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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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De medewerkers aan deze Minimiks:
Inge van Lieshout, Inge van Griensven, 
Ton Slaets, Ruud 
Fransen, Toon Slaets, 
Jan Driessens, Harrie vd 
Vegt, Stan vd Heijden, 
René Schepers
e.v.a.

     Het kampioensteam Mixed 4
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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 Gestopt:
Maike Breijnaerts, Jessy Leen-
ders, Theo van Vijfeijken, Martin 
Swinkels, Pleun Lahaije, Savanna 
van Hees, Iris en Anke van den 
Bogaard, Pleunie Verbon, Kim 
van de Vossenberg, Nova van de 
Wijdeven en Rick van den Elzen

Van NSL naar SL:
Ad Breijnaerts

Dames Heren Jongens Meisjes To-
taal

Jeugd 31 35 66
Senioren 39 50 89

Ereleden 1 5 6
NSL 11 6 17
Totaal: 51 61 31 35 178

Ledenbestand

Nieuw: 
Susan van der Horst
Veerle van Schaijk
Esther Trompert
Rob Hollanders

  Agenda
3 JUNI Huldigingswedstrijden + huldiging Mixed 3
3 JUNI Bekerfinale Mixed klasse 1 en klasse 4
3 JUNI  Huldiging Mixed 4 (senioren)
10 JUNI  Brabantse Teamkampioenschappen
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Van de redactie...

Beste lezers, beste badmintonvrienden,

In mei leggen alle vogels een ei. En het rijmpje vervolgt dan met vogels die geen eieren 
leggen. Maar daar gaat het nu niet over. In mei worden meer eieren gelegd. Wanneer 
een moeilijke taak is gedaan spreekt men ook over een gelegd ei. Binnen de club zijn de 
competitie-eieren gelegd. De seniorenteams en jeugdteams zijn namelijk ingedeeld en 
bekendgemaakt. Altijd een hele klus, maar toch weer gelukt.
Nu is het aan de HBB om de teams in te delen. Ik heb gehoord dat dit voor de jeugd 
reeds eind mei wordt gedaan. Voor de senioren is het me nog niet bekend. Dat weet 
onze VCL-er Ruud vast wel. Over Ruud gesproken: vorig keer berichtte ik reeds dat hij 
in de top 10 van best scorende spelers staat. En daar staat hij nog steeds. Zelfs geklom-
men. In feite staat Ruud 4e! Want nu staan er spelers tussen die slechts 1 of 2 wedstrij-
den hebben gespeeld. 
En weer (minimaal) 1 kampioen erbij. Mixed 4 bij de senioren. Bij het lezen (door u) van 
dit stukje is bekend of daar ook Mixed 5 is bijgekomen. Wie weet.
Trouwens weet u wat de volgende bedrijven met elkaar te maken hebben?

Attentiv Hypotheken & Verzekeringen (Ton Slaets), Van der Vegt IT, Schilderwerken J. 
de Jong, Sportshop Laarbeek (Huub Roos), Govers Accountants, Eeterij Uniek, Hoff-
man Damwanden en Grondkeringen, Bloematelier De 4 Seizoenen, v.d. Ven – Hollan-
ders, Terrastab (Maarten Maas), Vishandel de Beer (Rob de Beer), ADZ Industriële 
Verhuizingen VOF (Hans van Dijk), Skyhighmedia, Le Jardin (Dirk-Jan Spierings), Pa-
trick Wetzel

Dit zijn onze website adverteerders. Zij helpen ons met een financiële bijdrage. Dankzij 
die bijdrage kunnen we badminton betaalbaar houden. Hardstikke bedankt. Een aantal 
van hen adverteert ook in onze Minimiks. Dubbeldank dus!! De advertenties zijn een 
onlosmakelijk deel van de Minimiks. We willen dan ook graag de moeite doen om deze 
mooi en duidelijk te plaatsen. Kijk er gerust maar eens naar.

Het is een lekker dikke Minimiks. Bijna een maximiks. Speciale aanrader deze keer: de 
Kidszone. Marlie is er vorige keer in geslaagd een puzzel te maken welke menig volwas-
sene niet eens opgelost kreeg (oei ik zelf natuurlijk al helemaal niet). Aanrader en uitda-
ging op hetzelfde moment. 
Oh ja: er is een Spaar Aktie bij Sportshop Laarbeek. Als je daar iets koopt krijg je het 
bonnetje. Wanneer je die in de kist doet die iedere vrijdag op de kar staat van Mixed in 
de zaal, dan kunnen we die inleveren bij de sportzaak . We krijgen daar waardebonnen 
voor en die kunnen we gebruiken voor de Feestavond Dat zijn dan leuke prijzen. 
Oh ja 2: er gaan 2 bekerteams door naar de finale op 3 juni in de Cityhal.
Oh ja 3: er wordt een jeugdteam en 1 of 2 seniorenteams gehuldigd op diezelfde dag
Oh ja, oh ja oh ja......  Och ja, lees verder en je weet t allemaal!
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Spring is in the air. En dat is in meerdere opzichten een verade-
ming voor iedereen die de donkere tijden van de winter liever ziet 
gaan dan komen. Voor ons badmintonners betekent het dat het 
competitieseizoen ten einde loopt. Dat er beslissingen vallen in 
de diverse competities. En niet te vergeten dat er weer nieuwe 
teams worden gepresenteerd voor het komende seizoen. Het is 
net als met de vogels in het voorjaar. De competitiecommissie 
legt een ei en dat is bijna uitgebroed.

Eén van de teams die het seizoen tot een magnifiek einde heeft 
gebracht is Mixed 4. Geheel in stijl is dat team kampioen gewor-
den in de eerste klasse. Inmiddels heeft het team ook zijn laatste 
wedstrijd gespeeld en de ongeslagen status vastgehouden. Cha-
peau!!!
Ook Mixed 6 kon het kampioenschap nog binnenhalen. Hiervoor 
moesten zij de uitslag evenaren die hun concurrent Gemert een 
dag daarvoor had behaald. De lat werd hoog gelegd, te hoog. 
Desondanks een knappe prestatie. 

Bij onze jeugd speelde Mixed 5 een echte finale zondag. Met 
twee wedstrijden te gaan tegen hun directe concurrenten konden 
ook zij nog kampioen worden. De winst in de eerste wedstrijd kon 
helaas niet opgevolgd worden met nog een winstpartij. Maar ook 
hier een zeer knappe tweede plaats. Proficiat. 

Ik wens iedereen een heerlijk voorjaar.

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. 29 maart 2012

ook, is echter te duur en het 
programma werkt goed. 

5. Ledenbestand
• Gestopt: Maike Breijnaerts, 
Jessy Leenders, Theo van 
Vijfeijken, Martin Swinkels, 
Pleun Lahaije, Savanna van 
Hees, Iris en Anke van den 
Bogaard.
• Van NSL naar SL: Ad Breij-
naerts
• Van SL naar NSL: niemand
• Nieuw: Susan van der Horst

• Terugloop ledenaantal be-
sproken.
Dat betekent minder inkom-
sten uit contributie en in het 
geval van de jeugd ook min-
der subsidie van de gemeen-
te.  We gaan kijken hoe leden 
te werven(vooral jeugd). 
- Stan vraagt Roel de moge-
lijkheden voor een flyer en 
een poster om op scholen uit 
te delen.
- Aanmelden op de zoekma-
chine “kinderactiviteitenzoe-
ker”. Dit gaat Gert  doen.
- Ton overlegt met Dick hoe 
wekelijks een stukje in de 
Laarbeker te krijgen.
- Stan onderzoekt met Harrie 
de mogelijkheid voor een fo-
toreportage/filmpje op de 
website.
- Kontakt-tv gaan gebruiken.  
6. Commissies 

1. Opening
Ton  opent de vergadering om 
20.25 uur.

2. Ingekomen en uitgegane 
stukken
Ingekomen:
• Mail van de badmintonver-
eniging uit st. Oedenrode via 
Arne.
Zij sluiten zich aan bij de HBB, 
Arne vraagt of het mogelijk is 
via een uitwisseling nader 
kennis te maken met de ge-
bruiken van de HBB.
Dit wordt verder door Ruud 
behandeld.
• Brief van de gemeente waar-
in de belijning in de nieuwe 
sporthal zoals door ons voor-
gesteld definitief wordt beves-
tigd.
Uitgegaan:
• Niets

3. Notulen bestuursverga-
dering d.d. 22 februari 2012  
De notulen zijn met dank aan 
Gert goedgekeurd.

4. Financiën
• 2 nieuwe adverteerders voor 
de Minimiks, Kapper Jansen 
en Trimsalon Toptrim.
• Een update van het systeem 
waar Mascha mee werkt kan 
niet meer via de Rabobank, zij 
werken er sinds 2010 niet 
meer mee. Via internet kan 

Recr.   -Niets.
JC:      -Yvonne nodigt ieder-
een van de JC uit voor een 
bespreking.
- Er worden 2 vriendjesavon-
den gepland, in mei en in juni.
- Mixed 3 is zondag 25 maart 
kampioen geworden in de D-
klasse.
Red:   -Idee van Marlie: elke 
editie van de Minimiks 1 spon-
sor extra aandacht geven. De 
details worden nog verder uit-
gewerkt. 
BAC: - Anja en Canto doen de 
boodschappen voor de kader-
avond.           
CC: - De inschrijvingen voor 
de competitie zijn verstuurd
           
7.  Nieuwe sporthal
Behalve de brief zoals ge-
noemd bij de ingekomen stuk-
ken, niets.

8. Kaderavond
Is geregeld.
Tot nu toe hebben zich 28 le-
den opgegeven.

9. Rondvraag
De volgende vergadering is 
op dinsdag 17 april bij Anja.

10. Sluiting
Ton sluit de vergadering om 
23.00 uur.

Bestuursmededelingen



Opening
Ton  opent de vergadering om 
20.15 uur.

Ingekomen en uitgegane 
stukken
Ingekomen:
- Bevestiging van de Kamer 
van Koophandel inzake opge-
geven personele
wijzigingen.
- Uitnodiging van de Club van 
100 (Teugelders van Ganzen-
donk) om een kraam te be-
mannen op 27 Mei tijdens de 
Jeugd Olympische spelen. De 
bedoeling is om onze club te 
promoten. Gert reserveert  
een kraam.
Uitgegaan:
Niets

Notulen bestuursvergade-
ring d.d. 29 Maart 2012  
De notulen zijn met dank aan 
Gert goedgekeurd.

Financiën
Er is nog geen nieuw tarief 
doorgegeven voor de nieuwe 
sporthal.

Ledenbestand
Gestopt: Pleunie Verbon, Kim 
van de Vossenberg, Nova van 
de Wijdeven, Rick van den El-
zen. 
Van NSL naar SL: 
niemand.

Van SL naar NSL: 
niemand.
Nieuw: Veerle van Schaijk, 
Esther Trompert, Rob Hollan-
ders.
Op dit moment tellen we totaal 
178 leden, waarvan 66 jeugd-
leden en 91 spelende leden.

Commissies 
Recr.   –Jan heeft bij Ton aan-
gegeven dat er intussen 4 re-
creantendames te kennen 
hebben gegeven interesse te 
hebben in training, of in ieder 
geval nuttige aanwijzingen. 
Voorlopig nog geen officiële 
training maar Jan gaat dit op
zich nemen.
JC: -Goede vergadering ge-
had, de notulen worden nog 
gemaakt door Mascha.           
-Mascha gaat een mail verstu-
ren naar de ouders dat er op 
de vrijdag na hemelvaart geen 
jeugdtraining is, en dat Yvon-
ne aanspreekpunt is voor het 
eerste uur en Mascha voor het 
tweede uur.           
-Stan heeft een prijsplaatje 
voor promotiemateriaal, flyers 
en posters. Hij gaat een op-
zetje maken en stuurt dit door 
aan Yvonne en aan het be-
stuur.
-De eerste vriendjesavond is 
op 11 mei, de uitnodiging is 
klaar.   
Red:   -Ton heeft met Dick af-

gesproken dat zij samen zor-
gen dat er wekelijks een arti-
kel in De Laarbeeker komt.
-Anja wil graag de sponsors 
van de website vernoemen in 
een kort stukje in de Minimiks. 
Zij geeft dit door aan Arne. 
BAC: -De kaderavond is pri-
ma verlopen, verder geen 
nieuws. 
TC: -Er is een husseltoernooi-
tje in voorbereiding. 
CC: -De seniorenteams voor 
komend seizoen staan voor 
het grootste deel op papier. Er 
volgen nog enkele vergade-
ringen en een inspraakavond.                        
De deadline van de HBB 
wordt gehaald.           
WEBSITE: -Overleg met de 
websitecommissie is nodig 
om de continuïteit van de 
website te waarborgen en om 
er voor te zorgen de geboden 
informatie op de website                        
ook aansluit bij de wensen 
van de leden.
                        
