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De medewerkers aan deze Minimiks:
Koss van de Wijdeven, Lieke Fransen, 
Bas Fransen, Bas van Lieshout, Veerle 
van Riet, Ruud Fransen, Ton Slaets, 
Jan Driessens e.v.a.

Calvin Bots als Popeye.



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:
Bas Gerrits
Loes Lahaije 

Van SL naar NSL:
Ilke van Oirschot

Dames Heren Jongens Meisjes Totaal
Jeugd 32 42 74
Senioren 38 52 90

Ereleden 1 5 6
NSL 11 7 18
Totaal: 50 64 32 42 188

Ledenbestand
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Gestopt: 
Geert van den Eijnde
Belana Spaan 
Peter van Kasteren
Dianne van Deursen
Amanda Corstens
Lauri de Greef

  Agenda
4 maart   HBB seniorenkampioenschappen
10 maart  Laarbeek-toernooi
18 maart  HBB jeugdkampioenschappen
7 april   Bakel Teamtoernooi
7 april   Kaderavond 
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En….. presto, daar is die dan!
De tweede Minimiks van het jaar. Gemaakt in februari en maart. Nou, 
nou, redactie dat is ook niet fraai zeg. Zult u misschien denken? De eerste 
komt uit in januari en de tweede pas in maart. Hoe komt dat nou?

Wel, daar is een aantal oorzaken voor te noemen. Ten eerste wilden we 
graag weer eenzelfde kwaliteit van inhoud garanderen in vergelijking 
met het januarinummer. Daarnaast is onze vaste drukker gesloten ge-
weest rond carnaval. We wilden gaag het carnaval meepikken. En ten-
slotte zijn we druk bezig geweest om erachter te komen waarom ons zo 
zorgvuldig in elkaar gestoken eerste nummer zo een slechte fotodruk 
kwaliteit had.
De mensen die ons clubblad digitaal lezen, hadden daar geen last van. 
Haarscherpe foto’s, een duidelijke “zoek de verschillen”, prima tekst-
scherpte. 
Onze drukker beloofde beterschap en ook wij hebben uitermate goed op 
de kwaliteit van het te printen materiaal gelet. U heeft het resultaat al in 
handen. Wij bij het intikken van dit voorwoord nog niet.

Wat een heerlijk lees- en kijknummer vormt deze tweede Minimiks. Van 
alle kanten komen weer mooie teksten en prachtige foto’s. Onze voor-
kant kan zo op een reclameposter volgens mij (is trouwens een blik spi-
nazie). En wat te denken van Lieke Fransen? Schrijft zo een twee huppa-
kee stukjes voor in de Minimiks. Speciale aandacht voor de Kidszone. Dat 
begint al langzamerhand een blad op zichzelf te worden. Twee jonge kna-
pen hebben een nieuwe rubriek opgericht: “de Mixedpen”. Super Bas en 
Bas! 

Oh ja, voor ik het vergeet, we hebben al een paar bijna-kampioenen in 
de competitie. Nieuwsgierig geworden? Nou, lekker lezen, zou ik zeggen.

De redactie

Van 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. 17 januari 2012

ten.
- Het definitieve eindsaldo 
komt in de volgende ALV 
aan bod.

5. Ledenbestand
- Gestopt: Geert van den 
Eijnde, Belana Spaan, Pe-
ter van Kasteren, Dianne 
van Deursen, Amanda 
Corstens en Lauri de 
Greef.
- Van NSL naar SL: Bas 
Gerrits en Loes Lahaije.
- Van SL naar NSL: Ilke 
van Oirschot.

6. Commissies 
JC: -Carnaval is geregeld.
-Er haakt nog steeds veel 
jeugd af als ze naar de 
seniorenover moeten stap-
pen. We moeten blijven 
proberen ze warm te krij-
gen om mee te spelen met 
de senioren en ook helpen 
partijen te zetten. Met 
deze extra aandacht wordt 
de overstap misschien 
minder groot.
 
TC: -BC Lieshout organi-
seert een Laarbeek-toer-
nooi, de uitnodiging volgt 
nog. 

1. Opening
Ton  opent de vergadering 
om 20.35 uur.

2. Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen:
- Adreswijziging van Ruud 
Rooijakkers.
- Lijst van de HBB met alle 
classificaties.
- Verzoek van de HBB voor 
aanvullende gegevens van 
onze club om te plaatsen 
op de website. Er is ook de 
mogelijkheid om een soort 
van introductie te plaatsen. 
Ton zorgt voor de tekst.

Uitgegaan:
- Niets

3. Notulen bestuursver-
gadering d.d. 7 Decem-
ber 2011  
De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4. Financiën
- De lijst met de adverteer-
ders doorgenomen ivm de 
betalingen.
- Mascha heeft een voorlo-
pig financieel verslag ge-
maakt van de jubileumkos-

7. Nieuwe sporthal
Ton en Ruud hebben op 3 
januari een gesprek gehad 
met Frans Rooijakkers van 
de gemeente Laarbeek. In 
dat gesprek hebben Ton 
en Ruud duidelijk aange-
geven dat de belijning zo-
als nu voorgesteld geen 
optie is. Er is dan totaal 
geen ruimte voor de trainer 
om bij de banen te komen, 
de tribune kan bij een toer-
nooi niet worden gebruikt 
en de banen liggen zo 
dicht bij elkaar dat het 
ronduit gevaarlijk is. De 
banen zijn nu ingetekend 
in drie zaaldelen. Het vier-
de zaaldeel kan dan ook 
op vrijdagavond verhuurd 
worden aan een andere 
vereniging. Ton en Ruud 
hebben een alternatieve 
indeling aangeboden die 
alle vier zaaldelen beslaat, 
dan is er ruimte genoeg.  
Wat dit betekent voor de 
zaalhuur en of het vierde 
zaaldeel niet al is beloofd 
aan een andere vereni-
ging, kan Dhr. Rooijakkers 
niet zeggen, daarover gaat 
iemand anders. Afgespro-
ken is dat wij zsm. hierover 

Bestuursmededelingen
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9. Sluiting
Ton sluit de vergadering 
om 23.15 uur.

(Noot van de redactie: no-
tulen van de vergadering 
dd 22/2 waren bij het in 
elkaar zetten van de Mini-
miks nog niet beschik-
baar)

uitsluitsel krijgen. Ton heeft 
intussen op 13/1 een mail 
gestuurd of er al iets be-
kend is. De reactie hierop 
is dat het intern aan de 
orde is gesteld en dat dit 
op 18/1 in een vergadering 
verder besproken wordt. 
Ton houdt de vinger aan de 
pols.

8. Rondvraag
-Mascha: het schema 
voor de training(Ton-
Ruud-Mascha) is ge-
maakt.
-De volgende vergade-
ring is op woensdag 22/2 
bij Mascha.

Trainingsschema senioren 2011-2012
Maand 20.30 - 21.30 uur 21.30 – 22.10 uur
Maart Team 1, 2, 3 en 4 Team 5, 6, 7 en 8
April Team 5, 6, 7 en 8 Team 1, 2, 3 en 4

•	 Omdat de eerste groep meteen om 20.30u begint, graag op tijd aanwezig zijn.

•	 Ook invallers / reservespelers kunnen meetrainen. Is het aantal personen echter 
oneven, dan worden invallers als eerste verzocht om niet mee te doen. 

•	 In principe is het iedere laatste vrijdag van de maand vrijspelen.

•	 Afhankelijk van de trainer, verenigingsactiviteiten of feestdagen kan het zijn dat 
het op een andere avond vrijspelen is. Uiteraard geven we dit tijdig door.

 Competitiecommissie

Wij danken iedereen voor de geweldige hoeveelheid belangstel-
ling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten 
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze

Joke van den Wildenberg

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokken-
heid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. 

Wim van den Wildenberg en familie
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Op het moment van verschijnen van deze Minimiks zijn we 62 dagen 
onderweg in 2012.

Sommigen onder ons zullen zeggen: “pas 62 dagen”. Mijn persoonlijke 
reactie was eerder: “man (of vrouw), wat vliegt de tijd”. Nu al weer de 
tweede Minimiks van de nieuwe redactie, carnaval net achter de rug 
en over een aantal weken start de inschrijving voor het nieuwe compe-
titieseizoen. Volgens een goed Nederlands gezegde vliegt de tijd als je 
plezier hebt. Laten we het daar dan maar op houden.

Over plezier gesproken. Met veel genoegen heb ik gezien hoeveel 
verschillende mensen kopij hebben aangeleverd voor de afgelopen 
editie van ons clubblad. Als ik goed geteld heb waren het zo’n 14 ver-
schillende personen, nog los van de teksten van de redactieleden.
Hulde en hoezee!!! Of zoals ze tijdens carnaval wel eens zeggen: 
Alaaf, alaaf, alaaf.

Verder graag aandacht voor het 40-jarig bestaan van Badminton Club 
Lieshout. In het kader van hun jubileum organiseren zij op zaterdag 10 
maart aanstaande een Laarbeek toernooi.
Enthousiaste deelnemers zijn natuurlijk van harte welkom. Voor meer 
informatie verwijs ik naar poster in de zaal of naar de website van 
BCL.

Tot slot nog even dit: zowel voor ons als voor prins Luuk XL alias Dirk 
Jan Spierings zit carnaval er op. Ganzendonck mag trots zijn op zo´n 
energieke prins. Ik ben dan ook blij dat wij hem het hele jaar mogen 
meemaken als teambegeleider.

Ton Slaets

Van jullie voorzitter
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Voor mij begon de Carna-
val op vrijdagavond, deze 
keer niet in de sporthal of 
in de kantine (foei!), maar 
in ’t Anker. Daar was het 
weer tijd voor het Carna-
valsconcert van O&U. Bij 
O&U kom je ook veel (oud-)
leden van BC Mixed tegen. 
Het thema van het concert 
was dit jaar sport.  Num-
mers als Waka Waka (van 
Shakira) en You’re Simply 
The Best (van Tina Turner) 
passeerden de revue. De 
avond werd afgesloten 
door de cabaretgroep 
Kuub. Ik vond het een LEU-
Ke en geslaagde avond.
Op zaterdag was (weder-
om in ’t Anker) de sleu-
teloverdracht. Samen met 
enkele Vrienden van BC 
Mixed gingen wij een kijkje 
nemen en een pilsje drin-
ken op de officiële start 
van de Carnaval in Beek 

en Donk.  De Prins van 
Ganzendonck kreeg de 
sleutel van de burgemees-
ter. Oei, oei, Luuk XL 
(Dirk-Jan Spierings) met 
de sleutels van Beek en 
Donk / Ganzendonck, als 
dat maar goed gaat. Ge-
lukkig zat er in het gevolg 
van Luuk XL nog een lid 
van BC Mixed. Deany Mul-
ler hield een oogje in het 

zeil.

’s Avonds in verschillende 
kroegen geweest in Gan-
zendonck en ook weer ver-
schillende carnavaleske 
Mixed-leden tegengeko-
men. We moesten natuur-
lijk allemaal vroeg naar 
bed en fit zijn voor zondag, 
want de heer B. van Erven 
Dorens zou een bezoek 
komen brengen aan ons 
pittoreske dorpje. Dus ik 
ging extra vroeg naar bed 
(4 uur) na wederom een 
LEUKe middag / avond / 
nacht.

Zondag, de dag van de op-
tocht en het bezoek van 
Beau, dus op tijd op! Gent-
leman als ik ben, ging ik 
net drinken halen op het 
moment dat Beau in de op-
tocht langs kwam gelopen. 
Als goedmakertje nog 

Carnaval 2012
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maar even in de optocht 
meegelopen met Bewe-
ging op D’n Tocht tot het 
einde van de straat en toen 
maar weer omgedraaid. In 
de optocht liepen ook weer 
de nodige Mixed-leden 
mee, zoals Marieke van 
Berlo, Maarten Maas en 
vast nog wel wat anderen 
die ik nu vergeet te noe-
men. 

