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Clubblad voor leden van BC Mixed Beek en Donk
Verschijnt maandelijks, behalve in de vakantie.  Oplage: 125 stuks
Op- en aanmerkingen op zaken zoals ze vermeld zijn in dit clubblad kunnen naar 
redactie@bcmixed.nl. De redactie zal dan kijken naar de op- en/of aanmerkingen en 
hierop reageren. Wil je een stukje schrijven voor de Minimiks, dan kan dat natuurlijk 
en kun je dat sturen naar redactie@bcmixed.nl.
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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

Colofon

Dames Heren Jongens Meisjes To-
taal

Jeugd 24 24 48
Senioren 49 62 111

Ereleden 1 5 6
Totaal: 50 67 32 42 165

Ledenbestand

  Agenda
6 oktober: feestavond

26 oktober: Algemene LedenVergadering

2 en 3 november: Clubkampioenschappen

14 december: Kerstrollershow, de zaal is dan 
dicht, spelletjesavond voor de liefhebbers in de 
kantine

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!
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Beste Mixedgenoten, lezers,

Laten we het seizoen eens niet standaard starten. De Olympische Spelen hebben 
prachtig badminton laten zien. Ik vraag me iedere keer weer af of ik zit te kijken 
naar een wedstrijd op een tafeltennistafel. Hoe is het mogelijk dat spelers die 
kleiner zijn dan een gemiddelde jeugdspeler, binnen 1 stap van voor in de baan 
naar achter op de lijn kunnen komen? Smashen uit alle standen. En zo hard dat 
er bijna geluidsbarrières worden geslecht. Jan D heeft er een mooi stukje over 
gemaakt.

Badminton is gelukkig een binnensport. Gegarandeerd dat we allemaal verkou-
den zouden zijn als het buiten beoefend werd. De camping als zaal daargelaten. 
Toch zijn er mensen die liever buiten dan binnen vertoeven. Vriend Mark is zo’n 
buitenheld. Zie zijn tuincolumn. Dat is trouwens al een superaardige column op 
zich zonder tuintips.

We hebben een Mixedpenstuk van Max van Riet. Het staat in de prachtige 
jeugdrubriek. Max is inmiddels een seniorenspeler. Maar dat mag de pret niet 
drukken.

Veel interviews deze keer. Leuk! Lees over een paar superdames: Mascha, Noor-
tje en Inge.
We stellen nieuwe leden voor, er is veel te puzzelen, mooie foto’s, gastenboek-
schrijfsels, competitie-indelingen en nieuwe puntentelling.

Waaaat????? Nieuwe telling? Nee toch? Net gewend aan het rallypoint systeem. 
Het gaat toch niet veranderen? Nou, het is allemaal niet zo erg hoor. Lees het 
stukje van Ruud er maar eens op na.

Lees ook vooral de aankondigingen van de super Mixed bijeenkomsten. Feest-
avond, BBQ, clubkampioenschappen, ALV, nieuwjaarsreceptie, kamp en al met-
een een datum voor de seizoensafsluiting.

Super!

Van de redactie...
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Met een vers seizoen voor de boeg eerst maar eens beginnen 
aan een verse Minimiks. De eerste van het nieuwe seizoen 2012-
2013. Toch ga ik nog even terug naar het einde van het vorige 
seizoen, want BC Mixed heeft er namelijk sinds 22 juni jl. een 
kersverse door de gemeente onderscheiden vrijwilliger bij. Hier-
over verderop in deze editie meer.
Wat natuurlijk ook nog vers in het geheugen ligt, is de geweldige 
afsluitingsavond van het afgelopen seizoen. Goed georganiseerd 
door de BAC, fijn tapwerk van Thea en een mooie opkomst.

Maar dan nu het nieuwe seizoen. Velen van ons hebben reeds 
kennis gemaakt met onze nieuwe verse trainer Frans. Hij stoomt 
de competitiespelers klaar voor hopelijk grootse prestaties. Ook 
bij de jeugd is het een en ander veranderd. Zo traint het grootste 
deel anderhalf uur, is de baanindeling omgegooid en zijn er maar 
liefst negen jeugdleden naar de senioren doorgestroomd. Tijd 
voor verse jeugd, daar zijn we dan ook naar op zoek.

Als deze editie van ons clubblad uitkomt staat de jaarlijkse Mixed 
Grill voor de deur. Wederom worden we gastvrij ontvangen bij de 
familie Van der Vegt. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat 
alles geregeld is, het weer zoals gewoonlijk heerlijk is en Harrie 
en Pleunie op dat moment het verst weg zitten van alle Mixedle-
den op deze aardkloot.

Namens het bestuur wens ik iedereen een heel mooi, sportief en 
gezellig seizoen toe.

Ton Slaets

Van jullie voorzitter
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B A D M  I  N T O N C L U B 

B E E K E N D O N K 

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

Notulen bestuursvergadering B.C. Mixed d.d. 12 juni 2012

Megens
• Nieuw: Niemand.
• Op dit moment tellen we 
63 jeugdleden, hiervan 
gaan er 9 naar de senioren
en stoppen er 4. Resteren 
50 jeugdleden.
• De invulling van de 2 uren 
jeugdtraining moet worden 
besproken in de JC
en in het bestuur.

6. Commissies 
JC: - Op 22 Juni is de jeugd-
avond en het afscheid van 
Inge. Het fotoboek is klaar    
en de penning is geregeld, 
deze wordt 20.15 uur uitge-
reikt in de kantine. 

Bac: -De laatste avond op 
29 Juni moet nog worden 
geregeld.           

TC: -Er is nog een hussel-
toernooi gepland op de laat-
ste speelavond.
Dan worden ook de beste 
competitiespeler en speel-
ster bekend gemaakt.            
Hiervoor moeten de oorkon-
des nog worden gemaakt.
Verder wordt de winnaar 
van de Mixed-manager be-
kend gemaakt.          

CC:   -Het trainingsschema 
moet worden gemaakt voor 

1. Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.10 uur.

2. Ingekomen en uitgegane 
stukken
Ingekomen:
• 2 stuks ontvangstbevesti-
gingen van de Gemeente 
Laarbeek.
Uitgegaan:
• Niets

3. Notulen bestuursvergade-
ring d.d. 9 Mei 2012  
De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4. Financiën
• Er is nog geen reactie ge-
komen op de brief van Ton 
aan de gemeente
betreffende de toekomstige 
zaalhuur.

5. Ledenbestand
• Gestopt: Niels Grasveld, 
Emma Iven, Merle Briels, 
Stan van Rixtel en
Nele Swinkels.
Aan het einde van het sei-
zoen stoppen: Eline Buijs-
sen, Floor Swinkels, Kim 
Steegs en Sanne van Gel-
der.
• Van NSL naar SL: nie-
mand.
• Van SL naar NSL: Marlene 

de Minimiks. Dat moet ook 
worden doorgesproken met 
Frans. Ruud neemt dit op 
zich.           

PR: -Het streven is om elke 
week een stukje te schrijven 
voor De Laarbeeker.                         
Er moet echter wel iets te 
melden zijn.       

\WEBSITE: -De nieuwe 
knoppen op de website zijn 
klaar.

7. Jubilarissen
Gert zoekt de volgende op.
 
8. Nieuwe sporthal
Niets

9. Rondvraag
- De eerste speelavond is op 
17 Augustus, de eerste trai-
ning een week later.
- De mutatielijst voor de 
HBB moet voor 8 Juli naar 
Hans Jenniskens, het voor-
werk is al gebeurd.
-De volgende vergadering is 
op woensdag 29 Augustus 
bij Gert.

