239324
Rekeningnummer:
10 14 25 597
Sporthal d’n Ekker,
Wijnkelderweg 3
te Beek en Donk
Telefoon sportkantine:
0492-466263
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Ledenbestand
Dames Heren

Jongens Meisjes

Jeugd

23

24

47

Senioren

49

61

110

Ereleden

1

5

6

Totaal:

50

67

32

42

163

Gestopt:		 Jack Muller
			Rowena Baerts
		

		Agenda
2012

Van de redactie...

Totaal

27 december: Oliebollen toernooi
28 december: De zaal is dicht voor de jeugd,
open voor de senioren (vanaf 20.00 uur)
2013
4 januari: nieuwjaarsreceptie
20 januari: HBB kampioenschappen senioren
24 februari: Teamtoernooi Bakel
07 april: Laarbeektoernooi
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

		

Vrienden van de Minimiks,

Wat kan de tijd van het jaar rare dingen doen met een mens. Die lieve Sinterklaas is
nog maar net terug naar zijn winterverblijf in Spanje of onze vrienden uit de kerststal
staan alweer te trappelen om onder een mooi groene boom de huiskamer te verrijken.
En zo vult de kamer zich met dennengeur of een fijn kunststofluchtje.
Op het moment van schrijven bevind ik me naast een kerstboom die naar zonnebrandolie ruikt. Het is dan immers ook bijna zomer hier in Argentinië. Leuk land. Maar helemaal geen badmintonbanen gezien. Voetbal en polo zijn hier “hot”.
Nou, geef mij maar de aanblik van mooie blauwe lijnen in de Mixedhal. Ook al is het
koud buiten, binnen vervult de omgeving zich met het piepen van schoenen en het
gekerm van een shuttle die een paar ferme tikken op zijn kopje krijgt.
Ik heb een paar avonden en een paar zondagen doorgebracht in de Cityhal om onze
teams te bewonderen. Wauw, wat een mooi badminton. De trainingen beginnen hun
vruchten af te werpen en de lol spat ervan af. Super.
Voor wat betreft uw redactie zijn we weer heel blij met een mooie volle Minimiks. Er
wordt van alles georganiseerd voor en door Mixers en dat gaat gepaard met veel fun
en foto’s. Verderop in deze miks wat leuke verslagen daarover.
Tevens een paar supermooie wedstrijdverslagen. De moeite waard om eens fijn door
te lezen en daarna de ogen te sluiten om gewoon weg te dromen alsof je zelf aan het
spelen was. De mooie foto’s in deze minimiks helpen daar zeker bij.
Vroeger (toen ik nog iets jonger was) hadden we een jaarlijkse kerstpuzzel in de krant.
Dit is voor de tijd van internet. Ik kan me nog herinneren hoe fanatiek mijn ouders en
mijn zus en ik probeerden die puzzel op te lossen. En met ons vele anderen.
Nou zoiets hebben we ook bij BC Mixed. Breng maar eens een bezoek aan de prachtige kidszone. Daar staan iedere keer weer geweldige puzzels in. Probeer het eens.
				 Adios Arne

Noteer deze data in je agenda!

MINIMIKS december 2012

MINIMIKS december 2012

3

Van jullie voorzitter

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 23-10-2012

Het einde van het jaar nadert en voor veel teams
zit de eerste helft van de competitie er bijna op.
En elke keer als ik dan de standen bekijk op de
website van de HBB is het toch nog wennen aan
de nieuwe puntentelling. Je krijgt niet zo snel een
goed overzicht van de verhoudingen. Zeker als
teams niet hetzelfde aantal wedstrijden hebben
gespeeld. Toch begint in de meeste klassen al
een duidelijk beeld te ontstaan. Het is leuk om de standen van je eigen
team, maar ook van die van anderen te bekijken. Dus kijk eens op www.
hbbond.nl.
Rond de feestdagen is er bij Mixed weer van alles te doen. Na de zeer
geslaagde Sinterklaasavond die ook ‘Zwarte Pieten avond’ zou kunnen
heten, volgt de Alternatieve Mixed Avond. De rollerclub neemt dan bezit
van onze zaal voor de jaarlijkse kerstshow. Maar Mixed zou Mixed niet
zijn als er niets georganiseerd zou worden. Hoe die avond is afgelopen is
als het goed is in deze editie te lezen. Vlak voor de jaarwisseling doet
Mixed mee aan Kwizut. Na de jaarwisseling is er de gelegenheid om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen op de nieuwjaarsreceptie van
4 januari. En daarmee zitten we alweer in 2013.
Wat zal dat jaar ons gaan brengen? Hopelijk een aantal kampioenen, veel
sportiviteit, veel plezier en een goede gezondheid. Ik ben er van overtuigd
dat het een mooi jaar zal worden, zeker met het jeugdkamp in het vooruitzicht. Hoe dan ook, ik wens mede namens mijn andere bestuursleden
iedereen hele fijne feestdagen en een mooi 2013.
Ton Slaets

Aanwezig: Ton Slaets, voorzitter. Mascha Hoeks, penning 		
meester. Gert Lahaije, secretaris. Anja Beek-		
mans, bestuurslid. Stan van der Heijden

1.Opening
Ton opent de vergadering om
20.05 uur.
2.Ingekomen en uitgegane
stukken
Ingekomen:•Uitnodiging van de
Gemeente Laarbeek voor een
bijeenkomst betreffende het gezondheidsbeleid.
Uitgegaan:•Niets
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 24 september 2012
De notulen zijn met dank aan
Gert goedgekeurd.
4.Financien
•De lijst van adverteerders is
gemaakt door Mascha.•De tijdens de ALV voor te stellen contributieverhoging besproken.
5.Ledenbestand
•Gestopt: Jack Muller en Rowena Baerts
•Van NSL naar SL: niemand.
•Van SL naar NSL: niemand

•Nieuw: Kristy van Alphen en
Nikki van de Rijt •Marije Daems
vraagt om de mogelijkheid om
onregelmatig spelend lid te
worden, is akkoord.
6.Commissie
JC: -Er zijn 35 aanmeldingen(van de 50) voor de . Deze
worden verdeeld over 2 klassen. -De voorbereidingen voor
sinterklaas zijn reeds bezig.
-De terugkomdag is op 27/10 in
de Dreef. -De kampvergaderingen zijn begonnen.
Red: -De Minimiks loopt prima.
Bac: -De Mixed-grill was gezellig en goed geregeld. De taakverdeling was goed, ook tijdens
het feest. -Voor de feestavond
geldt hetzelfde, de DJ was prima, de opzet van het eten
pakte heel goed uit. Alleen de
opkomst was aan de lage kant,
53 personen.
TC: -Er zijn maar 28 aanmeldingen voor de clubkampioenschappen. We gaan mogelijk-

heden bekijken om er voor te
zorgen dat er volgend jaar weer
meer mensen kunnen of willen
meedoen.
7.ALV
-De laatste puntjes besproken,
Gert zorgt voor een presentielijst. Stan maakt de oorkondes
voor de jubilarissen.
9. Nieuwe sporthal
Geen nieuws.
10. Rondvraag
-Er is weer uitverkoop bij Igopost, Anja kijkt alweer voor de
volgende loterij.
-De volgende vergadering is op
donderdag 22/11 bij Mascha.
Gert vermeld voortaan alvast in
de agenda bij wie de volgende
vergadering is.
11.Sluiting
Ton sluit de vergadering om
22.30 uur.

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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Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 22-11-2012
Aanwezig: Ton Slaets, voorzitter. Mascha Hoeks, penning 		
meester. Anja Beekmans, bestuurslid. Stan van
der Heijden

Afwezig:

Terrastab Nederland B.V.

Gert Lahaije (met kennisgeving)

1.Opening
Ton opent de vergadering om
20.10 uur.
2.Ingekomen en uitgegane
stukken
Ingekomen:
•Mail van badmintonvereniging uit Ouddorp voor een
toernooi. Gert mailt deze door
naar Anja dan zal Anja kijken
of er animo is voor deelname
aan het toernooi. •Rabobank
over SEPA + IBAN wijzigingen
Uitgegaan:
•Niets
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 23 oktober 2012
•De notulen zijn met dank aan
Gert goedgekeurd.
4.Financiën
•Anja brengt sponsorgelden
mee, overhandigd dit, inclusief
administratie,
aan
Mascha.

5.Ledenbestand
•Mail Ferry vd Loo; Gert heeft
deze beantwoord, daarna
nooit meer iets van gehoord.
•Van NSL naar SL: niemand.
•Van SL naar NSL: niemand
6.Commissies
JC:• Terugkomdag goed verlopen; positieve uitwerking op
vrijdagavond. •30 november
sinterklaasviering; 19.00 –
20.30 uur alle jeugd •Mark zal
op korte termijn stoppen met
de jeugdbegeleiding
i.v.m.
verhuizing.
BAC: •Alternatieve avond 14
december
•Nieuwjaarsreceptie 4 januari
2013
TC: •Clubkampioenschappen
goed verlopen. Jeugd kon
goed doorspelen, prettige
sfeer. •TC gaat nadenken over
inventarisatie hoe er meer
aanmeldingen kunnen komen
bij een volgend toernooi.

7.Nieuwe sporthal
•Ton & Ruud zijn bij Radio
Kontakt geweest; goed en
leuk gesprek gevoerd.
8.Rondvraag
•Anja; kerstkaarten voor 2012.
Afgesproken dat Ton deze
maakt, de redactie heeft
adresstickers.
9.Sluiting
•Volgende bestuursvergadering is bij Ton op 18 december.
•Ton sluit de vergadering om
21:30 uur.

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

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

Nieuwjaarsreceptie
Met koud en warm
buffetje geschonken
door Hans
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Vrijdag 4 januari van
22.30-02.00 uur.
Afkopen voor € 15.00.
MINIMIKS december 2012

Manders Woonsfeer
Kapelstraat 38 Beek en Donk
0492-463233
info@manderswonsfeer.nl
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Van onze trainer
Tactiek

We hebben het vaak over tactiek, maar wat verstaan we onder tactiek? Tactiek zou je kunnen omschrijven als de manier waarop je in
een spel of een wedstrijd te werk gaat om de overwinning te behalen.
Wanneer we het hebben over tactiek, dan hebben we het vooral over
keuzes maken.

Op basis waarvan maakt de spelers zijn keuzes eigenlijk?

Voordat een speler een shuttle terugslaat, is er al het een en ander
gebeurd dat de uiteindelijke uitvoering van die slag mede heeft bepaald.
Het eerste dat de speler moet doen is WAARNEMEN. Het waarnemen van de aankomende
shuttle, de positie van de tegenspeler e.d. zijn zaken die al worden geregistreerd, voordat de
uiteindelijke slag plaatsvindt. Na het waarnemen komt de speler in de fase waarin hij moet BESLISSEN. Dat beslissen gebeurt op basis van de aanwezige tactische kennis (ervaring) en de
technische mogelijkheden (beheers ik de smash wel?), maar ook op basis van de bedoeling die
de speler heeft met de shuttle (wil ik hem smashen of diep als clear spelen?).
In deze beslissingsfase zit dus de tactische (keuze) component. Nadat de beslissing voor een
slag is genomen komt de speler in de fase van het HANDELEN. Anders gezegd, de slag wordt
uitgevoerd. Tot slot wordt de actie geëvalueerd. Of anders gezegd er wordt TERUGGEKOPPELD met betrekking tot het resultaat en het gevoel van de slag, zodat een volgende poging er
zijn voordeel mee kan doen. In schema ziet dat er als volgt uit.

Jan van Hees
Fabian Briels
Claudia Krone
Dorien Maas
Dena v d Berk
Marieke Lutterman
Tim v Lieshout
Marlie Fransen
Brady Bots
Lisa van Vijfeijken
Tiny Verbrugge

23-dec
25-dec
26-dec
27-dec
2-jan
4-jan
6-jan
9-jan
12-jan
17-jan
29-jan

Allen van harte gefeliciteerd

Waarnemen ---- Beslissen ---- Handelen---- Terugkoppelen
Dit hele proces speelt zich af, in een wat ik al verteld heb, in een “split second”. Ik heb al een
aantal keer gesproken over de tijdsfactor en het handelen ernaar. Het beslissen is de fase waarin het tactisch component van het spel plaatsvindt en die van grote invloed is op het uiteindelijke
verloop van de wedstrijd.
Ik wens jullie een fijne kerst en een goed Nieuwjaar , mag het een mooi, sportief en gezond jaar
voor je worden.

