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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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Clubkampioenen jeugd 2012,
Bas Fransen en Anke van Dijk.
Op de achtergrond de andere kampioenen:
Links, van boven naar beneden: Jan de Jong,
Max van Riet en Calvin Bots.
Rechts, van boven naar beneden: Maridy
Daems, Angela van Gelder en Rachel Baerts.

De medewerkers
aan deze Minimiks:
Mark vd Aa, Jan
Driessens, Jeroen
Lutterman, Toon
Slaets,Lieke Fransen,
Bas Fransen, e.v.a.
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Colofon
Bestuur BC Mixed
Voorz. Ton Slaets
Tel.: 06-52607617
Secr. Gert Lahaije
Tel: 0492-463772
Penm. Mascha Hoeks
Tel: 0492-841337
Anja Beekmans
Tel: 0492-464604
Stan vd Heijden
Tel: 06-48750247
Postadres BC Mixed:
Gert Lahaije
Waterhoenplein 20
5741 BB Beek en Donk
Tel: 0492-463772
E-mail: ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl
Comp. Leider Sen.:
Ruud Fransen
Tel: 0492-775328
Comp. Leider Jeugd:
Wendy Verbrugge
Tel: 06-34626419
Jeugdafdeling:
Mascha Hoeks
Tel: 0492-841337
E-mail: mascha@
bcmixed.nl
Yvonne Lahaije
Tel: 0492-463772

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

Jongens Meisjes

Jeugd
Senioren

23
49

25

62

Ereleden

1

5

Totaal:

50

67

Totaal
48
111
6

32

42

165

Gestopt:
Justin Zwolle
		Willem Aarts
		Luuk Jonkers
Van SL naar NSL:

Jan van Hees

Nieuw: 		
Finn van de Wijdeven
		
Vera van den Crommenacker
		Noah Hollanders

		Agenda
2012

14 december: Kerstrollershow, de zaal is dan
dicht, spelletjesavond voor de liefhebbers in de
kantine
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
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
Noteer deze data in je agenda!

Van de redactie...
Beste badmintonliefhebbers,
Tsjoewieeeee, wat een lekker dikke Minimiks alweer. En weer met nieuwe dingetjes.
Wat een mooie tabellen, keischerpe foto’s, knalverhalen, spannende verslagen en nog
veel meer.
Gedurende de clubkampioenschappen was er veel vuurwerk te zien. Dat heeft blijkbaar niet tot schrijverskramp geleid. Wat een mooie verhalen.
Speciale aandacht voor de jeugdhoek waar weer een paar heel mooie puzzels in
staan. Wie weet de oplossingen? Ik kwam ver, maar moet toch echt wachten op de
volgende Minimiks voor de antwoorden.
Verderop in deze Minimiks staan prachtig foto’s van de feestavond. En wat een feest
was het zeg. Tsjoekiemai wat kunnen die mixers feesten. Mede mogelijk gemaakt door
een arsenaal aan sponsors. Ik weet niet hoe Anja het iedere keer weer voor elkaar
krijgt. Met haar immer aanwezige lach, vrolijkheid en vasthoudendheid weet ze bij eenieder het hart te laten smelten en komt er als haast vanzelf een mooie sponsoring los.
100 punten voor Anja en natuurlijk voor de sponsors. Weet je wat, laten we ze eens
noemen en een dubbeldank uitspreken. Van harte dank aan:
’T Verswarenhuys, Bakkerij Vedder, Yours Fashion, Ingrid Lingerie I Beenmode I Babycadeaus, EMTÉ supermarkten, Shoeby, Café-Zaal De Tapperij, PLUS Supermarkt,
Eeterij Uniek, Vishandel De Beer, Young Style Haarmode, Lifestyle center Laarbeek,
Knalhal, Snackbar De Beemd, Mandenman meubelen, Igo Post, Drogisterij Jo Ceelen, Bloematelier De 4 Seizoenen, Bèr Vogels Bakkerij, Gall & Gall Van den Eijnde,
Schilderwerken J. de Jong, Bavaria, Trimsalon TopTrim, Jan Linders, SNA Europe,
Bloemsierkunst Fons, Nedschroef.
Ok, niet te lang blijven hangen bij dit voorwoord. Lekker kijken en lezen. Tip: neem de
Minimiks eens mee naar de kapper, de dokter, de bakker, de tandarts, de bloemist, de
supermarkt, de voetbalclub, de school. Gewoon laten slingeren. Wie weet wordt ie wel
gelezen door een toekomstig Mixedlid.
Gewoon doen zou ik zeggen
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Van jullie voorzitter
“ Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.” Een gevleugelde uitspraak die veel betekenis met zich meedraagt, ook voor onze vereniging. De betekenis die
mij het meeste aanspreekt is “wie jonge mensen
voor zijn ideeën heeft gewonnen, kan zijn plannen
voor de toekomst verwezenlijken.”
Een onderwerp wat werd aangesneden op de afgelopen Algemene Leden Vergadering en wat hierbij naadloos aansluit was de “vergrijzing” van onze vereniging. De gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger en er is relatief steeds minder
aanwas vanuit de jeugd. Een zorgelijke ontwikkeling waar we overigens steeds
aan werken om dat tij te keren.
Toch wil ik ook de positieve kant van de zaak belichten. De jeugd die we op dit
moment in onze gelederen hebben is enorm betrokken bij de vereniging. Dat
blijkt onder ander uit het feit dat ze in grote getalen deelnemen aan alle activiteiten zoals de Mixed Grill, de feestavond en de clubkampioenschappen. Ook
tijdens de trainingsavonden is de opkomst meer dan prima. Dus aan motivatie
geen gebrek.
Ook voor de toekomst op korte termijn hoop ik op een actieve deelname van
onze jeugd en neo-senioren (jeugd die dit jaar doorgstroomd is naar de senioren), maar ook op al onze andere leden. We gaan namelijk hard richting het
einde van het jaar en dat betekent dat de tweede editie van Kwizut er weer aan
komt. Na de 10e plaats van afgelopen jaar streven wij dit jaar naar een top 5
positie. Alle hulp is dus welkom.
De échte jeugd wacht komend jaar een mooi jeugdkamp waar zij traditioneel
hun enthousiasme niet onder stoelen of banken steken. Een evenement wat
onmiskenbaar bijdraagt aan de betrokkenheid van de jeugd bij onze vereniging.
De ideeën voor dit jeugdkamp zijn reeds geboren en de organisatie
foto is in volle
gang. En als ergens de openingszin van dit stukje op van toepassing is, dan is
het wel ons jeugdkamp.
Ton Slaets
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Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C.Mixed d.d. 24-09-2012
Aanwezig: Ton Slaets, voorzitter
Mascha Hoeks, penningmeester
Gert Lahaije, secretaris
Anja Beekmans, bestuurslid
1.Opening
Ton opent de vergadering
om 20.05 uur. Stan is afwezig wegens vakantie.
2.Ingekomen en uitgegane
stukken
Ingekomen:•Een uitnodiging
van BC De Reeshof voor
hun toernooi.
Uitgegaan:•Niets
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 29 Augustus
2012
De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financien
•Mascha bereidt de advertenties voor, voor de volgende vergadering.
5.Ledenbestand
•Gestopt: Justin Zwolle, Willem
Aarts
en
Luuk
Jonkers.•Van NSL naar SL:
niemand.•Van SL naar NSL:
Jan van Hees
•Nieuw: Finn v/d Wijdeven,
Vera van den Crommenacker en Noah Hollanders.
6.Commissies
Recr. :-Jan leidt alles in goede banen.
JC:-De uitnodigingen voor

de clubkampioenschappen
zijn weg. -de terugkomdag
voor eind oktober proberen
te plannen met Thea. -Het
half uur spelen met senioren loopt goed. Ton vraagt
steeds 1 week van te voren
enkele senioren. Op die manier krijgen ze veel verschillende tegenstanders.
Red:-De redactie vraagt
onze voorkeur voor 5 of 12
Oktober om de Minimiks uit
te delen, dit wordt de 12e.
Ton geeft dit door.
Bac:-Er zijn nog te weinig
aanmeldingen
voor
de
feestavond. Mascha stuurt
een extra mail. Ook zullen
we vrijdag actief gaan ronselen.
TC:-De uitnodigingen voor
de clubkampioenschappen
zijn per mail verstuurd.
CC: Ton en Gert zijn naar
de ALV van de HBB geweest. Enkele punten die
van belang zijn: -Er zijn wat
reglementswijzigingen
doorgevoerd, vooral de tijd
van binnenkomst met de
competitie zal strenger worden gehandhaafd. -De nieuwe puntentelling is aangenomen. Er is wel clausule
aan toegevoegd, als een
team alle wedstrijden wint,

is het automatisch kampioen, ongeacht het aantal
punten. -De verhuizing naar
de nieuwe sporthal Suytkade is eigenlijk gepland voor
September 2013, als dit niet
haalbaar is wordt het Januari 2014 of zelfs September
2014.
-Van de penningmeester het verzoek om een
gezamenlijk standpunt te
bepalen ten aanzien van de
kostenverdeling bij de bekercompetitie. De kleine
verenigingen zijn nu in verhouding duur uit. Ton heeft
Ruud doorgegeven dat het
ons niet uitmaakt.
Sfeer:-De Mixed grill was
zeer gezellig.
PR: -De Laarbeeker plaatst
soms niet, of zonder foto
omdat ze plaatsgebrek zoude hebben. We blijven wel
schrijven.
7. Nieuwe sporthal
Ton en Ruud plannen een
afspraak met de gemeente.
8. Rondvraag
-De volgende vergadering
is op dinsdag 23/10 bij Stan.
9.Sluiting
Ton sluit de vergadering om
22.25 uur.
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De algemene ledenvergadering

Mascha Hoeks, Noortje van den Eijnde en Tonny Snijders werden tijdens de vergadering nog eens in het zonnetje gezet vanwege hun 25 jarige jubileum.
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Na een goede voorbereiding met ons bestuur was
op vrijdag 27 oktober jl. de
jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering (ALV) van
onze vereniging. De inspanningen die we als bestuur hebben gedaan om
zoveel mogelijk leden op
deze avond te krijgen hebben gewerkt. Een aankondiging in de Minimiks, een
persoonlijke
uitnodiging
via de mail en uitleg over
het machtigen van personen hadden als resultaat
dat er meer dan 40 stemgerechtigde leden aanwezig waren. Tel daarbij de
machtigingen die mensen
hadden afgegeven en we
haalden ruimschoots het
benodigde aantal mensen

waarmee we in deze vergadering bevoegd waren
om besluiten te kunnen nemen.
De vergadering verliep prima en er was een actieve
deelname van de leden.
Dit leidde tot goede en levendige discussies waar
wij als bestuur weer veel
input hebben gekregen.
De notulen van deze vergadering kun je verderop
in deze Minimiks lezen.
Namens het bestuur wil ik
iedereen bedanken voor
zijn of haar aanwezigheid.
Ton Slaets