Wat ik er op zaterdag en 
op zondag van mee heb 

gekregen, heeft Luuk XL 
zijn taken goed volbracht 
als prins. Over de maan-
dag (toen ik in Maastricht 
was) en dinsdag (toen ik 
niet veel meer gedaan 
heb) heb ik niets dan posi-
tieve geluiden gehoord! 

CARNAVAL 2012….. Vind 
ik Leuk!
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Brons voor vrou-
wen bij EK teams 
in Amsterdam

Het Nederlandse da-
mesteam pakte in febru-
ari brons bij het EK voor 
landenteams. Judith 
Meulendijks, kopvrouw 
omdat Yie geblesseerd 
was, was in topvorm. Ze 
verloor geen enkele par-
tij, zelfs niet de dubbel-
partij met Piek. Geheel 
terecht werd Meulendijks 
uitgeroepen tot MVP van 
het toernooi. 

In de voorronden wer-
den Oostenrijk en Zwit-
serland met 5-0 versla-
gen. In de halve finale 
werd verloren van de la-
tere winnaars, Duitsland. 
In de troostfinale werd 
Rusland met 3-1 versla-
gen. Dit resultaat bete-
kende meteen plaatsing 
voor het WK landen-
teams.

Het Nederlandse heren-
team sloot het EK af met 
een vijfde plaats. Ook 
voor het herenteam was 
Duitsland een maatje te 
groot. Denemarken won 
het EK voor herenteams.

Helmondse Judith Meulendijks niet te 
verslaan!
Helaas had men op de 
TV bij studio sport meer 
aandacht voor de perike-
len rondom badminton 
dan voor de wedstrijden 
zelf. Ook al was het wel 
een eenzijdige benade-
ring van het probleem, 
maar dat doet niets af aan 
de knappe prestatie die 
Judith Meulendijks heeft 
geleverd. Zij wist titelver-
dedigster en als de eerste 
geplaatste Jao Jie in drie 
sets te verslaan met de 
cijfers 21-13, 16-21 en 21-
16. Het betekende de 
derde nationale titel voor 
Meulendijks.

Ook een verrassing bij de 
heren, waar Dicky Paly-
ama  zijn tiende NK titel 
wilde pakken en daarmee 
alleen recordhouder zou 
worden. Eric Pang dacht 
daar anders over, hij 
speelde zijn beste NK 
ooit.  De Groninger Eric 
Pang won met tweemaal 
21-13. Dicky Palyama 

maakte bekend dat hij 
stopt als prof badminton-
ner. Overigens, Eric Pang 
is in 2009 getrouwd met 
de Chinees- Nederlandse 
Jao Jie. 

Het gemengddubbel werd 
gewonnen door Dave 
Khodabux en Selena Piek. 
Selena Piek speelt voor de 
grootste club van Neder-
land: Duinwijck en is een 
echte dubbelspeelster. 

Velo landskampioen!
Velo bereikte zonder te verliezen de finale  om de titel. 
Almere was hierin op 25 februari de tegenstander. Velo 
won de wedstrijd vrij eenvoudig door een onoverbrug-
bare 4-2 voorsprong te nemen. Velo werd voor de ne-
gende keer kampioen.

Veel topbadminton in februari
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Mixed 2 - Hanevoet 1
Net niet/ net wel?
 
Ik kan me nog goed herin-
neren dat Mixed 2 voor-
gaand jaar de donderdag 
na carnaval een competi-
tiewedstrijd had. Gelukkig 
dit jaar niet na, maar voor 
de carnaval. Dus net wel 
geluk en vorig jaar net niet. 
Enfin, de titel van dit stuk 
slaat vooral op onze tegen-
standers, Hanevoet 1. 
Hoewel ze de ranglijst af-
sluiten, zijn ze niet te on-
derschatten. Veel wedstij-
den leggen ze af in drieset-
ters en weten dan steeds 
net te verliezen,…. Zo ook 
op 16 februari 2012. Van-
wege de aanhoudende 
blessure van Monika en 
Maridy (M&M) hebben we 
Marieke (ook een M) als 
hulptroep gekregen. Inge 
staat vast in ons team en 
draait geroutineerd mee. 
 
De Mix van Ruud en Inge 
werd na een slopend duel 
(net wel) gewonnen in drie 
sets. De moeilijkheids-
graad zat met name in de 
opzet van de tegenstan-
ders. In plaats van een re-
guliere mix, speelden ze 
een dubbel zoals normaal 
gesproken in de heren/ da-
mesdubbel gespeeld wordt 
(naast elkaar ipv voor-ach-
ter). De tweede mix werd 

eigenlijk vrij makkelijk ge-
wonnen door Jan en Ma-
rieke, een geoliede machi-
ne!!  De herendubbel werd 
ook gewonnen in drie sets. 
In de derde set kwamen 
Jan en Ruud terug van een 
achterstand van 20-16 tot 
22-20, net wel zullen we 
maar zeggen. De dames-
dubbel werd helaas verlo-
ren. Marieke won in drie 
sets haar single, waarvoor 
hulde. Ruud wist niet te 
winnen. In twee sets werd 
verloren. Ruud kon door 
kramp niet voluit gaan, 
daarnaast speelde moge-
lijk wat vermoeidheid mee. 
Ach ja, gewoon verloren 
zullen we maar zeggen. De 
singels van Jan en Inge 
waren nog van belang. Jan 
wist zijn singel in drie sets 
net te verliezen. Met een 
uitslag van 27-25 in de der-
de set zegt dat genoeg. 
Inge stond in haar derde 
set 20-15 achter. Net verlo-
ren,…. Althans, dat dach-
ten we… Inge wist toch 
een 22-20 winst te realise-
ren. Een boze reactie van 
de regenstander op de 21-
20 stand gaf Inge de zet de 
laatste punten binnen te 
slepen.

Eindstand 5-3 winst, en 
dus net wel gewonnen of 
moeten we zeggen Hane-
voet net verloren.

Verslagen seniorencompetitie
Mixed 4 - Mierlo 2

Avonturen in de avonduren
Op een avondje badminton 
spelen we eigenlijk altijd 
meerdere wedstrijden te-
gelijk. Op, voor en naast de 
baan. En ook nog buiten de 
zaal. Bij Mixed 4 zijn we 
dan ook in een buitenge-
woon goede conditie. 
Huh?? Ok, ik leg het uit.
 
Voor we bij de hal zijn, is er 
al een wedstrijd aan de 
gang. Is uw chauffeur op 
tijd bij de zaal? Om half zes 
naar huis racen van het 
werk. Over de file heen, of 
er langsaf. Thuis aangeko-
men, vlug een boterham 
met iets makkelijks in mijn 
mond proppen. Het liefst 
smeer ik er tandenpasta 
op. Dat is eten en tanden-
poetsen tegelijk. Vlug even 
wat deodorant in mijn tas 
spuiten, want ik heb geen 
tijd gehad om de kleren 
van vorige week vrijdag in 
de was te doen. De gele 
vliegenplakker houdt de 
vliegjes buiten de tas. 
Huppakee, de auto in. On-
derweg nog even tanken 
bij de drive-in benzine-
pomp. Raar eigenlijk dat 
zo’n beetje alle benzine-
pompen drive-in zijn. 
Waarom is er niet een ben-
zinepomp in mijn buurt 
waar ik mijn auto parkeren 
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dan binnen eens fijn ga be-
stellen. “Doe maar een 
halve kan Q8 en een kwart 
Shell. Weet je wat, tank het 
maar af met een beker 
Esso met ijs”. Het zal er wel 
nooi van komen.

Slabam, de auto in en op 
we naar Beek en Donk. 
Eerst onze VCL-er en zijn 
schoonheid inladen. Dan 
met een slakkengangetje 
van 30 per uur binnendoor 
om bij huize Lahaije Ilse op 
te laden. Reng, weer op 
weg. Na vijf kilometer weer 
omdraaien en terug naar 
huize Lahaije. Foutfout-
fout, het moest Karlijn zijn. 
Verrek op de bondskaart 
stond toch echt de foto van 
Ilse. Of was het nou toch 
Karlijn? Hoe da nook: er 
zat een Lahaije in de auto 
toen ik daar wegreed.
 
Oh man, nu heb ik tijd ver-
loren. Dat maken we goed 
door eens flink door te rij-
den en wat bochten af te 
snijden over het kanaal. 
Het vriest dat het kraakt en 
dan kan ik wel even ijsrij-
den. Scheelt al gauw 1 mi-
nuut en een kuub benzine. 
Dat dan weer wel. 
Precies 5 minuten te vroeg 
bij de Cityhal. Dat betekent 
1 ding: er is nog een par-
keerplaats. Voor niks. Zo 
eerste 2 euro verdiend.
In kerntempo omkleden. 
En ik spurt de zaal in. Ik 
hoor de gymschoenen al 

piepen.
Baaaammmmm. Krijg 
meteen een bal tegen mijn 
knar. Het is 1 seconde 
voor 8 uur en de handbal-
sters staan nog te hand-
ballen. Rare sport trou-
wens dat handbal. Volley-
bal is toch ook handbal? 
En waterpolo, basketball, 
petanque, bowlen. Jonge-
jonge. Handballers moe-
ten dan weer de naam 
wegkapen voor al die an-
dere sporten die ook met 
een bal en de hand wor-
den gespeeld. Wij noemen 
onze koninklijke sport toch 
ook geen racket shuttle? 
Terwijl ik van mijn hersen-
schudding zit bij te komen, 
worden de netten ingevlo-
gen. Er wordt driftig warm-
gelopen. Zo driftig dat ik 
daar maar eens mooi niet 
aan meedoe. Ik speel mijn 
eigen wedstrijd door ban-
ken en stoelen aan te sle-
pen. Het is koud zitten op 
de grond.
Dan de wedstrijd: onze te-
genstander is het altijd 
leuke Mierlo. Mierlo van 
“de brug”. Mierlo van…… . 
Ja daar kan ik dan eigen-
lijk niks aan toe voegen. 
Geen flauw idee wat er 
verder in Mierlo nog is te 
vinden behalve “de Brug”. 
Daar hebben ze trouwens 
hele lelijke sanitairvoor-
zieningen. Jaren 60 bruin. 
Toen al niet meer modi-
eus. 
 Hiep hiep Ruudha en hiep 

hiep Marlieha. Ons bad-
mintonduo heeft op deze 
avond officieel 25 jaar ver-
kering. Dat wordt gevierd 
met een mooie overwin-
ning in het eerste GD. De 
tweede set in een walsbo-
nus trouwens. Dat dan ook 
weer wel. 
Marije en Arne speelden 
GD 2. Geen eenvoudige 
wedstrijd, maar wel een 
winst. Marije kan met haar 
superfraaie glimlach iede-
re heer verschalken. Ons 
tegenoverheertje was daar 
aardig van ondersteboven. 
Hij maakte de raarste 
sprongen om services 
vreemd terug te slaan.

Kent u Monthy Pythons 
Flying Circus nog? Daar 
zat een superkomische act 
in van het ministerie van de 
rare loopjes. Mensen met 
een raar loopje konden 
subsidie van de overheid 
(het betreffende ministerie) 
krijgen om hun loopje te 
vervolmaken.
Nou als we een ministerie 
voor rare serviceterugsla-
gen zouden hebben dan 
zou onze Mierlo heer on-
gezien een ton subsidie 
krijgen.
Toen kwam de herendub-
bel. 25jaarverkerende 
Ruud en Martijn maakte 
lange metten met hun te-
genheren. Nou ja, zo lang 
waren de metten niet. 
Twee sets met metten. 
Hop, 3-0 voor Mixed. De 
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schaal met hapjes lonkte 
al. 
Ilse of Karlijn en vijfentwin-
tigjaarverkerende Marlie 
kregen de dames van het 
tegenoverspelende da-
mesdubbel niet goed ver-
slagen. 3-1.
Uw verslaggever mocht te-
gen het ministerie van de 
rare serviceontvangsten 
spelen. Zijn subsidie had al 
vruchten afgeworpen. 
Twee sets naar uw schrij-
vende vriend. Tsjap 4-1. 
Martijn tike punt 5 en de 
winst binnen. Onze mooie 
dames lieten prachtig bad-
minton zien in hun enkel-
spelen. De tegenstanders 
niet, maar wonnen wel. 
Eindstand 5-3. 