Rondvraag
-De volgende vergadering is 
bij Stan op 9 of 15 mei.
          
Sluiting
Ton sluit de vergadering om 
22.40 uur.

 

 

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. 17 april 2012

Bestuursmededelingen
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Phoenix 1 - BC Mixed 2 
Donderdagavond 5 april mochten wij na twee weken weer aantreden in de Cityhal. Dit 
keer was Phoenix 1 de tegenstander op baan 1. Bij mijn aankomst in de sporthal was de 
opstelling voor de kraker om de 3e plak in de Hoofdklasse al gemaakt en een blik op het 
wedstrijdformulier liet de volgende opstelling zien:

GD1 Anton Gruyters v  - Ruud van Kilsdonk v
 Judith Leyten v   Maridy Daems v
GD2 Hans Nuismer i  - Harrie van der Vegt v
 Patricia van Barneveld v  Pleunie Verbon v
HD Anton Gruyters v  - Jan de Jong v
 Geert Jan van Heugten v   Ruud van Kilsdonk v
DD Patricia van Barneveld v - Maridy Daems v
 Judith Leyten v   Pleunie Verbon v
HE1 Geert Jan van Heugten v  - Harrie van der Vegt v
DE1 Patricia van Barneveld v - Maridy Daems v
HE2 Hans Nuismer i   - Jan de Jong v
DE2 Judith Leyten v   - Pleunie Verbon v

Voor de wedstrijden be-
gonnen, was er op de baan 
naast ons enige commotie 
en we zagen beide teams 
weglopen. Even later bleek 
dat zij de baan te donker 
vonden en op een andere 
baan zijn gaan spelen. 
Voor ons natuurlijk geen 
probleem om in het duister 
te badmintonnen, dus wij 
hebben fijn 3x gebruik ge-
maakt van deze extra 
baan!

Ruud en Maridy verloren 
helaas hun mix met 24-22 
in de tweede set, na de 
eerste set iets ruimer ver-
loren te hebben. Met een 
beetje meer geluk was er 
een derde set gekomen en 
die hadden ze zeker ge-
wonnen. Harrie en Pleunie 
kregen een invaller tegen 

en dat was wel merkbaar. 
Gemakkelijk brachten zij 
de stand weer in even-
wicht. Tegelijk met de mix 
werd ook de herendubbel 
gespeeld op de donkere 
baan. Harrie hield dit 
nauwlettend in de gaten 
en daar was Pleunie niet 
altijd even blij mee tijdens 
de wedstrijd. Dit was ook 
niet nodig, want de heren 

wonnen met degelijk spel 
in 2 sets. De dames van 
Phoenix zijn erg sterk en 
dat ondervonden Pleunie 
en Maridy in zowel de dub-
bel als de singles. Zonder 
een set te winnen werden 
deze partijen verloren. 
Ook Jan had in zijn single 
weinig moeite met de in-
valler van Phoenix en won 
met ruime cijfers, waarbij 
de tweede set nèt geen 
walsbonus opleverde. Har-
rie maakte het nog even 
spannend door de enige 
3-setter van de avond toe 
te staan, nadat hij de eer-
ste set vrij gemakkelijk had 
gewonnen. In deze 3e set 
zette hij echter alles recht 
door met een walsbonus te 
winnen. Uiteindelijk een 
4-4 dus, waardoor wij op 
de 3e plaats blijven.
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Mixed 3 sluit in stijl af
Donderdag 26 april, 
19.25u, regen, droog, in de 
zon ongeveer 16 graden, 
een regenboog, allerlei 
omleidingen richting Boer-
donk, met z’n allen in de 
één auto, zowaar plaats bij 
de Cityhal, een gezellige 
tegenstander, 6-2 verlies, 
een lekkere afsluiting in de 
kantine, met z’n allen en 
Dorien weer in één auto, 
1:15 uur thuis. 

Voor diegenen die de rest 
van het verhaal niet inte-
resseert alvast deze be-
knopte informatie over de 
laatste wedstrijd van Mixed 
3 tegen het altijd gezellige 
Smashing Bruang uit Eind-
hoven. Maar er valt nog 
wel het een en ander te 
vertellen over deze avond. 
En diegenen die op dit punt 
zijn aanbeland kan ik ten 
zeerste aanbevelen om 
door te lezen. 

Zoals gezegd was Sma-
shing Bruang onze tegen-
stander. En het feit dat we 
met 6-2 verloren hebben is 
ook geen opzienbarend 
nieuws. Hierop is de titel 
van het stukje immers ge-
richt. Het verhaal begint bij 
de herenenkel van Paul. 
Hij trad aan op baan 8 
(centre court Cityhal) te-
gen niemand minder dan 
Cuong Lé. Tijdens de wed-

strijd kreeg Cuong de bij-
naam de Chinese Muur 
toebedeeld. Maar hij kan 
meer dan alleen heel goed 
verdedigen. Cuong heeft 
een backhand om je vin-
gers bij af te likken, speelt 
zeer aanvallend, heeft een 
harde en geplaatste smash 
en tot overmaat van ramp 
ook nog eens een gewel-
dige conditie. En daar 
moest Paul dan tegen spe-
len. Een dat deed hij niet 
onverdienstelijk. Laten we 
duidelijk zijn, Paul verloor. 
Maar hij wist wel de twee-
de set te winnen. Dat koste 
echter dusdanig veel ener-
gie dat Paul zelfs na het 
douchen en in de kantine 
nog steeds bij zat te ko-
men. Een opbeurend feit is 
dat Paul de enige is die dit 
seizoen een set heeft we-
ten af te snoepen van 
Cuong. Een knappe pres-
tatie dus. 
Dat Paul vanwege zijn ver-
moeidheid danig in de war 
was bleek toen we in het 
kleedlokaal aangekomen 
waren. De dames waren 
helaas naar hun eigen 
kleedlokaal gegaan (weer 
geen gemengd douchen). 
Na een weldadige behan-
deling met Axe Instinct 
(waar overigens geen 
vrouw op af komt) was ik 
me aan het aankleden toen 
Paul met de volgende  le-

gendarische woorden 
kwam: “Als je de eerste set 
wint met 21-0, dan hoef je 
niet verder te spelen, want 
dan heb je al gewonnen.” 
Een golf van verbazing 
spoelde door kleedkamer 
6 in de Cityhal. Toen de 
emoties zich weer tot een 
acceptabel niveau waren 
ingedaald stelde ik Paul de 
vraag waar hij deze wijs-
heid vandaan had. “Dat 
heeft onze Harrie een keer 
tegen mij verteld.” Dat 
moet een geslaagde grap 
zijn van Harrie, want het is 
natuurlijk complete onzin. 
Mocht Harrie ook nog in de 
overtuiging verkeren dat 
dit zo is, dan hoop ik dat hij 
nu beseft dat hij dit sprook-
je niet meer moet geloven. 

Paul had duidelijk verdo-
vende middelen nodig dus 
werd daar in de kantine 
voor gezorgd in de vorm 
van een extra grote pint. 
Toch zat de single tegen 
Cuong hem nog steeds 
dwars, want toen het 
schaaltje gemengd op tafel 
kwam liet Paul deze heer-
lijke versnapering aan zich 
voorbij gaan. Uiterst 
vreemd en alleen te ver-
klaren doordat hij nog zo 
kapot zat van die single dat 
hij gewoon kracht meer 
had om een hapje te pak-
ken, in de mayo te deppen 
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en vervolgens naar zijn 
mond te brengen. Laat 
staan om de kauwen. Toen 
we hem aanboden om hem 
dan een handje te helpen 
bleef hij maar volhouden 
dat hij geen honger had. Ja 
ja, Paul geen honger. Dat 
is het zelfde als Michael 
Jordan zonder basketbal, 
Mart Smeets zonder Tour 
de France of Tonny Snij-
ders die voor PSV is ge-
worden. Onmogelijk!!! 
Tijdens de rit naar huis ver-
slechterde de situatie van 

Paul zienderogen. Hij 
kreeg koude rillingen en 
kon gelukkig gebruik ma-
ken van de stoelverwar-
ming om zich wat op te 
warmen. Op de Bemmer-
straat kwam hij redelijk 
goed uit de auto. Ik hoop 
dat hij een goede nacht-
rust heeft gehad.

Alles bij elkaar opgeteld 
hebben we weer een ge-
zellige avond gehad als 
afsluiter van een evenzo 
gezellig seizoen. Ondanks 

de degradatie is de team-
spirit altijd goed gebleven. 
Er wordt nog een teamuitje 
gepland om het seizoen 
officieel af te sluiten. 

Woensdag kon Mixed 6 
nog kampioen worden, 
daar was ik heilig van over-
tuigd, maar na de partij tus-
sen directe concurrent Ge-
mert tegen BC ‘85 (vijfde) 
te hebben gezien was mij 
al duidelijk dat we boven 
onszelf moesten uitstijgen 
om nog kampioen te wor-
den. Vol goede moet en vol 
zenuwen vertrokken we 
donderdag naar de Ci-
tysporthal. Omdat Gemert 
woendag met 7-1 van 
BC’85 had gewonnen was 
het aan ons de taak om 
met dezelfde cijfers van 
Dommelen te winnen die 
derde op de ranglijst staan. 
De illusie van het kampi-
oenschap was al gauw ver-
keken, nadat ik en Maarten 
de GD verloren wisten we 
dat het moeilijk zou wor-

den. Helaas konden Gijs 
en Maarten er, na een 
zeer spannende partij, niet 
met de winst vandoor 
gaan. Het werd uiteindelijk 
zelfs nog even spannend 
of we de wedstrijd niet he-
lemaal zouden verliezen. 
Na de dubbelpartijen 
stond het gewoon gelijk en 
na het spelen van de eer-
ste singles, beide heel 
spannende driesetters 
(vooral die van Gijs) was 
het ook nog steeds gelijk. 
Fabian kreeg helaas geen 
grip op zijn tegenstander 
die na de partij nog even 
luidruchtig moest laten 
weten dat hij dit seizoen 
nog geen singel had verlo-
ren. Hadden we eerder 
moeten weten dan hadden 
Anniek en ik ook nog even 
uit ons dak kunnen gaan, 

wij hebben alle dubbels 
gewonnen samen. Toen 
mocht Anniek nog een 
keer aan de bak. De moti-
vatie was ver te zoeken en 
ik heb Anniek nog nooit 
zo’n slome partij zien spe-
len. Ik heb nog geprobeerd 
haar er van te overtuigen 
om nog even een Wals-
bonus te scoren voor mij 
maar helaas het mocht 
niet baten.
We waren voor elf uur al 
weer in de kantine en heb-
ben nog lekker wat ge-
dronken op een geslaagd 
seizoen.Het was gewel-
dig!!! maar ook jammer dat 
we net geen kampioen zijn 
geworden.

Angela

Dommelen 2 - Mixed 6
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Mixed 4 kampioen!
Wat een idee. We laten alle 
leden van Mixed 4 
meespelen in de wedstrijd 
waarin we kampioen 
kunnen worden. Dus 5 
heren en vier dames. 
Karlijn of Ilse, Marije, 
Marlie, Dorien, Dn Deem, 
Martijn, Ruud, Roger en 
Arne. Twee weken geleden 
al gewonnen van de naaste 
concurrent Con Brio. Nu 
stonden we 3 punten voor 
met nog twee wedstrijden 
te gaan. Winst betekende 
een zeker kampioenschap.
Het zou een spannende 
avond worden. Oh ja, we 
moesten tegen 
Laarbeekgenoot 
Ganzeveer uit Aarle Rixtel. 
Een aardig spelend team, 
met een hele sterke eerste 
heer. Ons koningskoppel 
Marlie en Ruud mochten 

het spits afbijten. Wacht 
even. Wat is Marlie 
veranderd zeg. Leuke 
tattoo op haar enkel, langer 
haar, kleur ogen veranderd, 
wat langer. Verrek het is 
Dorien. Och ja, dat is waar. 
Toen ik Ruud en Marlie 
ging ophalen stapte alleen 
Ruud in. Marlie ocharm is 
ziek. Balen zeg. 
Maar goed GD 1: Ruud en 

Dorien tegen het 
ijzersterke koppel V 
Melinck en Swinkels. 
Spannende en goede 
partij. 3 setter. 22-20, 18-
21 en 21-14. Die laatste set 
was eigenlijk een eitje voor 
onze Mixers. 1-0. Nog 4 te 
gaan. Marije en Arne 
hebben nog geen GD 
verloren. En naar 
verwachting zou ook deze 
partij gewonnen worden 
(immers de sterke heer 
was al uitgeschakeld). 
Deze GD was een 
spreekwoordelijk eitje. En 
dat had niks met eventuele 
lucht op de baan te maken. 
Ditmaal had ik geen 
peulvruchten of nasi 
gegeten. Oh zo. 2-0. Nog 3 
te gaan.
HD: Dn Deem en Roger. 
Beetje zenuwen, dat wel. 
Maar echt geen probleem 
voor onze mannen. In de 
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tweede set werd met een 
21-12 punt 3 
binnengehaald. Nog 2 te 
gaan.
DD: Karlijn en Marije. De 
dames speelden hard en 
de rallys waren lang. Geen 
van beide koppels kon echt 
afstand nemen. Toch werd 
de eerste set met 16-21 
verloren door onze 
lieftallige dames. De 
tweede set dan maar. Nog 
harder vechten. Maar de 
rijkere ervaring van de 
dames uit Aarle leverde 
toch meer punten op dan 
de noeste arbeid van 
Marije en Karlijn (ja het is 
Karlijn en niet Ilse, en ik dat 
wist ik ook heus wel hoor). 
13-21 in set 2. 3-1 en nog 
steeds 2 punten te gaan.
Dat was helaas ook het te 
behalen punten na de 
singel van onderge-
tekende. 1 set wilde nog 
gewonnen worden. Maar 
dat was het maximaal 
haalbare. 3-2.
Karlijn wist er 14 en 17 
punten uit te slepen tegen 
de Ganzeveerse dame. 