10. Sluiting
Ton sluit de vergadering om 
22.15 uur.

Bestuursmededelingen
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Vrijwilligerspenning voor Inge
Op vrijdag 22 juni jl. nam 
de jeugdcommissie 
officieel afscheid van 
Inge van Griensven. Zij 
stopt na 22 jaar met haar 
activiteiten voor de 
jeugdafdeling. Nadat de 
jeugdcommissie haar in 
het zonnetje had gezet 
volgde er nog een 
verrassing.

Inge wist natuurlijk van 
niets, dus was het een 
hele klus om haar naar 
de zaal te krijgen. Ze 
was tenslotte al gestopt 
met de jeugdcommissie. 
Toch wist Yvonne haar 
te overtuigen om bij de 
jeugddag (wat eigenlijk 
een avond was) 
aanwezig te zijn. Dat ze 
echt niets in de gaten 
had bleek eerder die 
week. Ze was toen bij 
haar zus. Daar stond op 
de kalender geschreven 
bij vrijdag 22 juni “half 
acht”. Toen Inge daar 
was vroeg iemand in 
huis, wat is er vrijdag om 
half acht. Waarop haar 
zus zei: “O, dan ga ik 
naar de pedicure”. Die 
had het gelukkig in de 
gaten. Inge dus niet.

De avond begon om half 
zeven. De jeugd was 
uitgenodigd voor een 
gezellige avond waarbij 
ze deze keer geen 
racket nodig hadden. 
Het was zelfs geen 
sportieve activiteit, maar 
een quizavond. De rode 
draad van deze 
quizavond? Jawel, toch 
sport. Er werd in vier 
teams tegen elkaar 
gestreden. En zoals we 
dat gewend zijn van 
onze jeugd ging het er 
erg fanatiek aan toe. Het 
uitbeelden van een sport 
leverde hilarische 
momenten op en het 
gorgelen van een liedje 
bleek erg moeilijk. Nadat 

de uiteindelijke win-
naars een medaille 
hadden ontvangen was 
het tijd om Inge in het 
zonnetje te zetten 
omdat ze afscheid nam 
van de jeugdcommissie. 

Ze kreeg een fotoboek 
aangeboden met daarin 
foto’s van de afgelopen 
22 jaar. Een heel mooi 
aandenken. Het bleek 
wel een hele klus te zijn 
geweest om het 
fotoboek te maken, 
want Inge stond niet zo 
vaak op de foto. Maar 
toch vaker dan ze zelf 
had gedacht. 
Na het afscheid door de 
jeugdcommissie dacht 
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Inge klaar te zijn, maar 
dat liep anders. Een 
groot gezelschap onder 
leiding van 
Burgemeester Ubachs 
kwam de kantine binnen 
en Inge voelde direct 
nattigheid. Onder de 
aanwezigen waren 
onder andere de 
wethouders Vereijken, 
Van Zeeland en 
Biemans. Voor haar 
jarenlange inspanningen 
voor de jeugd van BC 
Mixed kreeg Inge als 
blijk van waardering de 

vrijwilligerspenning van 
de Gemeente Laarbeek 
overhandigd. Een 
onverwachte maar hele 
mooie wending van de 
avond. 
Inge was zichtbaar 
verrast en reageerde op 
haar eigen wijze, 
ingetogen. Ze is er nooit 
zo dol op geweest om in 
de belangstelling te 
staan, maar in het bijzijn 
van de jeugd en een 
aantal seniorenleden 
straalde ze toch van 
trots bij het ontvangen 

van deze terechte 
onderscheiding. 
Wij zijn er als vereniging 
natuurlijk trots op om nu 
twee leden te hebben 
die deze onderscheiding 
hebben ontvangen. 
Want naast Inge is ook 
Jan Driessens de trotse 
bezitter van de 
Vrijwilligerspenning van 
de gemeente Laarbeek. 
Dat onderstreept nog 
maar eens dat Mixed 
een vereniging is waar 
vrijwilligers hoog in het 
vaandel staan. 

Even voorstellen....

Hallo badmintonners!
Mijn naam is Susan van der Horst en 
ik ben 19 jaar. Ik kom uit Boekel, 
waar ik nu nog een paar maandjes 
woon. Ik heb al eerder 
gebadmintond in Boekel, maar ik ben 
toen gestopt. Ik was toen twaalf  en 
had geen team meer om gezellig een 
balletje mee te slaan. Verder heb ik 
nog een aantal hobby’s die ik leuk 
vind om te doen; piano, toneel en 
presenteren. Ik heb voor Mixed 
gekozen omdat jullie enorm tof zijn!
Heel veel shuttles, Susan
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Trainingsschema senioren 2012-2013
Maand 20.30 - 21.30 uur 21.30 – 22.10 uur
September Team 1, 2, 3 en 4 Team 5, 6, 7 en 8
Oktober Team 5, 6, 7 en 8 Team 1, 2, 3 en 4
November Team 1, 2, 3 en 4 Team 5, 6, 7 en 8
December Team 5, 6, 7 en 8 Team 1, 2, 3 en 4
Januari Team 1, 2, 3 en 4 Team 5, 6, 7 en 8
Februari Team 5, 6, 7 en 8 Team 1, 2, 3 en 4
Maart Team 1, 2, 3 en 4 Team 5, 6, 7 en 8
April 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.

Graag wil ik iedereen enorm bedanken voor de 
felicitaties, kaartjes, mailtjes en SMS-jes die ik van 

jullie heb ontvangen voor het verkrijgen van de 
vrijwilligerspenning van de Gemeente Laarbeek. Het 

was voor mij totaal onverwacht en een hele grote 
verrassing. Iedereen bedankt voor de medewerking 

die ik overal gekregen heb van al deze jaren 
jeugdcommissie. Zonder alle medewerking van 

iedereen had ik het niet zo lang kunnen voorzetten. 
Nogmaals dank hiervoor.

 
Groetjes Inge
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Even voorstellen, mijn 
naam is Frans v 
Waardenburg, trainer.
Voor degene die het nog 
niet weten, in het 
dagelijks leven ben ik 
bezig met het maken 
van roestvaststalen 
producten. Ik heb daarbij 
de zorg over een klein 
productieteam.
Aankomend seizoen 
kom ik de trainingen 
verzorgen bij Mixed.,de 
club waar mijn passie 
voor badminton is 
ontstaan   …….. 
Een aantal jaren geleden 
ben ik in Son en Breugel  
begonnen met het 
begeleiden van de 
jeugd. En zoals ik de 
meeste dingen doe, 
moet dat wel 
onderbouwd gebeuren. 
Dus heb ik mijn diploma 
gehaald om ook daar de 
lessen goed te kunnen 
verzorgen. Ik heb op 
training bij Mixed 
aangegeven dat ik op 
mijn manier naar 
badminton kijk en dat ik 
er ook een volgorde aan 
verbind namelijk eerst 
de club dan het team, en 
als laatste .. jijzelf. Over 
jezelf ….

Van onze trainer

Ik zou heel graag een 
completere speler van 
je willen maken en 
samen met jou en je 
teamleden jullie 
doelstelling willen 
waarmaken.
Ik zou het fijn vinden als 
ik van jullie daarbij ook 
de nodige medewerking 
krijg, dit kan zijn door 
aanwezig te zijn bij de 
trainingen en wat net zo 
belangrijk is de nodige 
terugkoppeling geven, 
na de training. Dit kan in 
de kring of spreek me 
later persoonlijk aan.
Hiermee kan ik, naar 
wat mij goed lijkt, de 
nodige aanpassing 
doen voor een nog 
betere of effectievere 
manier van spelen.

