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MINIMIKS

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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Kampioen Mixed 5

De medewerkers aan deze Minimiks:
Jan Driessens, Rien van Kessel, Ruud
Fransen, Robin Slaets, Ton Slaets
e. v. a.
In deze Minimiks worden
foto’s gebruikt die gemaakt zijn door Jeroen
de Kort
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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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Gestopt:
Wouter van Haperen
Patricia van Wanrooij

Van NSL naar SL:
Tom de Jong
Nieuw:
Bas Rooijakkers
Van SL naar NSL:
Harrie vd Vegt
Yvonne de Jong
Anita de Jong

Ledenbestand
Dames Heren

Jongens Meisjes

Jeugd

30

33

Totaal
63

Senioren

46

58

104

Ereleden

1

5

6

Totaal

47

63

30

33

		Agenda
22 juni 		
29 juni		
17 augustus
24 augustus

Activiteit jeugd
Laatste speelavond
Eerste speelavond
Eerste training nieuw seizoen
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Van de redactie...
Beste lezers,
Welkom in juni. Bij onze bijna laatste speelavond dit sizoen.
Bedankt dat je deze Minimiks wilt lezen. Een clubblad voor en vooral door onze
eigen leden.
Ik kan me nog herinneren hoe blij ik altijd was wanneer ik vroeger de Minimiks
van de tafel plukte (toen nog een rode kaft). Soms kwam het voor dat ik door
studieperikelen mijn miksje niet kon ophalen. Maar dan was daar altijd vriend
Jan die hem bij me op de baan afleverde. Wat een service.
Ik heb de Minimiks een aantal jaar moeten missen (doordat ik NSL werd en doordat ik zelf voorzitter werd bij een andere badmintonclub).
Gelukkig bestaat al een tijd het internet. Met daarop een prachtige website van
BC Mixed. En daar vindt de lezer een digitale Minimiks. Dat is een mooi alternatief voor niet leden.
Zelf vind ik de gedrukte versie het fijnst. Mijn kinderen trouwens ook, want dan
kunnen ze om de beurt in de auto al moppen aan elkaar voorlezen. En alledrie
kunnen ze de puzzles proberen op te lossen.
Wat mij betreft gaan we nog heel lang door met de gedrukte Minimiks. En ik
hoop dat al onze leden plezier blijven beleven aan het lezen.
Helaas blijft er regelmatig een stapeltje miksen liggen. Volgend seizoen willen
we eens kijken hoe dat komt. Misschien dat sommige mensen liever digitaal dan
in de non-digitale versie lezen. Dat kan ook. Scheelt weer een gedrukte versie.
Sowieso staan we enorm open voor suggesties over wat we kunnen doen om de
Minimiks nog aantrekkelijker te maken. Misschien thema’s, meer foto’s, meer
teksten, meer jeugd, meer recreanten, meer niet-badminton verhalen, meer.........
Wij horen het graag.
We gaan nu langzaamaan de vakantie in. Blijf gezond, geniet van het (hopelijk
goede) weer en hou vol! We kunnen snel weer aan t badminton.
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Van jullie voorzitter
Het einde van de competitie is een feit. Met de afsluitende huldigingsdag voor jeugd en senioren en de finale van de bekerwedstijden op zondag 3 juni jl. is het seizoen 2011-2012 voor bijna alle
teams afgesloten. Bijna, want…(lees verder bij de volgende drie
puntjes)
Bij de jeugd werd Mixed 3 gehuldigd en bij de senioren Mixed 4
en 5. En met twee finale plaatsen in de bekerwedstrijden heeft
Mixed dit jaar een prima prestatie geleverd. Helaas konden beide
Mixed teams de overwinning niet grijpen.
…voor Mixed 1 was de afsluiting van het seizoen deelname aan
de Brabantse Team Kampioenschappenop zondag 10 juni jl.
Hierin spelen de vier bonden die in Brabant actief zijn met ieder
twee teams tegen elkaar. Bakel en Mixed waren de vertegenwoordigers van de HBB. Na een lange en zware dag hebben Ellen, Astrid, Stan en René de titel Brabants Team Kampioen in de
wacht gesleept. HULDE!!!
Op naar volgend seizoen. Het laatste seizoen in sporthal d’n Ekker en zoals het er nu naar uitziet ook in de Cityhal. Alleen om die
reden wordt het al een bijzonder seizoen. Wie weet wat het ons
nog meer biedt.
Ton Slaets
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Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C. Mixed d.d. 9 mei 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 20.10 uur.
2. Ingekomen en uitgegane
stukken
Ingekomen:
• Uitnodiging voor de Brabantse
teamkampioenschappen op 10 Juni in de
City. Ton geeft het aantal
personen door.
• Mail Lianne Swinkels van
Ganzeveer betreffende het
Laarbeek toernooi.
Uitgegaan:
• Niets
3. Notulen bestuursvergadering d.d. 17 April 2012
De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4. Financiën
• Om duidelijkheid te krijgen
omtrent de zaalhuur in de
nieuwe sporthal en om tegelijk aan te geven dat wij een
verhoging daarvan niet op
zijn plaats
vinden, stelt Ton een brief op
die naar B en W gestuurd zal
worden.
5. Ledenbestand
• Gestopt: Wouter van Haperen en Patricia van Wanrooij.

• Van NSL naar SL: Tom de
Jong.
• Van SL naar NSL: Harrie
van de Vegt, Yvonne de
Jong en Anita de Jong.
• Nieuw: Bas Rooijakkers.
• Concept van de nieuwe
flyer is klaar.
6. Commissies
Recr. –Niets.
JC: -Ton mailt de jeugdbegeleiders betreffende de
presentatie van de fysio op
25 Mei.
TC: -Husseltoernooi gepland op 11 Mei. De bedoeling is om er dit seizoen nog
een te organiseren.
-De uitnodiging voor de
clubkampioenschappen
voorbereid ivm. de aanstaande afwezigheid van
Harrie. Deze zijn op vrijdag
16 en zondag 18 November.
-Verder moeten de opgave
formulieren voor de mixed
grill, de feestavond en
de ALV nog worden voorbereid.
WEBSITE: -De ”to do list” is
besproken en bijgewerkt.
-De indeling van de homepage gaat veranderen, er
komen rolmenu’s en de
buttons onderaan vervallen.
De lay-out verandert niet,
alleen de indeling.

