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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:
Inge van Griensven
Tel: 06-18279349
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 Van NSL naar SL:
Geen mutaties

Van SL naar NSL:
Geen mutaties

Dames Heren Jongens Meisjes Totaal
Jeugd 32 42 74
Senioren 38 50 88

Ereleden 1 5 6
NSL 11 7 18
Totaal: 50 62 32 42 186

Ledenbestand
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Gestopt: 
Margot van de Rijt 
Tamara Kluytmans

  Agenda
7 april   Bakel Teamtoernooi
7 april   Kaderavond  
22 april  BCAB-toernooi
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Van de redactie...

En hier is nummer drie. De derde Minimiks van het jaar 2012. We hebben 
enorm veel materiaal toegestuurd gekregen van bekende en ook van 
nieuwe schrijvers en schrijfsters. Complimenten aan allen voor het aan-
leveren van jullie mooie teksten, foto’s en ander werk. 

We zijn trots op een heleboel kampioenen. In de jeugdcompetitie (Mixed 
3), in een seniorentoernooi (Laarbeektoernooi)  en in het HBB jeugdtoer-
nooi (een heleboel van onze vriendjes en vriendinnetjes). Onze Minimiks 
staat er vol mee. Proficiat!

Lees vooral ook door de Kidszone. Die staat boordevol met mooie versla-
gen, moeilijke puzzels, super foto’s, prijswinnaars en nog veel meer.

We hebben natuurlijk ook weer alle standen, uitslagen, programma’s en 
scoringspercentages opgenomen.
Bij de senioren is het Ruud Fransen gelukt om de top tien van beste HBB 
spelers binnen te dringen. Een perfecte 100% score. Proficiat!

Tenslotte zou ik een woord van dank uit willen spreken aan onze spon-
sors. Na een leuk gesprek met Anja zijn ze bereid om een bijdrage te 
doen in de clubkas. In ruil daarvoor plaatsen we een advertentie op de 
website en in het boekje. Neem eens de tijd om naar de advertenties te 
kijken. Er zitten leuke plaatjes bij en misschien is het wel interessant om 
eens een kijkje te nemen?

Veel leesplezier,

De redactie
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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. 22 februari 2012

Verder mag de oudste jeugd 
elke vrijdagavond blijven om 
te spelen             met de se-
nioren.
- Vriendjesavond staat op de 
agenda, moet nog worden 
geregeld.
           
Red: -De 1ste vrijdag van 
Maart ligt de volgende Mini-
miks in de zaal.

BAC: -De boodschappen 
voor de kaderavond moeten 
worden gedaan. Gert zorgt 
dat Stan de boodschappen-
lijst van afgelopen jaar krijgt.

CC: -De vcl-vergadering van 
de HBB is op 23 Januari ge-
houden.
Het volgende kort bespro-
ken:
• De Brabantse team kampi-
oenschappen zijn op 10 Juni 
a.s.
Besloten is om dit jaar geen 
hoofdklasse spelers af te 
vaardigen maar de num-
mers 3+4 van de topklasse.
• De nieuwe puntentelling 
voor komend seizoen wordt 
als volgt:
5-3 betekent 3 punten voor 
de verliezer, de winnaar 
krijgt er 6,
6-2 betekent 2 punten voor 

1. Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.30 uur.

2. Ingekomen en uitgega-
ne stukken
Ingekomen:
• Factuur van de kamer van 
koophandel.
Uitgegaan:
• Mail naar de HBB omtrent 
een foutieve vermelding op 
hun site van BC Mixed.

3. Notulen bestuursverga-
dering d.d. 17 Januari 
2012  
De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4. Financiën
• De advertenties zijn op 2 
na al allemaal betaald.

5. Ledenbestand
• Gestopt: Margot van de Rijt 
en Tamara Kluytmans.
• Van NSL naar SL: niemand
• Van SL naar NSL: niemand
• Nieuw: niemand

6. Commissies 
JC: -Uit een gesprek met de 
oudste jeugd is gebleken dat 
ze bijna allemaal     door wil-
len naar de senioren, eentje 
twijfelt nog.

de verliezer, de winnaar 
krijgt er 7, enz.
    
WEBSITE:  -Mascha heeft 
intussen de rechten om op 
de website de ledenlijst aan 
te passen.                              

7. Nieuwe sporthal
Mail van Frans Rooijakkers: 
ons voorstel is meegeno-
men. Voordat er een defini-
tieve beslissing valt, is er 
nog overleg met            alle 
partijen. Wordt vervolgd. 

8. Kaderavond
Stan vraagt Toon nog even 
een definitieve bevestiging 
voor 7 April.
Met de invulling zijn we even 
bezig geweest, op 8 maart 
gaan we verder           bij 
Stan.

9. Rondvraag
De volgende vergadering is 
op donderdag 29 Maart bij 
Ton.
We hebben afgesproken om 
voortaan om 20.00 uur te 
beginnen,

10. Sluiting
Ton sluit de vergadering om 
23.00 uur.

Bestuursmededelingen
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Zondag 25 maart jl. was een mooie dag. Niet alleen was het 
prachtig weer. Er stond die dag ook een belangrijke wedstrijd op 
het programma. En dan bedoel ik natuurlijk niet de semi-klassie-
ker Ajax-PSV. Nee, het gaat natuurlijk over de jeugd van Mixed 3. 
Als zij hun ongeslagen status voort konden zetten zouden ze 
kampioen worden in de D klasse van de HBB. En ze zijn met vlag 
(let op de foto’s in deze Minimiks) en wimpel geslaagd. Bij deze 
nogmaals de felicitaties aan de spelers en begeleiders van het 
team.

In mijn voorwoord in de vorige Minimiks sprak ik over het 40-jarig 
bestaan van onze collega vereniging BC Lieshout. Het Laarbeek 
toernooi wat zij hebben georganiseerd is zeer goed verlopen. Met 
ongeveer 15 deelnemers was Mixed goed vertegenwoordigd. 
Van iedereen die mee heeft gedaan heb ik positieve geluiden 
gehoord. 

Tot slot doe ik een oproep aan alle leden. Wij zijn op zoek naar 
nieuwe jeugdleden. Ken je iemand die interesse heeft in de bad-
mintonsport? Verwijs hem of haar dan eens door naar onze ver-
eniging. Als we met z’n allen onze ogen en oren goed openhou-
den dan zal dat wellicht weer een aantal nieuwe leden opleveren.

Prettige paasdagen!

Ton Slaets

Van jullie voorzitter
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BC Mixed 2 - Con Brio 3

Een verrassende avond.

Tja, waar zal ik eens begin-
nen met het schrijven van 
dit verslag,… Bij gister-
avond (zaterdag) of afgelo-
pen donderdag. Misschien 
maar beginnen bij gister-
avond. 

Gisteravond was het de 
avond na het Laarbeek-
toernooi. Zelf heb ik niet 
meegedaan aan het toer-
nooi, maar in een café te 
Aarle-Rixtel wemelde het 
van de Ganzeveren of is 
het Ganzeveerders,… hoe 
dan ook het was gezellig 
en druk. Pijnlijk was het 
wel om door de voorzitter 
van Ganzeveer te worden 
aangesproken over onze 
prestaties van de donder-
dag daarvoor. Ik citeer 
“waar zijn jullie mee bezig, 
verliezen van Con Brio 3”. 
Ach ik weet wie het zei, 
maar wat was er dan toch 
gebeurd die bewuste don-
derdag en hadden wij als 
Mixed 2 misschien toch 
moeten winnen. Even te-
rug naar die bewuste 
avond. 

Acht maart 2011 mochten 
wij van Mixed 2 weer aan-
treden. Ons team dat 
zwaar getroffen is door 
blessures bestaat inmid-

dels inclusief invallers uit 
een formatie van 14 perso-
nen (Ruud, Harrie, Jan, 
Inge, Maridy, Monika, Ilse, 
Marieke, Marlie, Claudia, 
Ellen, Astrid, Noortje, Pleu-
nie). Een echt Mixed team 
zullen we maar zeggen. 

Deze avond bestond de 
opstelling uit Ruud, Harrie, 
Jan, Inge en Ilse. De sup-
porters tribune bestond uit 
Maridy. Na het invullen van 
het wedstijdformulier ging 
mijn mobiele telefoon. 
Ruud: “Hoi Harrie”, Harrie: 
“Hoi Ruud, jullie stellen 
Pleunie toch ook op”, 
Ruud: “Hoezo??”, Harrie: 
“Die doet ook mee.”. Ruud: 
“Ohh, wij dachten dat Pleu-
nie alleen kwam kijken.” 
Enfin, verkeerd gedacht 
we waren toch met drie da-
mes. Inge reageerde met-
een enthousiast en besloot 
één partij te spelen. Na het 

wedstrijdformulier vakkun-
dig te vernachelen was de 
opstelling gemaakt en kon-
den we beginnen.

De eerste wedstrijd was 
een spannende. Ilse en 
Ruud speelde samen de 
mix en hadden bijna ge-
wonnen, maar helaas was 
de tweede set 26-28 en 
kwam er geen derde set. 
Ilse volgende keer winnen 
we wel!! Want we hadden 
het verdiend!! Ook Pleunie 
en Jan wisten in drie sets 
niet te winnen. De heren 
dubbel werd eveneens 
verloren in een driesetter 
(Ruud en Harrie). Inmid-
dels stonden we 3-0. Ilse 
en Inge begonnen aan een 
spannende strijd, de eer-
ste set verloren met 20-22 
en de twee verloren met 
16-21. Dus de teller liep 
maar op,….tot het moment 
dat we aan de singles be
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BC Mixed 2 - BC Bakel 2
Laten we dit verslag eens 
beginnen met het wed-
strijdboekje. Daar staat 
voor de wedstrijd waar we 
het vandaag over hebben 
eenvoudigweg: “1045 wo 
14-03-2012 Mixed 2 - BC 
Bakel 2 13”. Vrij vertaald 
betekent dit: Wedstrijd met 
wedstrijdnummer duizend-
vijfenveertig wordt ge-
speeld op woensdag 14 

maart 2012. In deze wed-
strijd speelt het tweede 
team van Mixed uit Beek 
en Donk tegen het even-
eens tweede team van Ba-
kel uit Bakel. Deze wed-
strijd zal plaatsvinden op 
baan dertien van de wel-
bekende Citysporthal te 
Helmond. Hier gaan we 
het dus over hebben.
Daar waar de vorige wed-

strijd nogal wat communi-
catieproblemen had ver-
toond betreffende de spe-
lers en de opstelling, was 
het voor deze week wat 
betreft de spelers al snel 
duidelijk. In de auto werd 
door Harrie, Ruud en Pleu-
nie een perfecte opstelling 
uitgedacht en na het om-
kleden werd begonnen 
met het invullen van het 

gonnen. Harrie, Pleunie en 
Jan wisten relatief overtui-
gend te winnen in twee set-
ters. De laatste wedstrijd 
ging dan ook om gelijk spel 
of verlies. Ilse ging van 
start en wat een energie en 
fanatisme kwam te voor-
schijn. Het is even wennen 
in de hoofdklasse voor Ilse, 
maar Ilse leert snel en na 
een verlies van de eerste 
set werd het in de tweede 
set 21- 19. Net verloren, 

maar wat een geweldige 
partij. 
Hoewel we hebben verlo-
ren met 5-3 waren we toch 
niet echt teleur gesteld. 
Ilse had meer dan goed 
gespeeld en drie keer net 
verloren. De wedstrijden 
waren zeer sportief en de 
sfeer was echt gezellig te 
noemen. Ook de wedstrij-
den waren leuk, gelijk-
waardige partijen en 
mooie acties!! Eigenlijk 

een heerlijk avondje spor-
ten. 
Terwijl ik dit schrijf en terug 
denk aan vannacht in dat 
bewuste café in Aarle-Rix-
tel komt verschijnt een 
glimlach op mijn gezicht. 
Heerlijk gespeeld en een 
sportieve tegenstan-
der,….. daar zijn wij mee 
bezig,…. En ja, ik weet wie 
het zei!!
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In de wetenschap dat we 
met 1 gelijkspel en 7 ver-
liespartijen op zak tegen 
de nummer 2 van onze 
poule moesten aantreden 
hadden we geen hoge ver-
wachtingen van deze wed-
strijd. Omdat we de eerste 
wedstrijd tegen het team 
uit Waalre met 7-1 hadden 
verloren was de insteek 
om het vanavond in ieder 
geval beter te doen. We 
begonnen dus ongedwon-
gen en relaxed aan de 
wedstrijd.