3-3.
We hadden onze punten 
vooraf al op Martijn gezet. 
En Martijn wist het waar te 
maken, zag ook de 
aanwezige ConBrio 
delegatie. Ze hoopten op 
minsten een herhaling van 
ons vorige Ganzeveer 
treffen (4-4). Martijn 
zorgde in ieder geval 
alvast voor 1 punt. 21-17, 
21-13. Redelijk eenvoudig 
op papier, hard werken in 
de praktijk.
De laatste wedstrijd moest 
het dan gaan doen. Dorien 
tegen Lianne Swinkels. 
Ons voormalig Mixed lid 
en een uiterst sympathiek 
persoon. Tevens buur-
vrouw van Roger 
trouwens. De tribune 
stond vol. Alle Mixedheren 
naast de baan (op een 
paar meter afstand). 
Tulpen al in de emmer. 
Zou het dan toch????? 
Ja het zou. Dorien speelde 
uiterst gedegen en 
effectief. De eerste set 
was nog spannend met 
21-18. De tweede set was 

een eitje 21-12. 5-3 en 
Mixed 4 kampioen!
De champagne (bedankt 
Martijn), de rondjes 
(bedankt bestuur) en de 
bitterballen (bedankt de 
Kegelaar) smaakten 
heerlijk. Als allerlaatste 
verlieten onze Mixers de 
kantine. Moe, voldaan en 
gelukkig dat wel. Heerlijk

Arne
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Hanevoet 8 - Mixed 8
Aanwezig: Annie, Dora, 
Lisa, Martin, Theo en 
Toon. Anita wegens bles-
sure niet aanwezig.

Alvorens aan de wedstrijd 
te beginnen wilden we 
eerst informeren naar de 
toestand van Ad van Dom-
melen (teamlid Hanevoet 
8). Ad kreeg tijdens de vo-
rige wedstrijd een hartstil-
stand. Ad is inmiddels ge-
dotterd en weer thuis, naar 
omstandigheden gaat het 
goed met hem. Dit was 
goed om te horen.

De wedstrijd werd ge-
opend door Dora en Martin 
met het GD. Ze hadden 
flinke tegenstand. De eer-
ste set ging met 22-20 naar 
Hanevoet, gezien de uit-
slag lagen er kansen. In de 
tweede set konden ze ech-
ter hun goede spel niet 
doorzetten en ging de set 
met 21-16 naar Hanevoet.
Het tweede GD was voor 
Annie en Theo, de partij 
verliep gladjes zowel in de 
eerste als tweede set wa-
ren Annie en Theo de be-
tere partij. Ze wonnen in 
twee sets met 8-21 en 12-
21.

In het HD waren de Hane-
voeters de betere partij, 
Martin en Toon waren een 
maatje te klein, ook al bo-

den ze tegenstand naar 
kunnen. Met 21-17 en 21-
11 was de partij voor Hane-
voet.
De dames van Hanevoet 
zijn de zwakste schakel 
van het team, hier konden 
Dora en Lisa van profiteren 
in het DD. Zowel Dora als 
Lisa hebben een flinke slag 
in huis en daar hadden de 
Hanevoetsters geen ant-
woord op met 9-21 en 17-
21 ging de partij naar 
Mixed. Inmiddels is de 
stand 2-2.

Theo moest in het HE aan-
treden tegen hun sterkste 
speler, hij verweerde zich 
geweldig maar de tegen-
stander was gewoon te 
sterk. Met 21-11 en 21-5 
ging de partij naar Hane-
voet.
Annie kon de stand weer in 
evenwicht brengen met 
haar DE. De laatste tijd zijn 
we van Annie gewend dat 
ze haar DE wint, dus waar-
om ook deze partij niet. Op 
het spel van Annie had de 
tegenpartij geen antwoord 
de uitslag spreekt voor 
zich. 6-21 en 8-21.
Onze jongste telg van het 
team Lisa was nu aan de 
beurt voor haar DE. In de 
korte periode dat Lisa in 
ons team meespeelt, heeft 
ze laten zien dat ze haar 
vrouwtje staat. Met gede-

gen spel liet ze haar tegen-
standster geen kans de 
uitslag spreekt voor zich. 
13-21 en 5-21.
De stand was nu 4-3 voor 
Mixed 8, het laatste HE 
van Toon was beslissend 
voor of een gelijkspel of 
wedstrijdwinst. Zijn tegen-
stander (45 jaar jonger en 
twee koppen groter) liet 
zich niet onbetuigd.
De partij ging over en 
weer, doch bij 17-17 ging 
Toon een paar onnodige 
fouten maken en ging de 
set naar Hanevoet.In de 
tweede set pakte Toon 
meteen een 3 tal punten 
voorsprong hij kon dit vast-
houden tot 22-22.  Doch 
helaas de laatste 2  punten 
waren voor Hanevoet en 
ging de set met 24-22 ver-
loren.

Zoals in de eerste wed-
strijd is de einduitslag 4-4. 
Gezien de verhoudingen 
een eerlijke verdeling. 

Dit was de laatste wed-
strijd van deze competitie 
ik wil ieder Annie, Dora, 
Anita, Lisa, Martin, Theo 
en invallers Theo de Jong 
en Toon Boetzkes bedan-
ken voor de getoonde in-
zet. Graag iedereen tot 
volgend jaar.

Groeten Toon Slaets.
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Dit jaar was op 7 april weer 
de jaarlijkse kaderavond. 
Deze avond is in het leven 
geroepen  om alle vrijwilli-
gers van BC Mixed een ge-
zellige avond te bezorgen 
waarbij de pintermannen, 
wijntjes en de hapjes staan 
te springen om genuttigd te 
worden.
Zoals ieder jaar wordt deze 
avond door het bestuur ge-
organiseerd en staat er 
ook iedere keer weer een 
andere activiteit op het pro-
gramma. Dit jaar was er 
gekozen voor een quiz met 
diverse categorieën. (Mu-
ziek, Sport/Spel,  Nieuws / 
Oud Nieuws, BC Mixed, 
Films / Cultuur / Media).  
De groepen waren vooraf 
samengesteld en bij bin-
nenkomst moest iedere 
groep opgeven welke per-
soon een bepaalde cate-

gorie ging uitvoeren. 
Daarnaast mocht men nog 
een joker inzetten op de 
categorie waarvan men 
dacht dat hier het best op 
gescoord zou gaan wor-
den. Helaas bleken som-
mige categorieën iets an-
ders uit te pakken… zo 
moest de afgevaardigde 
specialist op het gebied 
van muziek, een solo van 

Vader Jacob spelen op 
een heuse synthesizer. 
(Een heuse synthesizer… 
dat valt overigens ook wel 
mee..het apparaat was net 
zo breed als een openge-
klapte Minimiks). 

Onder de categorie Sport / 
Spel viel ook het onder-
deel kaartenhuis bouwen. 
Dit bleek niet eenvoudig, 
gezien het feit dat een hül-
te-bölterig tafelkleedje als 
fundering diende en dus 
de basis van het bouw-
werk vormde en daarnaast 
de kaarten zo spik-splin-
ter-nieuw waren dat deze 
nog gladder waren dan de 
praatjes van wijlen Rutger 
Goedhart uit GTST.
Tijdens het officiële mo-
ment van deze de avond 
kreeg  Ruud Fransen de 
“Jan Driessens vrijwilligers 
award” uitgereikt voor zijn 
vele jaren als voorzitter en 
werden Toon en Annie be

Kaderavond
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dankt voor het beschik-
baar stellen van de kanti-
ne.
Inmiddels tikten de minu-
ten op  de klok gewoon 
door, werd de stapel lege 
kratjes groter dan de volle 
en ja.. .. het werd eigenlijk 
steeds gezelliger! Het ra-
den van liedjes die door 
een teamgenoot werden 
gefloten bleek ook niet al-
tijd eenvoudig. Toen kreeg 
men stukken tekst van een 
Nederlandsche cabaretier  
voorgeschoteld.  Waar 
blijkt dat sommige stukken 
bij iedereen bekend zijn, 
zaten er toch ook verschil-
lende “Oja-tjes” tussen.

In het onderdeel BC Mixed 
kreeg je een A4-tje met 4 
foto’s van Mixedleden te 

zien waarvan er één ie-
mand niet thuis hoorde. Zo 
stonden Ilse Lahaije, Kar-
lijn Lahaije Toon Slaets en 
Gert Lahaije op één A4-
tje…. Ja dat was natuurlijk 
niet zo moeilijk… maar het 
was in ieder geval niet 
Toon Slaets! Gert hoorde 
niet in het rijtje thuis, en 
nee… we gaan nu géén 
nieuwe roddels de wereld 
in helpen, maar hij hoorde 
er gewoon niet in thuis om-
dat de rest wél op 15 okto-
ber jarig was. 
Uiteindelijk brak langzaam 
de finaleronde aan en 
moesten er brute krachten 
worden getoond bij het 
bierkrat omhoog houden.  
Met gestrekte armen 
moest het kratje omhoog 
gehouden worden en wan-

neer het de tafel raakte 
had je verloren.  Dit werd 
een strijd tussen Pleunie 
en Ruud Fransen. Helaas 
voor Pleunie was Ruud, 
die de laatste jaren stevig 
aan zijn fysieke gesteld-
heid heeft gewerkt bij het 
bouwen van zijn huis, net 
een maatje te groot en 
ging er als winnaar van 
deze Expeditie Robinson 
proef vandoor.
Rond 02:00 uur waren de 
laatste inmiddels huis-
waarts vertrokken en kon-
den we terugkijken op een 
gezellige avond die altijd te 
snel voorbij gaat. Iedereen 
bedankt voor de gezellig-
heid en tot volgend jaar!

Stan
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Mixed strijdt om beker en Brabants teamkampioenschap

Op 3 juni worden alle kampioensteams van de H.B.B. gehuldigd. Voor de middag 
spelen eerst de jeugdkampioenen van de HBB tegen een selectieteam bestaande uit 
spelers van meerdere clubs uit dezelfde klasse.  Voor BC Mixed mag Mixed 3 in elk 
geval spelen.
Na de middag zijn de finales van de beker bij de senioren. 
In de Beker 1 speelt Mixed tegen Con Brio en in beker 4 speelt Mixed tegen BC ’85.
Na deze finales wordt in elk geval Mixed 4 gehuldigd (misschien komt hier Mixed 5 nog 
bij, maar dat is nog niet bekend bij het maken van deze Minimiks). Bovendien wordt de 
sportiviteitsbeker uitgereikt aan de vereniging die door alle andere verenigingen is 
aangewezen als meest sportieve in het afgelopen seizoen. Vorig jaar heb ik de eer 
gehad om deze beker in ontvangst te nemen, het zou toch fantastisch zijn als Ton dit 
jaar opnieuw de beker omhoog mag houden!

Een week later, op 10 juni, worden de Brabantse teamkampioenschappen gespeeld. In 
de vorige Minimiks heb ik reeds uitgelegd wat dit betekend. Inmiddels is het zeker dat 
Mixed 1 hier aan deel moet nemen, vanzelfsprekend vinden zij het een grote eer om 
de H.B.B. te mogen verdedigen.

Kortom, 2 mooie dagen vol badminton met een grote aanwezigheid van BC Mixed, 
dus:
KOMT ALLEN OP 3 EN 10 JUNI !

