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Colofon
Bestuur BC Mixed
Voorz. Ton Slaets
Tel.: 06-52607617.
Secr. Gert Lahaije
Tel.: 0492-463772
Penm. Mascha Hoeks
Tel.: 0492-841337
Anja Beekmans
Tel.: 0492-464604
Stan vd Heijden
Tel: 06 -48750247
Corresp. adr BC Mixed
Gert Lahaije
Waterhoenplein 20
5741 BB Beek en Donk
Tel.: 0492-463772
E-mail: ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl
Comp. Leider Sen.:
Ruud Fransen

Nieuwe leden:
Geen

Van SL naar NSL:
Geen

Gestopt:
Geen

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
K.v.K. nr.: 40239324
Betalingen: Rabobank:
10 14 25 597
Sporthal d’n Ekker,
Wijnkelderweg 3
te Beek en Donk
Telefoon sportkantine:
0492 - 466263
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Ledenbestand
Dames Heren
Jeugd

Jongens Meisjes
29

42

Totaal
71

Senioren

44

62

106

NSL

8

9

17

Totaal:

52

71

29

42

Agenda
17 februari Carnavalsavond
26 februari MieCon-toernooi
4 maart HBB-seniorentoernooi

Voor de complete clubkalender: zie
www.bcmixed.nl/kalender
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Van de redactie...
Beste lezer,
Het nieuwe jaar is begonnen. Een nieuwe Minimiks in de handen. Een
Minimiks vol met prachtige stukjes geschreven door jong en oud. En met
veel plezier door uw nieuwe redactie in elkaar gezet. Hoewel... Minimiks?
Op het kaftje staat toch duidelijk wat anders. RIENimiks??
Nou, wij zijn van mening dat vRIENd RIEN een eigen blad verdiende. Na
zoveel jaar als vrijwilliger in de redactie. En na zoveel jaar van prachtige
reisbeschrijfselen wilden we RIEN met deze kleine geste een blijk van
waardering geven. En natuurlijk hebben we ook aan Jan gedacht. Getuige het mooi door Angela geschreven artikel over de huldiging van Jan.
Wij, als redactieteam, zijn blij dat we het stokje mogen overnemen. Verderop in deze RIENimiks stellen we ons kort aan jullie voor.
We hebben heel veel en heel leuke schrijfsels mogen ontvangen op ons
e-mailadres: redactie@bcmixed.nl. Van jong (speciaal compliment voor
Lieke Fransen) tot oud (wedstrijdverslag via het gastenboek van Toon
Slaets). En wie had gedacht dat Roger van Lieshout zo een ongelooflijk
goede en humoristische schrijver zou zijn?
De competities zijn inmiddels flink onderweg. Er beginnen zich al voorzichtig wat kampioenskandidaten aan te melden. Verderop meer daarover. Ben benieuwd wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor Harries
mixedmanager.
Rest me nog een enorm dank uit te spreken aan al onze sponsors. Verdeeld over het clubblad ziet u hun advertenties. Met de bijdrage van deze
sponsoren en met de flexibiliteit van onze drukker kunnen we het uitgeven van een gedrukte RIENimiks op vertrouwde wijze voortzetten.
Veel leesplezier!

3

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C. Mixed d.d. 7 december 2011
Aanwezig:

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

1. Opening
Ton opent de vergadering
om 20.30 uur.
2. Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
- Mail Laride met gegevens nieuwe sporthal.
- Uitnodiging HBB voor de
VCL-vergadering van 23/1
in zaal de Koning.
Uitgegaan:
- Mail van Ton aan de HBB
omtrent wijzigingen van de
gegevens van Mixed op de
HBB site.
- Kaartje naar sponsor de
4 Seizoenen ivm hun 10
jarig jubileum.
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 7 november 2011
De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financiën
- De lijst voor de advertenties is uitgedeeld.
- Met Arne en Dick de advertenties voor de Minimiks besproken. Zij willen
graag een betere kwaliteit,
daarvoor is een pdf bestand nodig van de adverteerder. Anja heeft met
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Dick afgesproken dat Dick
dit met de diverse adverteerders zelf gaat regelen.
- Het budget voor de Minimiks moet nog besproken
worden met Arne en Dick.
- In januari moet de eindbalans worden opgemaakt
van het jubileumjaar.
5.Ledenbestand
Geen mutaties.
6.Commissies
JC: - Er wordt een mail gestuurd aan de jeugdleden
dat de zaal op 16/12 dicht
is.
- De voorraad verkorte rackets moeten worden geïnventariseerd en zo nodig
aangevuld.
Red: - Op initiatief van Dick
wordt er op 16/12 vroeg op
de avond de 1ste Minimiks
besproken.
Deelnemers
zijn Ton, Dick, Arne, Marlie
en Angela.
CC: - Ruud heeft met de
nieuwe trainer Frans van
de Waardenburg voor dit
seizoen al 3 data kunnen
vastleggen, 10/2, 24/2 en
23/3. De data die overblij-

BADM I NTONCLUB

BEEK EN DONK

ven t/m april worden ingevuld door Ruud, Mascha
en Ton. Hiervoor wordt
nog een schema gemaakt.
7. Jubileumcommissie
Laatste activiteit is op
30/12.
- Tussen 19.00 en 20.00
uur is de afsluiting van het
jaar voor de jeugd in de
kantine. Aanstaande vrijdag moeten de uitnodigingen in de zaal hangen.
- De oudste jeugd mag
verder spelen met de senioren zolang de zaal open
is.
- Oliebollen nog regelen.
- Het afkopen is door Stan
geregeld met Hans, van
22.00 tot 02.00 uur,
voor 15 euro.
- Er is een fotopresentatie
met muziek gemaakt voor
jeugd en senioren van
het afgelopen jaar.
- Anja, Betsie en Riky zorgen weer voor het buffet.
- A.s. vrijdag 9/12 wordt
eea nog even doorgesproken.
8. Rondvraag
- De alternatieve avond is
aangekondigd op het gas

tenboek en op de website.
- Mascha geeft aan dat we
op korte termijn moeten afspreken wie naar de prinsenreceptie gaat. Ook

moeten we aan het 1ste en
2de jeugdteam vragen wie
daarvan mee wil. De receptie is op 8 januari
bij van de Burgt.

9. Sluiting
Ton sluit de vergadering
om 22.35 uur.

Trainingsschema senioren 2011-2012
Maand
Februari
Maart
April

20.30 - 21.30 uur
Team 5, 6, 7 en 8
Team 1, 2, 3 en 4
Team 5, 6, 7 en 8

21.30 – 22.10 uur
Team 1, 2, 3 en 4
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.
Comp.comm.

Bestuur en leden van BC Mixed,
Dat er op 30 december, bij mijn afscheid als vrijwilliger bij BC Mixed,
iets zou gebeuren had ik ook wel begrepen, maar ik was toch aangenaam
verrast, toen de kantine opeens zo goed bezet was. Zoveel belangstelling had
ik echt niet verwacht. Toen Yvonne Lahaije op haar onnavolgbare manier, mij
in het zonnetje wist te zetten, met de onderscheiding, waar ik best trots op
ben, (want die heeft nog niemand) wist ik eigenlijk niet goed wat me overkwam.
Toen ik daarna ook nog de vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek
kreeg uitgereikt, was de verrassing compleet.
Ik wil iedereen daarom heel erg bedanken, alle belangstellenden, vooral
degenen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.
Jan Driessens
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Even voorstellen, de nieuwe redactie!
door: Arne van de Wijdeven

Beste lezer,
Het is u vast niet opgevallen maar we hebben een andere redactie van ons
prachtige Mixedblad. Als nieuwe redactie wilden we eerst maar eens het werk
in de vingers krijgen. Daarna gaan we ons eigen stempeltje drukken op het
blad.
Maar wie is “we” dan eigenlijk? Laat ik ons viertal maar eens kort aan u voorstellen.
Marlie Fransen. Geen onbekende in het minimiks wereldje. Marlie werkte al
eens eerder aan de Minimiks. Marlie gaat een grote rol spelen in de lay-out.
Dat vindt ze leuk, en dat kan ze goed. Daarnaast is Marlie als jeugdtrainster
natuurlijk een heel belangrijke connectie met onze jeugdafdeling.
Angela van Gelder. Angela is ons sociaal dier. Overal haalt Angela wat leuks
vandaan. Ze schrijft bovendien graag en erg leuk. Angela is bijna zo’n beetje
een manusje van alles.
Dick Paulussen. Waar Angela een manusje van alles is, daar is Dick dat eigenlijk ook. Graag gezien bij toernooien, jeugd, training en noem maar op.
Dick schrijft voor de Laarbeeker. Geef hem een computer en hij bokst klaar
wat anderen niet kunnen. De Minimiks dropbox is daar een mooi voorbeeld
van.
En dan is er nog ondergetekende. Stukjes schrijven, contact met HBB en Ton
(onze primus interparis naar het bestuur). En vooral samen met Dick de voorbereidingen doen om alle stukjes bijeen te bundelen zodat Marlie de lay-out
kan doen.
Een mooi gebalanceerd viertal. We werken graag samen en we werken graag
aan een nieuwe minimiks.
Ideetjes, stukjes, kritiek? Wij horen het heel graag.
Het is tenslotte een blad voor ons allemaal!
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Woord van de voorzitter
De eerste Minimiks van het nieuwe jaar. En meteen een hele speciale
in meerdere opzichten. Zo hebben we een nieuwe redactie, is het mijn
eerste voorwoord in de eerste Minimiks van de nieuwe redactie en is
het jubileumjaar voorbij. En in die korte periode is er ook weer heel
veel gebeurd.
Dit jaar is er geen nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Daarentegen
wel een oudjaarsreceptie waarmee ook direct het jubileumjaar werd
afgesloten. Met die afsluiting hebben ook een aantal prominente
Mixedleden afscheid genomen van hun vrijwillerstaken. In het oog
sprong natuurlijk de Vrijwilligerspenning van de gemeente Laarbeek
voor Jan Driessens.
Met overlijden van Joke van de Wildenberg-van Bussel zijn we weer
even met beide benen op de grond gezet. Verderop in deze editie een
mooi artikel over Joke.
Tonny Snijders heeft onlangs zijn 25 jarig jubileum bij onze club gevierd. Hij legt zelf uit in een interview hoe het zover is gekomen.
We gaan volgens mij een mooi jaar tegemoet, want ook zonder jubileum gaat Mixed gewoon door. Er staan weer mooie activiteiten op het
programma, we hebben een nieuwe trainer gevonden en er zijn een
aantal teams in de race voor het kampioenschap.
Iedereen veel leesplezier!
Ton Slaets
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‘Gezelligheid Troef’ bij jaarlijkse spelletjesavond
Wat normaal gesproken een badminton trainingsavond voor BC Mixed is, werd
vrijdagavond 16 december de sporthal D’n Ekker opgetuigd voor het jaarlijks
rollerevenement (show) van rollervereniging Beek en Donk. Geen ruimte dus
voor rondvliegende shuttles. Maar wat doe je dan als sportieve en gezelligheidsvereniging? Precies een spelletjesavond organiseren! Om 20.00 uur druppelden
de ‘traditionele gamers’ binnen. Geen hightech, online games of Wordfeud (mobiel scrabbelen) maar gewoon tafelspellen.
Vanuit de kantine zagen we
diverse vrijwilligers van de
rollerclub druk in de weer
om de hal om te toveren
naar een fantastisch decor
voor de rollershow. We zagen een jonge dame oefenen ter voorbereiding op de
show. Ze hing als een kat in
de gordijnen. Als een behendig aapje zwierend tussen de witte lakens, zo nu
en dan tuimelend naar beneden om vervolgens bepaalde ledematen in een
dusdanig positie te brengen waarbij mijn spieren,
kuiten en achillespezen
spontaan weer aanspanden.
Er werden zelfs 2 bekende
Mixed vrijwilligers gesignaleerd waarvan er een op de
grond actief was met o.a.
tafels en stoelen en de ander hoog in de stellages
bezig was met licht en geluid. Voor Toon en Annie
dus helaas geen spelletjesavond, maar gewoon keihard werken.
Wie denkt dat de spelletjesavond direct begon
heeft het mis. Ton, Angela,
Dick, Ruud en Marlie en la-
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ter ook Arne namen plaats
aan een tafel met laptop en
notitieblokken. We waren
er al snel achter dat dit
geen
gezelligheidsspel
kon zijn maar een serieuze
bezetting van iets wat leek
op een bespreking. Jubileumcommissie? Teambespreking? Bestuursverga-

dering? BAC? Niets van dit
alles en zeker niet de
‘jeugd’commissie. Maar het
werd duidelijk toen Jan
aanschoof; de redactievergadering voor ons clubblad
dus! Onder de nog steeds
zielende (bege)leiding van
Jan was de aftrap van deze
spelletjesavond een feit.
En ja, wat zou een vrijdagavond ook zonder een vergadering zijn.

