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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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Op de voorpagina:

Een aantal Recreanten leden van BC
Mixed

De medewerkers aan deze Minimiks:
Koss v/d Wijdeven, Jan Driessens, Ruud
Fransen, Toon Slaets, Ton Slaets 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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Van NSL naar SL:

geen

Van SL naar NSL:

Ellen Minten

Gestopt:			
Han van Oirschot
			Maaike van Erp
			Tessa Spierings
			Theo de Jong
Nieuwe leden:		

geen

Ledenbestand
Dames Heren

Jongens Meisjes

Jeugd

24

24

Totaal
48

Senioren

49

62

111

Ereleden

1

5

6

Totaal:

50

67

32

42

165

		Agenda

26 oktober: Algemene LedenVergadering
28 oktober: Peeltoernooi, Deurne
2 en 3 november: Clubkampioenschappen
14 december: Kerstrollershow: de zaal is dan
dicht, spelletjesavond
28 december: de zaal is dicht voor de jeugd, open
voor de senioren (vanaf 20.00 uur)
2013
4 januari: nieuwjaarsreceptie
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...
Oef wat een dikke, volle, mooie Minimiks.
Daar is door veel mensen hard aan gewerkt kan ik wel zeggen. Vele uurtjes
intensief werk aan jaarverslagen door commissies. Allemaal in deze Minimiks.
Ik weet ‘t wel, badminton speel je in de zaal en niet op papier. Maar het is eigenlijk inmiddels veel meer dan badminton. Het is plezier maken met elkaar rondom
het centrale thema badminton. Ieder verslag van een commissie bevat wel een
duidelijke verwijzing naar hoe we dat plezier creëren. Schijnwerpers voor allemaal zou ik zeggen.
En dan ééntje extra voor Mascha. Mascha zorgt al sinds jaar en dag voor de
juiste financiele afhandeling en maakt ‘t mogelijk dat we op een verantwoorde
manier met ons aller contributiegeld omgaan.
Van al dat werken buiten de baan zou je haast vergeten dat er op de baan ook
hard wordt gewerkt. Deze Minimiks bevat een paar prachtige wedstrijdverslagen
(let ook op de stijlen van de Slaetsen). Er worden uitslagen en programma’s
gepubliceerd en we hebben een heel mooi en, naar mijn mening, belangrijk stuk
van onze trainer Frans.
Ter afsluiting: vanwaar deze voorkant op de Minimiks? Nou eigenlijk is dat heel
simpel. Op de voorkant ziet u een paar van de pilaren onder onze vereniging.
Deze groep vriendelijk lachende dames en heren vormen samen met wat anderen de recreanten binnen de club. Enorm spelplezier, enorme speldrive, enorm
veel ervaring, enorm van belang voor Mixed.
Maar wij als nieuwe redactie hebben eigenlijk veel te weinig aandacht besteed
aan de recreatiebadmintonners. Laten we daar met deze foto op de voorzijde
maar eens een begin mee maken.
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Van jullie voorzitter

Dat de tijd vliegt hoor ik van iedereen. En dat dat ook zo is blijkt wel uit het feit dat dit
mijn laatste voorwoord is van mijn eerste jaar als voorzitter. Een jaar wat voor mij en
het bestuur prima is verlopen. Op de Algemene Leden Vergadering van 26 oktober a.s.
zullen wij als bestuur weer verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid van het
afgelopen jaar en zullen we de begroting voor het komende seizoen presenteren. Heel
formeel, maar zo is dat nu eenmaal geregeld in onze statuten en ons huishoudelijke
reglement.
Vanwege het formele karakter van de vergadering is het heel belangrijk dat er voldoende leden aanwezig zijn. Om die reden sturen wij dit jaar alle stemgerechtige leden een
persoonlijke uitnodiging. Overigens zijn alle gegevens voor de vergadering ook in deze
Minimiks te vinden. Gezien de betrokkenheid van onze leden bij de vereniging verwachten wij dan ook een mooie opkomst op de Algemene Leden Vergadering.
Het competitieseizoen is inmiddels van start gegaan. Zowel bij de jeugd als bij de senioren zijn de eerste wedstrijden gespeeld. Ik heb begrepen dat de redactie weer een
bloemlezing aan wedstrijdverslagen heeft binnen gekregen. Maar verslagen heb je
nooit genoeg, dus bij deze een oproep aan alle teams om verslagen te (blijven) maken
en in te sturen naar onze redactie.
Met de Mixed Grill nog vers in mijn geheugen is bij het verschijnen van deze Minimiks
de feestavond ook al weer achter de rug. Hierover zal in de volgende Minimiks ongetwijfeld een mooi verslag verschijnen. Voor de Mixed Grill wil ik graag nogmaals de
gastvrije familie Van der Vegt bedanken en natuurlijk ook onze BAC voor de organisatie. Wederom hadden we mooi weer en was de opkomst fantastisch. Als dit een voorbode is voor de rest van het seizoen, dan belooft dat nog veel goeds.
Ton Slaets
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Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C. Mixed d.d. 29 augustus 2012
Aanwezig:

Ton Slaets, voorzitter
Mascha Hoeks, penningmeester
Gert Lahaije, secretaris
Anja Beekmans, bestuurslid
Stan van der Heijden, bestuurslid

1.Opening
Ton opent de vergadering
om 20.05 uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
•Een aanbieding van Van
Helvoirt om de Minimiks te
drukken. Ton stuurt hem
toch door naar de redactie.
•Mail van Els Leijten met de
agenda en stukken voor de
ALV van de HBB op 10 September.
•Ontvangstbevestiging van
de Gemeente Laarbeek op
17 Juli.
•Brief van de Gemeente
Laarbeek met de definitieve
vaststelling van de subsidie
betreffende 2011.
•Brief van Radio Kontakt
met daarin een oproep om
meer gebruik te maken
van hun diensten, met name
het publiceren van de uitslagen. In de praktijk is dit voor
ons lastig omdat de wedstrijdformulieren lang niet
altijd meteen worden ingeleverd. Misschien wel een
idee voor de clubkampioenschappen.
Uitgegaan: •Niets
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 12 Juni 2012

De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financiën
•Toelichting van Mascha op
de balans en begroting.
5.Ledenbestand
•Gestopt: Han van Oirschot,
Maaike van Erp, Tessa
Spierings en Theo de Jong.
•Van NSL naar SL: niemand. •Van SL naar NSL:
Ellen Minten
•Nieuw: Niemand.
•Van jeugd naar SL: Inge
van Lieshout, Evi van Rixtel,
Lieke Verschuren, Willem
Aarts, Max van Riet, Gijs
Spierings, Jeroen Lutterman, Ron van de Pas en
Luc Musters.
6.Commissies
JC:-Een aantal mogelijkheden besproken om jeugd en
senioren
regelmatig
partijen te laten spelen, evt.
tussen acht en half negen.
Bac:-Voor de Mixed-Grill is
alles geregeld.
TC:-De
clubkampioenschappen worden dit jaar
toch op vrijdag en zaterdag,
2 en 3 November gehouden. Ton regelt dit nog met
Hans.
CC:-De nieuwe puntentel-

BADM I NTONCLUB

BEEK EN DONK

ling voor de competitie gaat
dit
seizoen
in,
mits
die wordt goedgekeurd in de
ALV van de HBB.
Sfeer:-De opkomst was
goed de eerste twee avonden.
WEBSITE: -Ton heeft Harrie
per mail gevraagd hoe het
nu verder gaat met de
Mixed-manager.
7.Nieuwe sporthal
Op onze brief aan de Gemeente Laarbeek, waarin
we hebben aangegeven dat
we het niet terecht zouden
vinden als we meer zaalhuur moeten gaan betalen
omdat onze 10 banen alleen
in vier zaaldelen passen,
hebben we niet persoonlijk
antwoord gehad. Via de
pers, met een foute argumentatie, hebben we vernomen dat voor ons een overgangsregeling is getroffen.
Die houdt in dat we 2 seizoenen 3 zaaldelen moeten
betalen, daarna worden dat
er 4. Dat betekent dat we
dan dus meer zaalhuur
moeten gaan betalen. Vanzelfsprekend gaan wij hier
niet mee akkoord en daarvoor denken genoeg en
goede argumenten te hebben. Wordt dus vervolgd.
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8. ALV
Gert zorgt voor de diverse
jaarverslagen. De mail met
de uitnodiging moet voor
12/10 worden verstuurd, met
de agenda als bijlage. Verdere voorbereidingen doen

we op 24/9.
9. Rondvraag
-De volgende vergadering is
maandag 24 September bij
Anja.
-Ton en Gert gaan naar de

ALV van de HBB op maandag 10 September.
10.Sluiting
Ton sluit de vergadering om
23.05 uur.