Groet,
Ruud Fransen 

Mededelingen van de VCL’er 

Theo de Jong
de Hazelaar 23
5741 DR
Beek en Donk
0492 461997
06-39569703
t.jong26@chello.nl

bespannen, reparatie 
en verkoop van rackets
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Donderdag 19 april jl. 
speelden twee teams van 
Badminton Club Mixed de 
halve finale van het 
bekertoernooi van de 
Helmondse Badminton 
Bond (HBB). In de hoogste 
afdeling speelt Mixed 1, het 
team wat ook in de 
competitie in de hoogste 
klasse speelt. Het andere 
team speelt in Bekerpoule 
4. Dit team is een 
gelegenheidsteam met 
spelers uit diverse 
competitieteams. Bij winst 
gaan beide teams naar de 
finale op zondag 3 juni in 
de Cityhal in Helmond. 
In bekerpoule 1 nam Mixed 
het op tegen Bakel. Het 
team van ondermeer oud 
Mixed-lid Jorg Kerkhof. 
Bakel handhaaft zich al 
enkele jaren zeer knap in 
de hoogste regionen van 
de HBB en begon de 
wedstrijd goed door de 
eerste gemengd dubbel te 

Bekerteams naar de finale
winnen van Ellen Kuhn en 
René Schepers. In het 
bekertoernooi worden drie 
gemengd dubbels ge-
speeld. De volgende twee 
waren voor Mixed. Astrid 
Bijsterveld, vorig jaar 
overgekomen van Gemert, 
speelde met Stan van der 
Heijden een zeer goede 
partij. Ook de heren- en 
damesdubbel waren een 
prooi voor het team uit 
Beek en Donk. Hiermee 
was de winst binnen en de 
finale veilig gesteld. In de 
resterende enkelspelen 
won het Bakelse talent 
Olga van den Berg zeer 
knap van Noortje van den 
Eijnde en haalde Stan het 
laatste punt binnen voor 
Mixed. Eindstand 5-2 voor 
Mixed. 

Het gelegenheidsteam 
onder leiding van Anja 
Beekmans wat voor Mixed 
in bekerpoule 4 speelt 
nam het op tegen Con Brio 
uit Helmond. Een geduchte 
tegenstander en altijd een 
mooie confrontatie tussen 
de twee grootste 
verenigingen van de HBB. 
Met het minimum aantal 
spelers begon Mixed aan 
deze wedstrijd. De eerste 
twee gemengd dubbels 
werden gewonnen, maar 
dat ging zeker niet 
eenvoudig. Dat Con Brio 

het hier niet bij wilde laten 
zitten bleek in de derde 
gemengd dubbel. Een 
derde set moest de 
belissing brengen. Hierbij 
trok het team uit Helmond 
aan het langste eind. Ook 
de damesdubbel was in 
drie sets voor Con Brio, 
waarmee de tussenstand 
op 2-2 kwam. Maarten 
Maas en Peter van Leuken 
brachten Mixed op een 3-2 
voorsprong. Daarna mocht 
Betsie van Hooff de winst 
voor Mixed binnen halen. 
Eenvoudiger gezegd dan 
gedaan. In de eerste twee 
sets werden de punten 
gedeeld. In de derde set 
was het verzet gebroken 
en won Betsie met maar 
liefst 21-8. Ook Peter won 
zijn enkelspel waarmee 
Mixed met een 5-2 
overwinning de finale 
bereikt.
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Voorstel teams 2012-2013

Topklasse
Mixed 1
1 René Schepers
2 Stan vd Heijden (TL)
3 Johnny Muller (r)
1 Ellen Kuhn
2 Astrid Bijsterveld
3 Noortje vd Eijnde

1e klasse
Mixed 4
1 Paul vd Vegt
2 Roger v Lieshout
3 Deany Muller
4 Remy Wieland (TL)
1 Dorien Maas
2 Marieke van Berlo
3 Sabitri Heesakkers

3e klasse
Mixed 7
1 Peter v Leuken (TL) 
2 Max van Riet
3 Jeroen Lutterman
1 Inge v Lieshout
2 Evi v Rixtel
3 Tine v Lieshout

Hoofdklasse
Mixed 2
1 Ruud v Kilsdonk
2 Jan de Jong (TL)
3 Harrie vd Vegt (r)
1 Inge v Griensven
2 Ilse Lahaije
3 Ellen Minten (r)

2e klasse 
Mixed 5
1 Gert Lahaije
2 Maarten Maas
3 Fabian Briels
1 Anniek v Leuken
2 Angela v Gelder (TL)
3 Yvonne Lahaije (r)

4e klasse 
Mixed 8 (Woensdag)
1 Theo Mouris (TL)
2 Toon Slaets
3 Martin Kuijpers
1 Betsie v Hoof
2 Anja Beekmans
3 Annie Boetzkes
4 Dora Polman

Overgangsklasse
Mixed 3 (Woensdag)
1 Ton Slaets
2 Ruud Fransen (TL)
3 Arne vd Wijdeven
4 Martijn v Oeffel
1 Maridy Daems
2 Monika Slaets
3 Marlie Fransen

3e klasse
Mixed 6 (Woensdag)
1 Tonny Snijders
2 Gijs v Berlo
3 Gijs Spierings (TL)
4 Willem Aarts
1 Lisa v Vijfeijken
2 Veerle van Schaijk
3 Wendy Verbrugge (r)

Reserves
Johnny Muller hoofd/top
C. Swinkels hoofd/top
Ellen Minten hoofd/top
Harrie vd Vegt ov/hoofd
Marije Daems 1e/2e
Karlijn Lahaije 1e/2e
Loes Lahaije 2e/3e
Mark vd Aa 2e/3e
W. Verbrugge 2e/3e
Yvonne Lahaije 2e/3e
Jowan Iven 2e/3e
Bas Gerrits 3e/4e
Theo de Jong 3e/4e
Toon Boetzkes 4e

Opgave speelvolgorde door teams!!!
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Statistieken senioren

11-04 Mixed 4 - Ganzeveer 3 5-3
11-04 Gemert 1 - Mixed 1  6-2
11-04 Hanevoet 8 - Mixed 8 4-4
12-04 Dommelen 2 - Mixed 6 4-4
25-04 Heeze 1 - Mixed 4  0-8
25-04 Fair Play 1 - Mixed 2 2-6
26-04 Mixed 3 - Sm Bruang 2 2-6
26-04 Mixed 5 - SRH 2  5-3
26-04 Dommelen 3 - Mixed 7 3-5

Uitslagen

HBB-scoringspercentages

kolom 1, 5 en 9 plek in de top tien, kolom 2 en 6 namen, kolom 3 en 7 aantal gewonnen partijen 
/ aantal gespeelde partijen, kolom 4 en 8 HBB-scoringspercentages.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Heren
Ruud Fransen
Deany Muller
Roger van Lieshout
Martijn van Oeffel
Arne vd Wijdeven
Harrie vd Vegt 
Fabian Briels
Jan de Jong
Peter van Leuken
Stan vd Heijden

17/17
10/11
10/12
16/18
9/12

20/29
18/26
22/32
20/30
25/39

98%
90%
83%
80%
73%
66%
63%
63%
62%
61%

Dames
Anniek van Leuken
Angela van Gelder
Marlie Fransen 
Ellen Kuhn-Manders
Yvonne Lahaije
Dorien Maas
Yvonne de Jong
Pleunie Verbon
Inge van Griensven
Annie Boetzkes

 
30/33 84%
29/36 80%
15/19 77%
19/24 75%
24/30 73%
21/30 70%
10/15 66%
 9/13 64%
13/20 63%
18/31 58%

Twee jubilarissen
Op 21 april jl. waren Noortje van den Eijnde en Mascha Hoeks 25 jaar lid van onze 
vereniging. Een geweldige mijlpaal. Beide dames hebben de volledige jeugd bij Mixed 
doorlopen en zijn later doorgestroomd naar het vaandelteam van Mixed. Iets wat niet 
vanzelfsprekend is. Een bijzondere prestatie dus, evenals het bereiken van dit jubileum.

In de volgende Minimiks kunt u een uitgebreid interview lezen met Noortje en Mascha. 
Maar voor nu feliciteren wij ze nogmaals met hun jubileum. 

Het bestuur.
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Standen senioren
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  15-25
3 Mixed 2  16-19
4 Phoenix 1  15-16
5 Fair Play 1  15-12
6 Con Brio 3  14-9
7 BC Bakel 2  14-8
8 Hanevoet 1  13-7
9 BCAB 1  14-6
   
Overgangsklasse 2
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 2
1 Mixed 4 12-22
2 Con Brio 7  11-17
3 Eindhoven 1  12-13
4 Ganzeveer 3  11-11
5 Hanevoet 4  11-10
6 Heeze 1  12-5
7 Mierlo 2   11-2

2e klasse 2
1 Mixed 5  11-18
2 SRH 2  11-17
3 Gemert 4  12-15
4 Heiakker 1  11-11
5 Con Brio 9  11-9
6 Hanevoet 6  12-5
7 Phoenix 4   12-5
   
3e klasse 1
1 Gemert 6   12-20
2 Mixed 6  12-19
3 Dommelen 2  11-14
4 BCAB 5  12-11
5 BC 85 2  12-8
6 Never Down 2  11-6
7 Mierlo 4   12-4
    
3e klasse 3
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 2 
1 Ganzeveer 8  14-24
2 Someren 2  13-22
3 Heiakker 3  12-18
4 Mixed 8  14-14
5 Hanevoet 8  13-12
6 BC 85 3  13-10
7 Boemerang 3  14-4
8 Eindhoven 4   13-2
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Met nog 1 inhaalronde voor de boeg, en een op moment van schrijven nog niet verwerkte 
één-na-laatste speelronde, nadert de mixed manager zijn ontknoping. In de top van het 
klassement lijkt de beslissing te zijn gevallen: Anja Beekmans staat op dit moment ruim 
aan de leiding en er lijken nog meer punten bij te komen ook. Yvonne, uit Anja’s team, 
moet namelijk nog een wedstrijd spelen en ook moet Anja nog punten krijgen van de 
wedstrijden van Yvonne en Ruud van vorige week. Wanneer deze spelers de lijn van dit 
seizoen doorzetten en geen negatieve punten halen, lijkt de rest op dit moment kansloos 
voor de overwinning in dit eerste seizoen van de Mixed Manager.

Zo aan het eind is het ook een mooi moment om even terug te blikken op de eerste keer 
dat we dit spel binnen BC Mixed hebben gespeeld. Te beginnen met wat statistieken: In 
totaal hebben 31 managers meegedaan, waarvan er 30 met een positieve score zijn 
geëindigd. Blijkbaar weten we dan toch als manager wel de goede spelers uit te kiezen 
voor onze teams, want bij de spelers zien we een hele andere score: Van de 51 spelers 
die dit seizoen punten hebben vergaard voor de Mixed Manager, hebben er maar liefst 
19 een negatieve score, één speler heeft een eindbalans van 0 punten en er zijn dus 26 
spelers met een positief saldo voor de Mixed Manager. Opvallend hier is dat de lijst met 
best scorende spelers wordt aangevoerd door 2 dames uit Mixed 6: Anniek van Leuken 
met een persoonlijke score van 340 en Angela van Gelder met een score van 269. Ook 
interessant is het om te zien hoe het winnende team eruit had gezien. Met de scores van 
dit moment zou dat zijn:
H1: Ruud Fransen
D1: Anniek van Leuken
H2: Peter van Leuken
D2: Ellen Kuhn

Dit team had in deze opstelling een puntentotaal gehaald van +/- 1375 punten. Het lijkt 
erop dat de winnaar van dit jaar hier zo’n 250 tot 300 punten onder blijft. Wat deze 
scores voor een volgend jaar betekenen moet nog maar blijken. De best scorende 
dame(s) en heer spelen volgend seizoen waarschijnlijk een klasse hoger. Of zij dan weer 
veel punten waard zullen zijn moet nog maar blijken. De voorlopige teams zijn alweer 
bekend dus wil ik bij dezen iedereen alvast weer uitdagen om een winnend team 
proberen samen te stellen.