Plezier in het spelletje 
badminton staat 
centraal. Ik vind dat je 
op een gezonde wijze 
kunt sporten, vol 
inspanning en 
ontspanning. Hierbij 
vind ik het belangrijk dat 
je je eigen lichaam goed 
verzorgd doormiddel 
van een goede warming 
up en niet te vergeten 
cooling down, zodat je 
blessurevrij kunt 
terugkijken op een 
geweldige avond   bad-
minton……. O ja, heb je 
nog vragen stel ze 
gerust, doe ik ook….

En hopelijk mag ik je op 
de training ontmoeten, 
tot dan.
  Frans
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Nieuwe puntentelling HBB 

Als het goed is word ik op 10 september a.s. gekozen als voorzitter van de 
Bonds Commissie Senioren (BCS). De BCS is verantwoordelijk voor alles wat 
met de competities binnen de HBB te maken heeft. Dus, de gewone 
competitie, de bekerwedstrijden, HBB toernooi.

Afgelopen jaar heb ik alvast een jaar mee gedraaid met de BCS. Mijn respect 
voor de mensen binnen deze commissie was al groot, maar is nog veel groter 
geworden. Het is een hele klus om een heel jaar lang alles goed te laten 
verlopen en om weer een nieuwe competitie in elkaar te zetten.

Maar liefst 106 teams spelen er mee. Vele van deze teams hebben een 
voorkeur opgegeven voor het spelen op woensdag of donderdag (of zondag). 
Maar liefst in 97% van de gevallen is men er in geslaagd om aan deze wensen 
te voldoen. Daarnaast is het programma weer handmatig in elkaar gezet 
waardoor de speelfrequentie ook veel beter is geworden. Voor dit alles 
verdient de BCS een groot compliment.

Verder gaan we dit jaar (hoogstwaarschijnlijk) werken met een nieuwe 
puntentelling. Kreeg je als team in het verleden 2 punten bij winst, 1 bij een 
gelijk spel en 0 bij verlies, nu gaat het als volgt:

Elk team krijgt een punt per gewonnen partij + 1 punt extra bij winst.
Voorbeeld:   
Uitslag 4-4, beide teams krijgen 4 punten (vroeger 1 punt)
Uitslag 5-3, winnende team krijgt 5 + 1 = 6 punten (vroeger 2 punten), 
verliezende team krijgt 3 punten (vroeger 0).

Reden van deze wijziging is heel eenvoudig. In het verleden was de wedstrijd 
bij een 5-0 stand eigenlijk al beslist, waardoor de laatste 3 partijen vaak een 
formaliteit waren. Nu zijn deze laatste partijen dus nog wel degelijk van belang, 
dit is in elk geval prettig voor degenen die deze partijen nog moeten spelen.

Groet,
Ruud Fransen 
V.C.L. BC Mixed
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Seniorencompetitie

TOPKLASSE HOOFDKLASSE I OVERGANGS-
KLASSE I

1e KLASSE I

Con Brio 1 Boemerang 1 BCAB 2 BC 85 1
Con Brio 2 Con Brio 3 BAKEL 2 Con Brio 6
BCV 1 Fair Play 1 Con Brio 5 Fair Play 3
Bakel 1 Mixed 2 Dommelen 1 Ganzeveer 3
Ganzeveer 1 Phoenix 1 Sm Bruang 2 Gemert 3
Gemert 1 Sm Bruang 1 Mixed 3 Hanevoet 3
Gemert 2 BCV 3 Mixed 4
Mixed 1 Phoenix 3

2e KLASSE II 3e KLASSE I 3e KLASSE II 4e KLASSE 1
BCAB 5 BCAB 6 Con Brio 10 Dommelen 3
Ganzeveer 4 Heiakker 3 Dommelen 2 Ganzeveer 7
Gemert 4 Mierlo 4 Ganzeveer 6 Mierlo 5
Hanevoet 6 Mixed 7 Gemert 7 Mixed 8
Mixed 5 Never Down 2 Heiakker 2 Netwerk 1
Phoenix 4 Rooise BC 3 Mixed 6 Phoenix 5
SRH 2 Someren 2 Sm Bruang 4 Someren 3

Wil je de indeling van de overige klasses zien, kijk dan op de HBB-website 
(www.hbbond.nl) of in het competitieboekje.
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Mascha 25 jaar lid
21 april 2012 was de 
heuglijke datum dat 
Mascha haar zilveren 
jubileum vierde als lid 
van BC Mixed. 
Een mooi moment om 
eens terug te kijken op 
haar carrière bij onze 
vereniging. 

Voor de mensen die 
jou niet kennen; stel 
jezelf kort even voor.
Mascha Hoeks, 33 jaar, 
geboren in Helmond 
(ziekenhuis), maar 
getogen in Beek en 
Donk. (Binnenkort) 
samenwonend met mijn 
vriend Chris. Ik werk 
alweer 9 jaar bij Govers 
Accountants in 
Eindhoven. 

Hoe ben je bij BC 
Mixed terecht 
gekomen?
Volgens mijn ouders 
wilde ik een sport gaan 
doen rond m’n achtste 
verjaardag, dus zijn we 
rond gaan kijken in Beek 
en Donk. Ik denk dat 
badminton me wel leuk 
leek (kan het me echt 
niet meer herinneren) en 
dat we daarom voor 
Mixed hebben gekozen.

Je bent ook jeugdlid 
geweest bij Mixed. 
Hoe heb je die periode 
ervaren?
Het begon meteen goed 
bij de jeugd, ik werd bij 
de deur liefdevol 
opgevangen door Jan 
en Sandra. Al vrij snel 
ging ik competitie spelen 
en ook toernooien. Bij 
één van de eerste 
clubkampioenschappen 
waar ik aan meedeed 
speelde ik als klein 
meiske met iemand die 
veel groter en sterker 
was dan ik waardoor ik 
meteen m’n eerste 
prijsje mee naar huis 
mocht nemen. Dat was 
natuurlijk heel erg leuk 
en stimuleerde om aan 
meer  toernooien mee te 
doen. Ik was behoorlijk 
fanatiek en ik herinner 
me heel veel gezellige 
zaterdagen en 
zondagen in diverse 
sporthallen, waar we 
met ons Mixed-clubje bij 
elkaar gingen zitten.

Wat vond je van de 
overgang van de jeugd 
naar de senioren?
Wij gingen met ons 
jeugdteam in zijn geheel 

over naar de senioren 
en gingen denk ik eerste 
klasse spelen. Het was 
leuk om dat eerste jaar 
nog in het team te 
blijven, daarna is 
iedereen zijn/haar eigen 
weg gegaan. Voor ons 
een prima overgang, al 
vonden het wel heel erg 
vervelend om te 
verliezen van 
55-plussers. 

Op dit moment speel 
je niet door een 
langdurige 
schouderblessure. 
Maar als je terug kijkt, 
wat is je mooiste 
herinnering uit je 
competitie/ beker 
carrière?
Er zijn een paar mooiste 
herinneringen, echt 
kiezen kan ik niet. De 
competitiejaren in de 
hoofdklasse, met heel 
gezellige teams en een 
paar kampioenschap-
pen, zijn voor mij een 
hoogtepunt . Het was 
altijd gezellig in de 
kantine, zeker toen we 
de bijzondere kwaliteiten 
van Flipje (die van de 
Betuwe) hadden 
ontdekt. Een ander 
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natuurlijk niet altijd, 
maar iedereen doet 
daar wel zijn best voor. 
De saamhorigheid en 
gezelligheid bij de 
jeugdkampen is daar 
een mooi voorbeeld 
van. 