Notulen Alg. leden vergadering
B.C. Mixed d.d. 26 Oktober 2012
1. Opening.
Om 22.35 uur opent onze
voorzitter Ton Slaets de
vergadering en heet iedereen van harte welkom, in
het bijzonder de erevoorzitters, Jan Driessens en
Ruud Fransen en de ereleden Rien van Kessel en
Peter van Leuken. De ereleden Joop Kerkhof en
Dora Polman hebben zich
afgemeld.
Om te beginnen legt Ton
uit waarom er dit jaar voor
is gekozen om iedereen
persoonlijk uit te nodigen
en waarom er een presentielijst is bijgehouden. Om
bepaalde wijzigingen te
kunnen doorvoeren is het
van belang dat er een minimum aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
Stemgerechtigd zijn alle
leden van 16 jaar en ouder.
Dat zijn er op dit moment
119, dat wil zeggen dat er
minimaal 42 stemgerechtigde leden aanwezig moeten zijn.
Uit de presentielijst blijkt
dat er 54 leden(inclusief
machtigingen) aanwezig
zijn.
Omdat er vanavond een
aantal zaken in stemming
gebracht worden betekent
dat, dat we

vanavond wel bevoegd
zijn om besluiten te nemen.
Ton geeft een terugblik op
het afgelopen jaar:
Tijdens de ALV van vorig
jaar nam Ruud afscheid
als voorzitter en droeg het
stokje over aan Ton. De
vrijgekomen plaats in het
bestuur door het stoppen
van Ruud wordt ingenomen door Stan van der
Heijden.
Begin November waren de
clubkampioenschappen
en tegelijk de expositie
van 50 jaar BC Mixed, welke officieel geopend werd
door
burgemeester
Ubachs.
De clubkampioenen bij de
jeugd werden Lieke Verschuren en Luc Musters,
bij de senioren Claudia
Krone en Rene Schepers.
De Barry van Heerwaarden Sportiviteitsprijs ging
zeer terecht naar Theo
Mouris.
Andere activiteiten waren
nog: sinterklaas voor de
jeugd, de alternatieve
mixed avond, de deelname aan Kwizut (met een
goede 10e plaats) en de
oudjaarreceptie op 30 December.
Tijdens die receptie werd
ook het jubileumjaar afgesloten. Jan Driessens

werd door de jeugdcommissie onderscheiden in
de orde van de gouden
shuttle en ontving uit handen van wethouder Briels
de vrijwilligerspenning van
de Gemeente Laarbeek.
Begin 2012 bereikt ons het
droeve bericht van het
overlijden van Joke v/d
Wildenberg.
Joke is oud lid van onze
vereniging, vrouw van Wim
en was jaren lang uitbaatster van de sportkantine
d’n Ekker.
Op de jaarlijkse kaderavond werd Ruud Fransen
benoemd tot vrijwilliger
van het jaar.
Officieel heet deze onderscheiding sinds vorig jaar
de Jan Driessens vrijwilligers Award.
Bij de jeugd werd Mixed 3
kampioen, bij de senioren
werden dat Mixed 4 en 5.
De Brabantse Team Kampioenschappen, deze keer
georganiseerd door de
HBB, werden gewonnen
door Mixed.
Tijdens
de
jeugddag/
avond werd afscheid genomen van Inge. Na ruim
20 jaar jeugdcommissie
vond Inge het tijd om te
stoppen. Vanwege haar tomeloze inzet al die jaren
kreeg ze op voordracht
van de vereniging uit handen van burgemeester

7

Ubachs de vrijwilligerspenning van de gemeente
Laarbeek uitgereikt.
Nieuw dit jaar was de
Mixed manager. Tijdens de
afsluitingsavond werd Anja
Beekmans tot winnaar uitgeroepen.
De eerste activiteiten in het
nieuwe seizoen zijn al achter de rug. Met de Mixedgrill en de feestavond is het
seizoen feestelijk begonnen. Binnenkort zijn de
clubkampioenschappen
en ook zeker het vermelden waard is het jeugdkamp, begin juni 2013.

2010/2011.
Te lezen in de Minimiks
van Oktober 2011.
Mascha geeft uitleg over
de balans en over de begroting tov. het resultaat.
Er zijn geen vragen.
Het verslag wordt onder
dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd.
6.Verslag kascommissie.
Dit verslag wordt door de

2. Ingekomen/uitgegane
stukken/mededelingen
Er is niets bijzonders in of
uitgegaan, alle correspondentie ligt ter inzage
bij het secretariaat.
3. Notulen ALV d.d. 21
Oktober 2011.
Te lezen in de Minimiks
van december 2011 en aan
iedereen verstuurd samen
met de uitnodiging voor de
ALV.
Deze worden goedgekeurd
met dank aan de seceretaris.
4.Jaarverslag secretaris.
Te lezen in de Minimiks
van September 2012.
Dit verslag wordt onder
dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.
5. Jaarverslag penningmeester
seizoen
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voorzitter voorgelezen. Het
bestuur wordt décharge
verleend voor het gevoerde financiële beleid. De
kascommissie bestond uit
Paul van der Vegt, Ellen
Minten en Mark van der
Aa.
7a. Begroting 2012/2013
De begroting is te lezen in
de Minimiks van Oktober
2012.
Mascha geeft een algemene toelichting op de begroting, er zijn geen vragen.

De begroting wordt onder
dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd.
7b. Voorstel contributieverhoging
Het bestuur stelt voor om
de contributie voor spelende leden te verhogen met
ingang van het seizoen
2013-2014. De volgende
redenen worden genoemd:
-de terugloop van het ledenaantal, vooral bij de
jeugd waardoor er minder
contributie inkomsten zijn.
-een hogere zaalhuur voor
de nieuwe sporthal.
-een inflatiecorrectie.
-alle eigen bijdrages zijn
de voorbije jaren wel flink
gestegen en kunnen zo in
de hand worden gehouden.
Het voorstel is om de contributie voor de jeugd met
1 euro te verhogen naar 5
euro per maand, en voor
de senioren met 2 euro
naar 10 euro per maand.
De meerderheid van de
ALV stemt voor en daarmee is het voorstel aangenomen.
8. Voorstel wijziging
huishoudelijk reglement
Dit voorstel heeft betrekking op het hoofdstuk Vergaderingen, artikel 15 uit
het Huishoudelijk Reglement. Hierin staat nu:
Indien op de ALV minder
dan 35% van de stemgerechtigde leden aanwezig
is, dient door het bestuur

een tweede vergadering te
worden uitgeschreven, minimaal 2 weken na de eerste vergadering. De tweede vergadering is ongeacht
het
aantal
aanwezige
stemgerechtigde leden altijd tot besluiten bevoegd.
Het voorstel is om dit artikel te wijzigen in:
Indien op de ALV minder
dan 35% van de stemgerechtigde leden aanwezig
is, dient door het bestuur
de vergadering voor 15 minuten te worden geschorst.
Hierna wordt de vergadering direct hervat waarbij
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde
leden de vergadering altijd
tot besluiten bevoegd is.
Roger vraagt de reden van
de wijziging.
Ton legt uit de wijziging
vooral bedoeld is om niet
opnieuw een datum te
moeten plannen
als het opkomstpercentage niet wordt gehaald.
Er is nog even discussie
over een evt. minimum
aantal leden.
De meerderheid van de
ALV stemt voor en daarmee is het voorstel aangenomen.
9a. Bedanken kaderleden
De volgende jubilerende
kaderleden worden door
Ton bedankt met een bos
bloemen:

hadden we 3 leden die 25
jaar lid waren bij onze vereniging.
Dat zijn Tonny Snijders,
Noortje van den Eijnde en
Mascha Hoeks.
Na een korte terugblik op
de geschiedenis van deze
jubilarissen bij onze club,
ontvangen zij uit handen
van onze voorzitter een
bloemetje en een mooie
oorkonde als blijvende
herinnering.

-Stan van der Heijden:
5 jaar Jeugd Commissie
-Mark van der Aa:
5 jaar Jeugd Commissie
-Sabitrie Heesakkers:
10 jaar Jeugd Commissie
-Marieke van Turnhout:
10 jaar Jeugd Commissie
-Wendy Verbrugge:
15 jaar Jeugd Commissie
-Mascha Hoeks:		
15 jaar Jeugd Commissie
-Deany Muller:		
5 jaar BAC
-Inge van Griensven:
5 jaar Competitie Commissie
-Theo Mouris:		
10 jaar Competitie Commissie
-Tonny Snijders:		
10 jaar Competitie Commissie
-Berton van Asseldonk:
15 jaar Toernooi Commissie
9b. Jubilarissen
Het afgelopen seizoen

10. Verkiezingen kascommissie
Er is niemand aftredend
dus de samenstelling van
de kascommissie blijft dezelfde.
11. Verkiezingen
In het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar, Ton
Slaets en Stan van der Heijden.
Er zijn geen bezwaren tegen het aanblijven van
deze bestuursleden dus
is de herverkiezing door
de vergadering aangenomen.
12. Rondvraag
Ruud Fransen, Peter van
Leuken en Toon Slaets
melden zich voor de rondvraag.
-Toon oppert het idee om
bij de jeugd een soort van
deelnemerscertificaat voor
de clubkampioenschappen in het leven te roepen
omdat het vaak dezelfde
kinderen zijn die prijzen
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winnen. Mascha antwoordt
hierop dat de kansen voor
iedereen gelijk zijn omdat
er zwak-sterk gespeeld
wordt. Verder zijn er in het
verleden al vaker medailles uitgereikt.
-Verder vraagt Toon zich af
of het niet zinvol is om de
opkomst van de trainingsavond bij te houden. Het
bestuur antwoordt dat zij
geen presentielijst wil bijhouden, een algemene indruk is voldoende. Toon
legt uit dat zijn gedachte
achter de vraag is om in
een tijd van drukke opkomst wellicht de clubkampioenschappen te organiseren. Het bestuur
neemt dit idee mee. Gezien de tot nu toe geringe
aanmeldingen voor de
clubkampioenschappen
moeten andere opties worden bestudeerd.
-Peter noemt de terugloop
van jeugdleden en ziet de
bij tijd en wijle matige op-
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komst bij de senioren ondanks het grote aantal leden. Hij vraagt zich af of
dat niet de voorbode is van
ook een terugloop bij de
senioren. Wat is hier van
de oorzaak?
Ton antwoordt dat er diverse activiteiten op touw zijn gezet
om jeugd aan te trekken.
Op dit moment geeft dit
weinig resultaat, we blijven
daar wel mee doorgaan.
De reden voor de matige

opkomst bij de senioren is
lastig te bepalen. Geen
zin, te druk, blessures. Het
is wel iets om in de gaten
te blijven houden.
-Toon Slaets vraagt of het
niet beter is om de zaal
een half uur minder te huren. Dit is volgens het bestuur niet verstandig, kwijt
is waarschijnlijk voor altijd
kwijt. Er is vervolgens nog
enige discussie over een
aantal jeugdleden die mee
willen spelen met de senioren. Op gezette tijden gebeurt dit al, dit wordt verder ingevuld door de
jeugdcommissie.
-Ruud bedankt het bestuur
namens alle leden voor al
het goede werk het afgelopen seizoen.
Om kwart voor twaalf sluit
Ton de vergadering en
biedt iedereen een consumptie aan.
Gert Lahaije
Secretaris B.C. Mixed

Van onze trainer

Ik wil het even hebben over
startsnelheid….
Ik weet dat vele van ons
het een fijne training vinden als ze fysieke inspanning hebben geleverd.
Natuurlijk, …ik ben het
eens met hard werken op
de baan.
En als je dan ook nog een
goed resultaat kunt boeken
tijdens het wedstrijd spelen
is het helemaal top.
Ik als trainer zie dat we er

niet komen met alleen
hard werken.
Juist met verzorgd spel en
op het juiste moment de
shuttle raken verlicht de
fysieke inspanning.
Het vergroot de kans op
winnen aanzienlijk.
Het raken van de shuttle
op het juiste moment begint met een geweldige
ontlading.
Deze vorm van explosiviteit begint met spanning
brengen op je bovenbenen en als je het juiste moment afzet brengt het je in
een paar stappen onder
de shuttle.
Door deze startsnelheid
te ontwikkelen ga je ook
makkelijker spelen.
Ik geef graag les waarbij
we een hoge mate van arbeid moeten verrichten,

maar als het ten koste gaat
van het op juiste manier
van slaan en lopen ….ligt
de nadruk niet op de verrichte arbeid.
Als je namelijk die startsnelheid ontwikkelt, heb je
voor jezelf meer tijd voor
die andere punten.
Groot voordeel hierbij is
ook…..dat je omdat je
goed staat en slaat je ook
minder kans hebt op blessures …….
een van onze doelstellingen die ik met jullie heb
afgesproken.
Het is voor een trainer dan
ook vaak een uitdaging om
de ballans te vinden tussen techniek ,fysiek en
tactiek.
Tot op de training……
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Trainingsschema senioren 2012-2013
Maand
November
December
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
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
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.

•

Afhankelijk van de trainer, verenigingsactiviteiten of feestdagen kan het
zijn dat het op een andere avond vrijspelen is. Uiteraard geven we dit tijdig
door.