Hallo,
Iedereen die mij tijdens mijn gedwongen afwezigheid in welke vorm dan
ook een groet, een kaartje of een bezoekje hebben gebracht, wil ik bedanken.
Het heeft me goed gedaan om dit van jullie te mogen ontvangen. Ik ga
voor herstel en hoop dat ik toch weer kan badmintonnen in de toekomst.
BEDANKT en groetjes Dora.
Er zijn bij BC Mixed leden
die ook nog op andere vlakken dan badminton actief
zijn. Zij hebben naast de
sport ook nog een andere
passie of is het juist andersom.
Eén van hen is Jowan Iven,
hij fotografeert graag en het
liefst vogels in de natuur.
Deze maand is er een expositie met onder andere zijn
werk.
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Trainingsschema senioren 2012-2013
Maand
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April

20.30 - 21.30 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
Team 5, 6, 7 en 8

21.30 – 22.10 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
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.
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Van onze trainer
• WEDSTRIJDVOLGORDE
Als trainer ga ik er van uit
dat wat er besproken is en
getraind dat het ook wordt
uitgevoerd. Hierbij is wel
een aantal grondbeginselen voor nodig. Ik geef in
het kort weer wat
er
allemaal van invloed is op
het winnen een wedstrijd.
• VOORAF
Belangrijk is het eten en de
tijd voorafgaand aan de
wedstrijd. Je kunt niet met
een volle buik een topprestatie neerzetten op het
badmintonveld, dus zorg
dat je voldoende en tijdig
hebt gegeten .
• HET VERVOER
Ga op tijd van huis,maak er
een gewoonte van om
relaxt naar een wedstrijd
toe ’te leven”. Neem als je
kunt ook teamgenoten
mee, dit versterkt de teamspirit en je kunt gaande
weg de wedstrijd al
bespreken .
• WARMING-UP
Begin je met je team aan
de warming-up: Samen
inlopen,
rekoefeningen
doen (vul elkaar aan met
de uitvoering en wat je
moet rekken). Let daarbij
op dat jij je spieren wel
mag voelen, maar dat het
geen pijn mag doen!
Hierna begin je in te spelen
met iemand van je eigen
team. (Liever niet met je
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tegenstander
om
te
voorkomen dat die meteen
ziet wat je zwakke plek is,
b.v. je backhand.) Ben je
klaar voor de wedstrijd,
zeg dat dan tegen je
tegenstander en degene
die moet tellen.
• HET BEPALEN VAN DE
OPSTELLING
Samen bepaal je met wat
je speelt( b.v. single of
dubbelpartij enz,), alleen
moet je wel rekening
houden met je team, je
denkt aan het team daarna
aan jezelf, en let wel je
speelt in clubbelang. In
overleg met je teamleider
wordt de indeling van de
verschillende partijen gemaakt. Het zal niet altijd zo
zijn dat de sterkste tegen
de sterkste moet spelen, er
kan ook geke-ken worden
naar welke combinatie op
dat moment beter is of
meer kans heeft om te
winnen tegen de bewuste
tegenstander. Soms is het
in het belang van je team
dat je een partij opoffert,
zodat je als team toch de
totaal-overwinning
kan
pakken.
• WEDSTRIJD
Hierin ben ik heel duidelijk,
speel je spel zoals jij speelt
en kijk goed waar je
tegenstander staat, bepaal vooraf je tactiek. Stuur
zonodig die tactiek bij.

Luister naar aanwij-zigen
van de kant en sta er voor
open. Als er aanwij-zingen
worden gegeven (niet
meer dan 3) ga dan die
ook uitvoeren.
Blijf sportief en laat je niet
kennen door mee te gaan
in emoties. Neem je rustmomenten in de wedstrijd,
zorg ervoor dat je het moment van moe worden of
vooraf het gehad of tussen
de eerste en de tweede set
in krijgt. Speel je “winnende shuttles” op het juiste
moment
• EVALUATIE
Als je gewonnen of verloren hebt, schrijf op hoe
je dit gedaan hebt en met
wie, noteer de verbeterpunten, noteer ook de
goede dingen die jij of je
partner deed. Omschrijf de
wedstrijd in een aantal
steekwoorden.En dit bespreek je na aan de bar !!
En breng daarna verslag
uit aan de trainer, blijf niet
weg na een competitieavond. Ik hou er rekening
mee dat je nog moet
herstellen van de inspanning. Tot slot: Winnen doe
je met zijn allen als team,
maar daar hoort wel de
juiste instelling bij. Ik wens
jou en je team een fijne
competitie toe. Mag het
beste team op een sportieve manier winnen!!

Invalbepalingen HBB
Wedstrijdreglement - invalbepalingen
Aangezien de nieuwe competitie weer van start is gegaan , hierbij nogmaals de invalbepalingen in de competitie. Kijk voor de juiste classificatie altijd op de HBB-site
(www.hbbond.nl). Kijk vervolgens onder de kop seniorencompetitie, zoek de klasse op
waarin je team speelt en klik op je eigen team. Vervolgens zie je welke classificatie de
spelers hebben. Hier kun je ook zoeken naar de classificatie van de speler/speelster die
je in wilt laten vallen. Probeer hier goed rekening mee te houden, dit scheelt boetes en
verliespartijen!!!!
In Hoofdstuk III – Competitie staat geschreven:
Artikel 14
a) Een vastspeler mag, wanneer hij/zij geen enkele partij speelt in een wedstrijd,
vervangen worden door maximaal 1 invaller.
b) Indien een speler invalt mag zijn of haar classificatie niet hoger zijn dan de
classificatie van de speler waarvoor hij of zij invalt.
c) Indien in een wedstrijd beide singles gespeeld worden door invallers speelt de
speler met de hoogste classificatie de eerste single.
d) de invaller uit een lagere of gelijke klasse speelt altijd de tweede single.
Artikel 15
a) Invallen vanuit een hogere klasse is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
• Er maximaal 1 vastspeler(speelster) meespeelt;
• De invaller speelt altijd de 1e single
• Een speler mag maximaal 2 maal invallen in hetzelfde team
b) Invallen in dezelfde klasse is toegestaan , maar enkel in een andere afdeling.
c) Voor een derde maal invallen in hetzelfde team in een hogere klasse betekent dat de
invaller automatisch vastspeler wordt van dat team.
Artikel 16
a) Met toestemming van de wedstrijdleider mag een invaller of een andere speler voor
de overige te spelen partijen de plaats innemen van een geblesseerde of zieke speler
(e.e.a. met inachtneming van het gestelde in Hoofdstuk III ). De speler of invaller moet,
voorzien van de benodigde uitrusting, in de speelgelegenheid aanwezig zijn.
b) Indien noodzakelijk moet, als een andere speler of een invaller de plaats inneemt
van de geblesseerde speler, de wedstrijdleider het wedstrijdformulier zodanig wijzigen
dat wordt voldaan aan het gestelde in Hoofdstuk III, artikel 13, lid c en artikel 15.
Verder mogen, onder enkele strikte voorwaarden, ook jeugdleden meedoen aan de
senioren competitie en de bekercompetitie. Graag vooraf altijd met de VCL bespreken
zodat we hier geen fouten maken.
Bij twijfel over invallen ook altijd even bellen met de VCL-er (Ruud Fransen 0492775328)
Groet,
Ruud Fransen,
V.C.L. BC Mixed
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Mixed-Grill 8 september
De jaarlijkse barbecue was
dit jaar begin september
gepland. Gezellig naar familie Van der Vegt voor
deze BACtiviteit. De weergoden waren ons die
avond gunstig gezind. Het
was goed toeven in het
zonnetje met een lekker
stukje vlees erbij van de
barbecue en een koel
drankje.Dat moesten meer
mensen gedacht hebben,
want zo'n vijftig mensen
waren die avond aanwezig.
Vorig jaar is op deze avond
de Mixed-manager ontstaan en ook dit jaar kon
men zich weer aanmelden
voor het spel waarbij je je
eigen Mixed-team samenstelt en zoveel mogelijk
punten moet verzamelen.
Harrie had ervoor gezorgd

vanuit Azië dat iedereen
die wilde zich weer kon
opgeven voor het nieuwe
seizoen. Harrie was er niet
bij, maar toch ook weer
wel, want er was tijdens de
avond nog even contact
gelegd met Azië. Ondanks
de afstand waren Pleunie
en Harrie dus toch aanwezig op de BBQ.
De tafelvoetbaltafel, waarop al vele jaren tijdens de
barbecue spannende duels
zijn
uitgevochten,
stond ook deze keer weer
klaar en natuurlijk werd
ook daar weer gretig gebruik van gemaakt.
Toen de temperatuur daalde werden de vuurkorven
aangestoken en natuurlijk
was Stan (waar rook is, is

vuur en waar vuur is, is
Stan ;)) één van de personen die ervoor zorgde dat
het vuur goed bleef branden en voor een wat hogere temperatuur zorgde.
Op deze avond kon je ook
alweer de eerste tip voor
Kwizut Beek en Donk verdienen door je aan te melden tussen 0.00 en 0.10
uur en dat moest natuurlijk
gebeuren omdat we dit jaar
de tiende plek van vorig
seizoen op zijn minst wilde
evenaren. Ook dat lukte!
De geslaagde avond werd
nog afgesloten met wat
mexicano’s van de barbecue en toen zat de eerste
activiteit van de BAC van
dit seizoen alweer op! Zo
mogen er nog vele volgen!!!
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Mixed 3 - BCV 3
Woensdag 3 oktober
2012: Mixed 3 - BCV 3
Op
een
regenachtige
woensdagavond
lekker
binnen badmintonnen. Dat
is een goed idee!!! Mixed 3
toog naar Helmond om tegen het geroutineerde BCV
3 uit Valkenswaard aan te
treden. Buiten regende het
pijpenstelen,
binnen......
ook. Waar kwam dat nou
weer vandaan? We speelden tegen Jacques van
Daal, die traditioneel zweet
als een spreekwoordelijke
otter, maar dat kon het toch
niet zijn? Nee, het was toch
echt een lekkage in het dak
van de Cityhal boven baan
11.
Toch maar begonnen met
twee GD’s. Op baan 7
speelden Ruud en onze
charmante invalster Dorien. En op baan 11 Maridy
en Ton. Zij speelden tegen
Jacques en Anne-Karen.
In no-time was de ene helft
van de baan net zo nat als
de andere helft. Maar dat
lag dus niet aan die lekkage, maar aan Jacques.
Sjeeesus wat kan die man
zweten. Hij loopt regelmatig naar de zijkant van de
baan om zijn wenkbrauwen
uit te wringen (niet gelogen).
Beide GD’s kenden een
spannend verloop. Waar
Ruud en Dorien in de 3e