Mixed Manager nadert ontknoping



22

Links- of Rechtsom?
Gedoogcoalities, terwijl ik dit woord op het papier schrijf, krijg ik al de 
kriebels. Ik denk meteen aan  Geert, onze witte postduif die met dure 
woorden gooit, om zijn kiezers aan zich te binden. Die witte postduif die 
voor de partij van de vrijheid staat.
 Wat is vrijheid? Als je deze vraag aan “de duif” zou stellen zou hij het goede 
antwoord niet goed op papier kunnen zetten.  
Vrijheid is 
Minder geld naar ontwikkelingshulp. Asielzoekers moeten het land uit en 
de inburgeringcursus moet moeilijker.
Ken je hem nog bij kwizut? de inburgeringcursus? Hoeveel vragen hadden 
we goed?
Maar we respecteren onze witte postduif wel, we leven namelijk in een vrij 
land. Iedereen heeft zijn eigen mening en daar mogen we voor uit komen.
Wat gaat het worden; links- of rechtsom? Ik ben er nog niet over uit. Kies ik 
voor onze eigen trots en blijf ik Brabant trouw of wordt het Brinky je weet 
wel die lekkere chocoladekoek van de Aldi? Is het verstandig om rechtsaf te 
draaien of linksaf?
Maar wat weet die witte postduif nou van de tuin af? 
Speciaal voor hem een aantal tips.
 
- Het is nu de ideale tijd om een vijver aan te leggen of schoon te maken. 
(het water begint nu op te warmen en de waterplanten beginnen nu uit te 
schieten)
- Het gras moet nu minimaal een keer per week gemaaid worden. (Dit om 
een mooi gesloten grasmat te krijgen)
- Het zaaien van kruiden of andere beplanting mag vanaf nu. (zorg er voor 
dat je het eerst in een pot doet en als ze groot genoeg zijn uit poot)

Succes Witte postduif,

Groeten,
Mark

Tuintip van Mark VAN DER mAAnd
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?

Mixed na twintig jaar weer 
terug in de hoogste klasse 
van de HBB!

Het grote feest van de 
maand mei was het 
kampioenschap van zowel 
Mixed 1 als Mixed 2. Mixed 
1 won op 12 mei 1987 de 
kampioenswedstrijd met 
8-0 van Con Brio 1 en 
Mixed was door dit 
kampioenschap, na twintig 
jaar, weer terug in de 
hoogste klasse van de 
HBB competitie: toen nog 
de hoofdklasse.. 
De spelers van dat team:  
Helma Faassen, Margriet 
Ras ( in de tweede 
competitiehelft nam Marja 
Bouw deze plaats over) , 
Marion van de Boogaard, 
Mari Donkers, Willem Jan 
van Ham en Wim vd 
Wildenberg.
Ook Mixed 2 pakte de titel, 
o.m. door (op dezelfde 
avond)  Rame/Volkel uit 
Uden met 7-1 te verslaan. 
Mixed 2 neemt daardoor 
de plaats van Mixed 1 in de 
overgangsklasse over.
In Mixed 2 speelden:  
Marian vd Wildenberg, 
Marlie Smits, Vivian Rebel, 
Ruud Fransen, Robbie 
Andriesse en Henry 
Gruyters. 

De clubkampioenen in 

1987 waren  Marion vd 
Boogaard en Willem Jan 
van Ham. Mari Donkers en 
Marian Spaan waren de 
runners up van dat 
seizoen. 
De beste competitiespelers 
van dat seizoen waren 
Marian vd Wildenberg en 
Ruud Fransen, bij de jeugd 
waren dat Inge van 
Griensven en Rob Slaets.

De HBB had, voor de 
jeugdleden, een eigen 
toernooi top-tien. De leden 
van BC Mixed waren op 
deze lijst goed 
vertegenwoordigd, met 
Patrick  Rebel als eerste 
bij de heren A  en Sandra 
Driessens, als tweede bij 

de dames A. Arne vd 
Wijdeven en Ton Slaets 
waren resp. de nummers 1 
en 2 bij de heren B, terwijl 
Ron Slaets de lijst 
aanvoerde bij de heren C. 

Op de HBB-jeugdkam-
pioenschappen wonnen 
Sandra Driessens en 
Patrick Rebel het GDA, 
Sandra won met Edith 
Vorstenbosch van ’t 
Veertje het DDA en in de 
B-klasse waren Arne en 
Ton als herendubbel, niet 
te verslaan. Ook succes in 
de C-klasse, waar Rob 
Slaets met Egan van 
Doorn het HDC won en 
Rob won met Anouk Relou  
(Boemerang) het GDC.
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Gelezen op het gastenboek
Ruud – thuis     
 Om aan alle onzekerheid 
een einde te maken:
Mixed 4 is gisteren 
kampioen geworden!!!
Aangezien Marlie helaas 
ziek was hebben we met 
slechts 8 spelers alles uit 
de kast moeten halen om 
van Ganzeveer te winnen. 
Compliment aan 
Ganzeveer, zij hebben er 
een echte 
kampioenswedstrijd van 
gemaakt.

Rien - FOTOS 
Afgelopen zaterdag is de 
jaarlijkse kaderavond 
georganiseerd. Een avond 
als dank je voor de 
vrijwilligers bij Mixed. De 
foto’s die Mascha heeft 
gemaakt staan nu op de 
site, op de foto pagina.
Als je dan toch aan het 
foto’s kijken bent; de bouw 
van de nieuwe sporthal is 
momenteel gevorderd tot 
de funderingsbalken en nu 
zijn de contouren van de 
sporthal te zien. Er staan 
weer enkele nieuwe foto’s 
op de site en tevens een 
plattegrond met de 
badmintonbanen.

Jowan - beek en donk
Voor diegenen die me 
afgelopen vrijdag 
ongelukkig hebben zien (of 
horen) vallen; het gaat elke 

dag beter en bij de 
huisartsenpost is er niets 
ernstigs gevonden. Het is 
bij opgerekte banden en 
pezen gebleven.
Strompelde ik zaterdag/
ochtend nog rond als  een 
mannetje van 110 jaar oud, 
nu schuifel ik al als
iemand van 96.

Rien - Overzicht besturen 
Mixed 
Eerder al heb ik kerst- en 
verjaardagskaarten van 
Mixed op de website gezet 
in het kader van de 
geschiedenis van Mixed.
Nu staat er ook een 
overzicht van alle besturen 
vanaf de oprichting op de 
website met foto’s van de 
voorzitters. Alleen de heer 
vd. Heuvel (voorzitter in 
1962) ontbreekt nog. 
Wellicht kan iemand deze 
nog aanleveren.

Gert - helmond 
Even een heel kort 
verslagje van Mixed 5, 
eigenlijk ben ik aan het 
werk.

Gisteravond moesten wij 
aantreden tegen SRH. Die 
stonden tot dan 1 punt voor 
op ons. Het toeval wil dat 
door het uitvallen van de 
wedstrijden op 5 Januari 
wij de laatste 2 wedstrijden 
tegen onze directe 

concurrent moeten.
Na de dubbels stond het 
2-2, spannend dus. De 
eerste singel van 
Ruud(rooijakkers)
ging helaas in een heel 
spannende 3-setter 
verloren.
Dorien had geen enkel 
probleem met haar 
tegenstandster, 3-3 dus.
Tim trof een taaie 
tegenstander en verloor 
weliswaar de eerste set 
maar speelde de 2e en 3e 
set ijzersterk en won knap. 
Alle druk dus op de 
schouders van Yvonne in 
de laatste partij. SRH heeft 
haar beste dame als 2e 
staan dus Yvonne had 
haar handen vol. Het werd 
een spannende partij maar 
Yvonne wist de partij in 2 
sets te winnen. Winst dus 
met 5-3 en nu 1 punt 
voorsprong! Op woensdag 
10 mei volgt de laatste 
wedstrijd en is een 
gelijkspel voldoende. Dat 
is gezien de vele 
spannende partijen echter 
zeker niet vanzelfsprekend.
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NBB-nieuws
Ted van der 
Meer weg als 
voorzitter BNL 

Tijdens een vergadering 
van het algemeen bestuur 
van Badminton Nederland 
is Ted van der Meer
teruggetreden als 
bondsvoorzitter. Clemens 
Wortel (vice-voorzitter en 
secretaris in het bonds-
bestuur) heeft zich bereid 
verklaard het voorzitter-
schap waar te nemen tot 
en met de Bondsver-
gadering van 23 juni in 
Utrecht.

‘Het voorzitterschap van 
BNL is - als je het goed wilt 
doen - in feite een fulltime 
baan. Ik heb het daarnaast 
druk met mijn gewone 
werk. De afgelopen 
maanden heb ik nogal 
gesukkeld met mijn 
gezondheid waardoor ik 
me te weinig met de bond 
heb kunnen bezighouden. 
Ik moest een keuze maken’, 
verklaarde Van der Meer 
zijn terugtreden. 

Het begon allemaal ruim 
een jaar geleden. Ted van 
der Meer heeft een PR 
bedrijf en werkte regel-
matig voor de badminton 
bond. Echter, men was niet 

tevreden over het 
geleverde werk en besloot 
om het contract met Van 
der Meer niet te verlengen. 
Kort daarna besloot 
(journalist) Ted van der 
Meer om zich kandidaat te 
stellen voor de functie als 
voorzitter van BN 
(Badminton Nederland) . 
Met hem waren er nog 
enkele kandidaten, maar 
die trokken zich terug, 
ruim voordat de 
verkiezingen plaats 
vonden.
Het vorige bestuur was 
met Yonex een contract 
aangegaan dat enkele 
miljoenen zou opleveren 
en daar van werden o.m. 
de badmintonscholen en 
academies betaald. Er 
was een probleem, de vier 
toppers (Yao Jie, Judith 
Meulendijks, Eric Pang en 
Dicky Palyama) stonden 
onder persoonlijk contract 
van Carlton. Yonex 
bepaalde dat, als zij 
meededen aan toernooien 
van BNL, zij ook met 
Yonex logo op racket en 
kleren moesten spelen.  
Dat werkt natuurlijk niet, 
dus deze vier werden 
uitgesloten voor deelname 
aan officiële wedstrijden. 
Daardoor ontstonden er 
twee partijen, voor en 
tegenstanders van dit 
contract. Ted van der Meer 

heeft hier dankbaar 
gebruik van gemaakt en 
beloofde daarbij dat er 
veel dingen zouden 
veranderen. De bond zou 
weer veel groter worden. 
Tot veler verrassing  werd 
Rob Ridder niet herkozen 
en kwam Ted v d Meer aan 
het roer. De overige 
bestuursleden waren het 
niet eens met zijn beleid 
en stapten allemaal op.  
Van der Meer moest  een 
nieuw bestuur samen-
stellen. Dat lukte en zijn 
eerste taak was, de vier 
toppers weer terug halen. 
Dat dit een boete van 
40.000 euro  (contractbreuk 
met Yonex) opleverde 
werd pas veel later bekend. 
Nu, negen maanden later 
houdt meneer het voor 
gezien. Een hoop 
problemen achterlatend 
op het bondbureau en van 
al zijn beloftes is niets 
waargemaakt. (Of zijn 
bedrijf een nieuw contract 
heeft met de Bond is niet 
bekend!)  Dat het een 
drukke baan zou worden 
wist hij van te voren. Hij 
heeft zelf gezegd dat hij 
daarvoor alle tijd had.  De 
afgevaardigden, die hem 
hebben gekozen, mogen 
gaan nadenken over hun 
beslissing van toen. 

JD. 
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Ad interim voorzitter 
Clemens Wortel
Clemens Wortel. 64 jaar, Hooge 
Zwaluwe
Oud beroeps militair, tegenwoordig 
jurist. (Wortel, rechtspraktijk)  
Nederlands kampioen herendubbel 
in 1973 en 1974.
Was ook ooit  trainer 
van het ter ziele gegane Carlton  ‘80 
uit Helmond waar
o.a. Igo Jongen,
Erica van Dijk en 
Frans Swinkels 
speelden.

Yao Jie toch naar de 
Olympische Spelen!

Het was helemaal duidelijk, na het 
verlies van Yao Jie in de kwartfinale 
op de EK zou ze kansloos zijn voor de 
Olympische Spelen in Londen. De 
norm, bij de beste 16 zijn van de 
wereld, was niet meer haalbaar.
Gelukkig hadden de schrijvers van 
dat artikel geen gelijk. Yao Jie heeft 
op een toernooi in India een wedstrijd 
gewonnen en staat nu zo maar op de 
16de plaats en ze wordt dus 
voorgedragen aan het IOC/NSF voor 
deelname in Londen. 
Het is nog even afwachten hoe dit 
allemaal afloopt, want in 
badmintonland is tegenwoordig alles 
mogelijk!