Wat zijn wat jou betreft 
verbeterpunten voor 
BC Mixed?
Een moeilijke vraag, 
ook omdat ik zelf in het 
bestuur zit. Want als er 
verbeterpunten zijn 
moet je ze natuurlijk ook 
uitvoeren. Maar ik kan 
er natuurlijk wel iets 
over zeggen. Voor de 
toekomst van Mixed is 
het heel belangrijk dat 
we ons jeugdledenaantal 
weer op peil krijgen en 
dat onze oudste jeugd 
en jongste senioren 
over een aantal jaren 
als vrijwilliger binnen 
onze vereniging actief 
zijn. Dat is zo lang ik het 
me kan herinneren de 
basis voor een gezellig 
BC Mixed geweest en ik 
hoop dat dit in de 
toekomst zo blijft.

Er zijn bij Mixed veel 
vrijwilligers actief. 
Ben je zelf ook als 
vrijwilliger actief 

hoogtepunt is de 
bekerwinst, twee jaar op 
rij. We speelden het ene 
jaar met een heel ander 
team dan het andere 
jaar, en dan toch twee 
keer op rij winnen, heel 
speciaal. 

Wat beschouw je als 
een dieptepunt? 
Het badmintondiepte-
punt was voor mij de 
knieblessure die ik 
opliep toen ik mijn 
laatste jaren in de jeugd 
speelde. Tijdens de 
HBB-jeugdkampioen-
schappen had ik de kans 
om in de A kampioen te 
worden. Ik was toen 
bloedfanatiek en 
speelde ondanks de 
blessure door, ook toen 
ik bijna niet meer kon 
lopen. De laatste 
wedstrijd die ik speelde 
won ik nog, omdat ik zo 
boos was dat ik alles 
keihard afsmashte. 
Daarna vond Sandra het 
mooi geweest, het was 
niet meer verantwoord 
om verder te spelen. Ze 
had natuurlijk gelijk, 
maar ik wilde toen wel 
heel graag dat toernooi 
winnen. 
Dit valt natuurlijk in het 
niet bij het ziek worden 

en overlijden van Barry. 
Dat is voor mij meer een 
persoonlijk dieptepunt 
dan dat het met Mixed 
te maken heeft. Maar 
het badmintonplezier is 
daarna wel minder 
geworden. Het klopt 
voor mijn gevoel niet dat 
hij niet meer in de hal is 
als er op vrijdag 
gebadmintond wordt.

Wat spreekt je aan bij 
BC Mixed?
Wat mij het meest 
aanspreekt is de 
gezelligheid en het 
familiegevoel. We 
proberen alles samen 
op te lossen en met 
iedereen rekening te 
houden. Dat lukt 



14

(geweest) voor Mixed? 
Zo, ja in welke 
functie(s)?
In de tijd dat ik overstapte 
naar de senioren was 
het gebruikelijk dat een 
aantal ex-jeugdleden 
werd gevraagd om 
jeugdtraining te gaan 
geven. Ik begon dus, 
volgens mij samen met 
Inge, een groepje 
training te geven. In de 
jeugdcommissie ben ik 
later nog wat actiever 
geworden, ik heb een 
aantal jaren de 
jeugdtoernooien 
gecoördineerd en zit nu 
al een tijdje in de 
kampcommissie. Een 

paar jaar geleden ben ik 
per toeval in de 
toernooicommissie 
gerold en dat beviel 
goed, dus dat blijf ik 
voorlopig doen. Na een 
aantal jaren bestuurslid 
en vervolgens secretaris 
te zijn geweest ben ik nu 
penningmeester binnen 
het bestuur. 

Wil je tot slot nog iets 
kwijt wat niet in dit 
interview aan bod is 
gekomen?
Ik wilde bij de mooiste 
herinneringen hierboven 
ook iets schrijven over 
de vriendschappen die 
bij Mixed zijn ontstaan, 

maar dat had natuurlijk 
helemaal niks met 
competitie of beker te 
maken. Maar ik heb wel 
heel veel mooie 
herinneringen aan  
gezellige weekendjes/
dagjes met de 
barmaatjes en ook aan 
heel veel gezellige 
middagen en avonden 
met Thea. En die waren 
er nooit geweest als we 
niet allemaal bij Mixed 
hadden gebadmintond 
en gezellig aan de bar 
hadden zitten kletsen of 
samen in een team 
terecht waren gekomen.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
VrIjdAg 2 NOVEMBEr EN zAtErdAg 3 

NOVEMBEr
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Noortje 25 jaar lid, tijd 
voor een diepte-
interview

21 april 2012 was de 
heuglijke datum dat 
Noortje haar zilveren 
jubileum vierde als lid bij 
BC Mixed. 
Een mooi moment om 
eens terug te kijken op 
haar carrière bij onze 
vereniging. 

Voor de mensen die 
jou niet kennen; stel 
jezelf kort even voor.
Ik ben Noortje van den 
Eijnde, 35 jaar. Ik woon 
met Max en onze 
tweeling Janske en Max 
van bijna 2 in Gemert 
(geboren in Beek en 
Donk). Ik werk als 
communicatieadviseur 
bij de gemeente Leudal 
(Limburg) en naast dat ik 
al 25 jaar badminton, 
ben ik sinds kort 
verwoede pogingen aan 
het doen om regelmatig 
te gaan hardlopen.

Hoe ben je bij BC 
Mixed terecht 
gekomen?
Via ons ma, die toen ook 
lid was.

Je bent ook jeugdlid 
geweest bij Mixed. 
Hoe heb je die periode 
ervaren?
Ik weet nog dat ik begon 
en het geweldig vond 
dat ik meteen competitie 
mocht gaan spelen. Ik 
heb daarvoor bij tennis 
gezeten, maar daar was 
dat niet. Ik heb bij de 
jeugd veel plezier gehad 
en heel lang in een vast 
team gezeten met o.a. 
Inge, mijn neef Bas 
Smits en Egan van 
Doorn, waarmee we 
regelmatig kampioen 
zijn geworden. 

Wat vond je van de 
overgang van de jeugd 
naar de senioren?

Ik kan me dat eerlijk 
gezegd niet meer zo 
goed herinneren. Ik 
weet nog wel dat we 
heel lang een 
zondagteam zijn 
geweest omdat veel van 
ons studeerden.

Je speelt inmiddels al 
weer een groot aantal 
jaren in het eerste 
team. Wat is je mooiste 
herinnering uit je 
competitie/ beker 
carrière?
Dat is het winnen van de 
beker een paar jaar 
geleden door in de finale 
Con Brio 1 te verslaan. 
Iets wat ons nou al heel 
lang niet meer gelukt 
is….maar we gaan er 
ook dit jaar natuurlijk 
weer voor!
Wat beschouw je als 
een dieptepunt? 
Dan denk ik toch meteen 
weer aan het overlijden 
van Barry van 
Heerwaarden. Echt heel 
erg heftig vond en vind 
ik dat.

Wat spreekt je aan bij 
BC Mixed?
Ik vind het een gezellige 
club met een sterke 

Noortje 25 jaar bij de club
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groep vrijwilligers die de 
boel goed draaiende 
houden. Tegenwoordig 
niet altijd meer zo 
vanzelfsprekend. 
Daarnaast heb ik nog 
steeds veel plezier in het 
spelen van competitie 
met m’n teamgenoten 
van het eerste.

Wat zijn wat jou betreft 
verbeterpunten voor 
BC Mixed?
Niet zozeer een 
verbeterpunt voor 
Mixed, maar Ik hoop dat 
er wat meer 
doorstroming komt 
vanuit de jeugd, zodat 

we nog lange tijd op alle 
niveaus mee kunnen 
blijven doen.