BADM I NTONCLUB

BEEK EN DONK

-De mixed manager verdient vervolg.
-De mixed poll komt terug.
7. Nieuwe sporthal
- Ruud is bij de presentatie
van de nieuwe sporthal in
Helmond geweest. Dat zag
er veelbelovend uit, voor het
seizoen 2013-2014 zou
deze klaar moeten zijn.
8. Rondvraag
-Stan: Er moeten nog voorbereidingen worden getroffen voor onze stand op 27
mei. We hebben echter nog
niets van de organisatie gehoord. Gert probeert duidelijkheid te krijgen. We spreken dan op een vrijdagavond verder alles af.
-Anja: Wendy en Marieke
hebben de kast opgeruimd.
Daar lag van alles in wat
er niet in thuis hoort. Een
stukje in de Minimiks helpt
wellicht om dit in de toekomst te voorkomen.
-De volgende vergadering is
op donderdag 14 juni bij
Gert.
9. Sluiting
Ton sluit de vergadering om
22.40 uur.
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Nacompetitie tegen RBC
Zomaar een woensdagavond. Sint-Oedenrode. Thuisland van uw
verslaggever. In een sporthal in de wijk de Kienehoef. 6 badmintonbanen.
Een heleboel blauwe Mixedshirts.
Mixedshirts? Jazekers.
RBC (Rooise BadmintonClub) speelt vanaf volgend seizoen bij de HBB.
Na jaren NBB (nu Badminton Nederland) heeft de club een stap gemaakt
naar het centraal spelen in Helmond.
RBC heeft contact gelegd met ons bestuur en gevraagd om een
uitwisseling. Andere verenigingen gaven helaas niet thuis, maar wij
natuurlijk wel. Een setje met het creme de la creme, chrome de la chrome,
croupe de la croupe, crime de la crime werd afgevaardigd.
Van alles wat. Hoofdklasse werk Jan, degradanten Paul, Sabitri Marieke
en Remies, bijna gepromoveerde Angela, dubbel kampioen Dorien en
enkel kampioenen Dn Deem en ondergetekende.
Samen met een RBC vertegenwoordiger werden wedstrijden ingezet.
Helaas waren er maar 10 Rooienaren aanwezig. Hoofdklasse tot
recreant. De beide hoofdklassedames waren er in iedergeval samen met
1 hoofdklasse heer. Jan werd tactisch tegen deze heer ingezet.
Er werd flink gespeeld en gezweet. Bijna alle wedstrijden werden door
uw Mixers gewonnen. We speelden van half negen tot half elf en daarna
nog anderhalf uur aan de bar en het tafelvoetbalspel.
Het was een leuke avond en we werden enthousiast begroet door onze
nieuwe vrienden. Wel heel erg vervelend was dat onze Dorien in een
damesenkel haar eigen damesenkel omklapte. Ik hoop dat het nu weer
wat beter met haar gaat.
Er is een grote kans dat we RBC in de competitie gaan tegenkomen.
Deze kennismaking helpt voor hen om zich welkom te voelen.
Mixers: van harte dank namens mijn stadsgenoten uit Rooi
Arne
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Leuke ontdekking in de geschiedenis
Momenteel ben ik bezig het archief van Mixed door te spitten vanwege het opnieuw
schrijven van de geschiedenis van Mixed.
Eerder al kwam ik ‘de kist van Mixed’ tegen in de Mixedverslagen. Een kist die in de
beginjaren werd gebruikt voor het opbergen van de badmintonnetten en lampen
waarmee de banen werden verlicht. Later bleek dat deze kist bewaard is gebleven en
een mooi aandenken vormt aan het roemruchte begin van onze vereniging.
Ook een mooie ontdekking zijn een paar begrotingen uit de begintijd, waaronder de
‘eerste’ begroting van Mixed. Deze vond ik zo maar tussen andere financiële stukken
in het archief. Het betreft onder andere een ‘kasverslag’ vanaf 1 januari tot en met 31
juli 1962. Het geeft een totaal aan van ƒ 355,20 met een tekort van ƒ 35,07. Erg
bijzonder dat deze begrotingen niet eerder zijn ontdekt. Zelfs voor Jan Driessens was
dit nieuw.

Verder heb ik correspondentie gevonden tussen de oprichters Leo Prüst, Louis van
Gestel en Mixed, en zodoende ook hun handtekeningen. Zeldzaam, want er zijn tot nu
toe niet meer handschriften van deze oprichters gevonden. Wel van de derde
oprichter, Joop Kerkhof. Hij was langer lid van Mixed.
Genoemde zaken zullen in
de nieuwe geschiedenis van
Mixed worden verwerkt.
Rien
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Superslagerij Brouwers

Superslagerij Brouwers is al jarenlang een begrip in
Laarbeek en omstreken, het begon allemaal in 1919
in Gemert. In 1967 kwam er aan de Smalleweg in
Beek en Donk een winkel. Dit werd later Superslagerij
Brouwers. In 1995 heeft de slagerij de laatste grote
verbouwing gehad, en is verbouwd tot de winkel
zoals we die vandaag de dag kennen. Gerard is ook
daar de worstmakerij blijven behartigen, in al die
jaren heeft hij vele prijzen gewonnen in zijn
vakgebied, met als hoogtepunt de huldiging van
beste patémaker van Nederland in 1980.Door het
aanbieden van een vers en ambachtelijk product
met eigen receptuur en smaak staat hij in de
omgeving nog steeds bekend als een “super” slager.
Superslagerij Brouwers staat ook bekend om
zijn goede kwaliteit vlees, salades en sausen
voor Barbecues en Gourmet. Als Badminton
Club Mixed maken we hier graag gebruik van
tijdens onze jaarlijkse BACBQ / MIXEDGRILL
maar ook op de laatste speelavond van het
seizoen mogen we genieten van diverse
producten die door Superslagerij Brouwers
worden bereid.
Via deze weg willen we Superslagerij Brouwers
heel hartelijke bedanken voor hun bijdrage om
van deze twee avonden, maar soms ook andere
activiteiten, een succes te maken.
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Presentatie blessurepreventie
Vrijdag 25 mei jl. hebben
bijna alle jeugdbegeleiders
een presentatie bijgewoond in het vergaderlokaal van sporthal d’n
Ekker. Onderwerp: blessurepreventie. Deze presentatie werd verzorgd door
Elise
Bruurs.
Zij
is
fysiotherapeut
en
bewegingswetenschapper
en werkt in de praktijk van
Harry Mommers in Beek
en Donk, Het Fysiopunt
Laarbeek.
Elise is via Dora Polman bij
onze vereniging terecht
gekomen. De aanleiding
om
een
dergelijke
presentatie te geven is
gelegen in het feit dat uit
onderzoek blijkt dat veel
blessures in het algemeen
voorkomen kunnen worden
door
bij
de
training
aandacht te schenken aan
bepaalde zaken. Denk
hierbij aan een goede
warming-up
en
het
(onbewust) trainen van
bepaalde spiergroepen om

de algehele fitheid van het
lichaam op een zo hoog
mogelijk niveau te krijgen.
Want
dat
is
het
uitgangspunt: een lichaam
in goede conditie verkleint
de kans op blessures.
In de presentatie geeft
Elise aan dat er specifiek
bij badminton vijf blessures
zijn die relatief veel
voorkomen,
namelijk
enkelverzwikking, achillespeesontsteking, tenniselleboog, schouder en
knie
Door het versterken en fit
houden van je lichaam kun
je ervoor zorgen dat de
kans op één van deze
blessures wordt beperkt.
Aan de hand van een
aantal voorbeelden gaf
Elise aan hoe we dit als
jeugdbegeleiders zouden
kunnen toepassen in een
training.
Wat
heel
belangrijk is, is de jeugd
aanleren dat een goede
warming-up en cooling
down standaard onderdeel
zijn van een training en
een wedstrijd.
Als er dan toch een
blessure optreedt dan
kunnen zich twee situaties
voordoen.
Een
acute
blessure en een blessure
door overbelasting. Bij een
acute blessure is het

belangrijk om meteen het
RICE principe toe te
passen: R van Rest, I van
Ice, C van Compression, E
van Elevation. Dus goed
rusten,
zorgen
voor
genoeg koeling, zo nodig
een drukverband aanleggen en omhoog zitten.
Uiteraard
is
medisch
advies dan zeer gewenst.
Bij een blessure door
overbelasting is ook rust
van wezenlijk belang. Te
snel weer belasten kan
leiden tot een chronische
blessure.
Het
was
een
zeer
interessante presentatie
die wellicht nog vervolg
gaat krijgen. Ik wil langs
deze weg nogmaals Elise
bedanken.
Ton Slaets
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Mixed 5 kampioen!
In hun laatste wedstrijd van het seizoen werd ons Mixed 5 team kampioen.
Gekscherend werd door uw verslaggever het team al omgedoopt tot team
Lahaije.
1
2
3
1
2
3