Jan de Jong
Ruud Rooijakkers
Harrie van der Vegt
Max van Riet
Noortje van den Eijnde
Novi Wieland
Nick van den Elzen
Jack Muller
Jadzia Spaan
Bas Fransen
Marjan Muller
Rene Buijssen
Nick Meulensteen
Mark van der Aa
Jan van Hees
Fabian Briels
Claudia Krone
Dorien Maas
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18-nov
20-nov
23-nov
24-nov
25-nov
26-nov
28-nov
5-dec
6-dec
7-dec
9-dec
13-dec
17-dec
20-dec
23-dec
25-dec
26-dec
27-dec

13

De feestavond
Een maandje na de eerste
activiteit van de BAC was
het alweer tijd voor de volgende. Op 6 oktober was
het namelijk de jaarlijkse
feestavond bij Café de
Tapperij.
Bij binnenkomst konden er
meteen weer lootjes gekocht worden voor een loterij met allerlei mooie prijzen. Na een aantal jaar
geen prijzen mocht ik wel
weer een keer met een
prijsje naar huis gaan. Dus
vol goede hoop kocht ik
een aantal loten.
Later kocht ik nog wat extra loten na het bekijken
van de tafel vol prijzen,
mede mogelijk gemaakt
door de vele sponsoren
(zie het voorwoord van
deze Minimiks). Dat bleek
een goede keus, want uiteindelijk had ik mijn laatste
prijs (een mooie sporttas
van Slazenger) nodig om
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alle gewonnen prijzen mee
naar huis (via Thuis) te nemen. Maar goed, het is nog
helemaal geen tijd om naar
huis te gaan in mijn verhaal.
Zo won Bart Huijbers (één
van de vrienden van BC
Mixed) het racket en zo
zou het dan terecht komen
bij iemand die helemaal
geen badminton speelt. Hij
zag het in ieder geval niet
als reden om weer te beginnen met badmintonnen.
Na verschillende biedingen (Ad had het over 25
euro en een biertje geloof
ik) ging het racket uiteindelijk naar Susan. Zij had nog
een racket nodig en kreeg
daarom het racket van
Bart.
Naast de goede zorgen
voor voldoende gerstenat
en andere drankjes kwamen de obers ook voorbij
met de nodige hapjes. Van

wraps, kleine pizzaatjes tot
broodjes kroket of frikandel. Je hoefde echt niet
met honger naar huis.
Als één van de eerste ging
de DJ naar huis. Hij had
een playlist klaargezet
voor het laatste halfuur en
ging vervolgens iets over
één uur weg. Bas, Ron en
Max zagen hun kans
schoon om die plek in te
nemen. De ingeprogrammeerde nummertjes werden verwijderd en de nieuwe DJ’s zorgden ervoor
dat de avond feestelijk
werd afgesloten met een
volle dansvloer.
Rond kwart voor twee was
de feestavond afgelopen,
sommige Mixedleden konden er geen genoeg van
krijgen en gingen nog even
door bij Café Thuis of in ‘t
Huukske.
Dick
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Bas en Max als vrijwilliger H.B.B.
Zoals wellicht bij jullie bekend moeten alle leerlingen in Nederland tegenwoordig een maatschappelijke stage (MAS) vervullen.
Dit kan op allerlei manieren, waaronder als vrijwilliger bij een sportvereniging.
Zo komt het dat Max van Riet en Bas Fransen hun MAS bij de Helmondse
Badmintonbond gaan vervullen.
Zij gaan samen met de BCS, met als stagebegeleider Ruud Fransen, de HBBseniorenkampioenschappen en het bekertoernooi bij de HBB organiseren.
Dit is een ideale manier om kennis te maken met vrijwilligerswerk en wellicht
zullen we beide heren daardoor ook bij BC Mixed en/of bij de HBB later als
vrijwilliger mogen begroeten.
Mochten er in de toekomst meer leden van onze club een MAS moeten vervullen, vraag dan gerust bij de club of de bond na of er misschien mogelijkheden
zijn.
Groet, Ruud Fransen

Op Zondag 20 januari 2013 wordt dit toernooi
gespeeld in de City sporthal. Er wordt gespeeld om
de HBB-kampioenschappen in het HD, DD, HE en DE in de klassen A,B,C en D
Er wordt gespeeld volgens zwitsers systeem, dus er zijn geen afvallers.
Kosten: 1 onderdeel € 5,50, 2 onderdelen € 9,=
Inschrijven kan t/m 22 december via Anja Beekmans

2012-2013
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Mixed 2 -Smashing Bruang 1
De eerste wedstrijd van het
seizoen is altijd een spannend aantreden. Nieuwe
teamleden in Mixed 2 en
afwachten of we na die
mooie zomer nog fit zijn.
10 oktober was het zover-

Mixed 2 mocht aantreden
tegen Sm Bruang. Nieuw in
Mixed 2 is Ilse en afscheid
is genomen van Monica
en van Maridy. Harrie is
tijdelijk in het buitenland
en dus ook die zal gemist
moeten worden. Verder
zijn Jan (foto boven red.),
Inge (foto rechts, red.) en
Ruud de vaste spelers. Met
vier teamleden betekent
dat hard werken, drie partijen voor ieder. En spierpijn hebben we gehad,
ach het zal wel wennen.
Inge en Jan bijten het spits
af, in het vorige seizoen
bleek deze mix een zeker
punt te zijn. Ook dit jaar

blijkt dat deze twee ervaren teamleden de punten
niet laten liggen. In twee
sets is de eerste mix binnen. Ruud en Ilse mogen
de tweede mix spelen.
Het is hard werken en Ilse
weet zich als waardige
tegenstander in de hoofdklasse te presenteren.
Helaas moeten ze het onderspit delven in drie sets,
maar vermeld mag worden
dat tot twee keer toe een
verlenging nodig was om
het spel te beslechten. De
herendubbel weten Ruud
en Jan de eerste set te
winnen, de tweede en derde helaas niet. Zoals onze
trainer het zegt, je moet
zorgen dat het in twee
sets afgerond is. :) Ilse
en Inge weten het wel
in twee sets te klaren.
De tussenstand is dan
ook 2 tegen 2 na de
dubbels. Ruud verliest
in drie sets zijn singel
tegen de ervaren Doddie Arie.
Doddie kenmerkt zich
door een vaste slag
en onuitputtelijke uithoudingsvermogen.
Het was in ieder
geval een meer
dan
sportieve
partij. Inge sleept
in drie sets toch weer het
voorlopige gelijk spel binnen. Jan verliest de eer-

ste set, maar kan zich in
de tweede set herpakken.
Een mooie partij, met veel
leuke rally’s. Helaas de
derde set gaat naar Sm
Bruang. Aan Ilse de zware taak om een gelijkspel
voor Mixed 2 voor elkaar te
krijgen. Aan inzet en conditie geen gebrek, helaas
weet Ilse niet te winnen.
Alles bij elkaar was het
een zeer sportieve partij.
Sm Bruang komt uit de
topklasse en met een uitslag van 5-3 hoeft
Mixed zich niet
te schamen. Volgende keer pakken we ze wel.
Dan zorgen
we dat de
verlenging wel
in ons
voor-

ling
3
nen.
vol-

deel zal worden beslecht.
Hoe dan ook,
door de nieuwe puntentelzijn de eerste
punten binOp naar de
gende wedstrijd.

groeten, Mixed 2
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Mixed 8 - Phoenix 5
Wegens vakantie van Theo
was Toon.B. invaller, verder
waren aanwezig
Annie, Betsie, Anja (wegens knieoperatie niet inzetbaar), Martin en Toon.S.
Annie en Martin beten de
spits af met het GD, daar ze
nog niet eerder met elkaar
hadden gespeeld was het
even aftasten. Maar al snel
was het ritme gevonden en
met 21-14 en 21-15 pakten
ze de partij.
Hierna Betsie met Toon.B.
de eerste set ging vrij makkelijk met goed spel ging de
set met 21-13 naar Mixed,
niks aan de hand zou je
zeggen. Doch in de tweede
set liep het niet zo en ging
de set naar Phoenix met 1721.De derde set moest de
beslissing brengen, Mixed
nam als snel een paar punten voorsprong en alles
leek goed te komen, doch
op het eind kwam er de
klad in en had Phoenix het
geluk aan hun zijde. Ze winnen de set met 19-21.
Dat Martin en Toon.S. al
langer samen dubbelen is
goed zichtbaar in hun spel.
Ook hun tegenstanders
hadden geen antwoord op
het vertoonde spel, met
geen al te zware inspanning pakken ze de partij en
wel met 21-11 en 21-15.
Het DD, ditmaal met Annie
en Betsie, ze hebben nog
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31-10-2012.

niet veel met elkaar gespeeld maar de ervaring
die ze hebben was goed
zichtbaar, vanaf het begin
nemen ze de partij in handen en staan niets meer toe
vrij eenvoudig slaan ze de
partij naar 21-7 en 21-11.
Nu het eerste HE, daar
Theo niet aanwezig was
moest Toon. S. aantreden
voor de eerste enkelpartij.
Zijn tegenstander zo een
50 jaar jonger ging
voortvarend van
start hij had het
beste van het
spel maar wist
niet dat Toon de
eerste
partij
nodig
heeft
om warm te
worden
dat
heb je met 70
plus. De
jongeman wint
de set met 15-21. Na een
slokje wonderdrank en een
hapje pisang sprak Toon de
legendarische
woorden,
dun dieje vat ik daluk wel,
en met die gedachte ging
Toon aan de tweede set beginnen. Vanaf de opslag
pakt Toon meteen 7 punten
voorsprong zijn tegenstander wist niet wat er aan de
hand was, en Toon bouwde

zijn voorsprong alleen nog
maar verder uit en met 21-7
rammelt Toon de set uit. Nu
de derde en beslissende
set, Toon pakt nu meteen 6
punten en ook nu loopt hij
steeds verder uit, met het
moet gezegd goed spel van
zijn kant de set gaat met
21-9 naar Toon en ook de
partij, goed gedaan ouwe.
Het DE van Betsie is
meestal een degelijke partij, Betsie speelt meestal
heel geconcentreerd en
ook nu weer.De Phoenix
dame had niets in te brengen en Betsie pakt beide
sets met 21-7 en 21-4.
Daar we er een baan bij
kregen speelden Martin en
Annie gelijktijdig hun enkelpartij, Martin had weinig
moeite met zijn tegenstander met twee vingers in zijn
neus wint hij met 21-12 en
21-7.
Annie heeft het laatste seizoen bijna geen enkelpartij
verloren en nu zag het er
naar uit dat ze deze partij
ook ging winnen.In de eerste set gaf de Phoenix
dame nog wat tegenstand
maar in de tweede set was
ook dit verdwenen Annie
pakt de partij met 21-17 en
21-14.

Daarom een knappe overwinning van Mixed 8 met
7-1. Op Phoenix 5.