Omdat Sabitri altijd iets la-
ter komt vanwege haar 
werk en omdat we van de 
grandioze wedstrijdleiders 

Jan en Martijn (vertegen-
woordigers van onze fan-
tastische club) een extra 
baan kregen, werd beslo-
ten om het standaard spel-
schema om te gooien. Ma-
rieke begon met haar DE 
(een klein bijgeloof dinge-
tje) en Paul en Ton gingen 
de baan op voor hun HD. 
Eerst een uitleg van de 
tekst die in de vorig zin tus-
sen () staat. Marieke is on-
langs invaller geweest in 
de hoofdklasse bij Mixed 2. 
Ook daar werd het speel-
schema omgegooid en 
speelde Marieke als eerste 
haar DE. Dat beviel zo 
goed dat ze won. En dat 
beviel weer zo goed dat ze 

het nu erg fijn vond om 
weer als eerste haar DE te 
spelen. Enfin. Marieke trof 
een sterke dame en moest 
de partij helaas verloren 
laten gaan. Paul en Ton 
daarentegen speelden hun 
tegenstrevers volledig van 
de mat. Het was geen 
hoogstaande wedstrijd. 
Weinig rally’s, veel fouten 
van de tegenstander en 
Paul en Ton die zeer ge-
concentreerd speelden. 
Een terechte overwinning 
en een redelijk begin, 1-1.

Ton mocht met Marieke 
meteen door in de GD. In 
de eerste set was het nog 
even wennen aan elkaar 

Brabantia 2 - BC Mixed 3 

wedstrijd formulier volgens 
het uitgedacht plan. Jan 
die later kwam zorgde dit 
keer echter voor wat pro-
blemen, door met de me-
dedeling te komen: “Ik wil 
absoluut singelen, hier heb 
ik het hele jaar naar uitge-
keken.”. Nu moet u weten 
dat deze drive werd ver-
oorzaakt doordat Jan in 
zijn spaarzame vrije tijd 
niet alleen bij Mixed bad-
minton speelt, maar ook bij 
onder andere Bakel. Blijk-
baar is hier een dusdanige 
situatie ontstaan tussen 
Jan en zijn mogelijke sin-
gle tegenstander, dat deze 
opmerking geplaatst 

moest worden. In de heen-
wedstrijd, met nummer 45 
aangeduid in het eerder 
genoemde wedstrijdboek-
je, was deze heer verhin-
derd, waardoor deze vete 
vandaag beslecht moest 
worden. Terug naar het 
wedstrijdformulier. Na kort 
beraad werd besloten een 
wedstrijd tussen Harrie en 
Jan om te wisselen en zo 
kon het dan toch nog rede-
lijk volgens plan voltooid 
worden.
Dan de wedstrijd zelf. Ik 
heb dit verhaal door de 
lange aanloop al bijna net 
zo lang gemaakt als de 
wedstrijd geduurd heeft. 

Met 3 walsbonussen 1 
walsbonus*, 1 verlenging, 
1 opgegeven partij en zon-
der setverlies werd Bakel 
gedecideerd met de twee-
de 8-0 van het seizoen aan 
de kant gezet.

*Na het terugzoeken van 
de spelregels blijkt een 
walsbonus gesteld te zijn 
op “Een “walsbonus” van 7 
punten voor elke game die 
met maximaal 7 tegenpun-
ten wordt gewonnen”. Ge-
zien Ruud zijn uitslag van 
twee keer 21 – 8 zijn er mij 
dus 28 punten door de 
neus geboord!!
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en aan de tegenstander. 
Maar met enkele goede 
aanwijzingen van de ge-
motiveerde bankzitters 
ging in de tweede en derde 
set het foutenpercentage 
flink omlaag en hadden ze 
volledig grip op de tegen-
stander. Een mooie over-
winning en meteen de eer-
ste 100% score van Ton dit 
seizoen (dit even voor ie-
dereen die mij in zijn Mixed 
managerspel heeft opge-
nomen, waarvoor nog-
maals dank). 

In de volgende GD konden 
Remy en Sabitri helaas 
niet doordrukken. Het was 
wel een spannende wed-
strijd, maar door scherp en 
strak spel van Brabantia 
trokken zij aan het langste 
eind. Het leek erop alsof de 
DD wel eens de sleutelpar-
tij voor de winst kon gaan 
worden. In een spannende 
wedstrijd waar veel tac-
tisch werd gespeeld moes-
ten Ilse en Sabitri de winst 
laten aan hun tegenstan-
ders. Wat opviel was het 
spelplan. De dames van 
Brabantia pasten zich 

steeds aan als de Mixed-
dames een nieuwe tactiek 
toepasten. In de tweede 
set drukten onze dames 
echter door en wonnen. In 
de derde set kregen de 
Brabantiadames toch 
weer grip op de wedstrijd 
en was de conclusie 3-2 
achter.

Het gevoel dat er een 4-4 
in zat was zeker aanwezig. 
Paul en Remy begonnen 
nagenoeg tegelijk aan hun 
HE. En beiden kwamen 
goed uit de startblokken 
en wonnen hun eerste set. 
Als het aan Paul had gele-
gen had hij zelfs een wals-
bonus gekregen voor die 
eerste set (in mijn herinne-
ring 21-7). In de tweede 
set nam Paul weer snel 
genoeg afstand en won 
zijn partij van de toch altijd 
gevaarlijke Ron van Swae-
men. Remy maakte het 
nog even spannend en 
wilde koste wat kost een 
derde set voorkomen. Hij 
kwam op een comfortabe-
le voorsprong, maar toen 
hij 19 punten had kwam de 
tegenatander nog gevaar-

lijk dichtbij. Maar door so-
lide spel, waarbij Remy 
zijn tegenstander de fou-
ten liet maken sleepte hij 
de tweede set binnen en 
daarmee was het 3-4!
Eén punt was alvast veilig 
gesteld. Maar met Ilse als 
laatste pion hadden we na-
tuurlijk goede kans op de 
overwinning. Met toch een 
lichte druk op haar schou-
ders ging Ilse de baan op, 
maar niet voordat ze volle-
dig tot rust was gekomen 
na de niet al te beste Jo-
chem Meyjer imitatie van 
Ton (relax, croissantje d’r 
bij, etc.etc) Ze speelde een 
geweldige partij. Geen 
moment is ze in de proble-
men geweest en ze sleep-
te de overwinning dan ook 
binnen. HULDE.

We hebben de aansluiting 
met de nummer voorlaatst 
weer gevonden. Met nog 3 
wedstrijden te gaan, waar-
van de laatste twee tegen 
onze directe concurrenten 
voor degradatie gaat het 
nog een spannend slot van 
de competitie worden. 

Mixed 3 - Boemerang 1

Na de eclatante overwin-
ning van twee weken gele-
den op Brabantia (zie het 
vorige verslag) was het 
vertrouwen groot. Dat ver-
trouwen liep echter een 

deuk op toen ons het 
nieuws bereikte dat ons al-
ler Ilse een flinke enkel-
blessure heeft opgelopen. 
Naar verwachting zal ze 
dit seizoen niet meer mee 

kunnen doen. Een wijze 
les voor de jeugd: GA 
NOOIT HANDBALLEN, 
BADMINTON IS VEEL 
BETER VOOR UW GE-
WRICHTEN!!!



10

Ondanks deze tegenvaller 
openden Marieke en Ton 
met goede zin het bal. Hoe 
dat afliep daar kom ik om 
moverende redenen later 
op terug...
Omdat we twee banen kre-
gen werd besloten om ver-
volgens eerst de HD en DD 
te spelen. De dames Ma-
rieke en Sabitri kwamen 
langzaam op gang. In de 
tweede set leken ze de da-
mes van Boemerang te 
pakken te hebben, maar 
met een klassieke 25-27 
ging het punt toch naar 
Meijel. In de HD wilde het 
niet zo vlotten. De eerste 
set was nog van redelijke 
kwaliteit, maar voor de 
tweede set verwijs ik u 
naar verderop in dit ver-
slag, wanneer ook wordt 
teruggekomen op de eer-
ste GD.

Remy en Paul stelden orde 
op zaken. Beide HE’s wer-
den op magistrale wijze en 
met mooi spel gewonnen. 
Remy speelde tegen Marc 

van Hoof, Paul tegen Pa-
trick Verstappen. Beide 
heren kennen een lange 
historie binnen de hoogste 
regionen van de HBB com-
petitie. Toch moesten zij 
hun meedere erkennen in 
de Mixed matadoren. 3-2 
achter. Spanning terug in 
de wedstrijd.

Remy en Sabitri konden 
echter geen potten breken 
in hun GD. Hoewel ze ze-
ker niet slecht speelden 
was de tegenstander net 
een maatje te groot. Ook in 
de DE van Sabitri was het 
krachtsverschil groot. Maar 
onze Sabitri speelt nooit 
een DE en moest nu ook 
nog eens als eerste dame 
aantreden. Geen gelukki-
ge combinatie. 
Marieke maakte het nog 
zeer spannend in haar DE. 
Een derde set moest de 
beslissing brengen. He-
laas was die beslissing niet 
in ons voordeel. Conclusie: 
een 6-2 verlies van de 
nummer 1 in onze klasse. 

Geen schande.

En dat is dan een mooi 
bruggetje naar hetgeen uw 
verslaggever u nog be-
loofd heeft over de GD en 
HD van wederom uw ver-
slaggever. Ik kan me niet 
heugen dat ik ooit (u leest 
het goed: OOIT) zo slecht 
gespeeld heb als in deze 
wedstrijd. Ik schaamde me 
kapot voor mijn spel, 
schaamde me voor Marie-
ke en Paul (omdat ze met 
me moesten spelen) en 
heb mij excuses aangebo-
den aan mijn tegenstan-
ders voor mijn wanverto-
ning. 
Waar in de Mixed manager 
wel gesproken wordt over 
een Walsbonus, hier was 
een complete-offday-bo-
nus van toepassing. 

Zo...het is eruit. Op naar 
onze laatste twee wedstrij-
den. Met hopelijk een be-
tere verslaggever (als het 
om zijn spel gaat dan).

Woensdag 28 maart jl. 
speelde Mixed 3 de be-
langrijkste wedstrijd van 
het seizoen. Een strijd te-
gen directe concurrent 
Con Brio 4 in de strijd om 
degradatie in de Over-
gangsklasse.  

De verwachtingen waren 
hooggespannen. Maar om 
nou een heel verslag van 
de wedstijd te maken ter-
wijl het bezoek aan de kan-
tine interessanter is om te 
beschrijven, doet mij be-
sluiten om straks alleen 
even de uitslag te vermel-

den en u niet verder te ver-
moeien met technisch en 
tactisch geneuzel. 

Toen we in de kantine kwa-
men hoorden we dat AC 
Milan en Barcelona gelijk 
hadden gespeeld. Dat ook 
de beste teams dus niet al

Mixed 3 kopje onder
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Gisteren mocht Mixed 6 
aantreden tegen Gemert 6. 
Gemert staat al een tijdje 
bovenaan en Mixed staat 
op een mooie tweede plek 
op de ranglijst. Waar het er 
eerst op leek dat Maarten 
er niet bij zou zijn in ver-
band met zijn werk, had hij 
het toch voor elkaar gekre-
gen om er te zijn. Met een 
compleet team trokken we 
dus naar Helmond. 

Mixed 6 wint van koploper
De avond werd afgetrapt 
door Maarten en Angela. 
Zij wonnen hun eerste set 
nipt doordat Maarten even 
een dipje had halverwege 
de set. Maar gelukkig her-
vond hij zijn vorm op tijd 
en kon de set nog winnend 
worden afgesloten. 22-20. 
In de tweede set ging het 
iets gemakkelijker. Maar 
we hebben geen moment 
achterover kunnen leunen. 

Met 21-15 ging de winst 
naar Mixed. 