Trainingsschema senioren 2012-2013
Maand
Januari
Februari
Maart
April
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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.
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Bekerwedstrijden

Goede start van
Mixed 1 en 2 in de
bekercompetitie.
Op donderdag 6 december
werden in de Cityhal in
Helmond de eerste wedstrijden in de bekercompetitie gespeeld. Om precies
te zijn in klasse 1 + 2 + 3,
op maar liefst 12 banen
werd er erg fanatiek gestreden.
Zoals eerder al geschreven wordt deze competitie
dit jaar georganiseerd door
ondergetekende, met hulp
van Bas en Max. Met zijn
drieën hadden we het flink
druk. Veel vragen beantwoorden, alle netten +
paaltjes moeten opgezet
worden, formulieren schrijven, shuttles uitdelen,

10

bondskaarten controleren
en ervoor zorgen dat alle
banen bezet bleven. Bas
en Max hebben zich supergoed ingezet, vooral het
noteren van overtredingen
op de wedstrijdformulieren
vonden ze wel mooi.
Al snel bleek dat bekerwedstrijden toch speciaal
zijn. Er hangt een hele leuke sfeer, er worden 7 wedstrijden gespeeld in plaats
van 8 (3x GD, 1xDD, 1xHD,
1xDE en 1xHE), hierdoor
kan het nooit gelijk worden.
Het is bovendien een afvalsysteem, waardoor je bij
verlies al uit het toernooi
kan liggen.
Jammer
genoeg
doet
Mixed alleen maar mee in
de klasse 1 en 2. Hopelijk
geven er volgend jaar weer
meer teams op!
Mixed 1 en 2 hebben het
wel prima gedaan. Mixed 1
heeft met 5-2 gewonnen
van BCV ’73 en Mixed 2
heeft met 4-3 gewonnen
van Mierlo.
Nadat Bas, Max en ik de
formulieren hadden gecontroleerd wisten we wie er
door mochten naar de
tweede ronde op 17 februari. De loting is in het bijzijn
van alle spelers in de kantine van de Cityhal verricht.
Helaas kregen de dame en
heer achter de bar ruzie
over de installatie van de
MINIMIKS december 2012

microfoon, waardoor ik
door de bar moest
schreeuwen. Ook het feit
dat er al enigszins aangeschoten handballers aan
de bar zaten te lallen
maakten het voor mij niet
makkelijker.
Uitslag loting voor BC
Mixed:
Beker 1: Mixed tegen Hanevoet
Beker 2: Mixed tegen
Mierlo
Beide lotingen zijn niet ongunstig, Mixed 2 moet tegen dezelde tegenstander
als in de eerste ronde. Dit
is op zich jammer, maar
dat kan gebeuren als er
ook beste verliezers door
gaan. Ook Mixed 1 moet
een goede kans maken tegen Hanevoet.
Overige wedstrijden zijn
terug te vinden op www.
hbbond.nl
Groet,
Ruud Fransen

Zondag 20 januari
2013
Citysporthal
2012-2013

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

MINIMIKS december 2012
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Drogisterij
Parfumerie
Staatsloterij
Lotto - Toto

Alternatieve avond 14-12-2012
ons dartteam is onervaren
en onzeker, we kunnen niet
tegen spanning en kunnen
onder het toeziend oog van
vreemde mensen niet presteren.' Sociaal als Mixed is
en vol begrip, trokken zij zich
terug.

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

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

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

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.
12
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MixedGames 2012 interactief
14 december, klokslag 20.00
uur, het is 6 graden buiten,
het regent en er staat een
straffe wind. Bas en ik zijn
vanuit Aarle onderweg naar
weer een nieuwe editie van
'the GAM' de Game Avond
van Mixed. Maar eerst dienen we de regen te overwinnen.
Z.. nat treden we de entree
van sporthal Dn Ekker binnen, waar het getik van een
ketsende pingpongbal ons
tegemoet komt. Hoe contrastvol met het doffe geluid
van dart pijlen die door de
plaatselijk
Dartvereniging
geworpen worden. De jaarlijkse spelletjesavond van
Mixed is begonnen.

redactieteam van ons clubblad, hard aan het werk om
de lay-out voor mijn verslag
alvast gereed te maken. Mij
wordt verteld niet teveel te
schrijven. Ze reserveren 2
pagina's voor me, maar wel
inclusief foto's. Of een extra
veelvoud van 4 pagina’s. Ik
begin maar vast te tikken.
Overigens was een eerste
opstootje al een feit geweest. Mot met locale darters. Mixed werd bruut verzocht het dartterrein te verlaten. Reden van het dartteam: ' we moeten hier vanavond competitie spelen,

Dit jaar een heuse Pokertafel, zonder het mistige tafereel wat je vaak ziet. Logisch
het betrof hier immers onze
oudste jeugd (jeroenronmaxbasbas) die zojuist begonnen met poker, nadat ze
klaar waren met potje pingpong. Een beetje later op de
avond was het poker spel
veranderd naar eenvoudig
potje eenentwintigen, maar
dan wel voor het grote fiche
geld. Max kreeg het water in
de mond toen hij vanuit zijn
ooghoeken snacks voorbij
zag komen. Helaas voor
hem waren deze echter bestemd voor de decorbouwers van de rollervereniging,
die traditiegetrouw op onze

De eerste speeltafel is bezet
met een Mixed team die
kerstkaarten aan het insteken zijn. Wie zal er winnen?
Aan een andere tafel zit het
MINIMIKS december 2012

13

reguliere trainingsavond de
zaal hadden geconflicteerd.
Ook Ron-de-dealer raakte
zichtbaar in de war en deelde vervolgens rechtsom ipv
linksom. Gedurende
de avond vlogen verscheidene
termen
over tafel. Zo zei
BasF dat ie 'Vuile
was' had. Maar daar
moet ie natuurlijk niet
voor bij Mixed zijn
maar gewoon bij zijn
moeder.
Biljarten.
Martijn
daagde me uit voor
een partijtje Pool. Een
vliegende start van
Martijn, in no-time stond ik
met 7-1 achter, na 7 volle
kleuren afgewisseld met 6
witte ballen. Maar zoals bekend heb ik even wat tijd nodig om warm te worden. Na
een grandioze serie maakte
ik het koel af met een 8- bal
in een vooraf gekozen pocket.
2e wedstrijd. Zelfde verloop.
Kreeg nu toch echt het idee
dat Martijn het spel niet
snapte. Na elke gekleurde
bal een witte erachteraan,
een knappe prestatie maar
niet goed genoeg. Wederom
een grote achterstand van
de pooltafel geveegd om zo
de winst naar me toe te trekken.
Dan hebben we de Riktafel.
Dit kaartspelletje kan en zal
nooit verdwijnen op onze
game avond. Al snel zag je
dezelfde Rikkers als andere

14

jaren bij elkaar klitten. Daar
waar ik vorig jaar verrassend
spel leverde, was het dit jaar
Stan die de introducé was
van de avond met weinig Rik

ervaring. Maar zoals hij zei, '
hij kende de baasis’. Thuis
kan ie dat volgens mij niet
zeggen dat ie de baasis!
Ton, probeerde Stan de
kneepjes van het spel te leren. Al gauw bleek dat er die
avond als maat' weinig te
verdienen zou zijn.
Ik probeerde hem nog te helpen door de anderen wat af
te leiden door in mijn pingpong wedstrijd tegen mijn
zoon (tje), de pingpong bal
met verwoestende slag ( zoals ik dat alleen kan), richting
Rik speelveld te slaan. Overigens zou ik in deze wedstrijd mijn 2e winst van de
avond behalen door zoon
BasL ( de L van Langjong) te
verslaan. En zo ontstaan
dan die Aziatische namen.
Ruud was moe, zoals hij zei.
Zelfs was het de vorige dag
MINIMIKS december 2012

de eerste keer geweest dat
hij een keer nee tegen een
vrouw had gezegd. Hij wilde
niet zeggen welke vrouw! De
eerste Rik(veld) slagen waren voor Peter de
grote.
Langs de zijlijn,
stonden Angela
en Marlie alles
goed in de gaten
houden. Zowel in
als op het veld is
RESPECT het devies. In dat opzicht
een voorbeeldige
avond.
“De Heer mee
vragen, snijden,
maat, je maat snijden, Stil zitten , genaaid worden, 9 alleen” en da voor 30
cent, wat een misère.
Er begint al meer sfeer te komen. Ruud, zoals gezegd
vermoeit, zingt luidkeels het
nummer van de Boss mee,
…tired and bored with myself. Op het Shirtje van Paul,
prijkt het woordje Refill. Wat
Martijn doet denken aan het
serveren van nog een rondje
gerstenat.

pen, … Shaggy Gert helpt
Stan een beetje met 'over
snijden'. Op de achtergrond
schreeuwt MickJ toepasselijk, You can’t always get
what you want …
Onderbreking 23:28 . Bier
overlast. Martijn wilde ook
graag een speciale vermelding in ons clubblad hebben.
Hoe mors ik 6 glazen bier in
één keer over de riktafel? @
martijn, gelukt!
Lewis- Vos, wereldkampioenschappen
darts op TV. Nee,
niet onze heldin
van het wielrennen. Een
nieuw Nederlands talent pijl
werpen. De radio was inmiddels afgestemd op zender '
radio stofzuig top 20' . Stan
herkende dit en had de neiging om zijn dagdagelijkse
thuiswerk op te pakken.
Tijd voor een potje darten.
Gewiekst wist Martijn zijn
maat ‘Tired Ruud’ mee te
krijgen voor een potje ‘volgen’, Deze keer was er voor
mij geen belangrijke rol weggelegd met Shaggy Gert. De

riktafel was vervolgens leeg
gelopen, richting dartterrein.
Ook hier werd ingezet op
‘volgen’, maar ook nu geen
kansen voor mij en besloot
me terug te trekken uit dit
geweld om een potje MixBox te spelen. Springend op
een vlot, draaiend, schoppend door superspannende
avonturen op exotische locaties. Samen met je maat
vechtend door stroomversnellingen en hindernisbanen. Het zag er wellicht zo
langs de zijlijn wat komisch
uit wat op de lachspieren
van Angela werkte.
Inmiddels waren er nog een
paar Die hards over die de
avond afsloten met een
dansbattle. Muziek via de
Xbox op de installatie was
een probleem, daardoor
dacht Betsie van hulp te zijn
en zette een van haar eigen
muziekbandjes op. Helaas
voor Betsie het verkeerde
bandje! Door de spiekers
kwam een zwoel fragment
van – vermoeden we - een
eigen opname van Betsie,
eigenlijk
niet
voor

´jongens´oortjes bestemd;
“voor al uw leuke spelletjes
bel 06-07-02-03 zughhht…
(blijkbaar een vermoeiend
spelletje). Hilariteit al om.
Vooral Ton en Paul lieten
zien nog erg soepel te zijn in
dit dansspektakel. De ‘V’
voor Victorie was er voor
Ton. Zijn tegenstander Paul
mixedte dans met badminton, uitvoering prima maar
niet genoeg om te winnen.
3.15 uur, tijd om de fietsen
naar huis brengen. Het was
wederom een geslaagde
avond.
Uw correspondent ter plaatse.