Er zijn bij Mixed veel 
vrijwilligers actief. 
Ben je zelf ook als 
vrijwilliger actief 
(geweest) voor Mixed? 
Zo, ja in welke 
functie(s)?
Ik ben een tijdje trainer 
geweest van de kleinste 
jeugd, maar dat is 
alweer heel lang 
geleden. En daarna ben 
ik nog een aantal jaren 
lid geweest van de BAC.

Wil je tot slot nog iets 

kwijt wat niet in dit 
interview aan bod is 
gekomen?
Op naar de volgende 
25!

 Olympisch badminton
Zoals vooraf al verwacht 
werd, alle vijf gouden  
badmintonmedailles 
gingen naar China. 
In het herenenkelspel 
was het, de ook in 
Europa bekende Lin 
Dan die zijn titel 
prolongeerde. Hij won 
de finale van Lee Chong 
Wei (Maleisië) . Beide 
heren hebben vaker 
tegenover elkaar 
gestaan in een finale.  
Bij de dames won Li 
Xuerui van haar 
landgenote Wang Yihan.

Slechts drie van de 
vijftien prijzen bleven in 
Europa. Denemarken 
kwam verrassend in de 
herendubbel finale en 
veroverden daardoor 
zilver.  In het 
gemengddubbel 
wonnen Joachim 
Fischer en Christinna 
Pedersen brons. Ook 
was er brons voor het 
Russische dames-
dubbel. 
China had met 17 
deelnemers de grootste 
badmintondelegatie, 

gevolgd door Zuid Korea  
(12) en Japan (11).  
Totaal waren er 51 
landen 
vertegenwoordigd, 
waarvan 21 landen, 
waaronder Nederland 
met slechts één 
badmintonner(ster).  Het 
gehele 
badmintontoernooi 
bestond uit 172 spelers 
en speelsters.  Het 
toernooi bestond uit een 
voorronde en de 
winnaars daarvan 
gingen door naar de 
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achtste finale (de laatste 
zestien).

Van de Nederlandse, 
(van Chinese afkomst)  
Yao Jie, ( 20ste op de 
wereldranglijst) werd 
verwacht dat ze wel 
door de voorronde zou 
komen. Yao lootte niet 
ongunstig en kreeg  
Akvile Stapusaityte uit 
Litouwen en Ragna 
Ingolfsdottir uit IJsland 
als tegenstansters.  De 
Litouwse (de nummer 
94 van de wereld)  is in 
Nederland actief bij het 
Haarlemse BC 
Duinwijck. Yao Jie heeft 
de eerste wedstrijd 
tegen Stapusaityte 
soepel gewonnen. (21-
16, 21-7.)
Tegen Ingolfsdottir,  ( 
bezet de 81ste plaats) 
ging het wat moeizamer. 
De eerste game ging tot 
11-10 gelijk op; daarna 
pakte Jie met een 

tussensprint de winst. 
Die stijgende lijn kon ze 
in de tweede game niet 
doortrekken. maakte 
enkele mooie punten en 
plots had de IJslandse 
een gat van vier punten 
geslagen. Jie moest er 
voor knokken, maar het 
gat werd gedicht en op 
het vijfde matchpoint 
was het raak: 21-12, 25-
23. Yao Jie ging door 
naar de achtste finale. 
Haar tegenstandster 
werd de 22  jarige Sania 
Nehwal  uit India. 

Badmintonster Yao Jie 
is er niet in geslaagd 
zich voor de kwartfinales 
van het Olympisch 
toernooi te plaatsen. De 
35-jarige Utrechtse 
verloor met 14-21, 16-21 

van de Indiase (22). Jie 
kwam in de beginfase 
van beide games terug 
van een achterstand. In 
de eerste boog ze 0-2 
om in 3-2 en in de 
tweede werd het na 1-5 
zelfs 6-5, maar steeds 
stelde de mondiale 
nummer vijf met haar 
imponerende 
slagenarsenaal 
eenvoudig orde op 
zaken. Nehwal haalde 
door haar vierde zege in 
zes duels met Jie voor 
de tweede keer de 
kwartfinales bij de 
Spelen. Voor de 
Utrechtse Yao Jie het 
einde van de 
Olympische droom, 
vermoedelijk ook het 
einde van haar toch wel 
succesvolle 
badmintoncarrière. 
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Een Minimiks in 
september komt niet zo 
vaak voor. De reden is 
meestal dat de 
uitnodigingen voor de 
algemene ledenver-
gadering  daarin staan. 
Zo ook in september 
1987. Het waren, 
financieel gezien, goede 
tijden,  er stond  aan 
inkomsten 32.000 
gulden  op het financieel 
overzicht en aan 
uitgaven 27.000 gulden. 
De contributie leverde 
toen  bijna 18.000 
gulden op en de hoogste 
kostenpost was 
natuurlijk de zaalhuur. 
Die bedroeg toen 9400 
gulden. 

Ook interessant in deze 
uitgave van de Minimiks 
was het ledenbestand. 
De gemiddelde leeftijd 
toen was 23 jaar. Van de 
recreanten was dat 30 
jaar. BC Mixed had toen 
85 senioren en 43 
jeugdleden, waarvan 25 
pupillen (elf jaar of 
jonger). Het opkomst-
percentage was  ook 
erg hoog, bij de senioren 
stond dat op 70% en bij 
de jeugd zelfs op 85 %. 

Toch woonde slechts 
70% van de leden in 
Beek en Donk. Wel 
waren er toen al 
wachtlijsten. Bij de 
senioren stonden er  15 
en bij de jeugd 10 
namen op deze 
wachtlijst. 
Competitiespelers bij 
de senioren 44 
(waarvan 20 dames en 
24 heren), bij de jeugd 
22 (waarvan 9 meisjes 
en 13 jongens) . 
Daarnaast waren er nog 
18 pupillen en ook daar 
waren de jongens in de 
meerderheid. (10 
jongens en 8 meisjes). 
Recreanten, (of te wel 
leden die geen 
competitie speelden!) 
dames 18 en heren 23. 
Overigens kreeg deze 
groep toen training van 

naar Vivian Rebel en 
Marlie Smits 
(inderdaad tegenwoor-
dig heet ze Marlie 
Fransen!). Beide dames 
wonnen zes prijzen. 

In een verslag van de 
NSF was te lezen dat de 
badmintonbond  toen 
87.000 leden had. Dat 
was minder dan de 
korfbalbond met 88.000 
leden. Voetbal was ook 
toen nummer een met 
iets meer dan een 
miljoen leden. BNl  zou 
nu erg blij zijn met dat 
ledenaantal!

Uit “Invallen!” 
Hoe je het ook noemt: 
bejaarden, ouderen, 
senioren of mensen van 
de derde leeftijd, ze 
worden er toch niet 
jonger op!Mari vd Kerkhof. 