Maar daarmee was het 
nog niet afgelopen, want er 
moest nog gedouchet wor-
den. Waar de dameskleed-
kamer bestaat uit privé-
cabines met eigen sauna-
ruimte, badparels, stro-
mend heet en warm water, 
voldoende handoeken van 
het huis en een fijn borre-
lende champagne. Daar 
komen wij heren er enorm 
karig vanaf. Iedere 5 minu-
ten wordt op afstand de 
koudwater kraan 20 secon-
den aangezet. Warm water 
is er alleen voor de thee. 
We hebben 1 douchekop 
en een nat washandje om 
af te drogen. Logisch dat 
de kantine vol zit met he-
ren. Koud douchen moet je 

leren. Zeggen ze in het le-
ger tenminste. Nou, ik bor-
stel nog ijsblokje uit mijn 
haar. 
De vierde helft begint met 
een fijn schaaltje lekkere 
gemengde hapjes. Marlie 
en Ruud vierden al fijn hun 
verkering. Martijn en ik 
mochten ondertussen de 
hapjes aanhappen. Ook 
mooi.

Het was een fijne avond. 
Nadat ik ons verkerende 
echtpaar thuis had afgezet 
en voor niets naar huize 
Lahaije was gereden (Ilse 
of Karlijn was reeds door 
Pa Lahaije, of is het La-
Paay?) naar huis gebracht.
Moe, vol, voldaan, geluk-
kig, en ijs- en ijskoud ben ik 
‘snachts laat mijn bedje in 
gesprongen. 

Never Down 2 - Mixed 
6

Angela en Maarten moch-
ten het spits afbijten. Na 
een moeizame winst in de 
eerste set verloren ze de 
tweede set. In de derde set 
wisten ze  zich te herpak-
ken en sleepten de eerste 
winst binnen.  Op de extra 
baan speelden Anniek en 
Fabian de tweede ge-
mengd dubbel. Ondanks 
het slechte spel van An-
niek en Fabian werd ook 
deze wedstrijd in drie sets 
gewonnen. De herendub-
bel werd in twee sets  ver-

loren door Gijs en Maar-
ten. Dit was eerlijk gezegd 
ook niet hun beste partij. 
De damesdubbel daaren-
tegen werd door Anniek en 
Angela in twee sets rede-
lijk gemakkelijk gewonnen.  
Gijs speelde de eerste sin-
gle. De eerste set werd ge-
wonnen. Helaas verloor hij 
de tweede en derde set 
beiden met 21-19 ondanks 
zijn onuitputtelijkheid. 

Anniek en Fabian begon-
nen tegelijktijdig aan hun 
single. Voor Fabian was de 
tegenstander geen partij 
en dus werd de wedstrijd 
gemakkelijk met twee sets 
gewonnen.  
Anniek daarentegen had 
nog nooit zo’n sterke te-
genstandster gehad maar 
won toch de wedstrijd in 
twee sets. Angela mocht 
de laatste wedstrijd spe-
len. De eerste set verloor 
ze. Ze had eigenlijk de 
wedstrijd al opgegeven 
maar mede dankzij de 
aanmoedigingen van het 
team won ze de tweede en 
derde set. De einduitslag 
2-6 voor Mixed 6. 

Ganzenveer 8 - Mixed 
8

Aanwezig zijn: Annie, 
Dora, Anita (inclusief een 
golfelleboog, ze kan nog 
niet spelen) Martin, Theo, 
Toon en onze nieuwe aan-
winst Lisa van Vijfeijken.
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21-17. De derde en beslis-
sende set gaat echter naar 
Ganzeveer ondanks alle 
verzet van Theo (opgeven 
kent hij niet) met 21-09.

Nu het DE van Annie, An-
nie heeft de laatste tijd al 
haar singles gewonnen, 
dus de verwachtingen wa-
ren hooggespannen.De 
eerste set gaat aardig ge-
lijk op doch op het eind 
loopt de Ganzeveerdame 
uit naar 21-16. In de twee-
de set komt Annie goed 
terug en wint met 21-19. 
Dus weer een derde set 
die beslissend is. Helaas 
kan Annie de partij niet 
naar zich toe trekken en 
moet ze met 21-17 de par-
tij aan Ganzeveer laten.

Nu Martin, Martin heeft de 
laatste drie single partijen 
met glans gewonnen. 
Sinds de aanvang van de 
competitie is Martin duide-
lijk sterker geworden, 
vooral in de single.On-
danks hevig verzet van de 
Ganzveerder pakt Martin 
ook nu weer de partij in 
twee sets en wel met 21-
15 en 21-19.
Hierna het laatste DE met 
onze nieuwe aanwinst 
Lisa, je kunt zien dat het 
voor Lisa nog allemaal 
nieuw is en dat ze wat wei-
nig ervaring heeft, maar 
daar tegenover heeft ze 
vechtlust en is niet bang. 
De eerste set gaat naar 

Het eerste GD met Dora en 
Toon loopt van begin af 
aan als een t..t. Met speels 
gemak winnen ze beide 
sets in 21-06 en 21-06.

Het tweede GD met Lisa 
en Theo gaat aanvankelijk 
redelijk goed, je ziet dat 
Lisa nog moet wennen aan 
het speltype, maar dit gaat 
goed komen (later in het 
verslag zul je dit merken). 
De partij gaat naar Gan-
zenveer met  21-14 en 21-
12.  Tussenstand 1-1.

Hierna het HD: Martin en 
Toon geven goed partij, het 
is een gelijkopgaande 
strijd, maar de set gaat 
naar Ganzeveer met 21-19. 
In de tweede set komen de 
Mixers goed terug winnen 
met 21-17. De derde set is 
echt een drama, ik wil er 
niets meer van zeggen kijk 
maar naar de uitslag 21-
08. 
Het DD met Dora en Annie 
liep wat stroef. Ze kwamen 
niet in hun spel waar de 
Ganzeveerdames van pro-
fiteerden en wel met 21-11  
en 21-17.

Theo begint aan het HE 
versus de heer Tan (zoon 
van Han Tan de racket-
man). Dankzij een moeiza-
me start verloor Theo  de 
eerste set met 21-10. De 
tweede set gaat een stuk 
beter. Theo heeft meer grip 
op de wedstrijd en wint met 

Ganzeveer met 21-13. Na 
wat praktische tips  van 
den oudste en wat slokjes 
wonderdrank begint ze 
aan de tweede set, van be-
gin af aan   zet ze de  te-
genstandster onder druk 
en wint met 21-18. In de 
derde set doet ze dit nog 
steviger en pakt ze de set 
met 21-13. Met Lisa heb-
ben we er een goede, 
maar vooral mooie dame 
bijgekregen waar we als 
team heel blij mee zijn.

Tenslotte ging de winst 
naar Ganzeveer met 5  te-
gen 3,  gezien de vorige 
wedstrijd een duidelijke 
verbetering toen ging Gan-
zeveer met 7-1 naar huis.
Ondanks het verlies een 
mooie badmintonavond 
waar iedereen tevreden op 
terug kan kijken.
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Uitslagen Komende wedstrijden

HBB-scoringspercentages

wo 25-01 Mixed 1 - Gemert 2 
wo 25-01 Mixed 2 - Mierlo 1 
wo 25-01 Phoenix 2 - Mixed 3
wo 01-02 Rijtven 1 - Mixed 7 
wo 01-02 Mixed 8 - Heiakker 3
do 02-02 Mixed 5 - Heiakker 1
do 02-02 Never Down 2 - Mixed 6
wo 08-02 Mixed 3 - Ganzeveer 2
do 09-02 Mixed 4 - Mierlo 2
wo 15-02 Ganzeveer 8 - Mixed 8
do 16-02 BC Bakel 1 - Mixed 1 
do 16-02 Hanevoet 1 - Mixed 2

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

wo 29-02 Brabantia 2 - Mixed 3
wo 07-03 Mixed 1 - Con Brio 1
wo 07-03 Mixed 2 - Con Brio 3
wo 07-03 Mixed 5 - Con Brio 9
wo 07-03 Mixed 6 - Gemert 6
wo 14-03 Mixed 2 - BC Bakel 2
wo 14-03 Mixed 3 - Boemerang 1
wo 14-03 Mixed 4 - Eindhoven 1
wo 14-03 Mixed 7 - Ganzeveer 5
do 15-03 BCAB 5 - Mixed 6
do 15-03 Hanevoet 6 - Mixed 5
wo 21-03 BC 85 3 - Mixed 8
wo 21-03 Con Brio 2 - Mixed 1
do 22-03 BCAB 1 - Mixed 2
do 22-03 Con Brio 7 - Mixed 4
wo 28-03 Con Brio 10 - Mixed 7
wo 28-03 Con Brio 4 - Mixed 3
wo 04-04 Mixed 1 - BCV 1
wo 04-04 Mixed 6 - BC 85 2
wo 04-04 Mixed 7 - BCAB 4
wo 04-04 Mixed 8 - Eindhoven 4
do 05-04 Phoenix 1 - Mixed 2

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
Roger van Lieshout
Arne vd Wijdeven
Deany Muller
Martijn van Oeffel
Stan vd Heijden
Ruud Rooijakkers
Maarten Maas
Fabian Briels
Johnny Muller

9/9
7/8
7/8
5/6
8/9

20/27
13/19
10/15
12/18
2/3

97%
87%
85%
83%
80%
71%
68%
65%
61%
60%

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

 
20/24 83%
19/21 83%
13/15 81%
 9/11 80%
15/18 76%
12/18 66%
10/15 66%
  9/14 61%
  5/8 60%
  2/3 60%

Statistieken Senioren
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Volledige standen te vinden via www.bcmixed.nl/competitie of via 
www.hbbond.nl/seniorencompetitie2011

Topklasse 
Nr Team  Gesp W G V Pnt Saldo
1 Con Brio 1  10 10 0 0 20 62
2 Mixed 1   10 7 0 3 14 26
3 Gemert 1  10 6 1 3 13 20
       
Hoofdklasse 
1 Ganzeveer 1  10 8 2 0 18 24
2 Mierlo 1   10 8 1 1 17 30
3 Mixed 2   11 5 2 4 12 10
       
Overgangsklasse II 
5 Sm Bruang 2  7 2 2 3 6 -6
6 Con Brio 4  8 1 2 5 4 -16
7 Mixed 3   8 0 1 7 1 -34
       
1e klasse II
1 Mixed 4   7 6 1 0 13 28
2 Con Brio 7  6 4 1 1 9 14
3 Hanevoet 4  7 4 0 3 8 8
       
2e klasse II 
1 SRH 2   6 6 0 0 12 12
2 Mixed 5   7 6 0 1 12 22
3 Gemert 4  8 3 3 2 9 6
     
3e klasse I 
1 Gemert 6  9 7 2 0 16 34
2 Mixed 6   8 5 2 1 12 24
3 Dommelen 2  9 5 1 3 11 8
       
3e klasse III 
4 Con Brio 10  9 3 3 3 9 -2
5 Mixed 7   8 3 1 4 7 -2
6 Gemert 8  9 1 2 6 4 -26
       
4e klasse II 
4 BC 85 3   10 5 0 5 10 0
5 Mixed 8   11 4 1 6 9 -4
6 Hanevoet 8  10 2 3 5 7 -10

Standen Senioren
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Tamara Cornelissen-Vogels 1-mrt
Bas van Lieshout  1-mrt
Toon Boetzkes   2-mrt
Stan van der Heijden   2-mrt
Savanna van Hees  5-mrt
Roger van Lieshout  5-mrt
Anke van Dijk   6-mrt
Ellen Minten   6-mrt
Robert Verbrugge  7-mrt
Niels Grasveld   20-mrt
Martijn van Oeffel  22-mrt
Canto Swinkels   22-mrt
Lana Raaijmakers  23-mrt
Nova van de Wijdeven  29-mrt
Kristie van Osch   30-mrt

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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Evenals dit jaar was het 
ook carnaval in februari in 
1987. Voorzitter Joop Kerk-
hof paste zijn openings-
woord daarop aan: “agge 
mar leut het!” 
In eerste instantie was de 
gemeente geen voorstan-
der, maar het bestuur 
kreeg het voor elkaar, er 
kwam een prijzenkast in de 
hal te hangen ( gemaakt 
door de vader van Rien 
van Kessel!) ! De prijzen-
kast hang er nog steeds, 
achteraf gezien toch te 
klein, want er staan een 
heleboel prijzen in de 
Mixedkast. Maar wel een 
prijzenkast om trots op te 
zijn. 
In de Minimiks ging het ver-
der met de competitiever-
slagen, liefst zes pagina’s 
en een foto. 
Marian vd Wildenberg en 
Ruud Fransen voerden de 
lijst van beste competitie-
spelers aan en bij de jeugd 
waren dat Inge van Griens-
ven en Maarten Saris. 