Er moet in die vergadering
heel wat besproken zijn
want dit duurde tot in de
late avonduurtjes. Ruud en
Ton waren al eerder afgehaakt, immers als voorzitter en ex-voorzitter moet je
je op zo’n avond ook mengen in het spel, daar was
deze avond immers voor
bestemd. Het werd me later duidelijk waarover het
heel die avond gegaan was
toen Marlie in mijn oor
fluisterde en me vroeg of ik
een stukje over deze spelletjesavond wilde schrijven! En zoals dat van een
ZZB-er (Zittend Zonder
Baan) verwacht word,
wordt elke betaalde opdracht aangenomen, zo
ook door mij. Vanaf dat
moment wierp ik me dus
spelenderwijs als correspondent in de strijd.
Aan de pooltafel werd inmiddels een kleine competitie afgewerkt tussen Bas
de ex-barkeeper, shaggie
Gert en uw correspondent.
Bas was redelijk bedreven
in dit gekleurde ballenspel.
Maar ja dat kan ook niet
anders, want in zijn tijd als
barkeeper had hij genoeg

tijd gehad om te oefenen.
Toch kon ik redelijk met
hem mee. Het ging gelijk
op, tot die laatste ‘eight’bal. Bas had hem ‘in the
pocket’ en mijn eerste ‘nipte’ nederlaag was een feit!
Geleidelijk aan betraden er
meer gamers de spelkantine. Genoeg om de volgende ronde in te gaan met de
Lucky Darters (immers
voor de meeste meer geluk dan kunde om de pijlen
in een voorbestemd vakje
te gooien). Ruud, Deany,
Martijn, Bas, Gert en Ton
kruisten de pijlen. Besloten
werd om een potje ‘volgen’
te doen. Je loopt dan rondjes achter elkaar aan zoals
de indianen dat vroeger
ook deden maar dan op
een oppervlakte van ongeveer 4 m2. Je gooit dan 3
pijltjes in het bord om vervolgens je voorganger
weer te volgen tot aan de
bar waar je dan aan je pilsje mag drinken.

Dit doet me trouwens meteen denken aan het artikel
van een mijn correspondent collega’s van het ED.
Als vader van 3 kinderen
heb ik het artikel zitten lezen over de alcohol spelletjes die nu in de handel
zijn. Het ‘Bier Trechterspel’, het ‘Drinking Roulette spel ‘. Handel in Comazuipen voor de jeugd
hoeft naar mijn mening
niet gestimuleerd te worden!
Maar óns ‘volg’spel is een
onschuldig spel, niet ge-

vaarlijk nog verslavend.
Ook bij dit spel was een
zeer geoefende speler betrokken. Toeval of niet
maar ook hier was het cijfer ‘eight’ het winnende getal. Behalve uw correspondent en Ruud waren alle
anderen al van het bord
gegooid. Uw correspondent mocht in zijn laatste
beurt – met een nagenoeg
niet in te halen achterstand
- een poging wagen om
het Ruud moeilijk te maken. Ik richtte mijn pijl dus
op het onderste rondje van
de –in-een-‘eight’vorm –
gedraaid ijzerdraadje. En
zoals ik dat al eens eerder
deed, was dat een voltreffer! Vol trots en zelfvertrouwen nam ik plaats
‘achter’ de bar om van
daaruit mijn winst te gaan
vieren. Maar wat die exvoorzitter me vorige keer
ook al flikte gooide hij (ook
in zijn laatste worp) in datzelfde ‘eight-gaatje’. Wederom voor mij een nipt
verlies hoewel ik eigenlijk
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maar één gerichte worp
nodig had terwijl Ruud hier
uiteindelijk 6 beurten, dat
zijn 18 worpen (!), voor nodig had.
Tijd voor 3e ronde. Nu waren diverse tafels bezet.
‘De Natte Rikkers’ en ‘de
All Riskers’ hadden zich
gegroepeerd.
De Riktafel was ruim bezet. Zowel Ruud, Deany,
Gert, Peter en Ton schoven aan. Jaarlijks is dit een
vaste samenstelling waarbij hetzelfde ‘deck’ rikkaarten (sindsdien niet
meer gebruikt) uit
de la gehaald
werd. De laatste
slag van vorig jaar
was zelfs nog terug te halen! Een
vijftal
spelers
waarbij er steeds
één inschoof. En
ook hier was sprake van ‘volgen’
want er zat er
steeds een opvolgend stil.
Niet alleen vanwege de
druk bezette tafel (Rikken
doe je met 4) besloot ik me
terug te trekken. Ik moest
immers ook nog de andere
veldslagen als correspondent verslaan. Daarbij
houd ik eigenlijk ook niet
zo van spelletjes met een
jongensnaam , dus dat
kwam goed uit.
Hoewel zeer bedreven in
het rikspel begaf ook Canto zich liever aan de kant-
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lijn. Zo, kon hij op overzichtelijke wijze en onnavolgbare wijsheid zijn commentaar vellen op het spel
en spelers . Deze positie
noemen we in het vervolg
niet meer de kantlijn, zijlijn,
of langs-de-lijn maar de
‘cantolijn’.
Later betrad
ook Mark de spelkantine
om vervolgens aan dit ‘inschuif-en-volg rikspel’ deel
te nemen. Met de toeschouwers aan de Cantolijn meegerekend was deze
tafel nu bezet met ‘eight’
man.

plaatste (zelfs de voorzitter
een groter glas serveerde)
was het dochter Mandy die
haar moeder graag wilde
ondersteunen als assistent
barkeepster. Maar zij had
nog niet echt kennisgenomen van de regels bij de
combinatie van bier en rikken (of een willekeurig ander spel met kaarten). Onwetend plaatste zij de natte glazen koud op de riktafel. “Een doodzonde!. Rikken met natte kaarten is
not done”, wist Ton op een
minder tactvolle doch
rechtvaardige manier te melden,
waarbij Mandy in
haar wiek schoot
en de voorzitter
sommeerde, om
bij een herhaalde
opmerking de kantine te verlaten.

Aan het begin van het spel
zat iedereen nog recht aan
tafel maar naarmate het
spel vorderde schoof men
steeds verder onder uit.
Het leek erop of dat men
het ‘volgen en inschuiven’
niet meer rechtsom wilde
doen maar onder de tafel
door. Het rijkelijk vloeiend
bier was hier vermoedelijk
de oorzaak van. Waar eerder Thea ons als ‘dé barkeepster’ netjes en tijdig
ons bier op de viltjes

Intussen probeerde Duiking Deany
zich een weg te
banen onder de tafel door,
dit in het kader van ´volgen
en inschuiven´. Per abuis
sloeg hier het noodlot toe.
Een vol glas bier vloeide
over de heilige riktafel. En
Rik was daar niet blij mee,
dachten we. Het was nog
geen 2 minuten later toen
´de Cantolijn´ voorbij kwam
met een nieuw blad bier.
Daar ik net met mijn aantekeningen bezig was en de
hoge Cantolijn links voorbij
kwam, gebeurde het on

vermijdelijke. Ik als links’handige’ correspondent
stootte mijn geleende BICpen tegen een van de eight
glazen. Een lichte touché,
maar wederom een nip(t)
verlies (van mijn biertje)!
Ik besloot dit rondje bier
over te slaan en verder
droog door te schrijven.
Maar niet voor lang. Buiten

spelletje mee te doen. Er
werd ‘gepast’ maar ook
‘gerikt’ door Ruud. Ik vond
dat ik maar eens een keer
van Ruud moest winnen
en besloot ‘beter te rikken’
zoals dat in de wereld van
Rik wordt genoemd. In de
Hartes nog wel. Dit was
mijn eerste zege van de
avond. Op je hoogtepunt

de Rikkers heb je namelijk
ook nog ‘de Rokers’. Maar
ja, dat spel mag binnen
niet gespeeld worden.
Gert trok zich even terug
om buiten even van binnen
opgewarmd te worden
door een shaggie. Hij volgde rechtsom de Cantolijn
naar beneden. Het was
een singelwedstrijd zonder
tafel. Wie deze ‘inhaal’wedstrijd gewonnen
heeft weet ik niet.
Intussen had ik me even
nuttig gemaakt om als
stand-in van shaggie Gert
plaats te nemen en een

moet je stoppen dus
maakte ik weer plaats voor
shaggie Gert en stond zo
weer aan de Cantolijn.
Het is me verder nog duidelijk geworden dat ook bij
dit spel sprake kan zijn van
spelbederf of gemeen
spel. Peter de Grote, (vernoemd naar de Russische
Tsaar die zich al op 17 jarige leeftijd wist te ontdoen
van zijn tegenstanders en
waarna alleen hij zou bepalen hoe Rusland bestuurd zou worden), heeft
namelijk de instelling om
nagenoeg altijd te rikken,

hoe slecht de kaarten ook
zijn. Zijn motto is: “liever
een maat naaien, dan het
risico nemen door niet
meegevraagd te worden”.
Niet erg sociaal en wellicht
zelfs wat egoïstisch maar
wel effectief. Peter won die
avond een smak geld en
kon zo zijn schulden bij
Thea van de afgelopen
maanden makkelijk terugbetalen.
Inmiddels waren RIEN en
Marlène aan de pooltafel
aan het worstelen met keu
en krijt. In mijn rechterooghoek was het al opgevallen dat ze al langer bezig
waren en dat er nog steeds
een volle tafel met gekleurde ballen op het groen laken lagen. Zij waren bezig
met een avondvullend programma voor maar één
euro en een snicker. Wat
zij niet wisten is dat de ballen een voor een in de gaten moesten en niet, zoals
zij het spel interpreteerde,
dat de ballen zo lang mogelijk in het spel moesten
blijven en dus de gaten
moesten ontwijken! Hoe
dan ook, RIEN had gewonnen want Marlène had de
‘eight’-bal in de pocket gestoten. De overige ballen
hadden ze overigens netjes weer teruggelegd in de
uitsparing daar waar ze
ook uitgekomen waren!
In mijn linkerooghoek zag
ik nog een stel (Marije en
vRIENd) bezig bij het dart
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bord. Of zij wisten waar ze
mee bezig waren kon ik
niet helemaal volgen. Dit
lag niet aan hen, maar zo
nu en dan heb ik een luioog.
Op riktafel 2 waren inmiddels 4 andere ‘All Riskers’
in een vurige strijd verwikkeld. Een ware veldslag die
ik vanaf boven gadesloeg.
Ook hier was Bas de exbarkeeper niet te verslaan.
Hij dobbelde letterlijk en figuurlijk zijn concurrenten
Martijn, Tamara en vRIENd
van tafel. Schoonzus in
spé Tamara, was als eerste van tafel geveegd. Tamara kon wat minder tegen
haar verlies en besloot de
sluizen open te gooien
waarbij 3 continenten met

bier bezet werden. Net als
haar zus hield ze zich dus
niet aan de etiquette van
het spel met kaarten. Ook
hier zijn natte kaarten not
done.
De laatste ronde: nogmaals een dartspel. Nu
was het type spel 1001.
Handicap was terugtellen
tot nul. Er werden 2 koppeltjes gemaakt. Martijn en
uw correspondent tegen
de voorzitters van de afgelopen ruim 10 jaar. The
best of five. Het ging gelijk
op. Een ieder had een keer
een game van 1001 dubbel
uitgegooid. Het verloop
van de vijfde set is me ontschoten. Ongetwijfeld hebben we deze verloren door
een ‘double eight’.