set net tekort kwamen tegen de zeer geroutineerde
Tjaco Caris en Carla Narski (voor de oude bekenden
onder ons zijn dit zeker
oude bekenden), wisten
Maridy en Ton de 3e set
wel in hun voordeel te beslissen.
Het HD moest noodgedwongen op baan 6 worden gespeeld, want de
lekkage op baan 11 verergerde. Die wedstrijd werd
relatief eenvoudig door
Ruud en Ton gewonnen.
Het DD was stukken spannender en alweer in een
3e set beslist. Deze keer
in het voordeel van BCV.
2-2 na de dubbels, spannend!!!!
Ton speelde zijn HE tegen
Tjaco. Waar hij de eerste
set nog redelijk partij kon
bieden was de tweede een
makkie voor Tjaco. Dus
moesten de andere teamleden aan de bak. Ruud
was intussen zijn HE aan
het spelen en won die vrij
eenvoudig in twee sets.
Het bleef dus gelijk op
gaan. Maridy speelde tegen Karin die in de tweede
set last kreeg van een
zwabberarm tijdens het
serveren. Ondanks haar
sterke spel verloor ze hiermee zoveel punten dat ze
Maridy niet in gevaar kon
brengen. Yesssssss, 4

door Ton Slaets

punten binnen. Zat er nog
meer in? Invalster Dorien
(die overigens op dit niveau zeer zeker geen flater
slaat) stond in de eerste
set steeds voor maar
moest die in de slotfase laten aan haar tegenstandster Anne-Karen. De al net
zo spannende tweede set
bracht winst voor Dorien,
die in de derde set voortvarend begon. Toch ging de
westrijd zeer gelijk op en
kwam Anne-Karen zelf op
een 18-16 voorsprong. Dorien zette net op tijd de
eindsprint in en ging erop
en erover. Ze won met 2118 en sleepte daarmee de
overwinning voor Mixed 3
binnen. Geweldig.
Uiteindelijk hebben we 3
van de 8 partijen op onze
eigen baan 11 kunnen spelen. In de andere gevallen
was de lekkage te erg. Hopelijk zal de gemeente hier
iets aan doen zodat de
competitie niet in de problemen komt.
Wij gaan vol goede moed
op naar de volgende wedstrijd. Hopelijk zijn onze
geblesseerde dames dan
al weer een heel eindje opgeknapt.
Groetjes. Mixed 3.
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Mierlo 5 - Mixed 8
Mixed 8 begint competitie met een ruime overwinning op Mierlo 5.
Mierlo 5 is het thuisteam.
Annie, Betsie, Theo, Martin en Toon waren om 8 uur
aanwezig voor hun eerste
competitie wedstrijd seizoen 2012/2013.
Annie en Toon beten de
spits af met het gemengd
dubbel, al snel pakken ze
enkele punten voorsprong
en weten deze vast te houden eindstand 15-21. In de
tweede set gaat het wat
beter tegen elkaar op en
de set gaat naar Mierlo met
22-20. De derde en beslissende set is weer ruim
voor Mixed 17-21 waardoor
Mixed op 0-1 komt.
Het tweede gemengd dubbel met Betsie en Theo
gaat loopt vanaf het begin
goed, samen lopen ze alle
gaten dicht en pakken beide sets met mooie cijfers
9-21 en 11-21.
Hierna het herendubbel
met Martin en Toon, dat de
oudste en de jongste al
meer met elkaar gespeeld
hebben is goed zichtbaar,
de tegenstander had niet
veel in te brengen zeker
niet tegen de harde klappen van Martin. Ze pakken
de partij met 10-21 en 1421.
Het damesdubbel met Annie en Betsie verliep in de

14

eerste set voorspoedig de
setwinst ging naar Mixed
met 13-21. In de tweede
set verliep het geheel anders ze stonden op een
achterstand van 19-10,
wisten nog terug te komen
op 20-20 doch de partij
ging naar Mierlo met 2220. De derde set moest de
beslissing brengen en dat
wisten ze maar al te goed,
ze lieten er geen gras over
groeien en pakten de set
met ruime cijfers 6-21.
Daardoor een stand van
0-4 in het voordeel van
Mixed 8.

Theo begint als eerste met
de enkelspelen, hij had
een jonge maar zeer lange
speler tegenover zich wat
moeilijk spelen is. De set
ging aardig op en neer
doch op het eind was de
Mierlo speler in het voordeel en wint de set met 2117. In de tweede set werd
zichtbaar dat Theo al veel

door Toon Slaets

had moeten geven hij
vocht nog als een leeuw
zoals altijd, maar moest de
partij aan Mierlo laten met
21-9.
Betsie heeft de nodige ervaring als het om enkelspel gaat, dit ondervond
ook haar tegenstandster
dit maal. Betsie kwam in
het begin op achterstand
maar durende de partij
boog ze dit om en wint
ruim met 13-21. De tweede
partij ging beter tegen elkaar op doch Betsie was
de betere en wint met 1721.
Het herenenkel van Martin
was niet al te moeilijk, hij
had een jonge en onervaren tegenstander, Martin
deed wat hij doen moest
namelijk winnen en wel
met 5-21 en 8-21.
Als laatste komt Annie met
haar enkelspel, in de vorige competitie heeft ze vele
tegenstandsters tot wanhoop gebracht en ook nu
weer speelt ze een prima
partij.
In twee sets pakt ze de
volle winst en wel met 1221 en 14-21.
Einduitslag Mierlo 5. 1
Mixed 8. 7
Hierdoor pakt Mixed 8 volgens de nieuwe puntentelling 8 punten, de concurrentie is hiermede gewaarschuwd.

Mixed 5 - Phoenix 4
Mixed 5 ging met alle spelers, ook de reserves, op
weg naar Helmond. De
verschillende spelers zijn
elkaar al vaak tegen gekomen in verschillende klassen en op toernooien.
Vooraf wisten we al dat de
team aan elkaar gewaagd
waren.
Het begon al meteen met
twee gemengd dubbels,
Maarten en Yvonne namen
het op tegen moeder en
zoon Leijten en Fabian en
Anniek mochten spelen tegen Marlie en Paul. Helaas
werden beide partijen verloren. De heren mochten
hierna gaan proberen om
een beetje in te lopen op
Phoenix. De eerste set
werd knap gewonnen en
Tim en Maarten waren van
plan om dit door te zetten.

Hier staken de heren van
Phoenix een stokje voor,
zij wonnen de tweede set
maar niet zonder een
zwaar gevecht. In de derde set was de weerstand
van Mixed gebroken en
ging met ruime cijfers naar
Phoenix. Anniek en Yvonne waren inmiddels ook
begonnen en zij hadden
een eenvoudiger partij. Zij
konden Els en Marlie goed
onder druk zetten en wonnen in twee sets. Mixed
stond achter met 3-1.
Maar nu kwamen de singles aan bod. Na wat tellen kwamen we tot de conclusie dat het toch mogelijk moest zijn om hier drie
partijen te winnen. Tim
mocht het spits afbijten. In
het verleden had hij al
eens gewonnen van Joey
en Tim was er op gebrand
om dat nog eens te doen.
Het was een mooie partij
om naar de kijken met
spannende rally’s De eerste set ging met nipte cijfers naar Phoenix. In de
tweede set had Joey iets
meer grip op het spel van
Tim en helaas ging deze
set ook naar Phoenix.
Daarna mocht Anniek de
ring in, zij mocht het opnemen tegen Els. Dit was
voor Anniek een leuke opwarmer voor de rest van
het seizoen. Fabian mocht

door Angela van Gelder

het gaan opnemen tegen
Paul, terwijl Angela haar
partij mocht gaan spelen
tegen Marlie.
Fabian had in de eerste set
geen moeite met zijn tegenstander maar in de
tweede set kwam Paul
goed terug. Er was een
derde set voor nodig om
de partij winnend af te sluiten. Angela moest het in
twee sets doen aangezien
de conditie niet geweldig
was. De eerste set werd
ruim gewonnen, in de
tweede set sloeg de vermoeidheid toe. Aan het
eind zette ze er nog een
stapje bij waardoor ze
voorkwam dat er een derde set kwam.
Al met al een goed resultaat voor zo’n eerste wedstrijd van het seizoen.
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door Toon Slaets