Ook de toernooi-
resultaten van het 
afgelopen seizoen 
kwamen ter 
sprake. Het blijkt 
dat Henry Gruyters 
de beste toernooi-
speler was, hij won 
tien prijzen. Bij de 
dames gingen de 
meeste prijzen 
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### OPROEP ###
Het zou leuk zijn als 
iedereen weer een 
berichtje achterlaat 
vanaf het vakantieadres!!
Prettige vakantie 
allemaal!
Ruud Fransen

Harrie en Pleunie 
Hierbij dan de eerste 
“vakantiegroet” ;) 
We zitten ondertussen al 
zo’n 3 weken in China en 
steken volgende week 
over naar Vietnam. We 
hebben het gisteren voor 
elkaar gekregen om een 
partijtje te badmintonnen 
met de Chinezen hier in 
Guiyang. Heel erg leuk! 
Al waren we wel de 
beste spelers in de hele 
sporthal, dus het mag 
dan een grote sport zijn, 
er lopen niet alleen maar 
toptalentjes rond hier...
Binnenkort hier een 
uitgebreider verhaal van 
op onze website: http://
www.opwereldreis.eu

Hoi Allemaal,
Groetjes uit een prachtig 
Porec. Heerlijk weer (31 
graden), heerlijk eten, 
koud bier.
Marlie, Ruud, Bas en 

Lieke

Hoi allemaal,
Hierbij een vakantie-
bericht. Gisterochtend 
om 5 uur vertrokken 
naar Zürich een vriend 
opzoeken. Heerlijk 
gezwommen in het 
meer en vernomen dat 
een dikke portemonnee 
nodig is in Zwitserland. 
Daarna doorgereden 
naar de volgende halte, 
namelijk pisa. Waar we 
twee nachten zullen 
verblijven in een hotel 
midden in piza in de 
centrale winkelstraat. 
Daarna gaan we verder 
reizen naar Toscane. 
Meer precies naar 
talamone.
Gr. R(uud(je)) en R

De traditie van 
vakantieberichten 
voortzettend...
Wij verblijven een 
midweekje in het 
Belgische 
Oostduinkerke. Voor 
wie het niet weet te 
liggen, vlak bij De 
Panne. Daar zijn we 
gisteren dan ook “even” 
naar Plopsaland 
geweest. Heerlijke 

achtbanen, draaimolen, 
autootjes, tractor rijden, 
jetski, noem maar op. 
De dag ging natuurlijk te 
snel voorbij.
Ondanks de 
voorspellingen hebben 
we gewoon lekker weer. 
Straks nog naar het 
strand, kijken of de 
vlieger het doet. En 
morgen weer terug naar 
huis, dan zit de vakantie 
er al weer op.
Groetjes,
Berton en de familie.

Groeten uit het mooie 
Kroatie.
We hebben al veel 
gezien hier in Kroatie; 
zon, zee, strand, 
Sebrenik, watervallen 
van krka, Trogir, Split en 
een fikse brand in de 
bergen. Verstaan doen 
we de mensen niet, 
maar mooi is het land 
wel. Morgen gaan we 
naar Dubrovnik.
Groeten,
Marlene en Rien

Gelezen op het gastenboek
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Komkommertijd

Ondertussen is het allemaal al weer voorbij. Wat gaat de tijd toch snel; zo is het 
vakantie en kun je zes weken achter elkaar niet badmintonnen en wordt in het 
nieuws van alles verzonnen om toch maar een vol programma in elkaar te zetten.
Een heerlijke tijd de komkommertijd!!! 
Lekker rustig op de weg, iedereen op vakantie en degene die niet op vakantie is 
gegaan heeft lekker kunnen genieten van veel sport. Het Nederlands elftal dat 
gefaald heeft. Dat te verklaren is. 
Als je alles op een rijtje zet, kun je toch ook niet presteren als je ver van waar je 
moet voetballen jezelf huisvest. Wie dat ooit verzonnen heeft moet zich diep 
schamen en dan nog niet over het temperatuur verschil te spreken. Had dan ook 
onze piet als assistent mee genomen daar had je ten minste nog wat aan gehad. 
Die had gewoon een acht voor het bbq weer gegeven en ze wisten genoeg. We 
moeten eerder vertrekken dan kunnen we wennen aan het weer dat is wat ze 
hadden moeten doen. Piet was de oplossing geweest!

We hebben ook nog kunnen genieten van onze held ten dam de enige Nederlander 
die presteert naar behoren en ja nu in de Vuelta doet hij het weer prima klasse 
Laurens petje af. Gelukkig pakken Robert en Bauke het nu ook goed op en hopen 
we op een betere prestatie van hen! Het vertrouwen is groot bij mij!
En niet te vergeten de Olympische Spelen in Londen. Wat geweldig die gouden, 
zilveren en bronzen medailles. Epke, Naomi, Marianne, Teun enz wat waren ze 
goed we kunnen trots zijn op ons landje het enige wat me mateloos heeft 
gefrustreerd is toch onze Oosterburen ze lagen vanaf het begin tot aan het eind in 
de weg. Voetbal, judo, beachvolleybal en hockey dit was jammer maar des te meer 
om volgende keren meer onze best te doen om de tij te keren.
De komkommers waren deze zomer groter dan ooit!

Hier dan nog een aantal tuin tips voor de maand september.
1. Pluk de komkommers die deze zomer volwassen zijn geworden. Dit omdat een 
komkommer lekker is bij sla of gewoon in plakjes te snijden bij een maaltijd. Op 
een broodje gezond doet de komkommer ook altijd wonderen.
2.De bladeren vallen weer van de boom. Zorg er voor dat ze verwijderd worden 
van het gras. (gras kan verstikken als het blad er op blijft liggen en er kunnen lelijke 
gele plekken op je mooie grasveldje komen)
3.Eind september is de ideale tijd om de planten te verplanten of om planten te 
planten. let op: nog geen bomen hier moet eerst het blad er vanaf zijn. 

Tuintip van Mark VAN DER mAAnd
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Yorg Peters   10-sep
Wendy Verbrugge  10-sep
Meike van Zutven  13-sep
Arend Luppens   18-sep
Loes Lahaije   19-sep
Ton Slaets   20-sep
Lieke Schepers   21-sep
Christ van den Hoogenhoff 22-sep
Josje Paulussen  22-sep
Tessa Spierings   24-sep
Olaf van Gelder   26-sep
Anne van de Laar  26-sep
Jeroen Lutterman  27-sep
Anne Slaets   27-sep
Dora Polman   1-okt
Laurens van Kilsdonk  6-okt
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Programma seniorencompetitie

12 september  Mierlo 5  Mixed 8
12 september  Mixed 5  Phoenix 4
12 september  Ganzeveer 1  Mixed 1
13 september  Heiakker 2  Mixed 6
19 september  Mixed 4  Phoenix 3
19 september  Sm Bruang 2  Mixed 3
20 september  Mierlo 4  Mixed 7
26 september  Mixed 8  Netwerk 1
26 september  Hanevoet 6  Mixed 5
27 september  Mixed 6  Sm Bruang 4
27 september Mixed 1  Con Brio 1
3 oktober Mixed 3  BCV 3
4 oktober Mixed 7  Never Down 2
4 oktober  Hanevoet 3  Mixed 4

Ik kan het rondje van de penningmeester 
niet vinden op de agenda
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Hallo jongens en meisjes.

Na een lange vakantie zijn we van start gegaan met een nieuw 
seizoen.
De trainingsgroepen zijn weer op nieuw ingedeeld en de 
trainingstijden zijn veranderd, 1 uur en 30 minuten wordt er nu 
getraind.
We hebben 5 nieuwe jeugdleden, in deze Minimiks stellen we er 4 
aan jullie voor. Het vijfde nieuwe lid is helaas wegens een 
blessure voor 4 weken uitgeschakeld, wie dit is zien jullie in de 
volgende minimiks. 
Verder natuurlijk weer de Mixedpen. Deze keer geschreven door 
Max van Riet. Max speelt inmiddels bij de senioren maar hij 
heeft toch nog een leuk stukje geschreven voor deze Kidszone, 
wie heeft Max aangewezen voor de volgende Mixedpen????
Ook in deze minimiks natuurlijk de foto’s van de jeugddag en de 
laatste trainingsavond van het vorige seizoen.

De competitie is helaas nog niet van start gegaan, daarom nog 
geen verhalen over de competitie. In de volgende Minimiks zullen 
we vast en zeker wel weer enkele competitie verslagen kunnen 
lezen. Heb je een leuk verslag geschreven lever dit dan in bij 
Marlie of  mail het even door naar het e-mail adres van de 
redactie. 