Zo rond 2.30 uur was de
avond afgelopen. Vervolgens hebben we gezamenlijk gedoucht - zoals
gebruikelijk na een inspannende wedstrijd - en gingen we weer fris en fruitig
huiswaarts.
Dertig gamers en niet gamers op een doordeweekse niet-badminton speelavond, een geweldige
deelname. “Gezelligheid “
was Troef deze avond! Tot
volgend jaar.
Uw correspondent ter
plaatse, D’n Ekker, Beek
en Donk, Roger van
Lieshout

De komende verjaardagen
15-jan

Eline Buijssen

7-feb

Ilona Snijders

17-jan

Lisa van Vijfeijken

10-feb

Kim Steegs

21-jan

Margo van de Rijt

11-feb

Paul van der Vegt

29-jan

Tiny Verbrugge

18-feb

Pleunie Verbon

29-jan

Thea van de Boogaard

20-feb

Quinty Zwolle

31-jan

Pleun Lahaije

1-feb

Hein van Vijfeijken

21-feb

Theo Mouris

23-feb

Inge van Lieshout

25-feb

Tamara Kluytmans

2-feb

Tim Lahaije

25-feb

Lieke Verschuren

3-feb

Maridy Daems

26-feb

Marja Bouw

3-feb

Maarten Maas

26-feb

Sandra Driessens

5-feb

Kelly de Louw

28-feb

Theo van Vijfeijken

Gefeliciteerd, allemaal
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Later zul je zeggen.....
Het was donderdagochtend 29 december, vandaag is het zover. De hele
week heb ik ernaar toe geleefd. Na wat tegensputteren van mijn wederhelft,
heeft hij er toch vrede mee
dat ik mee doe. Het begint
al een beetje te kriebelen
in mijn buik. Ik vind het
toch wel spannend, maar
ook leuk. Deze dag moet
goed gepland worden,
want om 18:15 uur begint
het. Nog wat boodschappen doen, kinderen naar
de BSO brengen. Manlief
en ik gaan samen een
nieuwe tent kopen, daarna
de kinderen ophalen en op
tijd het eten op tafel zien te
krijgen.
Nou, dat laatste zou niet
gelukt zijn als mijn manneke het eten niet had klaargemaakt, want tussen al
die druk, druk, druk momenten vond ik de tijd om
te ontspannen; een beetje
te veel ontspanning, totale

ontspanning met de ogen
dicht. O piep, kinderen halen op de BSO, ik ga maar
even te voet, het is toch
droog, kom je bij de BSO
buiten kun je door de regen terug naar huis; kwart
voor zes aan tafel en om
vijf over zes heel snel een
toetje naar binnen werken.
Wat bier in de fietstas,
zakken chips in mijn
mandje en dan wachten
tot die vent van mij de laptop vrijgeeft. Ja, eerst nog
even een back-up draaien,

voor het geval dat…. (had
dat eerder gedaan!)
Hup, laptop in de laptoptas, tas op de rug en fietsen maar. Maar wat is
Beek en Donk ’s avonds
toch eng donker. Geen
lantaarnpaal die het doet
in de Pater Vogelsstraat,
Irisstraat en op de Nassaustraat. Dan maar iets
harder trappen, dat houdt
de eventuele boeven wel
op afstand. Ik ben iets te
laat, ben ik de laatste? Is
er nog een plakje voor mij?
Als het nu maar lukt om
een verbinding met Internet te krijgen. Twee weken
geleden bij mijn moeder
was het ook gelukt, zou
het nu ook lukken. Spannend?
Er was nog één plekje vrij
aan de tafel. Daar kon mijn
laptop nog wel staan.
Naast Bas en tegenover
Bas en schuin tegenover
Bas. Hoe moest het ook al
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weer? Nee, ik ga het niet
vragen, ik kan het zelf. (ik
lijk wel een peuter) Hé, is
er een pincode of een sleutel. Er is een sleutel. De
eerste keer ging het fout,
en nu. Rustig blijven, gewoon opnieuw beginnen.
Ja, het is gelukt. Om iets
na half zeven komt Tom
met een boekwerk binnen.
Uit een tas die hij bij had,
kwam een cassette bandje, een kerstbrood, een
flesje cola en een zakje
chips. Wat moeten we daar
nu mee? Het boek wordt uit
elkaar gehaald en onder
de armen verdeeld. De rest
van de spullen, op het
bandje na, hebben de hele
avond op tafel gelegen.
Samen met Tom begin ik
aan de bladzijden die ons
zijn aangereikt. De Duitstalige benamingen van vlees
en waar zitten deze dan
aan het rund. Ja, plaatje
zoeken en klaar. Hoe noem
je het snel afkoelen van
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glas? Hoe wordt het in dunne laagjes uitrollen van
deeg genoemd? Intussen
hoor ik heel veel vragen
door de kamer en keuken
gaan. Peter komt langs
met foto’s, weet iemand
waar dit beeld staat? Achter mij zijn Dick en Paul en
anderen bezig om raadsels
op te lossen. Ook Ruud
heeft er één ontcijferd.
Toen bleek er ook nog iemand vragen te moeten
gaan beantwoorden bij
Zaal Dave vd Burgt. Cultuur vragen: wie heeft er

veel verstand van cultuur?
Ja, niemand natuurlijk. Ik
krijg uiteindelijk de meerkeuzen vragen lijst overhandigd en mag naar
Dave. Ruud, Roger en Bas
gaan een poging doen om
met de auto een route te
rijden. De route staat op
het cassette bandje maar
hoe krijgen we de tekst van
het bandje in de auto. Ahh,
via de telefoon. Dick blijft
met zijn telefoon bij de
cassetterecorder en Ruud
zet zijn telefoon op de
speaker in de auto. Nou,
die waren snel terug. Zijn
jullie al klaar jongens. Nee,
dit gaat niet werken, we
gaan het anders doen.
Dick heeft de hele tekst op
papier gezet. Tegen de tijd
dat Ruud, Roger en Bas
zover waren om te vertrekken wat het voor mij ook
tijd om naar Dave te gaan.
Oja, kijk jij meteen ook
naar de bordjes bij het biljart? Oké, doe ik. Voor de
zekerheid schrijf ik het nog
even op. Zeef als ik ben,
zou ik dat gewoon verge-

ten. Als ik buiten kom,
komt er heel wat uit de
lucht vallen. Het is maar
een klein stukje fietsen
maar ik was behoorlijk nat
en het was nog steeds pikkie donker. Het was wel
leuk om te zien dat ik niet
de enige was, haha. Er
waren erbij die waren nog
natter als ik. Mijn antwoordblad was
ook een beetje
nat geworden
waardoor ik het
voorzichtig
moest hanteren
wilde ik het niet
scheuren. Om
klokslag 20:30
uur gingen de
deuren van de
zaal dicht. De
presentatie
werd opgestart
en kregen we te
horen dat we
mochten beginnen aan de inburgeringstest. 35 vragen die te maken hadden met onze
waarden en normen; onze
cultuur dus. Dat was wel

eens even iets anders dan
ik had verwacht. Ik zat te
denken aan schilderijen,
toneelstukken, musea en
dergelijke. Dit was een
makkie!! Na ongeveer vijftien minuten was het gedaan. Gelukkig was het
droog, maar nog steeds
was het aardedonker.
Terug in de keuken aan de

laptoptafel kon ik niets
doen. Ik had geen laptop
meer, hij was inmiddels in
gebruik genomen door
twee charmante dames
waarvan ik de namen niet
ken maar de gezichten
wel. Het was drukker dan
toen ik weg ging.
Er waren nog wel enkele
bladzijden van het boek
die rondslingerden op de
tafel. Witte vakjes waar
nog niemand iets in geschreven had en waarvan
ook niemand wist wat erin
moest komen te staan.

Ton en Peter zijn in de
auto gesprongen om nog
enkele vakjes te vullen. Dit
was een vruchtbare reis.
Er waren weer enkele vakjes gevuld.
Intussen was Marlie bezig
om alle bladzijden van het
boek weer te verzamelen.
Ze roept dat ze bladzijde
17 nog mist. Ik roep terug
dat die nog
bij mij ligt en
nog
niet
klaar
is.
Rond 23:00
uur werd alles weer ingebonden en
werden alle
lege vakjes
professioneel
door
Tom gevuld.
Hij was dan
ook degene
die het mocht
wegbrengen.
Na nog het
een en ander te hebben
opgeruimd ging ieder zijn
weg. De meeste ging nog
even naar de afterparty.
Anderen gingen gewoon
naar huis.
Toen ik naar huis fietste
dacht ik: wat is het toch
een gezellig clubje waar
leden maar ook niet-leden
samen tijd vrijmaken om
aan dit soort activiteiten
mee te doen.
Kwizut!
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
De Minimiks van januari
1987, een clubblad van 48
pagina’s, begon met de
nieuwjaarswens van de
nieuwe voorzitter: Joop
Kerkhof. Meteen kwam
aan de orde dat er een
aantal vrijwilligers nodig
waren, met name een seniorencompetitieleider. Ook
de jeugdafdeling kon weer
wat vrijwilligers gebruiken.
Een opvallende verandering bij de competitieverslagen: de persoonlijke resultaten werden niet meer
vermeld, het bleef bij een
(kort) verslag van de wedstrijden. Wel een standenlijst van de acht Mixedteams, waarbij Mixed 1 in
de overgangsklasse speelde, Mixed 2 en 3 in de eerste klasse, Mixed 4 en 5 in
de tweede en Mixed 6 in
de derde klasse. Mixed 7
en 8 waren ondergebracht
in de vierde klasse. De
meeste teams waren middenmoters, helaas voor
Mixed 6, na vijf wedstrijden
nog geen enkel punt. Marjan vd Wildenberg en Marion vd Boogaard deelden
de eerste plaats bij de beste competitiespelers, Ruud
Fransen had de leiding bij
de heren. Bij de jeugd waren het Marcella Vereijken
en Rob Slaets die de lijsten
aanvoerden.
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Frans v d Waardenburg
was de gastschrijver van
de maand, zijn onderwerp
was: ‘Dromen”.
Hij eindigde zijn verhaal
met: Besef dat je dromen
niet kunt afdoen met fantasie die nergens toe leidt!
Integendeel: de droomwereld heeft je meer te zeggen dan je ooit zult vermoeden…

De voorzitter ( ook oud
HBB voorzitter) stuurde
een brief naar de HBB om
in het vervolg wat soepeler
om te gaan met bondskaarten op toernooien.
Toen waren de regels nog
streng, geen bondskaart,
geen toernooi. Ook kwam
er een uitleg over de term:
beste verliezer. Dat was
nog best ingewikkeld.
Verder in de Minimiks, een

zes pagina’s lang verhaal
over de jeugdcompetitie
en een jaaroverzicht (door
RIEN) over de Minimiks
van 1986.
Geri stopte met de jeugdtraining en dat maakte ze
zelf bekend in de “pupillenhoek”. (Een week zou tien
dagen moeten hebben!)
De feestcommissie was
weer begonnen aan de
voorbereiding van Carnaval, zowel in de zaal als in
de kantine. Andre vd Putten maakte hiervoor een
prachtige affiche.
Verder nog en aantal artikelen over sportblessures
en een verhaal over het
jeugdtoernooi in Meyel in
een steen koude sporthal
van BC Boemerang. De
verwarming was uitgevallen en het vroor toen tien
graden. Prijzen o.m. voor
Arne vd Wijdeven, Ton
Slaets, Monika Sonneveldt
en Rob Slaets.
Tot slot; Even lachen!
In een trein gaat een dronken man tegenover een
vrouw zitten. De man kijkt
de vrouw aan en zegt:
“ Mens, wat ben jij ontzettend lelijk!” Waarop de
vrouw zegt: “Maar jij bent
dronken!” “Kan wel zijn” ,
zegt de man, “maar dat is
morgen weer over!”

Oudjaarsreceptie als afsluiting van het jubileumjaar
- een kort verslag en een terugblik Vrijwel niemand zal het ontgaan zijn. Op vrijdag 30 december jl. was er in de kantine
zowel voor de jeugd als de senioren een oudjaarsreceptie georganiseerd. De laatste
activiteit van een geweldig jubileumjaar. De Jubileum Commissie kan gaan uitrusten
maar blikt voldaan terug op het afgelopen jaar.
Zo’n twee jaar geleden
heeft zich op de voor Mixed
zo gebruikelijke manier
zeer spontaan een commissie gevormd die erg
veel zin had om het aankomende jubileumjaar in goede banen te gaan leiden.
Onder leiding van Mark
van der Aa, die de voorzittershamer zwaaide, gingen
Wendy Verbrugge, Ruud
van Kilsdonk, Claudia Krone, Ruud Fransen en Ton
Slaets aan de slag om een
programma op te tuigen
voor het 50-jarig jubileum
van onze vereniging.