Mixed 8 versus Netwerk (koploper)
Aanwezig Annie, Anja, Betsie, Martin, Theo en Toon.
De wedstrijd begon met een
GD van Annie en Toon, vanaf het begin liep het niet bij
Toon hij speelde gewoon
een slechte wedstrijd.Mag ik
dit zeggen? JA! Dit mag ik
zeggen. Hij had weliswaar
last van een lichte blessure
maar dat moet geen excuus
zijn. Annie probeerde nog te
redden wat er te redden viel
maar het mocht niet baten,
de partij ging met 16-21 en
11-21 naar Netwerk.
Het tweede GD met Betsie
en Theo had een heel andere start, vanaf het begin liep
de tegenstander tegen een
achterstand aan en Betsie
en Theo wisten deze alleen
nog maar uit te bouwen.Ze
speelden een meer dan
voortreffelijke partij terwijl ze
pas met elkaar dubbelen liep
het als een trein.Ze pakten
beide sets met 21-12 en 2108. Proficiat beide.
Hierna het HD met Martin en
Toon, deze laatste had nog
wat goed te maken.De partij
was aardig in evenwicht
doch bij 17-17 was het wel
genoeg met vier rake klappen sloegen ze de set naar
21-17. In de tweede set bleven Martin en Toon (weer
enigszins op zijn oude niveau) de partij controleren
en pakten de set met 21-15.
Gewoon een goede partij
van de jongste en de oudste.
Inmiddels waren Annie en
Anja op een extra baan be-
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zig aan hun damesdubbel,
daar ik zelf met het HD bezig
was heb ik de partij niet kunnen volgen maar de uitslagen spreken voor zich 21-11
en 21-08. Een uitspraak van
de tegenpartij, het was alsof
we tegen een muur stonden
te spelen we kwamen er gewoon niet doorheen, groter
compliment kun je niet krijgen, dames proficiat.
Nu het HE van Theo, alvorens hiervan verslag te doen
eerst even wat anders. Theo
is een teamspeler bij uitstek,
maar hij gaat nog wat verder, hij heeft zichzelf als eerste heer geplaatst om Toon
en of meestal Martin tegen
de tweede heer uit te laten
komen met als gevolg meer
winstkansen. Martin is dientengevolge al een “‘zekerheidje”‘. Ook hieruit blijkt dat
de keuze om Theo de Barry
van Heerwaardentrofee toe
te kennen een juiste beslissing is gebleken. Mixed 8
hoopt Theo nog lang in het
team te houden, Theo sjappo.
Dan nu de partij, De tegenstander was te sterk voor
Theo, hij speelde voor wat
mogelijk was maar de tegenstand was te groot, ondanks
een goede partij van Theo
ging de partij naar Netwerk
met 13-21 en 8-21. Goed gedaan Theo.
Nu Betsie met haar DE, Betsie is een sterke speelster
haar service is perfect
steeds op of nabij de achter-

lijn waardoor de tegenstandster steeds in de verdediging moest, daarbij nog de
slagkracht van Betsie. De
mixed dame liet er geen
twijfel over bestaan wie de
sterkste was met 21-15 en
21-09 won ze de partij, een
prima prestatie proficiat.
Dan nu Martin, zoals vermeld is Martin al een
‘”zekerheidje”’in het HE.
Ook nu weer liet hij de tegenstander alle hoeken en
gaten zien pakt de eerste
set met 21-04. In de tweede
set begint hij wat rustig aan
wat hem meteen op achterstand zet, doch als hij tegen
zichzelf begint te praten zo
van, niet DOEN Martin en
Kom nou toch Martin dan is
er niets aan de hand sterker
noch hij doet weer wat hij
doen moet en wint met 2116. Proficiat Martin.
Als laatste maar zeker niet
de minste is Anja aan de
beurt met haar DE, het was
haar eerste partij voor Mixed
8, vorige wedstrijd was ze
wegens vakantie afwezig en
dat de vakantie haar goed
heeft gedaan blijkt wel uit de
uitslag 21-11 en 21-10. Anja
Speelde een heel solide
partij ze liet haar tegenspeelster geen moment in
de wedstrijd komen met afwisselende slagen bracht ze
de dame aan de andere
kant tot wanhoop maar Anja
kan daar niet mee zitten.
Anja proficiat met deze
overwinning.

De eerstvolgende wedstrijd is op 31-10 tegen
Phoenix 5 de rillingen lo-

pen daar al over de ruggen
heb ik horen fluisteren.
Annie, Anja, Betsie, Mar-

Hanevoet 6 - Mixed 5
Mixed 5 werd op weg naar
de sporthal door Gert ingefluisterd dat we vandaag
een zeer sterke tegenstander zouden treffen. Gert
kon zich het team nog herinneren van twee seizoenen geleden. Een zeer
sterke heer en ook de dames waren niet voor de
poes.
Peter van Leuken kwam
onze gelederen vandaag
versterken omdat Maarten
op bed lag te snotteren en
zich beroerd lag te voelen.
We hadden in Peter een
knappe vervanger die meteen samen met Angela de
spits mocht afbijten. De
eerste set werd nog gewonnen, 21-18, maar daarna was Hanevoet warm
gespeeld en kwamen we
er in de tweede set niet
aan te pas. 13-21 In de
derde ging het weer wat
beter met Mixed maar helaas konden ze de niet winnend afsluiten 18-21. Anniek en Fabian deden het
beter, zij brachten het eerste punt binnen door in
twee sets te winnen 21-16
en 21-10. Daarna mocht
Gert het gaan proberen samen met Peter. De heren
boden aardig wat weer-

stand maar konden geen
potten breken. Zij verloren
in twee sets 9-21 en 15-21.
Daarna gingen ik en Anniek het proberen. We
hadden toch al wel gezien
dat de dames sterk waren
maar wij vonden dat we
toch wel konden winnen.
Op de wisselbaan gingen
we aan de slag. In de eerste set maakten we het
onszelf nog moeilijk door
op de verkeerde momenten fouten te maken, we
konden de set net binnen
halen met 22-20. In de
twee de set ging het wat
gemakkelijker, het werd
21-13. Dus stond het gelijk
en hadden we al meer
punten gehaald dan in de
auto gedacht werd.
Op naar de singles. Gert
mocht het spits afbijten, hij
speelde tegen de beste
heer van Hanevoet en hoe
hij ook zijn best deed, hij
kon het niet winnen hoewel
we heel mooie rally’s hebben gezien. Het werd 1221 en 7-21. Daarna mocht
Anniek het gaan doen. Na
het vorige seizoen wilde ze
iets meer uitdaging en
staat dan ook dit seizoen
als eerste dame in de 2de
klasse. Zij kreeg wel te-

tin, Theo en ik bedankt
voor de wedstrijd en tot 3110.
door Angela van Gelder

genstand maar was daarmee nog steeds niet tevreden, met twee keer 21-11
kwam ze een beetje moe
van de baan. Nu mocht Fabian zij kunsten laten zien.
Fabian is heel erg gegroeid in zijn singlespel en
hij kon vandaag laten zien
wat hij heeft bijgeleerd. In
de eerste set ging het goed
maar bleef het tot het einde spannend, met 22-20
ging de set naar Fabian. In
de tweede set had Fabian
minder moeite met zijn tegenstander het werd 2112. Daarna mocht ik mijn
partij nog gaan spelen.
Aangezien de tegenstandster in omvang niet voor
mij onderdeed bleven de
rally’s kort. Dit was zeker in
mijn voordeel maar helaas
door te veel foutjes ging de
eerste set naar de dame
van Hanevoet met 18-21.
De tweede en de derde set
waren echter voor mij omdat ik toch degene was
met de langste adem en de
beste ‘tactiek’. Met twee
keer 21-11 werd de wedstrijd afgesloten. Mixed
heeft gewonnen met 5-3.
Deze uitslag belooft iets
voor de tweede helft van
de competitie. Angela
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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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Seniorencompetitie
Uitslagen en programma
Ganzeveer 1
Mixed 5
Mierlo 5
Heiakker 2
Sm Bruang 2
Mixed 4
Mierlo 4
Hanevoet 6
Mixed 8
Mixed 1
Mixed 6
Mixed 3
Hanevoet 3
Mixed 7

-

Mixed 1
Phoenix 4
Mixed 8
Mixed 6
Mixed 3
Phoenix 3
Mixed 7
Mixed 5
Netwerk 1
Con Brio 1
Sm Bruang 4
BCV 3
Mixed 4
Never Down 2

4-4
4-4
1-7
6-2
7-1
4-4
5-3
3-5
6-2
3-5
0-8
5-3
4-4
4-4

10-10-2012 Mixed 1
Mixed 2
Mixed 5
18-10-2012 Someren 2
24-10-2012 Mixed 4
25-10-2012 BCAB 5
31-10-2012 Phoenix 1
Gemert 7
Mixed 8
1-11-2012 Mixed 1
Mixed 7
7-11-2012 Dommelen 1
Con Brio 6
11-11-2012 Someren 3
14-11-2012 Mixed 2
Mixed 6
15-11-2012 Mixed 1

-

Gemert 2
Sm Bruang 1
Ganzeveer 4
Mixed 7
Ganzeveer 3
Mixed 5
Mixed 2
Mixed 6
Phoenix 5
BCV 1
ROOISE BC 3
Mixed 3
Mixed 4
Mixed 8
Boemerang 1
Dommelen 2
Bakel 1