Hierna werd de tweede 
gemengd dubbel ge-
speeld. Deze partij was in 
een zucht en een scheet 
gespeeld. Anniek en Fabi-
an konden er geen winst 
uitslepen en verloren de 
partij in twee sets met 21-7 
en 21-11. Op de wissel-
baan was Angela onder

tijd winnen sterkte ons in 
de gedachte dat we dit jaar 
toch een heel gezellig jaar 
hebben gehad. Want dat is 
me vooral bijgebleven tij-
dens vorige kantinebezoe-
ken. Het positieve in ons 
allemaal doet me dan ook 
deugd en is een voorbeeld 
voor menigeen. Terwijl we 
zoals gebruikelijk genoten 
van een welverdiend 
schaaltje gemengd en een 
lekker drankje kwamen we 
te spreken over Mixed 4 
die over een paar weken 
kampioen kunnen worden 
in de eerste klasse. Een 
geweldig vooruitzicht wat 
naar ons idee zeker moet 
gaan lukken. Dat zou bete-
kenen dat we dan van 
plaats wisselen, want zoals 
u ongetwijfeld al uit de titel 
van mij stukje kon opma-
ken is het ons niet gelukt 
om onze plek in de over-
gangsklasse te handha-

ven. Het 7-1 verlies was 
enigszins geflatteerd, 
maar past uiteindelijk wel 
in ons strategisch plan. 
Hoezo? Ik leg het u uit. Dit 
jaar hebben we een nieu-
we competitieleider, Ruud 
Fransen (tevens lid van 
Mixed 4, maar dat terzij-
de). Twee teams in de 
overgangsklasse en geen 
in de eerste klasse zou 
een lastige teamsamen-
stelling kunnen betekenen 
voor onze nieuwe VCL-er. 
Naamate het seizoen vor-
derde en Mixed 4 maar 
goed bleef presteren hiel-
den wij van Mixed 3 al re-
kening met het feit dat de-
gradatie wel eens tot de 
mogelijkheden zou kun-
nen behoren. Hiermee on-
derstreep ik nog maar 
eens de instelling van ons 
team. Want naast oog 
voor onze eigen poule 
hielden we voortdurend 

rekening met de andere 
teams om daarmee de 
continuiteit van onze ver-
eniging te kunnen waar-
borgen. Ruud heeft het nu 
in eigen hand, want als hij 
en zijn team kampioen 
worden hebben we ko-
mend jaar gewoon weer 
één team in de eerste en 
één team in de overgangs-
klasse. 
Met onze laatste wedstrijd 
voor de boeg kunnen we 
ons rustig gaan voorberei-
den op komend seizoen. 
Natuurlijk zullen we het 
Smashing Bruang nog zo 
moeilijk mogelijk gaan ma-
ken. En dan vooral weer 
een gezellig kantinebe-
zoek er achteraan plak-
ken.

Namens Mixed 3,
Ton Slaets.
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tussen aan haar single be-
gonnen. Omdat Angela 
moeite had om de shuttle 
achterin te krijgen kon de 
tegenstandster veel pun-
ten maken en had de hele 
eerste set een voorsprong. 
Door een eindsprintje (en 
een betere service) werd 
de set toch nog gewonnen 
met 21-19. In de tweede 
set ging het iets gemakke-
lijker maar was het nog 
steeds spannend, de partij 
werd toch in twee sets ge-
wonnen met 21-17.  

Ook Gijs en Maarten had-
den inmiddels de arena be-
treden. Zij mochten probe-
ren om de derde winstpartij 
binnen te halen. De moti-
vatie om te winnen was 
groot, de tegenstand was 
goed. Twee keer waren 
Gijs en Maarten dichtbij 
setwinst maar de partij 
ging met 17-21 en 19-21 
naar de tegenstander. De 
stand was weer gelijk 2 te-
gen 2. 

De dames, die dit seizoen 
samen nog geen partij 
hadden verloren, moesten 
er dan maar voor zorgen 
dat er weer een voor-
sprong op het scorebord 
kwam te staan. En dat luk-
te. Ondanks de ‘uitbuik-dip’ 
van Anniek, die net van de 
sushi-bar kwam, werd de 
set vrij eenvoudig gewon-
nen met 21-12. In de twee-
de set kwamen de dames 

van Gemert nog dichtbij 
maar nooit ver genoeg om 
de set te kunnen winnen. 
21-19 was het resultaat en 
weer een voorsprong voor 
Mixed. Nu mocht Gijs pro-
beren om een punt binnen 
te halen. Met geweldige 
rally’s was deze partij een 
mooie om naar te kijken. 
Gijs was goed op dreef en 
als je niet naar het score-
bord zou kijken zou je den-
ken dat de punten over en 
weer gingen, zo hard werd 
er gestreden en zo mooi  
waren de rally’s. Helaas 
kon Gijs de punten niet af-
maken en verloor in twee 
sets. 5-21 en 14-21. Klasse 
Gijs, je had echt meer ver-
diend!! 
De stand was weer gelijk 
met nog twee singles te 
gaan. 

Anniek was degene die de 
ring in mocht. Zij speelde 
tegen de dame waar An-
gela in de eerste helft van 
competitie net van had ver-
loren. Maar de single is het 
favoriete spelletje van An-
niek dus hadden we er alle 
vertouwen in dat Fabian 
het winnende punt binnen 
moest halen. In de eerste 
set had Anniek nog een 
beetje last van de Sushi en 
was nog even haar tegen-
standster aan het aftasten. 
Het werd 18-21. In de 
tweede set was het Anniek 
die aan het langste eind 
trok en met dezelfde cijfers 

de set won. Een derde set 
moest eraan te pas komen 
om de partij winnend af te 
kunnen sluiten. In deze set 
liep de dame van Gemert 
steeds achter de feiten aan 
en Anniek won dan ook 
met 21-14. Nu de opdracht 
voor Fabian om zijn partij 
ook te winnen. Fabian was 
hiervan ogenschijnlijk niet 
van onder de indruk. Vrij 
onbevangen ging hij de 
baan op. Eenmaal daar 
moest hij flink aan de bak. 
Het was zo spannend dat 
Maarten niet meer durfde 
te kijken en wegkroop ach-
ter Angela. Tegen de 
boomlange heer van Ge-
mert moest hij alle zeilen 
bijzetten om de eerste set 
winnend af te sluiten. De 
eerste set werd 24-22. In 
de tweede set was het niet 
minder spannend. Halver-
wege de set was goed aan 
het spel te zien dat beide 
heren het conditioneel 
moeilijker kregen. De sla-
gen waren niet allemaal 
even zuiver meer. Fabian 
was degene die het beste 
spel bleef spelen en won 
met 21-19. 
Met evenveel verliespartij-
en en gelijkspelen staat 
Gemert toch nog boven-
aan omdat zij een wed-
strijd meer hebben ge-
speeld. Nu maar hopen 
dat Gemert nog ergens 
een steekje laat vallen.
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BC’85 3 - Mixed 8

BCAB 5 - Mixed 6
Donderdag 15 maart toog 
een voltallig Mixed 6 naar 
de Cityhal in Helmond. 
Waar zouden we anders 
onze competitie wedstrij-
den gaan spelen? Voor 
Mixed een spannende 
wedstrijd, als we winnen 
komen we op gelijke hoog-
te met de nummer 1.  An-
gela en Maarten mochten 
als eerste de ring in. Dit 
was geen geweldige partij 
en hij werd dan ook verlo-
ren met niet mis te versta-
ne cijfers. 12-21 en 17-21. 
Anniek en Fabian mochten 
het zaakje recht trekken en 
dat deden ze dan ook vrij 
eenvoudig. 21-6 en 21-13. 
Daarna waren de dubbels 
aan de beurt. Gijs en 
Maarten maakten het nog 
spannend, zij verloren de 
eerste set maar wisten de 
tweede en ook de derde te 
winnen, heel knap werk! 
Anniek en Angela, die nog 
geen DD hadden verloren 

weer een paar punten pak-
ken. Hij won de partij heel 
knap in drie sets. Het vier-
de punt was binnen, we 
konden niet meer verlie-
zen maar een gelijkspel 
was niet genoeg om op 
een gedeelde eerste 
plaats te komen. Anniek of 
ik moesten dus nog win-
nen. Ik wist bij voorbaat al 
dat ik niet ging winnen dus 
moest Anniek haar partij 
winnen. Maar Anniek had 
dit seizoen nog een single 
verloren en dus moest ze 
dat vandaag dan ook maar 
niet doen. En dat lukt, en 
hoe. Anniek won met 21-6 
en 21-4, hoera!! De winst 
was binnen. En mijn partij, 
ach, die doet er niet meer 
toe. Maar voor de volledig-
heid, het werd 10-21 en 
3-21. Sorry voor degenen 
die mij in de Mixed-mana-
ger hebben staan.

Angela

dit seizoen, moesten hun 
faam waar gaan maken. 
Na wat opstart problemen 
van Angela, dit kwam door 
de ‘blauwe’ shuttles van 
BCL, ging de wedstrijd vrij 
gemakkelijk naar Mixed 6 
met heel veel dank aan 
Anniek. Het stond nu 3 te-
gen 1 voor Mixed 6. Maar-
ten vond dat we al bijna 
hadden gewonnen maar 
we moesten nog 4 singles 
spelen waarvan een aan-
tal zeer pittige. Gijs mocht 
als eerste aan zijn single 
beginnen. Tegen een zeer 
geroutineerde tegenstan-
der had hij geen kans en 
verloor in twee sets. Hier-
na mocht Fabian zijn kun-
sten vertonen. Hij had een 
zware partij, na verlies van 
de eerste set moest hij tot 
het uiterste gaan om de 
partij nog in winst om te 
zetten. Af en toe leek het 
op hij op zijn tandvlees liep 
maar steeds kon hij toch 

Aanwezig Annie, Dora, 
Theo, Toon en Martin. Ani-
ta afwezig wegens nog 
steeds armblessure, Lisa 
afwezig wegens studie.

Daar we meteen een extra 
baan kregen konden de 
gemengd dubbels tegelijk 

gespeeld worden.
Dora en Martin pakten 
vanaf het begin meteen 
het initiatief en sloegen 
zich met gemak naar een 
overwinning met volgende 
setstanden. 12-21.en 12-
21.

Annie en Theo hadden 
meer tegenstand ondanks 
hun goed verweer moes-
ten ze de partij in 2 sets 
aan BC 85 3 laten en wel 
met 21-13 en 21-19. Tus-
senstand 1-1.

Om de heren die gedub-



14

beld hadden wat rust te 
gunnen begon Toon aan 
het HE. Toon pakte meteen 
5 punten op de eerste ser-
vice en wist door goed 
spel(zeg ik van mezelf ) de 
set af te sluiten met 14-21. 
In de tweede set ging het 
aardig tegen elkaar op,de 
tegenstander pakte zowaar 
een puntje voorsprong,bij 
de stand 19-18 ging de ser-
vice over naar Toon en met 
drie doffe klappen slaat hij 
de partij uit set stand 19-
21. ( dat ik van zo een ouwe 
l.l moet verliezen hoorde ik 
de tegenstander grommen) 
Tussenstand 1-2 voor 
Mixed.

Hierna het DD, Annie en 
Dora speelden als vanouds 
ondanks dat Dora weer last 
kreeg van haar slagarm 
(later hierover meer)won-
nen ze met gemak zowel 
de eerste als tweede set 
met 12-21 en 18-21.
De tussenstand nu 1-3 
Mixed.

Het HD met Theo en Toon 
stond nu op de rol,de partij 
ging mooi tegen elkaar op 
over en weer vielen punten 
tot aan de 18-18, toen was 
de tegenpartij de meest 
gelukkige beide sets gin-
gen met 21-18 naar BC85 
3. Tussenstand 2-3 Mixed.

Het HE van Martin stond 
op het programma,in de 
vorige wedstrijd had Martin 

3 sets nodig voor de over-
winning maar hij maakt zo-
als ik in eerdere verslagen 
heb vermeld veel vooruit-
gang dus de verwachtin-
gen waren hoog gespan-
nen. Het werd een echt 
ouderwets HD de shuttles 
gingen van achterlijn naar 
achterlijn, kort netwerk, af-
stoppen, backhands, alles 
was aanwezig wat een 
wedstrijd spannend maakt. 
Beide sets waren even 
spannend en goed ge-
speeld, op het eind van de 
set bleek Martin net wat 
sterker en won beide sets 
met 19-21 en 18-21. Tus-
senstand 2-4 Mixed.