Dommelen 1 - Mixed 3
Met een gehavend team
trok Mixed 3 richting de
grote stad om het tegen
het bierteam uit Dommelen
op te nemen. Althans, ze
brouwen daar bier. Of het
team zelf ook liefhebber is
is ons niet duidelijk geworden.
Onze chauffeur, alias minne maat, zat nog een in telefoonconferentie met collega's uit Noord-Amerika.
Tijdens de heenreis konden wij meegenieten van
dit Engelse tafereel. Het
scheelt minne maat in
ieder geval weer een
reisje over de wereld
en nog belangrijker, hij
kon met ons meedoen.
Eerst even uitleggen hoe
het komt dat ons team zo
gehavend is. Nog voor de
eerste wedstrijd kreeg
ons Marlie een mysterieuze
blessure
aan haar voet. En in
onze eerste wedstrijd verloren wij ons Monika met
een zware enkelblessure.
Gelukkig was ons Maridy
superfit... De heren zouden ons dit jaar geen problemen op moeten leveren. Bij aanvang van het
seizoen 4 fitte mannen. Intussen weten we wel beter.
Martijn is even uitgeschakeld en Ruud had na de
clubkampioenschappen
een rugblessure opgelo-

pen. Ons Marlie kon vanavond gelukkig wel meedoen wat betekent dat we
met maarliefst 4 fitte leden
konden aantreden tegen
het altijd gevaarlijke Dommelen 1.
Enfin...oftwel afijn (op z'n
Hellemonds). In de eerste
GD gingen ons Maridy en
Ton de wei in. De eerste
set verliep voorspoedig
maar in de tweede set
moest Ton door een
paar gesprongen snaren van racket wisselen. Zijn reserveracket (uit 1989) bleek
niet echt te voldoen en mede
hierdoor ging
de tweede
set naar
Dommelen. Gelukkig had ons
Maridy nog een
puik racket in
haar
tas.
Een racket
waar ze zelf niet mee uit
de voeten kan. Het leek
echter alsof het voor Ton
gemaakt was. De derde
set was dan ook een gemakkelijke prooi voor
Mixed. Intussen waren
ons Marlie en minne maat
op een extra baan aan de
tweede GD begonnen.
Aan de reacties van de tegenstander was af te le-

07-11-2012.
zen dat het prima ging
voor het Mixed koppel. Dat
bleek ook zo te zijn, ergo
0-2.
In het HD trokken minne
maat en Ton ten strijde tegen een oude bekende,
Gerard Knook. Hij doet zijn
naam in positieve zin eer
aan, wat een taaie rakker
is die man. Hij had ook
Berton kunnen heten.
Toch was Mixed in twee
sets de sterkste. Het DD
verliep al even vlotjes. In
de tweede set moesten
ons Maridy en ons Marlie
nog wel even een verlenging toestaan, maar goed
een mooie 0-4 na de dubbels stond toch maar op
het formulier.
Ton was onderwijl begonnen aan zijn HE. Niet zijn
favoriete onderdeel en al
helemaal niet na twee
reeds gespeeld partijen.
Maar toch, het ging allerminst verkeerd. Na een
warming-up in de eerste
set, wist Ton de tweede te
winnen. Op 16-16 in de
derde liet zijn knie hem helaas in de steek. Of moet ik
zeggen, kreeg hij een
steek in zijn knie. Hoe dan
ook. Gelukkig geen ernstige blessure en in overleg
met de tegenstander,
Ruud en minne maat alias
d'n teller besloten om de
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wedstrijd op te geven.
Ons Maridy was gelukkig
niet geschrokken en veroverde op haar eigen wijze
met hard werken en mooie
rally's ons 5de punt. De
winst was binnen, maar
met het nieuwe systeem
konden we nog meer punten halen. Minne maat ging
daartoe een poging wagen
tegen Gerard Knook (reeds
eerder omschreven). Was
minne maat aan het squashen? Alles kwam terug.
Toch wist hij zo nu en dan
een gaatje te vinden in de

muur waarmee hij de winst
in de partij naar zich toe
kon trekken. Ons Marlie
ging ondanks haar voet en
twee reeds gespeelde
wedstrijden beginnen aan
haar DE. Ze had in onze
ogen een prima wedstrijd
gespeeld al dacht ze daar
zelf anders over. De winst
moest ze laten aan Dommelen. Eindstand: 2-6.
Yesssss, weer 7 punten in
the pocket.
Na een heerlijke douche
met warm en daarna koud
water (waar vind je dat

Mixed 7- Rooische BC
Mixed 7 speelde de wedstrijd tegen Rooische bc.
De gemengd dubbels werden beide gewonnen. Max
en Inge en ook Peter en
Tine wonnen in 2 sets. Na
ook een knappe zege van
Evi en Tine stond het 3-0.
Peter en Jeroen haalden
het net niet na 3 sets. 3-1.
Inge had ondertussen al
haar single gewonnen en
ook Evi en Max wonnen
hun single. Jeroen hoefde
tijdens de laatste wedstrijd
niet in actie te komen, want
zijn tegenstander durfde
het risico niet te nemen. Zo
won Jeroen automatisch.
Eindstand 7-1.
Jeroen Lutterman
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nog) nog gezellig nagetafeld met een schaaltje, een
pilsje (of twee) en voor
sommigen onder ons spa
rood of een Bavaria 0,0%.
Kortom: we zijn nog redelijk heel met z'n allen. Op
naar de volgende match
over twee weken. Dommelen bedankt voor de heel
gezellige en sportieve
wedstrijd.
Namens Mixed 3, Uw verslaggever Ton

Standen Senioren
Topklasse

Hoofdklasse 1

Overgangsklasse

1

Con Brio 1

4-25

1

Phoenix 1

2-13

1

Sm Bruang 2

4-25

2

Bakel 1

4-23

2

Con Brio 3

2-10

2

Con Brio 5

3-22

3

Gemert 1

4-22

3

Sm Bruang 1

2-10

3

Bakel 2

4-16

4

Ganzeveer 1

4-20

4

Boemerang 1

2-7

4

Mixed 3

3-14

5

Mixed 1

4-17

5

Fair Play 1

2-6

5

BCV 3

3-13

6

Con Brio 2

4-14

6

Mixed 2

2-6

6

BCAB 2

3-8

7

BCV 1

4-10

7

Dommelen 1

4-8

8

Gemert 2

4-11

1ste klasse 1

2de klasse 2

3de klasse 1

1

Hanevoet 3

4-27

1

Hanevoet 6

4-23

1

Neverdown 2

4-28

2

Fair Play 3

4-19

2

Ganzeveer 4

4-22

2

Mixed 7

4-24

3

Con Brio 6

4-18

3

BCAB 5

3-20

3

Mierlo 4

3-22

4

BC 85 1

4-17

4

Phoenix 4

3-15

4

BCAB 6

3-11

5

Gemert 3

4-17

5

Mixed 5

4-13

5

Someren 2

3-10

6

Mixed 4

4-15

6

SRH 2

3-8

6

Rooise BC 3

3-6

7

Phoenix 3

4-14

7

Gemert 4

3-4

7

Heiakker 3

4-5

8

Ganzeveer 3

4-11

3de klasse 2

4de klasse 1

1

Heiakker 2

4-31

1

Dommelen 3

3-23

2

Dommelen 2

4-26

2

Mixed 8

3-23

3

SM Bruang 4

3-19

3

Netwerk 1

5-23

4

Ganzeveer 6

3-12

4

Ganzeveer 7

4-12

5

Gemert 7

4-9

5

Phoenix 5

4-12

6

Mixed 6

3-6

6

Mierlo 5

4-11

7

Con Brio 10

3-4

7

Someren 3

1-2
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Programma en uitslagen
Programma november - december
wo 21-11-12

Mixed 4

BC,85 1

1

Mixed 3

Bakel 2

5

Ganzeveer 7

Mixed 8

15

Con Brio 10

Mixed 6

3

Con Brio 3

Mixed 2

12

Fair Play 3

Mixed 4

14

do 29-11-12

Mixed 1

Gemert 1

12

wo 12-12-12

Mixed 8

Dommelen 3

13

do 13-12-12

Heiakker 3

Mixed 7

2

BCAB 2

Mixed 3

12

Mixed 6

Ganzeveer 6

4

Mixed 1

Con Brio 2

11

Mixed 2

Fair Play 1

15

SRH 2

Mixed 5

12

wo 28-11-12

wo 19-12-12

do 20-12-12

Scoringspercentages Heren

Uitslagen
10-10-12

Mixed 1 - Gemert 2

5-3

1

Max van Riet

8/8

100%

Mixed 2 - Sm Bruang 1

3-5

2

Arne vd Wijdeven

3/3

100%

Mixed 5 - Ganzeveer 4

2-6

3

Martin Kuijpers

7/7

100%

18-10-12

Someren 2 - Mixed 7

0-8

4

Toon Slaets

6/5

83%

24-10-12

Mixed 4 - Ganzeveer 3

3-5

5

Paul van de Vegt

6/4

67%

25-10-12

BCAB 5 - Mixed 5

7-1

6

Jeroen Lutterman

8/5

62%

31-10-12

Phoenix 1 - Mixed 2

5-3

Gemert 7 - Mixed 6

4-4

Scoringspercentages Dames

Mixed 8 - Phoenix 5

7-1

1

Anja Beekmans

2/2

100%

01-11-12
07-11-12
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Mixed 1 - BCV 1

4-4

2

Betsie van Hooff

8/7

88%

Mixed 7-Rooise BC 3

7-1

3

Annie Boetzkes

8/7

88%

Dommelen 1 - Mixed 3

2-6

4

Inge van Lieshout

6/5

83%

Con Brio 6 - Mixed 4

4-4

5

Ellen Kuhn

9/7

78%

6

Maridy Daems

9/6

67%

God schiep.....
God schiep de ezel en zei
tegen hem: Je bent een
ezel. Je moet ononderbroken van de morgen tot de
avond werken en zware
dingen op je rug dragen.
Je zult gras eten en niet
zeer intelligent zijn.Je zult
50 jaar leven.Daarop antwoordde de ezel: 50 jaar
zo te leven is te veel, geef
me a.u.b. niet meer als 30
jaar. En het was zo.
Toen schiep god de hond
en sprak met hem:
Jij bent een hond. Jij zult
over de goederen van de
mens waken, hun trouwste
vriend zijn.
Jij zult eten, wat de mensen hebben overgelaten en
25 jaar leven.De hond antwoordde: God, 25 jaar zo
leven, is te veel. A.u.b. niet
meer dan 10 jaar.
En het was zo.

Toen schiep god de aap
en sprak met hem:Jij bent
een aap. Jij zal van boom
tot boom zwaaien en je
gedragen als een idioot.
Je zal grappig zijn en zal
20 jaar leven. De aap
sprak. God, 20 jaar als
Clown in de wereld te leven is te lang.A.u.b. geef
me niet meer dan 10 jaar.
En het was zo.
Tenslotte schiep god de
man, en sprak met hem: Jij
bent een man,het enige
rationele levende wezen,
dat de aarde bewonen zal.
Jij zal je intelligentie benutten, om anderen als jou
onderdanen te maken.Jij
zal de aarde beheren en
voor 20 jaar leven. Daarop
sprak de man: God, man
te zijn voor slechts 20 jaar
is niet genoeg. Geef me
a.u.b. de 20 jaar die de

ezel niet wilde, de 15 van
de hond en de 10 van de
aap.
En god zorgde ervoor, dat
de Man 20 jaar als man
leeft, dan trouwt en 20 jaar
als ezel van 's morgens tot
's avonds werkt en zware
lasten draagt. Dan krijgt hij
kinderen en zal 15 jaar
leven als een hond, het
huis bewaken en dat eten
wat de familie overlaat.
Dan, op oudere leeftijd,
leeft hij 10 jaar als aap, gedraagt zich als een idioot
en vermaakt zijn kleinkinderen.
En het is zo ...
Groetjes
Berton van Asseldonk
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Clubkampioenschappen Senioren

Clubkampioenen A: Jan de Jong en Maridy Daems. B: Max van Riet en Angela van
Gelder.
Op 2 en 3 november werden de clubkampioenschappen weer georganiseerd. Het aantal aanmeldingen loopt helaas terug
voor dit toernooi en voor de
toernooicommissie was dit
een reden om te kijken of
het mogelijk was om niet
op vrijdag en zaterdag te
spelen, maar op vrijdag en
zondag. Helaas was er
geen rekening gehouden
met de jeugdcompetitie.
Zodoende dat het toernooi
toch weer op vrijdag en zaterdag is gehouden. Weer
terug in de A-klasse bij de
senioren was de gemengd
dubbel. Voor de dames
(drie in totaal) betekende
dit veel spelen om alle he-

ren (elf voor de gemengd
dubbel) wat wedstrijden te
laten spelen. Volgens mij
vonden de meeste deelnemers het hartstikke leuk
om weer gemengd dubbel
te spelen, maar zou het
nog leuker zijn als er wat
meer deelneemsters zouden zijn. Ruud van Kilsdonk en Marieke van Turnhout bleken de sterkste
mixers.
Bij de heren in de A-klasse
werd Jan de Jong kampioen. Jan wist in de halve
finale van Stan vd Heijden
te winnen. Johnny Muller
wist in de andere halve finale titelverdediger Rene
Schepers uit de finale te
houden.