Op 14 februari werd het 
jeugdtoernooi georgani-
seerd, met veel prijzen 
voor de jeugd van BC 
Mixed. Enkele uitslagen: 
GDA, 1ste:  Patrick Rebel 
met Edith Vorstenbosch 
(nu Edith Kuypers van Con 
Brio 1 !) 

DDA. 1ste: Sandra Dries-
sens met Karin Clignet.
In de B-klasse wonnen 
Arne vd Wijdeven en Ton 
Slaets het herendubbel, 
Arne en Monika Sonne-
veldt  het gemengddubbel 
en Monika won met Bart 
Bazelmans van BC Bakel 
het damesdubbel.

Toch geen wisselbeker 
voor BC Mixed want BC ’t 
Veertje haalde twee pun-

ten meer dan Mixed en zij 
mochten met 115 de wis-
selbeker mee naar Boekel 
nemen. 
Door de HBB is een toer-
nooi top-tien opgezet voor 
de jeugdleden en natuur-
lijk is BC Mixed hier weer 
goed vertegenwoordigd, 
het zijn weer de bekende 
namen. Zo is Patrick Re-
bel de beste bij de jongens 
in de A-klasse, Arne vd 
Wijdeven en Ton Slaets 
zijn dat in de B-klasse en 
Rob Slaets staat op de 

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
eerste plaats in de C-klas-
se, zelfs met een enorme 
voorsprong op de nummer 
twee. 

Ook zes pagina’s tekst 
over de jeugdcompetitie. 
BC Mixed had toen vier 
teams in de jeugdcompeti-
tie, die met nog enkele 
wedstrijden te spelen, 
geen kans meer hadden 
op de titel, maar zich wel in 
de top van hun klasse heb-
ben gehandhaafd. 

Twee leuke verhalen, 
waarvan een over de wed-
strijdleiding en het andere 
verhaal, geschreven door 
Rob Andriesse, ging over 
zijn belevenissen in Liba-
non als soldaat van de uni-
fil, de blauwe baretten. 
Een indrukwekkend ver-
haal.

Volgens het CBS zijn er in 
Nederland meer dan 4 mil-
joen vrijwilligers, waarvan 
de helft van de mannelijke 
vrijwilligers actief is in de 
sport.

Tot slot: Even Lachen!
Waarom smeert een Belg 
nooit Blue Band op zijn 
brood?
Omdat hij het blauwe strik-
je niet los kan krijgen!.
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Sorry,
Ten eerste vind ik het wel op zijn plaats om mijn excuses aan te bieden aan 
mijn grote vriend Piet. Piet, wat ben je toch een geweldige man. Ik neem 
mijn nare gedachten over jou terug. Zo’n geweldige weerman hebben we 
nog nooit gehad in ons koude kikkerlandje! 
Je voorspelling was gewoon ronduit geweldig, uitstekend, buitengewoon, 
daverend, denderend, fameus, fantastisch, gruwelijk, duivels, magnifiek, 
reusachtig, mieters, prachtig, razend reuze, kolossaal goed. Man ga zo door!

Hoe kon het zijn dat ik zo mijn twijfels over u had?
Vol spanning, wat zal het worden? Een 8 voor een barbecue-cijfer of kan ik 
toch beter gaan zwemmen? 
Geweldig, deze man heeft een neusje voor het weer. Hij gooit met cijfers 
alsof het niets is. En niet zomaar cijfers, nee ze berusten op de waarheid. 
“Piet, You are a hero”. Superman, Spiderman, ze zijn er niets bij.  Nee het is 
vort Pietman, onze eigen doodnuchtere weerman Pietman. 

Piet, wat zou ik het geweldig vinden om samen met jou op SBS6 te 
verschijnen! Het lijkt me een eer om samen met jou “oant moarn” voor de 
camera te roepen!
Ik ben overtuigd van je kwaliteiten! “Piet, Yes you can!”
Aangezien we toch weer een maand verder zijn, zijn er natuurlijk ook weer 
nieuwe tuintips gewenst. 
Zorg dat de tuin goed bemest wordt! (Dit, omdat de groei van de planten nu 
op gang komt en ze dus veel voeding vragen)
Het snoeien van rozen/heesters (struiken) mag eind maart. 
Verwijder het blad uit de tuin of spit het onder. Als je het onderspit, wordt 
de bodem meteen gevuld met humus. Let op! Eiken- en beukenbladeren 
wel uit de tuin verwijderen, omdat deze veel zuren bevatten!
Had ik trouwens al gezegd dat ik Pietman echt geweldig vind?

Groeten 

Tuintip van Mark VAN DER mAAnd
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Rien - Geschiedenis JEUGDCOMMISIE
De jeugdcommissie is de oudste en 
grootste commissie van Mixed. Jan 
Driessens heeft in het verleden in enkele 
artikelen in het clubblad over deze com-
missie geschreven.
Ik heb deze artikelen verzameld en voor 
de website gereed gemaakt. Samen met 
oude foto’s uit het Mixed-foto-archief 
staat er nu een verhaal op de website. Zo 
zal ook de geschiedenis van de jeugd-
commissie van Mixed vereeuwigd zijn. 
Kijk voor het verhaal onder de menuknop 
‘geschiedenis’ en dan onder jeugdcom-
missie.

Rien - FOTO-COLLAGE 2011
Alle artikelen over de geschiedenis van 
…… op deze website worden herzien. 
Aan de beurt was al eerder de geschiede-
nis van clubblad Minimiks en de jeugd-
commissie. Nu zijn de geschiedenissen 
van de jaren 1991 tot en met 2011 aan de 
beurt. 
De geschiedenis van 2011 is gereed en 
voorzien van een nog niet eerder ver-
toonde fotocollage van de activiteiten van 
dat jaar.
Kijk hiervoor onder de menuknop ‘ge-
schiedenis’ en dan onder ‘jaaroverzicht 
2011’.

Ton - Seniorentraining
Carnaval overleefd? Tijd om de biertjes 
en wijntjes er weer af te trainen. Aan-
staande vrijdag is het geen vrijspelen. 
Onze nieuwe trainer Frans komt namelijk 
weer een training verzorgen. Dus komt al-
len!!!
Groet, Ton

Arne - Papgat
Alaaf aan allen.
Met de carnaval nog druk aan de gang 
zijn uw redactieleden al weer bezig met 
de 2e minimiks voor dit jaar. Onze drukker 
heeft een weekje vakantie en dat geeft 
ons de mogelijkheid om een paar mooie 
foto’s van het carnaval in de minimiks te 
plaatsen. De lezer had het al gemerkt, 
onze fotos waren toch wel erg donker in 
de gedrukte uitgave. In de digitale uitgave 
was daar gelukkig niks van te zien. 

Nog leuke stukjes, foto’s, spitsvondighe-
den (toch een echte spitsvondigheid dat 
woord spitsvondigheden) stuur maar op 
naar redactieapenstaartjebcmixed.nl

Toon Slaets - Helmond 
Oeps er gaat weer iets fout ????
vrijdag 17 februari 2012 13:07
Harrie
Hoi Toon, Je bericht is als spam gezien 
en daardoor niet geplaatst. Ik ben blij dat 
je het niet zonder meer opgeeft, maar het 
gewoon 14X probeert! Ik zal je bericht 
hierboven nogmaals plaatsen
Toon Slaets
Beste harrie, het gezegde de aanhouder 
wint is nog steeds van kracht, groeten 
Toon.

Gelezen op het gastenboek
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HBB Competitie
Met enige regelmaat wil ik proberen om iedereen op de hoogte te houden van 
nieuwtjes binnen de H.B.B. die betrekking hebben op de competitie (regulier en 
beker).

Hoogstwaarschijnlijk gaat in het nieuwe seizoen de puntentelling wijzigen. Nu is 
het nog zo dat elk team 1 punt krijgt bij een 4-4 eindstand, 2 punten bij een 
overwinning en 0 punten bij een nederlaag. Vanaf seizoen 2012-2013 gaat dit 
wijzigen.
De nieuwe telling gaat als volgt:
- Elke winstpartij levert een punt op
- Het team dat de wedstrijd wint krijgt bovendien nog 1 punt extra.
Dus, bij een overwinning met 5-3, krijgt het winnende team 6 punten (5 + 1 ex-
tra) en het verliezende team krijgt 3 punten. Bij een 4-4 eindstand krijgen beide 
teams 4 punten voor de ranglijst. Reden voor deze wijziging is dat daarmee ook 
de laatste partijen op de avond nog belangrijk blijven. Nu is het zo dat bij een 
5-0 voorsprong de wedstrijd is beslist, 2 punten in de pocket en zo snel mogelijk 
naar de kantine. In de nieuwe situatie kun je als verliezend team bij een 5-0 
achterstand toch nog 3 punten proberen te pakken. Dit kan aan het eind van de 
competitie het verschil maken tussen kampioen of net tweede worden en na-
tuurlijk ook tussen degraderen en handhaven.

Voor de volledigheid. Badminton Nederland (vroeger N.B.B.) heeft een nage-
noeg gelijke telling, met het verschil dat men geen extra punt krijgt voor de 
overwinning. In extreme gevallen kan dit betekenen dat je in een seizoen alles 
wint, maar toch geen kampioen wordt.
Om dit te voorkomen hebben we bij de H.B.B. besloten het extra puntje in te 
voeren.

Volgende Minimiks ga ik een uitleg geven betreffende de nieuwe classificaties 
binnen de H.B.B. en over de regels voor de teamsamenstelling binnen BC 
Mixed.

Groetjes,
Ruud Fransen
V.C.L. BC Mixed

Van onze VCLer
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Brabantse Team Kampioenschappen

Elk jaar worden de Brabantse Team Kampioenschappen (BTK) gehouden.
Hieraan doen mee: De RBB (Bredase bond), BBF (Bossche bond), HBB en 
Badminton Nederland. Dit jaar zal de BTK gehouden worden op 10 juni. De 
HBB is aan de beurt om de BTK te organiseren. Dit jaar is besloten dat de 
teams die aan het eind van de competitie eindigen op de 3e en 4e plaats in de 
TOP-klasse van de HBB mee doen aan deze kampioenschappen.
Gezien de huidige stand in de TOP-klasse is er dus een grote kans dat BC 
Mixed mee mag (moet) doen aan de BTK.
Deze deelname is niet vrijwillig, wel is het mogelijk om eventueel andere ver-
enigingen te vragen om mee te spelen, zodat er combinatieteams ontstaan.
Het is vanzelfsprekend een eer om onze bond te mogen vertegenwoordigen!
Bc Mixed is al meerdere keren winnaar geweest van dit toernooi, onder meer 
in combinatie met BC Gemert.
Schrijf deze dag dus in de agenda en kom eens kijken naar dit bijzondere 
toernooi!!

Ruud 

BCAB-TOERNOOI 2012
Wanneer? Zondag 22 april, 08.30 – 18.00 u.
Waar?      Sporthal Achtse Barrier Eindhoven
Wie?        Recreanten, HBB-classificaties C t/m H
Wat?        GD, DD en HD volgens Zwitsers systeem

Beleef deze supergezellige dag met ons mee!
Noteer de datum alvast in je agenda, zoek een 
partner en schrijf je snel in, want we kunnen maar 
100 spelers plaatsen en vol = vol!