Na de enerverende partij 
van Martin was het de 
beurt aan Annie in haar 
DE. Van Annie zijn we de 
laatste tijd gewend dat ze 
haar DE gewoon wint, 
maar niets is gewoon in 
badmintonland zoals ieder 
zal weten. De eerste set 
ging mooi gelijk op toch 
moest Annie de partij aan 
haar tegenstandster laten 
met 21-16. Maar Annie had 
haar complete slagenarse-
naal nog niet gebruikt en 
dat ging in de tweede set 
gebeuren, ze maakte nu 
gebruik van haar HAND-
DRAAISLAG.(op het mo-
ment van slaan met de 
pols je hand draaien ofwel 
naar links of rechts waar-
door de shuttle een plotse-
linge draai maakt en niet 

tot zeer moeilijk is terug te 
spelen).Van deze HAND-
DRAAISLAG had haar te-
genspeelster niet terug 
Annie wint de beide opvol-
gende sets met 13-21 en 
13-21. Ze wint niet alleen 
haar partij maar stelt met-
een de wedstrijdwinst vei-
lig, tussenstand 2-5 Mixed.

Als laatste komt Dora aan 
de beurt met haar DE, dat 
Dora last had van haar 
slagarm heb ik al vermeld, 
ze heeft er alles aan ge-
daan om fit aan de start te 
komen waaronder geen 
was gestreken, geen ra-
men gezeemd, de hele 
dag rustig aangedaan. 
Maar ondanks dit alles 
mocht het niet baten, de 
eerste set heeft ze toch 
nog uitgespeeld maar in 
de tweede set moest ze de 
wedstrijd staken wat een 
verstandige beslissing 
was. De setstanden waren 
21-12 en 8-6 bij opgave.

Na wat napraten en het ge-
bruikelijke gingen Theo 
met gevolg en Toon naar 
hun Tody, Tomorro, Toyo-
ta, en reden ze geruisloos 
de eerste voorjaarsnacht 
in van 2012.

Toon S.
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Inmiddels hebben alle seni-
orenleden weer een uitnodi-
ging ontvangen voor de 
competitie in het seizoen 
2012 – 2013. Hopelijk doet 
iedereen weer mee.
De teams worden binnen BC 
Mixed samengesteld door 
de competitie commissie be-
staande uit:
Tonny Snijders – Peter van 
Leuken- Theo Mouris- Inge 
van Griensven en Ruud 
Fransen, bestuursafgevaar-
digde is Gert Lahaije.
De samenstelling gebeurt in 
de eerste plaats op speel-
sterkte. Daarnaast wordt re-
kening gehouden met aller-
lei andere factoren zoals 
wensen, trainingsopkomst, 
leeftijd etc.
Nadat de teams zijn samen-
gesteld is er altijd de moge-

lijkheid om bij de commissie 
vragen te stellen  betreffen-
de de samenstelling. Hier-
voor wordt een datum aan-
gegeven.
Zoals jullie wellicht hebben 
gezien zijn de classificaties 
afgelopen jaar gewijzigd, ik 
zal uitleggen hoe dit nu 
werkt en wat de reden hier-
van is.
Van alle wedstrijden als 
vastspeler scoor je per ge-
wonnen wedstrijd:
HE1, DE1, GD, HD, DD:  
100% score
DE2, HE2: 80% score

TOP-klasse: scoringser-
centage  lager dan 50% 
geeft een  B-classificatie, 
hoger of gelijk aan 50% 
geeft een A-classificatie
Hoofd-klasse: idem, maar 

dan B en C
OV-klasse: idem maar dan 
C en D
1eklasse: idem maar dan D 
en E
2eklasse: idem maar dan E 
en F
3eklasse: idem maar dan F 
en G
4e klasse: idem maar dan G 
en H.

Hierdoor krijg je een zo eer-
lijk mogelijke classificatie. 
Een speler mag dan ook al-
tijd invallen voor een andere 
speler met een gelijke of la-
gere classificatie. 
Voor de exacte invalbepalin-
gen verwijs ik naar de Mini-
miks van december 2011.
Groet,
Ruud Fransen 
V.C.L. BC Mixed

Teamsamenstelling en classificaties

Een (luxe) trainingsavond
Dat Mixed problemen altijd 
feilloos weet op te lossen is 
bekend. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de trainings-
avond. Nadat Thea is ge-
stopt met het geven van trai-
ning was Mixed even zonder 
‘echte’, officiële trainer. Dit 
gat is opgevangen door 
Ruud, Ton en Mascha. Het 
lijkt soms wel vanzelfspre-
kend, maar dat is het mis-
schien niet. In ieder geval 
kunnen we als vereniging blij 
zijn dat deze drie mensen 
samen de trainingsavonden 
draaiende hebben weten te 

houden. De laatste ronde 
hebben deze drie trainers 
samen gedraaid. Dat bete-
kende echte luxe. Hoe vaak 
komt het voor dat we bijna 
privé training krijgen, daar-
mee bedoel ik één trainer 
per baan. Dat is nog eens 
een luxe!! 

Beulen zijn het wel, de ene 
loopoefening na de andere. 
En sommige minuten lijken 
er wel drie te duren,…. Ach 
ja, we moeten niet zeuren, 
zo hoort het nu eenmaal. 
Overigens is niets zo fijn als 

na een avond hard sporten 
een voldaan gevoel te heb-
ben. Volgend seizoen een 
nieuwe start met Frans als 
hoofdtrainer. Inmiddels heb-
ben we al een paar keer mo-
gen ervaren dat Frans trai-
ning kan geven, dus dat zit 
wel snor.

Het was alles bij elkaar een 
leuke trainingsavond.

Mascha, Ton en Ruud be-
dankt voor jullie inzet en en-
thousiasme dit seizoen!
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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
Martijn van Oeffel
Arne vd Wijdeven
Roger van Lieshout
Fabian Briels
Stan vd Heijden
Harrie vd Vegt
Johnny Muller
Jan de Jong

14/14
9/10
13/15
8/10
7/9

15/22
21/33
16/25
2/3

18/28

98%
90%
78%
78%
77%
61%
61%
61%
60%
59%

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

 
24/27 82%
24/30 80%
16/20 76%
13/17 75%
21/27 71%
6/8 70%
19/27 70%
  10/15 66%
  12/18 64%
  15/26 57%

29-02 Brabantia 2 - Mixed 3
07-03 Mixed 1 - Con Brio 1
07-03 Mixed 2 - Con Brio 3
07-03 Mixed 5 - Con Brio 9
07-03 Mixed 6 - Gemert 6
14-03 Mixed 2 - BC Bakel 2
14-03 Mixed 3 - BC Boemerang 1
14-03 Mixed 4 - Eindhoven 1
14-03 Mixed 7 - Ganzeveer 5
15-03 BCAB 5 - Mixed 6
15-03 Hanevoet 6 - Mixed 5
21-03 BC 85 3 - Mixed 8
21-03 Con Brio 2 - Mixed 1
22-03 BCAB 1 - Mixed 2
22-03 Con Brio 7 - Mixed 4
28-03 Con Brio 10 - Mixed 7
28-03 Con Brio 4 - Mixed 3

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

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

Statistieken senioren
Uitslagen Programma
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Standen senioren

 Topklasse 
1 Con Brio 1  13-26
2 Gemert 1  12-17
3 BC Bakel 1  13-17
4 Mixed 1   12-16
5 Con Brio 2  12-10
6 BCV 1   12-5
7 Gemert 2  12-5
8 Sm Bruang 1  12-2

 Hoofdklasse 
1 Ganzeveer 1  13-24
2 Mierlo 1   13-23
3 Mixed 2   14-16
4 Phoenix 1  12-12
5 Fair Play 1  13-12
6 Con Brio 3  12-8
7 BC Bakel 2  12-8
8 BCAB 1   13-6
9 Hanevoet 1  12-5
    
 1e klasse 2
1 Mixed 4   10-18
2 Con Brio 7  9-13
3 Eindhoven 1  11-11
4 Hanevoet 4  9-10
5 Ganzeveer 3  9-9
6 Heeze 1  11-5
7 Mierlo 2   9-2
   
 2e klasse 2 
1 Mixed 5   10-16
2 SRH 2   9-15
3 Gemert 4  11-13
4 Heiakker 1  9-9
5 Con Brio 9  9-7
6 Hanevoet 6  10-5
7 Phoenix 4  10-3
   

 3e klasse 1 
1 Gemert 6  10-16
2 Mixed 6   10-16
3 Dommelen 2  10-13
4 BCAB 5   11-11
5 BC 85 2   10-8
6 Never Down 2  10-4
7 Mierlo 4   11-4
   
 
 3e klasse 3
1 BCAB 4   10-20
2 Rijtven 1  10-14
3 Ganzeveer 5  10-14
4 Mixed 7   10-9
5 Con Brio 10  11-9
6 Gemert 8  11-4
7 Dommelen 3  10-2
   
 

 4e klasse 2 
1 Ganzeveer 8  13-22
2 Someren 2  12-20
3 Heiakker 3  11-16
4 Mixed 8   12-11
5 Hanevoet 8  12-11
6 BC 85 3   12-10
7 BC Boemerang 3 13-4
8 Eindhoven 4  11-2

Inmiddels zijn Con Brio 1 (Topklas-
se) en BCAB 4 (3e klasse 3) kampi-
oen.
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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

De gemeente Helmond heeft in al haar wijsheid besloten om de parkeergarage onder de 
Cityhal vanaf 2 april 2012 niet meer open te houden buiten de winkeltijden.

Dit betekent dus dat we tijdens de competitie avonden niet meer onder de sporthal kun-
nen parkeren. Vanzelfsprekend heeft het bestuur van de HBB aan de gemeente doorge-
geven dat dit belachelijk is (in iets andere bewoording natuurlijk). Reactie daarop is nog 
niet gekomen.

Mijn advies is om zo vroeg mogelijk te komen zodat er wellicht nog plaats is bij de sport-
hal of op de markt of bij de AH.

Het zal jullie ook opgevallen zijn dat de verlichting in de Cityhal elke week slechter wordt, 
binnenkort moeten we met een lichtgevende shuttle gaan spelen! Ook hiervoor is een 
brief gestuurd naar de gemeente, reactie op dit moment nog niet bekend.

De bouw van de nieuwe sporthal op de Suytkade in Helmond is inmiddels ook gestart. 
De bouw is op de hoek van de Zuid-Willemsvaart en de insteek haven (tegenover het 
piramide-huis).

Op 19 mei heb ik een vergadering met de HBB en iemand van de gemeente Helmond 
betreffende de zaal en de belijning (déjà-vu). Hiervan zal ik later een verslag schrijven.

Ruud Fransen

Mededelingen vanuit de HBB
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Zoals ik in de Minimiks van december 2011 heb geschreven waren er nogal wat zorgen 
ontstaan ten aanzien van de belijning in de nieuwe sporthal.
Er zouden 10 banen in 3 zaaldelen komen waardoor het onmogelijk zou worden om nog 
prettig te kunnen badmintonnen. Om nog maar te zwijgen over het feit dat we niet meer 
tussen de banen door zouden kunnen lopen, om bijvoorbeeld training te geven, zonder 
groot gevaar te lopen.
Om dit te voor komen hebben onze voorzitter Ton en ondergetekende een afspraak 
gemaakt met een vertegenwoordiger van de gemeente Laarbeek. Tijdens het gesprek 
hebben we duidelijk gemaakt dat de nieuwe situatie voor BC Mixed rampzalig zou zijn. 
Tevens hebben we zelf een nieuwe indeling (in 4 zaaldelen) aan de gemeente voorge-
legd.
Met gepaste trots en tot ons grote genoegen kan ik mededelen dat de gemeente ons 
voorstel volledig heeft overgenomen. Dit wil zeggen dat er nu 10 banen verdeeld over de 
gehele zaal komen. Daarnaast hebben we inmiddels tijdens een meeting met de gebrui-
kers te horen gekregen dat er ook niets wijzigt in de tijden waarop wij de zaal ter be-
schikking hebben.
Zoals iedereen heeft kunnen zien is er inmiddels een start gemaakt met de bouw van de 
sporthal. Rien zorgt via onze website voor een mooi foto-overzicht van de voortgang van 
de bouw.