Stan versloeg (voor de
eerste keer) Rene in de
troostfinale en wist zo beslag te leggen op de derde
plaats. In een spannende
finale bleek Jan de Jong te
sterk voor Johnny Muller
en zo werd de tweede
heer van Mixed 2 kampioen.
Bij de dames kwam de
kampioen ook uit Mixed 2.
Maridy Daems wist in de
A-finale (die al van te voren vaststond) ruim te winnen van Marieke van Turnhout. De dames zaten
eerst in een poule met de
dames uit de B-klasse, zodat het “toernooi” uit iets
meer dan één wedstrijd
bestond.
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In de dubbel bij de dames
werden de drie dames van
de A- en de B-klasse samengevoegd om in ieder
geval een aantal dubbels
te kunnen spelen. Sabitri
Heesakkers / Marieke van
Turnhout bleek het sterkste duo.
Bij de heren zijn er heel
wat meer deelnemers dan
bij de dames. Jan de Jong
en Ton Slaets waren van
de zes koppels het sterkste koppel voor Ruud van
Kilsdonk en Paul van der
Vegt.

partijen in verschillende
samenstelling bleken Paul
Beekman en Toon Slaets
te sterk voor Jan Driessens en Laurens van Kilsdonk.
Hopelijk doen er volgend
jaar wat meer deelnemers
mee om weer een net zo’n
mooi toernooi van te maken!
Als laatste, maar zeker niet
minder belangrijk: Angela
van Gelder won de Barry
van Heerwaarden-sportiviteitsprijs! Gefeliciteerd!

In de B-klasse speelden
vier heren mee. In de single wist de jeugd (Max van
Riet) het van de ervaring
(Gert Lahaije) te winnen,
maar in de dubbel was het
ervaren koppel (Gert Lahaije en Peter van Leuken)
toch te sterk voor het jeugdige duo (Max van Riet en
Jeroen Lutterman).
Bij de dames wist Angela
van Gelder beslag te leggen op de enkeltitel door in
de finale Anniek van Leuken te verslaan.
In de gemengd dubbel Bklasse bleken Max van
Riet en Anniek van Leuken
te sterk voor Gert Lahaije
en Evi van Rixtel.
De laatste klasse (die zeker niet vergeten mag worden) is de veteranenklasse. Ook hier deden (maar)
vier heren mee. Na zes
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Herendubbel B-klasse
1.Gert Lahaije /Peter v
Leuken
2.Jeroen Lutterman/ Max
v Riet
Herenenkel B-klasse
1.Max vRiet
2.Gert Lahaije
Damesenkel B-klasse
1.Angela v Gelder
2.Anniek vLeuken
Damesdubbel A-B klasse
1.Sabitri Heesakkers/
Marieke v Turnhout
2.Angela v Gelder/Anniek
v Leuken
Gemengddubbel Aklasse
1.Ruud v Kilsdonk /Marieke v Turnhout
2.Jan de Jong/Sabitri
Heesakkers

Uitslagen
Herendubbel Veteranen
1.Paul Beekman /Toon
Slaets
2.Jan Driessens /Laurens
v Kilsdonk
Gemengddubbel B-klasse
1.Max van Riet /Anniek v
Leuken
2.Gert Lahaije/Evi v Rixtel

Herendubbel A-klasse
1.Jan de Jong /Ton Slaets
2.Ruud v Kilsdonk /Paul v
der Vegt
3.Stan v der Heijden/
Remy Wieland
4.Roger v Lieshout /Johnny Muller
Herenenkel A-klasse
1.Jan de Jong
2.Johnny Muller
3.Stan v der Heijden
4.René Schepers
Damesenkel A-klasse
1.Maridy Daems
2.Marieke v Turnhout

Clubkampioenschappen door Angela
Lieve mede Mixers.
In het eerste weekend van
november heb ik mee gedaan aan de clubkampioenschappen om mijn titel
te verdedigen in de B-klasse.
Maar wat is het toch jammer om te zien dat er dan
maar twee speelsters zijn
die de uitdaging aandurfden om mij van mijn troon
te stoten. Door het lage
aantal deelnemers bij de
dames, dit jaar en vorig
jaar, speel je maar in één
poule. Niet dat de wedstrij-

den er minder leuk van
worden maar het spelen
van kwartfinales, halve finales en finales, zoals bij
de heren, maakt het wel
extra spannend.
Nu gaan de clubkampioenschappen niet alleen
over het kampioen worden, het is gewoon een
leuk weekend waarbij je
met heel veel clubgenoten
kunt genieten van prachtige, spannende en vooral
sportieve partijen. Dus dames, bij deze wil ik jullie
uitdagen om volgend jaar

Voorzitter Ton Slaets reikt de Barry van Heerwaarden
prijs uit aan Angela van Gelder

(weer) deel te nemen aan
de clubkampioenschappen.
Tevens is het natuurlijk ook
het weekend waarbij we allemaal weer even stilstaan
bij Barry en de Barry van
Heerwaarden
Sportiviteitsprijs.
Deze prijs is een heel bijzondere, de mooiste en
die met de meeste emotionele waarde.
Dit jaar mag de trofee die
bij deze prijs hoort een jaar
lang op mijn kast staan. Ik
ben hier bijzonder trots op.
Ik vind ook alle reacties en
felicitatie die ik heb gekregen bijzonder geweldig.
Iedereen heel hartelijk bedankt hiervoor. Maar vooral de felicitatie die ik heb
ontvangen van de ouders
van Barry was hartverwarmend.
Volgend jaar bij de clubkampioenschappen ben ik
er weer bij en heb ik er ook
een extra taak bij. Naast
het spelen, tellen, steunen
en aanmoedigen, hoor ik
bij het selecte groepje dat
mag ‘zoeken’ naar mijn
opvolg(st)er. Ik hoop dat er
dan heel veel deelnemers
zijn die het ons heel erg
moeilijk gaan maken. Ik zie
er nu al naar uit, jullie
ook……
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Minimiks November 1987.
Deze keer een voorwoord
op rijm, gemaakt door de
voorzitter (Joop Kerkhof!).
Hij had een goed woord,
zowel voor de leden met
hun trouwe opkomst (!) en
het bestuur voor het vele
werk.
Voor het eerst geen voorbereidingen voor een carnavalsfeest, de belangstelling was toch teveel terug
gelopen , wel had de BAC
alvast de feestavond voor
het volgend jaar gepland.
De BAC bestond toen uit:
Hanne Donkers, Albert
Maas en Rien van Kessel.
Wat ook opviel in dat nummer van de Minimiks; weinig competitieverslagen,
slechts twee pagina’s,
maar wel 14 uitslagen. Alleen Mixed 6 heeft een
koppositie op de ranglijst,
Mixed 4, Mixed 5 en Mixed
7 stonden op de tweede
plaats, dus nog veel kanshebbers op een titel.
De beste competitiespelers, na vier wedstrijden:
Brigitte Bouten en Frans vd
Waardenburg, beiden met
100%. Maar ook Jan Driessens en Willy Maas hadden dezelfde score, evenals Marcel Lahaije en Andre vd Putten, dus vijf heren
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op een gedeelde eerste
plaats.
Natuurlijk ook humor in het
clubblad:
Mijn vrouw loopt tegenwoordig iedere avond van
kroeg naar kroeg.
Net zo lang tot ze me gevonden heeft.
De gastschrijver van de
maand was Albert Maas,
(bioloog) en hij gaf een erg
lange maar wel boeiende
beschrijving over bromelia’s. Nu weten we weer
dat ananas ook een bromelia is.
Ook in november 1987,
Ron en Mia Muller, de kantinebeheerders, waren op
een vrijdagavond afwezig.
Ze waren namelijk 25 jaar
getrouwd en hielden op zaterdag 21 november een
receptie in de kantine,
waar naast afvaardigingen
van alle verenigingen die
van de hal gebruik maken,
ook de helft van BC Mixed
aanwezig was. Ondanks
een gezellige receptie
heeft ook dat huwelijk geen
stand gehouden….
Veel aandacht voor de
jeugd, met natuurlijk de
competitieverslagen.
In Mixed 1, dat jaar in de B-

klasse, speelden onder
meer Ton Slaets (tegenwoordig trainer van het
jeugdteam Mixed 1) en
Arne vd Wijdeven, maar
ook Berton van Asseldonk.
De dames van dat team:
Tamara Borst en Monika
Sonneveldt.
Na drie ruime overwinningen was koploper Brabantia de volgende tegenstander en nu ging het een stuk
moeilijker. Het werd uiteindelijk een 4-4 gelijkspel,
Arne wist in de derde set
van zijn single een stand
van 10-11 om te zetten in
15-12 en won daarmee zijn
single.
Ook hier een viertal jeugdleden met een score van
100%, Dat waren Berton,
Arne en Rob Slaets. De
vierde was Paul Saris. De
dames van Mixed 1 kwamen niet voor op de lijst
van de beste competitiespelers .
Tot slot Even lachen:
Een beroemdheid is iemand die jaren z’n best
doet om beroemd te worden en als hij beroemd is
een donkere bril opzet om
te voorkomen dat hij herkend wordt.

Badminton Nederland nieuws
Yao Jie en Judith Meulendijks hebben hun laatste
Dutch Open gespeeld.
Twee toppers stoppen met
de wedstrijdsport.
Graag hadden ze beiden dit
tournooi met een overwinning afgesloten, maar Yao
Jie werd in de kwartfinale
gestopt door Patty Stolzenbach. Judith wist wel de finale te halen , maar de Tsjechische Kritina Gavnholt
was die dag net iets te sterk.
Beide dames hebben een
indrukwekkende
carrière
achter de rug, beide dames
hebben ook deelgenomen
aan de Olympische Spelen
en dat is, zeker in de badmintonwereld een prestatie
op zich.
Helmond heeft hierdoor
twee inwoners die mee hebben gedaan aan badminton
op de Olympische spelen,
want in 1992 was het de Helmondse Erica van Dijck die
als eerste een wedstrijd won
op de spelen van Barcelona.
Judith Meulendijks begon
haar badmintoncarrière bij
HBC Phoenix. Ze was op die
sport attent gemaakt door
haar neefje Maurice. Echter
toen bleek dat Judith vele

malen beter was dan Maurice, hield hij het vlug voor
gezien.
Judith speelde rond 1986
jeugdcompetitie in de Cityhal in het pupillenteam van
Phoenix en toen al kreeg ze
veel belangstelling, omdat
ze zo gemakkelijk met de
shuttle om kon gaan. In het
gemengddubbel was zij het
die de shuttle, vanaf de achterlijn, in het achterveld van
de tegenstanders kreeg, de
jongens kregen dat niet
klaar.
Ze volgde ook de Centrale
training van de HBB bij Igo
Jongen en zowel Igo als de
clubtrainer van Phoenix,
Jimmy Meijer, zagen wel in
dat Judith een uitzonderlijk
talent was. Ze heeft ook een
keer mee gedaan aan de
HBB jeugdkampioenschappen en het zal niemand verbazen dat zij de kampioene
bij de pupillen werd.
Ze heeft dus snel de HBB
verlaten en kwam in Geldrop terecht, waar ze haar
carrière is begonnen met
het winnen van heel veel
NJK’s en Europese titels.