Aanmelden kan bij Anja Beekmans.
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BC Mixed is al een flinke tijd geleden de 
digitale snelweg op gegaan. We hebben 
een prachtige website er zijn verschil-
lende hyvespaginas, we hebben een 
heleboel “facebookers” en inmiddels 
hebben we ook een twitteraccount: @
bcmixed. In badmintonnend Nederland 
wordt flink gebruik gemaakt van voor-
noemde communicatiemogelijkheden. 
Social media wordt dit ook wel ge-
noemd. Hieronder een artikel gekopi-
eerd van badminton Nederland en ge-
schreven door Ernst Jan Bos, marketing 
adviseur en bestuurslid BC Flair

In dit artikel worden diverse platforms en 
hun onderlinge verschillen behandeld. 
Want die verschillen zijn er en vaak wor-
den de social media door elkaar gebruikt 
terwijl dat niet handig is.

Hyves
Hyves is het grootste sociale netwerk in 
Nederland. Het kent op dit moment 9,7 
miljoen leden in Nederland (Comscore 
juli 2011). Er wordt wel gezegd dat Hy-

ves niet meer van belang is. Het aantal 
gebruikers neemt af en de gemiddelde 
leeftijd van de gebruikers is dalende. 

Bij Hyves kan je een persoonlijk profiel 
aanmaken, maar ook bedrijven en/of 
verenigingen kunnen een netwerk opzet-
ten of een bedrijvenpagina, een Hyves 
aanmaken. Hiermee kan je met je “vrien-
den” communiceren. Qua hoeveelheid 
tekst is Hyves een goed netwerk. Tekst 
is op verschillende manieren te plaat-
sen, krabbels (kort) en berichten. Voor 
wie nog meer wil weten over Hyves kijk 
eens op: http://hyves.nl/about/facts/

Facebook
Facebook is het grootste sociale net-
werk in de wereld. Wereldwijd telt dit 
netwerk meer dan 800.000.000 gebrui-
kers. Dagelijks worden er meer dan 
250.000.000 foto’s op Facebook gezet. 
Een groot en belangrijk netwerk dus. De 
gemiddelde leeftijd van de Facebook 
gebruikers is hoger dan die van de Hy-
ver. 

Sociaal badmintonnen
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Facebook kent net zoals Hyves persoon-
lijke profielen en pagina’s. De naam zegt 
het al: de profielen zijn persoonlijk en 
vrienden vinden elkaar via deze profie-
len. De Facebook-pagina daarentegen 
kent geen vrienden, die werkt met zoge-
naamde “likes”. Het aantal mensen dat 
een pagina kan “liken” is oneindig. Een 
vereniging of club kan geen gebruik 
maken van een persoonlijk profiel, maar 
moet een pagina aanmaken. Doe je dit 
niet, dan loop je de kans, zonder waar-
schuwingen, van Facebook gehaald te 
worden. 

Clubs en verenigingen gebruiken het als 
mededelingenbord en mogelijkheden 
om leden met elkaar te laten “praten”. 
Facebook kan ook erg goed gebruikt 
worden bij een toernooi. Foto’s en even-
tueel video’s zijn eenvoudig plaatsbaar 
en zichtbaar. Let wel, plaats nooit te veel 
posts op Facebook, maar laat je leden 
ook wat plaatsen. Dat maakt namelijk 
het onderscheid met de verenigingsweb-
site. 

Twitter
Twitter is in vergelijking met Hyves en 
Facebook een echt buitenbeentje. Ne-

derland telt 1.000.000 twitter accounts. 
20% van deze accounts is redelijk actief. 
De anderen duidelijk minder. Twitter ken-
merkt zich door berichten van maximaal 
140 tekens. Invoegen van websiteadres-
sen, foto’s en documenten gaat eenvou-
dig. 

Twitter is vluchtig. Dit komt omdat men-
sen in hun zogenaamde timeline de 
berichtjes van diegene zien die zij vol-
gen. Na 4 uur is zo’n bericht eigenlijk al 
oud nieuws. Twitter is wel uitermate 
geschikt om korte nieuwsfeiten te plaat-
sen. Dit kan voor een vereniging leuk 
zijn. We kunnen hiermee namelijk het 
badmintonnen buiten de muren van de 
sporthal brengen. Tijdens het laatste 
finaleweekend van de Carlton GT cup is 
er bijvoorbeeld erg veel van Twitter ge-
bruik gemaakt. Bijzondere uitslagen en 
andere feiten werden met regelmaat 
naar buiten gebracht. Zelfs de plaatse-
lijke pers heeft er gebruik van gemaakt. 

Er zijn nog veel meer sociale netwerken 
zoals LinkedIn, Flickr en You Tube. Allen 
belangrijk en goed in te zetten. 

Volg BC Mixed op 
Facebook via 

www.facebook.com/
bcmixed of via Twitter 

@BCMixed
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Hallo jongens en meisjes,

Hier is hij dan, de tweede Minimiks van dit jaar. Wat later dan 
verwacht, omdat de drukker met vakantie was.
 
In deze Kidszone iets geheel nieuws; ”De Mixedpen”.
De Mixedpen is een idee van 2 jeugdleden uit de tweede groep. 
Het is de bedoeling dat er elke maand een Mixedpen wordt ge-
schreven en doorgegeven. Veerle van Riet is als eerste uitgekozen 
voor deze Mixedpen.

Verder natuurlijk wat verhalen over de carnaval met heel veel fo-
to’s. 
Ook hebben we weer VIER leuke wedstrijdverslagen van Mixed 1, 
3, 5 en 6. (ONZE COMPLIMENTEN)
Arne heeft een competitieverslag geschreven en zoals beloofd de 
top 10 van de beste competitiespelers.

Op de puzzelpagina deze keer iets anders, een beeldraadsel en 
een doolhof. 
De verschillen van de vorige puzzelpagina waren moeilijk te vin-
den. Helaas waren de foto’s niet zo duidelijk. Op de Mixedsite 
(http://www.bcmixed.nl) zijn ze gelukkig wel duidelijk. Kijk maar 
eens of je de verschillen daar wel kunt vinden. De redactie heeft 
gelukkig wel enkele inzendingen binnen gekregen. De uitslag en 
de prijswinnaar vinden jullie ook in deze kidszone.

Ik wens jullie allen veel kijk-, lees- en puzzelplezier.

Namens de redactie, Marlie Fransen.
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Hallo allemaal,

Ik ben Veerle van Riet. Ik ben 13 
jaar oud en woon in Beek en Donk. 
Ik heb nog een broer genaamd 
Max en mijn ouders heten Frank 
en Josephine. Alle vier spelen we 
badminton. 
Ik zit op het Commanderijcollege 
in Beek en Donk op het VMBO-TG.
Mijn favoriete vakantieland is 

aan Lieke Fransen

Turkije. Je kunt daar lekker 
zwemmen, en natuurlijk lekker 
zonnen. Oostenrijk is ook een fa-
voriete vakantie bestemming van 
mij (alleen in de winter). Je kunt 
er lekker skiën. Mijn favoriete 
film is de Titanic. Ook vind ik Ho-
ney 2 wel leuk. 
Ik zit al 3 jaar bij BC Mixed. Mijn 
mooiste herinnering is toch wel 
het kamp van twee jaar geleden. 
Ik vind BC Mixed een leuke club, 
omdat het een gezellige club is. 
Dit jaar speel ik in Mixed 3 en 
hebben we een grote kans om 
kampioen te worden.
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Zondag 29 januari stond 
voor Mixed 1 de wedstrijd 
met koploper Ganzeveer 1 
op de agenda.

Waar we in het begin van 
het seizoen nog nipt verlo-
ren met 5-3 werden deze 
keer de punten gedeeld.
0-1: De eerste gemengd 
dubbel van Gijs en Evi  
verliep erg moeizaam. Net 
wat te veel fouten om het 
sterk spelend - Ganzeve-
renkoppel Silvy en Luc 
weerstand te bieden. 
1-1: Het tweede gemengd 
dubbel Inge en Willem 
stond goed. De eerste set 
hadden tegenstanders 

Sanne en Vincent geen 
kans. De 2e set trokken ze 
echter verassend genoeg 
naar zich toe waardoor een 
3e set nodig was. Met 21-
18 was Mixed de sterkste

1-2: Ondanks het verlies in 
2 sets van deze HD was de 
2e set aantrekkelijk en 
spannend om te zien. 
Grootste winst t.o.v. de 1e 
set was dat er weer geloof 
was in de winst van deze 
2e set, daar waar in de 1e 
set al gauw de kopjes van 
Jeroen en Gijs gingen han-
gen.
2-2: Door de overwinning 
van de DD door Evi en Lie-

ke bleef de spanning in de 
wedstrijd. Er waren dan 
wel 3 sets voor nodig maar 
eigenlijk zijn we niet in de 
problemen gekomen 

2-3 en 2-4: Inge en Willem 
hadden de moeilijke opga-
ve om de 1e singles te spe-
len tegen de sterke single-
aars Sanne en Luc. Beide 
singles werden net zoals in 
de eerste ontmoeting ver-
loren.  Inge had het veel 
moeilijker dan in die eerste 
ontmoeting en Willem 
maakte er nog een mooie 
eindspurt van om toch nog 
18 punten te vergaren in 
de 2e set.

Verhalen jeugdcompetitie
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Con Brio 3 – Mixed 3
Het is 29 januari 2012, een 
koude dag, maar gelukkig 
is badminton een sport die 
binnen wordt gespeeld.
Als team met de minste 
verliespunten gingen we 
weer vol goede moed naar 
de Cityhal.
Echter al snel zou blijken 
dat het vandaag allemaal 
niet zo makkelijk zou gaan.
GD1: Bas (v. Lieshout) en 
Veerle (v. Riet) mochten 
starten. Al snel herkenden 
we de heer aan de andere 
kant van het net. Klein van 
stuk, maar groot in talent. 
Het gevolg was een zeer 
gelijk opgaande wedstrijd 
tot aan de 29-29 toe. Op 
deze stand kreeg de te-
genstander een prachtige 
smash-kans, echter onder 
de bekende “matchpoint-
druk” sloeg hij de shuttle in 
het net. Mazzel voor ons 
maar wel 0-1.
GD2: Sjoerd (v. Erp) en 
Marieke (Lutterman), ook 
in de tweede partij bleek al 
snel dat de spelers van 
Con Brio sinds de eerste 
ontmoeting veel hebben 
bijgeleerd. Gevolg was 
een snelle achterstand, bij 
de wissel was het maar 
liefst 15-6 voor Con Brio. 
De wissel naar de goede 
kant van het net (minder 
last van het licht, zicht op 
de vele toeschouwers 
enz.) leek ons wel te hel-
pen. Op de stand 20-20 
waren we weer langszij 

gekomen. Met name Ma-
rieke stond ze op dat mo-
ment lekker te raken. Deze 
lijn werd keurig voort ge-
zet, eindstand toch 30-26 
voor ons, 0-2 dus.

HD: Bas (Fransen) en 
Sjoerd, ook Bas moest 
deze koude zondag op 
gang zien te komen. He-
laas lukte dit maar gedeel-
telijk. Opnieuw een snelle 
achterstand van 6-1. Met 
name de eerdergenoemde 
talentvolle heer stond weer 
lekker tegen het shuutje te 
meppen. In het midden 
van de partij werd Bas wat 
agressiever en leek Sjoerd 
zich hier keurig aan op te 
trekken. Daardoor kwa-
men ze niet verder achter 
te staan, echter onze he-
ren kwamen ook niet veel 
dichter bij. Deze partij 
werd dan ook verdiend 
door Con Brio gewonnen 
met 21-30. Dit was pas de 
tweede partij in de hele 
competitie die werd verlo-
ren! Weg 100% bij Bas en 
Sjoerd. Stand 1-2.
DD: Anke (v. Dijk) en Veer-
le mochten de damesdub-
bel spelen. Anke is met af-
stand de sterkste dame in 
de D-klasse. Ook vandaag 
speelde ze weer prima. 
Gewoon een overtuigende 
overwinning, eindstand 
30-22. Tussenstand 1-3.