Groet,
Ruud Fransen

De nieuwe sporthal
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Op 14 en 15 maart 1987 
werd het open Mixed toer-
nooi voor senioren ge-
speeld, toen nog een groot 
toernooi, want op zaterdag 
werd er tot zeven uur ge-
speeld en op zondag zelfs 
tot negen uur.
De leden van BC Mixed 
hebben het goed gedaan, 
liefst vier wisselbekers 
werden er gewonnen. En-
kele namen: Marlie Smits 
en Ruud Fransen wonnen 
het gemengddubbel B, Ma-
rian vd Wildenberg won 
met Marian vd Eijnde (toen 
lid van BC Dot en oud-lid 
van BC Mixed) het dames-
dubbel B. In de A-klasse 
wonnen Marion vd Boog-
aard en Marja Bouw  (toen 
lid van BV Mierlo)  de twee-
de prijs in het damesdub-
bel A. 

Ook in maart het 21ste 
HBB toernooi, in de Braak 
waar BC Mixed met 22 
dubbels aan deel nam. Op-
vallend was wel, geen en-
kele C-speler, wel veel in 
de B, waar Marcel Lahaije 
en Toon Smits het heren-
dubbel wonnen. Marcel 
won vervolgens met Liane 
Martens ook het gemengd-
dubbel in de D. Ruud Fran-
sen speelde een heren-
dubbel in de A, deze keer 
met Igo Jongen (oudtrainer 
van BC Mixed, en nu spe-

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
lend voor BC Bakel) Ze 
brachten het tot de tweede 
plaats in het herendubbel 
A, want de finale werd ver-
loren van  P Pas en E Lie, 
waarvan in een voorronde 
nog was gewonnen. Aan-
sluitend aan de toernooien 
een uitleg over spelregels 
bij de toernooien, met 
name de “beste verliezer”. 

Nederlanders gevraagd 
welke sport zij wel eens 
beoefenen.
Toppers zijn: Zwemmen 
19%, voetbal, 13%, tennis 
12%, Joggen 9%, volley-
bal, 7%, wielrennen 5% en 
op plaats zeven: badmin-
ton, 4,3%. Die plaats halen 
we tegenwoordig niet 
meer. Badminton wordt 
door evenveel mannen als 
vrouwen gespeeld. Bijzon-
der was wel dat badminton 
relatief veel wordt ge-
speeld door mensen die 
een bovenmodaal inko-
men hebben. 
Was het toen toch een eli-
tesport? 

In het verslag over carna-
val was te lezen dat de be-
langstelling voor een “han-
dicaptoernooi” minder 
wordt, wel op de midden-
pagina een levensgrote 
foto van rascarnavalsvier-
der Albert Maas, 

In het pupillenhoekje wer-
den verhaaltjes en puzzels 
voor de pupillen geplaatst. 
Voor het oplossen van de 
puzzels werden prijzen be-
schikbaar gesteld, maar 
omdat de belangstelling te 
gering was, verscheen in 
maart de laatste “pupillen-
hoek”

De competitie kreeg weer 
veel aandacht, zeven pa-
gina’s tekst met daarbij de 
standenlijst en de lijst van 
beste competitiespelers. 
Marian vd Wildenberg was 
lijstaanvoerster bij de da-
mes en Ruud Fransen was 
dat bij de heren. Bij de 
jeugd was Inge van 
Griensven de beste.

In 1985 werd aan 7000 

Een foto uit seizoen 1986-
1987 van de herendubbel 
van Mixed 3: Gert Lahaije en 
Paul Beekman
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Lentekriebels!

Heerlijk weertje hè?
Wat is het toch lekker!

Zo mag het van mij nog wel een tijdje blijven!
Iedereen is meteen vrolijk, als de zon ontwaakt uit zijn winterslaap. De 
eerste zonnestralen verwarmen onze lichaam en zorgen er voor dat we 
weer beetje bij beetje bruin getint raken.
De vitamine worden weer door de huid op genomen en iedereen voelt zich 
weer goed.
Zullen we gaan barbecueën? 
Vandaag nog iets gedaan? heb vandaag de ramen gelapt, want het was zo’n 
skón weer (maar eerlijk door de zon zag je pas hoe vies ze waren en dat het 
eigenlijk schandalig is dat het al zo lang geleden was).  en heb ook maar 
meteen de tuinset buiten gezet!
En bij jou, hoe was het op het werk? 
Druk druk druk en dan met dit weer. Zit je heel de dag binnen krijg je niets 
van de zon mee. Wat hebben mensen die buiten werken het toch goed.
Van het weekend ga ik in d’n hof werken, Ik heb genoeg van al dat binnen 
zitten.
Dat komt dan mooi uit, want er zijn nog een aantal dingen die moeten 
gebeuren in de tuin.

- Het gras mag geverticuteerd worden. (je haalt tijdens het verticuteren het 
mos uit je gras. Tevens wordt het dode en oude gras eruit gehaald zodat 
jong gras weer ruimte krijgt om te groeien)
- Mochten er nog planten zijn,  die verzet moeten worden zorg er voor dat 
je dit snel doet. (voor bomen die nu al in blad staan is het al te laat)
- De bloembollen voor in de zomer mogen nu geplant worden.

Succes! 

Tuintip van Mark VAN DER mAAnd
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Rien - Bouw nieuwe sport-
hal 
Zoals de meesten van jullie 
wel zullen weten wordt er 
op de hoek Lieshoutseweg 
/ Muzenlaan in Beek en 
Donk onder andere een 
nieuwe sporthal gebouwd 
waar wij gebruik van gaan 
maken.
[..]
De werkzaamheden volg ik 
door er regelmatig foto’s 
van te maken. Je kunt deze 
zien op de fotopagina en 
dan de activiteit ‘voortgang 
bouw nieuwe sporthal’ aan 
te klikken. Ik zal jullie op de 
hoogte houden als er nieu-
we foto’s bijkomen.

arne - best 
Donderdag is d-day voor 
mixed 4. we spelen tegen 
medekampioenskandidaat 
Con Brio. 1 puntje verschil 
op de ranglijst. Bij winst 
zijn we zo goed als zeker 
van het kampioenschap. 

Ruud - in de auto 
Gisteren heeft Mixed 4 met 
5-3 gewonnen van de 
naaste concurrent Con 
Brio.
Een echte kampioenswed-
strijd, veel spanning, inzet, 
sportieve partijen, discus-
sies over in en uit, alles zat 
erin.
Dank aan Dorien, die ons 
fantastisch kwam verster-

ken. Op karakter en met 
heel goed spel, haalde ze 
voor ons de overwinning 
binnen.
We moeten nu nog 2 pun-
ten halen uit 2 wedstrijden, 
dan zijn we kampioen!
Trotse TL, Ruud
Ton
Yiiihhhhaaaaaa!!!! Op naar 
het kampioenschap.
Rd(je)
Vasthouden!!!

Rd(je)
Heb jij een auto met pc???
Ton
Nee, maar wel met een 
Bob Marlie (blijft een leuke 
woordspeling)

Toon slaets - Helmond 
Beste Harrie, een kort be-
richt is geen probleem 
blijkt, misschien vind hij 
mijn verslagen zo onzinnig 
dat hij denkt die moet ik in 
bescherming nemen en dit 
gewoon niet doorlaten,ik 
verzin maar iets maar kor-
te berichten is in ieder ge-
val geen enkel probleem.

gr Toon.

Toon Slaets - Serfaus 
Oostenrijk 
een bericht voor Mixed 8, 
zorg woensdag voor een 
8-0 overwinning, nu ik er 
niet bij ben moet dit kun-
nen. Ik wens jullie veel 
succes, en Toon B vast be-
dankt voor het invallen. 
Overigens hebben we hier 
prachtig weer, skieen in 
zomertenue het moet niet 
gekker worden maar is wel 
lekker.Groeten Toon S.

Con Brio 4 - Mixed 3
Een enkeling heeft het 
nieuws reeds vernomen. 
Gisteren is - geheel in stijl 
- Mixed 3 officieel gede-
gradeerd uit de overgangs-
klasse. Met een geflatteer-
de 7-1 nederlaag is het 
team van teamleider Remy 
Wieland door directe con-
current Con Brio 4 naar 
een lagere klasse verwe-
zen. Vanwege het op korte 
termijn verschijnen van uw 
Clubblad de Minimiks ver-
wijs ik u voor een uitge-
breid verslag van de wed-
strijd naar dit medium. 

Mixed 3 dankt een ieder 
voor de steun die niet heeft 
mogen baten. Desondanks 
hebben wij toch een ge-
weldige avond gehad gis-
teren :-)

Gelezen op het gastenboek
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Olympische Spelen
Lin Dan weer Olympisch kampioen in Londen?
Het zou zo maar kunnen. Lin Dan is geboren in Longyan op 14 oktober 1983. Hij won 
goud op de Olympische spelen in 2008.
Hij is linkshandig en getrouwd met Xie Xinfong, een Chinese badmintonspeelster, die 
evenals haar man, veel wereldtitels won. 
Toch is Lin Dan niet de nummer een van de wereld, dat is de Maleisiër Lee Chong Wei.
Op de laatste All England kampioenschappen, ooit het grootste toernooi ter wereld, 
won Lin Dan, evenals bij de twee vorige edities van dit toernooi, de finale van Lee 
Chong Wei. Deze keer echter door een opgave  van Lee Chong.
Het zou zo maar kunnen dat de finale op de Olympische Spelen in Londen weer gaat 
tussen de beide kemphanen. Lee Chong heeft nog maar zelden gewonnen van de 
intussen  31-jarige  Lin Dan, dus de linkshandige speler uit China heeft toch de beste 
papieren. Een ding is zeker, heel Azië zal bij deze finale aan de TV gekluisterd zijn ( 
meer dan een miljard kijkers) en daarmee zal badminton wel weer de meest bekeken 
Olympische sport zijn. Helaas zal er bij de NOS geen badminton te zien zijn! 

Geen Nederlandse badmintonners naar de Olympische Spelen 
Soms heb je een sprankje hoop dat het met de Nederlanders voor het Olympisch tra-
ject goed gaat komen, echter het prestigieuze toernooi van Engeland heeft het Neder-
landse topbadminton weer op de feiten gedrukt. Geen van de Nederlanders heeft op 
de All England een vuist kunnen maken tegen het buitenlandse geweld.

Yao Jie had al eens keer van haar Japanse tegenstandster gewonnen, maar deze keer 
niet. Ook echtgenoot  Eric Pang had al eens van Axelsen gewonnen, maar niet in Lon-
den. Zo ook voor Lotte en Paulien, die wonnen in oktober 2011 nog van hun Indonesi-
sche tegenstandsters, maar niet nu op de All England.  Tot zo ver de tekst van Piet 
Ridder op zijn weblog.

En inderdaad, het ziet er niet naar uit dat ook maar een Nederlandse badmintonster, 
laat staan badmintonner, aan de limiet van  het Olympisch Comité kan voldoen. Deze 
limiet is, minstens een zestiende plaats op de wereldranglijst en dat is zelfs voor Yao 
Jie teveel gevraagd. 
Misschien zijn we wel op de Olympische spelen van 2028, maar dan zal er hard ge-
werkt moeten worden… en is er veel geld nodig!

DE 22  Yao Jie
 46  Judith Meulendijks
HE 42  Eric Pang
 50  Dicky Palyama
HD 28  Bosch/Ridder 

 54  de Ruiter/Khodabux
GD 75 Khodabux/Piek
 123 Maas/Tabeling
DD 27  Jonathans/van Dooremalen
 44  Piek/Tabeling

De laatste wereldranglijst
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Laarbeektoernooi

Op zaterdag 10 maart organiseerde het jubilerende Badminton Club Lieshout het Laar-
beektoernooi. Met 16 spelers was Mixed die dag aanwezig, verdeeld over alle catego-
rieën. De partijen werden door middel van loterij samengesteld waardoor het kon ge-
beuren dat je verschillende keren met dezelfde partner speelde of zelfs twee maal 
geheel de zelfde partij stond te spelen. Maar dit kon de pret niet drukken. We kwamen 
immers voor een gezellige dag en niet per se voor de winst (al hoewel). Na een gewel-
dig voorwoord van de voorzitter van BCL en na het felicitatiebloemetje van Anja aan 
de voorzitter kon het beginnen. Om 10:00 uur werd de eerste wedstrijd gespeeld. Ie-
dereen van Mixed en Ganzenveer moest de eerste partijen aan de shuttles wennen. 
Blauwe, gele shuttles die heel hard gingen. Tussen de middag had BCL voor een lek-
ker kopje soep gezorgd en dat ging er wel in. Na het middag programma was het rond 
16:00 uur tijd voor de finale wedstrijden. In alle finale wedstrijden werd er gespeeld 
door de beste van iedere vereniging en de beste tweede. Na nog een beslissende 
single bij de dames-competitiespelers was de uitslag als volgt:

Competitie Heren
1e Daan v Melick van Ganzeveer
2e Paul vd Vegt BC MIXED
3e Oscar Martens Ganzeveer

Competitie Dames
1e  Nienke Houet Ganzeveer
2e Stefanie v Melick Ganzeveer
3e  Anniek v Leuken BC MIXED

Recreatie Heren 
1e  Ad Donkers BCL
2e Toon Boetzkes BC MIXED
3e Tini Koenen BCL

Recreatie Dames
1e Riky v Maaren BC MIXED
2e Marja Bouw BC MIXED
3e  Regina Verstappen BCL
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17 maart 2012 heeft de Jub 
com (jubileum commissie) 
ter afsluiting gemeend 
zichzelf te moeten trakte-
ren op een afscheids-
avond. De gelegenheids-
commissie had daarvoor 
heel toepasselijk een jaar 
na het nachttoernooi een 
nieuw nachtprogramma in 
elkaar gezet. 