Badmintonclub “de Heiakker”
organiseert wederom
de 7e editie van het Peeltoernooi
Voor wie?
Voor alle recreatieve spelers t/m de 2e klasse H.B.B. die gezellig en fanatiek een
shuttle willen slaan.
Wanneer?
Zondag 28 oktober 2012. De eerste wedstrijden zullen om 9.00 uur starten met een
pauze rond het middaguur, en we sluiten om 18.30 uur het evenement af met de prijsuitreiking in de sportkantine.
Wat?
Het wordt een mix-/dubbeltoernooi waarbij gespeeld wordt met teams bestaande uit
minimaal 4 personen (2 dames, 2 heren) en maximaal 6 personen. Er wordt die dag
gespeeld in een poulesysteem, met mogelijk kruisfinales. Iedereen speelt de hele
dag.
Waar?
Het evenement vindt plaats in de Sporthal "de Kubus", de Meent 1, te Deurne.
Inschrijvingen?
Neem contat op met Anja Beekmans of rechtstreeks met onze toernooicoördinator
Rob van der Weerden, tel. 0493-313856 of stuur een e-mail aan toernooi@bc-heiakker.nl. De kosten bedragen € 35,00 per team. Na ontvangst van het inschrijfgeld ontvang je van ons een bevestiging van deelname.
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Marie-Louise Polman
Bert Schepers
Geert-Rian Hendriks
Sanne van Lieshout
Frank van Riet
Michael Hollanders
Karlijn Lahaije
Ilse Lahaije

9-okt
10-okt
12-okt
12-okt
13-okt
14-okt
15-okt
15-okt

Toon Slaets
15-okt
Ricardo Neijts
17-okt
Jowan Iven
18-okt
20-okt
Sjoerd van Erp
21-okt
Max Wieland
23-okt
Annie Boetzkes
Rachel Baets
3-nov
Esther Trompert
4-nov
7-nov
Berton van Asseldonk
7-nov
Rien van Kessel
8-nov
Ilke van Oirschot
10-nov
Saitri Heesakkers
18-nov
Jan de Jong

Even voorstellen....
Hallo allemaal, Wij willen ons graag nog even aan jullie voorstellen voordat wij als
‘nieuw lid’, niet meer zo nieuw zijn. Wij, Esther Trompert en Rob Hollanders zijn voor de
zomer vakantie bij Mixed gestart.
Wie zijn wij?Bijna twee jaar geleden hebben wij elkaar
leren kennen. Nu genieten we naast onze eigen huishoudens ook van een gezin met drie stoere knullen en
een hond; mijn zoontje Fenno 9,5 jaar en de twee jongens van Rob, Michael bijna 12 jaar en Noah bijna 9
jaar (die ook beiden bij Mixed spelen).
Ik woon in Eindhoven en ben werkzaam bij het ROC
Eindhoven. Ik sta al 11 jaar voor de klas bij de opleiding
Helpende Zorg Welzijn.
Beek en Donk is voor mij nog bekende bodem, aangezien ik er geboren en getogen ben. Qua sport ben ik
altijd wel actief geweest: inline-skaten, dansen (jazz,
show en street), aerobic ed, snowboarden, wake-boarden en sinds kort dus badminton.
Rob woont nog altijd in Beek en Donk waar hij zijn eigen zaak “vd Ven Hollanders” met
veel passie draait. Badminton heeft voor Rob al een hele geschiedenis. Als 10 jarige is
hij hiermee begonnen bij de jeugd van DOT (de Oude Toren). Rond zijn 17e is hij tijdelijk
gestopt, waarna hij weer gestart is met Gert bij “de Kapotte Shuttel” in Beek en Donk.
Ongeveer 8 jaar geleden is hij overgestapt naar BC Gemert waar hij momenteel competities speelt in de 1e klasse. Voorheen heeft hij in de overgangsklasse gespeeld, de
hoofdklasse en 1 jaar topklasse. Mixed is voor ons, om de week, een moment van gezellig bezig zijn op een sportieve manier.
Groetjes Rob en Esther
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De Eredivisie NBB
De (badminton) eredivisie.
Niet alleen voetbal, maar
ook badminton heeft al
heel lang een eredivisie.
Tien teams spelen om een
plaats in de play-offs en de
vier teams die het hoogst
zijn geëindigd spelen om
het
kampioenschap.Onderaan degraderen twee
teams.
De bekendste club is natuurlijk Duinwijck, zij hebben de meeste kampioenschappen behaald, met als
bekendste persoonlijkheid:
Rob Ridder, de man die tot
op heden de meeste titels
op zijn naam heeft staan.
Het gaat echter de laatste
jaren wat minder met de
oudste badmintonclub van
Nederland, vorig seizoen
hebben ze zelfs de playoffs niet gehaald. Ook dit
seizoen staat de club uit
Haarlem slechts in de middenmoot. Uit Amstelveen
komt Van Zijderveld, van
origine een sportschool,
maar speelt al jaren mee
op het hoogste niveau. Helaas zit ook deze club wat in
de problemen doordat badmintontoppers zijn gestopt
en er geen vervangers
zijn. Landskampioen is het
team van Van Zundert/
Velo uit Wateringen, een
plaatsje in het Westland.
Zij doen dit jaar weer mee
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om de titel. Lijstaanvoerder (na vijf wedstrijden)
is Amersfoort en Almere
staat op de tweede plaats.
Uit den Haag komt DKC
en nieuw in de competitie
is het Amsterdamse Slootervaart. Ook uit die regio
komt Barendrecht. De
twee overige teams komen
uit Limburg. Victoria komt
uit Hoensbroek en BC
Roosterse, een plaatsje
in midden Limburg. De
trainer van Roosterse is
Igo Jongen, in het vorige
seizoen nog trainer bij BC
Veghel, maar ook vele jaren trainer van BC Mixed.
Ooit was Brabant het Mekka van de badmintonsport,
met verschillende teams in
de eredivisie. De laatste
was BC Nuenen, met als
trainer Tony van Dalm, die
daarvoor den Bosch de titel
had bezorgd.
Ook
Helmond had eens een
team in de erediviesie,
Carlton 80. Helaas heeft
dat niet lang geduurd. Nu
is er geen enkel Brabants
team op het hoogste niveau.Dit seizoen was er
een speciale opening vooral omdat er een nieuwe
sponsor is. Carlton is de
nieuwe hoofdsponsor van
de BNI competitie.
Overigens blijft Yonex de

sponsor van de Dutch
Open. Hoe dat allemaal
gaat is afwachten.De competitie is intussen vijf rondes verder en is er nog alles mogelijk. Het team van
Igo Jongen , dat blij zal zijn
als het zich kan handhaven heeft onverwachts een
voortreffelijke competitiestart gehad.De Limburgers
hebben maar één punt
minder dan Duinwijck. Van
de andere kant, ze hebben
ook maar één punt meer
dan Slotermeer en DKC.
Er kan dus nog veel veranderen, zeker omdat er
in elke wedstrijd acht punten zijn te halen, want elke
gewonnen partij levert een
punt op. Winnen alleen is
niet voldoende, men moet
zo ver mogelijk winnen.
Tussenstand:
Amersfoort

5-32

Dekker Almere

5-27

Van Zundert/Velo

5-27

Van Zijderveld

5-22

Duinwijck

5-18

Roosterse

5-17

DKC

5-16

Slotermeer

5-16

TFS Barendrecht

5-15

Victoria

5-10

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Uit de Minimiks van oktober 1987
Het was het laatste seizoen van Trainer Igo Jongen bij BC Mixed. Hij was
de opvolger van Ad Lavalette en had er vijf seizoenen op zitten. Dit werd bekend gemaakt tijdens de
algemene ledenvergadering, die onder leiding van
voorzitter Joop Kerkhof, al
in september was gehouden. Ook iets wat zelden
gebeurt, er was een contributieverlaging. Niet voor
alle leden, maar slechts
voor een groep jeugdleden, die door een nieuw
systeem, minder speeltijd
kregen.
Wilma Constant stopte als
secretaresse, maar blijft
beschikbaar als vrijwilliger,
in dit geval voor de jeugdafdeling. Nog iemand die
stopt: André vd Putten
stopt met het maken van
tekeningen voor de Minimiks. De redactie moet iets
anders bedenken.
De Minimiks blijft belerend,
deze keer over alcohol. Citaat: Drank is overal te
koop en er wordt veel reclame
voor
gemaakt.
Steeds meer mensen drinken, ze drinken ook steeds
meer, steeds vaker en
steeds op meer plaatsen.