Marian Spaan  11-mei
Ron van der Pas 13-mei
Henny Spaan  14-mei
Riky van Maaren 19-mei
Meike Schepers 29-mei
Arne van de Wijdeven 1-jun
Emma Iven  4-jun
Anita de Jong  5-jun
Wim vd Wildenberg 7-jun
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Hallo jongens en meisjes

De jeugdcompetitie is weer afgelopen en we hebben zoals iedereen natuurlijk al 
weet één kampioen (Mixed 3). Op 3 juni is de huldiging voor deze kampioenen. 
De laatste competitiedag was toch nog zeer spannend. Hierover kun je lezen in 
de competitieverslagen van René, Inge, Inge en Arne.
De beste competitiespelers zijn dus ook bekend. Anke van Dijk en Bas van 
Lieshout zijn de gelukkigen.
Verder in deze Minimiks een verslag over de centrale training, weer enkele 
leuke puzzels en een nieuwe Mixedpen van Meike Schepers.
Volgende week vrijdag 18 mei, is er geen training, de zaal is dan voor de jeugd 
gesloten.

Veel leesplezier,
Namens de redactie, 
Marlie Fransen

Heb je nog vriendjes die mee willen 
doen?
Op 15 juni houden we onze tweede 
vriendjesavond, dan kun je weer
iemand meenemen!
We zouden het leuk vinden als je 
vriendje/vriendinnetje meekomt!

    Tot dan!

     De jeugdcommissie
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Met ingang van april heeft Inge van Griensven na 21 jaar besloten om te stoppen met 
haar taken als lid van de jeugdcommissie. Er lopen nog een aantal zaken en die maakt 
ze natuurlijk af. 
Voor Inge was dit geen gemakkelijke beslissing, ze heeft er dan ook lang en goed over 
nagedacht. 
Wij zullen Inge heel erg missen want zij regelde o.a. de meeste zaken die de 
jeugdcompetitie betreft, ook de groepsindeling en  de vergaderingen met de bond nam 
zij jarenlang voor haar rekening.
En of het nu ging over het kamp, de jeugddag of de centrale training Inge was overal bij 
betrokken. Zij zorgde er ook altijd voor dat er een goed overleg mogelijk was met onze 
bond maar ook met andere verenigingen. Als Inge iets moest regelen was het duidelijk 
dat ze altijd handelde in het belang van onze sportende jeugd, dit zorgde ervoor dat 
overleg soepel verliep.
Verder heeft Inge de gave om altijd de puntjes op de i te zetten, zodat er oog was voor 
detail. Dat zullen we zeker heel erg gaan missen.
We respecteren haar besluit maar het zal
iedereen duidelijk zijn dat het een klus is om 
haar taken over te nemen. We hebben er als
jeugdcommissie dan ook voor gekozen om
al deze taken te verdelen over een aantal
andere mensen, op onze website staat wie
u over bepaalde zaken kunt benaderen.

Rest ons nog om Inge nu alvast heel harte-
lijk te bedanken voor  al het werk dat zij 
jarenlang voor onze jeugd en voor onze 
vereniging heeft verricht. 

Namens de jeugdcommissie,
Mascha en Yvonne
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Hallo allemaal,

Ik ben Meike Schepers. Ik 
ben 8 jaar. Ik ben geboren 
in Gemert.
Ik heb een zus Lieke. Mijn
ouders zijn René en Edith
Schepers. Ik heb ook 2 
honden, 1 poes en 1 konijn.

Ik zit op ’t Einder .Ik zit in groep 5a.
Ik heb 3 hobby’s: badminton, hockey en ballet.
Na badminton vind ik het ook leuk om te ontwerpen in 
mijn tekenboek. Ik ben 2 jaar lid van BC mixed.
Mijn mooiste herinnering  van BC mixed is dat ik 2e werd.

Mijn favoriete tv programma’s zijn allemaal 
dans- en zingprogramma’s.
Mijn meest leukste vakantieland is Amerika.
Want er schijnt bijna altijd de zon. 
De mooiste films die ik heb gezien zijn High 
School Musical 1, 2 en 3.
Het leukste boek dat ik gelezen heb is Dolfje 
Weerwolfje Zilvertand.

Ik hou van dieren. Ik hou niet van opruimen.
Mijn lievelingsdier is een hond. Mijn 
lievelingseten is spaghetti. 

 

Robin Slaets
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Mixed 1 had een sterk 
begin van het seizoen. 
Gedurende het verloop 
van de competitie werd het 
moeilijker en de 
concurrentie werd sterker. 
Toch de finale ronde 
gehaald als 4e, maar door 
twee mindere wedstrijden 
tegen Con Brio en 
Ganzeveer geen kans 
meer op kampioenschap. 

Laatste wedstrijd in deze 
finaleronde was niet meer 
belangrijk voor Mixed 1, 
maar wel voor de andere 
drie. Zowel Ganzeveer als 
Phoenix konden nog 
kampioen worden. Mixed 1 
speelde een bepalende 

Mixed 1 sluit jeugdjaren af....
rol. Bij 4-4 was Phoenix 
kampioen, bij winst door 
Mixed 1 waren er de 
kampioenskansen voor 
Con Brio en Ganzeveer. 
We boden goed 
tegenstand, maar kwamen 
uiteindelijk tekort. Ondanks 
een paar  driesetters 
bleven we steken op 5-3 
met als gevolg dat hiermee 
Phoenix kampioen was. 
Ganzeveer en Conbrio 
speelden voor een 2e en 
3e plaats waarbij hier Con 
Brio aan het langste eind 
trok. 

Eindstand:
1 Phoenix 
2 Con Brio 

3 Ganzeveer 
4 Mixed 

Met toch een plaats in de 
finale ronde in de klasse 
A, sluiten we onze jaren 
als jeugd af. Namens 
Mixed 1 (Lieke, Kim, Evi, 
Inge, Jeroen, Willem, Gijs 
en Max en onze 
teambegeleiders Emmie 
en Roger), dank aan alle 
jeugdtrainers en 
begeleiders voor training 
en coaching. Op naar 
volgend jaar waar we het 
de senioren moeilijk gaan 
maken......

Inge van Lieshout

HULDIGING KAMPIOENEN!

Op zondag 3 juni wordt Mixed 3 
gehuldigd.
Voor de middag speelt dit team tegen 
een speciaal
geselecteerd team uit hun klasse,
waarna de huldigingen zullen volgen.

Iedereen is van harte welkom!
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15 april was de laatste 
speeldag voor Mixed 5. 
Een hele belangrijke, want 
na een heel goed seizoen 
was kampioen worden nog 
mogelijk in de F-klasse. 

Daarvoor moesten we 
allebei de wedstrijden 
winnen. En dat waren niet 
de makkelijkste. Allereerst 
tegen Mierlo. Zij stonden 
op de derde plaats en de 
laatste keer kwamen we 
niet verder dan een 4-4. 
Vol goede moed en veel 
zin gingen we de gemengd 
dubbels in. Michael en 
Lieke Schepers wonnen 
vrij gemakkelijk. Jurrien en 
Lieke Fransen hadden het 
moeilijk en verloren nipt. 
1-1 dus. Daarna de 
dubbels. Michael en 
Jurrien wonnen hun 
dubbel. Lieke Schepers en 
Sanne hadden minder 
moeite en wonnen ook. 
Daarmee was het 3-1 
geworden. Dat ging goed. 
In de eerste single vocht 
Michael zich met goed 
spel naar de overwinning. 
Daarmee was het 4-1. 
Lieke Fransen begon wat 
moeizaam, maar pakte de 
draad heel goed op. Vrij 
gemakkelijk won ze haar 
single en daarmee hadden 
we het belangrijke vijfde 
punt en dus de overwinning 

binnen. Jurrien verloor zijn 
single en Sanne won 
gemakkelijk haar partij. 
Daarmee was het 6-2 
geworden en was de 
wedstrijd hierna tegen 
Con Brio de kampioens-
wedstrijd. We moesten 
deze wedstrijd winnen en 
ook hier was het de vorige 
keer 4-4.

Michael en Sanne 
begonnen aan de gemend 
dubbel. Het spel golfde op 
en neer maar helaas 
kwamen we net te kort 
(24-30). Daarna was het 
de beurt aan Jurrien en 
Lieke Schepers. Ook hier 
was het super spannend, 
maar helaas ook net een 
paar puntjes te weinig om 
te kunnen winnen (26-30). 

We stonden dus 2-0 
achter. Daarna vochten 
Jurrien en Michael als 
leeuwen om het eerste 
punt te pakken. Een heel 
spannende wedstrijd die 
eigenlijk twee winnaars 
verdienden. Toch werd net 
verloren (29-30). De 
dames Lieke Fransen en 
Sanne gingen vol aan de 
bak. Ook hier weer super 
spannend en de kansen 
gingen op en neer. Helaas 
werd ook deze wedstrijd 
verloren (27-30) en was 

het een 4-0 achterstand. 
Dit was voor Con Brio 
voldoende om kampioen 
te worden. Michael en 
Lieke Fransen wonnen 
vervolgens op een zeer 
knappe en overtuigende 
manier hun single. Lieke 
Schepers en Jurrien 
hadden minder geluk. De 
eindstand was daarmee 
2-6.

Helaas zat er dit seizoen 
geen kampioenschap in, 
maar jullie zien aan de 
uitslagen dat we er heel 
dicht tegenaan hebben 
gezeten. In het tweede 
jaar als coach heb ik 
gezien dat jullie ook dit jaar 
weer een heel stuk beter 
zijn geworden. Er wordt 
steeds slimmer gespeeld 
en langzaam komt er meer 
kracht. Tweede worden in 
de F-klasse waarbij veel 
kinderen één, twee of zelfs 
3 jaar ouder zijn is een 
super prestatie en een 
applaus waard. Ik hoop 
jullie volgend jaar weer te 
zien en lekker uitrusten in 
de zomer. Misschien is 
volgend jaar wel jullie 
kampioensjaar.

Groetjes coach René 

Mixed 5 bijna kampioen
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De laatste speeldag was een feit. Op 
zondag 15 april voor de laatste keer de 
wekker zetten en de auto in om 4 meiden 
op te halen. Jazeker, voor degene die het 
na een heel seizoen nog steeds niet 
begrijpen, Mixed 8 bestaat uit 4 super 
gezellige echte meiden. Meike en Rachel 
zijn op papier jongen, maar in werkelijkheid 
is daar natuurlijk niets van te zien..... Qua 
spel zeker, ze hebben menige jongens van 
de baan af gemept. Quinty en Maaike zijn 
de andere 2 dames. Zij speelden dit 
seizoen voor het eerst competitie. Naar 
eigen zeggen is het ze goed bevallen. Een 
team met 4 dames, ja die lullen de oren 
van je kop. Maar ook erg gezellig. Het valt 
nooit stil en er is altijd wel iets te melden.

Deze ochtend mochten we aantreden 
tegen Phoenix. De gemengd dubbels 
werden eerlijk gedeeld. Het damesdubbel 
ging naar Phoenix en het “heren”dubbel 
was weer voor onze dames. Het bleef dus 
spannend. Helaas wist alleen Rachel haar 
sterke tegenstander te verslaan waardoor 

Mixed 8
we toch nog met 5-3 verloren.

De tweede wedstrijd was tegen de 
kampioen BCAB. Jawel zij waren reeds 
kampioen, maar tegen een kampioen wil 
je toch wel graag winnen, dat staat toch 
mooi. Nou, we kunnen jullie melden, dat is 
gelukt. De dames van Mixed waren zelfs 
met 8-0 te sterk voor de kampioen....... Nu 
zullen jullie je afvragen, waarom is Mixed 
8 dan geen kampioen geworden als je met 
8-0 van de kampioen kunt winnen. Helaas 
is het in werkelijkheid iets minder mooi 
dan op papier. BCAB vond het blijkbaar 
niet belangrijk haar wedstrijden nog te 
spelen omdat ze toch al kampioen waren. 
Ze kwamen gewoonweg niet opdagen
(wij zagen het meer dat ze bang waren 
van ons te verliezen). De competitie zit er 
weer op. Mixed 8 is geëindigd op een 
mooie 3e plaats en dat zonder heren, een 
zeer knappe prestatie!!!!

Inge

Na heel veel zondagmorgens 
en een paar zondagmid-
dagen speelden onze 
vrolijke vriendjes hun laatste 
wedstrijden van dit seizoen. 
Op het program-ma stonden 
Phoenix en Con Brio. 
Remy en Arne (de 
begeleiders) stonden 
verbaasd van hoeveel onze 
vrienden hebben geleerd 
van een jaartje competitie. 
En vandaag zou een 

speciale dag worden. 
Wat bleek? De tegen-
stander van ConBrio kwam 
niet opdagen. Dus werd er 
een voorstel gedaan: 
Mixed 9 speelt tegelijk 
tegen Con Brio en Phoenix. 
Oei dat zou een zware dag 
worden joh. We waren al 
met minder want Floor kon 
er vandaag niet bij zijn. Dat 
was wel heel jammer want 
Floor heeft altijd goeie zin. 