De avond begon om 19 uur 
bij Uniek te Beek en Donk. 
Helaas was de commissie 
niet compleet deze avond, 
Wendy had een dubbele 
afspraak en kon daarom 
niet mee. Ruud, Mark, Ton, 
Claudia en Ruudje waren 
dan ook met zijn vijven op 

elkaar aangewezen. Dat 
ging wel lukken.

Het eten was voortreffelijk. 
Claudia had genoten van 
een salade Uniek een 
neusje van de zalmfilet en 
ter afsluiting een heerlijk 
vanille-ijs dessert. Ruud 
ging voor de gamba’s en 
een lekkere biefstuk met 
ter afsluiting een kiss of 
fire. Mark, Ton en Ruudje 
hadden besloten zich te 
laten verrassen. En een 
verrassing werd het,… 
vooraf een heerlijke car-
paccio van ossenhaasfilet. 
Gevolgd door een black 
and white combinatie van 
vis en vlees met als afslui-

ting een lauw warme flens 
met ijs gemaakt van aman-
delmelk. 

Alles bij elkaar was het om 
je vingers bij af te likken. 
Diverse gerechten bleken 
lauw warm te zijn (dat 
hoorde overigens ook zo). 
Dat maakte de woord-
groep “lauw warm” dan 
ook tot de zin van de 
avond. Iedereen die het 
gezelschap kent weet dat 
deze woorden combinatie 
tot veel hilarische grappen 
kan leiden. Daar zal ik jul-
lie overigens niet te veel 
mee vermoeien. 

Na heerlijk getafeld te heb

Een lauwwarme avond
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Calvin Bots  2-apr
Stan van Rixtel  3-apr
Daan Steegs  5-apr
Ellen Kuhn  6-apr
Geri Marinussen 6-apr
Jaap ten Have  7-apr
Remy Wieland  10-apr
Indy Raaijmakers 13-apr
Ruud Fransen  15-apr
Mascha Hoeks  16-apr
Marlene Megens 17-apr
Marije Daems  20-apr
Yvonne de Jong 20-apr
Maikel Iven  23-apr
Rowena Baerts  24-apr
Gert Lahaije  30-apr
Rick vd Elzen  1-mei
Maike Breijnaerts 2-mei
Evi van Rixtel  3-mei
Jan Driessens  7-mei
Leslie Heerdink  8-mei
Jurriën Hendrikx 8-mei

ben en vooral gelachen te 
hebben ging het gezel-
schap naar café Thuis. 
Een bruisend café, zo 
bleek. Diverse bandjes tra-
den die avond op, com-
pleet met toeters een saxo-
foon en de hele rataplan. 
Een kakofonie van klanken 
dreunde door Thuis. Met 
deze sfeer en ambiance 
werd het uitje tot grote 
hoogte gebracht, zeker 
toen nog enkele bekende 

gezichten zich aansloten 
bij ons gezelschap.  

De jub com kijkt terug op 
een mooie avond, maar 
nog belangrijker op een 
mooi jubileumjaar. Tja, en 
dat is toch waar we het 
voor hebben gedaan. Nu is 
het dan toch echt voorbij, 
geen (in)formele bijeen-
komsten meer van de jub 
com. Wat ons rest zijn al-
leen maar mooie herinne-

ringen aan een leuke gele-
genheidscommissie. 

Nogmaals een compliment 
voor iedereen die zo en-
thousiast heeft mee gehol-
pen aan het succesvol ma-
ken van het jubileumjaar 
en aan al die mensen die 
in de afgelopen 51 jaar 
Mixed hebben gemaakt tot 
wat het nu is.

Ruud van Kilsdonk
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Hallo jongens en meisjes,

Mixed 3 is kampioen, ja echt, jullie hebben het op de voorpagina 
goed gezien. Op zondag 25 maart heeft het team bestaande uit 
Bas, Bas, Sjoerd, Anke, Marieke en Veerle hun kampioenschap 
binnengehaald. (kei goed, super, van harte proficiat).
Marieke Lutterman heeft over deze mooie zondag een leuk verslag 
gemaakt.

Verder natuurlijk ook wat verslagen van andere teams. Zo hebben 
we een verslag van Mixed 2 tegen Brabantia  geschreven door Jo-
wan, (dit verslag had eigenlijk al in de vorige Minimiks moeten 
staan maar was helaas zoek geraakt, nogmaals onze verontschul-
digingen hiervoor!) , de thuiswedstrijd van Mixed 7 tegen Con Brio 
9 geschreven door Marian en  een leuk verslag van Arne over Mixed 
9.

In het lijstje van de beste competitiespeler zien we weer wat ver-
anderingen, Bas van Lieshout en Anke van Dijk staan nu boven-
aan. 
De Mixedpen is deze keer geschreven door Lieke Fransen, aan wie 
geeft zij de Mixedpen door????
Dan hebben we natuurlijk weer de puzzelpagina. Deze keer een 
kruiswoordpuzzel over badminton en zoek de verschillen. Probeer 
de puzzels op te lossen (je mag best wel hulp vragen aan je ouders) 
en vergeet ze vooral niet in te sturen naar redactie@bcmixed.nl . 
De uitslag en de prijswinnaar van maart vinden jullie achterin 
deze kidszone. 

Veel kijk-, lees- en puzzelplezier

Namens de redactie, Marlie Fransen

Anne van de Laar 
(de gelukkige winnaar van 
de Januari puzzel)
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Hallo allemaal,

Ik ben Lieke Fransen. Ik ben 12 jaar en ik 
ben geboren in Beek en Donk op 6 augus-
tus. Ik heb één broer = Bas en mijn ou-
ders zijn Ruud & Marlie Fransen.
We zitten allemaal bij BC Mixed, dus een 
echte Mixed-badmintonfamilie. Samen 
met mijn allerbeste vriendin Sanne van 
Lieshout zit ik al zes jaar onder badmin-
ton!
Ik speel al met Sanne vanaf haar geboor-
te. Ik hoop dat onze vriendschap net zo-
lang mag duren, als de vriendschap van 
onze papa’s, zij zijn al 46 jaar met elkaar 
bevriend. 

Ik houd heel erg van dieren en rond 
augustus krijgen we een kooikerhond-
je <3. Ik heb ons mam eindelijk zo ver 
gekregen!
Ik zit op het Dr Knippenbergcollege in 
de eerste klas. Het is echt een super 
leuke school.
Naast badminton vind ik het ook super 
leuk om kleding te ontwerpen in mijn 
tekenboek. 

Ik houd er ook heel erg van om leuke dingen te gaan doen 
met mijn vriendinnen en ga graag met mijn ouders naar de 
stad om leuke kleding te kopen. Op TV kijk ik graag naar 
crime series zoals CSI, ook horrorfilms vind ik leuk. Het is 
echt gaaf om met mijn oude  klasgenootjes van de Raagten 
horroravondjes te houden.Ik hoop nog lang lid te blijven 
van BC Mixed want het is een erg gezellige club.
Groetjes Lieke
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Mixed 2 - Brabantia 2
Op deze zondagmiddag in 
de Vekahal mochten Tes-
sa, Emma, Merle, Daan en 
Stan tegen Brabantia spe-
len. Coach Luuk de XL van 
Mixed 2 had andere prin-
selijke verplichtingen. De 
chauffeur van dienst werd 
bereid gevonden om te 
coachen  als een soort re-
serveprins.

Als eerste tegen het twee-
de op baan twee en ten 
tweede tegen het eerste op 
baan een.  Voor alle duide-
lijkheid; de eerste wedstrijd 
was Mixed 2 – Brabantia 2 
op baan 2. Emma en Daan 
trapten af, al was het wel 
een slow start. Direct op 
achterstand gezet die ze 
de gehele partij niet meer 
wisten in te halen. De te-
genstander was gewoon 
feller in de strijd en daar 
boden ze niet genoeg 
weerstand tegen. Met 22-
30 werd de partij weggege-
ven.
Merle en Stan wisten de 
prestaties van het eerste 
gemengd dubbel exact te 
evenaren en brachten ook 
een 22-30 verlies op het 
scorebord.
De extra baan werd Mixed 
2 toegeworpen waardoor 
zowel de heren en dames 
dubbels tegelijk gespeeld 
werden. Tessa en Emma 
stoomden gelijk op met de 

dames van Brabantia 2 tot 
een punt of 20. Toen werd 
het spel van Brabantia 
doorbroken en liepen ze 
uit naar de 30-25 overwin-
ning. Terwijl Daan en Stan 
met hun hoofden nog in de 
gemengd dubbels zaten 
en ook in het herendubbel 
een 22-30 verlies aante-
kenden. De voorspellin-
gen werden steeds som-
berder toen Merle ook nog 
aangaf dat ze zich ziek 
voelde en graag naar huis 
wilde gaan. Gelukkig werd 
ze snel opgehaald waarna 
Tessa en Emma samen de 
overige dames partijen 
van de dag mochten spe-
len. Het was Stan die als 
heer het eerste enkelspel 
ging spelen tegen een te-
genstander waarop hij to-
taal geen antwoord had. 
Het verschil was gewoon-
weg te groot en resulteer-
de in 15-30 verlies. Tessa 
moest winnen om er nog 
een gelijkspel uit te per-
sen. Bijzonder kalm en be-
heerst bouwde Tessa een 
kleine voorsprong uit en 
speelde met buitenge-
woon goed geplaatste 
shuttles de wedstrijd uit 
naar een 30-23 winst.
Nu lag de bal bij Daan, die 
er meteen al zijn krachten 
en frustraties tegenaan 
gooide. Iets slimmer spe-
len was effectiever ge-

weest want nu was Mixed 2 
al verloren door de 15-30 
verliespartij. Het is dat 
Emma in alle opzichten 
een maat te groot was voor 
de kleine opponent dat de 
eindstand, door een 30-19 
winst, zich beperkte tot een 
3-5 verlies.
Brabantia 2 had gewonnen 
terwijl het hoger geplaatste 
Brabantia 1 als volgende 
tegenstander klaar stond.