M
M
M
V
V
V

10870
10882
10932
10888
10812
10897

Ruud Rooijakkers
E
Tim Lahaije		F
Gert Lahaije		G
Dorien Maas		F
Yvonne Lahaije		 E
Loes Lahaije		F

54%
50%
30%
72%
75%
0%

Maar daarmee zouden we Ruud en Dorien te kort doen.
Men startte voortvarend in de competitie met een 6-2 en 5-3 winst. Gemert
bleek en serieuze opponent want van dat team werd tweemaal verloren met
5-3. Echter het Gemert team speelde driemaal gelijk en verloor zelf drie
wedstrijden in de competitie. Nee uiteindelijke bleek SRH de mede kandidaat
voor de titel. Het toeval wil dat juist de wedstrijd tegen SRH uit het regulier
schema moest worden gehaald en achteraan weer bijgeplaatst zodat ons
Mixed team de laatste twee wedstijden tegn de medekandidaat moest spelen.
De eerste van die twe wedstrijden eindigde in een 5-3 eindstand voor Mixed.
Na een 2-3 achterstand won Mixed de laatste 3 singles op een rij.
Voor de tweede wedstrijd was een gelijkspel al voldoende. Het werd een 6-2
overwinning en daarmee was Mixed 5 een hele mooie en terechte kampioen in
de 2e klasse. Een dikke proficiat!
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Ruud en Lisa in top 12 beste spelers
Sinds een jaar houdt het HBB-competitieprogramma bij hoe onze spelers scoren. Van
alle gespeelde wedstrijden wordt bijgehouden wat er wordt gewonnen of verloren op
individuele basis. Er zijn 12 spelers die geen enkele wedstrijd hebben verloren. Bij die
12 vinden we 2 Mixedspelers. De HBB geeft een zwaarder gewicht aan de eerste singles
dan aan de tweede. Als gevolg daarvan wordt een scoringspercentage bepaald wat
feitelijk afwijkt van werkelijke winstpartijen. Dat heeft een rare concequentie als je kijkt
naar plaats 4 tot en met 6. Ruud (op nummer 7) wint meer partijen dan de spelers 4-6.
Maar door de regel op de 2e HE staat hij op een zevende plek. 17 wedstrijden gespeeld,
17 gewonnen. Knap gedaan Ruud. Ook Lisa staat op 100% gewonnen wedstrijden. Ze
heeft er niet zoveel gespeeld, maar toch. Gewonnen is gewonnen.
Ook enorm knap: Miriam van de Berg speelt 42(!) wedstrijden en wint ze allemaal.
De top 12 competitiespelers
#
Club		
Naam		
Classificatie Partijen %
1
Con Brio		
Mirjam van de Berg
A
42/42
100%
2
BC Bakel
Corry Hoogendoorn
G
23/23 100%
3
Brabantia
Martine Muller		
C
18/18
100%
4
Sm Bruang
Vincent Low		
C
4/4
100%
5
Sm Bruang
Peter Ouèndag		
F
2/2
100%
6
Fair Play		
Nellie Peels		
F
1/1
100%		
7
Mixed		Ruud Fransen		D
17/17
98%
8
BC Bakel
Ida Rutten		
H
17/17
98%
9
BC Bakel
Karin Lenssen		
H
5/5
96%
10
Con Brio		
Imke Vliegenberg		
C
3/3
93%
11
Someren
Nina Lemmen		
H
3/3
93%
12
Mixed		
Lisa van Vijfeijken
H
2/2
90%
Hoe doen onze andere Mixed spelers het? Wel hieronder staan alle 53
competitiespelers. Leuk detail voor de familieperikelen van onze voorzitter: Toon
speelt 7% beter dan Ton:
#
Naam				 Scoringspercentage
1
Ruud Fransen		17/17		98%
2
Lisa van Vijfeijken
2/2		
90%
3
Deany Muller		10/11		90%
4
Anniek van Leuken
30/33		
84%
5
Roger van Lieshout
10/12		
83%
6
Martijn van Oeffel		
16/18		
80%
7
Angela van Gelder
29/36		
80%
8
Marlie Fransen		15/19		77%
9
Yvonne Lahaije		27/33		75%
10
Ellen Kuhn-Manders
19/24		
75%
11
Arne van de Wijdeven
9/12		
73%
12
Dorien Maas		24/33		72%
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#
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Naam				Scoringspercentage
Harrie van der Vegt
20/29		
66%
Yvonne de Jong		
10/15		
66%
Pleunie Verbon		9/13		64%
Fabian Briels		18/26		63%
Jan de Jong		
22/32		
63%
Inge van Griensven
13/20		
63%
Peter van Leuken		
20/30		
62%
Stan van der Heijden
25/39		
61%
Johnny Muller		2/3		60%
Maarten Maas		14/23		60%
Theo de Jong		
7/12		
58%
Annie Boetzkes		18/31		58%
Marije Daems		11/19		57%
Ruud Rooijakkers		17/31		54%
Dora Polman		20/37		52%
Betsie van Hooff		
13/24		
51%
Ruud van Kilsdonk
18/35		
51%
Tim Lahaije		13/24		50%
Rene Schepers		18/36		50%
Toon Boetzkes		
1/2		
50%
Karlijn Lahaije		10/19		48%
Anita de Jong		
3/6		
46%
Martin Kuijpers		12/24		45%
Noortje van den Eijnde
10/21		
44%
Toon Slaets		
7/15		
42%
Jan van Hees
4/9		
42%
Anja Beekmans		11/26		42%
Maridy Daems		10/24		40%
Paul van der Vegt		
8/20		
40%
Ilse Lahaije		
6/15		
40%
Tonny Snijders		
9/23		
39%
Tine van Lieshout		
6/15		
38%
Ton Slaets		
5/14		
35%
Gert Lahaije		
4/11		
30%
Theo Mouris		
7/27		
25%
Marieke van Berlo
6/26		
21%
Gijs van Berlo		
5/23		
21%
Remy Wieland		
6/27		
20%
Sabitri Heesakkers
5/29		
17%
Monika Slaets		
0/6		
0%
Wouter van Haperen
0/8		
0%
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Eindstand seniorencompetitie
Topklasse
1 Con Brio 1
14-28
2 Gemert 1 	
14-21
3 Mixed 1 	
14-18
4 BC Bakel 1 	
14-18
5 Con Brio 2 	
14-12
6 BCV 1 	
14-7
7 Gemert 2 	
14-6
8 Sm Bruang 1 14-2
			
Hoofdklasse
1 Ganzeveer 1 16-30
2 Mierlo 1 	
16-27
3 Mixed 2 	
16-19
4 Phoenix 1 	
16-18
5 Fair Play 1 	
16-14
6 Hanevoet 1 	 16-11
7 Con Brio 3 	
16-11
8 BC Bakel 2 	
16-8
9 BCAB 1
16-6
			
Overgangsklasse-II
1 Boemerang 1 12-19
2 Phoenix 2 	
12-15
3 Brabantia 2 	 12-14
4 Ganzeveer 2 	 12-13
5 Con Brio 4 	
12-10
6 Sm Bruang 2 	 12-10
7 Mixed 3 	
12-3
			