Ook bij sport, rond het
sportveld. Als er gewonnen is als beloning en bij
verlees als troost. Een
hardnekkige gewoonte en
daar komen we maar
moeilijk vanaf.
Ook in deze Minimiks een
artikel over “vergrijzing”,
een woord dat toen nog
niet zo bekend was. Wel
werd voorspeld dat het
aantal jeugdigen zou dalen en het aantal ouderen
zou toenemen, ook binnen
de
sportverenigingen.
Achteraf gezien blijkt het
gewoon te kloppen. In
1985 waren alle leden van
BC Mixed nog jonger dan
zestig jaar. Nu, 25 jaar later zijn veel van deze mensen nog steeds lid van BC
Mixed, wel 25 jaar ouder…
Over het ledenbestand:
Als Ted Bijnen, Anja Rijkers en Jan van Leipsig lid
waren gebleven, waren ze
nu 25 jaar lid van BC
Mixed. Jammer genoeg
hebben ze het niet zo lang
volgehouden. En Mario
van Berne en Marie- Louise Polman zijn 25 jaar geleden gestopt, Marie-Louise is later weer terug gekomen.
Rien van Kessel had een
artikel geschreven over
geld. Toen hadden we nog

guldens en had elke munt
een eigen naam. Stuiver,
dubbeltje, kwartje enz.
Wist u dat een dubbeltje
de eerste munt was die
tien cent waard was. Tot
dan toe kende men alleen
de stuiver en het tiencentstuk had de dubbele waarde, dus werd dit het dubbeltje. Tegenwoordig heet
dat tien eurocent, saai
toch?
Uit de jeugdhoek, een gedeelte speciaal voor de
jeugd, was te lezen dat
Noortje vd Eijnde elf jaar
wordt op woensdag 25 november, dat was 25 jaar
geleden. Liane Polman
werd tien op 15 november
en Berton van Asseldonk
werd al 18. Dat was dus op
zaterdag 17 november in
1987. Ook in dit nummer
weer de nodige humor. Uit
Invallen: Dikke mensen
zijn altijd aardig,want ze
zijn te zwaar om hard weg
te lopen.
Bij even lachen:Een politieagent houdt een meisje
aan dat zonder licht
fietst.“Je licht doet het niet,
afstappen en verder lopen.” Meisje; “Dat heb ik
al gedaan, maar dan doet
het licht het ook niet! “
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Gelezen op het gastenboek
Rien - grootste shuttles ter
wereld
Nieuwe info grootste shuttles ter wereld
Het mooie van een geschiedenis op een website is dat
je die kunt aanvullen met feiten die je achteraf nog tegenkomt. Zo ook vond ik
nieuwe informatie over de
grootste shuttles ter wereld
in Amerika. Ik heb de tekst
aangepast op onze website.
De grootste shuttles in de
wereld kun je vinden in het
park van het Nelson-Atkins
Art Museum, in Kansas City,
USA. Het zijn vier shuttles
die de indruk wekken dat ze
net geland zijn op het gigantische gazon en vormen zo
een kunstwerk bij het museum. De grootste shuttle is 48
keer groter dan een echte
met een hoogte van ruim 5
meter en een gewicht van
2267 kilo (een normale veren shuttle weegt tussen de
4,74 en 5,50 gram).
De kunstwerken werden geplaatst op 10 juli 1994. Ze
zijn gemaakt van aluminium,
glasvezelversterkte kunststof. Er zitten negen veren in
elke shuttle met een gewicht
van zo’n 150 kilogram en zijn
geschilderd in wit en oranje.
Elke shuttle is in een andere
stand op het gazon bevestigd en ze zijn ter plaatste in
elkaar gezet. Het plaatsen
van de gigantische shuttles
vergde enkele weken.
Het aangepaste artikel met

foto’s kun je vinden onder
‘Feiten en Weetjes’, onderaan het artikel over de geschiedenis van de badmintonsport.
Rien - Gelezen in het HD
Zestien ganzenveren en
een kurk
In de sport draait het om details. Behalve het juiste
schoeisel en het racket is
vooral het materiaal van de
shuttle van het grootste belang van het grootste belang om een goede prestatie te kunnen leveren bij het
badminton.
De ene badminton shuttle is
de andere niet. Op de camping wordt geslagen met
een pluimpje van nylon, in
de Wembley Arena van
Olympisch Londen worden
shuttles gebruikt van ganzenveren, zoals gebruikelijk
in de top; zestien veren per
shuttle. Voor elke shuttle
zijn vier ganzen nodig, want
niet elke veer is geschikt
voorde sport die pas sinds
1992 Olympisch is. Per
gans (die in eerste instantie
voor de slacht worden gehouden in Thailand en China) -zijn slechts vier rechte
veren - van de vleugels bruikbaar voor de Ferrari
onder de shuttles: de Aerosensa 50’ de firma Yonex.
De zestien veren worden
bevestigd aan een met een
dun lapje leer overtrokken
kurk-(doorsnede 2,5 tot 2,8

centimeter). Dat gebeurt
machinaal, maar het vastnaaien van de veertjes
wordt nog met de hand gedaan. Een topshuttle kost
mede daarom twee á drie
euro. Per wedstrijd gaat er
soms wel een dozijn doorheen. De 172 Olympische
badmintonners kunnen wel
even vooruit: Yonex was
verplicht 8400 shuttles (per
stuk tussen de 4,74 en 5,50
gram) te bezorgen in Londen. Die zijn meteen achter
slot en grendel gestopt, om
te voorkomen dat de gebruikers er mee gaan ‘knoeien’.
Zo is het zeker op nationaal
niveau, gebruikelijk shuttles
letterlijk klaar te stomen
voor de wedstrijd. Daarvoor
wordt een fluitketel met water op het vuur gezet en vlak
voordat het water kookt,
wordt de koker met shuttles
in het stoom gehouden. Niet
te kort, niet te lang, om zo
de veren net even iets ‘voller’ te maken. Veren shuttles
zijn beter dan exemplaren
van nylon, omdat ze stabieler door de lucht vliegen en
er met meer effect kan worden geslagen.
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Hallo jongens en meisjes
De competitie is al weer begonnen. Bijna alle teams hebben hun eerste
wedstrijden er al weer op zitten. Van deze wedstrijden zijn weer leuke
verslagen gemaakt en ook de uitslagen van deze wedstrijden en het
programma voor de komende maand kunnen jullie in deze Minimiks vinden.
Ook in deze Minimiks weer een serie foto’s. Van Mixed 3 hebben we al
een leuke teamfoto gemaakt. In de volgende Minimiks hoop ik ook
teamfoto’s te kunnen plaatsen van de andere teams.
Calvin Bots heeft een leuke mixedpen geschreven, aan wie geeft hij de
mixedpen door???
Olaf van Gelder is de winnaar van de puzzels uit de vorige Minimiks.
Wil je ook kans maken op een lekkere snoepzak zorg er dan voor dat
je de oplossing van de puzzels uit deze Minimiks instuurt naar
redactie@bcmixed.nl
Ik wens jullie weer veel lees-, kijk- en puzzelplezier.
Namens de redactie Marlie Fransen

Nieuwe leden gezocht
Hallo allemaal,
De trainingen en de competitie zijn al weer enkele weken in volle gang. Als jullie zo fanatiek blijven trainen komt het dit jaar wel goed. Jullie trainers hebben
er in ieder geval vertrouwen in.
Zoals jullie zien in de zaal, is er zeker nog plaats voor nieuwe leden. Dus als
jullie nog iemand kennen die een sport zoekt, geef dat dan door aan Mascha
of Yvonne, we hebben plaats dus nieuwe leden kunnen nu nog snel beginnen,
zeker de wat jongere kinderen.
Succes met de competitie en maak er een fijn jaar van.
Groetjes de jeugdcommissie.
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Hallo mijn naam is Calvin Bots
Ik ben 11 jaar geleden geboren in het ziekenhuis in Helmond
op 2 april. Ik woon al mijn hele leven in Beek en Donk. Mijn
broers kennen jullie wel Brady Bots en Andrew Bots ze spelen ook badminton bij BC Mixed. Mijn ouders zijn Edwin Bots
en Diana Bots-Muller. Ook mijn moeder heeft vroeger badminton gespeeld bij BC D.O.T.. Mijn tante Marjan Muller
heeft ook bij Mixed gespeeld en die heeft mij toen opgegeven bij Mixed.
Ik zit op de Raagten in groep 8 mijn leraar is meneer Piet.
Wat ik later wil worden weet ik eigenlijk nog niet wat me wel
heel leuk lijkt is straks naar een ander school gaan. Ik weet
nog niet welke dus een spannend jaar.
Naast Badminton heb ik sinds kort ook hoorn
les. Muziek vind ik heel erg leuk ik heb ook keyboard les gehad. Beide instrumenten vind ik
erg leuk.
Ik geloof dat ik al ongeveer 4 of 5 jaar badminton speel en lid ben bij Mixed. Ik vind het heel
erg leuk bij Mixed mijn tip voor Mixed is ga
vooral zo door. Wat ik tot nu toe het allerleukste
heb gevonden bij BC MIXED is dat wij kampioen waren geworden met ons team.
Mijn favoriete TV programma’s zijn - Top Gear
–The Voice of Holland.
Mijn favoriete vakantieland is Frankrijk want
daar is het lekker warm en altijd leuk en gezellig op de camping.
Mijn favoriete Acteur is “Bud Spencer” dus al
zijn films vind ik leuk.
Ik hou van buiten spelen, Ik hou niet van pesten. Ik vind een Havik een geweldig mooi dier. Pannekoeken vind ik het lekkerst en
hutspotten vind ik vreselijk.
Ik vond het heel leuk om een stukje te schrijven en wens de volgende veel succes.