Jeugd biljart; BasF presteert
het om een op het randje liggende 8- bal vóór de pocket,
deze eruit te spelen EN tegelijkertijd de witte bal in een
andere vrije pocket te leggen. Samen met Martijn op
de cursus dacht ik zo.
Peter is een beetje ‘van slag
af’, Troef trekken, Maat helMINIMIKS december 2012
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Someren 3 - Mixed 8
-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

De aanvang van de wedstrijd om 9,30uur is wel erg
vroeg, normaal gesproken
lig ik/wij nog achter de gebreide boks om dit tijdstip,
maar de plicht roept en
daarom zijn aanwezig Annie, Betsie, Theo en Toon.
Anja is ook aanwezig maar
vanwege haar knieoperatie
nog niet in staat om te spelen, echter dit gaat de goede kant op. Op papier lijkt
het een niet al te moeilijke
wedstrijd te worden maar in
de praktijk kan dit wel een
tegenvallen, dus is er geen
sprake van onderschatting.
Vanwege een extra baan
kunnen de GD’s tegelijk
beginnen; Annie en Toon,
Betsie en Theo. A en T beginnen meteen goed en nemen gelijk een voorsprong,
doch de tegenstander bleef
steeds aanhaken. Echter
op de helft van de set gaan
A en T de voorsprong uitbreiden en pakken de set
met 13-21.
B en Th gingen ook voortvarend te werk. Ze speelden een gedegen partij wat
blijkt uit de uitslag 9-21.
A en T beginnen aan de
tweede set. Wat het was
wisten geen van beide,
maar ze raakten geen bal
meer en de set gaat met 2110 naar Someren. Inmid-
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dels zijn B en Th klaar met
hun tweede set mooi gewonnen met 15-21. Nu de
derde en beslissende set
voor A en T, gelukkig zijn ze
weer wakker geworden en
spelen nu weer zoals verwacht winnen de derde set
met 13-21. Tussenstand
0-2 Mixed.
Het damesdubbel is aan de
beurt. Annie en Betsie hebben al bewezen een geducht koppel te zijn, daar ze
nog geen wedstrijd hebben
verloren, maar gaat dit nu
ook zo? Jawel, ze geven de
tegenstander geen enkele
kans, zowel in de eerste als
tweede set zijn ze de betere
en winnen de partij met
7-21 en 15-21.
Theo en Toon treden aan
voor hun HD, ze weten de
wedstrijd vanaf het begin
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naar hun hand te zetten en
pakken beide sets met 1121 en 15-21.
Tussenstand 0-4 Mixed 8.
Nu de enkelspelen, Theo
gaat als eerste heer aan
zijn partij beginnen, dit
blijkt een gelijkwaardig duel
de punten vallen over en
weer niemand weet afstand
te nemen doch op het eind
gaat de set met 21-19 naar
Someren. Na een paar
aanwijzigingen
en wat
wonderdrank van Toon
(Theo had al zijn drank al
verbruikt) begint men met
de tweede set. De andere
tactiek bracht de speler van
Someren uit zijn doen en
Theo wint de tweede set
met 13-21.Nu nog de derde, Theo bleef zijn spel
spelen en gaat ook de der
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de set winnen met 17-21
een knappe prestatie dit
moet gezegd.
Nu het DE met Betsie, Betsie speelt altijd gewoon gedegen partijen, ook dit keer
maar speelde de tegenstandster te veel in de kaart
waardoor deze te makkelijk
kon scoren en wint de partij
met 21-17.
Ook voor Betsie een aanpassing besproken wat het
spel betreft en dit heeft resultaat, er komt ondanks
nog een verlenging aan te
pas maar Betsie wint de
tweede set met 20-22. In de
derde set is ze weer de betere neemt meteen afstand
en slaat de set uit met 1221.
Tussenstand 0-6
Mixed.

adem te happen en dat
geeft de burger weer
moed, hij zegt altijd eerst
kapot spelen in de eerste
set en dan het tweede en
derde winnen.Voor wat de
tweede set klopt het hij
speelt zijn tegenstander
naar 14-21. Gaat dit ook zo
met de derde set? De wedstrijd gaat weer gelijk op,
punten over en weer tot bij
een stand van 17-17 Toon
twee punten afstand neemt
en zijn opponent zelf twee
fouten maakt (hij zat totaal
kapot) pakt Toon de derde
set met 17-21.Een zwaar
bevochten zege,zijn tegenstander had zo graag
gewonnen vertelde hij later
en daarop spraken ze af
om het de volgende ronde
nog een keer over te doen.

Hierna de ouwe Toon, ook
dit keer weer een jonge tegenstander van een jaar of
22. De partij gaat punt voor
punt, tegen het eind wordt
Toon wat ongeduldig en dit
kost hem de set maar zijn
tegenstander begon al naar

Nu het laatste DE van Annie, Annie heeft deze competitie nog geen enkele
partij verloren in het DE
zou het haar lukken om dit
vast te houden? De partij
was totaal in evenwicht
maar Annie kon geen druk

Ganzeveer 7 - Mixed 8

zetten op haar tegenstandster en deze wint de eerste
set met 21-13. In de tweede
set een zelfde beeld het zat
er deze keer niet in dit kan
gebeuren deze set gaat
ook naar Someren met 2115. Ondanks verlies een
goede partij van Annie.
De totaaluitslag is Someren3 - Mixed 8
1-7.
De volgende wedstrijd is op
woensdag 21-11 dan tegen
Ganzeveer 7, ze zijn gewaarschuwd.
Toon Slaets.

Aanwezig en in de basis
stonden Annie (door verkoudheid ontzettend hees,
echt gruwelijk hees, dit om
aan te geven hoe hees ze
wel is) verder Betsie, Martin
en Toon. Anja zit nog wegens een operatie (knie) op
de bank maar het gaat de
goede kant uit. De volgende wedstrijd verwacht ik
Anja ook in de basisopstelling.
Alvorens met het verslag
van de wedstrijd te beginnen maken we een sprong
tot vlak na de wedstrijd in
de kantine, ik hoor iemend
roepen ha Vadder wa hedde gemakt?, het is onze
eerstgeborene hij speelt in
het team van ‘’Ons ‘’ en van
‘’Minne Maat’’ , ik zeg zo en
zo, mar wa hedde gellie gemakt? vroeg ik,we zijn me
7-1 verlorre zettie mar we
hebbe lekker gespult en da
ken gebeure. Maridy verheugde zich al op het leesvoer dat op het gastenboek
zou verschijnen in de vorm
van een verslag, toch mooi
om te horen dat ik ook nog
gelezen wordt. Nu dan terug naar de wedstrijd.
Het eerste GD is voor Annie en Toon, na vier slagen
zegt Annie, Toonhhh achterhhinhh speulenhhh, ja zo
hees is ze. Ik had het be-
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grepen dus alles achterin.
De Ganzeveerder wist er
niet zo goed raad mee, wij
sloegen 21 keer en zij maar
9 keer. Daarmee was de
eerste set binnen. In de
tweede set deden we het
nog eens dunnetjes over
nu voor ons 21 slagen en
voor Ganzeveer 6 slagen,
dus de eerste partij was
binnen.

Het tweede GD is dit keer
voor Betsie en Martin, ze
hebben nog niet zo vaak
met elkaar gespeeld maar
dit had geen enkele invloed
op de partij, de eerste set
gaat naar Mixed met 8-21.
In de tweede set geven de
Ganzeveerders wel meer
tegenstand maar verder
dan 17-21 laten het Betsie
en Martin niet komen. Ze
spelen gewoon een gedegen partij proficiat beide.
Nu een Ander Dubbel namelijk het Heren Dubbel,
afgekort het ADHD partijMINIMIKS december 2012

22-11-12
tje.Martin en Toon spelen
al geruime tijd samen de
ADHD partijen en dit is ook
wel te zien. Alhoewel ze in
de eerste set een beetje
staan te klungelen, weten
ze deze toch met 16-21 te
winnen. De tweede set
gaat een stuk makkelijker;
ze zijn wat beter bij de les
en de Ganzeveerders moeten ook deze set met 11-21
aan de miksers laten al bij
al een redelijke partij.
Nu weer een Ander Dubbel, namelijk het DamesDubbel ofwel het ADDD,
(dit is in CD termen de beste geluidsopname die er is).
Annie en Betsie zijn een
stevig dubbel met goede
harde slagen gecombineerd met fijne techniek
dus ga er maar aan staan.
Maar de Ganzeveersters
wisten goed partij te geven
echter op 18 blijven ze steken en gaat de partij naar
Miks met 18-21. Je zou
zeggen een kleine waarschuwing en inderdaad de
tweede partij gaat naar
Ganzeveer met 21-19. In
de derde partij zetten de
beide Miks dames weer de
puntjes op de i, ze laten
niks meer aanbranden en
winnen met een gedegen
set de partij met 15-21. Inmiddels is de stand 0-4 in
het voordeel van Mixed 8
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Nu beginnen de enkelspelen, Toon begon als eerste
heer met een nog jonge tegenstander (23 jaar) maar
hij heeft bewezen dat dat
geen probleem hoeft te zijn.
Echter deze was wel erg
taai de punten vielen over
en weer met een verschil
van niet meer dan een punt
ging de service over en
weer. Doch op de stand
van 18-18 zei Toon tegen
zichzelf nawisutwelmooizatgeweest en sloeg de
partij naar 18-21. In de
tweede set was de Ganzeveerder niet meer zo sterk
hij oogde wat vermoeid wat
achteraf ook klopte. Met 1121 speelt Toon de partij uit.
Na de wedstrijd vroeg de
jongen hoe oud ik was? ik
zeg 71, ik vroeg toen hoe
oud ben jij?, 23 jaar was het
antwoord, ik zeg tegen hem
dan heb je nog tijd genoeg
om net zo goed te worden
als ik, ja daar heb je gelijk in
was het antwoord er was
ook geen speld tussen te
krijgen toch ?!
Nu Betsie met haar DE,
Betsie heeft dit seizoen nog
geen enkele enkelpartij verloren dus we kunnen wat
van haar verwachten. De
partij gaat aardig gelijk op
alhoewel Betsie toch wat
sterker is, dit komt tot uiting
op het eind van de set, ze
loopt uit tot 15-21. Met een
paar kleine aanwijzigingen
gaat Betsie aan de tweede
set beginnen met zichtbaar
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gemak speelt ze de partij
naar 10-21. Proficiat Betsie.
Nu onze zekerheid en dat is
Martin met zijn HE, doch
niets is zeker tot het zeker
is dan is het pas zeker, De
Ganzeveerder is de gelijke
aan Martin en met 21-19
pakt hij de eerste set. Na
een paar tactische tips begint men aan de tweede
set en dit werpt zijn vruchten af met 12-21 gaat de set
naar Martin. In de derde
hetzelfde spelbeeld en
Martin wint de partij met 1421, al met al moest hij deze
keer toch dieper gaan dan
hij gewend was echter goed
gedaan proficiat.
Als laatste Annie, de heesheid was nog hetzelfde
maar dit moest volgens AnMINIMIKS december 2012

nie geen probleem zijn. Annie heeft deze competitie
nog geen enkelspel verloren daarom stond er ook
wat prestige op het spel.
Het spel gaat mooi tegelijk
op en wie er gaat winnen is
totaal onzeker. Bij een
stand van 20-20 is de Ganzeveerster wat gelukkiger
en wint de set met 22-20.
Na een paar tactische tips
begint men aan de tweede
set, hier pakt Annie meteen
een aantal punten voorsprong en bouwt dit uit naar
10-21. Dit is andere koek.
Ook de derde set speelt
Annie met goed spel uit
naar 13-21, en de partijwinst is binnen, proficiat
Annie met de zoveelste.
De einduitslag is 0-8 Voor
Mixed. De volgende wedstrijd is op 12-12, dan tegen Dommelen 3 bij winst
zijn we dan ‘’ Herbstmeister’’ (des Duits), Dommelen
speelde op de baan naast
ons en ik zag ze regelmatig
met een schuin oog naar
ons spel kijken ze keken
niet bepaald blij dacht ik,
maar ook ik kan het mis
hebben we zullen het zien.
Na de wedstrijd nog een
gesprekje met onze Ton
(lees begin) en na een
schaaltje en wat fris naar
huisopan.
Groeten Toon.

Mixed 8 - Dommelen 3
De lijstaanvoerder Mixed 8
tegen de nummer twee in
de competitie Dommelen 3.
Daar ik wegens een overgaande ziekte (last van onderste deel van het middendeel van het lichaam en
daarbij flink aan de reessss)
niet kon spelen kan ik geen
ooggetuige verslag doen.
Dat het een reete spannende wedstrijd is geworden
blijkt uit de uitslagen van de
sets, maar liefst vier partijen
in drie sets.De uitslagen zijn
als volgt.
GD met Betsie en Theo
9-21 en 22-24.
GD met Annie en Martin 23-

21, 15-21,21-13.
HD met Theo en Martin 1021, 21-18, 11-21.
DD met Annie en Betsie
20-22, 21-25, 21-17.
HE met Theo 21-13, 6-21,
11-21.
DE met Betsie 19-21, 1221.
HE met Martin 10-21, 1121.
DE met Annie 21-10, 2422.
Daarom wint Dommelen 3
met 5-3 de wedstrijd, ondanks het verlies behoudt
Mixed 8 de koppositie op
de ranglijst, in het tweede
deel van de competitie zal

duidelijk worden wie de
sterkste is, ik ga uiteraard
voor Mixed 8. Op dit moment van schrijven is mijn
gezondheid weer genormaliseerd en kan niet wachten
op het komende duel op
09-01-2013 tegen Mierlo 5.