Nog voorafgaand aan
2011 werd tijdens de Algemene Leden Vergadering
2010 het jubileumshirt gepresenteerd. Tijdens de
clubkampioenschappen
vond het shirt dan ook gretig aftrek en het afgelopen
jaar hebben we zowel d’n
Ekker als de Cityhal regelmatig mooi blauw zien
kleuren. De kerstgroet
stond ook in het teken van
het jubileum. Wie anders
dan onze Jan (Driessens,
red.) had veel tijd en energie gestoken in een fantastische jaaragenda. De
sportkleding was gere-

geld, de data stonden gepland, kortom: het jubileumjaar kon beginnen!
Dat een goede voorbereiding het halve werk is
bleek wel tijdens de opening van het jaar. Op een
zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie kwamen de
bezoekers niets tekort.
Van een mooie fotopresentatie via een taart naar
een heerlijk buffet. Alles
was geregeld.
Een week later was de
jeugd aan de beurt. En
hoe. Een geweldig leuk circus sierde de sporthal. En
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het mooiste van alles was
dat de kinderen zelf de artiesten waren. De hele dag
werd er hard gewerkt en ’s
middags werden de acts
voor het toegestroomde
publiek opgevoerd.
Terug van weggeweest:
Carnaval bij BC Mixed. In
de zaal waren allerlei leuke spellen opgebouwd en

de jeugd, die ondanks de
carnaval en vakantie in
grote getalen aanwezig
waren, hebben zich uit
kunnen leven tijdens ‘jeu
de badminton’, de kop van
jut (maar dan met foto’s
van jeugdbegeleiders) en
diverse recordpogingen.
Nieuw in het assortiment:
het nachttoernooi. Vooraf
was de organisatie enigszins onzeker over de interesse, achteraf bleek dit
meer dan onterecht. Wat
een enthousiasme onder
de leden. De toernooicommissie had diverse spelvormen bedacht om voor
zoveel mogelijk afwisseling te zorgen tijdens de

18

nacht. Tussen de wedstrijden door werd er in de kantine een quiz gespeeld om
iedereen wakker en scherp
te houden. En in de ochtend werden de deelnemers en toeschouwers (die
ook de hele nacht aanwezig waren!) nog getrakteerd op een lekker ontbijtje. Veel gehoord: ‘dit is
voor herhaling vatbaar.’

sen, red.) en Ton (toen nog
voorzitter in spé Slaets,
red.) naar de studio van
Radio Kontakt. Ze waren
uitgenodigd om tijdens een
live-uitzending van 1 uur
vanalles te komen vertellen over het jubileum. Bij
terugkomst sloten ze aan
bij de pimpelende menigte.
Met de vakantie in het
vooruitzicht was de Jubile-

Na een paar maanden van
betrekkelijke rust werd in
mei een wandeltocht voor
het hele gezin georganiseerd. De eerste buitenactiviteit en het weer was ons
gelukkig goed gezind (hoewel dat eerder die week
nog anders leek te zijn). Je
krijgt wat je verdient zullen
we maar zeggen. Een wandeltocht door een deel van
het prachtige Beek en
Donk bracht de enthousiaste deelnemers over paden en velden terug naar
speelveld ‘De Ratel’. Daar
had de Jubileum Commissie het tentenkamp opgeslagen. Tussen de bedrijven door gingen Ruud
(toen nog voorzitter Fran-

um Commissie al druk bezig met de voorbereidingen voor de nazomer activiteiten. Want direct na de
schoolvakantie ging het
weer los. De jeugd was op
het geweldige evenemententerrein van de familie
Van der Vegt uitgenodigd
voor een heuse zeskamp.
’s Ochtends werden de
jongste telgen nog gescheiden van de ouderen,
maar ’s middags ging alles
door elkaar aan de schuif,
glij, sping, rol etc. Ook nu
was het weer fantastisch.
Weliswaar niet zoveel zon,
maar wel warm. Een goede combinatie met water…
De avond was voor de senioren. Ter gelegenheid

van het jubileum was de
BAC-becue omgedoopt tot
Mixed Grill. Die naam was
meteen ingeburgerd en
zien we de komende jaren
zeker nog terug. Met op de
achtergrond prachtige stapelwolken gemixed met
lichtflitsen en onweersgerommel beleefden de aanwezigen een heerlijke
avond in tropische sferen.
Het traditionele tafelvoetbalspel draaide weer overuren, er werd geschilderd,
de Mixed-Manager werd
geboren en de familie Van
der Vegt was weer erg
gastvrij (zoals gebruikelijk).
De jubileumuitgave van de
feestavond werd gehouden in zaal De Tapperij. De
laatste keer dat Ruud als
voorzitter het feest mocht
openen, dat deed hij dan
ook met verve. Naast de
traditionele
onderdelen
werd in verband met het jubileum een leuk spel gespeeld. Personen die andere personen of badmintonattributen moesten uitbeelden en tijdig moesten
reageren op de verteller

van het verhaal…je moet
erbij geweest zijn. Een lekker buffet, mooie prijzen,
swingen op de vloer. Het
was kei skon. We mochten
zelfs een nieuw kindje aan
onze digitale familie toevoegen: @BCMixed, de
officiële Twitter-account
van onze vereniging. Voor
velen nog onbekend, maar
dat gaat veranderen.
Na de voorzitterswissel tijdens de Algemene Ledenvergadering waren de
clubkampioenschappen
en de expositie over 50
jaar BC Mixed de eerste
officiële handelingen van
Ton als voorzitter. De clubkampioenschappen waren
weer een geweldige happening. Het blijft toch iedere keer een prachtig gezicht om de jeugd en de
senioren gedurende twee
dagen samen in de zaal te
zien strijden om de eer en
de glorie. En dan de expositie. De gemeente Laarbeek in de personen van
burgemeester
Hans
Ubachs, wethouder Joan
Briels en wethouder Frans

van Zeeland waren afgereisd naar onze kantine
om op zaterdag om 10.30u
de expositie over 50 jaar
BC Mixed officieel te komen openen. Een hele eer
die wat mij betreft volledig
te beurt viel aan Jan Driessens en zijn organisatiecomité. In de vergaderzaal
naast de kantine stond een
prachtige collectie foto’s,
bekers, boeken, minimiksen, etc tentoongesteld
voor iedereen die interesse had. En dat waren er
veel. Een van de oprichters, Joop Kerkhof, was
ook aanwezig waardoor op
die dag een prachtig beeld
van alle ere-voorzitters en
ere-leden op de gevoelige
plaat kon worden vastgelegd. Hulde aan de organisatoren.
Wat vliegt een jaar dan
snel voorbij (voor de Jubileum Commissie twee
jaar). Afgelopen 30 december 2011 vond de afsluiting van het jubileumjaar plaatst in de kantine.
De jeugd werd getrakteerd
op drinken en een oliebol,

19

kregen een mooie fotopresentatie te zien over het
afgelopen jaar en als herinnering mochten ze nog een
bidon met mixed-logo mee
naar huis nemen. Maar niet
voordat Jan (ja daar is ie
weer Driessens, red.) in het
zonnetje was gezet. Jan
neemt namelijk na bijna 44
jaar afscheid als vrijwilliger.
Van de jeugd ontving hij
daarom een oorkonde, een
medaille en een gouden
shuttle. De Jeugd Commissie had nog een zeer mooi
fotoboek voor hem in petto
en als klap op de vuurpijl
kwam wethouder Joan
Briels ook nog de Vrijwilligerspenning van de ge-

meente Laarbeek overhandigen. De club had Jan
hiervoor voorgedragen om
hem te bedanken voor zijn
tomeloze inzet. Hij neemt
dan wel officieel afscheid,
maar we hopen toch zeker
nog wel eens een beroep
op hem te kunnen doen.
De senioren sloten het jubileumjaar ’s avonds af met
een toast op het afgelopen
jaar, een heerlijk buffet, afscheid van Jan en RIEN
als redacteuren van de Minimiks, afscheid van Bas
als barman, een mooi fotoboek voor de helpers van
Jan voor, tijdens en na de
expositie en een lekker
pilske (of iets anders nats).

De Jubileum Commissie
bedankt iedereen die ons
het afgelopen jaar heeft
meegeholpen om dit jaar
tot een groot succes te
maken. Wij vonden het
een zeer geslaagd jaar en
we hebben alles met veel
plezier georganiseerd. De
financiele steun van de diverse sponsoren was natuurlijk zeer welkom en is
dan ook enorm gewaardeerd. Op naar het volgende jubileum, maar
eerst een zeer mooi
2012!!!
Mark, Ruud(je), Wendy,
Ruud, Claudia en Ton

HBB SENIORENKAMPIOENSCHAPPEN
Zondag 4 maart 2012 wordt dit toernooi gespeeld. Je kunt
je inschrijven in de onderdelen heren- of damesenkel en
heren- of damesdubbel.
Er wordt in vier klassen gespeeld:
1 (A-B), 2 (C-D), 3 (E-F), 4 (G-H).
Er wordt gespeeld volgens een Zwitsers systeem, dus er
zijn geen afvallers.
Kosten: één onderdeel €5,50, twee onderdelen €9,00
Inschrijven kan t/m 15 februari via mail:
G.H.M.Zogchel1950@kpnmail.nl of
ghmzogchel@wanadoo.nl, ovv van onderdeel en partner
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Digitaal interview met Tonny Snijders
Naar aanleiding van het 25 jarig lidmaatschap van Tonny bij BC Mixed hieronder
een aantal relevante vragen over zijn carriere bij onze vereniging.
1.
Wie
ben
je?
Waar woon je? Kinderen? Huisdieren? etc.
Mijn naam is Tonny Snijders, geboren 11 juli 1961
(dus net zo oud als BC
Mixed ), woon in mijn geboorteplaats
Gemert,
werkzaam als Managing
Director van Interfocos UK
bij Interfocos BV te Bladel;
dè fabrikant van Barbas &
Bellfires hout- en gas haarden en kachels, ouder van
Ilona en Kristel, gescheiden/single, geen huisdieren. Hobby’s: muziek, badminton, Ajax, Premier
League en overige teams
in de Eredivisie behalve …!
(een team met 2 sterren en
komt uit een stad in de
buurt van Beek en Donk),
Engeland, en natuurlijk
mijn beide (soms erg ) puberende kinderen.

dus dat werd ook lastig op
een gegeven moment!

2.
Hoe ben je met
badminton in aanraking
gekomen?
Via Albertje Maas uit Gemert die me destijds samen met Arno Verhofstad
een keer mee heeft genomen naar BC Mixed; daarvoor 16 jaren volleybal gespeeld bij Were Di in Gemert; maar de gemiddelde
lengte nam in de jaren toe

samen met Arno Verhofstad een keer mee heeft
genomen naar BC Mixed

3.
Hoe ben je bij
BC Mixed terecht gekomen?
Idem; via Albertje Maas uit
Gemert die me destijds

4.
Wat heb je voor
vrijwilligersfuncties bekleed bij BC Mixed?
Bij BC Mixed de competitiecommissie en coach van
jeugdteams waar Ilona en
Kristel
spelen/speelden.
Daarnaast buiten de club
een zevental jaren bij de

HBB als lid van de BCS
5.
Wat is voor jou
het hoogtepunt en wat
het dieptepunt in de afgelopen 25 jaar?
Het hoogtepunt is het afgelopen jubileumjaar waar
ontzettend veel tijd en
energie is ingestoken door
een groot aantal mensen;
er zijn weinig verenigingen, zowel binnen als buiten het badmintongebeuren, die een dergelijke organisatiegraad hebben en
waarbij alle dingen tot in
de perfectie zijn geregeld!
Daarbij nog opgemerkt de
extra aandacht voor de
jeugd die uiteindelijk de
basis vormt voor de toekomst van de club.
Voor mij was het dieptepunt de enorme scheldpartijen tijdens een vergadering waar (te) fel werd
gediscussieerd over de
teamsamenstelling van het
komende seizoen in het
zaaltje naast de kantine
(volgens mij ruim 12 jaren
geleden). Toen had iedereen nog – direct – inspraak
in de teamsamenstelling.
6.
Vind je het ook
zo erg voor Johan
Cruijff?

21

Onze Johan gaat Ajax weer terug
brengen naar het niveau waar we al
jaren thuishoren als meest succesvolle club van Nederland! Een typisch
voorbeeld waar de voetbalcultuur
botst met de bedrijfscultuur;
een
situatie
waarbij de nog
levende geest
van onze Johan
zowel
binnen
als buiten de
club aanwezig
is en blijft. Wij
horen uiteraard
alleen het topje
van de “voetbal-ijsberg” dus
het is moeilijk
oordelen. Maar
zoals ik altijd
zeg : “ook al
winnen we niet,
dan winnen we
toch”…..op naar
de 4e ster ! of
we wachten dat
er meer teams
komen met 3 sterren, maar dat duurt
nog zóó ontzettend lang.
7.
Wat spreekt je aan bij BC
Mixed?
De betrokkenheid van de vereniging
bij de (individuele) leden zowel binnen
als buiten het badmintongebeuren.
8.
Welke dingen zou je bij BC
Mixed graag anders zien?
Helemaal niets……..standaard antwoord maar ja, het is niet anders
9.
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Wat werd er ook weer ge-

zongen achter de baan als jij aan het
spelen was in het herenteam?
Geen enkel idee…….totaal vergeten! Ik
vond het zo ontzettend leuk dat ik speciaal voor de laatste wedstrijd, waarin
we kampioen
werden, vanuit
Zeewolde (vakantie)
naar
Helmond
kwam om die
wedstrijd
te
spelen.
10.
Wat
zou je nog
willen toevoegen als afsluiting van dit
interview?
Ik hoop nog jaren badminton
te spelen bij
BC Mixed en
zal mijn best
doen om nog
meer punten te
halen
voor
Ruud, Roger
en Gert!