1e klasse-II
1 Mixed 4
12-22
2 Con Brio 7 	
12-19
3 Ganzeveer 3 	 12-13
4 Eindhoven 1 	 12-13
5 Hanevoet 4 	 12-10
6 Heeze 1 	
12-5
7 Mierlo 2
12-2
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2e klasse-II
1 Mixed 5
12-20
2 SRH 2 	
12-17
3 Gemert 4 	
12-15
4 Heiakker 1 	
12-12
5 Con Brio 9 	
12-10
6 Hanevoet 6 	 12-5
7 Phoenix 4
12-5
			
3e klasse-I
1 Gemert 6
12-20
2 Mixed 6 	
12-19
3 Dommelen 2 	 12-16
4 BCAB 5 	
12-11
5 BC 85 2 	
12-8
6 Never Down 2 	 12-6
7 Mierlo 4 	
12-4
			
3e klasse-III
1 BCAB 4 	
12-22
2 Rijtven 1 	
12-18
3 Ganzeveer 5 	 12-18
4 Mixed 7 	
12-11
5 Con Brio 10 	 12-9
6 Gemert 8 	
12-4
7 Dommelen 3 12-2
			
4e klasse-II
1 Ganzeveer 8 14-24
2 Someren 2 	
14-24
3 Heiakker 3 	
14-20
4 Mixed 8 	
14-14
5 BC 85 3 	
14-12
6 Hanevoet 8 	 14-12
7 Boemerang 3 	 14-4
8 Eindhoven 4 	 14-2
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Training seizoen 2012-2013
Op vrijdag 17 augustus is de eerste speelavond van het nieuwe
seizoen.
De trainingen, die dit jaar worden verzorgd door Frans van
Waardenburg, starten op vrijdag 24 augustus.
Normaal gesproken zou er dan op 31 augustus (laatste vrijdag van de
maand) vrijspelen zijn maar omdat de trainingen dan nog maar net
begonnen zijn wordt er op deze avond toch getraind.
De indeling van de trainingsgroepen is als volgt:
Team 1, 2, 3 en 4 trainen samen en team 5, 6, 7 en 8 trainen samen.
Voor de eerste maand is de volgende indeling gemaakt:
Augustus
20:30 tot 21:30 uur: Team 1, 2, 3 en 4
		
21:30 tot 22:10 uur: Team 5, 6, 7 en 8
In de maanden erna wordt steeds gewisseld.

bespannen, reparatie
en verkoop van rackets
Theo de Jong
de Hazelaar 23
5741 DR
Beek en Donk
0492 461997
06-39569703
t.jong26@chello.nl
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Foto’s huldiging senioren

De foto’s zijn gemaakt door Jeroen de Kort
17

Veerle van Riet		
18-jun
Robin Slaets		
18-jun
Deany Muller		
20-jun
Monika Slaets		
22-jun
Willem Aarts		
25-jun
Ruud van Kilsdonk
27-jun
Toon Smits		
27-jun
Marieke van Turnhout-van Berlo		
			1-jul
Luuk Jonkers		
3-jul
Veerle van Schaijk
4-jul
Koss vd Wijdeven		
4-jul
Theo de Jong		
5-jul
Mari Donkers		
6-jul
Anniek van Leuken
6-jul
Johnny Muller		
7-jul
Sharon Hellings		
9-jul
Martin Kuijpers		
9-jul
TonnySnijders		
11-jul
Inge van Griensven
13-jul
Peter van Leuken		
13-jul
Tine van Lieshout		
13-jul
Elwin Wagelmans
13-jul
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Andrew Bots		
Bas Gerrits		
Pleun Schenk		
Gijs van Berlo		
Dick Paulussen		
Rene Schepers		
Susan van der Horst
Floor Swinkels		
Nol Spierings		
Yvonne Lahaije		
Koen Breijnaerts		
Ad Breijnaerts		
Han van Oirschot		
Wessel Bouwmans
Lieke Fransen		
Joop Kerkhof		
Anne Meulensteen
Luc Musters		
Ties Oosthoek		
Angela van Gelder
Paul Beekman		
Anja Beekmans		
Astrid Bijsterveld		
Ferry Tabor		
Gijs Spierings		

14-jul
14-jul
19-jul
22-jul
25-jul
25-jul
28-jul
28-jul
29-jul
2-aug
3-aug
3-aug
4-aug
6-aug
6-aug
7-aug
8-aug
10-aug
12-aug
14-aug
15-aug
17-aug
17-aug
18-aug
23-aug

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Het juni/juli nummer van
1987 telde 32 pagina’s,
natuurlijk
zonder
competitie uitslagen. Wel
werden
de
nieuwe
seniorenteams
bekend
gemaakt
door
de
spelersraad. Totaal acht
teams, onder gebracht in
hoofd-, overgangs-, eerste
en tweede klasse en drie
keer vierde klasse. Van de
45 competitiespelers van
toen zijn er nog 17 mensen
die nog steeds lid zijn van
BC Mixed. Echter maar zes
leden uit die groep spelen
nog steeds competitie.
Veel “informatie” in deze
Minimiks, waaronder ”De
waarde van de Sport”.
Opvallend slot aan dat
relaas: “Sport is er voor de
mens en de mens niet voor
de sport!”
Verder was er een artikel
gewijd aan Sport en
voeding. In 1987 bleek
zwemmen
de
meest
beoefende sport te zijn,
gevolgd door hardlopen.
Ook triatlon kwam toen in
opkomst, de combinatie
van zwemmen lopen en
fietsen. Er werden in dat
jaar al meer dan honderd
triatlons georganiseerd.
Over
eten:
bij
de
recreatiesport is er geen

extra voeding nodig, dus
ook
geen
(dure)
energiedrankjes.
Voor de jeugd werden er
clubkampioenschappen
georganiseerd.
Veertig
kinderen streden in twee
klassen om de prijzen. De
clubkampioenen van die
dag: Danny Vereijken en
Rob Slaets.
Natuurlijk weer veel humor
in deze Minimiks,
Uit Invallen:
Tip voor automobilisten:
Het beste middel om een
bon te vermijden is je
ruitenwisser aan laten