De gemengd dubbels wa-
ren geen succes in de eer-
ste ronde. Tegen Brabantia 
1 werden de dubbels om-
gegooid. Emma en Stan 
kregen de sterkste heer/
dame combinatie van Bra-
bantia 1 tegenover zich. 
Meer dan 21-30 verlies 
wisten ze er niet uit te per-
sen. Er kwam een tweede 
baan vrij waardoor er wat 
geschoven diende te wor-
den met de volgorde op het 
formulier. Het herendubbel 
en damesdubbel werden 
nu tegelijk ingezet. Ook al 
werkten Daan en Stan erg 
hard voor ieder punt, op 
het einde gingen de heren 
van Brabantia met 26-30 
als winnaars van de baan 
af. Het tegengestelde ge-
beurde bij de dames. Tes-
sa en Emma hadden het zo 
gemakkelijk dat ze halver-
wege in slaap vielen. Bra-
bantia krabbelde even op 
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maar verloor uiteindelijk 
toch met 30-18.
Het eerste punt gaf moed 
voor Daan en Tessa en ze 
liepen in het gemengd dub-
bel uit tot 28-24 voor-
sprong. Dat ze helaas af-
gaven en verloren met 29-
30. Spannend was het in 
ieder geval wel.
Tja, twee banen tegelijk in 
de gaten houden valt als 
reporter/coach niet mee. 
Tessa was in haar enkel-
spel zo snel klaar dat deze 
wedstrijd niet is opgeval-
len. Met groots gemak 
stuurde ze de andere 
dame met 30-9 terug de 
kleedkamers in. 
Hoe anders was het bij ons 
Daantje. Tijdens de wissel 
stond hij al met 10-15 ach-
ter. De heer van Brabantia 

was echt sterk in de clear 
en gaf Daan geen kans om 
te scoren. 16-30 was de 
eindstand.
Het gevecht van de dag 
zou bijna gaan beginnen. 
Niemand had gedacht dat 
Stan zijn beste partij ooit 
ging spelen. Tijdens het 
wisselen stond Stan 1 punt 
achter. Met veel inzet, 
knappe slagen en nog 
meer inzet wist Stan de 
heer van Brabantia tot het 
laatst bij te benen. Soms 
had Stan een puntje voor-
sprong en soms was het 
andersom. Maar nooit liep 
een van de heren met 
meer dan 1 punt uit.
Het werd zelfs 29-29. 
Trommelgeroffel klonk op 
de achtergrond voor de 
laatste rally. Pats, pats 

,pets ……………mis! Stan 
mist de laatste shuttle en 
die valt naast hem op de 
grond. Maar de shuttle valt 
UIT!!!!! Stan wint de partij. 
Verdiende beloning voor 
een geweldig partijtje bad-
minton. Dit heroïsch ge-
vecht werd gevolgd door 
de vreemdste partij van de 
dag. De dame van Braban-
tia had Emma op lengte en 
slagkracht ingeschat en 
besloot vooraf dat ze die 
nooit ging winnen. Voor de 
vorm speelde ze de partij 
zielloos uit. Nu wist Mixed 
2 een gelijkspel te bedin-
gen en gaf Brabantia de 
overwinning uit handen.

Jowan

Mixed 7 - Con Brio 9
Op 5 februari kon deze 
wedstrijd niet gespeeld 
worden, vanwege de open 
dag van het voortgezet on-
derwijs. Er werd geregeld 
dat we in onze sporthal op 
2 maart de wedstrijd in 
zouden halen. 
Joepie een echte thuis-
wedstrijd. Hopelijk brengt 
dat geluk. Eén geluk heb-
ben we ... we zijn compleet 
en dat komt niet vaak voor. 
Maar omdat we compleet 
zijn kunnen 2 dametjes 
vanavond maar één partij 
spelen en dat is wel een 

beetje jammer.
In de Citysporthal is het in-
spelen niet altijd makkelijk 
met twee teams op één 
baan. Nu? Geen probleem, 
we staan zelfs even op 4 
banen in te spelen! 
Vooraf wordt er nog duide-
lijk naar elkaar  gezegd 
“Deze keer gaan we wel 
winnen!”
Grappig om te zien is, dat 
alle twee de teams alleen 
maar dametjes hebben. 
Daardoor kan men boven 
in de kantine en op de tri-
bune niet altijd volgen wat 

er gespeeld wordt. Het GD 
gaat als eerst van start en 
tegelijkertijd wordt er een 
DE ingezet. Netjes gedaan 
Rowena. Het eerste punt is 
binnen, helaas ook het 
eerste tegenpunt. Daarna 
is het andere GD aan de 
beurt en een HE. Goed ge-
knokt Indy, maar op de an-
dere baan is er verloren. 
Spannend 2 - 2 !!! HD en 
DD tegelijkertijd, helaas 
trokken we hier aan het 
kortste eind.  Ojee het 
staat nu ineens 2 - 4 . De 
twee laatste enkels moe
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ten gewonnen worden.  HE 
van Anne was heel heel 
heel erg spannend 29 - 30 
en alweer helaas niet voor 
ons net als de DE. Eind-
stand 2 - 6.  Hmmm  vol-
gens mij hadden we be-

loofd om te winnen, dat 
zullen we de volgende 
keer dan maar doen. Met 
weer een incompleet 
team.
Was het leuk om in de ei-
gen sporthal te spelen? ja. 

Maar we zijn niet gewend 
om na  half 8 in de zaal te 
zijn, dus toen om 8uur het 
laatste punt werd gespeeld 
waren we snel weg.

de dametjes van team 7 

Tijdens een tussentijdse evaluatie over de competitie zijn een paar 
(algemene) aandachtspunten naar voren gekomen.
 
1. Er mogen alléén spelers en teambegeleiders (max. 2 per team) in 
de zaal aanwezig zijn. Publiek neemt plaats op de tribune, óók kinde-
ren die niet mee spelen horen niet thuis in de zaal. 
2. Het is niet netjes om tijdens de wedstrijd aanwijzingen te geven, 
bovendien is het “verboden”. Aanwijzingen mogen alleen gegeven 
worden; tussen de sets in (A en B klasse) of bij het wisselen van 
speelhelft (overige klassen)
3. Laat de zaal na gebruik netjes achter, gooi afval dus weg!!

Van de jeugdcompetitieleider
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Zondag 25 maart, de laatste competitie wed-
strijd voor mixed 3 van dit seizoen (tegen 
mierlo 2). Nog alle wedstrijden tot nu toe on-
geslagen maar nog steeds niet 100%, zeker 
op het kampioenschap. Om kampioen te 
worden moesten we 1 punt halen. Nou, dat 
moet toch te doen zijn tegen twee verschil-
lende teams. Maar natuurlijk wilde we zo 
snel mogelijk winnen. Daarvoor moesten we 
de eerste vier wedstrijdjes winnen.

Mixed 3

Marieke Lutter-
man
Bas van Lieshout
Bas Fransen
Veerke van Riet
Anke van Dijk
Sjoerd van Erp

teamleiders:
Roger van Lies-
hout en Ruud 
Fransen



35

Twee gemengd dubbels 
en een heren- en da-
mesdubbel. We werden 
flink aangemoedigd door 
onze ‘fans’ op de tribune.
Dus met die sfeer moest 
dit lukken. Hoewel we de 
gemengd dubbels toch 
nog spannend maakten. 
Soms tot nagelbijten toe 
dat het verschil zo klein 
was. Maar gelukkig won-
nen we ze toch allebei. 
De herendubbel en da-
mesdubbel gingen iets 
minder zenuwslopend, 
en wonnen we. 
Na die vier wedstrijden 
waren we zeker van onze 
1e plaats in de D-klasse! 
We moesten de singles 
nog afmaken voordat we 
onze felicitaties kregen. 
En die kregen we hoor! 
Zelfs een heel spandoek 
erbij. De 2e wedstrijd 
hebben we makkelijk ge-
wonnen. Na afloop heb-
ben we nog wat gedron-
ken in de kantine met z’n 
allen. Op de 1e plaats 
voor mixed 3!

Marieke Lutterman
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Horizontaal
2 aanvallende slag, 6 badminton, 10 organisatie, 12 fitheid, 13 sportartikel, 
14 deel van een wedstrijd, 15 alles behalve uit, 16 badmintonclub, 17 ploeg,
19 handvat, 21 slaghout, 23 partij, 25 loting, 26 Helmondse badminton bond, 28 bad-
mintonvelden, 29 reeks wedstrijden, 30 terugslag, 31 verdedigende slag, 32 score 
borden, 34 opslag.

Verticaal 
1 Bijzondere activiteiten commissie, 3 Marlie, Angela, Arne en Dick, 4 populaire uit-
spraak, 5 aanvallende slag, 6 score, 7 buiten de lijn, 8 clubblad, 9 verdedigende slag, 
10 trofee, 11 partij van 2, 17 draaiing, 18 badminton vorige eeuw, 20 sportplaats,22 
reparateur van rackets bij mixed,  24 strepen, 27 overwonnen worden,  29 verenigings-
blad, 33 aanvallende slag, kort over het net.
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In de vorige Minimiks heb-
ben we een overzicht ge-
plaatst hoe het ging met 
onze 9! jeugdteams. Op 
dat moment werd al duide-
lijk dat Mixed 3 heel waar-
schijnlijk kampioen ging 
worden. Nou dat is dus 
gelukt. In de D-klasse 
hebben ze alle wedstrijden 
gewonnen. 88 games ge-
wonnen en slechts 6 verlo-
ren.
Mixed 4 eindigt in die klas-
se op evenveel punten als 
nummer 5. Helaas is het 
saldo iets minder goed. 
Toch nog een goede 6e 
plek.
In de P-klasse is Mixed 9 
het allerjongste team uit 
de HBB competitie, met de 
allerjongste dame (zoef-
zoef Novi) en de jongste 
heer (Brady Bots). Brady 
is trouwens de jongste 
speler die competitie 
speelt binnen de HBB. Het 
team heeft al twee keer 
gelijk gespeeld en zal op 
de zesde plaats eindigen.
Ook in de P-klasse: Mixed 
8. Dit gezellige dames-
team doet het supergoed. 
Met nog twee wedstrijden 
te gaan kunnen ze niet 
meer van de derde plek 
gespeeld worden. Een 
prima plek voor deze mei-
den.
Mixed 7 speelt in de G-
klasse. Ze zijn op een 

goede zesde plaats ge-
eindigd. Hard gewerkt en 
iedere keer weer beter 
geworden. We zijn heel 
benieuwd hoe het team 
volgend jaar zal preste-
ren.
In de F-klasse is het 
super,super spannend. 
Mixed 5 staat daar twee-
de met drie punten achter 
op Con Brio 6. Mixed 
heeft 1 wedstrijd minder 
gespeeld en ze moeten 
nog tegen de nummer 1. 
Allemaal op dezelfde dag. 
15 april! Dan wordt het 
superspannend. Kom 
allemaal kijken.
Voor Mixed 6 in de F-
klasse zit de competitie 
erop. 1 keer gewonnen en 
1 keer gelijk gespeeld. 
Prima gedaan. Zeker als 
je weet dat dit team eigen-
lijk in de G-klasse was 
ingeschreven vanwege de 
leeftijd. En toch hebben 
ze een klasse hoger com-
petitie gespeeld. Erg 
knap.
In de C-klasse zien we 
Mixed 2. Nog twee wed-
strijden te gaan voor onze 
jonge Mixers. Als alles in 
hun voordeel uitvalt dan 
kunnen ze zomaar nog 
derde worden. Wie weet, 
misschien knallen ze er 
wel twee keer een 8-0 
doorheen. We hopen het. 
Dat zou een mooie afslui-

ting van het seizoen wor-
den.
In de AB-klasse wist 
Mixed 1 te promoveren 
naar de A-klasse. Samen 
met de andere 3 beste 
teams spelen ze nu een 
halve competitie. Het is 
ontzettend spannend. 
Jammer genoeg kan 
Mixed 1 niet meer kampi-
oen worden. Maar ons 
team is wel uitermate be-
langrijk in de uiteindelijke 
eindstand. Wanneer 
Mixed 1 tegen Phoenix 
weet te winnen of gelijk-
spelen dan bepaalt het 
onderlinge duel tussen 
Con Brio en streekgenoot 
Ganzeveer wie er HBB 
kampioen wordt. Zet hem 
op Mixed 1!