Voor u gelezen op het gastenboek
Ton – in de kantine
De afsluiting van het jubileumjaar is in volle gang.
Het buffet is voor-treffelijk.
Genieten maar...
JubileumCommissie
Vanavond is tijdens de
afsluiting van het jubileumjaar de Vrijwilligerspenning
van de gemeente Laarbeek
uitgereikt
aan
Jan
Driessens. In het bijzijn
van ruim 80 jeugd en
senioren
leden
reikte
Wethouder Joan Briels de
penning uit.
Wij zijn als vereniging trots
op
zo’n
geweldige
vrijwilliger.
Namens de vereniging
Ton.
Ruud
Jan, nogmaals gefeliciteerd
met
je
welverdiende
onderscheiding.
Anja,
Rieky en Betsie, bedankt
voor het lekkere buffet.
Alle anderen, bedankt voor
de gezelligheid.
Mascha
Jan, gefeliciteerd met je
welverdiende versierselen,
de vrijwilligerspenning is
erg mooi, net als de
gouden shuttle. Het was
weer een oergezellige
avond (+ deel van de
nacht)
gisteren.
Jubileumcommissie, BAC,
Anja, Rieky en Betsie
bedankt voor alle goede
zorgen.
De champagne en de olie-

bollen waren lekker, het
buffet ook.
Allemaal een fijne jaarwisseling!
Dick – Beek en Donk
PS Ton, hoe is het
afgelopen
met
die
Limburgse spijkerbroek ;)?
Ton – Happy New Year
Wij wensen iedereen een
heel mooi, gezond en
sportief 2012. Monika,
Ton, Anne en Robin. En
een nieuwjaarspoot van
Hobke en Jodie.
Inge – Jinan, China
hoi, vanuit China de beste
wensen voor 2012! op
naar weer een sportief
jaar. .hier is het helder en
fris weer. ik lees graag de
wedstrijd-verslagen van
volgende week op het
gastenboek. veel succes!
groeten Inge
Tonny Snijders – Gemert
Ik wens iedereen een
gelukkig, sportief maar
vooral gezond 2012 toe !
Ook namens Ilona en
Kristel
Anita de Jong
Wij wensen iedereen een
gezond, gelukkig, liefdevol
en sportief 2012
Theo, Anita en Yvonne
Anja
Ook van mij voor iedereen
de allerbeste wensen ,en
een sportief en zeker
gezond 2012.

Ruud – thuis
Wij wensen ook iedereen
een fantastisch, sportief
en gezond 2012!!!!
Marlie, Ruud, Bas en Lieke
Ruud
BC
Mixed
heeft
meegedaan aan de 1e
editie van kwizut in beek
en donk. Tijdens een heel
gezellige avond gisteren
werden
de
winnaars
bekend gemaakt. Hoewel
we niet hebben gewonnen
zijn we toch heel erg netjes
als 10e van de 86 teams
geëindigd. Kei goed dus.
Ton
En het was ook kei gezellig,
super goeie band, lekker
druk. Op naar volgend
jaar. Tom en Dick bedankt
voor het regelen. Marlie en
Ruud bedankt voor de
accom-modatie. Volgend
jaar bij ons!
Dick
Het waren twee heel erg
geslaagde avonden waar
de gezelligheid vanaf
spatten, dus dan is het ook
hartstikke leuk om dat te
regelen.
Ook hartstikke leuk dat we
de locatie voor Kwizut
2012 ook alweer weten, de
datum
is
weer
29
december (een zaterdag
:)).
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Receptie Prins Luuk XL
Hadden we al een heuse
ridder bij onze club sinds
2001, hebben we er sinds
kort binnen ons gilde van
vrijwilligers ook nog een
prins bij gekregen.
Dit jaar namelijk is DirkJan Spierings (vader van
Gijs, Tessa en Nol en
teambegeleider van Mixed
1 en 2) door de Teugelders
van Ganzendonck gekroond tot prins Luuk XL,
heerser over Ganzendonk.
Daarnaast zit er sinds dit
jaar ook een lid van Mixed
bij het gekleed gevolg,
oftewel de raad van elf, en
dat is niemand minder als
Deany Muller. Deany is
toch altijd alle dagen aanwezig tijdens de carnaval
dus waarom dan niet in
een officiële rol zal hij gedacht hebben.
Op 8 januari 2012 was er
bij zaal van de Burgt een
receptie om de nieuwe
prins te huldigen. Namens
Mixed mochten we daarbij
natuurlijk niet ontbreken.
Wendy Verbrugge had
geregeld dat er enkele
spelers van Mixed 1 aanwezig waren, namelijk
Jeroen Lutterman, Kim
Steegs en Evi van Rixtel.
Verder namens het bestuur
Gert en Stan, namens de
vrienden van Mixed Tom
(of Fons), als collega-
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teambegeleider Roger en
ondergetekende, omdat hij
elk excuus aanpakt om
een pilsje te pakken.
Het was erg leuk om eens
zo’n receptie mee te maken. Eerst mochten de hofdames een hand geven
aan de prins en zijn prin-

ses, daarna de kapel en
het boerenbruidspaar. Wij
waren inmiddels in de rij
gaan staan om Luuk XL (hij
is inderdaad best groot) te
feliciteren en hem een fantastische tijd toe te wensen.
Daarna hebben we een
statafel
(raar
woord)
gezocht, enkele euro’s
gelapt en met een pilsje in
de hand alles eens goed
bekeken. De ene na de
andere prins kwam van
heinde en verre met zijn
gevolg voorbij. Daarbij
meerdere optredens van
dansmariekes, zeer verschillend in omvang en
leeftijd, maar steeds met

groot enthousiasme.
Op het eind van de receptie
werd het feest ruw verstoord door de binnenkomst van enkele Arabische terroristen. Zij kwamen met mitrailleurs binnen geschoten en eisten
de microfoon op. Deze terroristen bleken prinsen te
zijn uit een of ander oliestaatje en zij waren het er
totaal niet mee eens dat in
Beek en Donk zomaar een
“gewone” tuinder prins kon
worden. Een schande
vonden ze het en als dit
door zou gaan ging men
de gehele carnaval terroriseren! Nadat we van de
eerste schrik waren bijgekomen viel het ons op dat
prins el achmed bin nogma
maze wel erg veel op onze
eigen Maarten Maas leek
die de kersverse XL-prins
terug wilde pakken voor
diens optreden tijdens zijn
receptie enkele jaren geleden.
Alles bij elkaar was het
een
zeer
geslaagde
receptie en wens ik DirkJan en Emmie alias Prins
Luuk XL en zijn prinses
nogmaals veel plezier toe
tijdens de carnaval!
Ruud Fransen

Tuintip van Mark VAN DER mAAnd
Koud hè? Is wat de meeste mensen in de winter zeggen als ze van
buiten af komen.
Maar kun je het je nog herinneren wanneer je dit voor het laatst hebt
gezegd?
In September kreeg onze winterkoninkje Piet Paulusma het op zijn
heupen, hij mocht dan eindelijk weer over de winter beginnen.
SBS 6 om tien uur avonds een paar blije mensen die populier bij onze
Piet gaan staan om vervolgens aan het eind gezamenlijk het belachelijke
woord “oant moarn” uit te gaan liggen kramen. Sorry voor de echte fan
van onze Piet, deze man kun /mag je toch niet serieus nemen!!!
En al helemaal niet als hij over een horror winter gaat beginnen. Heel
het land is in rep en roer door deze belachelijke uitspraak.
Winterbanden in September al niet meer aan te slepen, hoveniers die
om de haverklap telefoons krijgen omdat de tuinen winterklaar gemaakt
moeten worden en dan nog het ergste van alles; er wordt weer over
een Elfstedentocht gepraat.
Inmiddels is het half Januari en er wordt lichte nachtvorst voorspeld en
ja hoor, ik hoor de meeste mensen alweer denken: ‘het kan nog altijd’.
Nou vooruit, jullie hebben gelijk, maar neem van mij aan, het gaat niet
meer gebeuren!
Nee Piet, nogmaals, ik kan jou niet serieus nemen met de door jou
voorspelde horrorwinter.
Piet scheer je weg , SBS6 haal hem van de buis, weg met de deze man!
Nu genoeg over onze Piet! Er zijn natuurlijk belangrijkere zaken. Wat kan
ik rond deze tijd met mijn tuin doen? Goede vraag hoor ik jullie al
zeggen. Bij dezen een paar tips voor de maand februari.
1.
Strooi kalk over het gras. (kalk neutraliseert de bodem zodat je
minder mosvorming krijgt)
2.
Vooruit, mocht het dan toch gaan vriezen. Loop niet over een
bevroren gazon, dit om beschadiging te voorkomen.
3.
Voor de vissen, mocht het gaan vriezen, zorg er dan voor dat de
vissen zuurstof krijgen en houd een gedeelte van de vijver ijsvrij.
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In Memoriam: Joke
Op 9 januari hebben we
afscheid moeten nemen
van
Joke
van
den
Wildenberg – van Bussel.
Joke is op 4 januari, op
haar verjaardag, in alle rust
overleden. Ze had een
jarenlange strijd gevoerd
tegen haar ziekte, maar

Toen Joke nog actief lid
was van Mixed, heeft ze
een keer meegedaan met
het Heiakker-toernooi. Ze
vond het heel gezellig,
maar eigenlijk was er niks
aan, want ze kon niet winnen. Na die dag heeft ze
ook gezegd: ik doe nooit

gedaan.

haar lichaam was nu echt
op.

meer mee met een badmintontoernooi.

kwam kijken, nog even bij
‘ons Leonie’ langs.

Velen van ons kennen
Joke, omdat zij jaren achter
de bar stond in Sportcafé
D’n Ekker. Dit deed ze
samen met haar eerste
man Frans. Met name Joke
was zeer betrokken bij alle
verenigingen die in D’n
Ekker sporten. Na het
overlijden van Frans is er
een relatie ontstaan tussen
Joke en Wim, later zijn ze
ook getrouwd.

Joke en Wim wilden samen
gaan genieten. Reizen
maken, uitstapjes en nog
veel meer. Dit is mede de
reden geweest dat Joke
afscheid heeft genomen
van Sportcafé D’n Ekker.
En genoten heeft ze, samen met Wim. Vol enthousiasme vertelde ze in
de sporthal, als ze kwam
kijken, waar ze waren
geweest of wat ze hadden

Joke was een lieve,
zorgzame vrouw die altijd
probeerde
om
voor
iedereen klaar te staan.
Laten we allemaal de
woorden van Joke ter
harte nemen:
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Joke heeft ook genoten
van haar kleinkinderen.
Oppassen en dan van
alles doen met ze, kijken
bij de zwemles en als ze
even kon ging ze, op vrijdag als ze in de sporthal

Lieve mensen, ben er voor
elkaar en denk aan mij
terug met een glimlach.