staan.
Uit “10 redenen om geen
veranderingen door te
voeren”
* het gereedschap kost te
veel.
* het is wel aardig, maar
het kan beter.
* het brengt ons schema in
de war.
Bij “Even lachen”
Als Kees na zijn laatste
schooldag thuis komt
vraagt zijn vader: “Waar is
je rapport?”.
Kees: “Dat heb ik aan Piet
uitgeleend, hij wou zijn
vader eens lekker laten
schrikken!”
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Gelezen op het gastenboek
Ellen Minten - Den Bosch
Beste Stan, Rene, Astrid &
Ellen,
Wat hebben we een mooie
en sportieve zondag achter
de rug! Wat een spannende
partijen hebben we zowel
tegen jullie als tegen de
andere Brabantse teams
gespeeld!
Moe
maar
voldaan weer naar huis
gegaan en nou maar
afwachten hoe de spierpijn
zich
morgen
zal
aankondigen..
Proficiat
met
jullie
overwinning!
Groetjes Ellen Minten
Ruud
Hoi Ellen, het waren
inderdaad hele mooie
partijen. Leuk om naar te
kijken.
Anja
Daar ben ik het helemaal
mee eens Ruud, Nogmaals
Proficiat.Het waren mooie
wedstrijden om naar te
kijken en heel spannend.
Harrie en Pleunie - Moskou
Gisteren zijn we in Moskou
begonnen aan onze reis.
Na 2 vluchten en een
warme,
lange
busrit
aangekomen in ons hostel.
Hier hadden ze gelukkig
voetbal aanstaan, dus
daarvan hebben we nog
niks gemist. Vandaag is de
morgen erg verregend,
maar vanmiddag hebben
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we nog wat van de stad
kunnen
bekijken.
Morgenavond vertrekken
we dan met de trein voor
de lange reis naar Peking!
Voor wie niks wil missen
van onze verhalen, verwijs
ik
naar
ons
blog:
opwereldreis.eu
Ruud - thuis
Bij deze wil ik de
complimenten geven aan
het bestuur van bc mixed.
Vandaag
met
veel
enthousiasme en een
mooie presentatie op het
heuvelplein bezig geweest
om nieuwe jeugdleden te
werven.
Hopelijk met succes!
Ruud
Ton (namens het bestuur)
Ruud bedankt voor de
complimenten. Wij hebben
afgelopen zondag met veel
plezier bij de Jeugd
Olympische Zomer Spelen
onze
vereniging
gepromoot.
Het
was
natuurlijk
fantastisch
weer,
het
evenement
was
goed
georganiseerd door de
Club van 100 van de
Teugelders
van
Ganzendonk, er was veel
jeugd van alle basisscholen
in Beek en Donk en we
hadden veel aanloop van
kinderen op onze stand.
Kortom: wat ons betreft

een
geslaagde
zondagmiddag.
Berton - Oostduinkerke
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,
autotjes,
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.

BC Mixed wint BTK
Op zondag 10 juni 2012
werden
de
jaarlijkse
Brabantse teamkampioenschappen georganiseerd.
Deze
keer
lag
de
organisatie in handen van
de H.B.B. en werden de
wedstrijden dus gespeeld
in de City sporthal in
Helmond.
De BTK wordt gespeeld
door 2 teams van de R.B.B.
(Bredase bond), de B.B.F.
(Bossche bond), de H.B.B.
en de BN (de Nederlandse
bond).
Deze
teams
werden
verdeelt over 2 poules:
Poule 1: Drunen (BN) –
Bakel (HBB) –
Racketswingers (RBB)
– Shuttle-up 2 (BBF)
Poule 2: Intermatjan (RBB)
– BC Mixed (HBB) – De
Reeshof (BN) – Shuttle-up
1 (BBF)
Vervolgens werden dus 3
poulewedstrijden
gespeeld, telkens 5 partijen
(GD+HD+DD+HE+DE).
Tussen
deze
poulewedstrijden door had
de HBB in de Kegelaar een
lekkere lunch geregeld
voor
deelnemers
en
aanwezige
gasten,
waaronder de voorzitters

van de 4 bonden en
meerdere bestuurders van
de diverse deelnemende
clubs.
Aan het eind van ronde 3
was de ranglijst bepalend
voor de laatste ronde.
Nummer 1 van poule 1
speelde tegen de nummer
1 van poule 2 om de 1e en
2e plaats, de nummers 2
om de 3e en 4e plaats,
enz.
Na vele goede, spannende
en sportieve wedstrijden
(vaak in 3 sets) stonden
BC Mixed en Shuttle-up 2
(met daarin onder meer
Ellen Minten) in de finale
tegenover elkaar. Ook hier
weer prachtige partijen,
meerdere 3-setters. Mixed
kwam na de HD (René
Schepers en Stan van de
Heijden) en DD (Astrid
Bijsterveld en Ellen Kuhn)
op een 2-0 voorsprong,
vervolgens gingen de
overige 3 wedstrijden van

start. Gelukkig wist Ellen
Kuhn te winnen van een
zeer sterk spelende Ellen
Minten, daarmee was de
3-0 en het kampioenschap
een feit.
De HE (Stan) en de GD
(Astrid en René) gingen
nog naar Shuttle-up, maar
dat was inmiddels voor de
statistieken.
BC Mixed mag zich een
jaar lang de beste ploeg
van
Noord-Brabant
noemen!!
Totaaluitslag:
1) BC Mixed
2) Shuttle-up 2
3) De Reeshof
4) Racketswingers
5) Bakel
6) Intermatjan
7) Drunen
8) Shuttle-up 1 (Mede door
zware blessure van een
dame in de 1e wedstrijd)
Ruud Fransen
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De BBF (Bossche Badminton Federatie)
Vijf jaar na het ontstaan de
HBB, begon men in Den
Bosch en omstreken ook
met het organiseren van
een
overkoepelende
organisatie. In 1963 werd
in ’s Hertogenbosch, de
BBF opgericht. In de
beginperiode
was
er
regelmatig contact tussen
beide bonden. Regelmatig
bezochten leden van de
HBB de toernooien die
werden
georganiseerd
door
de
BBF
en
omgekeerd. Ook bij de BC
Mixed toernooien uit de
jaren tachtig waren er
regelmatig inschrijvingen
van BBF verenigingen.
Helaas is dat contact
tussen HBB en BBF later
praktisch verdwenen. Wel
onderhoudt de BBF nauwe
contacten met Badminton
Nederland,
samen
organiseren
zij
een
recreantencompetitie.
De voorzitter van de BBF
is de Dhr. A. Möller en dat
is hij al heel lang.
Ook bij de BBF heeft men
te
maken
met
een
terugloop van leden. De
huidige
BBF
heeft
ongeveer
2000 leden,
waarvan
ruim
500
jeugdleden. Op dit moment
telt de BBF 31 aangesloten
verenigingen, waarvan 18
met jeugdleden, de HBB
op dit moment maar 21
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aangesloten verenigingen,
maar het totale ledenaantal
is praktisch gelijk.
De vereniging met de
meeste jeugdleden is BV
de Klapper uit Schaijk.
Volgens
hun
opgave
hebben ze 100 jeugdleden,
echter
maar
75
seniorenleden en zij zijn de
grootste, bij de BBF
aangesloten
vereniging,
nog altijd kleiner dan BC
Mixed.
Alleen
de
Maasshuttles
uit
’s
Hertogenbosch heeft 110
seniorenleden,
maar
slechts 45 jeugdleden, dus
ook kleiner dan BC Mixed.
Slechts vijf verenigingen
hebben meer dan honderd
leden, vijftien verenigingen
hebben minder dan 50
leden, (jeugd en senioren).
Berlicum, de club waar
Erik Pennings en Ellen
Minten hun wedstrijden
spelen heeft, volgens hun
opgave 99 leden. (Shuttle
up.)
De meeste verenigingen
hebben hun trainingsavond
op donderdag (10) of op de
maandagavond (9). Twee
verenigingen trainen op de
vrijdagavond. De jeugd
traint regelmatig op de
zaterdag.
De competitie wordt in
eigen zaal, dus uit en thuis
gespeeld. Wel op een
doordeweekse avond, van

maandag t/m vrijdag. De
competitie bestaat uit een
hoofdklasse, promotieklasse, overgangsklasse en
verder 1ste t/m 12de
klasse.
Dat laatste is
afhankelijk van het aantal
teams dat er beschikbaar
is. Men kent dus geen
afdelingen zoals bij de
HBB
competitie.
Elke
klasse bestaat uit vijf
teams. De competitie
bestaat dus uit acht
wedstrijden. Verder zijn er
een viertal teams die een
herencompetitie spelen.
De
totale
competitie
bestaat uit circa 80 teams.
Daarnaast wordt er een
veteranencompetitie
georganiseerd, waarbij de
leeftijdsgrenzen op 35 jaar
zijn gesteld voor de dames
en 40 jaar voor de heren.
Ook de jeugdcompetitie
kent een aparte indeling.
Men kent bij de BBF de
minioren t/m 11 jaar, de
pupillen t/m 14 en de
junioren t/m 17 jaar. Voor
elke leeftijdsgroep zijn er
drie klassen Totaal heeft
men circa 45 jeugdteams.
Zij spelen hun competitie
op zaterdag.
Het volgend jaar bestaat
de BBF 50 jaar. Of dit
gevierd gaat worden is nog
niet bekend.
Bron: website BBF