Hoe staan de jeugdteams ervoor?
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Statistieken Jeugd

23 maart
Mixed 1 - Con Brio 10 0-8
25 maart
Mixed 4 - BCV’73 2 6-2
Mixed 3 - Mierlo 2  6-2
Mixed 4 - Con Brio 3 0-8
BCV’73 2 - Mixed 3 0-8
BCAB 4 - Mixed 8 8-0
Mixed 9 - Con Brio 10 1-7
Mixed 9 - Mixed 8  1-7
1 april
Ganzeveer 1 - Mixed 1 7-1

vervolg 1 april
Mierlo 1 - Mixed 2 6-2
BCAB 2 - Mixed 2 5-3
Mixed 6 - Con Brio 6 2-6
Mixed 5 - Con Brio 7 7-1
Con Brio 7 - Mixed 6 6-2
Mixed 7 - Con Brio 8 3-5
Mixed 7 - Mierlo 5 2-6
Phoenix 6 - Mixed 8 6-2
Mixed 9 - BCAB 4 1-7
Mierlo 7 - Mixed 9 6-2
Mixed 8 - Con Brio 10 5-3

Uitslagen

A van Dijk
M Lutterman
V van Riet
L Schepers

R Baerts  
L Verschuren

L Fransen
I van Lieshout

T Spierings 
M van Zutven

B van Lieshout
B Fransen
S van Erp

M Hollanders
D Steegs

M Wieland
W Aarts

J Lutterman
M van Riet
J Hendriks

        GD 
W/S %
4/4 100
10/10 100
10/10 100
6/6 100
13/16 81,3
3/3 100
2/4 50,0
4/6 66,7
2/5 40,0
5/14 35,7
 
9/9 100
7/7 100
8/8 100
7/7 100
5/7 71,4
2/8 25,0
4/6 66,7
4/6 66,7
5/9 55,6
2/5 40,0

   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
4/4 100 4/5 80,0 14/15 93,3
15/16 93,8 15/16 93,8 43/48 89,6
5/8 62,5 7/8 87,5 15/19 78,9
4/5 80,0 4/5 80,0 10/14 71,4
2/2 100 3/5 60,0 9/13 69,2
4/5 80,0 3/4 75,0 9/14 64,3
13/14 92,9 8/13 61,5 26/41 63,4
      
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
4/7 57,1 3/7 42,9 14/21 66,7
1/6 16,7 6/7 85,7 12/20 60,0
2/4 50,0 8/8 100 12/20 60,0
4/7 57,1 2/7 28,6 10/20 50,0
1/6 16,7 5/8 62,5 10/20 50,0
2/4 50,0 3/7 42,9 10/20 50,0
4/5 80,0 0/5 0,0 6/15 40,0

GD = Gemengd dubbel
HD/DD = Herendubbel / Damesdubbel

W  = Winstpartijen
S = Gespeelde partijen

Beste jeugdcompetitiespeler



39

Standen Jeugd
 A- Klasse  
1 Phoenix 1 2-4
2 Con Brio 1 2-2
3 Ganzeveer 1 2-2
4 Mixed 1  2-0
   
 C-Klasse 
1 Mierlo 1  12-22
2 Brabantia 2 12-18
3 Gemert 1 12-14
4 Brabantia 1 12-12
5 Mixed 2  12-10
6 Helden 1 12-8
7 BCAB 2  12-8
8 Con Brio 2 12-4
   
 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 9-16
2 Mixed 5  8-13
3 Mierlo 4  8-12
4 Ganzeveer 3 8-6
5 Mixed 6  10-3
6 Con Brio 7 9-2
   
 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  18-36
2 Mierlo 7  18-25
3 Mixed 8  18-18
4 Phoenix 6 18-16
5 Con Brio 10 18-11
6 Mixed 9  18-2

Programma 15 april 
A Mixed 1 - Phoenix 1
C Con Brio 2 - Mixed 2
C Helden 1 - Mixed 2
F Mixed 5 - Mierlo 4
F Con Brio 6 - Mixed 5
P Mierlo 7 - Mixed 8
P Mixed 9 - Phoenix 6
P Mixed 8 - BCAB 4
P Con Brio 10 - Mixed 9

De laatste wedstrijden van het seizoen
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Twee dezelfden

Wat te doen bij de puzzels?
Zoek de verschillen:  Als je goed kijkt zijn er twee plaatjes precies hetzelfde. Weet jij 
welke plaatjes???  
Het kruiswoordraadsel: De letters in de grijze vakjes vormen samen een woord, weet jij 
welk woord??
Stuur de oplossing samen met de
oplossing van de kruiswoordpuzzel naar redactie@bcmixed.nl
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HBB-jeugdtoernooi 2012
Dit jaar had het HBB toer-
nooi 101 deelnemers. 
Daarvan waren er 10 van  
Mixed aanwezig. BC Mier-
lo had maar liefst 35 deel-
nemers, maar de 10 van 
Mixed kwamen met mooie 
titels terug naar Beek en 
Donk. Ze hebben allemaal 
een hoofdprijs gewonnen,   
Hulde!! 
Er werden 2 sets gespeeld 
tot de 15 zonder verlen-
ging. In de singles werden 
er nog finale rondes ge-
speeld dmv  2 gewonnen 
sets tot de 15 zonder ver-
lenging.
De deelnemers van Mixed 
waren:   Max van Riet, Luc 
Musters, Bas Fransen, Bas 
van Lieshout, Calvin Bots, 
Max Wieland, Anke van 
Dijk, Veerle van Riet, 
Meike van Zutven en Novi 
Wieland.

De HBB kampioenen van 
Mixed:
Bas (van Lieshout) en Bas 
(Fransen) lieten zien dat ze 
op elkaar ingespeeld zijn in 
de HD-B. Met goed  dub-
belspel speelden ze zich 
naar de 1e plek in de B-
klasse. Fam van Lieshout 
en Fransen kunnen tevre-
den en trots zijn.
In de HE speelde Bas van 
Lieshout een zinderende 
finale om de 1e plaats, he-
laas moest hij die aan zijn 

tegenstander van BC Ge-
mert laten en verloor de 
wedstrijd  op het nippertje 
met een 15-14 stand  in de 
3e set. 
Anke Van Dijk bevestigde 
die dag dat ze enorm ge-
groeid is in haar spel  en 
stukken sterker is gewor-
den na weer een jaartje 
centrale trainingen. Vorig 
jaar was ze 3e geworden 
maar dit jaar speelde ze 
haar tegenstanders van 
de mat  en werd ze  1e in 
de dames B-klasse.

Max Wieland ging voor 
zijn single in de C-klasse 
naar het HBB toernooi. Er 
was bij de Bond geen spe-
ler meer over voor de HD. 
6 dagen voor het toernooi 
had Max Wieland toch nog 
een dubbelmaat gevon-
den en dat was niemand 
minder dan zunne maat 
Calvin ‘Popeye’ Bots. Cal-
vin speelt altijd met een 
enorme inzet en speelde 
die dag  alsof het leven 
van  `Olijfje` ervan afhing. 
Ja, ja met die 200% inzet  
werd hij samen met Max 
Wieland 1e in de HD-C. 
Klasse!

Maxje Wieland wordt thuis 
gekscherend  ‘ MAXIMUS 
` genoemd  je weet wel 
klein van stuk, maar groots 
in zijn daden en prestaties.

Op het toernooi liet hij dat 
in zijn HD en ook in zijn 
single zien. Met slim en 
goed spel speelde hij in 
zijn single  zich naar de fi-
nale in de HE -C.  De finale 
om de 1e plaats won Max 
Wieland met overmacht 
van zijn tegenstander van 
BC Gemert.

De jongste van de Mixed 
deelnemers was  Novi 
‘Speedy’ Wieland en het 
was haar 1e HBB toernooi. 
Novi had een goed en pri-
ma maatje in Meike van 
Zutven. Heel de dag waren 
ze bij elkaar en na het spe-
len keuvelden ze nog wat 
na met een drankje en een 
snoepje. Het was niet al-
leen maar gezellig hoor 
want  er werd ook nog 
goed gebadmintond.  
Doordat er te weing in-
schrijvingen waren bij de 
heren in die klasse moes-
ten  de meisjes en jongens 
samengevoegd worden, 
en speelden onze meiden 
plots tegen jongens. Novi 
en Meike trokken zich daar 
niks van aan en sloegen 
gewoon de jongens van 
het veld . De meiden 
speelden de pannen van 
het dak en ze wonnen 
maar liefst de 1e prijs in de 
DD in de P klasse.
Novi ‘Speedy ‘ Wieland 
haalde met haar single 
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nog de kleine finale die ze 
jammer genoeg aan haar 
tegestander moest laten. 
Na in de voorrondes van 
die tegenstander gewon-
nen te hebben moest ze 
later op de dag nog een 
keer tegen het meisje uit 
St-Oedenrode spelen wat 
teveel van het goede was 
voor onze speedy.

De Prijswinnaars van het HBB-toernooi
2e HD-A:   Max van Riet en Luc Musters
1e HD-B:   Bas Fransen en Bas van Lieshout
2e HE-B:   Bas van Lieshout
1e DE-B:   Anke van Dijk
3e DD-B:  Anke van Dijk en Veerle van Riet
1e HD-C:  Calvin Bots en Max Wieland
1e HE-C:   Max Wieland
1e DD-P:  Meike van Zutven en Novi Wieland

Het was dus een geslaagd 
toernooi voor Mixed ge-
worden.

Remy
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Foto van de maand

De teller Niels Grasveld!

De oplossing van de Winterpuzzel was wintersport
De oplosssing van het doolhof was zus Lieke

We hebben weer meerdere inzendingen ontvangen.
De gelukkige winnaar van de heerlijke snoepzak is deze keer

Sanne van Lieshout

Oplossing puzzel vorige keer
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“Papa, ik heb vannacht ge-
droomd dat ik een briefje 
van honderd van je kreeg”  
zegt Ton wanneer hij sa-
men met zijn vader de 
krant leest aan het ontbijt. 
“Wel, je mag het houden” 
zegt Toon verstooid. 

Inge komt thuis met de me-
dedeling dat zij van school 
is gestuurd. “Wat heb je 
uitgespookt?”  vraagt haar 
moeder. ”Ik heb gespiekt” 
zegt zij. “Ik heb ribben ge-
teld tijdens het examen bi-
ologie.”

“Ik ben blij dat ik niet in 
China ben geboren. Waar-
om? Ik spreek immers 
geen woord Chinees!”

Een olifant en een vlieg 
gaan samen naar de zee. 
Zegt de vlieg “voel jij even 
of het water koud is?” Zegt 
de olifant: “nee dat durf ik 
niet. Ik ben bang dat je me 
erin duwt”.

Een gek beklaagt zich bij 
een psychiater over zijn 
nieuwe kamergenoot. “Ik 
hou het niet langer uit dok-
ter.  Wat scheelt er dan?” 
vraagt de dokter vriende-
lijk. “wel dokter mijn ka-
mergenoot denkt dat hij 
een hond is. “O en blaft hij 
dan?” vraagt de dokter. 
“Was dat het maar. Het 

“Ik dacht dat het 66 was. 
Maar toen ik gisteren bo-
ven uit het raam keek zag 
ik dat het 99 is”.

Slimme Harrie komt in een 
hotel. “Sorry” zegt de re-
ceptionist. “Maar alle ka-
mers zijn vol. En als ik nu 
zeg dat de koning komt?” 
vraagt Harrie. “Voor de ko-
ning hebben we altijd wel 
een plaats” zegt de recep-
tionist. “Nou dat is mooi. 
Geef mij die kamer maar, 
want de koning komt niet”.

Twee Belgen zijn aan het 
breien. “Waarom werk jij 
zo snel? Vraagt de ene 
aan de andere. “Ik wil klaar 
zijn voordat  mijn wol op 
is”.

“Hoe lang waren Adam en 
Eva in het paradijs?” vraagt 
de juf. “In ieder geval tot in 
de herfst” zegt Remy. “Wel 
en hoe kom je daar nu bij? 
Simpel, appels zijn pas in 
de herfst rijp”

Even lachen met  Koss!
probleem is dat hij denkt 
dat ik een boom ben ….. en 
dat weet hij heel goed.”
“Wat is uw beroep? Goo-
chelaar. Dat is interessant. 
Wat is uw beste nummer? 
Het doorgezaagde meisje. 
Zozo. En heeft u ook zus-
sen. Jazeker, drie en een 
half.”

“ken jij de kruising tussen 
een olifant en een mol?” 
vraagt Monika aan Mark. 
“Nee” zegt mark. “Wat is 
dat dan? Een dier dat ik 
hoop dat jij niet in je tuin 
krijgt”.

“In welke streken vindt 
men nog menseneters?” 
vraagt de meester. “Aan de 
Belgische kust”  beweert 
Arne. “Wel en waarom 
denk je dat?” vraagt de 
meester. “Het staat in ons 
aardrijkskundeboek. Kijk 
maar. Hier staat letterlijk 
dat de mensen daar leven 
van de toeristen”.

Marlie maakt Ruud wakker. 
Midden in de nacht. “Ruud, 
Ruud wakker worden. Je 
bent vergeten je slaappil in 
te nemen”.

“Wat is jouw huis-
nummer?” vraagt Bas
aan Bas. “Nou dat weet
ik eigenlijk niet zeker” 
zegt Bas tegen Bas.