Op de puzzelpagina’s deze keer een beeldraadsel en een 
woordzoeker.
Probeer de puzzels  op te lossen en vergeet ze vooral niet in te 
sturen naar redactie@bcmixed.nl.
Misschien ben jij wel de volgende prijswinnaar.  

Veel kijk, lees- en puzzelplezier

Marlie Fransen



28

Gedragsregels competitie
Sportschoenen waar men buiten mee loopt, mogen niet in de hal worden 
gedragen. Ze moeten dus binnen in het kleedlokaal worden aangetrokken. 
Schoenen met zwarte zolen zijn ten strengste verboden, ook al geven ze geen 
strepen af. De beheerders zullen hierop streng toezien en iedereen met zwarte 
zolen de toegang tot de zaal verbieden.  
Eten en drinken is in de hal eigenlijk niet toegestaan, maar de beheerders laten 
dit oogluikend toe, zolang er geen rommel wordt gemaakt.  
Laat geen afval achter, ook niet onder de banken of in de hoeken. Er zijn 
voldoende afvalbakken om het afval in te doen, gebruik deze dus ook. Glas in 
de hal is gevaarlijk en daarom verboden, ook geen glazen flessen.  
Heb je gemorst met drinken, ruim dit dan direct op, je kunt bij de beheerder de 
nodige middelen hiervoor krijgen en hij helpt je mee met opruimen.  
De hal is alleen voor spelers, speelsters en hun begeleiders. Van alle andere 
personen wordt verwacht dat  zij plaatsnemen op de tribune. Laat na elke 
wedstrijd de hal netjes achter, dan mogen en kunnen we er nog lang gebruik 
van maken.  
Het is niet toegestaan banken en/of stoelen tussen de banen te plaatsen.  
Bij baan 6 mogen geen banken en stoelen langs de kant worden geplaatst.

Vrijdag 2 november 
   &    
zaterdag 3 november
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AB-klasse
Mixed 1
BCV 1
Bakel 1
Brabantia 1 
RBC 1
Mierlo 1

C-klasse
Mixed 2
BCAB 1
Con Brio 1
Con Brio 2
Gemert 1
Helden 1
Mierlo 2

E-klasse
Mixed 3
BCV’73 2
Con Brio 5
Gemert 2
Gemert 3
Mierlo 3

F-klasse
Mixed 4
Con Brio 6
Helden 2
Mierlo 4
Mierlo/Bakel 5
Phoenix 2

G-klasse
Mixed 5
Boemerang 1
Con Brio 7
Con Brio 8
Mierlo 6
Mierlo 7

P-klasse
Mixed 6
Mixed 7
Bakel 2
Mierlo 8
Mierlo 9

Zondag 30 september
9.30 Mixed 4 Con Brio 6
9.30 Mixed 6 Mixed 7
11.15 Mierlo 4 Mixed 4
11.15  Mierlo 9 Mixed 6
11.15 Mierlo 8 Mixed 7

Zondag 7 oktober
9.30 Mixed 2 Helden 1
9.30 Mixed 3 Mierlo 3
9.30 Boemerang 1 Mixed 5 
11.15 Con Brio 1 Mixed 2
11.15  Gemert 2 Mixed 3
11.15 Con Brio 7 Mixed 5

Indeling jeugdcompetitie

Programma jeugdcompetitie
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Ik ben Max van Riet, 16 jaar oud. Ik speel badminton 
bij de club Mixed. Ons hele gezin speelt badminton. 
Mijn zusje Veerle in mixed 1, ons pap Frank speelt 
geen competitie meer en ons mam speelt ook geen 
competitie, maar speelt wel bij Ganzenveer. Hoe ik 
in aanmerking kwam met badminton, kwam vooral 
door ons pap en mam. Ik heb eerst acht jaar 
gevoetbald, maar hier had ik geen tijd en zin meer 
in. Het was tijd voor iets nieuws, dat bleek later 
badminton te zijn. Nu speel ik al 5 a 6 jaar bij Mixed. 

Ik heb het er erg naar mijn zin. Altijd gezellig op de 
trainingen, en in de competitie ging het ook altijd wel 
goed. Dit jaar heb ik de overstap gemaakt naar de 
senioren. Waar ik erg uitkijk naar het komende 
seizoen, en hopen dat we natuurlijk kampioen 
worden. Behalve badminton vind ik voetbal ook heel 
erg leuk. Dit doe ik dan ook in mijn vrije tijd . Ik ben 
natuurlijk  voor PSV, en kijk dan ook altijd voetbal op 
tv. 

Ik zit op het Knippenbergcollege in 
Helmond in de vijfde klas van het vwo. In 
de winter ga ik graag naar Oostenrijk, 
want ik ski namelijk al 9 jaar en blijf het 
leuk vinden. Verder houd ik van uit eten 
gaan. Wij gaan graag wokken. Ik werk ook 
nog eens bij een restaurant, waar ik de 
afwas doe.

 

Calvin Bots
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Het nieuwe seizoen is 
weer begonnen en 
natuurlijk hebben we dan 
weer nieuwe leden.
We stellen ze even voor.

Bas Rooijackers
Bas is 14 jaar en zit op het 
Commanderij College in 
Beek en Donk. Hij zit in de 
derde klas van het 
VMBO-T. Zijn hobby’s zijn 
skateboarden en 
badminton. Hij vindt 
badminton heel leuk en 
gezellig, dit komt mede 
doordat hij veel vrienden 
heeft bij BC Mixed. 
(Sjoerd, Rens, Wessel, 
Luuk en Daan). Of  hij in 
de toekomst competitie wil 
gaan spelen weet hij nog 
niet, hij komt voornamelijk 
voor de gezelligheid. 

Vera v/d Crommenacker
Vera zit in groep 7 van de 
Muldershof in Beek en 
Donk, bij Meneer Dirk. 
Haar hobby’s zijn naast 
badminton, paardrijden en 
zwemmen. Voordat ze bij 

badminton kwam heeft ze 
tennis gespeeld, maar dit 
lukte niet zo goed omdat 
ze geen balgevoel had. Ze 
vindt badminton heel leuk 
en heeft na 3 keer spelen 
al een badminton 
vriendinnetje.(Kelly)

Noah Hollanders
Noah is 10 jaar en zit in 
groep 6 van basisschool 
de Raagten in Beek en 
Donk. Zijn juffen heten 
Nannie en Laura. Noah 
heeft al eerder bij BC 
Mixed gespeeld. Hij was 
gestopt omdat hij graag 
wilde voetballen en judoën, 
hier heeft hij spijt van en 
daarom is hij weer terug bij 
Mixed. Hij zou ook graag 
bij boksen gaan, maar dit 
vinden papa en mama niet 
goed. 
Noah heeft nog een 
broertje dat ook bij BC 
Mixed speelt. Michael 
speelt competitie en dat wil 
Noah ook graag. Ook zijn 
vader Rob Hollanders 
speelt sinds kort bij onze 

club. Noah houdt heel veel 
van dieren. 

Finn van de Wijdeven
Finn is het jongste nieuwe 
lid. Hij is 6 jaar en zit op 
basisschool Eerschot in 
Sint-Oedenrode.
Hij zit in groep 3 bij juf 
Rikie en juf Carla. Finn 
weet niet waarom hij is 
gaan badmintonnen  maar 
hij vindt het wel heel leuk 
en het gaat al heel goed. 
Hij heeft wel veel moeite 
met de opslag. Dat hij op 
badminton zit komt 
misschien wel door zijn 
vader en zijn broertje. Zijn 
vader Arne speelt al 
héééél lang badminton bij 
BC Mixed en ook zijn 
broertje Koss speelt hier 
competitie. Finn denkt dat 
zijn papa hem wel kan 
helpen met het leren van 
de opslag. 
Naast badminton zit Finn 
nog op zwemles. Hij is 
bezig voor zijn diploma A 
en heeft al 6 stickers. 