Speedbadminton is een nieuwe rage die is komen overwaaien uit
Duitsland en zich ook in Nederland snel aan het ontwikkelen is. Het
beste uit tennis, badminton en squash wordt gecombineerd tot een
flitsende sport. Het is uitstekend geschikt voor strandactiviteiten.
Door het speciale materiaal van de
shuttle (speeder) wordt de shuttle
veel minder afgeremd dan een
normale shuttle van badminton.
Dit maakt de timing van de slag
veel makkelijker.
Deze laagdrempelige sport is
dynamisch en snel.
Doordat de speeder zwaarder is dan een normale shuttle heeft hij
minder last van wind, en kan een snelheid van 290 km/uur bereikt
worden. Speedbadminton is gemakkelijk te leren en op vele niveaus te
spelen. Iedereen kan meedoen.
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Hallo jongens en meisjes,
Dit is alweer de laatste Minimiks van dit seizoen.
Deze keer met veel verschillende verhaaltjes.
Als eerste nog iets over 22 en 29 juni a.s. Wat gaan we doen???
De Mixedpen is geschreven door Robin Slaets, aan wie geeft zij de pen door???
Verder nog een verslag over de huldiging van de kampioenen en alweer de nieuwe
teams met de nieuwe klasse indeling.
Ook vinden jullie in deze Minimiks deel twee van de Centrale jeugd Training, met
verhaaltjes van Mixed-kinderen bij de CT. En natuurlijk een verslag van de vriendjes en
vriendinnetjes avond.
Mixed was ook aanwezig bij de jeugd-olympische zomerspelen, hierover heeft Ton een
verhaaltje geschreven.
Als laatste nog enkele nieuwe puzzel. De doolhof puzzel van de vorige Minimiks was
helaas niet op te lossen, er was iets fout gegaan met het drukwerk. Hopelijk gaat het
deze keer wel goed.
Ik wens jullie allemaal heel veel leesplezier en natuurlijk een hele prettige vakantie toe.
Namens de redactie,
Marlie Fransen

Jeugdavond.
Jij doet toch ook mee?
22 juni hebben we onze jeugdavond. We verwachten jullie
allemaal om half 7 in de zaal. Daar hoor je wat we gaan doen.
We willen er tot ongeveer kwart voor 9 een supergezellige en
ook sportieve avond van maken en het helpt zeker mee als jullie
laten zien dat jullie echte oranjesupporters zijn. Verdere
sportkleding is deze keer niet perse nodig.
We hopen er samen een spetterende avond van te maken. Heb
je je nog niet opgegeven? Dat kan nog steeds, gewoon bij
Mascha of Yvonne.
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Huldiging jeugdkampioenen
Op zondag 3 juni werden er
huldigingswedstrijden gespeeld. Mixed 3,
het kampioensteam, moest spelen tegen
een samengesteld team van kinderen uit
hun klasse. Dit waren Jurgen, Noèl,
Maarten, Lisa, Sandra en Juultje.
Hoewel de jeugd van Mierlo, BCV en Con
Brio heel goed hun best deed, bleek al snel
dat Mixed 3 de terechte kampioen was in
deze klasse. Slechts 1 partij werd de
tegenstander gegund. Eindstand 7-1.
Daarna kregen Anke, Veerle, Marieke,
Sjoerd, Bas en Bas en begeleiders Roger
en Ruud in het bijzijn van vele ouders hun
verdiende beker, een medaille en een
HBB-pet.
Alles bij elkaar een gezellige
zondagmorgen als afsluiting van het
seizoen!
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Hoi, ik ben Robin Slaets.
Op 18 juni word ik 10 jaar, ik heb een
zus Anne. Mijn ouders heten Ton en
Monika. Ik heb twee honden en twee
vissen.
Ik zit in groep 6 van basisschool De
Raagten in Beek en Donk. Mijn hobby’s
zijn natuurlijk badminton, maar ook
dansen bij DeDe Danceballet. Vorig
jaar hebben we in Mariahout gedanst
en ging ik daarna op de foto met Ralf
Mackenbach.
We zijn met badminton vorig
jaar kampioen geworden in
de pupillenklasse. Dat was
erg leuk.
In Toverland was ik eindelijk
groot genoeg (1 meter 45)
om te gaan survivallen. Dat
had ik al eerder gedaan toen
we op vakantie waren in
Frankrijk. Ik ga graag op
vakantie. In de zomer gaan
we vaak naar de bergen in
Italie of Frankrijk. En in de
winter gaan we skiën.
Op televisie kijk ik graag
naar de Wizard of Waverly
Place. En mijn favoriete
boeken zijn de boeken van
Harry Potter.

28

Opruimen vind ik
niet zo leuk, maar ik
ruim mijn kamer wel
zelf op. Ik ben wel
gek op dieren, vooral
onze twee honden
Hobke en Jodie zijn
mijn vriendjes. Ik
ben dol op frietjes,
maar mijn favoriete
eten is pizza.

Max van Riet
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Klasse indeling jeugdcompetitie
AB - Klasse Voorronde halve competitie F - klasse
Eindronde hele competitie

BCV’73 1
Bakel 1
Brabantia 1
RBC 1
Mixed 1
Mierlo 1
C - klasse

Mierlo 4
Mierlo 5
Phoenix 2
Helden 2
Mixed 4
Con Brio 6
Hele competitie

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

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

Anderhalve competitie

Mierlo 6
Mierlo/Bakel 7
Mixed 5
Boemerang 1
Con Brio 8
Con Brio 7
Hele competitie

Dommelen 1
Phoenix 1
BCAB 2
Con Brio 3
Con Brio 4
Hanevoet 1
BCAB 3
Ganzeveer 1
E - klasse

Anderhalve competitie

H - klasse

Hele competitie

BCAB 4
Phoenix 3
Ganzeveer 3
BCAB 5
Con Brio 9
Hanevoet 2
RBC 2
Anderhalve competitie

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

Dubbele competitie

Teams jeugdcompetitie
Mixed 1
TL: Ruud Fransen
D Anke van Dijk
D Marieke Lutterman
D Veerle van Riet
H Bas Fransen
H Bas van Lieshout
H Daan Steegs

DAMESTEAM!!!!
Mixed 5
TL: Mevr. Raaijmakers en Marian Spaan
D Anne Meulensteen
D Jadzia Spaan
D Meike van Zutven
D Rachel Baerts
H Indy Raaijmakers
H Leslie Heerdink
H Rowena Baerts

Mixed 2
TL: Tonny Snijders en Dirk-Jan Spierings
D Kristie van Osch
D Ilona Snijders
H Sjoerd van Erp
H Nol Spierings

Mixed 6
TL: Arne vd Wijdeven en Remy Wieland
D Novi Wieland
D Meike Schepers
D Kelly de Louw
H Koss van de Wijdeven
H Nick Meulensteen
H Brady Bots