To t a a l I n s t a l l a t i e b e d r i j f

Kapelstraat 19 Beek en Donk
Tel.: 0492 - 464343
www.ven-hollanders.nl

Uw specialist in:
Sanitair Insallatiewerken
(nieuw- en verbouw)
“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!
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Mixed 4 - BC ‘85 1
Op voorhand beloofde dit
een spannende confrontatie te worden. Mixed 4, 4
wedstrijden gespeeld (3 gelijk, 1 verloren). Een totaal
van 15 punten
BC 85 1, 4 wedstrijden gespeeld (1 gewonnen, 2 gelijk, 1 verloren). Een totaal
van 17 punten.
Dorien en Paul werden als
eerste het veld opgestuurd.
Niet veel later volgde Sabitri en Deany (alias D’n
Deen), want we kregen er
een extra baan bij. Dorien
en Paul vlogen als jonge
honden over het veld, en
wisten in 2 sets (21-17, 2118) het eerste punt binnen
te halen. Gelijk naar de andere baan Sabitri en D’n
Deen aanmoedigen, want
die hadden het op de 3de
set laten aankomen. Gelukkig hadden ze de krachten
goed verdeeld, waardoor
ze aan het langste eind
trokken in de 3de set (2113, 16-21, 21-17). Hiervoor nog onze dank
aan de trainer, die
ons de vrijdag ervoor het heen en
weer had laten lopen.
De herendubbel werd gespeeld door Roger en D’n
Deen, hierover kunnen we
niet al te veel schrijven,
want de wedstrijd werd vak-
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kundig in 2 sets in het voordeel van Mixed gewonnen
(21-15,21-8), @!#$%$ weer
net geen walsbonus!
De dames hadden het niet
zo makkelijk, Marieke en
Sabitri wisten
de
spannende
eerste set
naar
zich toe te
trekken,
maar
hadden net iets

meer moeite
in de 2de set.
Een 3de set dus. Onder luide aanmoedigingen van beide teams betraden ze het strijdtoneel
weer. Helaas bleek een
6de set teveel voor Sabitri,
of had Marieke nou last van
het “beruchte” dipje waar
de trainer het altijd over
heeft. Hoe dan ook, de 3de
set was voor de tegenstanMINIMIKS december 2012

ders(21-19, 19-21, 12-21).
3-1! Zou hier de eerste
winst
aankomen
voor
Mixed 4?
Wederom kregen we een
extra baan toegewezen
door de wedstrijdleiding.
Na een heftige discussie
wie op het centercourt
mocht spelen, werd Paul
naar deze baan verbannen. Na een relatief makkelijke eerste set had hij
meer moeite in de 2de set,
ook niet verwondelijk als de
tegenstander een bovenhandse service toepast..
Echter werd ook deze set
gewonnen.(21-8,21-17)
^&@#%$$% WEER net
geen walsbonus..
Dorien was tegelijkertijd
bezig met haar single,
Nadat ze de eerste set
naar zich toe had weten
te trekken, liet ze de 2de
set aan haar tegenstandster. Wederom een 3-setter dus.. Dorien had nog
wat reserves uit haar linker kleine teen weten te
persen waardoor ze
ook deze set wist te
winnen (21-11, 1421, 21-11).
Ja, 5 gewonnen partijen!
De eerste was binnen!
Maar door het nieuwe systeem waren ook de resterende partijen van belang..
Weer een extra baan.. Ro-

ger en Marieke mochten tegelijkertijd aantreden. Roger zou Roger niet zijn als
hij nu niet alles zou geven..
Dit werd wel beloond en de
6de partij was binnen(??-??,

24-22). Marieke had meer
moeite met haar tegenstandster. In 2 sets werd,
ondanks alle energie die
Marieke in de wedstrijd
pompte, de 21 2 keer door

haar tegenstandster als
eerste bereikt..
6-2! De eerste winst was
binnen! Nu naar boven een
“veul te groot” schaaltje en
de halve liters bestellen!

Fair Play 3 - Mixed 4
Op voorhand niet veel verschillen.. Beide teams hadden 5 wedstrijden gespeeld.
Mixed 4 had hieruit 22 punten weten te bemachtingen
(1W, 3G, 1V) en Fairplay
had 20 punten (2G, 3V). Er
zou dus voor ieder punt gestreden moeten worden
D’n Deen had dit keer het
langste grassprietje getrokken en mocht genieten van
zijn welverdiende rust.
Roger belde aan het begin
van de avond op dat hij nog
aan de “Bratwurst mit sauerkraut und der Grenadier
1” zat, dus dat Remy en
Paul het met zijn 2tjes
mochten opknappen.
Dit was natuurlijk geen probleem voor deze 2 superatleten, met hun lachwekkend
lichaam.

genstand werd er niet geboden..
Marieke en Remy hadden
er wel wat meer moeite
mee. Tjonge wat had die
kerel veel..
Na de eerste set nipt te
hebben gewonnen, werden ze de 2de set letterlijk
van de baan geveegd. Ja,
oke niet al te letterlijk! De

We begonnen gelijk met
een extra baan, Sabitri en
Paul mochten het samen
proberen. Tevens waren
Marieke en Remy op de
baan te vinden. Sabitri en
Paul mochten na 2 sets de
trainingspakken alweer op
gaan zoeken.. Echt veel teMINIMIKS december 2012

3de set hadden ze de vorm
weer te pakken en was ook
hier de winst voor Mixed.
De herendubbel was voor
Remy en Paul. De eerste
set werd gewonnen, wat
goed uitkwam, want de 2de
werd uit handen gegeven.
Dit kwam ze te staan van
de nodige vermaningen
van het ander geslacht..
Dat dit effect had was wel
te merken.. Er werden minder onnodige fouten gemaakt. Waardoor ze de
3de set weer naar zich toe
wisten te trekken. Daarna
was het de beurt aan Dorien en Sabitri. Alles wat ze
aan kritiek over de heren
hadden, brachten ze zelf
goed ten uitvoering, waardoor er redelijk gemakkelijk
gewonnen werd.
0-4! Zo goed hebben we er
dit seizoen nog niet voorgestaan.
De eerste herenenkel werd
door Paul gespeeld. Na het
zien van zijn tegenstander
in de gemengd- en herendubbel was Paul met lichte
tegenzin de baan opgestapt. Echter bleek een
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heel veld een stuk groter
dan
een
half
veld
(dûûssss…) Hier had de tegenstander een stuk meer
problemen mee. De eerste
set was binnen. Echter
kreeg Paul in de 7de set
van die dag de “beruchte”
dip. Volgende keer toch
maar wat langer inlopen!
Ondertussen was Marieke
al begonnen aan haar single, want we hadden er
weer een extra baan bij gekregen. Marieke had haar
tegenstandster goed in de

smiezen, want in 2 sets
was ze terug op de bank.
Met de winst in de pocket..
Paul had in de 2de set toch
“de dip” het hoofd kunnen
bieden, waardoor er nu
reeds 0-6 op het scorebord
stond!
Omdat we wederom een
extra baan hadden werden
de laatste 2 singel ingezet,
Dorien en Remy. Dorien
wist de eerste set te winnen. Mooi! Remy kwam er
niet veel later achteraan.
Goed vooruitzicht op de
0-8! Dorien had de 2de set

wat meer moeite en moest
in die set de winst aan de
tegenstandster
laten..
Evenals in de 3de set. Ondanks de fanatieke aanmoedingen vanaf de bank.
Ondertussen stond Remy
zielsalleen op de baan.
Echter liet hij zich niet van
de wijs brengen en haalde
ook de 2de set binnen.
7-1! Beste resultaat van dit
seizoen, we beginnen op
stoom te komen! Nu snel
naar boven voor die “Bratwurst mit sauerkraut und
der Grenadier”.

Standen Senioren
Topklasse

Hoofdklasse 1
6-43

1

Phoenix 1

4-22

1

Con Brio 5

5-36

Gemert 1

6-35

2

Con Brio 3

4-20

2

Bakel 2

6-31

Bakel 1

6-32

3

Sm Bruang 1

4-20

3

Sm Bruang 2

5 -28

4

Mixed 1

6-26

4

Mixed 2

4-19

4

Mixed 3

5-21

5

Ganzeveer 1

6-24

5

Boemerang 1

4-13

5

BCV 3

5-18

6

Con Brio 2

6-23

6

Fair Play 1

4-11

6

BCAB 2

5-15

7

BCV 1

6-17

7

Dommelen 1

5-10

8

Gemert 2

6-13

1

Con Brio 1

2
3

1ste klasse 1

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

PEDICURE
A.R. MEIJERS
Voet- en schoenkundig

Uitslagen seniorencompetitie

2de klasse 2

14-11-12
15-11-12
21-11-12
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3de klasse 1

1

Hanevoet 3

5-35

1

BCAB 5

5-34

1

Mixed 7

5-37

2

Mixed 4

6-30

2

Hanevoet 6

5-30

2

Mierlo 4

5-32

3

Con Brio 6

6-26

3

Ganzeveer 4

6-28

3

Neverdown 2

5-30

4

Gemert 3

5-25

4

Phoenix 4

5-21

4

BCAB 6

5-24

5

Phoenix 3

5-21

5

Mixed 5

5-17

5

Rooise BC 3

5-13

6

Fair Play 3

6-21

6

Gemert 4

5-15

6

Someren 2

5-12

7

BC 85 1

5-19

7

SRH 2

3-12

7

Heiakker 3

6-11

8

Ganzeveer 3

6-15

3de klasse 2
Uitslagen

Overgangsklasse

4de klasse 1

1

Dommelen 2

6-44

1

Mixed 8

6-43

Con Brio 10 - Mixed 6

6-2

2

Heiakker 2

5-40

2

Dommelen 3

6-39

5-3

Con Brio 3 - Mixed 2

2-6

3

SM Bruang 4

5-34

3

Netwerk 1

6-31

4-4

Fair Play 3 - Mixed 4

7-1

4

Con Brio 10

5-13

4

Someren 3

6-21

29-11-12

Mixed 1- Gemert 1

3-5

5

Ganzeveer 6

5-13

5

Mierlo 5

6-20

12-12-12

Mixed 8 - Dommelen 3

3-5

6

Gemert 7

5-9

6

Phoenix 5

6-18

13-12-12

Heiakker 3 - Mixed 7

0-8

7

Mixed 6

3-8

7

Ganzeveer 7

6-14

BCAB 2 - Mixed 3

3-5

Mixed 6 - Dmmelen 2

0-8

Mixed 2- Boemerang 1
Mixed 5 - Gemert 4
Mixed 1 - Bakel 1

5-3

Mixed 4 - BC’85 1

6-2

Mixed 3 - Bakel 2

1- 7

Ganzeveer 7 - Mixed 8

0-8

28-11-12
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Programma en scoringspercentage

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.

Programma januari
do

03-01-13

Mixed 7

BCAB 6

1

wo

09-01-13

Mixed 4

Gemert 3

5

Mixed 3

Con Brio 5

15

Mixed 8

Mierlo 5

3

someren 3

14

Phoenix 4

Mixed 5

12

Mixed 1

Ganzeveer 1

13

Meer informatie? Een van onze medewerkers helpen u graag verder.

Mixed 7

Mierlo 4

2

Phoenix 3

Mixed 4

12

Mixed 3

SM Bruang 2

4

10-01-13

Mixed 6

Heiakker 2

12

zo

13-01-13* Mixed 8

do

17-01-13

wo 23-01-13

wo 30-01-13

do

31-01-13

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.

do

wo 16-01-13

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!