Onze nieuwe jeugdleden...
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O L R E I M B A D G M I C A S V
R H E E Z E N T N O N A C G R I
I A I T N A B A R B R H I O E J
J B V E R E R N D R T T D I P F
T L B I D E N O E S N E G R P E
V E I H M E M E T E G N N B E N
E K O E G M H E V A S E B N M T
N A O V E D B E N O R E R O J A
N B H L E A Z Z I E H E U C I C
L M E R R N E M M A O D A N A H
D N A R E V A O I S K E N B A T
A A I E E D S H M X I K G I R I
P E I E N N W O D R E V E N E G
R R R F A I R P L A Y D T R D O
D P H O E N I X N N E T W E R K
B O N N E D L E H T R E M E G D

ACHTSTEBARRIER
BAKEL
BOEMERANG
BRABANTIA
BRUANG
CARRE
CONBRIO
DE GANZEVEER

DE HEIAKKER
DE RAAIJMEPPERS
DE RAAP
DOMMELEN
DRIEENZEVENTIG
EINDHOVEN
FAIRPLAY

GEMERT
HANEVOET
HBB
HEEZE
HELDEN
MIERLO
MIXED

NETWERK
NEVERDOWN
PHOENIX
RIJTVEN
SOMEREN
SRH
VIJFEN-
TACHTIG

OPLOSSING: _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
            _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ 

Woordzoeker
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OPLOSSING: _______ ______
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Jeugdavond 22 juni

Het is alweer even geleden maar voor de vakantie op vrijdag 22 juni hebben 
we onze jeugddag gehad. Iedereen was uitgenodigd vanaf half 7 voor een ge-
zellige avond zonder racket. Wat we gingen doen was nog een verrassing. 
Om half 7 gingen we met zijn allen naar boven naar het vergaderzaaltje bij de 
kantine. Hier werd de groep in 4 groepen verdeeld en werd door Yvonne be-
kend gemaakt wat we gingen doen. Enkele leden van de jeugdcommissie had-
den een Quiz in elkaar gezet over sport. 
In elke ronde moest iemand uit de groep aan een rad draaien. Dit rad bestond 
uit 4 verschillende kleuren. Bij elke kleur hoorde een opdracht. De opdrachten 
waren: -het tekenen van een sport,-het uitbeelden van een sport, -het gorge-
len van een liedje en - een sportvraag. Tussen de rondes door werd er ge-
danst. 
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Het tekenen was best wel 
moeilijk, en het gorgelen 
van een liedje was heel 
grappig, je moest echt 
uitkijken dat je niet ver-
dronk. Het team van Wen-
dy won de Quiz en zij wer-
den beloond met een me-

de jeugdcommissie geze-
ten en heeft in al die jaren 
ontzettend veel werk ver-
richt voor de jeugd. We 
zullen haar missen. Om 
haar te bedanken kreeg ze 
een mooi fotoboek met 
allemaal foto’s van de af-

daille. Om 8 uur was het 
tijd voor een lekker ijsje en 
daarna hebben we met z’n 
allen afscheid genomen 
van Inge van Griensven. Ze 
werd door ons in het zon-
netje gezet. 
Inge heeft 22 jaar lang in 

gelopen 22 jaar.
Op het einde van de avond 
kregen we ook nog bezoek 
van de burgemeester.
Hij kwam speciaal voor 
Inge om haar te verrassen 
met de vrijwilligerspenning 
van Laarbeek. 

Het was een heel gezellige avond.   Marlie
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  MieCon-toernooi
- zondag 21 oktober in sporthal de Weijer
- van 9.00u tot ± 17.00u
- Zwitsers systeem
- A, B, C en P-klasse
- GD, HD, DD, HE en DE
- €5 voor één onderdeel, €8 voor twee en €11 voor drie onderdelen
- Inschrijven tot 28 september bij Marian vd Wildenberg of neem 
op vrijdag een envelop mee.

* Elke deelnemer krijgt van de organisatie een bon voor een brood-
je frikandel / kroket.*
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Foto van de maand

Mixedleden badmintonnen in Indonesië

De oplossing van de Rebus moet zijn: Badminton is een olympi-
sche sport die wordt gespeeld met racket en shuttle.

In deze Minimiks zijn de puzzels te vinden op pagina 33 en 35. 
Weet je welke twee sporten de letters vormen in de grijze vakjes 
van de sportpuzzel en wat er overblijft van de woordzoeker, stuur 

dan een mailtje naar redactie@bcmixed.nl

Oplossing puzzel vorige keer
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Even lachen met  Koss!
Een klein mannetje loopt 
een oud en bruin café 
binnen, achter in het 
café staat een tafel waar 
aan gepokerd wordt. Hij 
ziet drie mannen en een 
grote hond aan de tafel 
zitten. De mannen zijn 
netjes gekleed en de 
ene man is een bankier 
die veel met 
verzekeringen doet, de 
andere man is een 
consultant, en de derde 
man werkt bij een poker 
maatschappij. Als de 
man goed kijkt heeft de 
hond wat kaarten voor 
hem liggen. De hond 
speelt gewoon mee, en 
niemand is er verbaasd 
over. De man kan zich 
niet beheersen en maakt 
de opmerking: knap zeg 
van die hond! Dat hij kan 
pokeren, dat moet wel 
de slimste hond ter 
wereld zijn! De slimste? 
Haha wij zijn veel 
slimmer! Elke keer als 
de hond een goede 
hand krijg gaat hij 
kwispelen met zijn 
staart!

Papa, heb je het al 
gehoord dat de zoon 
van meneer Wauters 

veroordeeld is tot drie 
maanden gevangenis-
straf voor valsspelen?
Zie je wel! Ik heb je al 
vaker gezegd dat je 
moet ophouden met al 
dat pianogetingel!

Een meisje loopt met 
haar hond over straat.
Roept een vrouw 
opeens: “Weg met die 
hond!
Weg! Ik voel zo een vlo 
over mijn been kruipen!”
Het meisje trekt aan de 
riem van haar hond en 
roept geschrokken:
“Snel… Benno! Weg! 
Die dame zit onder de 
vlooien!”

Een Duitser, een Belg en 
een Nederlander gaan 
parachutespringen.De 
Duitser gaat eerst en 
trekt zijn parachute 
open. Dan springt de 
Belg. Ook de Belg zijn 
parachute gaat open. 
Dan springt de 
Nederlander. Hij trekt 
aan zijn parachute, maar 
die gaat niet open. Hij 
trekt vervolgens aan
de reserveparachu-
te, maar die gaat 
ook niet open. Met

een hoge snelheid
komt de Nederlander 
de Belg voorbij. De Belg 
gooit zijn parachute af 
en roept: “Wat?! Gaan 
we een wedstrijdje 
doen?!”

Een aap geeft een 
cadeau aan een ijsbeer.
Dus die ijsbeer maakt 
het pak open en er 
springt een kikker uit.
Vraagt die aap: “ben je 
geschrokken?”
“Hoe weet je dat?” 
vraagt die ijsbeer,
Zegt die aap: “je ziet 
wat wit!”

De buurman van Jantje 
gaat verhuizen en ziet 
hem sleuren met 
schilderijen. Jantje 
zegt” mooie schilderijen 
uit welke tijden komen 
ze?”. Antwoordt de 
buurman “uit de tijd dat 
ik geld had.”