Mixed 3
TL: Rob Hollanders en René Schepers
D Lieke Schepers
D Lieke Fransen
D Sanne van Lieshout
H Michael Hollanders
H Max Wieland
H Jurriën Hendrikx

Mixed 7
TL: Mevr Bots en Angela van Gelder
D Lana Raaijmakers
D Pleun Schenk
D Nele Swinkels
H Andrew Bots
H Olaf van Gelder

Mixed 4
TL: Ton en Monika Slaets
D Anne Slaets
D Anne van de Laar
D Robin Slaets
H Nick van den Elzen
H Ties Oosthoek
H Calvin Bots
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Op pagina 35 staat een rebus, weet
jij het antwoord e-mail het dan
naar redactie@bcmixed.nl. Stuur je
het juiste antwoord in, dan maak je
kans op een snoepzak!
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Centrale Jeugdtraining (deel II)
Voor het komende seizoen
gaat er ook weer wat
veranderen. De HBB heeft
weer nieuwe plannen.
Afgelopen jaar was de
bezetting te mager. Men
wil weer naar een groep
van 40 deelnemers. De
HBB wil de jeugd op een
breder front naar een
hoger niveau brengen.
Men wil de selectie wat
breder maken. De centrale
training is niet alleen voor
de echte natuurtalenten
maar ook voor kinderen
met een goede motivatie
die echter het niveau nog
net niet halen.
Deze
kinderen kunnen nu ook bij
de HBB terecht voor een
extra
training,
de
zaterdagtraining.
Deze
training
zal
komend
seizoen gegeven worden
in
Mierlo,
waarna
aansluitend
de
CT
plaatsvindt. De bedoeling
is om de overgang naar de
CT eenvoudiger te maken.
De kinderen die dit jaar al
aan de selectie hebben
deelgenomen gaan dus
komend
seizoen
ook
trainen in Mierlo. Indien de
40 deelnemers inderdaad
gehaald worden dan gaat
men van twee naar vier
trainers. Rob Trieling en
Martin Zanders blijven
training geven. Zij worden

aangevuld
met
Kellie
Verkoeijen en Frans van
de Waardenburg.
Naast de vier trainers
zullen
er
ook
vier
begeleiders ondersteuning
geven.
Het aantal zaterdagen
gaat van 16 naar 20.
Hieronder volgen nog
enkele verhaaltjes van
onze
selectiespelertjes
van afgelopen seizoen:

Hallo, ik ben Lieke
Schepers en ik doe al 3
jaar mee aan de centrale
jeugd training. Dat is op
zaterdag ochtend in Bakel,
We trainen van 09.30 uur
tot 11.30 uur. 2 uurtjes met
tussendoor een kwartiertje
pauze. Eerst doen we
altijd een warming up van
10 minuten, Daarna even
inspelen. En dan doen we
meestal een soort vlinder
maar dan steeds anders.
Daarna
meestal
een

loopoefening, niet het
leukste vind ik maar moet
wel. Als het 10.30 uur is
krijgen we een kwartier
pauze en daarna partijtjes
en soms aan het einde een
spelletje bijvoorbeeld rond
de tafel of iets anders…Ik
ga er volgend jaar mee
stoppen omdat ik dan
helaas niet meer kan
komen omdat ik ook nog
een andere sport moet
doen. Maar door de
training ben ik wel een stuk
beter geworden dus het is
wel een dikke aanrader!!!
Groetjes Lieke Schepers

Hoi, ik ben Robin Slaets.
Dit jaar deed ik voor het
eerst mee met de Centrale
Jeugdtraining samen met
Max en Novi. Onze trainer
heet Martin. We beginnen
eerst met een warming-up
en doen daarna een
spelletje. Dan krijgen we
verschillende oefeningen,
ook loopoefeningen. Na
een kwartiertje pauze
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gaan we nog partijtjes
spelen. Ik heb dit jaar
geleerd om veel harder te
slaan en om beter te
droppen. Ik heb ook andere
kinderen leren kennen. Ik
vind het erg leuk en hoop
dat ik het nog een paar jaar
kan blijven doen.
Groetjes, Robin.

Centrale training is een
leuke ervaring waar je veel
leert. Martin en rob (onze
trainers) konden ons veel
leren, ze waren ook heel
aardig en konden het goed
voordoen.
Twee
uur
badmintonnen
is
vermoeiend, gelukkig was
er ook een pauze van 10
min. Er was ook een
bijnaam voor onze kleine,
Novi dat was: pukkeltje. Ze
was misschien wel klein
maar ze kan het wel heeft
Martin gezegd. Na veel
trainen hebben we veel
geleerd. Het was super
leuk . En het volgend
seizoen gaan wij weer mee
doen.
Groetjes van Max.
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Ik vond het grappig dat ik
pukkeltje werd genoemd.
Ik kon er veel leren, ik vond
het wel jammer dat Max
naar de betere groep ging.
Er was ook iemand die
heette Willie we noemen
hem Willie Wortel of frans.
Martin was onze trainer hij
was heel aardig. Willie
helpt Martin soms met
trainen
SUPER
COOL
GROETJES NOVI

De training in Bakel is een
leuke en gezellige training.
Het zou nog leuker worden
als er meer mensen van
Mixed aan mee zouden
doen. Bij de training in
Bakel wordt vooral aan
techniek
en
conditie
gewerkt. Je speelt met
mensen van je eigen
sterkte en leeftijd. Ook is
het leuk dat je mensen van
een andere club leert
kennen.
groetjes Anke

Laatste traingsavond

29 juni is de laatste trainingsavond. Dit
jaar willen we het seizoen
afsluiten met apenkooi. Voor het 1e uur
gewoon van half 7 tot half 8.
Iedereen speelt dan apenkooi.
Het 2e uur mag ook apenkooi spelen maar
als je meer zin hebt in lekker
badmintonnen dan kan dat natuurlijk ook.
Groetjes de jeugdcommissie.
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Vriendjes- en vriendinnetjesavond
Op vrijdag 11 mei was het
om 18.30 uur, in het eerste
trainings uur, gezellig druk
in de de zaal. Meerdere
kinderen hadden op deze
avond een vriendje of
vriendinnetje bij.
Om deze kinderen te laten
zien wat wij eigenlijk op de
vrijdagavond
allemaal
leren en om ze het plezier
van badminton spelen
eens te laten ervaren had
de jeugdbegeleiding een
leuke training in elkaar
gezet.
Op elke baan werd er wel
iets anders gedaan.
- Bij Monica werd de
service (opslag) nog een
keertje goed uitgelegd en
kon men deze oefenen.
- Bij Wendy moesten er
zoveel mogelijk shuttles in
de
paraplu
geslagen
worden.
- Bij Yvonne werd er even
niet met een badminton
racket gespeeld, maar
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werd er met een zacht
balletje over gegooid.
- Bij Paul mocht er worden
geserveerd en mocht de
shuttle
opgevangen
worden in een netje
- Bij Marieke mocht men de
shuttle proberen op de
tribune te slaan
- Bij Mascha en Dorien
werd de shuttle hoog
gehouden
of
een
wedstrijdje gespeeld.
Ook in het tweede uur om

19.30 uur waren er wat
vriendjes en vriendinnetjes
bij.
In dit uur werd er ook een
training gegeven speciaal
gericht op deze vriendjes
en vriendinnetjes. Zo werd
de shuttle op allerlei
manieren hoog gehouden
en werd de service nog
eens goed uitgelegd. Na
een half uurtje was het tijd

om een echt partijtje te
spelen.
Onze
eigen
kinderen mochten hun
vriendjes en vriendinnetjes
de spelregels van het
badminton zelf uitleggen.
De avond werd afgesloten
met de jongens tegen de
meisjes.