En ze kan heel super 
gemengd dubbel spelen. 
Ook de papa en mama van 
Floor werden gemist want 
ze zijn bij alle wedstrijden 
komen kijken. Zelfs wanneer 
er de avond ervoor een 
feestje was.
We speelden dus 
tegelijkertijd twee 
wedstrijden. Oeioei als dat 
maar goed gaat.
Koss speelde met Novi twee 

Mixed 9
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gemengd dubbels. Meike 
eentje met Nick en eentje 
met Brady.
Alle vier gewonnen!!!!! Wat 
onzettend superknap. We 
stonden dus twee keer met 
2-0 voor. Het publiek werd 
helemaal wild en sommige 
mensen stopten zelfs met 
wordfeuden.
Brady speelde met Nick en 
met Koss een Herendubbel. 
Maar jammergenoeg waren 
de heren en dames (ConBrio 
speelt met een damesteam) 
net te sterk. Het was wel een 
paar keer heel spannend. 
Nick mept zo hard dat hij 
soms zelfs al een service 
uitmept. En een keer had hij 
de shuttle in het net 
vastgesmashed. Oeee man.
Toen waren Meike en Novi 
weer aan de beurt. Tegen 
Phoenix had de 
tegenstander geen schijn 
van kans. Ze werden er bijna 
helemaal gek van. Tegen 
ConBrio probeerden onze 
meiden het ook. Maar daar 
werkte de tegenstander niet 
helemaal mee. Gelukkig 
hielp Arne wat mee bij het 
tellen. Het werd 30-29 voor 
ConBrio. Maar het had net 
zo goed andersom kunnen 
zijn.
3-1 tegen Phoenix en 2-2 
tegen Con Brio.
Brady speelde de eerste 
herenenkel tegen Phoenix 
en Nick tegen ConBrio. Oh 
wat waren het mooie 
wedstrijden om te zien. Nick 
gaf goed partij maar de 
ConBrio dame is toch wel 
heel erg goed en e weet de 
shuttles heel scherp en over 

het hele veld te plaatsen. 
Nick rent zich rot en werkt 
als een paard, maar het wil 
telkens net niet lukken. 
Jammergenoeg verloren. 
Mama Bots kon het gelukkig 
samen met mama Wieland 
heel goed zien. Ze moesten 
natuurlijk twee wedstrijden 
op twee banen bijhouden. 
Brady zijn wedstrijd was 
ontzettend spannend. Het 
ging vanaf het begin 
gelijkop. Brady kwam achter 
met 29-26 maar hij wist zich 
met een uiterste 
krachtsinspanning terug te 
knokken tot 29-29. Zou 
Brady het gelijkspel 
binnenmeppen? Ik durfde 
bijna niet meer te kijken. 
Brady serveert. 
Tegenstander slaat een 
harde shuttle. Brady heeft 
m net en werkt de shuttle 
scherp over het net. Er komt 
een dropshot. Neeeeeee hij 
heeft m niet meer... Jawel 
toch wel. Met een 
Bradiaanse snoekduik weet 
hij de shuttle terug over het 
net te lepelen. En dan 
gebeurt het... een 
Phoenixkantelbal. Shuttle 
valt op het net en gaat er 
dan net net net overheen. 
Aaaaaahhh wat een 
ellende. 30-29. 3-2 tegen 
Phoenix en 2-3 tegen Con 
Brio.
Ook Meike en zoefzoef Novi 
spelen de sterren van de 
hemel ondertussen. Meike 
red het net niet tegen de 
grotere, oudere dame van 
Phoenix. Maar zoefzoef 
Novi vliegt als een flitsende 
schicht over de baan. De 

teller kan het maar net 
allemaal bijhouden. Novi, 
serveert, rent, vliegt soms 
bijna en heeft ondertussen 
nog tijd om te kijken of 
mama het allemaal goed 
ziet. Peng, bam, knal 
en........ GEWONNEN. 3-3 
tegen Phoenix en tegen 
Con Brio. Het kan nog alle 
kanten op. 
Dan mogen Koss en Nick de 
baan op. Nou ja, ieder een 
andere baan. Koss tegen 
Phoenix en Nick tegen 
ConBrio. Weer mooie 
wedstrijden. Nou om het 
nog moeilijker te maken 
krijgen we er twee banen bij. 
We spelen nu op 4 banen 
tegelijk. Meike en Novi 
allebei een damesenkel en 
Nick en Koss dus een 
herenenkel. Remy en Arne 
kunnen het bijna niet meer 
bijhouden. Ons publiek 
gelukkig nog wel. Allevier de 
wedstrijden gaan gelijkop. 
Winst, verlies en gelijkspel 
zijn allemaal mogelijk. 
Compliment voor Brady 
want hij heeft vandaag 4 
wedstrijden geteld. 
Uiteindelijk worden de 
punten verdeeld. Meike en 
Koss kunnen hun partij 
winnen. 4-4 tegen Phoenix 
en 4-4 tegen Con Brio. 
Wauw. Remy en Arne zijn 
heel trots op hun team. Wat 
hebben ze het goed gedaan 
dit seizoen!!! Meike, Novi, 
Floor, Sanne (superinvalster 
in twee wedstrijden), Brady, 
Nick en Koss dank je wel 
voor een fijn seizoen!!!

Remy en Arne
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Doolhof familie Raaijmakers

Doeca zoekt zijn baasjes. Welke ingang moet de hond nemen om bij 
zijn baasjes te komen?

Stuur het antwoord op naar redactie@bcmixed.nl, samen met de 
woorden van woordenbrij op pagina 44 en maak kans op een   
    snoepzak!
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Het was een mooie 
competitie dit jaar. Er werd 
superhard gewerkt. 
Gelukkig weinig blessures. 
En op de koop toe een 
kampioen. Laten we de 
teams eens een voor een 
bekijken. 
Mixed 1 speelde de eerste 
competitiehelft in de AB-
klasse. Dat is een klasse 
waarin de A en de B zijn 
samengevoegd. Dit heeft 
te maken met gewoonweg 
te weinig jeugdteams in de 
bovenste jeugdklassen. De 
HBB heeft dit erkend en 
gaat de leeftijd voor het 
spelen bij de senioren 
verhogen. Op deze manier 
kunnen de jeugdleden 
gewoon bij de jeugd blijven 
spelen in plaats van op 
woensdag of donderdag-
avond pas om 12 of 1 uur ’s 
nachts thuis te zijn. 
De eerste helft werd goed 
afgesloten en Mixed 1 
mocht in de A-klasse om 
het kampioenschap gaan 
strijden. Dat zat er helaas 
niet in. Onze vrienden en 
vriendinnen eindigde op de 
4e plaats. Knap gedaan.

Mixed 2 eindigde in de 
C-klasse op de 4e plaats. 
Ze hebben dan wel 
evenveel wedstrijdpunten 
als de nummer 3 maar 
helaas werden er 3 partijen 
minder gewonnen. Zes 
keer winst, 2 keer gelijk en 

6 keer verlies. Mooi 
evenwichtig en daarmee 
een goede prestatie.

In de D-klasse was het 
bijzonder. Mixed 3 werd 
kampioen! Daarover werd 
in de vorige minimiks al 
een mooi verslag 
geschreven. Geen enkel 
team bij de jeugd heeft 
een zo gunstig gamesaldo. 
Er werden slechts 6 
partijen afgegeven en er 
werden 88 gewonnen. Dat 
is een erg ruim 
kampioenschap.
In dezelfde klasse speelde 
Mixed 4. Ons team heeft 
evenveel punten als de 5e 
geeindigde. Maar helaas 3 
partijen minder gewonnen. 
Toch nog 2 keer gewonnen 
en 2 keer gelijk gespeeld. 
Het winnen zit er dus in bij 
dit leuke team.

We hebben geen team in 
de E-klasse maar wel 
twee in de F-klasse. Mixed 
5 en Mixed 6.
Mixed 5 streed erg lang 
mee om het 
kampioenschap. Tot op de 
laatste speeldag. 
Jammergenoeg werden 
net niet voldoende punten 
gehaald. Maar niet 
getreurd, dit sterke team 
komt er wel. Ook Mixed 6 
deed het heel goed. 
Eenmaal gewonnen, een-
maal gelijk en 66 

gewonnen partijen. Goed 
voor een respectabele 6e 
plaats.

De G-klasse is het thuis 
van Mixed 7. Twee keer 
gewonnen! En twee keer 
gelijk gespeeld. Mixed 7 
legde beslag op de 7e 
plaats. Ze hebben veel 
wedstrijden moeten spelen 
en wisten het tot het einde 
goed vol te houden. Hou 
vol en zet door.

De jongsten vinden we in 
de P-klasse. Het is aan de 
dames en heren van Mixed 
8 en Mixed 9 niet meer te 
zien dat ze pas kort 
competitie spelen. Dames 
spelen tegen heren en 
andersom. Onze vriendin-
netjes en vriendjes 
speelden 20!!!! wedstrij-
den. Mixed 8 deed dat 
supergoed en ze werden 
3e. Mixed 9 wist 4 keer 
gelijk te spelen (waarvan 2 
keer op de laatste 
speeldag). Ze hebben heel 
veel geleerd van de eerste 
keer competitie. 

Al met al een mooi jaar. Er 
werd veel geleerd, veel 
gespeeld, gekletst ook. 
Maar het mooiste is dat er 
sportief en respectvol met 
elkaar werd omgegaan. 
Daar kan menig 
seniorenteam binnen de 
HBB nog wat van leren. 

Hoe liep de jeugdcompetitie?
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A van Dijk
M Lutterman
V van Riet
R Baerts

L Schepers
L Verschuren
M van Zutven

L Fransen
M Briels

I van Lieshout

B van Lieshout
B Fransen
S van Erp

M Hollanders
M Wieland
D Steegs
W Aarts

J Lutterman
M van Riet
J Hendriks

        GD 
W/S %
4/4 100
10/10 100
10/10 100
14/18 77,8
8/9 88,9
3/3 100
6/16 37,5
2/5 40,0
3/7 42,9
5/8 62,5
 
9/9 100
7/7 100
8/8 100
9/10 90,0
3/10 30,0
8/13 61,5
5/7 71,4
4/8 50,0
5/10 50,0
3/8 37,5

   HD/DD ENKELSPEL TOTAAL 
W/S % W/S % W/S %
9/9 100 9/9 100 22/22 100
5/5 100 9/10 100 24/25 96,0
10/10 100 3/4 75,0 23/24 95,8
17/18 94,4 16/18 88,9 47/54 87,0
6/6 100 4/6 66,7 18/21 85,7
6/10 60,0 8/10 80,0 17/23 73,9
15/16 93,8 16/18 88,9 37/50 74,0 
5/7 71,4 7/8 87,5 14/20 70,0
5/8 62,5 7/8 87,5 15/23 65,2
3/3 100 3/6 50,0 11/17 64,7
      
9/10 90,0 7/7 100 25/26 96,2
8/9 85,7 9/9 100 24/25 96,0
3/5 60,0 5/7 71,4 16/20 80,0
6/10 60,0 6/10 60,0 21/30 70,0
3/5 60,0 9/9 100 15/24 62,5
3/12 25,0 10/13 76,9 21/38 55,3
4/8 50,0 2/7 28,6 11/22 50,0
1/7 14,3 5/9 55,8 10/24 41,7
2/5 40,0 3/9 33,3 10/24 41,7
6/8 75,0 1/8 12,5 10/24 41,7

GD = Gemengd dubbel
HD/DD = Herendubbel / Damesdubbel

W  = Winstpartijen
S = Gespeelde partijen

Beste jeugdcompetitiespeler

Uitslagen

Statistieken jeugd

15 april A Mixed 1 - Phoenix 1 3-5
 C Con Brio 2 - Mixed 2 0-8
 C Helden 1 - Mixed 2 0-8
 F Mixed 5 - Mierlo 4 6-2
 F Con Brio 6 - Mixed 5 6-2
 P Mierlo 7-Mixed 8 5-3
 P Mixed 8 - BCAB 4 8-0
 P Mixed 9 - Phoenix 6 4-4
 P Con Brio 10 - Mixed 9 4-4
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Eindstanden jeugd
A-klasse
1 Phoenix 1 12-22
2 Ganzeveer 1 12-19
3 Con Brio 1 12-18
4 Mixed 1 12-11
5 BCV’73 1 12-7
6 BCAB 1 12-4
7 Bakel 1 12-3   
   
C-Klasse 
1 Mierlo 1 14-26
2 Brabantia 2 14-22
3 Brabantia 1 14-14
4 Mixed 2 14-14
5 Gemert 1 14-14
6 Helden 1 14-9
7 BCAB 2 14-9
8 Con Brio 2 14-4   

D-Klasse 
1 Mixed 3 12-24
2 Mierlo 2 12-19
3 Con Brio 3 12-17
4 BCV’73 2 12-7
5 Phoenix 2 12-6
6 Mixed 4 12-6
7 BCAB 3 12-5

F-Klasse 
1 Con Brio 6 10-18
2 Mixed 5 10-15
3 Mierlo 4 10-14
4 Ganzeveer 3 10-6
5 Con Brio 7 10-4
6 Mixed 6 10-3

G-Klasse
1 Gemert 3 14-26
2 Mierlo 5 14-21
3 Mierlo 6 14-19
4 Con Brio 8 14-17
5 Phoenix 5 14-14
6 Con Brio 9 14-9
7 Mixed 7 14-6
8 Ganzeveer 4 14-0
     
P-Klasse
1 BCAB 4 20-36
2 Mierlo 7 20-28
3 Mixed 8 20-20
4 Phoenix 6 20-18
5 Con Brio 10 20-14
6 Mixed 9 20-4
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De Centrale Training van de HBB
Vanaf midden jaren 
tachtig organiseert de 
Helmondse Badminton 
Bond een centrale 
jeugdtraining. Dit is een 
jeugdtraining voor 
talentvolle jonge 
jeugdspelers. Elk jaar 
worden er 
selectiewedstrijden 
gespeeld. De 
verenigingen sturen de 
talentvolste kinderen 
naar deze selectie. 
Tijdens de 
selectiewedstrijden 
mogen de kinderen laten 
zien wat ze kunnen. De 
trainers van de HBB 
beslissen dan of de 
kinderen worden 
aangenomen. BC Mixed 
heeft elk jaar wel wat 
kinderen gehad die deze 
selectietrainingen 
mochten volgen. Ook dit 
jaar hebben er weer 
enkele kinderen 
deelgenomen aan de 
centrale jeugdtraining. 