Netwerk 1

Mixed 8

11

Mixed 5

Hanevoet 6

15

Sm Bruang 4

Mixed 6

12

Con Brio1

Mixed 1

5

Sm Bruang 1

Mixed 2

13

Mixed 4

Hanevoet 3

4

Neverdown 2

Mixed 7

10

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

Lifestyle Center
Laarbeek
Parklaan 6
5741EZ
Beek en Donk
Tel: 0492 462521

* vekahal

Scoringspercentages Dames

Scoringspercentages Heren

1

Inge van Lieshout

9/8

89%

1

Max van Riet

10/10

100%

2

Annie Boetzkes

17/15

88%

2

Toon Slaets

12/11

92%

3

Betsie van Hooff

17/14

82%

3

Martin Kuijpers

13/11

85%

4

Tine van Lieshout

9/7

78%

4

Paul van de Vegt

11/9

82%

5

Evi van Rixtel

9/7

78%

5

Jan de Jong

12/9

75%

6

Ellen Kuhn

15/11

73%

6

Roger van Lieshout

4/3

75%

7

Maridy Daems

15/10

67%

7

Peter van Leuken

10/7

70%

8

Yvonne Lahaye

5/3

60%

8

Jeroen Lutterman

10/7

70%

9

Marieke van Berlo

12/7

58%

9

Remy Wieland

11/7

64%
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www.lifestylecenterlaarbeek.nl
info@ lifestylecenterlaarbeek.nl
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Badminton Nederland nieuws
Tegen badminton zegt
NOC*NSF:

Jullie zijn kansloos,
dus geen subsidie!

Geen geld voor badminton betekent dat talentvolle badmintonspelers
van sportkoepel NOC
*NSF niet de kans krijgen
zich
te
ontwikkelen,
schrijft Ted van der Meer.
'Omdat hun voorgangers
gefaald hebben? Dat is
net zoiets als een kind afrekenen op de misdaden
van de vader.'
Dezelfde Ted v d Meer was
gedurende negen maanden wel voorzitter van badminton Nederland. Hij was
er o.m. bij betrokken dat het
miljoenencontract
met
Yonex om zeep werd geholpen. Dat ging om heel wat
meer geld dan de vier ton
die men nu mis loopt. Waar
die miljoenen gebleven zijn,
daar hoor je niets meer van.
Intussen is Carlton, de grote concurrent van Yonex,
weer binnengehaald, maar
deze sponsor is toch iets
minder royaal. Op dit moment sponsort Yonex de
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eredivisie.
Als de inzet is, meedoen
met de Olympische spelen,
dan heeft het NOC natuurlijk gelijk. De kans is erg
klein dat deze generatie
badmintonners in 2016
daar iets te zoeken heeft
Maar als men niets doet,
gebeurt er ook niets, dan
dus zeker geen Olympische kansen. Het blijft dus
afwachten en hopen op betere tijden.

Nederlandse badmintontop naar het Russische Ramenskoe

Op het EK voor gemengde
landenteams dat van 12
t/m 17 februari 2012 wordt
gespeeld is Nederland als
vijfde geplaatst. Daardoor
wordt het groepshoofd,
met Hongarije, Luxemburg
en Zwitserland. Aleen de
groepswinnaar gaat naar
de kwartfinale en voor Nederland moet dat haalbaar
zijn. Totaal doen er 29 landen mee.

De eredivisie

Het is nog steeds spannend in de top van de eredivisie. Tenminste als het
gaat op de bovenste vier,
want die spelen in een
play-off om het kampioenschap van Nederland.
Onderaan ziet het er niet
MINIMIKS december 2012

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?

naar ut de het Limburgse
Victoria (Hoensbroek) zich
kan handhaven in de topklasse. De achterstand op
Barendrecht is acht punten,
dat met nog slechts vijf
wedstrijden te gaan.
Amersfoort is al geruime
tijd koploper, maar verloor
wel met 5-3 van de nummer 3: DKC. Almere profiteerde en komt dichterbij
door de 8-0 winst op Victoria. Op de vierde plaats
staat Velo, maar die zijn
nog niet zeker van de playoffs, want DKC heeft maar
drie punten achterstand.
De meest bekende teams,
Duinwijck en Zijderveld
staan op twaalf punten
achterstand en dat is moeilijk goed te maken.
Daaronder staat het team
van Igo Jongen, Roosterse
uit midden-Limburg. Ze
hebben 13 punten meer
dan Slootermeer en het lijkt
er op dat Igo gaat waarmaken wat hij gezegd heeft:
handhaven in de eredivisie.
Amersfoort
Dekker Almere
DKC
Van Zundert/Velo
Van Zijderveld
Duinwijck
Roosterse
Slotermeer
TFS Barendrecht
Victoria

13-76
13-69
13-66
13-64
13-52
13-52
13-48
13-35
13-33
13-25

December, vijfentwintig
jaar geleden:
In het decembernummer
van 1987 maakte Joop
Kerkhof, zijn aftreden als
voorzitter bekend. Het was
zijn tweede zittingsperiode.
In de jaren 1965 – 1970
was hij ook voorzitter. Het
meeste is hij echter bekend
als voorzitter van de HBB.
Een van de oorzaken was
zijn gezondheid, hij moest
stoppen met badminton.
Het bestuur had meer problemen, er was een begrotingstekort van ruim duizend gulden.
Het ooit zo beroemde kersttoernooi van BC DOT
kampte met gebrek aan belangstelling. Het positieve
voor BC Mixed: zij wonnen
de wisselbeker.
Enkele uitslagen:
GDD: 1ste. Monika Sonneveldt en Arne vd Wijdeven.
HDD: 1ste. Ton Slaets en
Berton v Asseldonk.
GDB: 3de, Hein v Vijfeijken
en Marjo Habraken.
In de jeugdhoek een uitleg
van Arne v d Wijdeven over
de jeugdselectie.
Hij begon met:
Wel, de jeugdselectie is
een training, gegeven door
onze eigen trainer Igo Jon-

gen. Deze training houdt in
dat je anderhalf uur training
krijgt met 15 andere leden
van badmintonclubs, die bij
de HBB zijn aangesloten.
Hij besloot zijn verhaal met:
Kortom een nuttige, leuke
training, waarbij je van alles
leert.
Verder in de jeugdhoek een
opmerkelijke voorspelling:
•Het
aantal
jeugdigen
neemt in de komende jaren
af. (ontgroening!)
•De individualisering zal
zich verder voortzetten,
•Naast het traditionele gezin zullen andere gezinsvormen belangrijker worden.
Op z’n minst een knappe
voorspelling die 25 jaar later vrij aardig blijkt te kloppen.
Natuurlijk ook aandacht
voor de serieuze zaken zoals: “December, een –gewichtige- maand. Dat artikel ging, zoals verwacht,
over afvallen.
Slotopmerking:
In kombinatie (toen met een
k!) met verstandig eten is
verstandig bewegen de
beste methode om het lichaamgezond en fit te maken en te houden.
Dat is, vijfentwintig jaar later, niet veranderd.

Verder een artikel over
‘Jeugdonderzoek”, met opmerkelijke mededelingen.
Per 1 januari 1987 waren er
5,3 miljoen mensen tussen
de 0 en 24 jaar, dat is 36%
van de totale bevolking. 6%
hiervan is niet van Nederlandse afkomst.
De beroepsbevolking omvat ruim 1 miljoen jongeren
tot 25 jaar. 27% is werkeloos!~			
Natuurlijk ook humor:
Uit INVALLEN: Een minister is iemand die als kind al
veel beloofde!
Even lachen: Wat is analoog? De verleden tijd van
Anna liegt!

WIJ WENSEN JULLIE MET
ELKAAR EEN GEZOND EN
GELUKKIG NIEUWJAAR.
Ellen, Dora en Rien

De nieuwjaarswens van de
redactie
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Sportiviteitsregels

SPORTIVITEITSREGELS:
Weet ze!!
Ken ze!!
Gebruik ze!! In het kader van “Fair Play” willen we een ieder wijzen op deze regels.
Winnen is fijn, maar
BC Mixed heeft sportiviteit hoog in het vaandel staan. Iedereen
weet de regels, maar
toch.......
1. Sla nooit, je eigen en/of
iemand anders zijn racket
tegen de grond.
2. Als er een competitie/
wedstrijd/training bezig is,
wordt die baan niet gehinderd door anderen. Minimaal een halve meter van
de buitenlijnen blijven en
zeker niet door de baan lo-
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pen.
3. Ga je competitie/toernooi spelen stel je jezelf
altijd aan de tegenstander
voor door een hand te geven en je naam te zeggen.
4. Bij een wedstrijd heb je
bijna altijd een scheidsrechter, die staat er niet
voor niets, zijn woord is beslissend ook al denk jij iets
anders, zijn beslissing
wordt zonder gemopper
geaccepteerd.
5. Valt de shuttle buiten het
zicht van de scheidsrechter mag jij zeggen of je
hem in of uit zag vallen,
maar ook hier ligt de beslissing bij de scheidsrechter en hij/zij mag dus ook
een let geven (geen punt
voor beiden, de service
wordt opnieuw gespeeld.)
Uiteraard hou je je mond
weer dicht en speel je geMINIMIKS december 2012

woon verder.
6. Heb je geen scheidsrechter speel je sportief,
als je een shuttle in ziet
vallen is die in en niet onder het motto "Die van mij
gaf je daarnet ook uit en ik
weet zeker dat deze in
was". LET WEL: Als je
door oneerlijk spelen wint
geeft dit echt geen lekker
gevoel, sterker nog dan
ben je een grote verliezer
en bovendien word je geen
geliefde speler.
7. Mopperen, zeuren en
schelden tegen je tegenstander, scheidsrechter of
op jezelf heeft geen enkele
zin. Daardoor haal je jezelf
uit je spel en ook je concentratie is weg. Als je
denkt dat je tegenstander
oneerlijk speelt is de enige
mogelijkheid je concentratie vasthouden, scherp blijven spelen en straf hem af
met winst.
8. Als het niet lukt ga dan
niet vloeken of met je racket gooien (kost een hoop
geld), maar loop even naar
de achterlijn, haal diep
adem en concentreer je op
het volgende punt.
9. Sla jij de shuttle in het
net moet je de shuttle op
rapen en aan de tegenstander geven of in een
boogje naar hem/haar
gooien of slaan.

TIP: Wacht heel even met
zelf oprapen om de tegenstander de kans te geven
of hem/haar te herinneren
dat hij/zij hem hoort op te
rapen, let wel je kan je tegenstander niet verplichten om hem op te rapen.
11. Als je een dubbel
speelt moet je het samen
doen dus mopperen,
schelden of elkaar de
schuld geven ergens van
is dodelijk voor jullie partij. De concentratie wordt
steeds minder en de
kans op winst is grotendeels weg. Pep elkaar op
en geef complimentjes
na een mooi punt bijvoorbeeld door een High
Five.
12. Bedenk ook dat de
woorden sorry (bij een lullige shuttle via het net), bedankt (als de tegenstander
een shuttle netjes aangeeft), succes / prettige
wedstrijd / prettige voortzetting (voor de wedstrijd ),
goed gespeeld (na de wedstrijd ) helemaal geen
domme woorden zijn, sterker nog ze horen in de bad-

mintonsport thuis!
13. Geef na de wedstrijd
de tegenstander altijd een
hand (ook al is het de
grootste aardbei die op de
wereld rondloopt en hij/zij
zo onsportief is als het

maar zijn kan.) Heb je gewonnen kan je zeggen:
"Bedankt voor het spelen"
of "Goed gespeeld" , Heb
je verloren kan je "Gefeliciteerd" zeggen.
14. Ook de scheidsrechter
wordt niet vergeten, geef
hem/haar een hand of kijk
hem/haar aan en zeg "Bedankt voor het tellen" (de

woorden koop eens een
bril e.d. mag je erbij denken, maar worden nooit
gezegd. )
15. Juichen om andermans fouten is ook niet
sportief. Ook al zit je op de
tribune iemand aan te
moedigen, bijvoorbeeld
als de tegenspeler in
het net slaat.
Beheers je dit lijstje
dan ben je al een gevorderde speler; je
hebt namelijk je zelfbeheersing al gewonnen en dit is een heel
belangrijk onderdeel
van het Badmintonnen, je kan namelijk
nog van die goede
slagen hebben maar
zonder
zelfbeheersing is er geen concentratie en speel je ver onder je kunnen. Een heel
sportieve speler; je clubgenoten willen je graag
in hun team hebben en
bij andere verenigingen
maak je ook vrienden, je
wordt graag gezien!
Je bent een echte badmintonner!