Jaaroverzicht BC Mixed 2011
Januari
Op 7 januari wordt tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst
het jubileumjaar geopend
voor de senioren, ook worden Jan en RIEN in de
bloemetjes gezet vanwege
het dertigjarig bestaan van
het clubblad de Minimiks
en gaat de nieuwe website
de lucht in. 11 januari is de
oprichtingsdag van Mixed,
in het gastenboek wordt
daar extra aandacht aan
besteed. Op 17 januari
wordt het jubileumjaar voor
de jeugd geopend door het
uitvoeren van een circusvoorstelling door de jeugdleden. Op 21 januari was
het de beurt aan de redactie om feest te vieren;
het jubileum clubblad wordt
uitgegeven met de originele rode kaft zoals dertig
jaar geleden.

het verkleed spelen van
spellen. Het jubileum
nachttoernooi heeft zo’n
45 deelnemers, inclusief
introducés en oud-leden.
Op 30 maart wordt Mixed
4 kampioen van de HBB.
Er is al enkele maanden
lang geen recreantentraining en het is erg rustig in
de zaal.
April
Op de kaderavond wordt
Jan Driessens tot Mixedvrijwilliger van 2011 benoemd. Deze onderscheiding zal vanaf nu de naam
‘Jan Driessens vrijwilligersaward’ genoemd worden. Op 17 april wor-den
de jeugdteams Mixed 3 en

7 kampioen. Bas organiseert spontaan een muziekquiz in de kantine aan
de bar. Op 21 april wordt
het seniorenteam Mixed 5
kampioen. Er gaat een
spaaractie van Jan Linders
van start waar Mixed aan
meedoet om de jeugd te
steunen. Op de laatste
vrijdag van april organiseert Thea een toernooitje
en neemt ze afscheid als
trainster.
Mei
Er vindt in de kantine een
bijeenkomst plaats tussen
de huidige en de nieuwe
redactie van de Minimiks.
De jubileumwandeltocht
houdt het droog en er doen

Februari
Op 6 februari wordt jeugdteam Mixed 10 kampioen
in de pupillenklasse van de
HBB. De drukker van de
Minimiks stopt met drukken
en er wordt uitgeweken
naar een drukker in AarleRixtel.
Maart
Op 2 maart spelen alle 7
seniorenteams van Mixed
competitie, een uniek feit.
Op 4 maart viert de jeugd
van Mixed carnaval door
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zo’n 60 mensen aan mee.
Eind mei is Mixed in groten
getale aanwezig bij de huldiging van de jeugdkampioenen. Mixed wint de
HBB-sportiviteitsbeker
2010-2011. De vrijdag na
Hemelvaart is een rij banen genoeg en in de kantine is het nog minder druk.
Juni & juli
De laatste clubavond van
Mixed is op 8 juli er wordt
erg gezellig afgesloten.
Daarna vakantie.
Augustus
Op 26 augustus opent de
sporthal haar deuren weer,
er worden kinderen gevraagd want de wachtlijst
is leeg.
September
De barbecue wordt omgedoopt tot Mixed-grill en
verloopt erg gezellig. De
jeugd heeft ook een leuke
(jubileum)dag.
Oktober
De eerste activiteit buiten
de vrijdagavond in oktober
is de feestavond.
Ondanks het uitblijven van
reacties in het gastenboek
blijkt het toch een geslaagde avond. Op de
ledenvergadering vertrekt
Ruud als voorzitter en
wordt tot erevoorzitter van
Mixed
benoemd.
Ton
neemt zijn taak over en
Stan treedt toe als vijfde
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bestuurslid.
November
Op 3 november wordt het
bouwbord onthuld voor de
bouw van de nieuwe
sporthal.
Tijdens de clubkampioenschappen wordt een expositie gehouden over 50
jaar Mixed waarvan Jan de
kartrekker is. Deze expositie wordt geopend door
de burgemeester en wethouders van de gemeente
Laarbeek.
December
Thea neemt de plaats over
van Bas achter de bar, de
Zwarte Pieten-Avond vindt
plaats in de zaal voor de
jeugd. Het laatste clubblad
van het jaar wordt gepubliceerd en is daarmee tevens het laatste clubblad
van de redactie (Jan en
RIEN). Traditioneel wordt
de sportzaal omgebouwd

voor de Kerstshow van de
Rollerclub, Mixed heeft
een alternatieve avond in
de vorm van een spelletjesavond. Op 30 december wordt het jubileumjaar afgesloten. Jan
wordt benoemd in de orde
van de gouden shuttle,
omdat hij stopt met zijn
werkzaamheden
voor
Mixed. Namens het college
van burgemeester en wethouders wordt hij door
wethouder
Briels
tot
vrijwilliger van Laarbeek
benoemd. Ex-barman Bas
en de helpers bij de opbouw van de expositie
worden bedankt. En ook
de vertrokken redactieleden Jan en RIEN worden
nog eens in de bloemetjes
gezet voor hun inzet bij het
30 jarig bestaan van het
clubblad. Het jubileumjaar
wordt met een hapje en
drankje gezellig afgesloten.

Bekendmaking winnaars Kwizut
Nu zou ik, net als in het ED,
mezelf eraf kunnen maken
met 3 regels tekst. Maar
degene die me beter kennen, weten dat dat niet
gaat gebeuren.
Het begon allemaal met de
mededeling op donderdag
29 december 2011 dat er
op 14 januari een prijsuitreiking zou zijn. Waar,
hoe, wat en hoe laat was
toen bij mij nog niet
duidelijk. Maar waar een
feestje is, wil ik ook wel
zijn.
Het begon allemaal met
een mailtje op 9 januari
0:00 uur. Hoe krijg je het
voor elkaar Dick, ga toch
gewoon op tijd slapen man.
Of ik wilde doorgeven of ik
mee wilde naar de uitslag
van Kwizut. Na heel kort
overleg met manlief, mijn
besluit stond al vast, heb ik
teruggemaild: Ik ben erbij!!!
Vrijdagavond 13 januari
ben ik alvast een beetje
begonnen met indrinken.
Eerst in de kantine een
paar biertjes en daarna bij
Thuis nog een paar. Na
een avond/nacht van te
weinig slapen en te veel
bier en hele zware zaterdag, was ik toch bijna op
de afgesproken tijd bij ’t
Anker. Na het eerste pilsje
ging het al weer een heel

stuk beter met me, na het
tweede, derde enz. nog
beter.
Al snel kwam er iemand
de feestavond openen, ik
meen dat het Ties was. Op
twee grote schermen in de
zaal kwamen alle namen
van de teams te staan.

Iedere minuut zou er een
team afvallen, zij hadden
niet
gewonnen.
Alle
aanwezigen staarden vol
aandacht naar het scherm
waardoor de geweldige
band ‘De Helden’ die daar
stond te spelen tegen
lange nekken aan stond te
kijken. Na de eerste pauze
stond BC Mixed nog
steeds op het scherm en
het duurde tenslotte tot
22:35 uur dat ons team
afviel.
Ahhhhhh,
wat
jammer. Waren we nu
10de geworden of 11de.
Ties had gezegd dat de
teams in willekeurige
volgorde afvielen maar

was dat wel zo? We
werden nog een tijdje in
spanning gehouden.
Toen de laatste 4 teams
nog op het scherm
stonden,
stopte
het
aftellen. Eerst werd de
nummer twee bekend
gemaakt,
daarna
de
nummer drie. Ook de rode
lantaarndragers werden
vernoemd
maar
de
uiteindelijke winnaar was
het team van Nummerke 3.
Hierna
werd
ranglijst
vrijgegeven. BC Mixed is
op een heel verdienstelijke
10de plaats geëindigd. We
hebben bewust een paar
vragen fout beantwoord
want ja, je moet nooit de
eerste
editie
meteen
winnen, want anders heb
je geen uitdaging in de
volgende edities.
Om 01:00 uur was het
feestje afgelopen maar het
was nog te vroeg om naar
huis te gaan. Na nog een
afzakkertje bij Café Thuis
was het inmiddels al weer
heel vroeg voor ik naar
huis ging. De volgende
dag had ik weer! een
geweldige kater. Ben ik
hier dan echt te oud voor
geworden of is dit één van
die weekenden waar je
jezelf gewoon laat gaan?
Angela
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Seniorencompetitie
Mixed 4 (van Arne)
Zo, ik heb precies 25 minuten om dit stukje te schrijven want dan komt mijn
trein aan in Eindhoven.
Heb een lange vlucht vanuit Seattle achter de rug.
Daar had ik dit stukje ook
mooi in kunnen schrijven
eigenlijk. Helaas heb ik
mijn tijd verprutst met het
kijken van waaaaaardeloze
films. The Green Lantern?
Manmanman als er een
Nobelprijs voor slechte
films bestond...
Gauw over iets anders
gaan nadenken.
Badminton? Ja dat lijkt me
wel wat. De streekderby
tegen Ganzeveer. Eindstand 4-4. Damn einde
verklapt. Maar in tegenstelling tot eerder genoemde
film is hier de hele wedstrijd
beter dan enkel het einde.
Bij de Green Lantern is het
omgekeerde het geval. Oh
wat was ik gelukkig toen
de film helemaal was
afgelopen. Ik had m
natuurlijk gewoon uit kunnen zetten. Maar dat doe
je bij een badmintonwedstrijd ook niet. Dus....
We hadden vandaag 23
uitvallers en 2 invallers.
DoRIEN en Dick waren de
gelukkige laatstgenoemden. Onder de ongelukkige
eerstgenoemden
vielen
Marije (moest haar haar
borstelen), Roger (in zijn
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vingers gesneden bij het
kaarten, Ruud (al een flink
aantal jaren op dezelfde
dag een verjaardag van
zoonlief), dn Deem (gebeten door een potje tijgerbalsem). Tijgerbalsem wordt
gemaakt van oorsmeer
van een tijger. Duur spul.
Wat heet duur? Ontzettend
duur spul. Niet omdat het
zo zeldzaam is hoor.
Welnee, er zijn genoeg
tijgers. Reden voor de
hoge kostprijs is, omdat er
bijna niemand is die het
durft te oogsten. Canto
had pas nog een vrachtwagen vol van dat goedje
in de sloot gereden. Hij had
bij wordfeud 30 punten
gelegd. 30 punten, game
over. Tenminste bij het
badminton. Bij 30 punten
wordt niet meer verlengd.
Helaas is de vrachtwagen
van Quantro dat wel.
Gevolg? Natte achterband.
Wat een klets zeg. Ik heb
nog 10 minuten (ben net bij
Best).
Ik denk dat ik maar eens
wat bochtjes ga afsnijden
in dit stukje, want anders
haal ik het niet.
Marlies en ondergetekende
speelden de wedstrijd van
ons/hun leven. Goeiedag
wat
een
prachtig
badminton.
Er
werd
gesmashed,
gedoken,
gedropt (niet in de bossen),
en het werd een heel span-

nende 3-setter met 3 keer
de uitslag 29-30.
Tenminste op de baan
naast ons. Wij verloren
gewoon kansloos in 2 sets.
Martijn en Ilse (of Karlijn).
Nee het was Karlijn. Hoe
dan ook, winst.
Herendubbel van de redactiemannen werd een
redelijk eenvoudige partij
voor de mixers. Vooral
door sterk coachen van
Dickmans. De damesdubbel werd een echte walkover. En dat zonder zebrapad in de buurt.
Om een lange enkelreeks
kort te maken (want ik rijd
nu door Eindhoven Beukenlaan). De singles werden verdeeld. De dames
wonnen en de heren niet.
Zo klaar. Precies op tijd.
Dames en heren, we naderen station Eindhoven.
Vergeet bij het verlaten
van de trein uw badmintonspullen niet. Huh??
Mixed 5
Gisteravond heeft Mixed 5
een dikke 7-1 winst
geboekt op phoenix.
De mixpartijen werden
tegelijk gespeeld en zowel
DoRIEN en Ruud als Tim
en Yvonne hadden geen
pro-bleem met de tegenstanders.
Ook de de dubbels werden
tegelijk gespeeld. DoRIEN

en Yvonne hadden geen
kind aan de dames van
Phoenix. Tim en Ruud
had-den meer moeite,
maar wisten in een spannende driesetter toch te
winnen.
Vervolgens mocht Ruud
aan zijn single beginnen.
Ook dat werd een driesetter
waarin
Ruud
(helemaal kapot) tot aan
het
spreekwoordelijke
gaatje moest gaan en in de
verlenging van de derde
set aan het langste eind
trok. 5-0 dus en de winst
binnen. DoRIEN moest
aan-treden tegen een van
de sterkste dames van
onze klasse, speelde een
prima partij, maar de dame
van Phoenix had een net
iets betere avond en
alweer in drie sets ging de
winst deze keer helaas
naar Phoenix.
Intussen was Tim aan zijn
single begonnen en ondanks wat trainingsachterstand speelde Tim een
prima partij met alleen in
de tweede set een dipje.
Winst dus in alweer drie
sets. Als laatste mocht ons
Yvon nog de eindscore op
het bord zetten. In een
zeer solide gespeelde partij liet ze de tegenstandster
kansloos, 7-1 dus.
Tot morgen,
Gert(teller
chauffeur)