HE1: Bas (van L) had het 
geluk om tegen Jurgen 

3-4: Om nog enig kans te 
maken op een gelijk spel 
moesten beide andere sin-
gles gewonnen worden. 
Jeroen mocht tegen Vin-
cent. Deze ontmoeting ver-
liep net als die vorige keer 
zonder problemen. Gede-
gen als altijd haalde Jeroen 
de punten binnen. Zelfs 
wat slordigheidjes kon hij 
zich veroorloven.

4-4: Aan Lieke de eer om 
als clubkampioene het be-
geerde en welverdiende 
puntje binnen te halen. 
Lieke speelde sterk en had 
geen enkele moeite met de 
op den duur vermoeid 
ogende Silvy.
Een belangrijk punt werd 
binnengehaald om op die 
manier aansluiting te hou-
den bij de top 3. Nog een 
wedstrijd winnen en Mixed 
1 mag dan als nummer 4 
(of als nummer 3!) door 
naar de winnaarspoule!
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(die talentvolle heer!) te 
mogen spelen. Eindelijk 
een heer die goed tegen-
stand zou gaan bieden. 
Wat heet, Bas kwam maar 
liefst 10 punten achter te 
staan. Op dat moment liet 
Bas echter het zelfde ka-
rakter als zijn vader (mede-
teamleider) Roger zien. 
Nooit opgeven, gewoon 
doorgaan en zien waar het 
schip strandt. Met uitste-
kende clears op de achter-
lijn van de tegenstander 
pakte Bas het initiatief te-
rug waardoor hij er een 
prachtige en verdiende 30-
27 overwinning uit sleepte. 
Stand 1-4.

DE2: Marieke was in deze 
single genadeloos. Hier 
bleek eindelijk waarom 
Mixed 3 zo hoog op de 
ranglijst staat. De dame 
aan de andere kant van het 
net werd helemaal zoek 
gespeeld, terwijl ze wel de-
gelijk haar best deed. Op 
de stand 18-0 maakte de 
coach van onze tegenstan-
der helaas net de verkeer-
de opmerking, de dame 
was er klaar mee en liep 
van het veld af om nooit 
meer terug te keren. Jam-
mer van de partij, maar wel 
een 30-0 overwinning. 
Stand 1-5, winst binnen.

DE1: Anke speelde even-
eens een prima single, te-
genstander nooit onder-
schatten en met volle con-

centratie elk punt spelen. 
Haar tegenstander Sandra 
knokt overigens ook voor 
elk punt waardoor het best 
een leuke partij werd. Anke 
was echter toch echt te 
sterk en won dan ook met 
duidelijke cijfers, 30-10. 
Stand nu 1-6.

HE2: Bas (F.) mocht als 
laatste aan de bak. Bas 
trof een tegenstander die 
het spelen van een drop-
shot vanuit elke denkbare 
positie tot een specialiteit 
had gemaakt. Deze drop-
shots leverden Bas in het 
begin de nodige tegenpun-
ten op. Echter op een ge-
geven moment was Bas 
daardoor niet meer verrast 
en nam hij het initiatief vol-
ledig over. De tegenstan-
der maakte bijna geen 
punten meer, dikke 30-10 
overwinning. Eindstand 
1-7.

Prima uitslag, misschien 
had de tegenstander iets 
meer verdiend. Wij zijn 
echter nog volledig op 
koers naar een prachtig 
kampioenschap. 
Ook de tweede wedstrijd 
van deze zondag tegen 
BCAB werd gewonnen, 
namelijk met 6-2.
Hierdoor staat Mixed 3 
ruim bovenaan met 20 
punten uit 10 wedstrijden 
en een punten saldo van 
+70 (74 x winst – 4 x ver-
lies). Wanneer we in de 

volgende wedstrijd gelijk 
spelen, zijn we kampioen 
in de D-klasse!

Mixed 5

We moesten weer compe-
titie spelen. Ik had mama 
beloofd om een verslagje 
te schrijven. Tussen de 
wedstrijden door heb ik 
wat opgeschreven en 
mama hield voor mij de 
standen bij, zodat we er 
een verhaaltje van konden 
maken.

We moesten vandaag te-
gen Mierlo en Con Brio. 
Als we 2x zouden winnen, 
konden we bovenaan ko-
men te staan. 

Om 9.15 uur kwam ik de 
zaal binnen. Mijn vriendin-
nen waren er nog niet, dus 
ging ik wat inslaan met de 
jongens. Toen Sanne en 
Lieke S binnen waren, 
speelden we jongens te-
gen de meisjes. 

Om half 10, was ook het 
team van Mierlo aanwezig 
en konden we beginnen.

Michael en Lieke Sche-
pers moesten als eerste 
en op de andere baan 
naast ons konden ook 
Sanne en Jurriën begin-
nen. Al snel waren Lieke 
en Michael klaar, ze won-
nen met 30-17.
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de dubbels stond het 2-2. 
De herendubbel was heel 
spannend. Het ging heel 
erg gelijk op. De stand 
ging van 23-23, naar 26-
26, naar 28-28, 29-29 en 
tenslotte wonnen Michael 
en Jurriën met 30-29.

Bij de singles wonnen zo-
wel Lieke S als Michael 
hun partij. Sanne had het 
erg moeilijk tegen de twee 
jaar oudere Femke. Ze 
verloor met 30-18.

De laatste partij was van 
Jurriën. Jurriën begon 
heel goed en stond met 
15-9 voor. Na de wissel 
lukte het hem niet meer en 
liet hij zijn tegenstander 
bijkomen tot 22-22. Uitein-
delijk verloor hij met 28-
30.  Ook nu was de eind-
uitslag dus weer 4-4.

Jammer genoeg geen 
winst vandaag.
Lieke Fransen

De eerste winst was bin-
nen. Sanne en Jurriën ver-
loren met 20-30.
Ik moest weer wachten 
want de volgende partij 
was de herendubbel van 
Michael en Jurriën. Deze 
partij was in het begin heel 
spannend maar in de twee-
de helft maakte Mierlo zo-
veel fouten, zodat ook 
deze partij werd gewon-
nen. 

Eindelijk was ik aan de 
beurt. Ik speelde samen 
met Lieke S. We wonnen 
redelijk gemakkelijk met 
30-20. Na de dubbels 
stond het dus 3-1. 

Tijdens onze dubbel was 
ook Michael zijn single aan 
het spelen. Mama vertelde 
me dat Michael in de eer-
ste helft steeds voor heeft 
gestaan. Na de wissel luk-
te het hem niet meer en hij 
verloor dus met 30-22. De 
singles van Jurriën en mij 
gingen eigenlijk heel goed, 
maar we konden net niet 
winnen. Sanne redde ons 
nog van de nederlaag en 
won haar single met 30-21. 
De eindstand was dus 4-4.

De tweede wedstrijd moes-
ten we tegen Con Brio. Te-
gen dit team hadden we 
nog niet gespeeld. Het wa-
ren hele grote kinderen en 
ze waren allemaal zo’n 
twee jaar ouder dan wij. Na 

Mixed 6 - Mierlo 4

Op zondag 29 januari gin-
gen wij later dan normaal 
richting de Cityhal. We 
hoefden pas om kwart 
over 11 te beginnen met 
onze competitiewedstrijd 
tegen Mierlo. In onze pou-
le zat namelijk ook Phoe-
nix, maar die hebben vlak 
voor begin van de compe-
titie laten weten dat ze 
geen team bij elkaar kon-
den krijgen. Vandaag dus 
één wedstrijd.

Anke was niet van de par-
tij, ze was helaas ziek. 
Maar gelukkig hebben we 
genoeg dames om dat op 
te vangen. We kregen van 
de wedstrijdleiding meteen 
twee banen, dus konden 
we met twee gemengd-
dubbels tegelijk beginnen.
Max en Anne (S) speelden 
een geweldige wedstrijd. 
Het ging mooi gelijk op, 
maar door goed en gecon-
centreerd spel hielden 
Max en Anne steeds een 
voorsprong. Met nog één 
punt te gaan leek de te-
genstander nog even terug 
te komen, maar uiteindelijk 
was met 30-25 de winst 
binnen. Op de ander baan 
waren Calvin en Robin 
hadden wat meer moeite 
met hun tegenstanders. 
Die waren dan ook een 
stuk ouder en groter. Maar 
dankzij hun inzet en harde 
werk hebben ze toch 14 
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punten gehaald. Tussen-
stand: 1-1.
We hoorden van de wed-
strijdleiding dat we de ex-
tra baan mochten houden, 
dus konden we weer twee 
wedstrijden tegelijk inzet-
ten. De heren Calvin en 
Rick gingen vol vertrouwen 
de baan op. Ze speelden 
een geweldige partij en 
wonnen overtuigend met 
30-24. Tegelijk gingen 
onze twee Anne’s met veel 
inzet de baan op. Het was 
een hele spannende partij 
waarbij het over en weer 
ging met de punten. Op het 
laatst maakten de dames 
van Mierlo net iets minder 
foutjes, waardoor Anne en 
Anne helaas met 23-30 
verloren. Stand na de dub-
bels: 2-2.
Max speelde een zeer so-
lide herenenkel. De bege-
leiders van de tegenstan-
der waren ook onder de 

indruk van de kwaliteiten 
en het talent van Max. De 
tegenstander speelde ze-
ker niet slecht, maar Max 
was echt te sterk. Met een 
30-13 overwinning kwa-
men we op een 3-2 voor-
sprong. De damesenkel 
van Anne van de Laar was 
een spannende wedstrijd. 
De tegenstander heeft al 
een paar jaar ervaring in 
deze klasse, maar Anne 
was daar niet van onder de 
indruk. Vooral het verdedi-
gende werk van Anne was 
voortreffelijk. Helaas was 
dat net niet genoeg voor de 
overwinning, met 21-30 
ging het punt naar Mierlo. 
Onze jongste telg Robin 
had een moeilijke tegen-
stander. Toch wist ze er 
door hard te werken en 
goed te kijken een prima 
wedstrijd van te maken. 
Met 4 punten bij de wissel 
en 14 op het eind had ze er 
het maximale uitgehaald. 
Rick was intussen begon-
nen aan zijn herenenkel. 
De laatste wedstrijd en met 

een 3-4 stand de mogelijk-
heid op een gelijkspel. Ge-
lukkig wisten Rick en zijn 
tegenstander niets van. De 
wedstrijd was bijzonder 
spannend. Bij de wissel 
was het 14-15. Beide he-
ren knokten voor ieder 
punt en de rally’s waren 
lang en mooi. De tweede 
helft van de wedstrijd ein-
digde ook in 14-15. Bij el-
kaar opgeteld is dat dus 
28-30…voor Mierlo. Rick 
baalde, zoals dat hoort bij 
een echte sportman. Maar 
hij heeft geweldig ge-
speeld en hij had zeker 
meer verdiend. 
De einduitslag van 3-5 le-
vert helaas geen punten 
op, maar het wel een enor-
me opsteker voor de laat-
ste twee wedstrijden die 
wij op zondag 1 april spe-
len. 

Groetjes van Mixed 6
Anne - Max - Anke - Rick - 
Robin - Calvin - Anne - Mo-
nika en Ton
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Op Zondag 29 april 2012  organiseert BC Someren een 
jeugdtoernooi in sporthal “de Postel”, te Someren.

Het toernooi duurt van 9.00 uur tot ±17.00 uur.

Er worden alleen herendubbels en damesdubbels gespeeld.

Om te zorgen voor de juiste poule-indeling, wordt zoveel mo-
gelijk rekening gehouden met leeftijd en speelsterkte.

In de middag zal iedereen opnieuw op sterkte worden inge-
deeld. Er is dan ook geen afvalsysteem, zodat iedereen de 
hele dag door regelmatig kan spelen.
Het inschrijfgeld bedraagt per persoon € 5,00.