Hoe het allemaal begon

In het begin van het 
seizoen 1985 -1986 kwam 
Harrie Colen (toenmalig 
voorzitter van de HBB) met 
het voorstel om een 
centrale training voor 
jeugdleden op te zetten. 
De jeugdcompetitie 
bestond toen pas en hij 

vond het van belang om 
het niveau van, met name 
de betere spelers en 
speelsters op een hoger 
niveau te brengen. 

Op 12 december 1985 
vond de eerste 
bijeenkomst plaats met de 
besturen van de 
verenigingen met 
jeugdleden en er werden 
een aantal voorstellen 
gedaan. Zo zou Igo 
Jongen de trainer worden 
en men zou gaan trainen 
in de Micro-hal aan de 
Paulus Potterlaan in 
Helmond. Ook over de 
kosten was men het snel 
eens, de deelnemers 
betaalden twee gulden per 
training, de overige kosten 
waren voor rekening van 
de HBB.
Er werd een selectie 
gemaakt van jeugdleden 
van de aangesloten 
verenigingen en van de 42 
aanmeldingen werden er 
tenslotte 19 jeugdleden 
toegelaten. 
In januari 1986 werd de 
eerste centrale training 
gegeven, van 10.00 tot 
12.00 uur.
Van BC Mixed waren twee 
leden uitgekozen; Patrick 
Rebel en Sandra 
Driessens.   

Op de Algemene 

ledenvergadering van de 
HBB werd de commissie 
die de centrale training zou 
organiseren officieel 
ingesteld. Toen nog onder 
de naam K.C.J, later werd 
dat B.J.K. (Bonds Jeugd 
Commissie). Deze 
commissie bestond uit: 
voorzitter Theo Relou, 
secretaresse: Diny van 
Hoof, bondsafgevaardigde 
Jan Driessens, verder uit 
Leen van Horssen en als 
trainer Igo Jongen. 

In de volgende seizoenen 
werden de groepen 
uitgebreid, het werden drie 
groepen van 16 personen, 
die telkens anderhalf uur 
trainden. Ook regio 
Eindhoven krijgt een 
centrale training in 
Dommelen. Igo Jongen 
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was ook daar trainer in het 
eerste seizoen, maar in het 
volgende seizoen nam Ton 
Meulendijks de training 
voor zijn rekening.

In 1989 komt Herma van 
Dalm als trainster in 
Eindhoven en intussen 
nemen al meer dan tachtig 
kinderen deel aan de 
jeugdtraining, terwijl er 
toch ruim veertig kinderen 
zijn afgewezen.

Als men later stopt met de 
trainingen in Eindhoven, 
besluit men om alle 
trainingen in Bakel te gaan 
geven. Herma en Igo 
trainen nu alle deelnemers 
in vier groepen. De groep 
is nu teruggebracht naar 
64.
Er wordt op het eind van 
het seizoen een speciale 
“singledag” georganiseerd 
voor de leden en er komen 
afscheidswedstrijden voor 
de leden die, gezien hun 
leeftijd, moeten stoppen 
met de training. 

In 1994 worden de trainers 
geassisteerd door Marlie 
Fransen. Zij is bezig met 
de trainers A cursus en 
loopt stage bij de centrale 
training. Samen met 
Herma traint zij de jongste 
groepen. Als Herma stopt 
neemt zij het van haar 
over.

Men blijft nog een hele tijd 

in Bakel trainen. Later als 
Igo Jongen is gestopt, 
(Frans Rademakers is de 
opvolger van Igo), kiest 
men er toch voor om de 
groep weer groter te maken 
en verhuist men naar de 
City Sporthal in Helmond. 
De Bond wil de selectie 
vergroten om wat meer 
kinderen de kans te geven 
om bij de selectie te komen 
trainen. In Helmond komt 
Harrie van de Heuvel er als 
trainer bij. Er wordt nu 
getraind op 10 banen, in 
twee groepen van 40 
kinderen. 

Het is jammer, maar de 
animo bij de oudere 
kinderen wordt steeds 
minder. Er zijn nog maar 
heel weinig kinderen die 
met hun 16 nog willen 
blijven spelen. Veel van 
deze kinderen hebben op 
de zaterdag een baantje 
en hebben dus geen tijd 
meer voor de selectie. 

Nadat Harrie en Frans al 
zijn gestopt, stopt ook 
Marlie in maart 2008 met 
de selectietrainingen. Rob 
Trieling (foto) en Martin 
Zanders zijn de opvolgers 
van Harrie en Frans. 

De Centrale training Nu

Afgelopen seizoen heeft 
men er voor gekozen om 
toch maar weer terug te 
gaan naar Bakel.

Er stonden dit jaar 16 
trainingen op het 
programma, en er werd nu 
getraind in 1 groep van 
9.30 uur tot 11.30 uur. Rob 
en Martin zijn nog steeds 
de trainers. De intake van 
nieuwe kandidaten werd 
gehouden op de eerste 
training, op 15 oktober. De 
groep telt nu nog ongeveer 
30 kinderen. De CT-leden 
worden geacht deel uit te 
maken van een 
competitieteam binnen 
hun vereniging en 
regelmatig 
badmintontoernooien te 
bezoeken. De kinderen 
van BC Mixed die dit jaar 
de trainingen hebben 
gevolgd zijn: Anke van 
Dijk, Max Wieland, Novi 
Wieland, Lieke Schepers 
en Robin Slaets.

In de volgende Minimiks 
vertellen deze kinderen 
wat ze van de Centrale 
Training vinden.
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Hallo jeugdleden,

Het seizoen zit er al weer bijna op. We hebben 2 
vriendjesavonden gepland . Wij vinden het leuk als je op deze 
avonden een vriend of vriendin, buurjongen of meisje, zusje  
broertje of wat dan ook meebrengt maar als dat niet lukt 
dan vinden we het wel fijn als je gewoon komt. We spelen wat 
badmintonspelletjes en wat wedstrijdjes en dat is altijd leuk.

Onze extra activiteit is op vrijdag 22 juni. Schrijf maar vast 
op de kalender.
Deze extra activiteit is bedoeld om het seizoen af te sluiten. 
We verwachten iedereen om half 7 in de zaal. Dus ook de 
jeugd van het 2e uur.  Met je racket, want we beginnen met 
een soort toernooitje.
Daarna gaan we samen naar boven waar we gaan kijken naar 
andere talenten bij de jeugd maar natuurlijk ook bij de 
jeugdbegeleiders.  We eindigen de avond met een 
prijsuitreiking waarbij het niet zo hoeft te zijn dat degen 
met de meeste punten zal winnen………………………………Rond half 
10 sluiten we de avond af en kunnen jullie ouders je weer op 
komen halen.
Jullie komen toch wel allemaal???????????????????
Je kunt je opgeven bij je trainer.
We hopen jullie allemaal te zien op 22 juni om half 7.
 
  De jeugdcommissie. 
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Hieronder staan zes badmintontermen. Zet de 
letters in de goede volgorde en je weet welke 
termen het zijn. 
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Competitieteams 2012-2013

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 

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

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 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 

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

Als er vragen zijn, kun 
je terecht bij Wendy 

Verbrugge!
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Foto van de maand

Het regent shuttles!!!

De oplossing van het kruiswoordraadsel was matchpoint
De oplosssing van twee dezelfden was plaatje 1 en 5

Jammer maar helaas, 
We hebben deze keer geen inzendingen ontvangen.

Er is dan ook geen winnaar!

Oplossing puzzel vorige keer
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Even lachen met  Koss!
Vraag: Wat doet een 
Duitser als hij het WK 
voetbal heeft 
gewonnen???
Antwoord: hij zet zijn 
Playstation uit en gaat 
slapen

Een trainer wordt op een 
middag helemaal gek van 
het gestuntel van zijn 
spelers. Hij besluit Johan 
Cruijff te bellen. ‘Johan, het 
is weer eens niks vandaag 
met de training. Heb jij 
geen tip voor me?’ ‘Jawel’, 
zegt Cruijff, ‘Laat ze 
vanmiddag maar tegen die 
poppen spelen die normaal 
worden gebruikt voor het 
nemen van vrije trappen. 
Gegarandeerd succes.’ 
Even later belt de trainer 
weer: ‘Zeg Johan, ze staan 
met 3-0 achter, wat nu?’

Er loopt een veulen met 
zijn moeder door de stad.
Moeder loopt over het 
zebrapad naar de overkant. 
Halverwege merkt ze dat 
haar veulen niet mee komt. 
Zegt ze : Waarvoor kom je 
niet mee?
Veulen: Ben je onbeschoft 
ofzo! Je loopt toch niet 
zomaar over een familie-lid 
!!! 

Een erg domme voetballer 
staat na de wedstrijd onder 
de douche met een 

paraplu!.”Waarom doe je 
dat?” vraagt een 
teamgenoot. Dan 
antwoordt deze: ik ben 
mijn handdoek vergeten!”

Waarom vallen duikers 
achteruit het water in ?
Als ze vooruit zouden 
vallen zouden ze in de boot 
liggen

Ik kom net van de 
sportschool en ze hebben 
er een nieuwe machine. Ik 
heb deze een uur lang 
gebruikt voordat ik me ziek 
begon te voelen. Het is 
echter een goede machine 
hij heeft echt alles. Mars, 
Snickers, Kit kat enz..

Ik speelde eerst tennis, 
voetbal, basketball en 
schaken, maar ik ben 
gestopt omdat mijn zoon 
de playstation kapot 
gemaakt heeft.

Voor het eerst wordt het 
voor de jonge parachutisten 
ernst. De instructeur 
begeleidt ze met zijn allen 
omhoog tot op 3000 meter, 
sleept ze naar het luik en 
smijt ze meteen het 
luchtruim in, voordat ze 
doodsbenauwd kunnen 
worden. Met een van 
de mensen heeft hij 
bijzonder veel moeite. 
Hij verweert zich met           

handen en voeten, maar 
toch lukt het hem de ruimte 
in te krijgen. Een van de 
jongens, die nog in het 
vliegtuig zit, begint 
onbedaarlijk te lachen. 
“Lach jij om zo’n lafaard?” 
vraagt de instructeur. 
“Lafaard? Die is goed. Dat 
was onze piloot!”
 
Er zit een man aan de 
waterkant. Links heeft hij 
een emmertje met wormen 
staan, rechts ligt een 
hamer. Er komt een andere 
man langs die vraagt wat 
hij aan het doen is. ‘Ik ben 
aan het vissen,’ zegt de 
man. ‘Hoe doe je dat dan?’ 
vraagt de ander. ‘Voor een 
tientje wil ik het wel 
vertellen,’ zegt de man. De 
ander betaalt een tientje. 
‘Nou,’ zegt de man, ‘ik gooi 
een worm in het water, en 
zodra er een vis naar hapt, 
geef ik die een klap op z’n 
kop met mijn hamer.’ 
‘Vangt dat nog wat?’ vraagt 
de ander. ‘Ja,’ zegt de man, 
‘een tientje of vijf, zes...’