en

prive

Mixed 1 (van Noortje)
Mixed 1 heeft de eerste
glansrijke 8-0 van het
seizoen
binnengehaald
tegen Sm. Bruang. Leuke
en sportieve wedstrijd,
met een prachtig schaaltje
als beloning na afloop...
Mixed 2 (van Ruud(je))
M2 heeft na een nodig
gevecht
verloren
van
ganzeveer. Het inzetten
van twee Aarlese Mixedleden had geen effect.
Toch leuke partijen. En
dank aan onze invallers.
Gr m2
Mixed 7 (van Anja)
Mixed 7 - Gemert 8
De 1e GD Anja en Tonny
werd meteen een driesetter, maar wel voor Mixed.
Betsie en Peter hadden
maar 2 sets nodig om te
winnen. De HD Peter en
Tonny, werd verloren in
drie sets, De DD Tine en
Anja, dat was een eitje.
dus de tussenstand was
3-1 voor Mixed, De single
van Tonny ging naar
Gemert, Betsie en Tine
haden
het
heel
gemakkelijk, ze won-nen
alletwee en we dach-ten
op tijd klaar te zijn, maar
nee! Peter ging weer eens
voor een driesetter, maar
ook voor Mixed, dus 6-2
voor ons!
Mixed 6 (van Angela)
Mixed 6 mocht de eerste

wedstrijd van de tweede
helft van de competitie
gaan spelen. De eerste
wedstrijd tegen Mierlo 4
was een gelijke strijd. Nou
ja, niet helemaal gelijk.
Wel in cijfers (4-4), maar in
ervaring liepen we een
heel eind achter. Het was
namelijk de eerste wedstrijd die Gijs, Fabian en
Anniek speelden in de
seniorencompetitie.
De spanning was om te
snijden.
Nu ongeveer drie maanden later, kon de jeugd
bewijzen dat ze sprongen
vooruit zijn gegaan. En dat
bewijs hebben ze ook
geleverd. De wedstrijd
werd gewonnen met 7-1.
Er waren wel enige veranderingen ten opzichte
van de vorige wedstrijd:
Fabian en Anniek spelen
nu de tweede gemengd
dubbel en Angela en
Maarten de eerste. De rest
van de partijen is hetzelfde
gebleven.
Werden er in de eerste
ontmoeting nog drie driesetters gespeeld en twee
gewonnen, werd er nu één
driesetter gespeeld en
gewonnen.
Maar nu de wedstrijd zelf.
Anniek zit in haar toetsweek en wilde graag op tijd
naar huis om nog te
kunnen studeren.
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Zij en Fabian mochten dan
ook het spits afbijten. Zij
hadden geen moeite met
hun tegenstanders Eric en
Annemarie. Met 21-7 en
21-15 werd de partij
gewonnen. Om de dame
van Mierlo rust te geven
werd niet meteen de
damesdubbel
gespeeld
maar eerst de andere gemengd dubbel. Angela en
Maarten mochten het opnemen tegen Bram en
Christel. In de eerste set is
het nog even spannend
geweest, maar met 21-19
en 21-13 werd de partij
door Mixed gewonnen.
Nadat de tegenstandster
van Anniek voor de singel
voldoende was uitgerust
werd aan die partij
begonnen. Bijna gelijktijdig
werd op de wisselbaan de
heren dubbel gespeeld.
Anniek won haar singel
vrij eenvoudig met 21-13
en 21-6. De heren hadden
iets meer moeite, zij begonnen aan hun tweede
set, toen de damesdubbel
werd aangevangen. En de
damesdubbel was al klaar,
voordat de heren klaar waren. 21-7 en 21-5 voor
Anniek en Angela. De
heren wonnen in drie sets:
13-21, 21-10 en 21-13.
Zo, Anniek was klaar en
kon achter de boeken.
Peter kwam zijn dochter
ophalen en was helaas al
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te laat om haar ook nog te
kunnen zien spelen. Na
afscheid genomen te hebben van Anniek kon de
single van Angela worden
gespeeld. Ook dit was een
makkie: 21-7 en 21-6. Nu
de herensingle partijen
nog, druk was er niet, want
we hadden al gewonnen,
de tussenstand was 6-0
voor Mixed 6. Gijs mocht
als eerste zijn kunsten
vertonen. Mede door een
service die niet diep
genoeg kwam, had hij problemen met het opvangen
van de service-return. In
de tweede set was de
service wel dieper maar
Gijs was niet opgewassen
tegen het geweld van zijn
tegenstander. Gijs kwam
niet verder dan 13-21 en
14-21. Toen mocht Fabian
zijn kunsten vertonen.
Fabian had geen problemen met zijn linkshandige tegenstander. Mede
ook door persoonlijke fouten van Eric kon Fabian de
wedstrijd winnen met 21-16
en 21-13.
Het resultaat van deze
wedstrijd belooft wat voor
de rest van de tweede helft
van de competitie.
Mixed 8 (van Toon Slaets)
Mixed8 - Hanevoet8
Annie,Dora,Martin,Theo
en Toon. Anita nog steeds
niet helemaal fit en lover
Theo speelt alleen op

zondag en donderdag
wegens verplichtingen elders.
Het GD met Dora en Toon
verliep vrij vlot, dit was
danken aan de zeer matige
Hanevoetdame die er weinig van bakte en waar
Dora en Toon goed gebruik
van maakten.De heer kon
niet in het spel komen en
daarom ging de partij naar
Mixed met 21-12 21-9.
Het tweede GD met Annie
en Theo verliep in het begin goed, doch langzaam
werd de tegenpartij sterker
en trok de partij naar zich
toe met 14-21 14-21.
Daar we zagen dat de
Hanevoetdames niet al te
sterk waren, gingen we er
vanuit dat de Mixeddames
drie
partijen
konden
winnen een DD en ieder
een DE.
Daardoor was het HD een
sleutelpartij, Martin en
Toon konden echter de tegenstanders niet in verlegenheid brengen. Het was
eerder andersom; de partij
was voor Hanevoet 13-21
10-21
Nu het DD, Annie en Dora
konden zich naar hartenlust uitleven het is mooi om
te zien hoe twee oma’s de
jeugd nog een lesje kan
leren met 21-7 en 21-17
gaat de partij naar Mixed.

Het HE was voor Martin,
dat hij een zeer sterke
tegenstander kreeg, wisten
we.
De
partij
werd
gedomineerd door de
Hanevoeter en Martin
deed echter wat hij kon en
dat is te prijzen. De partij
was voor Hanevoet met
8-21 en 6-21.
Nu het DE van Annie, onze
Annie is al maanden in
zeer goede vorm (volgens
Annie ligt dit aan hullien
Toon), ook nu liet Annie er
geen gras over groeien
pakt de partij met 21-9 en
21-5.
Dora laat zich in het DE
ook niet onbetuigd de laatste maanden en ook nu
ging ze voortvarend van
start,de eerste set winst

met 21-6, in de tweede
nog een schepje erbovenop en wint met 21-3.
De stand is nu Mixed 4 en
Hanevoet 3, dus de laatste
partij het HE met Theo zou
of winst of gelijkspel opleveren. De tegenstander
van Theo ook niet meer de
jongste (69 jaar) werkte
echter niet mee hij wint de
partij met 6-21 en 11-21.
Daarom een gelijkspel
waar iedereen mee kon
leven, daarna nog een
schaaltje, een drankje en
dan huiswaarts houdoe.
Mixed 7 (weer van Anja)
Mixed 7 heeft gisteren ook
gespeeld tegen Dommelen 3.
De twee GD werden
zonder moeite gewonnen

door Tine en Tonny, 2x 2111 en Betsie en Peter, met
21-4 en 21-10. De HD,
Tonny en Jan, werd 21-12
en 21-14. Die was ook
binnen, dus 3-0 voor
Mixed. De DD, Tine en
Anja ,die hadden wat meer
tegenstand, dat werd een
driesetter; 21-19, 14-21,
21-15, dus 4-0.
De HE door Peter en Jan
werden ook gewonnen,
Jan maakte het wel
spannend in de 1ste set;
22-20 en 21-14. Peter had
het een stuk makkelijker;
21-13 21-12.
De DE door Betsie en
Anja. Betsie won met 21-9
21-14, en ik (Anja red.)
verloor mijn singel , de
dame was toch sterker dan
ik , maar de stand was
toch 7-1 voor Mixed.

Volg BC Mixed op
Facebook via
www.facebook.
com/
bcmixed of via
Twitter
@BCMixed
45
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Uitslagen, Programma & Percentages senioren
Uitslagen December en januari
30-11-2011 Mixed 3 - Con Brio 4
01-12-2011 Mixed 5 - Hanevoet 6
07-12-2011 Mixed 2 - Phoenix 1 		
07-12-2011 Ganzeveer 3 - Mixed 4
08-12-2011 BCV 1 - Mixed 1		
14-12-2011 Mixed 1 - Gemert 1 		
15-12-2011 BCAB 4 - Mixed 7 		
15-12-2011 Eindhoven 4 - Mixed 8
21-12-2011 Mixed 4 - Heeze 1 		
21-12-2011 Mixed 7 - Dommelen 3
21-12-2011 Mixed 8 - Hanevoet 8
22-12-2011 Mixed 6 - Dommelen 2
11-01-2012 Mixed 2 - Fair Play 1
11-01-2012 Sm Bruang 2 - Mixed 3
11-01-2012 Mixed 6 - Mierlo 4 		
18-01-2012 Sm Bruang 1 - Mixed 1
18-01-2012 Mixed 2 - Ganzeveer 1
18-01-2012 Phoenix 4 - Mixed 5
18-01-2012 Mixed 7 - Gemert 8 		
19-01-2012 Someren 2 - Mixed 8

Komende wedstrijden

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

25-01-2012 Mixed 1 - Gemert 2
25-01-2012 Mixed 2 - Mierlo 1
25-01-2012 Phoenix 2 - Mixed 3
29-01-2012 Mixed 8 - Boemerang 3
01-02-2012 Rijtven 1 - Mixed 7
01-02-2012 Mixed 8 - Heiakker 3
02-02-2012 Mixed 5 - Heiakker 1
02-02-2012 Never Down 2 - Mixed 6
08-02-2012 Mixed 3 - Ganzeveer 2
09-02-2012 Mixed 4 - Mierlo 2
15-02-2012 Ganzeveer 8 - Mixed 8
16-02-2012 BC Bakel 1 - Mixed 1
16-02-2012 Hanevoet 1 - Mixed 2
23-02-2012 Hanevoet 4 - Mixed 4
23-02-2012 Gemert 4 - Mixed 5
29-02-2012 Brabantia 2 - Mixed 3

HBB-scoringspercentages
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Heren

Ruud Fransen
Roger van Lieshout
Theo de Jong
Martijn van Oeffel
Deany Muller
Arne vd Wijdeven
Ruud van Kilsdonk
Maarten Maas
Stan vd Heijden
Harrie vd Vegt

7/7 97%
7/8 87%
6/7 85%
6/7 77%
5/6 83%
5/6 80%
12/17 70%
9/13 67%
14/21 64%
11/17 61%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dames
Inge van GRIENsven 8/8
Marlie Fransen
8/9
Anniek van Leuken 16/18
Ellen Kuhn-Manders 8/9
Yvonne Lahaije
10/12
Angela van Gelder 17/21
Annie Boetzkes
12/18
DoRIEN Maas
10/15
Karlijn Lahaije
6/9
11/18
Dora Polman

95%
89%
82%
82%
76%
80%
66%
66%
62%
57%

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 HBBscoringspercentages.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Standen senioren
TOP-klasse			
Nr
Team
Gespeeld
Winst Gelijk Verlies Punten Saldo
1
Con Brio 1
8
8
0
0
16
(57-07)
2
Gemert 1
8
6
1
1
13
(45-19)
3
Mixed 1
8
6
0
2
12
(42-22)
							
Hoofdklasse							
1
Ganzeveer 1
9
7
2
0
16
(47-25)
2
Mierlo 1
8
6
1
1
13
(42-22)
3
Mixed 2
9
5
1
3
11
(45-27)
							
Overgangsklasse II							
1
Boemerang 1
7
5
2
0
12
(38-18)
6
Con Brio 4
6
1
2
3
4
(19-29)
7
Mixed 3
6
0
1
5
1
(13-35)
							
1e klasse II							
1
Mixed 4
6
5
1
0
11
(37-11)
2
Con Brio 7
6
4
1
1
9
(31-17)
3
Eindhoven 1
7
3
1
3
7
(25-31)
							
2e klasse II							
1
SRH 2
5
5
0
0
10
(25-15)
2
Mixed 5
6
5
0
1
10
(34-14)
3
Gemert 4
7
3
2
2
8
(31-25)
							
3e klasse I							
1
Gemert 6
7
6
1
0
13
(41-15)
2
BCAB 5
7
5
1
1
11
(33-23)
3
Mixed 6
7
4
2
1
10
(38-18)
							
3e klasse III							
3
Rijtven 1
6
3
2
1
8
(30-18)
4
Mixed 7
7
3
1
3
7
(29-27)
5
Con Brio 10
6
2
2
2
6
(23-25)
							