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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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
Marianne van Dijk-Swinkels
Het Laar 6a, Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-382629

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

Gespecialiseerd in de risicovoet
en geregistreerd bij
verzekeringen.

Auto en Motorrijschool
DE JONG

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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Zo. Nu eerst
een Bavaria

Akkermuntstraat 16
5741 VK Beek en Donk
Tel.: 0492-462911
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Zwarte pieten op bezoek
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Op de foto’s de zwarte pieten bij mixed, zomaar een
training en Bas Fransen tijdens de competitie
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Oei wat was dat? Op een
mooie vrijdagavond kwamen we de zaal in en er
lagen allemaal cadeautjes
op de grond tussen de badmintonnetten.
Er waren zelfs twee minipietjes in de zaal.
Al gauw werd duidelijk wat
de bedoeling was. De
jeugdcommissie had onder
leiding van Marlie een werkelijk schitterend parcours
opgezet waar we met zijn
allen groepsgewijs doorheen konden gaan.
Er werd gestreden in teamverband en telkens tegen
een ander team. De winnaar kreeg pepernoten van
de ander.
Er moest met pakjes een
soort shuttleruntest worden gedaan. Er werd over
een
apekooiconstructie
gerend. Half geblinddoekt
badmintonnen. Aan elkaarvastgemaakt badmintonnen. En nog veel meer. Ze
hadden het er maar druk
mee zeg.
Ondertussen wervelwindde Marlie overal doorheen
om fotos te maken.
Steeds meer rode gezichten van inspanning in de
zaal.
En toen werd er ineens op
de ramen van de kantine
gebonst. Niet 1 niet 2 maar
zelfs drie zwarte pieten

verschenen vrolijk lachend
achter de ramen.
De meegereisde ouders
werden alvast getracteerd
op een paar handen pepernoten. Dat was smullen
bij de koffie.
Die domme Pieten waren
natuurlijk verkeerd gelopen. In plaats van de zaal
in, gingen ze naar de kantine. Maar daar zijn helemaal geen kinderen te vinden.
Gelukkig was Angela in de
buurt om de Pieten de weg
te wijzen.

de spelletjes.
En na meer dan een uur
van spelen gingen we met
zijn allen naar de kantine.
Daar wachtte nog een verrassing. Iedereen kreeg
een mooi ingepakt cadeautje. Een leuk spelletje.
Wat een verwennerij.
En terwijl de oudste kinderen nog even tegen de senioren mochten badmintonnen, gingen de jongere
kinderen moe maar voldaan naar huis.
Leuk!!!!!

En al snel deden de pieten
waar ze goed in zijn. Al
slingerend rennend en
springend werden handen
en zakken met pepernoten
uitgedeeld.
Ze deden zelfs mee met
MINIMIKS december 2012
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De jeugdcommissie van BC Mixed had Sinterklaas gemaild,
dat op 30 november het jaarlijkse Sinterklaas toernooi zou
worden gespeeld.
Sinterklaas kon helaas niet komen tot zijn grote spijt,
Maar de drie sportiefste pieten hadden gelukkig wel genoeg tijd.
Rond zeven uur stonden de pieten eindelijk in de zaal,
Waar ze verwelkomd werden met een hoop kabaal.
Een hoop gelach, gepraat en geschater is wat zij hoorden,
En dat is zeker niet iets waaraan zij zich stoorden.
Bij sommige spelletjes was het niveauverschil soms te
groot,
Waardoor zo nu en dan een piet wel eens te hulp schoot.
Bij alle spellen waren de kinderen fanatiek aan het spelen,
Waardoor je je als toeschouwer geen moment hoefde te
vervelen.
Uiteindelijk kunnen er maar een paar kinderen de beste
zijn,
Ook al waren de verschillen erg klein.
De pieten hadden als prijs een chocolade sinterklaas.
Speciaal laten maken in opdracht van hun baas.
De pieten vonden het ontzettend fijn,
En hebben beloofd volgend jaar weer
van de partij te zijn
Hiermee was het sinterklaas
toernooi alweer klaar,
Beste Mixed jeugd, tot volgend
jaar!
Sint en zijn
pieten

36
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Nieuwe leden
We hebben Anke van der Kruissen al twee maanden geleden voor
willen stellen in de Minimiks, maar door een blessure aan haar voet
is ze lange tijd niet geweest. Daarom stellen we haar nu even
voor.
Anke van der Kruissen is 13 jaar en zit op het Commanderijcollege in Gemert. Ze zit in kl1a bij mevrouw Krist. Wat ze later wil
worden weet Anke nog niet. Anke is gaan badmintonnen omdat
het haar gewoon leuk leek. Ze speelt nu al enkele weken en ze
heeft er veel plezier in. Ze is bij BC Mixed terecht gekomen
omdat het in Beek en Donk is. Anne Slaets is een bekende van
haar. De leukste slag vindt ze de vlinderslag. (vlinderen)
Ze wil graag in de toekomst voor Mixed competitie gaan
spelen. Naast badminton speelt Anke ook nog gitaar.
BC Mixed is een gezellige club en dat moet volgens haar
ook zo blijven.

Hallo ik ben Meike van
Zutven
Ik ben jarig op 13 september en ben nu 11 jaar.
Mijn familie bestaat uit:
mama Yvonne, papa Tom
en ik heb een zusje Julia.
Verder hebben wij een
hond Jop en een konijn.
Ik zit in groep 7 van basisschool het Klokhuis en ik
heb daar veel vriendinnen.
Mijn andere hobby’s zijn

gitaar spelen en dansen
(Zumba).
Ik ga graag naar Italië op
vakantie omdat het daar
lekker weer is.
Ik vind heel veel dingen
lekker waaronder: stamp,
aardappels/vlees en
groente en natuurlijk frietjes.
Mijn favoriete tv programma is the voice of Holland
en suite life on deck.
Ik zit onder badminton
omdat ik het leuk vind om

met anderen kinderen
partijtjes te spelen, hard
te trainen en als ik wedstrijd heb wil ik heel goed
mijn best doen om te winnen.
Ik zit in een heel leuk
team voor de competitie.
Mijn leukste herinnering
van het badminton is het
circus, toen ik op het kleine fietsje mocht.
Ik hoop nog lang plezier
te hebben met het badminton.

Pleun Schenk
38
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Jeugdcompetitie Mixed 1

Sinds de laatste Minimiks
stonden er voor Mixed 1
maar liefst drie wedstrijden
op het programma, drie
zondagen achter elkaar
lekker
badmintonnen
dus… dachten we. Deze
drie wedstrijden zouden tevens bepalen of we doorgingen in de A-klasse of in
de B-klasse, om te plaatsen voor de A-klasse
moesten we bij de eerste
drie zien te eindigen.
Onze eerste tegenstander
deze maand was Brabantia
1, zij stonden bij aanvang
van deze wedstrijd derde
en wij vierde. Als eerste
mochten Anke en Daan
aan de bak in de eerste gemengd dubbel, ze hadden
niet heel veel kans in deze
wedstrijd en verloren helaas. De tweede gemengd
dubbel was voor mij (Bas
F) en Marieke, tegen chagrijn Lukas die het leuk
vond om na elk punt de
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shuttle naar ons terug te
smashen. Nou dat moet je
niet doen tegen Marieke
haha, maarja als de tegenstander chagrijnig wordt
wil dat wel zeggen dat het
bij ons best goed ging en
dus werd de wedstrijd
makkelijk gewonnen, 1-1.
De herendubbel van Bas L
en Daan werd een leuke,
na een redelijk kansloze
eerste set wisten ze hoe
ze moesten spelen en
wonnen ze de tweede en
ook de derde set. Veerle
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en Marieke mochten op
voor de damesdubbel, ook
hier werd de eerste set
verloren maar ging de
wedstrijd uiteindelijk toch
onze kant op, 3-1. Tijd voor
de singles, ik mocht beginnen. Helaas sloeg ik bij het
inslaan de bespanning van
mijn racket kapot en moest
ik verder gaan met het racket van andere Bas, wat
geen succes werd, 3-2
dus. Anke dan, Anke won
haar singel vrij gemakkelijk,
zoals
gewoonlijk.
Tweede herenenkel was
voor Bas L, ook Bas won
zijn singel en dus was de
winst voor ons al binnen,
5-2. De laatste wedstrijd
van de dag was de single
van Veerle, een leuke
wedstrijd die eindigde in
winst voor Veerle en zo
ons zesde punt. 6-2 een
stap dichter bij de A-klasse.

De week daarop mochten
we tegen Bakel 1, we wisten vooraf al dat dit een
moeilijke wedstrijd zou
worden. Daan mocht samen met Veerle de wedstrijd openen, ze verloren
twee keer met 21-15 en
dus ging de wedstrijd naar
Bakel. Daarna ik en Marieke weer, we verloren de
eerste set maar gingen
toen iets meer spelen op
Perry (prrrr…) en iets minder op Ilou, die na de wedstrijd tegen ons nog NBB
competitie had. Dit werkte
goed en dus werd de wedstrijd gewonnen, 1-1. De
herendubbel was een
spannende wedstrijd, de
eerste set ging heel gelijk
op en werd uiteindelijk met
25-23 gewonnen door Bas
L en Daan, de tweede set
ging een stuk makkelijker
en werd met 21-9 gewonnen. De damesdubbel van

Anke
en
Veerle werd
ook een driesetter maar
helaas in het
voordeel van
Bakel, stand
2-2 na de
dubbels. Ik
mocht
de
eerste enkel
gaan spelen
tegen Chun
Tak, de eerste set ging
zeer goed en
die won ik
dan
ook,
daarna lukte steeds minder en kwam ik er achter
dat Chinezen niet moe
kunnen worden… helaas
verloren in drie sets. Anke
speelde een leuke single,
maar helaas wel de eerste
dit seizoen die ze niet gewonnen heeft, twee spannende sets eindigden in
het voordeel van de tegenstander. De beurt aan Bas
om de wedstrijd weer
spannend te maken, dit

lukte, hij won zijn singel
uiteindelijk vrij makkelijk,
stand: 3-4. Laatste wedstrijd deze zondag was
voor Marieke, na een goede wedstrijd ging het punt
toch naar Bakel en zo verloren we met 3-5. Van
RBC winnen was nu genoeg voor plaatsing Aklasse.
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Wedstrijd drie zou tegen
RBC moeten zijn, we hadden allemaal zin in die
wedstrijd aangezien RBC
nog ongeveer alles met
8-0 had verloren. Helaas
was er na een half uur
warmslaan nog steeds
geen RBC te bekennen,
saaaaaai. Ach ja, wel gewoon een 8-0 winst en dus
A-klasseeee! Om er nog
een beetje een sportieve
middag van te maken zijn
we maar gaan tafelvoetballen in de kantine, we
kwamen er snel achter dat
we het beter bij badminton
konden houden…
Bas Fransen

Jeugdcompetitie Mixed 2
De eerste wedstrijd was een
uitwedstrijd tegen Helden 1.
De start die middag ging wat
moeizaam, net of de concentratie weg was. Zodoende
gingen de eerste 2 punten
van de gemengd dubbel
naar de tegenstander. Vervolgens werden de DD en
HD gespeeld, en werden de
rollen omgedraaid, hier pakten wij de winst, dus 2 punten
voor ons. De HE van Nol en
Sjoerd, en de DE van Kristie
waren niet sterk genoeg om
er punten mee te scoren. De
DE van Ilona was goed gespeeld en leverde ons 1 punt
op. Eindstand 3 voor Mixed 2
en 5 punten voor Helden 1.
De 2e wedstrijd was een
thuiswedstrijd tegen Gemert
1. Ook hier werden de Gdubbels en de HD verloren.
De eerste 3 punten voor Ge-
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Jeugdcompetitie Mixed 3
Mixed 3 op weg naar
kampioenschap?