Ze heeft echter HBC Phoenix niet vergeten want ze
was, als ze de kans daarvoor had, aanwezig op de
prijsuitreiking van de HBC
jeugdtoernooien.
Ook
Mixed-jeugdleden hebben
wel eens een prijs uit handen van Judith ontvangen,
waaronder klasgenootje op
de mulo, Maartje Brouwers.
Nog een klasgenoot van Judith: Inge van Griensven.
Judith speelt dit seizoen
competitie in Duitsland, nadat ze vele jaren actief is geweest in Denemarken, toch
het badmintonland in Europa. Nog een opvallend iets,
een van haar eerste trainers
was Martien Otterdijk, ook
dat is een oud-lid van BC
Mixed.
Daarmee is het zo’n beetje
gedaan met badminton in
Brabant, zelfs geen eredivisie team en ook geen opvolgers voor Judith. Ooit was
Brabant de bakermat van
topbadminton, met kampioenschappen voor de Bosch
en Nuenen, dank zij o.m. de
familie van Dalm.
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Tuintip van Mark VAN DER mAAnd
Wat als?
Helaas kun je nooit in de toekomst kijken, maar wat als alles anders was gelopen?
Dan zat je misschien niet op de stoel waar je nu zit.
Het hangt ooit van zo'n kleine factoren af. Het racket waar je nu
mee speelt als het iets duurder of iets goedkoper was geweest,
had je waarschijnlijk voor een andere gekozen.
-Wat als je nu toch die andere route naar het sportpark was gereden? Dan was je waarschijnlijk niet diegene tegen gekomen die je
al een hele poos niet meer gezien had. En dus niet tot de gedachte gekomen dat
je hem/ haar toch eigenlijk maar weer eens moet gaan bellen.
-Wat als je een minuut later was vertrokken? Dan had je waarschijnlijk wel in de
file gestaan die je op de radio hoort ter wel je ergens naar toe aan het rijden bent.
-Wat als je iets eerder uit je bed was gekomen om een bakje koffie te gaan drinken? Dan was je dus niet tegen een persoon aan was gelopen die je spullen jat en
dus was je ook niet die motorrijder tegen gekomen die van een helling af was
gegleden.
- Wat als je heel de dag op bed blijft liggen omdat je ziek bent? Was je dan sneller
beter geworden dan wanneer je toch op was gestaan?
- Wat als je toch een ander wasmachine gekocht had? Was die dan ook kapot
gegaan
- Wat als er nou geen r in de herfst/winter maanden zat? Wanneer moesten we
dan onze winterbanden aanschaffen?
-Wat als je er nu niet over gebeld had was de mail dan toch de zelfde dag nog
aangekomen HE IK WILDE JE ER VANDAAG OVER GAAN MAILEN.
-Wat als Piet Paulusma er nu niet was geweest? Hadden we dan ooit nog zo'n
geweldige weerman gehad?
Wat als? Het zal altijd een vraagteken bij je oproepen.
Hier nog een aantal tuintips voor deze maand
1. Zorg er voor dat het blad van het gras blijft, dit omdat het gras anders kan verstikken en dat geeft vieze gele plekken
2. Laat vaste planten en bloembollen gewoon afsterven en haal het blad in het
voorjaar er pas van af. Dit zorgt er voor dat de plant beschermt blijft tegen de winter
3. Laat blad in de border liggen. Dit is goed voor de bacteriën en er komen vogels
en egels op af in de winter tevens biedt het bescherming voor de planten.
Groeten Mark van der Aa
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Gelezen op het gastenboek
Vanmorgen zijn wij op uitnodiging van Frans Coppens van Radio Kontakt te
gast geweest in het programma Kontakt Cafe. Samen met Stan van Vijfeijken (BC Lieshout), Lianne
en Martin Swinkels (Ganzeveer) hebben we twee
uur gevuld met een goed
gesprek over badminton.
Het was erg leuk om op
deze manier samen met de
andere verenigingen badminton in Laarbeek op de
kaart te zetten. Wij danken
Frans dan ook nogmaals
voor de uitnodiging.
Groetjes, Ruud en Ton.
Het hele gesprek is terug
te vinden op www.kontaktfm.nl onder de link aan
de linkerkant ‘Uitzending
gemist’. Selecteer de datum ‘zondag 11 november
2012’ en kies voor ‘10:00
uur’. De eerste 5 minuten
hoort u het journaal en reclame, daarna begint het
gesprek.

Groeten uit Caribisch Nederland
Ik ben momenteel op Bonaire, ook wel een stukje
Caribisch Nederland genoemd. Het eiland telt
slechts zo’n 16000 inwoners en deze zijn hoofdzakelijk gegroepeerd in Kralendijk en Rincon, de rest
is wildernis. Kralendijk, de
hoofdstad, is erg klein, te
vergelijken met Beek of
Donk. Dat zou je niet verwachten van zo’n toeristenbestemming. Het is er
dan ook heel erg rustig.
De meeste toeristen komen voor het duiken. Als
je daar, net als ik, niet voor
komt, moet je wel een creatieve geest hebben om je
tijd goed te besteden.
Maar dat lukt me aardig
moet ik zeggen. Wandelen, foto’s maken, zwem-

men en snorkelen in de
zee, lokaal eten, alle hoeken en gaten van Kralendijk verkennen, lezen ed.
Ik kom mijn tijd wel door.
Het bovenwaterleven op
Bonaire is prachtig; de
zoutpannen met de slavenhuisjes, de magrovebossen, de flamengo’s, het
Gotomeer, de ruige oostkust, de oudste nederzetting Rincon enz.
Het is op Bonaire gemiddeld door het hele jaar zo’n
28 graden. Nu is het ruim
boven de 30 en met een
windje toch knap warm.
Maar wel heerlijk om van
alle beslommeringen in
Nederland even bij te komen. Je hoort mij niet klagen.
Het gaat jullie ook goed,
Rien
Kralendijk Bonaire
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Samen sportief scoren.
Dat is het idee.
Want de sfeer in ons team, dat je samen iets neerzet, dat
vind ik minstens zo belangrijk. Weet je wat het is? Wij zijn
eigenlijk gewoon een vriendenclub.
De Rabobank is een bank met een idee. Dat idee heet samenwerken. Met onze wortels stevig in de plaatselijke samenleving, zet de Rabobank een lange traditie voort van
samenwerken en bouwen aan relaties. Dat uit zich niet alleen in onze producten en diensten, maar ook in onze betrokkenheid op het gebied van welzijn en sport.
Daar dragen we dus graag een steentje aan bij.
Van harte zelfs

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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Op de foto’s de jeugdbegeleiders die in het zonnetje
zijn gezet vanwege hun inzet bij de jeugdcommissie.
Mark van de Aa (5 jaar), Mascha Hoeks (15 jaar),
Stan van der Heijden (5 jaar), Wendy Verbrugge(15
jaar) en Marieke van Turnhout (10 Jaar).
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Terugkomdag jeugdbegeleiders
Hoe jeugdbegeleiders
hun zaterdag doorkomen.
Op zaterdag 27 oktober
was het zover. Tijd voor
de jaarlijkse terugkomdag voor alle jeugdbegeleiders. Deze keer in
sporthal
De
Dreef.
Mooie kantine hebben
ze daar trouwens.
Om half 11 was iedereen aanwezig (in sportkleding). In overleg met
Thea, die al een aantal
weken vanuit de kantine
had gekeken, was er
een agenda gemaakt.
Twee belangrijke zaken
zouden geoefend worden.
Een voor een werden de
slagen die we aan de
kinderen leren doorgenomen en geoefend, de

bedoeling hiervan is dat
iedereen de slagen op
de goede en dezelfde
manier aanleert.
De andere oefening bestond uit het nog beter
leren corrigeren van de
slagen die de kinderen
gebruiken. Aangezien
het niet was gelukt om
wat kinderen in de zaal
te krijgen stonden we
zelf op de baan met opdrachten om slagen niet
perfect uit te voeren.
Vraag is natuurlijk of we
die opdrachten wel allemaal nodig hadden. Er
werd veel bij gelachen
en zo werden, in een
ontspannen sfeer, toch
de puntjes op de i gezet. Waar Thea slagen
niet voor kon doen hielp
Marlie en ook bij de
looptechniek en de sla-

gen had ze zinvolle aanvullingen. Een mooie
combinatie dus.
Na 2 uur hard werken
wachtten de lekkere
broodjes en de bijzonder goede koffie in de
kantine van De Dreef
op ons.
Kortom het was een zinvolle, leerzame en gezellige ochtend.
Mascha en Yvonne
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Clubkampioenschappen Jeugd

Clubkampioenen A jeugd: Bas Fransen en Anke van Dijk, B jeugd: Rachel Baerts en
Calvin Bots
Op vrijdag 2 en zaterdag 3
november waren weer de
jaarlijkse clubkampioenschappen. Op de clubkampioenschappen bleek
dat BC Mixed nog ruimte
heeft voor een aantal nieuwe jeugdleden. Hierdoor
was er op de zaterdag
geen demonstratietraining
en werd er in twee klasses
gespeeld door de jeugd
(normaal drie).
De spelers die meededen
trokken zich hier weinig
van aan en maakten er
een gezellig en spannend
toernooi van.
Bij de gemengd dubbel in
de B-klasse werd er begonnen met een husseltoernooi om daarna nog
een finale te spelen. Na
heel wat spannende wedstrijden bleken Brady Bots
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en Meike Schepers te sterk
voor Koss van de Wijdeven
en Quinty Zwolle.
Bij het onderdeel herendubbel speelden de acht
heren een hele competitie,
dus twee keer tegen elkaar. Calvin Bots en Olaf
van Gelder was het sterkste koppel van deze clubkampioenschappen.
De elf meisjes in de Bklasse speelden volgens
een Laarbeekprincipe (dat
wil zeggen steeds een an-

dere partner). De twee
sterkste damesdubbelers
waren Robin Slaets en
Novi Wieland net voor
Quinty Zwolle en Meike
Schepers.
Bij de herenenkel stonden
twee “Botsjes” in de finale.
Calvin werd 1e en Brady
werd tweede.
In het onderdeel damesenkel kwam Anne Slaets net
te kort in de finale tegen de
nieuwe
clubkampioene
Rachel Baerts.

Herenenkel B-klasse
1. Calvin Bots 2. Brady
Bots 3. Koss vd Wijdeven
4. Nick Meulensteen

Uitslagen
In de A-klasse
Met 6 heren en 9 dames in
de gemengddubbel werden er eerst 18 partijen gespeeld volgens een Laarbeekprincipe.
Daarna
speelden de beste vier dames met de beste vier heren een halve finale en finales. Bas Fransen en
Sanne van Lieshout waren
het beste duo.
In de herendubbel speelden drie koppels een hele
competitie. Daan Steegs /
Max Wieland was het beste dubbel van de drie.
In de damesdubbel werd er
weer volgens een Laarbeekprincipe gespeeld met
daarna nog een finale en
een wedstrijd om de 3e en
de 4e plaats. Marieke Lutterman en Nikki van de Rijt
wisten deze finale te winnen.

Gemengddubel B-klasse;
1. Calvin Bots/Meike
Schepers 2. Koss vd
Wijdeven/Quinty Zwolle 3.
Brady Bots/Rachel Baerts
4. Nick Meulensteen/Jadzia Spaan.
Damesdubbel B-klasse
1. Robin Slaets /Novi Wieland 2. Meike Schepers/
Quinty Zwolle 3. Rachel
Baerts /Meike van Zutven
4. Pleun Schenk /Jadzia
Spaan

Gemengddubel A-klasse
1. Bas Fransen /Sanne
van Lieshout 2. Max
Wieland /Lieke Schepers
3. Bas van Lieshout / Marieke Lutterman 4. Daan
Steegs en Anke van Dijk
Damesdubbel A-klasse
1. Marieke Lutterman /Nikki van de Rijt 2. Anke van
Dijk / Sanne van Lieshout
3. Kristie van Osch /Veerle
van Riet 4. Lieke Fransen
/Lieke Schepers
Herendubbel A-klasse
1. Daan Steegs/Max Wieland 2. Jurriën Hendrikx /
Bas van Lieshout

Herendubbel B-klasse
1. Calvin Bots/Olaf van
Gelder 2. Brady Bots/
Noah Hollanders

Damesenkel A-klasse
1.Anke van Dijk 2.Kristie
van Osch 3. Veerle van
Riet 4. Marieke Lutterman

Damesenkel B-klasse
1. Rachel Baerts 2. Anne
Slaets 3. Novi Wieland
4. Meike van Zutven

Herenenkel A-klasse
1.Bas Fransen 2.Bas van
Lieshout 3.Max Wieland
4.Daan Steegs

De clubkampioenen bij de
jeugd in de enkel werden
Bas Fransen en Anke van
Dijk.
Gefeliciteerd allemaal!
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Hallo,
Ik ben Max Wieland.
Als jullie dit lezen ben ik 11
jaar. Ik ben thuis geboren
op 21 oktober 2001.
Ik heb geen broertje maar
wel een zusje: Novi.
Mijn ouders zijn Astrid
Wieland - Driessens en
Remy Wieland. Mijn vader en zusje spelen ook
badminton. Ik zit in groep
7 op Basisschool De
Raagten.