Max Wieland
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Jeugdcompetitie
Uitslagen
30-sept-2012
Mixed 4
Mierlo 4
Mixed 6
Mierlo 9
Mierlo 8

Con Brio6
Mixed 4
Mixed 7
Mixed 6
Mixed 7

6-2
7-1
7-1
0-8
8-0

07-okt-2012
Mixed 2
Con Brio1
Mixed 3
Gemert 2
Boemerang 1
Con Brio 7

Helden 1
Mixed 2
Mierlo 3
Mixed 3
Mixed 5
Mixed 5

5-3
3-5
7-1
2-6
5-3
4-4

Programma komende maand
4 nov

11 nov

18 nov

25 nov
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9.30
9.30
11.15
9.30
11.15
9.30
9.30
11.15
9.30
11.15
9.30
9.30
11.15
9.30
11.15
9.30
9.30
9.30
11.15
11.15

Mixed 1
Mixed 4
Mixed 4
Mixed 7
Bakel 2
BCV’73 1
Mixed 3
Mixed 3
Mixed 5
Mixed 5
Mixed 1
Mixed 2
Mixed 2
Helden 2
Con Brio 6
Mixed 1
Bakel 2
Mixed 7
Mierlo 8
Mixed 7

Mierlo 1
Phoenix 2
Mierlo/Bakel 5
Mierlo 9
Mixed 7
Mixed 1
BCV’73 2
Gemert 3
Mierlo 7
Con Brio 8
Brabantia 1
Con Brio 2
Mierlo 2
Mixed 4
Mixed 4
Bakel 1
Mixed 6
Mierlo 8
Mixed 6
Bakel 2

1
5
4
11
6
1
5
14
14
12
3
12
12
15
15
2
10
11
10
11

Mixed 4
Jeugd Mixed 4 heeft
de eerste punten binnen

Zondag 30 september
2012 begon het team van
Mixed 4 aan de eerste
competitiewedstrijden van
het nieuwe seizoen. Voor
sommige teamleden is het
de eerste keer dat ze competitie spelen. Hoe ze het
er vanaf gebracht hebben?
Je leest het hier!
De eerste tegenstander
was Con Brio 6. Dat team
was helaas niet compleet
waardoor niet alle wedstrijden gespeeld konden worden. Aan de ene kant een
voordeel, want hierdoor
stond er meteen een voorsprong van 3-0 op het
bord. Aan de andere kant
niet echt leuk, want onze
nieuweling Nick van de Elzen kon bijvoorbeeld geen
wedstrijd spelen. De wedstrijden die wel gespeeld
konden worden gingen natuurlijk gewoon van start.
Robin en Calvin speelden
een prima gemengd dubbel. Beiden zijn natuurlijk
al ervaren want ze spelen
al een paar jaar competitie.
En dat bleek wel. De tegenstander had het erg
moeilijk met de goede afwisseling in het spel van
Robin en Calvin. Er werd
zowel met de forehand als
met de backhand geser-

veerd. En ook het echte
voor/achterspel
kwam
goed uit de verf.
Zowel de tweede gemengddubbel als de herendubbel konden niet
worden gespeeld, dus was
het de beurt aan de dames
Anne van de Laar en Robin.

Ook in deze wedstrijd gaf
de ervaring de doorslag,
want ook Anne speelt al
een aantal jaren competitie. Intussen was het dus
5-0 voor Mixed 4 en was
de overwinning al binnen.
Maar, door de nieuwe puntentelling is het belangrijk

om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen.
Ties Oosthoek, onze andere nieuweling, speelde
een geweldige herenenkel.
Zijn tegenstander was net
even iets sterker, maar
Ties gaf zich niet zo maar
gewonnen. Met een zeer
goede service bracht hij de
tegenstander regelmatig in
de problemen. Uiteindelijk
verloor hij met 30-25. Een
knappe prestatie. Anne
van de Laar won in een
prima wedstrijd en Anne
Slaets verloor haar damesenkel. Eindstand 6-2
voor Mixed 4.
Mierlo 4 was de tweede tegenstander. In dit team
spelers die we voorgaande
jaren al vaker tegen zijn
gekomen. Een ervaren
team dus wat een maatje
te groot bleek voor Mixed
4. Maar desondanks werden er mooie partijen gespeeld en werd er veel ervaring opgedaan voor de
komende wedstrijden. Alleen Anne van de Laar wist
in een super spannende
wedstrijd haar damesenkel
te winnen met 30-29. Hiermee kwam de eindstand
op 7-1 voor Mierlo.
Op zondag 4 november
zijn de volgende wedstrijden voor Mixed 4.
Groetjes van Mixed 4
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Mixed 7
Eerste competitie wedstrijden van dit jonge
team.
Vandaag gingen de spelertjes van Mixed 7, Lana,
Pleun, Olaf Andrew en
Noah, naar de Citysporthal
in Helmond om de eerste
wedstrijden van het seizoen te spelen. Voor een
aantal speler waren het de
eerste competitiewedstrijden ooit. Ondanks dat hebben ze geweldig gespeeld
en zijn Diana en ik enorm
trots op ons team.
De eerste tegenstander
was Mixed 6. Zoals verwacht konden de spelers
van Mixed 7 niet op tegen
de ervaring van Mixed 6.
Pleun en Andrew mochten
als eersten beginnen tegen Novi en Koss. Zij heb-
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ben samen goed hun best
gedaan en konden toch 16
punten scoren, prima.
Daarna mochten Olaf en
Lana de baan op. Zij hebben tegen Brady en Kelly 8
punten gehaald. Goed
hoor! De herendubbel is
aan de beurt met Noah en
Andrew, zij spelen tegen
Koss en Brady. De partij
was een leuke om te zien
en ging ook een beetje gelijk op. Helaas ging het bij
Mixed 6 net iets beter en
werd de wedstrijd verloren
met 30 tegen 20. Goed gewerkt. Toen waren de dames aan de beurt, Pleun
en Lana. De dames hebben gestreden voor wat ze
waard waren maar konden
niet winnen. Zij speelden
tegen Meike en Kelly die
de wedstrijd wonnen met
30-18.
Nu zijn we toe aan de singles. Als eerste speelt Olaf
tegen Koss. De wedstrijd
gaat aardig gelijk op maar
bij een stand van 18-11
voor Koss gaat Olaf door
zijn enkel waardoor we de
wedstrijd even stilleggen.
Ondertussen spelen Meike
en Pleun hun partij op de
wisselbaan en beginnen
Brady en Noah aan hun
wedstrijd. Pleun heeft alles
gegeven maar kon helaas
niet winnen van Meike het
werd 30-14. Goed gedaan,

Pleun!
Noah deed het heel goed
tegen Brady en na ieder
gewonnen punt groeide hij
een centimeter. Dit kwam
door de welverdiende aanmoediging van papa. Met
steeds meer zelfvertrouwen ging hij spelen en won
de wedstrijd met 30-25.
Vet!!

Daarna hebben Olaf en
Koss hun partij afgespeeld, het ging inmiddels
weer goed met de enkel
van Olaf maar hij kon niet
meer voorkomen dat Koss
won, het werd uiteindelijk
30-21. Goed gespeeld,
Olaf!
Er moest nog één partij
gespeeld worden en wel
door Novi en Lana. Novi
was hier wel een paar maten te groot voor Lana
maar toch kon Lana nog 8
punten scoren, heel goed.

Op naar de tweede wedstrijd van vandaag tegen
Mierlo 8.
Noah en Pleun mochten de
spits afbijten in hun gemengd dubbel. Hoewel
Noah en Pleun goed hun
best hebben gedaan hebben ze niet kunnen winnen.
Het zelfde geldt voor Andrew en Lana, zij hebben
geweldig gestreden maar
konden niet verder komen
dan 15 punten maar dat
was al heel knap hoor jongens! Olaf mocht hierna
aan zijn single beginnen.
Hij heeft heel erg zijn best
gedaan maar kon niet winnen, wel had hij energie
genoeg om de hele wedstrijd een analyse los te laten op alle gespeelde punten. Goed hoor, jongen!
Hierna mocht Andrew zijn

single gaan spelen. De tegenstander was een maatje te groot maar Andrew
heeft toch nog, heel knap,
6 punten gehaald. In de
tussentijd mochten Lana
en Pleun het wederom samen proberen om punten
voor Mixed binnen te halen. Ze gingen goed van
start maar kwamen toen
toch tot de ontdekking dat
de dames van Mierlo sterker waren. Noah en Olaf
mochten samen de herendubbel spelen. Hoewel ze
goed van start gingen,
konden ze de concentratie
niet goed vasthouden en
ging de winst naar de jongens van Mierlo, helaas
Daarna mochten Lana en
Pleun en gaan proberen in
hun singles, beiden kwamen niet verder dan 7 pun-

ten. Ze hebben gestreden
als leeuwen, allemaal.
Maar het belangrijkste is
dat ze allemaal heel veel
plezier in hadden.