mert zijn gescoord. Dan
wordt een mooie DD gespeeld en verdiend gewonnen.
Nol speelt zijn HE, maar zijn
tegenstander is oppermachtig en pakt hem in. Datzelfde
geld voor Sjoerd, en moet
zijn partij ook gewonnen geven. Bij de DE is er een ander verloop; Kristie speelt
een spannende wedstrijd,
maar krijgt het geluk niet aan
haar kant. Ze verliest met 3029 en baalt daar flink van.
Ilona krijgt het geluk wel aan
haar kant, en wint het met
30-29. Gemert speelde vandaag beter dan Mixed en
hebben verdiend gewonnen
met 6-2.
De volgende 2 wedstrijden
die we gaan spelen (onder
toeziend oog van Sparta-5 ,
volgens Kristie)is op 6 januari in de Vekahal.
Eerste tegenstander is wederom Gemert-1 en de 2e
wedstrijd wordt gespeeld teMINIMIKS december 2012

gen BCAB.
Hopelijk heeft Sparta-5 zoveel invloed op het spel van
onze spelers, of van de tegenstander, zodat wij die
zondagochtend de winst
mogen meenemen. We
gaan het beleven.
Voor iedereen; Fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en vooral een goed en
gelukkig, gezond en sportief
2013
toegewenst
van
Mixed-2 en Dirk-Jan Spierings

Zondag 2 december stonden
de wedstrijden op het programma tegen Con Brio 5 en
Mierlo 3. Het was leuk dat er
veel ouders kwamen kijken.
Tegen Con Brio 5 hadden we
nog niet gespeeld en Mierlo
3 is de nummer twee en dus
een pittige wedstrijd. Met het
vertrouwen van een koploper
en op volle sterkte gingen we
de strijd aan met het onbekende Con Brio 5. Max en
Lieke Schepers begonnen.
Ze hadden er zin in want de
tegenstander kwam niet verder dan 2 punten; 30-2 dus.
Een goed begin. Jurrien en
Lieke Fransen hadden iets
meer moeite met de tegenstander. Maar op tijd trokken
ze het spel naar zich toe;
winst in 30-26. Max en Michael hadden weinig moeite
in het herendubbel; goede
wedstrijd en 30-11. Sanne en

Lieke Fransen speelden
een goede damesdubbel en
wonnen vrij eenvoudig met
30-14. Een tussenstand van
4-0 na de dubbels is lekker.
Michael speelde met speels
gemak zijn single en gunde
de tegenstander 4 punten;
30-4 dus. Sanne speelde
een mooie single; goede
diepe opslag en lekkere
korte balletjes. De tegen-

stander kon daar niet tegenop; 30-8. Jurrien maakte de
stroeve start in het gemend
dubbel helemaal goed. Een
hele goede wedstrijd waarbij
de tegenstander goed onder
druk kwam te staan; een
mooie 30-12. Tenslotte had
Lieke Schepers ook weinig
moeite met de tegenstander.
Diepe opslag en daarna alle
hoeken

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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in sturen; netjes en 30-9
winst. Dus een mooie en verdiende 8-0 overwinning.
Daarna de wedstrijd tegen
Mierlo 3 waarvan we wisten
dat dat onze concurrent is
voor het kampioenschap. Michael en Lieke Schepers
speelden een goede gemengd dubbel en gaven de
tegenstander geen kans om
in de wedstrijd te komen.
Goede slagen van Michael
en Lieke lekker fel aan het
net. Een prima 30-10 winst.
Sanne en Jurrien hadden
moeite om een systeem te
bedenken hoe de tegenstander te verslaan. Achter elkaar of toch naast elkaar en
wie pakt welke bal. Na een
stroef begin speelden ze na
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de wissel een stuk beter. Ze
zochten ook wat meer de
hoeken op. Helaas kwamen
ze net tekort en verloren met
26-30. Max en Jurrien wonnen makkelijk met 30-10.
Max speelde meestal van
achteren en Jurrien pakte
alle korte ballen. Dat werkt
prima. Lieke en Lieke hadden ook weinig problemen.
De dames speelden lekker
fel en Lieke Fransen kon
met goede smashes druk
zetten op de tegenstander;
30-12. Max speelde de eerste single en deed dat weer
op een hele mooie rustige
manier. Een echte klasbak.
Inzicht en snelheid en een
30-4 winst. Sanne speelde
een hele mooie wedstrijd
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waar het tot het einde heel
spannend bleef. Een kleine
voorsprong en kleine achterstand wisselden zich af. Net
op het einde had ze een
beetje pech en verloor ze
met 29-30. Heel zuur, maar
Sanne heeft er voor gevochten en soms zit het een beetje tegen. Goed gedaan Sanne. Michael speelde ook een
goede single. Michael speelt
steeds rustiger en laat zien
dat hij steeds beter wordt.
Goed gespeeld en verdiend
met 30-9 gewonnen. Lieke
Fransen had een moeizaam
begin in haar single. Met de
wissel was het nog gelijk.
Daarna ging haar opslag dieper en hoger en kon Lieke
haar eigen spel spelen. Uiteindelijk een knappe 30-20
winst. Daarmee was de
winst 6-2. Een hele knappe
prestatie van het team en ik
ben trots op jullie allemaal.
We staan nu 14 punten ‘los’
van nummer 2 en goed op
weg naar het kampioenschap. In januari gaan we er
weer tegenaan!
coach’ Rene

Jeugdcompetitie Mixed 4
Zondag 9 december was
Mixed 4 weer aan de beurt
om 2 wedstrijden te spelen.
De eerste wedstrijd was tegen Mierlo 4. Nou daar
kunnen we kort maar
krachtig over zijn. Met heel
goede inzet en een goed
spel hebben we verloren
met 6-2. Helaas moest
Ties na 1 wedstrijd weer
naar huis omdat hij erge
oorpijn had. Hij had het
nog wel goed geprobeerd
en hij had samen met Calvin bijna de herendubbel

gewonnen, ze verloren
met 28-30. Heel erg jammer dus! Calvin en Robin
hadden wel hun single gewonnen. Calvin had het
vrij makkelijk tegen zijn tegenstander en kon hem
alle hoeken van het veld
laten zien. Met een paar
prachtige “Muller” slagen
maakte hij zijn tegenstander in met 30-10. Met
Robin zag het er eerst
even anders uit. Ze stond
achter met 15-5 maar na
een paar goede tips in de
wissel versloeg ze haar tegenstander toch nog met
30-28.
De volgende wedstrijd
was tegen Phoenix 2, daar
hadden we al eerder tegen
gespeeld. Ze hadden
maar 1 dame dus dat was
wel jammer dacht ik maar
gelukkig reageerde ons
MINIMIKS december 2012

team met “wauw dan hebben we al 3 punten dus
deze winnen we wel”!! Ach
ja, ze bedoelen het goed..
Ook al wonnen we uiteindelijk met 6-2, de wedstrijden waren echt goed en
het ging gelijk op. De eerste gemengd dubbel was
van Anne Slaets en Calvin
en deze verloren ze net
met 28-30. Calvin en Nick
draaide het getal om en
wonnen hun herendubbel
met 28-30. Calvin en Anne
van de Laar hadden het
makkelijk in hun single en
wonnen deze ook. Voor
Nick was het net iets moeilijker maar wat kan hij hard
werken. Hij verloor uiteindelijk met 22-30 maar wel
een hele mooie wedstrijd.
Op naar de volgende wedstrijden 6 januari 2013
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Jeugdcompetitie Mixed 5 2-12-2012
lijn. Voor het
eerst
alleen
met ons team.
Marjan had de
vrijdag van te
voren even samen met carolijn de formulieren ingevuld.
We konden dus
meteen beginnen.
Vandaag moest er gespeeld worden tegen Mierlo 6 en Boemerang 1.
We moesten het deze keer
doen met één coach en 4
spelers. (Carolijn, Indy,
Meike, Leslie en Anne).
Marjan, Jadzia en Rachel
hadden helaas andere verplichtingen. Dit werd dus de
vuurdoop voor coach Caro-
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De eerste wedstrijd tegen
Mierlo 6 verliep heel goed.
Elke partij werd door ons
gewonnen. De tegenstanders kwamen niet boven de
16 punten. Het was appeltje/eitje. Met 8-0 werd er
gewonnen.
De tweede wedstrijd werd
wel wat moeilijker. Nu was
Boemerang 1 onze tegenstander. De gemengd dubbel van Leslie en Anne was
heel spannend, met 30-29
wisten ze te winnen.
Indy en Meike stonden heel
goed te spelen en wonnen
redelijk gemakkelijk met 3014. Het herendubbel van
Indy en Leslie was weer
spannend.
Ze konden
goed bij blijven maar helaas
werd deze partij verloren,
26-30. Anne en Meike
speelden de damesdubbel.
Ook dit was een hele mooie
wedstrijd en er werd hard
gevochten met winst voor
onze dames, 30-18.
MINIMIKS december 2012

In de singles werd de stand
uiteindelijk verdeeld. De
damesenkels werden gewonnen en de herenenkels
werden verloren. De einduitslag was dus 5-3
winst voor ons.

Het was een leuke ochtend
met veel spelen en hard
werken. Ook onze coach
heeft het druk gehad, maar
ze heeft het goed gedaan
zo in haar eentje. We staan
nu op de tweede plaats, al
een mooi resultaat. Nu met
zijn allen op naar de eerste
plaats.
Groetjes van Mixed 5

Jeugdcompetitie Mixed 6
Jawel jongens en meisjes,
hierbij weer een verhaal uit
de serie Mixed 6. Deze keer
vertellen we jullie over de
wedstrijden tegen Mierlo 8
en Mierlo 9.
Mierlo 9 is een team met kinderen die voor het allereerst
badmintonnen. Dit team bestaat uit kinderen die ook
nog heel klein zijn. Dat is
makkelijk voor als je een
shuttle van de grond wilt oprapen, maar het is moeilijk
voor als je een hoge shuttle
wilt pakken. En dat had ons
team dan ook snel door. Allemaal hoge services achterin, en allemaal hoge lange
slagen gedurende de rally.
We hadden een compleet
team. Novi, Meike, Kelly,
Koss, Nick en Brady. Allemaal waren ze er. Ons team
wil graag tellen. En ze gaan
graag met de jongens van
Mixed 7 tafelvoetballen, gewoon voetballen of even lekker nintendo spelen. Het ging
allemaal zo goed dat al snel
een 8-0 eindstand kon worden ingevuld. Dat was nu de
tweede keer tegen dit team.
Mierlo 8 kennen we nog van
vorig jaar. Zij werden toen 3e
en wij hadden 1 keer tegen
hen gelijkgespeeld. Mierlo 8
had tot nu toe alles met 8-0
gewonnen. Ons team stond
dus op scherp zoals dat

heet.
Koss en Meike begonnen
met het eerste gemengd
dubbel. Het was superspannend en er werd niet gekletst. Remy en Arne stonden zenuwachtig achter de
baan te kijken.
Op een andere baan waren
Nick en Kelly aan het spelen. Twee wedstrijden tegelijk. Remy en Arne gingen
allebei naar 1 van de wedstrijden kijken. Oei we verlo-

ter. Oeioei. Remy kreeg het
er warm van en Arne ging
maar even een andere partij
tellen van Brady. Brady won
zijn single door heel mooi
spel en een paar supergeweldige smashes. 2-2.
In de tussentijd werden de
dames opgezweept door het
aanwezige publiek en ze
wisten ook te winnen. 3-2
voorsprong.
Meike was daarna te moe
om nog te winnen. Het werd

ren er 1. Maar hoera, we
wonnen de andere.
Brady en Koss gingen de
HD spelen. Dat ging heel erg
gelijk op. 1-1, 2-2, 3-3, en zo
ging het door. Tot het ineens
22-27 was voor Mierlo. Oei,
werk aan de winkel voor de
jongens. En dat deden ze.
Ze kwamen terug tot 27-27,
28-28. En toen werd het 2929. Het winnende punt. Een
keilange rally. Maar die ging
helaas naar Mierlo. We stonden met 2-1 achter.
De kleine dametjes, Meike
en Novi gingen voortvarend
van start. Ze wisselden op
15-11. Maar daarna werd het
lastig. Ze kwamen zelfs achMINIMIKS december 2012

3-3.
Toen kwam onze Nick. Door
Arne steevast Nick Jonguh
genoemd. Nick mept er stevig oplos. Soms wat onbesuisd. Maar met resultaat.
Het werd een spannende
pot tegen de goedlachse tegenstander. Zelf na zijn verlies bleef hij vriendelijk lachen. Wat een superaardige
tegenstander. 4-3 voor ons.
Novi sprintte daarna de
baan op. Zoefzoef Novi
deed haar naam eer aan en
ze won vrij eenvoudig. 5-3.
In de nieuwe telling betekent
dat 6 punten.
En wat denk je? We staan
bovenaan. Hoeraaaaaaaaa
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Jeugdcompetitie Mixed 7
beurt. Dit team bestaat uit
spelertjes die dit jaar allemaal voor het eerst competitie spelen en waarvan
de oudste een jaar of 8 is.
De wedstrijden gingen allemaal gelijk op maar op
het eind waren het toch
onze kinderen die aan het
langste eind trokken. De
wedstrijd werd met 5 tegen
3 gewonnen.