Wat ik later wil worden
weet ik nog niet!
Mijn hobby’s zijn lezen,
turnen en natuurlijk badminton. Dit is mijn 4e jaar
bij Mixed en ik vind het
nog steeds heel erg leuk.
Het circus vond ik erg
leuk en natuurlijk toen we
kampioen
werden!
Mixed moet vooral zo
doorgaan en dat is dan
ook mijn tip aan Mixed.
De Voice of Holland is
mijn lievelingsprogram-

ma, een lievelingsvakantie land heb ik niet want op
vakantie gaan is toch al
leuk!! Mijn lievelingsfilm is
Madagascar 3.
De boeken van Geronimo
Stilton, Thea Stilton en
`het leven van een loser`
vind ik heel mooi.
Ik hou van dieren maar
niet van pesten. Mijn lievelingseten is friet. Spruitjes, die lust ik niet!!!!
Groetjes Max

Meike van Zutphen
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Nieuwe jeugdleden
Kristy van Alphen is 16 jaar en zit op het Commanderijcollege in Gemert en volgt het VMBO kader. Ze zit in klas KZ3A bij mevr. Schep.
Later wil ze graag iets met kinderen gaan doen, maar wat dat weet
ze nog niet precies. Ze is gaan badmintonnen omdat het haar gewoon leuk leek. Ze heeft eerst bij Gemert gespeelt maar daar vond ze
het niet meer zo leuk. Ze vindt BC Mixed een gezellige club en ze wil
misschien volgend jaar wel competitie gaan spelen. Naast badminton zingt ze in een koor en heeft ze zangles. Ze vindt BC Mixed
nu al super leuk.
Nikki van Rijt is 14 jaar en zit ook op het Commanderijcollege in
Gemert, op het VMBO kader, zij zit in klas KL2B bij meneer van
Hout. Ze wil later graag in een kinderdagverblijf gaan werken of als
kinderverpleegkundige. Ook Nikki heeft eerst bij BC Gemert gespeelt maar daar had ze te weinig uitdaging. Ze is toen samen met
Kristy bij Mixed gaan kijken en dat beviel ze zeer goed. Ze vindt badminton en BC Mixed nu super leuk. Nikki heeft bij BC Gemert al
competitie gespeeld en het lijkt haar leuk om voor Mixed competitie te spelen.

30 November 2012
St Nicolaasfeest
Aanvang om 19.00 uur
voor alle kinderen
in de zaal.
(Vergeet je racket niet!)
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Jeugdcompetitie Mixed 1
Mixed 1, A/B klasse

Zondag 4 november, de
dag na de clubkampioenschappen, maar ook meteen de dag van de eerste
competitiewedstrijd
van
Mixed 1. Het gezelligste
team van Mixed, bestaande uit Marieke, Veerle,
Anke, Daan, twee Bassen
en teamleider Ruud, mocht
het opnemen tegen Mierlo
1. Met twee zware dagen
badminton achter de rug
waren we helaas niet al
te soepel, spierpijn op alle
plaatsen die je maar kan
bedenken was geen pretje.
Maar ja, een goede warming-up en dan toch maar
aan die wedstrijden beginnen.
Als eerste de gemengd
dubbel van Marieke en mij,
één van de wedstrijden
die al gewonnen waren
voordat er ook maar een
punt gemaakt was. Mierlo
speelde namelijk met Jürgen, een speler van Con

Brio, dus gingen zijn wedstrijden automatisch naar
ons toe! Dat was maar
goed ook want het ging
niet al te best in onze dubbel, die dan ook verloren
ging. De andere gemengd
dubbel, die van de andere
Bas en Veerle, ging een
stuk beter en werd in drie
sets gewonnen. Tijd voor
de heren dubbel, Bas L en
Daan speelde een goede
wedstrijd en wisten de toch
al gewonnen wedstrijd ook

echt te winnen. Anke en
Veerle dan, de dames dubbel, een mooie wedstrijd
die beide kanten op kon,
maar uiteindelijk was het
Mierlo die het beslissende
punt maakte. De stand na
de dubbels: 3-1 voor ons.
Ik mocht toen de eerste
singel gaan spelen, tegen
Jürgen, door lompe spierpijn in onder andere mijn
heup was het niet echt een
prettige wedstrijd. Desondanks ging het niet slecht,
helaas verloren met twee
keer 19-21, toch een punt.
De eerste singel van de
dames was voor clubkampioen Anke. Anke, met een
ingetapete pols, speelde
een goede wedstrijd en
won deze in drie sets.
Daarna was Daan aan de
beurt in de tweede heren
enkel. Daan had gelukkig
wat minder moeite met zijn
tegenstander en won dan
ook heel gemakkelijk met
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21-6 en 21-13. De laatste
wedstrijd van de ochtend
was de singel van Marieke.
Helaas had Marieke erg
veel last van haar enkel en
kon ze niet voluit spelen,
de singel ging goed gelijk
op, maar eindigde toch in

een winst voor Mierlo. Snel
een massage van Super
Toon en toen ging het wel
weer met Marieke.
Het resultaat van een leuke, maar zware ochtend
badminton was een 6 – 2

overwinning. Zondag 11
november staat de volgende wedstrijd op het programma, tegen BCV. Heb
er al weer zin in!
Groetjes Bas Fransen

Jeugdcompetitie Mixed 3
zo in de pocket. We hebben allemaal onze partijen
gewonnen. De hoogste
score van onze tegenstanders was 15 punten. Het
was dus een hele gemakkelijke overwinning. 8-0.
Tot de volgende keer
Lieke Fransen
Op 11 november moesten
we weer spelen. De eerste
wedstrijd moesten we tegen BCV73 2. Ik (Lieke
Fransen) en Max moesten
gemengddubbelen en we
hadden gewonnen met 3013. Het was best een makkelijke partij, dus het eerste
punt was binnen. Ook de
gemengddubbel van Sanne en Michael ging heel
goed, met hier en daar een
paar blunders, het werd
30-15. Daarna was de herendubbel aan de beurt,
die werd gespeeld door
Jurrien en Max. Ze waren
goed bezig en wonnen met
30-7. Tijdens deze partij
stonden de twee heertjes
zelfs liedjes te zingen.
Hierna mochten Sanne en
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Ik de damesdubbel spelen.
Ook nu was het weer geen
probleem, we wonnen
weer gemakkelijk met 309. Toen was het tijd voor
de singles. Michael won
zijn single met 30-23. Sanne speelde een super partij
maar helaas,haar tegenstandster was toch net iets
beter. Met 28-30 ging de
partij naar BCV. Hierna
moest Jurrien spelen. Deze
partij was gewoon een piece of cake, het werd 30-2.
De laatste single werd gespeeld door Lieke Schepers. Ze won met 30-11. De
einduitslag was dus 7-1.
De tweede wedstrijd moesten we tegen Gemert 3.
Deze wedstrijd hadden we

Jeugdcompetitie Mixed 4
Jeugdteam Mixed 4 haalt
weer punten
Op zondag 4 november jl.
mochten onze kinders
weer aan de slag. Na een
paar zware maar leuke dagen tijdens de clubkampioenschappen stond vandaag de jeugdcompetitie
weer op het programma.
De eerste tegenstander was Phoenix 2.
Net als een aantal van
onze spelers doen ook
de meeste kinderen
van Phoenix dit jaar
voor het eerst mee aan
de
jeugdcompetitie.
Zelfs hun begeleider
doet dit voor het eerst
en is zelf geen badmintonner. Die bleek dus
ook nog veel te kunnen
en willen leren over in, uit,
puntentelling, service en
nog veel meer. Gelukkig is
in ons team genoeg ervaring aanwezig om hem een
handje te helpen.
De wedstrijden waren
spannend en met mooie
rally’s, hard werken en
goed spel gingen de partijen goed gelijk op. De ervaren spelers Calvin en
Robin wonnen heel goed
de eerste gemengddubbel.
Anne en Ties lieten de tegenstanders goed lopen,

maar andersom deden zij
dat ook. Uiteindelijk wonnen de kinderen van
Phoenix. Na de dubbels
was de stand gelijk en
bleef het nog steeds spannend. Nick speelde de
eerste herenenkel. Zijn tegenstander had tegen het
einde van de wedstrijd een
flinke voorsprong, maar

Nick gaf zich niet gewonnen. Hij kwam puntje voor
puntje terug maar moest
helaas de winst net aan
zijn tegenstander laten.
Maar het was wel erg
spannend. Calvin en Anne
wonnen allebei en daarmee kwam Mixed op een
4-3 voorsprong. De laatste
wedstrijd van Robin zou
dus de beslissing brengen. Heel geconcentreerd
speelde Robin deze wedstrijd en de tegenstander
kreeg geen grip op de

wedstrijd. Dus Robin won
en daarmee werd het 5-3
voor Mixed. Een knappe
overwinning.
In de tweede wedstrijd was
een combinatieteam van
Mierlo en Bakel de tegenstander. Mierlo levert de
jongens en Bakel de meiden. Een goede oplossing,
want zo kunnen ze
toch competitie spelen. Het niveauverschil
was wel erg groot,
maar dat had ook met
de leeftijd te maken.
Terwijl in ons team de
gemiddelde leeftijd 11
jaar is, zijn de meeste
kinderen bij de tegenstander al 13. Daarbij
spelen ze ook allemaal
al langer badminton.
Toch wisten onze kids
een paar geweldige wedstrijden te spelen en gaven
ze zich niet zomaar gewonnen. De uitslag, 8-0
voor Mierlo/Bakel 5, doet
anders vermoeden. We
hebben in iedergeval leuk
gespeeld en weer veel geleerd.
Op naar de volgende wedstrijden. Op zondag 18 november spelen we tegen
Helden en Con Brio.
Groetjes van heel Mixed 4
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Jeugdcompetitie Mixed 7
Zondag 4-11-2012.
De dag na de Clubkampioenschappen.
Mixed 7 mocht de dag na
de clubkampioenschappen
weer aan de bak. Dit maal
niet tegen clubgenoten
maar tegen Mierlo en Bakel. Lana was verhinderd
en dus speelde Novi met
ons mee.
Ging het de vorige keer
nog wat moeizaam, nu was
de tegenstand iets minder
goed waardoor het zelfvertrouwen van onze Mixers
toenam.
Aan alle kinderen kon je
goed zien dat ze heel veel
hadden geleerd tijdens de
clubkampioenschappen en
op de singel van Olaf na
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werden alle wedstrijden
gewonnen. 7-1 voor Mixed
7 tegen Mierlo 9, op naar
de volgende wedstrijd.
Nu tegen Bakel 2 waar we
wat meer tegenstand van
verwachtten als van Mierlo.
Dit klopt dan ook. De gemengd dubbels (Noah en
Pleun, Olaf en Novi) en de
dames dubbel (Pleun en
Novi) zijn voor Mixed maar
de heren dubbel (Noah en
Andrew) moeten we helaas
aan Bakel laten. De singel
partijen werden netjes gedeeld. Andrew en een
goed plaatsende Pleun
hebben hun partij na een
zware strijd verloren en
Novi en Olaf hebben de
singels gewonnen.

Knap hoor jongens, wij zijn
trots op jullie.
Angela van Gelder
Diana Bots

Jeugdcompetitie Mixed 5
Mixed 5, G klasse

11 november mocht Mixed
5 de 2e competitie wedstrijd spelen. De dametjes
hadden er zin in! Op naar
de wedstrijd tegen Mierlo
7.
Anne en Jadzia begonnen
met hun gemengd dubbel
en liepen ver vooruit, maar
dat lieten de tegenstanders
maar kort gebeuren, ze
kwamen snel dichterbij.
Uiteindelijk werd de wedstrijd met 1 punt verschil
beslist, het werd 29-30 met
winst voor de tegenpartij.
Leslie en Meike speelden
het tweede gemengd dubbel. Het ging gelijk op.
Maar dat lieten de dametjes van Mixed maar kort
gebeuren, ze gooiden alles
in de strijd en werden
steeds sterker. Met de service werden er wat puntjes
weggegeven.
Dit had
Meike wel in de gaten, ze
riep al oh oooooh voordat

de tegenstander had terug
geslagen, ze wist al meteen dat ze een smash kon
verwachten. Maar de dames wonnen met 30-25.
Het herendubbel werd gespeeld door Indy en Leslie,
ze moesten er hard voor
knokken.
Maar tegen
deze vliegende Mierlose
jongetjes was moeilijk te
winnen, ze stuiterden over
de baan. De eindstand
werd 18-30 voor de tegenpartij.
Anne had het in haar herenenkel erg moeilijk, ondanks haar vele lopen en
harde werken ging de partij toch naar de smasher
van Mierlo 18-30.
Jadzia en Rachel begonnen heel relaxed aan hun
dubbel. Ze stonden steeds
met enkele punten verschil
voor en wonnen met 3026. Volgens Rachel was
het een makkie, de tegen-