Vrijdag 2 november
			& 			
zaterdag 3 november
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Mixed 3
Het sterrenensemble van
Mixed 3 was zondag 7 oktober aan de beurt voor de
eerste wedstrijd van het
nieuwe seizoen. De eerste
wedstrijd tegen Mierlo3 en
de tweede tegen Gemert2.
Ons sterrenteam van vorig
jaar is aangevuld met een
nieuwe ster: Max. Dus drie
heren (Jurriën, Michael en
Max) en drie dames (Lieke,
Sanne en nog een Lieke).
Jammer genoeg kon Sanne de eerste wedstrijd niet
meedoen. Bij Mixed2 was
een dame er niet en Sanne
was zo sportief om die
ruimte in te vullen. En die
wedstrijd won ze ook nog.
Gelukkig was ze er onze
tweede wedstrijd weer bij.
Lieke S begon met Michael
tegen Mierlo3. Relatief
makkelijk werd deze wedstrijd gewonnen (30-18).
Lieke F en Jurriën hadden
ook geen probleem (3019). De heren Jurriën en
Max speelden slim en pakten daarmee ons derde
punt (30-20). Max heeft
geen probleem met een niveau hoger en speelt geweldig. De Liekes versloegen de andere dames (3019). Michael speelde een
mooie partij. Michael denkt
steeds beter na tijdens de
wedstrijd, knap! Hij won
met 30-20. De stand van
de wedstrijd was daarmee

5-0. Maar we gaan voor
meer, want elk punt telt.
Lieke F speelde een spannende wedstrijd. Ze had
een paar keer pech en
verloor net met 29-30. Volgende keer gaat ze deze
vast en zeker winnen. Jurriën speelde een slimme
single. Hij keek waar de
tegenstander stond en liet
hem alle hoeken zien (3016). Lieke S speelde de
laatste wedstrijd en moest
op gang komen, aan het
eind van de wedstrijd
kwam ze goed terug en
won knap (30-28). Een
hele mooie 7-1.
De tweede wedstrijd was
tegen Gemert2. Gezellig
met Sanne er weer bij be-

gonnen we met Lieke S en
Michael aan de wedstrijd.
Met overzicht en harde
klappen werd deze gewonnen. Daarna Jurriën en
Lieke F. Deze werd net
verloren (30-27). We kwamen net tekort en hadden
een beetje meer geluk nodig om die te kunnen winnen. Max en Jurriën hadden geen probleem in de
herendubbel (30-8). Lieke
F en Sanne gingen ouderwets tekeer in de damesdubbel. Af en toe giebelen,
maar vooral met plezier en
goed spel naar de overwinning
(30-19).
Max
speelde een foutloze single en de jongen van Gemert heeft alle hoeken ge
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zien. Heel goed gespeeld
(30-6). Ook Sanne liet weinig heel van haar tegenstandster. Ook heel goed
gespeeld en dik gewonnen
(30-11). Daarmee ons vijfde punt gehaald. Michael
was lekker op dreef in zijn

single. Hij liet zich niet gek
maken en speelde gemakkelijk en rustig naar een
verdiende
overwinning
(30-22). Lieke S kwam net
tekort en kon haar draai
niet vinden. De tegenstandster sloeg net te hard

om haar verdeelspel goed
te kunnen spelen. Jammer
genoeg verloren (20-30).
Maar we hebben als team
toch maar met 6-2 gewonnen. Echt een sterrenteam!!!!!

tegen Mixed 7 en Mierlo 9.
Over eerstgenoemde tegenstanders niks dan lof.
Voor de allereerste keer op
de badmintonbaan en dan
al zo fanatiek! 7-1 werd het.
Tegen Mierlo liep het zelfs
nog beter. Dat werd 8-0.
De tegenstander was letterlijk en figuurlijk een maa
tje te klein. Een heel erg
leuk en vooral ook lief team
met wel erg kleine kleintjes. De mascotte was nog
twee turven groter dan het
grootste teamlid. Onze Kelly, Koss, Novi, Meike en

Brady vonden het wel zeilig voor de kleintjes dat ze
tegen zulke grote kinderen
moisten spelen. Gemiddeld genomen was het
leeftijdsverschil anderhalf
jaar. Dat scheelt vooral
lengte en spierkracht. Dat
was wel te merken. Je kon
ook zien da tons team al
een jaartje competitie
speelt. 8-0 lijkt veel,maar
we zullen zien hoe het verderop in de competitie
gaat. We spelen nog 3
keer vaker tegen elkaar.

Mixed 6
P klasse Mixed 6
Er zijn 3 banen waar je in
de Cityhal beter niet kunt
badmintonnen: de buitenbaan, de bowlingbaan en
baan 6. Nou wij speelden
dus op baan 6. Iedeale
apekooi baan. Vlak naast
die gele staanders die prima dienstdoen als ergens
uitval klimpaal. We hebben
gedurende 2 wedstrijden
ongeveer 93 kinders uit de
paal moeten plukken. Toegegeven, je hebt daar een
prima uitzicht.
Onze vriendelijke vriendjes en vriendinnetjes van
Mixed 6 speelden vandaag
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Woordzoeker
N
O
L
E
H
C

Y
L
L
E
K
B

D
U
A
L
S
U

A
U
N
N
S
L

R
K
E
T
A
K

B
E
I
C
E
B

W
N
R
I
E
A

I
N
R
W
N
S

J
A
U
V
E
E

M
S
J
W
S
R

Y
O
R
G
S
I

S
P
E
R
O
B

N
N
I
F
K
V

A
R
N
B
Y
M
X

J
I
L
C
T
X
E

V
I
E
K
N
A
Y

E
A
H
C
I
M
D

I
P
L
E
U
N
N

T
E
R
I
Q
S
I

S
T
O
V
J
N
O

I
J
W
O
A
E
L

R
L
E
N
D
R
A

K
R
N
A
Z
I
F

D
I
A
N
I
C
K

I
N
E
H
A
O
N

E
R
A
M
I
T
X

ANDREW
ANKE
ANNE
BAS
BRADY
CALVIN
DAAN
FINN
INDY
JADZIA
JURRIEN

JUSTIN
KELLY
KOSS
KRISTIE
LANA
LESLIE
LIEKE
LUUK
MARIEKE
MAX
MEIKE

MICHAEL
NICK
NOAH
NOL
NOVI
OLAF
PLEUN
QUINTY
RACHEL
RENS
ROBIN

ROWENA
SANNE
SJOERD
TIES
TIM
VEERLE
VERA
WESSEL
YORG

Oplossing: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Zoek de verschillen

Hoeveel verschillen kun je vinden??
Stuur de oplossing van deze puzzel en de oplossing van de woordzoeker naar: redactie@bcmixed.nl
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Foto van de maand

De vrienden van BC Mixed in Lederhosen

Oplossing puzzel vorige Minimiks
De oplossingen van de puzzels van september 2012 zijn:
Woordzoeker:
badminton verenigingen helmondse badminton bond
Kruiswoordraadsel:
handbal en boksen
Olaf van Gelder heeft de juiste oplossing ingestuurd.
Hij verdient een snoepzak!!
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Even lachen met Koss!
Een Belg zegt tegen zijn
vrouw: “Katerine, zullen wij
de Nederlandse stad in
gaan? Eindhoven ofzo?”
“Ja dat is een goed idee
Jan.” Dus die 2 lopen in het
centrum zien ze ineens
een groot bord staan van
BLOKKER. “Laten we hier
naar binnen gaan, die zaak
ken ik niet.” Binnen zien ze
een grote pijl staan die
wijst naar beneden, daar
boven staat een bord met:
‘thermoskannen voor de
halve prijs’. Ja wat zijn
thermoskannen? Dus zij
naar een winkeljuffrouw.
“Mevrouw,
wat
zijn
thermoskannen?” “Nou,”
zegt
de
vrouw,
“in
thermoskannen kan je
warme en koude dingen
doen en dat blijft dan op
die temperatuur.” “O wat
mooi, die nemen we!” De
volgende dag komt de Belg
op z’n werk en hij heeft die
thermoskan meegenomen.
“Jan, wat heb jij dan bij je?”
“Ik heb een thermoskan bij
me. Daar kun je allemaal
warme en koude dingen in
doen, dan blijft dat op de
dezelfde
tempratuur.”
“Maar wat heb je daar dan
in zitten?” “Drie koppen
koffie en een Magnum…”
Een jongeman die heel
graag in militaire dienst wil
gaan zit bij de keuringsarts.
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Die vraagt hem wat hij wil
doen in het leger.
“Ik zou ontzettend graag
generaal willen worden.”
Antwoord hij.
“Generaal? Ben je gek?”
Zegt de arts.
”Is dat een voorwaarde?”
vraagt de jongeman.
Een boer is op zijn land
bezig als een man hem
aanspreekt. “Als ik over uw
land mag lopen, kan ik de
trein van kwart over tien
nog halen, mag dat?”
“Natuurlijk geen probleem”,
zegt de boer, ”En als de
stier u in de gaten krijgt
haalt u die van tien ook nog
wel.”
Een verzorger van de
dierentuin
is
een
rondleiding aan het geven.
Ze komen aan bij een
leeuw en iedereen mag de
tamme leeuw eens strelen.
Iedereen is een beetje
bang dus probeert de
verzorger de bezoekers te
overhalen.
De verzorger: U hoeft
echt niet bang te zijn
voor deze leeuw. Hij is
zo mak als een
lammetje. Hij is met de
fles grootgebracht.
Een pienter bezoeker:
Ik ben ook grootgebracht met een fles,
maar een sappige

biefstuk of een kotelletje
gaat er altijd wel in.
Een meisje loopt een
juwelierszaak binnen. Ze
wil haar horloge laten
reparen. “Hoeveel kost
het?” vraagt ze. “Slechts
een kusje” zegt de man
ondeugend. “Mooi zo”,
zegt het meisje, “mijn opa
komt zo afrekenen.”
Meester: “Hoe vaak moet
ik nog zeggen dat je
‘s morgens op tijd moet
zijn?” Frits: “Nog 14 keer.”
Meester: “Hoezo?” Frits:
“Dan is het vakantie
meester!”
Een agent loopt langs de
gracht. Opeens ziet hij een
man in de gracht spartelen
die roept: ‘Help, help, ik
verdrink.’ Zegt de agent:
‘Da’s maar goed ook:
anders kreeg je een prent,
want je mag hier niet
zwemmen!’