Op deze avond werden er
ook nog kinderen in het
zonnetje gezet.
Rachel Baerts kreeg een
oorkonde
omdat
zij
spelend als jongetje de
hoogste competitie score
had
behaald.
Verder
kregen op deze avond
Anke van Dijk en Bas van
Lieshout een beker voor
de
beste
competitie
spelers. Bas Fransen en
Marieke Lutterman kregen
een oorkonde omdat zij
tweede zijn geworden en
Sjoerd van Erp en Veerle
van Riet
kregen een
oorkonde voor de derde
prijs. (Het hele team bij de
eerste 3).
Het was een gezellige
avond en er werd hard
gewerkt. Misschien zien
we wel enkele vriendjes of
vriendinnetjes terug als
nieuw lid van BC Mixed.
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De Jeugd Olympische ZomerSpelen
Op een zonovergoten
eerste Pinksterdag was het
Heuvelplein in Beek en
Donk omgetoverd tot een
sportarena voor de jeugd
van alle basisscholen in
Beek en Donk. Omdat bij
Badminton Club Mixed de
jeugd hoog in het vaandel
staat waren wij met een
stand
aanwezig.
Doelstelling: de jeugd van
Beek en Donk kennis laten
maken
met
de
badmintonsport.
De Club van 100 van de
Teugelders
van
Ganzendonk
had
alle
basisscholen
gemobiliseerd om mee te
doen aan dit geweldige
evenement.
Want
sportende jeugd is iets wat
we met z’n allen moeten
blijven stimuleren. BC
Mixed had een stand met
informatiemateriaal over
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de vereniging. De kinderen
konden ook kennis maken
met badminton door tegen
een shuttle te slaan die
aan een paal hing. Voor
veel van onze beginnende
jeugdleden een hele goede
manier om de juiste
techniek aan te leren.
Hiervan
werd
gretig
gebruik
gemaakt.
Wij
hebben dan ook veel talent
gezien onder de kinderen.
Er waren zelfs kinderen die
tussen
de
andere
activiteiten door meerdere
malen terug kwamen om te
komen badmintonnen.
Veel kinderen hebben een
flyer met informatie over
onze
vereniging
mee
gekregen. Heb je die niet
gehad en ben je toch
geïnteresseerd
in
badminton? BC Mixed
traint op vrijdagavond in
sporthal d’n Ekker. De

jeugd, in de leeftijd van 7
tot ongeveer 17 jaar, speelt
van 18.30u tot 20.30u.
Tijdens de training word je
in een groep ingedeeld
met leeftijdsgenoten. Deze
groep wordt getraind door
eigen jeugdbegeleiders.
Als je wilt kun je ook
competitie gaan spelen. Je
wordt dan ingedeeld in een
team en speelt ongeveer 8
zondagen
competitie
tegen andere teams uit de
regio. Die competitie wordt
altijd op een centrale
locatie gespeeld, namelijk
de Cityhal in Helmond. Er
worden in de regio ook
toernooien georganiseerd.
Hieraan kun je altijd
meedoen. Bij Mixed wordt
eens per jaar ook een
toernooi gespeeld, de
clubkampioenschappen.
Hieraan doen alleen leden
van Mixed mee.

Foto van de maand

Kampioentje!

Oplossing puzzel vorige keer
De oplossing van het doolhof moest zijn ingang 2. Helaas was de
puzzel in de Minimiks niet te maken. Op www.bcmixed.nl is de Minimiks ook te vinden en hier kon je de puzzel wel oplossen. De
oplossingen van de woordenbrij zijn: telboek, shuttle, backhand,
dropshot, service en racket.
Helaas hebben we weer geen inzendingen ontvangen, dus weer
geen winnaar.
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Even lachen met Koss!
Een man rijdt in zijn auto
op de snelweg. Hij is al
lang aan het rijden en hij
besluit om eventjes op een
parking te stoppen en wat
uit te rusten. Hij gaat de
eerste parking er af en
parkeert zijn auto. De
plaats die hij gekozen heeft
ligt jammer genoeg langs
een
veelgebruikt
joggingpaadje. Hij staat
nog maar 5 minuten
geparkeerd of er komt een
jogger van het paadje af,
tikt op zijn raampje en
vraagt: “Meneer, weet u
misschien hoe laat het is?”
De man kijkt op zijn horloge
en zegt: “Kwart over acht.”
De jogger loopt verder en
de man zet zich opnieuw
gemakkelijk. Na 5 minuten
tikt er weer iemand op zijn
raampje. Het is een andere
jogger en ook hij vraagt
hoe laat het is. “Tien voor
half negen,” zegt de man
enigszins verveeld. De
jogger bedankt hem en
loopt verder. De man wil
zich opnieuw comfortabel
nestelen maar ziet dan dat
er meerdere joggers lopen
en beseft dat het niet lang
gaat duren voor hij wéér
gestoord gaat worden. Dus
pakt hij een stuk papier en
schrijft erop: “Ik weet NIET
hoe laat het is!” Hij kleeft
het papiertje tegen zijn
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raampje en laat zich
opnieuw lekker onderuit
zakken in zijn zetel. Als hij
bijna is ingedommeld tikt
er wéér een jogger op de
raam en die zegt : “Meneer,
het is half negen.”
Een sportieve man wil op
een
dag
gaan
parachutespringen.
Hij
stapt in het vliegtuig en
wordt op de nodige hoogte
gedropt. Al vallend grijpt hij
naar het koordje van zijn
parachute om deze te
openen. De parachute
weigert echter alle dienst.
Steeds sneller vallend
passeert er plots in
tegengestelde richting een
andere
man.
Onze
parachutist maakt snel van
de gelegenheid gebruik en
vraagt aan deze man “Kent
gij iets van parachutes ?” ;
waarop de andere man
vraagt : “Kent gij iets van
gaskachels ?”
De juf vraagt aan Karel:
“Noem eens 3 dieren uit
het oerwoud?” Karel: “Een
giraffe en 2 leeuwen...”
“Joep, kun jij me drie
bewijzen geven dat de
aarde rond is?”, vraagt
de juf. “Ja”, zegt Joep
blij. “Mijn vader zegt
het, mijn moeder zegt

het en nu zegt u het ook.
Sam zit in de klas. De juf
zegt : ‘Wie het antwoord
op de volgende vraag weet
mag naar huis.’ Op dat
moment laat Sam een
dikke scheet. Juf : ‘Wie
deed dat?’ Sam : ‘Ik juf! Tot
morgen!’
Meester is jarig. Hij vraagt
aan de kinderen: “Raad
eens hoe oud ik geworden
ben.” Zegt Jantje: 58. Mis.
Zegt Marietje: 49. Ook mis.
Zegt Pietje: 35. Weer mis.
Komt Richie. “Meester, u
bent 42 geworden.” “Goed
zo, m’n jongen. Hoe heb je
dat zo goed geraden?”
“Nou meester, dat zit zo:
mijn broer is 21 en da’s
een halve idioot.”
Er staat een dom blondje
onder de douche. Dom
blondje: “Mam, waar staat
de shampoo?” Mam: “Op
de plank in de groene fles”.
Blondje: “Nee, dat is voor
droog haar en mijn haar is
nat!”