standers kende de spelregels nog niet heel goed.
Indy begon haar herenenkel met haar snoet op winnen. De tegenstander had
duidelijk meer kracht, maar
doordat ze kort speelde en
de shuttle goed plaatste
won ze met 30-25. De damesenkel van Rachel was
zo gespeeld. Rachel liet
haar tegenstandster alle
hoeken van de baan zien.
Weer winst voor Mixed 3013.
Ook de damesenkel van
Meike werd met winst afgesloten. Meike was koelbloedig, vandaag was het
geen lachdag maar serieus stuff. Met de service
gaf ze zo af en toe een
puntje weg, het werd 3016. Eindstand tegen Mierlo
was dus 5-3 winst voor
onze dames.
De volgende tegenstander
was Con Brio 8.
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Rachel en Indy begonnen
met hun gemengd dubbel
en wonnen met 30-11. Hun
reactie op deze partij: " we
waren niet goed ons best
aan het doen", "echt makkelijk", "ha ha het was de
lolligste partij", ja wat moet
ik hier nu over schrijven.
De dubbel van Jadzia en
Meike werd geteld door
een
erg
enthousiaste
scheidrechter. Bij elk punt,
gemaakt door de tegenstanders maakte hij een
hupje en zei Yes! Helaas
voor hem mocht hij dit
maar 9 keer doen. Onze
dames waren beduidend
sterker. De scheidsrechter
zocht tijdens de partij ineens een vervanger want
hij moest plassen……..
vandaar dat gehup, bedacht ik me. Met ruime
winst ging deze partij dus

weer naar Mixed. 30-9
Rachel speelde haar enkelspel met een lach op
haar snoet. Ze won met
30-9, ze was duidelijk een
maatje meer voor haar tegenstander.
Indy speelde haar herenenkel erg goed, ze liet de
tegenstander flink lopen en
de stand was al vrij snel
16-5 en werd uiteindelijk
30-6. Ze vond haar partij
"extreem makkelijk".
Ook Anne en Meike waren
tijdens hun gemengd dubbel erg relaxed. Er werd
geen zweetdruppel gelaten aan de zijde van onze
dames, ze wonnen met 3014.
De damesdubbel van Anne
en Leslie was mooi om te
zien en te horen. Ze speelden de shuttles van de hemel, alles werd geraakt wat

Uitslagen
Uitslagen Jeugdcompetitie
04-11-12

11-11-12
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Mixed 1

Mierlo 1

6-2

Mixed 4

Phoenix 2

5-3

Mixed4

Mierlo/Bakel 5

0-8

Mixed 7

Mierlo 9

7-1

Bakel 2

Mixed 7

3-5

BCV,73 1

Mixed 1

6-2

Mixed 3

BCV,73 2

7-1

Mixed 3

Gemert 3

8-0

Mixed 5

Mierlo 7

5-3

Mixed 5

Con-Brio 8

8-0

geraakt moest worden. Er
werd goed overlegd tussen de dames. "Heb je
Um" riep Anne als ze voor
aan het net stond "ja"
hoorde je Leslie dan zeggen. En jawel weer winst
voor Mixed, het werd 3012.
Ook in haar enkelspel
speelde Leslie fel en goed,
ze won met 30-25. Ze had
super gespeeld.
De laatste enkelpartij werd
gespeeld door Jadzia ze
was goed in vorm en won
deze partij met hier en
daar wat zweetdruppelkes
met 30-20.
Conclusie, onze dametjes
waren beduidend sterker
dan de tegenpartij! 8-0,
Fantastisch, ga zo door,
we zijn trots op jullie!
Groetjes Marian en Carolijn.

Standen jeugd
A/B-klasse

C-klasse

E-klasse

1

Brabantia 1

1-9

1

Gemert 1

2-14

1

Mixed 3

2-15

2

BCV,73 1

1-6

2

Con-Brio 2

2-13

2

Con-Brio 5

2-10

3

Bakel 1

1-3

3

Mixed 2

2-12

3

Mierlo 3

2-9

4

Mixed 1

0-0

4

BCAB 1

2-7

4

Gemert 2

2-8

5

Mierlo 1

0-0

5

Helden 1

2-4

5

Gemert 3

2-7

6

RBC 1

1-0

6

Con-Brio 1

2-3

6

BCV,73 2

2-4

7

Mierlo 2

0-0

F-klasse

G-klasse

P-klasse

1

Helden 2

1-9

1

Mierlo 7

2-13

1

Mierlo 8

2-18

2

Mierlo 4

1-8

2

Con-Brio 7

2-13

2

Mixed 6

2-17

3

Mixed 4

2-8

3

Boemerang 1

2-13

3

Mixed 7

2-1

4

Con-Brio 6

2-6

4

Mixed 5

2-7

4

Bakel 2

0-0

5

Phoenix 2

2-4

5

Mierlo 6

2-6

5

Mierlo 9

2-0

6

Mierlo/Bakel

0-0

6

Con-Brio 8

2-0

Scoringspercentages
Jongens

Scoringspercentages
Meisjes

1

Koss vd Wijdeven

6/6

100%

1

Kristie v Osch

5/5

100%

2

Max Wieland

4/4

100%

2

Kelly de Louw

4/4

100%

3

Michaël Hollanders

4/4

100%

3

Meike Schepers

4/4

100%

4

Bas v Lieshout

2/2

100%

4

Novi Wieland

4/4

100%

5

Daan Steegs

2/2

100%

5

Sanne v Lieshout

2/2

100%

Lieke Schepers

5/4

80%

6

Bas Fransen

2/2

100%

6

7

Brady Bots

6/5

83,3%

7

Anne Meulensteen

4/3

75%

75%

8

Lieke Fransen

5/3

60%

8

Jurriën Hendrikx

4/3
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Programma jeugd
November - December
kl.

Tijd

Team

bn

Cityhal
18-11-12

25-11-12

02-12-12

AB 09.30

Mixed 1

Brabantia 1

3

C

09.30

Mixed 2

Con Brio 2

12

C

11.15

Mixed 2

Mierlo 2

12

F

09.30

Helden 2

Mixed 4

15

F

11.15

Con Brio 6

Mixed 4

15

AB 09.30

Mixed 1

Bakel 1

2

P

09.30

Mixed 7

Mierlo 8

11

P

11.15

Mixed 7

Bakel 2

11

G

09.30

Mierlo 6

Mixed 5

1

G

11.15

Mixed 5

Boemerang 1

3

P

09.30

Mixed 7

Mixed 6

11

P

11.15

Mierlo 9

Mixed 7

6

P

11.15

Mixed 6

Bakel 2

11

AB 13.00

RBC 1

Mixed 1

2

C

13.00

Helden 1

Mixed 2

4

C

14.45

Mixed 2

Gemert 1

3

E

13.00

Con Brio 5

Mixed 3

15

E

14.45

Mierlo 3

Mixed 3

15

F

09.30

Mixed 4

Mierlo 4

1

F

11.15

Phoenix 2

Mixed 4

7

P

09.30

Mixed 6

Mierlo 9

6

P

11.15

Mixed6

Mierlo 8

6

Vekahal
09-12-12

16-12-12
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P

9.30

Mixed 6

Mixed 7

6

P

11.15

Mierlo 9

Mixed 6

6

P

11.15

Mierlo 8

Mixed 7

9

Beeldraadsel

Wie zijn het?
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Zoek de verschillen
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Oplossing puzzel vorige keer
De oplossing van de puzzels van oktober 2012 moet zijn:
Zoek de verschillen : De verschillen waren: 1) Een touw meer 2) De springplank is
weg 3) Kelly zit op de brug 4) Een hoepel is weg 5) rechtsonder is een lijn bijgekomen
6) Andrew springt op de mat 7) Quinty heeft een lange broek aan (Kindje dat achter de
mat doorloopt) 8) Het luchtgat van de dikke Bertha is verdwenen 9) IJzeren balk in de
muur.
Woordzoeker : Wij spelen bij bc mixed
Er waren meerdere kinderen die 8 verschillen hadden gevonden, de woordzoeker had
iedereen goed.

De winnaar van de snoepzak is Koss van de Wijdeven
In deze Minimiks zijn de puzzels te vinden op pagina 49 en 50. Benoem de verschillen
die jij kunt vinden en herken je onze jeugdbegeleiders (Yvonne, Dorien, Marieke, Wendy, Monika,Ton, Marlie, Paul, Annie, Toon, Mark, Mascha en Stan), weet jij wie wie is?
Stuur dan een mailtje met je antwoorden naar redactie@bcmixed.nl en misschien ben
jij dan wel de volgende winnaar!

Olaf van Gelder, winnaar puzzels Minimiks september
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Even lachen met Koss!
Jan tegen Piet: “En jij denkt
dat je problemen hebt. Ik
heb iemand laatst 5000 euro
geleend voor plastische chirurgie en nu weet ik niet hoe
hij er uitziet.”
Dokter De Zwart komt op
zijn wekelijkse ronde door
het bejaardenhuis meneer
Van Puffelen tegen en begint een praatje met hem.
Van Puffelen zegt hem dat
hij de laatste week rare dingen meemaakt. “Als ik ‘s
nachts naar de WC ga, dan
gaat vanzelf het licht aan.”
De Zwart is bang dat Van
Puffelen een beetje seniel
wordt, dus hij belt diens
zoon op. Zijn vrouw neemt
op en hij vertelt het verhaal
aan haar, waarop zij gilt “Hé
Jan, moet je horen, pa piest
weer in de ijskast.”
Jan: “Ik zou wel eens willen
weten waar een brief terecht
zou komen, als ik hem zou
adresseren aan de domste
man van Nederland.” Piet:
“O, die zouden ze gewoon
aan de afzender terugsturen.”
Waarom komt u niet wat eerder? vraagt de arts geërgerd
aan zijn patiënt, “mijn
spreekuur is allang voorbij!”
“Het spijt me dokter, maar
die rothond beet niet eerder.”
Jan: “Hoe gaat het op je
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nieuwe werk?” Piet: “O, prima. Er werken al 150 man
onder me.” Jan: “Zo ...” Piet:
“Ja, ik werk op de tweede
verdieping.”
Vrouw bij de psychiater: “O,
dokter, mijn man denkt dat
hij een verkeerslicht is.” Psychiater: “Laten we eens kijken wat we daaraan kunnen
doen. Breng hem maar binnen.” Vrouw: “Even geduld
dokter, hij staat nog op
rood.”
Die röntgenfoto van uw longen ziet er niet goed uit.
Heeft u veel gerookt? vraagt
de dokter. “Ik kan er niets
aan doen,” zegt de knappe
blonde vrouw, “maar ik ben
nu eenmaal niet fotogeniek.”
Een man komt bij de dokter
en zegt: “Dokter, ik droom
altijd van een groen mannetje. Dat mannetje zegt dan:
jij moet plassen, jij gaat plassen, dus plas! Daarna plas ik
in bed.” “Hmmm... daar kunnen we wel iets aan doen,”
zegt de dokter. “Als dat groene mannetje weer in je
droom komt dan zeg je: Ga
weg, ik hoef helemaal niet te
plassen, dus ik plas niet.” De
volgende dag komt de man
terug bij de dokter: “Het
heeft niet gewerkt dokter.”
“Oh?” zegt de dokter, “en
waarom niet?” Man: “Dit
keer zei het groene mannetje: Hoezo plassen, dit
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keer wordt er gedrukt.”
“Dokter, hoe lang heb ik nog
te leven?” Dokter: “Een halve dag, meneer.” Man:
“Maar dan kan ik niet eens
uw rekening op tijd betalen.”
Dokter: “Oh, dan krijgt u er
nog een dagje bij.”
Er komt een man bij de dokter: “Dokter, ik heb het gevoel dat iedereen mij negeert.” De dokter drukt op
de zoemer -ééééh- en zegt:
“Volgende patiënt.”
Vertel eens, kindlief, wat je
mankeert, zegt de dokter tegen het verlegen jonge
vrouwtje. “Oh, dokter, ik heb
zo’n pijn. Ik ben door een
wesp gestoken.” “Zo, waar
zit de prik?” “Dat durf ik niet
te zeggen, dokter.” “Niet?
Ga dan maar eerst even rustig zitten.” “Dat durf ik ook
niet, dokter.”
Een skelet komt bij de tandarts en neemt plaats. Na
een vluchtig onderzoek zegt
de tandarts: “Aan uw tanden
mankeert niets, maar oh,
oh, dat tandvlees van u!”