Mixed 7 tegen Mixed 6
en Mierlo 9.
Zondag 2 december hebben Andrew, Noah, Olaf,
Lana en Pleun weer twee
geweldige wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd
was een moeilijke wedstrijd. Dit wisten we vooraf
al maar ondanks dat hebben we het andere Mixed

team niets kado gegeven.
Alle kids hebben fantastisch gespeeld. Pleun
heeft Novi goed bijgehouden in haar single en Novi
heeft zeker moeten spelen
voor de overwinning in
deze partij. Een zeer knappe prestatie.
Na de wedstrijd tegen
Mixed was Mierlo aan de

16 December 2012 ,
Mixed 7 heeft vandaag gespeeld tegen
Mixed 6 en Mierlo 8. Daar Lana andere verplichtingen had, gingen we met
drie heren en één dame op pad.
Om beurten hebben de heren als dame
gespeeld. Helaas hadden we tegen de
twee koplopers niet veel in te brengen.
Toch zie je heel goed dat de spelers
iedere wedstrijd beter gaan spelen.
Op de foto de ‘meisjes’ van Mixed 7
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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

Programma jeugd
Januari
kl.

Tijd

Team

bn

C

9.30

Gemert 1

Mixed 2

9

C

11.15

BCAB 1

Mixed 2

9

F

9.30

Mielo/Bakel Mixed 4

9

F

11.15

Mixed 4

Helden 2

3

E

9.30

Mixed 3

Gemert 2

7

E

11.15

BCV73 2

Mixed 3

9

G

9.30

Mixed 5

Con Brio 7

9

G

11.15

Mierlo 7

Mixed 5

2

A

9.30

Mixed 1

???

1

Vekahal
06-01-13

13-01-13

27-01-13
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Uitslagen

Standen jeugd
A/B-klasse

Uitslagen Jeugdcompetitie
18-11-12

25 -11-12

02-12-12

09-12-12

16-12-12
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C-klasse

E-klasse

Mixed 1

Brabantia 1

6-2

1

BCV,73 1

5-34

1

Con Brio 2

6-44

1

Mixed 3

6-48

Mixed 2

Con Brio2

1-7

2

Mixed 1

5-28

2

Gemert 1

6-37

2

Mierlo 3

6-34

Mixed 2

Mierlo 2

5- 3

3

Bakel 1

5-28

3

Mixed 2

6-24

3

Gemert 2

6-29

Brabantia 1

5-24

4

BCAB 1

5-23

4

Gemert 3

6-19

Mierlo 1

5-17

5

Mierlo 2

5-14

5

Con Brio 5

6-16

5-3

6

Helden 1

5-12

6

BCV,73 2

6-14

7

Con Brio 1

6-6

Helden 2

Mixed 4

7-1

4

Con Brio 6

Mixed 4

3-5

5
6

RBC 1

Mixed 1

Bakel 1

3-5

Mixed 7

Mierlo 8

1-7

Mixed 7

Bakel 2

3-5

Mierlo 6

Mixed 5

0-8

F-klasse

Mixed 5

Boemerang 1

5-3

Mixed 6

0-8

1

Helden 2

8-58

Mixed 7

1

Con Brio 7

6-42

1

Mixed 6

8-67

Mixed 7

3-5

Mierlo/Bakel

8-52

Mierlo 9

2

2

Mixed 5

6-37

2

Mierlo 8

8-54

Mixed 6

Bakel 2

7-1

3

Mierlo 4

8-41

3

Boemerang 1

6-35

3

Bakel 2

8-27

RBC 1

Mixed 1

0-8

4

Mixed 4

8-30

4

Mierlo 7

6-29

4

Mixed 7

8-25

Helden 1

Mixed 2

5-3

5

Con Brio 6

8-21

5

Mierlo 6

6-15

5

Mierlo 9

8-7

Mixed 2

Gemert 1

2-6

6

Phoenix 2

8-11

6

Con Brio 8

6-2

Con Brio 5

Mixed 3

8-0

Mierlo 3

Mixed 3

2-6

Mixed 4

Mierlo 4

2-6

Phoenix 2

Mixed 4

2-6

Mixed 6

Mierlo 9

8-0

Mixed 6

Mierlo 8

5-3

Mixed 6

Mixed 7

8-0

Mierlo 9

Mixed 6

0-8

Mierlo 8

Mixed 7

8-0
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G-klasse

P-klasse

Scoringspercentages
Meisjes

Scoringspercentages
Jongens
1

Nick Meulensteen

16/16

100%

1

Novi Wieland

24/24

100%

2

Michaël Hollanders

12/12

100%

2

Kelly de Louw

18/17

94,4%

3

Max Wieland

12/12

100%

3

Meike Schepers

18/17

94,4%

4

Koss vd Wijdeven

22/20

90,9%

4

Lieke Schepers

13/12

92,3%

5

Brady Bots

22/19

86,4%

5

Meike van Zutven

14/12

85,7%

6

Bas v Lieshout

10/7

70,0%

6

Lieke Fransen

13/11

84,6%

7

Jurriën Hendrikx

12/10

83,3%

7

Anne Meulensteen

14/11

78,6%
70,0%
70,0%

8

Bas Fransen

10/6

60%

8

Sanne v Lieshout

10/7

9

Daan Steegs

10/6

60%

9

Marieke Lutterman

10/7
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Wie haalt een 10 ?
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AFTELLEN
CARBIDSCHIETEN
CHAMPAGNE
DECEMBER
ERELID
FAMILIEKRING
FEESTDAG
GEZELLIGHEID
JAAROVERZICHT
JAARWISSELING
JANUARI
KANONSLAG

Oplossing:
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Oplossing puzzel vorige keer

KLOK
KNALLEN
KNALTOUWTJE
KUS
LONT
MIDDERNACHT
NIEUW
NIEUWJAAR
NIEUWJAARSRECEPTIE
NIEUWJAARSWENS
OLIEBOLLEN
ONGELUKKEN

OUD
OUDJAAR
POEDERSUIKER
ROTJE
SNEEUW
STERRETJES
VAKANTIE
VOORNEMENS
VRIENDEN
VUURPIJL
VUURWERK
WIJN

De oplossing van de puzzels van november 2012 moet zijn:
Zoek de verschillen : De verschillen waren: 1) Yonex teken op tas links onder 2) sluiting van de doos op tafel 3) stekkerdoos is omgevallen 4) Mascha kijkt andere kant op
5) de voet van Marieke is gedraaid 6) Er staat een beker op tafel 7) Er staat een koker
shuttles op tafel 8) Rechts op tafel is de losse shuttle verdwenen 9) Rechts op tafel is
de tekst verdwenen die op de sticker van de kist stond. 10) Yvonne is verdwenen 11)
Rechts op de grond staat een tas 12) rechts zijn de draden verdwenen 13) De shuttle
rechts onder in de hoek
Het beeldraadsel: 1) Annie, 2) Monika, 3) Marieke 4) Marlie 5)Ton 6) Paul 7) Yvonne 8)
Stan 9) Wendy 10) Toon 11) Dorien 12) Mark en 13) Mascha.

De winnaar van de snoepzak is Lana Raaijmakers
In deze Minimiks zijn de puzzels te vinden op pagina 53 en 54. Weet jij wie er een 10
haalt ( Brady. Nick, Olaf, Finn of Robin) en wat de oplossing van de woordzoeker is.
Stuur dan een mailtje met je antwoorden naar redactie@bcmixed.nl en misschien ben
jij dan wel de volgende winnaar!

Op zondag 24 februari 2013 organiseert BC Bakel een Jeugdteamtoernooi in
sporthal "de Beek" te Bakel.

Het toernooi duurt van 9.00 uur tot ongeveer 18.00 uur. De teams dienen te bestaan uit minimaal 2 dames en 2 heren en maximaal uit 3 dames en 3 heren. Er worden per wedstrijd minimaal 5 en maximaal 7 partijen gespeeld.Het toernooi kent geen afvallers. Teams worden geaccepteerd in volgorde van binnenkomst.

De kosten bedragen € 40 per team.
Inschrijven kan tot 11 januari 2013.
Lever een enveloppe in bij Marian van de Wildenberg (of leg het vrijdag 's avonds op
de tafel in de sporthal). Met erin € 40 en schrijf op de enveloppe
alle namen die meedoen in het team.

___ ________ _________ ____ ________ !
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Even lachen met Koss!
Een Belg loopt langs het
strand. Als hij in het water
een zwemmer in moeilijkheden ziet, springt hij er in
en redt hem. De zwemmer
zegt: “Hartelijk dank. Ik
ben geen mens, maar een
goede geest. U mag twee
wensen doen.” “Da’s mooi,”
zegt de Belg, “dan wens ik
als eerste een fles jenever
die nooit opraakt.” De
geest geeft hem een fles
jenever. De Belg drinkt er
uit en als hij naar de fles
kijkt, zit ‘ie nog helemaal
vol. “Dat is fantastisch!”
roept de Belg uit, “doe mij
er nog maar zo een!”
Ging er een cowboy naar
de kapper. Als hij klaar is
verlaat hij de kapsalon.
Wat denk je? Pony weg!
Er zitten twee zwervers op
een bank in het park. De
één legt een stuiver op de
bank. Waarop de ander
vraagt: “Waarom doe je
dat?” Waarop de eerste
antwoordt: “Ik wil eens
voelen hoe het is om geld
op de bank te hebben!”
Een man komt bij het uitzendbureau
voor
een
baan. Er is maar één baantje vrij: aap spelen in een
dierentuin, wegens ziekte
van een grote mannetjesbaviaan. De man gaat er
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de volgende dag heen en
gaat verkleed als aap de
apenkooi in. Als hij op een
rots zit ziet hij uit zijn ooghoek een leeuw op hem af
komen. Hij krijgt het knap
benauwd en beweegt zich
niet. Als de leeuw vlakbij is
hoort hij gefluister: “Psst,
ben jij ook van het uitzendbureau?”
Een dom blondje staat in
een cd-winkel. Het is sluitingstijd.
Het
domme
blondje luistert nog altijd
naar een cd. De eigenaar
wordt boos en schreeuwt
tegen ‘t domme blondje:
“Wanneer zet u nu eindelijk
die hoofdtelefoon van uw
hoofd?”. “Maar meneer,”
begint het blondje, “Als ik
die cd uitzet dan ga ik
dood!” De eigenaar trekt
de hoofdtelefoon van haar
hoofd en luistert naar wat
zij te horen krijgt: “Adem in,
adem uit, adem in, adem
uit”…
Jan belt bij zijn onderbuur
aan en vraagt of hij de volgende avond de stereo-installatie mag lenen. “Natuurlijk,” zegt de buurman,
“heb je een feestje?”. “Nee
hoor!”, antwoordt Jan, “Ik
zou alleen eens een
beetje willen slapen!”.
Een meisje ging na
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school buiten spelen en
vroeg aan haar moeder of
ze de handstand mocht
doen. Haar moeder zei:
nee anders zien de jongens je onderbroek omdat
je een jurk aan hebt. Zegt
het meisje koppig: "Ik doe
het lekker toch." Later komt
ze thuis en haar moeder
vraagt, "Hebben de jongens je onderbroek gezien?" Antwoordt het meisje: "Nee, ik heb hem uitgedaan."
In de lucht is er een vliegtuig dat naar beneden
stort, de staart is helemaal
afgebroken.
Alle de passagiers hangen
allemaal aan een vleugel
,als ze loslaten vallen ze te
pletter. Dan roept de piloot
dat het vliegtuig te zwaar
is, waarop de Nederlander
zegt:ik ben sociaal, ik zal
me wel laten vallen, het
gaat jullie goed. En valt te
pletter.
Waarop de rest zegt: nou
jongens daar moeten we
voor klappen
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