Inschrijven kan tot 30 maart .
Lever een enveloppe in bij Marian Spaan-vd Wildenberg (of 
leg het vrijdag ‘s avonds op de tafel in de sporthal).
Met erin het gepast geld en schrijf op de enveloppe 
- je naam + achternaam
- en met wie je speelt (naam + achternaam)
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Hoe staat het ervoor met 
onze negen Mixed jeugd-
teams?
We zijn aanbeland op de 
helft van de competitie. 
Onze teams hebben 
enorm gestreden om te 
proberen zoveel mogelijk 
wedstrijden te winnen. Wat 
me bij het bezoeken van 
de wedstrijden snel duide-
lijk is geworden, is dat dit 
gepaard gaat met veel 
plezier. 

Laten we eens bij onze 
pupillen beginnen. In de 
klasse voor de allerjong-
sten (de P-Klasse) spelen 
we dit jaar met twee 
teams. Te weten Mixed 8 
en Mixed 9. In deze klasse 
is het vooral van belang 
om echt badminton te 
leren spelen, op de lijnen 

te letten, de regels te ken-
nen en natuurlijk om te 
merken hoe leuk het spel-
letje eigenlijk is. 
Ons team van Mixed 8 is 
wat meer ervaren met het 
badminton en dat zien we 
ook terug in de standen-
lijst. Zij staan op een knap-
pe derde plaats. Ons 
Mixed team 9 maakt enor-
me stappen in de competi-
tie. Dat zien we vooral aan 
hoe de partijen steeds 
langer worden en hoe er 
steeds beter geplaatst 
wordt. Als allerjongste 
team in de HBB competitie 
doen ze het heel knap. Ze 
hebben zelfs al twee keer 
gelijk gespeeld.

In de G-klasse vinden we 
Mixed 7. Mixed 7 houdt het 
hoofd knap boven water in 

deze zware klasse. Er 
speelt een erg sterk team 
van Gemert in deze klas-
se en ook de teams van 
Mierlo slaan aardig van 
zich af. Desondanks wist 
ons team toch al twee-
maal te winnen en twee-
maal gelijk te spelen. Ze 
staan op een zesde 
plaats. Met een paar extra 
winstpartijen zit er zelfs 
nog een stijging in.

De F-klasse is het thuis 
van Mixed 6 en Mixed 5. 
Deze klasse bestaat uit 
slechts 6 teams en daar-
mee is het extra van be-
lang om iedere wedstrijd 
voluit te gaan. Onze teams 
doen dat zeker. Mixed 6 
staat op de 5e plaats en 
wist al gelijk te spelen 
tegen Ganzeveer dat op 

Stand van zaken jeugdteams
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de vierde plaats staat. 
Tevens pakten ze de winst 
tegen een van de Con Brio 
teams. Mixed 5 strijd dit 
jaar mee om het kampi-
oenschap. Ze staan op de 
tweede plaats! Met slechts 
2 punten achterstand op 
de koploper. Tegen de 
koploper werd al een keer 
gelijk gespeeld en de al-
lerlaatste wedstrijd van dit 
seizoen staan beide teams 
weer tegenover elkaar. 
Spannend!

In de E-klasse speelt dit 
jaar geen Mixed team. De 
D-klasse wordt weer wel 
door Mixed teams bevolkt. 
Mixed 3 en Mixed 4. Mixed 
3 staat er enorm goed 
voor om dit jaar kampioen 
te worden. Ze zijn onge-
slagen en hebben een 
indrukwekkend gamesaldo 
van 74 voor en slechts 4 
tegen. In dit tempo kan het 
team voor het einde van 
de competitie nog kampi-
oen worden. Sterker nog: 
op 25 maart wordt ge-
speeld tegen de nummer 
2. In dit rechtstreekse duel 
kan Mixed 3 meteen het 
kampioenschap opeisen. 
Mixed 4 speelt een knappe 
competitie. Tegen Mixed 3 
wisten ze al een game te 
winnen (dat is al stukken 
meer dan voor een hele-
boel andere teams in de 
D-klasse). 1 keer winst en 
tweemaal gelijk spel houdt 
het team helaas op de 

zevende plaats. Maar 
Mixed 4 gaat ervoor en 
we zijn er zeker van dat 
volgend jaar wel eens het 
jaar van Mixed 4 kan wor-
den.
Mixed 2 speelt in de C-
klasse. Mixed 2 staat nu 
nog op de vijfde plaats 
maar er is nog vanalles 
mogelijk. Op het program-
ma staan nog wedstrijden 
tegen de eerste en de 
laatste in de klasse. En 
daarnaast wordt nog ge-
speeld tegen nummer 
zes. Het team kan geen 
kampioen meer worden 
maar heeft absoluut nog 
wel een mooie plek op de 
ranglijst in het vizier. In de 
C-klasse is het stevig 
strijden om de punten. 

Veel wedstrijden eindigen 
in 4-4 of 5-3. Dat maakt 
deze klasse bere-interes-
sant.
Het vaandelteam, dat is 
Mixed 1, speelt vanaf nu 
in de A klasse. De compe-
titie werd begonnen met 7 
teams in een AB klasse. 
De beste team strijden 
daarna om het HBB 
jeugdkampioenschap in 
de A klasse. En daar hoort 
Mixed 1 ook bij. Het ver-
schil tussen de 4 top 
teams is ongelooflijk klein. 
De A competitie start op 
25 maart en is 3 weken 
later alweer teneinde. Het 
wordt enorm spannend en 
van groot belang om ie-
dere partij weer volledig 
geconcentreerd te starten. 
Alle vier de teams staan 
weer op nul dus voor ieder 
van de teams is een kam-
pioenschap binnen hand-
bereik.
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Uitslagen
22-1-2012

Mixed 1 - Bakel 1  6-2
Mixed 7 - Phoenix 5 2-6
Gemert 3 - Mixed 7 5-3

29-1-2012
Ganzeveer 1 - Mixed 1   4-4 
BCAB 3 - Mixed 4 4-4
Con Brio 3 - Mixed 3 1-7
Mixed 3 - BCAB 3 6-2
Mixed 4 - Phoenix 2 2-6
Mierlo 4 - Mixed 5 4-4
Mixed 5 - Con Brio 6 4-4
Mixed 6 - Mierlo 4 3-5

5-2-2012
Mixed 1 - BCAB 1 7-1
Mixed 2 - Brabantia 2 3-5
Mixed 2 - Brabantia 1 4-4
Mixed 7 - Mierlo 6 0-8

Programma
23 maart 18.30 in D’n Ekker

   Mixed 1 - Con Brio 1 
25 maart

Mixed 4 - BCV’73 2
Mixed 3 - Mierlo 2

Mixed 4 - Con Brio 3
BCV’73 2 - Mixed 3
BCAB 4 - Mixed 8

Mixed 9 - Con Brio 10
Mixed 9 - Mixed 8

1 april
Ganzeveer 1 - Mixed 1

Mierlo 1 - Mixed 2
BCAB 2 - Mixed 2

Mixed 6 - Con Brio 6
Mixed 5 - Con Brio 7
Con Brio 7 - Mixed 6
Mixed 7 - Con Brio 8

Mixed 7 - Mierlo 5
Phoenix 6 - Mixed 8
Mixed 9 - BCAB 4
Mierlo 7 - Mixed 9

Mixed 8 - Con Brio 10

Jeugcompetitie in cijfers

Standen

AB-Klasse
3 Phoenix 1 12-17
4 Mixed 1 12-16
5 BCV’73 1 12-8
  

C-Klasse
4 Brabantia 1 10-10
5 Mixed 2 10-10
6 BCAB 2 10-6
  

D-Klasse
1 Mixed 3 10-20
2 Mierlo 2 10-17
6 BCAB 3 11-4
7 Mixed 4 10-4
  

F-Klasse
1 Con Brio 6 7-13
2 Mixed 5 7-11
3 Mierlo 4 7-11
4 Ganzeveer 3 8-6
5 Mixed 6 8-3
6 Con Brio 7 7-0
  

G-Klasse 
5 Phoenix 5 12-11
6 Mixed 7 11-6
7 Con Brio 9 10-5
  
 P-Klasse 
2 Mierlo 7 13-17
3 Mixed 8 12-13
5 Con Brio 10 14-8
6 Mixed 9 14-2
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Beste jeugdcompetitiespeler 

M Lutterman
A van Dijk
V van Riet
L Schepers

R Baerts  
L Verschuren

L Fransen
I van Lieshout
E van Rixtel
T Spierings

B van Lieshout
B Fransen
S van Erp

M Hollanders
D Steegs

M Wieland
W Aarts

J Lutterman
M van Riet

R van de Elzen

        GD 
W/S %
8/8 100
4/4 100
8/8 100
6/6 100
12/14 85,7
3/3 100
2/4 50,0
4/6 66,7
4/8 50,0
2/5 40,0
 
8/8 100
6/6 100
6/6 100
7/7 100
5/7 71,4
2/8 25,0
4/5 80,0
4/5 80,0
5/9 55,6
0/3 0,0

   HD/DD ENKELSPEL TOTAAL 
W/S % W/S % W/S %
4/4 100 8/8 100 20/20 100
8/8 100 7/7 100 19/19 100
8/8 100 3/4 75,0 19/20 95,0
4/4 100 4/5 80,0 14/15 93,3
13/14 92,9 13/14 92,9 38/42 90,5
5/7 71,4 7/7 100 15/17 88,2
4/5 80,0 4/5 80,0 10/14 71,4
2/2 100 3/5 60,0 9/13 69,2
7/9 77,8 3/4 75,0 14/21 66,7
4/5 80,0 3/4 75,0 9/14 64,3
      
7/8 87,5 6/6 100 21/22 95,5
6/7 85,7 8/8 100 20/21 95,2
3/5 60,0 4/5 80,0 13/16 81,3
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 2/6 33,3 10/18 55,6
1/5 20,0 5/8 62,5 10/18 55,6
2/4 50,0 3/7 42,9 10/20 50,0
3/6 50,0 3/5 60,0 6/14 42,9

GD = Gemengd dubbel
HD/DD = Herendubbel / Damesdubbel
W  = Winstpartijen
S = Gespeelde partijen
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Ook dit jaar wilden we car-
naval niet zo maar voorbij 
laten gaan. 
In de vorige Minimiks werd 
er al een mooie aankondi-
ging gedaan door onze 
carnavalsorganisatie Mark 
en Stan. Zij gaven aan dat 
het een hele leuke avond 
zou worden, met leuke car-
navalsmuziek en ook zou 
er een prijsje zijn voor de 
leukst verklede kinderen.  
Op vrijdag 17 februari was 
het dan zo ver, carnaval bij 
Mixed kon beginnen. De 
jeugdbegeleiding had de 
zaal versierd. De netten 
werden mooi bekleed met 
slingers en elke baan 
kreeg een naam. Zo had-
den we o.a.  de superman-
baan, de bakkerbaan, de 
Donald Duckbaan, de pira-
tenbaan en een koeien-
baan. Ook werd de mu-
ziekinstallatie geïnstal-
leerd. 
Om half zeven was de hal 
al goed bezet met prachtig 
uitgedoste carnavalsvier-
ders. De één zag er nog 
mooier uit dan de ander. 
Gelukkig waren er best 
veel kinderen aanwezig en 
was niet iedereen al op 
wintersport. Er werd een 
toernooitje gespeeld. De 
kinderen mochten bij Mark 
een kaart komen halen. Op 
deze kaart stond dan de 
afbeelding van de banen 

die er waren. Had je bij-
voorbeeld een koe op je 
kaartje staan, dan moest je 
naar de koeienbaan en 
had je superman, dan werd 
het de supermanbaan. Bij 
de baan aangekomen kon 
je zien met wie je moest 
spelen. Je speelde dan 
met de koe van dezelfde 
kleur. De muziek stond lek-
ker hard en het was super 
gezellig. 
De laatste 5 minuten werd 
er nog rond de tafel ge-

daan. De jongens op de 
ene baan en de meisjes op 
de andere baan. 
De avond eindigde voor de 
eerste groep nadat er nog 
even wat prijsjes werden 
uitgedeeld. Er waren drie 
prijsjes, voor de drie best 
verklede kinderen. Het 
was erg moeilijk om een 
keuze te maken want ei-
genlijk zag iedereen er su-
per leuk uit. Uiteindelijk 
mochten de Clown (Tim), 
de Gangster (Nick) en Su-
per Mario (Olaf) de prijzen 
in ontvangst nemen.

Carnaval bij BC Mixed
Ondertussen dat de eerste 
groep gezellig aan het 
badmintonnen was, kwa-
men de kinderen van de 
tweede groep al langzaam 
binnen druppelen. Lieke 
en Sanne, hadden de hele 
middag in de keuken ge-
staan om lekkere koekjes 
te bakken zodat ze deze 
als kokjes konden uitdelen 
aan alle aanwezigen. De 
ouders van de jongste 
jeugd die boven zaten te 
kijken, vonden dit wel lek-
ker bij hun koffie. 

Om half 8 was de tweede 
groep aan de beurt. De 
oudste jeugdleden waren 
jammer genoeg lang niet 
allemaal aanwezig, maar 
er waren gelukkig toch nog 
genoeg kinderen om een 
gezellig toernooitje te kun-
nen spelen. Ook nu werd 
er weer gebruik gemaakt 
van de kleurrijke kaarten. 
Ook in deze groep hadden 
de kinderen hun best ge-
daan om er heel mooi uit te 
zien.  De drie prijswinnaars 
van deze groep waren Po-
peye (Calvin), Vampier 
(Robin) en de Kokjes (Lie-
ke en Sanne).

Het was een leuk carna-
valstoernooitje en een 
goed begin van carnaval 
2012!
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Nadat ze vrijdag de smaak 
te pakken hadden gekre-
gen werden de plannen 
gesmeed voor drie dagen 
carnaval. Lieke, Sanne en 
Anne begonnen aan een 
logeermarathon met op za-
terdag als eerste locatie de 
familie Slaets. Rond half 7 
kwamen Lieke en Sanne 
met al hun logeerspullen 
binnen. Om 20.00 uur be-
gon namelijk het jeugdcar-
naval in het ontmoetings-
centrum in Beek en Donk. 
Monika had de jeugd afge-
leverd en kwam rond 20.15 
uur weer thuis. Om 20.20 
uur belde Anne: “Hoi pap. 
Kun jij ons komen halen, 
want er is helemaal niets 
aan hier!”. Om 20.35 uur 
was het hele grut al weer 
“ten blakke”. Klein pro-
bleempje, wij hadden nog 
geen televisie. Dus ik weer 
in de auto om de Wii nog 
even op te halen op ons 
voormalige logeeradres. 
Daarmee hebben de da-
mes zich nog goed ver-
maakt en zijn vervolgens 
lekker gaan slapen.
Zondag was optochtdag. 
Nadat Lieke en Sanne ’s 
ochtends naar de optocht 
in Lieshout en Aarle-Rixtel 
waren geweest, gingen de 
drie dames ‘s middags 
naar de optocht in Beek en 
Donk. Overigens gingen 
alle ouders ook mee, als-

mede Bas en Bas. Tijdens 
de optocht was de aan-
dacht onder andere ge-
vestigd op zusje Robin. 
Die liep mee samen met 
een aantal kinderen uit 
haar klas. Wie ook mee-
liep was Beau van Erven 
Dorens. Hij maakte voor 

De carnaval van Lieke, Sanne en Anne

zijn programma De Wereld 
van Beau een reportage 
over carnaval in de grote 
stad en in een dorp. Hierbij 
werden Breda en Beek en 
Donk met elkaar vergele-
ken. Binnenkort te zien bij 
SBS6 (ik dacht op 22 
maart). Na de optocht de 



eindeloos durende prijsuit-
reiking in ‘t Anker. Zo lang 
dat we het einde maar niet 
hebben afgewacht. Dus 
met z’n allen naar de fami-
lie Slaets om daar onder 
het genot van een lekker 
frietje (echt carnavalsvoer) 
nog even nagenieten van 
de optocht. Die avond was 
de logeerpartij bij de fami-
lie Fransen.
De volgende dag gingen 
de dames met de familie 
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Fransen naar de optocht in 
Handel. Die moet je schijn-
baar gezien hebben. Voor 
de liefhebbers die volgend 
jaar willen gaan, volgens 
insiders is een hele goede 
locatie de vietnamese 
loempiatent vlak bij de 
kerk. 
Aansluitend werden de da-
mes naar Aarle-Rixtel ge-
bracht alwaar het logeer-
partijtje vervolg kreeg bij 
de familie Van Lieshout. 

De bestemming was het 
gele kielenbal en deze 
keer waren ze niet na 15 
minuten weer thuis. Na 
een gezellige avond en 
een goede nacht gingen 
de dames dinsdag aan het 
eind van de ochtend weer 
ieder hun eigen weg. 
Carnaval 2012 zat erop, nu 
bijslapen en nagenieten 
van vier mooie dagen.

Namens alle ouders, Ton.
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Winterpuzzel

De letters in de grijze vakjes vormen een woord, weet jij welk woord?

Stuur de oplossing samen met de uitkomst van het doolhof naar 
redactie@bcmixed.nl. Wie weet ben jij deze keer de winnaar, echt doen 
hoor!!!!
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Doolhof: Wie is op zoek naar Meike?
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Het begon allemaal met een spontaan gesprek met Jan. Hij liet Dick en Arne een prach-
tig boek zien met daarin alle namen van de jeugdleden die (ooit) voor BC Mixed spelen 
en speelden. 

Meteen vroegen we ons gedrie af… hoe zou het toch zijn?????? Hoe zou het zijn met 
de jeugdleden van toen, die nu niet meer bij BC Mixed spelen. Dick en ik gaan af en toe 
eens zoeken naar iemand uit het Mixed-verleden.

We zijn eens begonnen bij een speler uit de jeugd van Arne (en Ton, René, Monika, 
Berton, Sandra, Barry, en nog vele anderen).
Destijds een enorm sterke jeugdspeler. Won de HBB-beker bij de jeugd. Ging vanuit de 
jeugd rechtstreeks naar de Overgangsklasse (dat is nu de Hoofdklasse). Was op zater-
dag postbode (net als René). Geen vaste verkering toen. Over wie hebben we het??
Inmiddels is deze jongeman 40 jaar oud. Getrouwd en vader van een zoon. Hij woont 
een eindje omhoog in Nederland. 

Binnen de afdeling Concerncommunicatie (42 medewerkers) is hij een van de 3 MT-le-
den verantwoordelijk voor de interne en externe corporate communicatie (advisering en 
uitvoering) van UWV. Daar valt onder anderen onder: campagnes, PR, publiek verant-
woorden, social media, arbeidsmarktcommunicatie, communicatie maatschappelijk on-
dernemen, UWV congressen en internal branding. Een man die uitermate goed kan 
communiceren dus. 
Al bij de jeugd was hij niet op zijn mondje gevallen. Maar let op!
Nooit negatief. Met onze vriend kon je altijd wel lachen. 
En dan de hamvraag…… Speelt hij nog badminton?
Helaas, een talent is verloren gegaan met 

Remco Plettenberg.

Waar zijn ze nu?
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Als je heel goed hebt geke-
ken in de vorige Minimiks 
of op de Mixedsite, dan 
heb je 11 verschillen kun-
nen vinden . 
1) Het shirt van Ruud (links 
boven) 
2) De kerstman is verdwe-
nen (links boven Jan) 
3) De wijzer van de klok is 
weg 
4) Het bordje op de muur is 
verdwenen (boven de va-
der van Michael) 
5) Het projectiescherm is 
verdwenen (rechts boven) 

6) Anja heeft geen bril 
meer op (vrouw achter 
Jan) 
7) De medaille van Jan is 
verdwenen 
8) Jan heeft aan zijn rech-
terhand 3 ipv 4 vingers 
9) De knopen van het vest 
van Jan zitten aan de an-
dere kant 
10) De knoop van Joan 
Briels zijn jasje is eraf. 
11) De snoer van de com-
puter is verdwenen (rechts 
onder) 

De oplossing van de 
woordzoeker:
Het jubileum bij Mixed was 
een geweldig jaar!

Helaas hadden we niet zo-
veel inzendingen binnen 
gekregen. 
Anne van de Laar heeft 
haar oplossing wel inge-
stuurd en zij is dan ook de 
gelukkige winnaar gewor-
den van een heerlijke zak 
snoep. 

Foto van de maand

Robin zet een tandje bij

Oplossingen Puzzels van het januari-nummer
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Tijdens de les geschiede-
nis vraagt de leraar: “Wan-
neer werd Rome ge-
bouwd?”.  Ton steekt zijn 
vinger op: “‘s Nachts 
meester.” Hoe kom je daar 
nu bij?” vraagt de onder-
wijzer verbaasd. “Wel, U 
hebt zelf gezegd dat Rome 
niet op een dag werd ge-
bouwd”. 

Een politieagent belt op 
een dag aan bij mevrouw 
Beekmans, die in haar vrije 
uurtjes graag op de piano 
tokkelt. “Ik heb een klacht 
gehad van de buren, me-
vrouw. Ze beweren dat u 
bezig was Mozart te ver-
moorden”.

Een varken ziet voor het 
eerst een stopcontact. “O 
wat zielig”, zegt  het var-
ken. “Hebben ze jou in de 
muur gemetseld broer?”

Tijdens de aardrijkskunde-
les vraagt meester aan 
Stan waar Turkije ligt. Stan 
blijft het antwoord schuldig 
en de meester vindt dat hij 
het thuis maar eens op 
moet zoeken. Stan infor-
meert thuis tijdens het 
avondeten bij zijn vader of 
die misschien weet waar 
Turkije ligt. “Ik heb er wer-
kelijk geen idee van” zegt 
zijn vader. “Maar het kan 
niet ver zijn, want bij mij op 

Jantje: Bevroren.
Vader: Hoezo, bevroren?
Jantje: Alles ligt onder de 
nul.

Ruud zat op het bankje te 
huilen.
Er kwam een meneer aan 
en zei: waarom moet je 
huilen?
Ruud zegt: ze hebben mijn 
brood in het water ge-
gooid.
De man vraagt: met opzet?
Ruud zegt: nee, met kaas.

Piet en Ruzie spelen ver-
stoppertje. Ruzie gaat tel-
len en Piet duikt achter 
een politiewagen. Zegt de 
politieagent: Wat doe jij 
daar?! Zegt Piet: ik verstop 
me achter uw auto. zegt de 
agent: achter mijn auto 
mag je niet zitten. Piet 
zegt: maar dan word ik ge-
buut. Zegt de agent: kan 
me niet schelen, ga maar 
naar een andere verstop-
plek. Zegt Piet: ik blijf ge-
woon zitten. Zegt de agent: 
zoek je ruzie! Zegt Piet: 
Nee, Ruzie zoekt mij.

Even lachen met  Koss!
de fabriek werken een paar 
Turken en die komen altijd 
met de fiets”.
 
“Wat is het verste, Amerika 
of de maan?”. “Amerika”. 
“waarom?” “Omdat ik ‘s 
avonds door mijn raam de 
maan kan zien en niet 
Amerika” zegt Arne.

“Dokter, er groeien kom-
kommers uit mijn neus”. 
“Daar begrijp ik niets van” 
zegt de dokter. “Ik ook niet” 
zegt Harrie. “Ik heb er pin-
da’s in gestopt”.

“Ken jij het verschil tussen 
de meester en een thermo-
meter?” vraagt Paul. 
“Geen idee”. “Er is geen 
verschil. Je bibbert altijd 
als ze een nul geven” 

Een politieagent houdt een 
jonge automobilist aan. 
“Mag ik je rijbewijs zien?”  
“Rijbewijs?” vraagt de jon-
ge bestuurder. “Dat krijg je 
toch pas wanneer je 18 
bent?”

Vader: Hoe is je rapport, 
Jantje?