4e klasse II							
3
Heiakker 3
7
5
1
1
11
(35-21)
4
Mixed 8
8
3
1
4
7
(30-34)
5
Hanevoet 8
9
2
3
4
7
(34-38)
Volledige standen te vinden via www.bcmixed.nl/competitie of via
www.hbbond.nl/seniorencompetitie2011
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KIDSZONE
Hallo jongens en meisjes!

plezier hebben met het oplossen van
deze puzzels. Ook wordt er nog een
Dit is de eerste Minimiks van het nieuw lid aan jullie voorgesteld.
nieuwe jaar. Een nieuwe Minimiks
samengesteld
door
een
nieuwe Het competitieverslag van Dick over de
redactie.
jeugdcompetitie en de top10 van de
Op pagina 6 stelt het nieuwe beste competitiespelers moeten we
redactieteam zich aan jullie voor.
deze keer helaas missen, deze verhalen
En jawel hoor, je hebt het goed gezien, zul je zeker weer in de volgende
één van onze jeugdbegeleiders zit Minimiks kunnen vinden.
vanaf nu in de redactie.
Dus als jullie een leuk verslag hebben Afgelopen jaar is een jaar geweest met
of iets anders wat misschien leuk is heel veel leuke gebeurtenissen. Ook
voor in ons clubblad, dan kunnen hebben we het jaar met iets heel leuks
jullie dit aan Marlie geven, ook kun je afgesloten. Op 30 december tijdens de
het natuurlijk mailen naar het e-mail afsluiting van ons jubileum jaar
adres van de redactie,
hebben we met z’n allen afscheid
redactie@bcmixed.nl
genomen van onze Jan.
Jan werd door ons in het zonnetje
In deze Minimiks staan al meerdere gezet. Hij kreeg de onderscheiding in
leuke verhaaltjes, geschreven door de orde van de gouden shuttle. Dit
jullie zelf. Zo heeft Lieke Fransen een alles omdat hij 44 jaar lang
stukje geschreven over het afgelopen jeugdbegeleider is geweest.
jubileumjaar en staan er twee leuke Ook kreeg hij van de gemeente
wedstrijdverslagen van Mixed 2 en Laarbeek nog een onderscheiding. De
Mixed 9 in. Verder hebben twee lieve wethouders Joan Briels (vader van
moeders
het
verloop
van
het Merle en Fabian) en Frans van Zeeland
Oliebollentoernooi voor ons op papier waren speciaal gekomen om deze aan
gezet. Dit is al een goed begin voor het hem uit te reiken. Jan werd door hen
nieuwe jaar.
onderscheiden
met
de
Onze complimenten, want met jullie VRIJWILLIGERSPENNING VAN
eigen stukjes wordt deze Kidszone LAARBEEK.
alleen nog maar leuker.
Wij willen Jan nogmaals bedanken
voor de afgelopen 44 jaar.
Verder zul je zien dat we nog een heel
nieuwe pagina hebben en wel een De jeugdcommissie
puzzelpagina. We hopen dat jullie veel
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Een geweldig jaar
Mixed bestond in 2011 50 jaar en dat werd goed gevierd. Voor ons begon
het jubileum jaar op zaterdag 15 januari. We hebben met de hele club een
geweldig circus gemaakt. We mochten leuke kunstjes doen en we hebben
erg veel gelachen met de circusman van Tadaa.
De volgende feestdag was op carnavals vrijdag. In carnavals kleren
mochten we allerlei gekke spelletjes doen.
In mei werden we allemaal uitgenodigd voor een familiedag. Op deze dag
werd er gewandeld. We moesten naar allerlei foto’s zoeken, dit was echt
niet gemakkelijk. Wij liepen met de kinderen van de familie Raaijmakers,
Wieland, van Lieshout en Swinkels. Onze ouders liepen een heel eind
achter ons. Of we deze tocht van onze ouders gewonnen hebben weet ik
niet. Volgens mij is hier nooit een uitslag van bekend gemaakt.
Ook de jeugddag op zaterdag 10 september was heel gezellig. ’s Morgens
kreeg iedereen een appel mee en die moesten we ruilen. Ons slimme
groepje had op het einde een toetsenbord geruild, hierop stonden alle
letters die we nog misten. We kregen lekkere pannenkoeken en ’s middags
hadden we super leuke spellen met super mooi weer.
In november werden de clubkampioenschappen gespeeld. Ook dit was
weer een leuke dag. De expositie was heel mooi. Het was wel grappig om
te zien hoe iedereen er vroeger uitzag, met van die gekke snorretjes.
Tijdens de afsluiting op 30 december kregen we nog een heel mooie bidon
en werd Jan nog eens in het zonnetje gezet.
Dus…….. het was een geweldig jubileumjaar.
Iedereen die hieraan heeft meegeholpen,
bedankt!
Lieke Fransen.

Op de foto zit Lieke niet
links of rechts, maar in
het midden.
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Zoek de verschillen!
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HBB-jeugdkampioenschappen
Zondag 18 maart 2012 wordt dit toernooi gespeeld. Je kunt je
inschrijven in de onderdelen heren- of damesenkel en heren- of
damesdubbel.
Er wordt in leeftijdcategorieën A, B, C en pupillen.
Kosten voor één onderdeel € 5,- en voor twee onderdelen €8,-.

Bakel teamtoernooi
Op Paaszaterdag 7 april 2012 organiseert BC Bakel een
teamtoernooi. De teams bestaat uit minimaal 2 jongens en 2
meisjes en uit maximaal 3 jongens en 3 meisjes.
Er wordt in leeftijdcategorieën A, B, C en pupillen.
Het toernooi kent geen afvallers en duurt van 9.00u tot ongeveer
18.00 uur. Inschrijven kan tot 24 februari en kost €40,- per team.
Lever een enveloppe in bij Marian Spaan vd Wildenberg (of leg
het vrijdag ‘s avonds op de tafel in de sporthal).
Bijzonderheden: iedere speler krijgt een frietje met een snack
vanaf 12.00u
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Gezochte woorden:
BAAN
BAC
BADMINTON
BCMIXED
BEKER
BESTUUR
BOND
CLEAR
CLUB
CLUBBLAD
CLUBKAMPIOEN
COMMISSIE

COMPETITIE
DROPSHOT
DUBBEL
EKKER
EXPOSITIE
FEEST
GASTENBOEK
GRIP
HBB
JEUGD
JUBILEUM
KAMP

KIDSZONE
LEDEN
LIJN
LOB
MINIMIKS
MIXEDGRILL
NACHTTOERNOOI
NET
NETDROP
NETPAAL
OEFENING
PRIJS

PUNT
RACKET
REDACTIE
RETURN
SENIOREN
SERVICE
SET
SHUTTLE
SINGLE
SMASH
SPELER
SPORTHAL

TEAM
TELBOEK
TOSS
TRAINEN
VERLIES
VIJFTIG
VRIENDJESAVOND
WARMINGUP
WEBSITE
WEDSTRIJD
WINST

OPLOSSING: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !
Bovenstaande woorden zijn in alle richtingen in het diagram verborgen. De letters mogen meer
dan eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters vormen, horizontaal, regel voor regel van
boven naar beneden gelezen, een zin. Weet jij welke zin??
Stuur de oplossing samen met de verschillen die je hebt gevonden naar redactie@bcmixed.nl.
Wie weet ben jij de winnaar van een kleine verrassing.
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Huldiging Jan Driessens
Onder valse voorwendselen is Jan op vrijdag 30
december toch op tijd naar
de Sporthal D’n Ekker
gegaan.
Daar
was
iedereen, leden, jeugdleden en ouders, vanaf
19:00 uur van harte welkom
om het jubileumjaar af te
sluiten.
Toen het eenmaal zo laat
was,
hadden
de
jeugdtrainers iets speciaals
in petto voor Jan. Hij had al
wel het een en ander in de
smiezen, want ook zijn
vrouw, zoon en dochter
waren inmiddels aanwezig.
Yvonne vroeg Jan om naar
voren te komen zodat de
jeugd Jan in het zonnetje
kon zetten voor al het
vrijwilligerswerk dat hij
voor de jeugd heeft
gedaan.
Jan ontving een onderscheiding in de ‘Orde van
de Gouden Shuttle’ voor
zijn verdiensten als oprichter van de jeugdcommissie
en jeugdbegeleider van het
eerste uur.
Van Koss kreeg Jan een
medaille, van Brady een
sleutelhanger
en
van
Sanne ontving hij een
oorkonde. De oorkonde
kon
natuurlijk
niet
ontbreken,
want
Jan
maakte altijd voor iedere
gelegenheid de oorkondes

en dus kon deze nu
natuurlijk ook niet ontbreken.
Tenslotte had de Jeugdcommissie nog een leuk
presentje voor Jan. Jan
kreeg een mooi fotoboek
met foto’s van Jan uit al die
jaren dat hij voor de jeugd
heeft klaargestaan.
De jeugdleden kregen

allemaal nog wat drinken
met een oliebol. Maar
hiermee was het nog niet
afgelopen.
Jan werd geïnterviewd
door Radio Kontakt en
dacht dat het vooral ging
over de voorzitterswisseling bij de vereniging.
Maar toen er al enkele
senioren wilden gaan

omkleden (ik noem geen
namen), kwamen ze weer
snel naar boven. Al snel
werden ze gevolgd door
de voorzitter, de penningmeester maar ook door ….
Wethouder Joan Briels en
Wethouder Frans van
Zeeland. De wethouder
had een mooi praatje
voorbereid en was zeer
animerend.
Jan
werd
nogmaals naar voren
gehaald. Dit keer was het
geen lintje (die heeft hij al),
ook geen penning voor
sportvrijwilliger van het
jaar (die heeft hij ook al).
Dit keer kreeg hij de
onderscheiding
van
‘Vrijwilligerspenning van
het jaar’ van Laarbeek.
Met de mooie woorden,
‘het heeft de Koningin
behaagd’ werd de penning
uitgereikt. En natuurlijk
weer inclusief Oorkonde.
De vrouw van Jan werd
heerlijk in de bloemetjes
gezet.
Hierna
volgde
natuurlijk weer een interview met Radio Kontakt en
ook Jan snapte nu waarom
ook zij erbij waren.
Jan bedankt voor 44 jaar
vrijwilligerswerk bij BC
Mixed.
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Oliebollentoernooi
Is het Phoenix of föhnniks?
Dit heeft ons van ’s
morgens 09.00 uur tot ‘s
avonds 18.00 uur bezig
gehouden!
Blijkt het uiteindelijk föhnniks te zijn. Net als de
oliebollen...
ook
niks.
Vanaf 10.00 uur hunkerden
wij naar de geur van
oliebollen. Maar nee niks.
Echter om pakweg 16.00
uur kwam Novi met de
eerste oliebol naar boven.
Gevolgd door Brady en
toen…
Niks. Oliebollen op!!
Maar geluk boven geluk;
we hadden tien bonnen
over die we vrijdag ´s
avonds bij MIXED in
konden
wisselen.
De
oliebollen
bij
MIXED
kwamen gelukkig zonder
aansprakelijkheid of eigen

risico clausule. Wat een
opluchting.
Föhn-niks en oliebollen
niks. Blijft over het
toernooi.
Voor MIXED deden mee:
P klasse:
BRADY BOTS en NOVI
WIELAND
C klasse:
ANNE SLAETS, ROBIN
SLAETS, CALVIN BOTS
EN MAX WIELAND.
Onze kids speelden de
sterren van de hemel!
Zelfs tegen kinderen die
iets vaker trainen en die bij
de andere bond spelen. Je

Uitslagen

weet wel die andere goeie
bond,
de
NBB.
Maar om een lang verhaal
kort te maken: Föhn-niks
en oliebollen niks maar
véél
prijzen. Een top
toernooi geweest.
Ondanks dat MIXED met 6
deelnemers maar liefst 5
bekers en een medaille
had gewonnen hadden we
de
wisselbeker
niet
gewonnen!
Het was een lange dag
maar wel een hele leuke
dag! Volgend jaar met of
zonder kinderen, wij zijn er
weer bij.
Groetjes Diana & Astrid

Heren Dubbel
BRADY BOTS met inval heer
CALVIN BOTS EN MAX WIELAND
Dames Dubbel
NOVI WIELAND met inval dame
Gemengd Dubbel
ROBIN SLAETS EN MAX WIELAND

2e prijs (P)
1e prijs (C)
4e prijs (P)
1e prijs (P)

bespannen, reparatie
en verkoop van rackets
Theo de Jong
de Hazelaar 23
5741 DR
Beek en Donk
0492 461997
06-39569703
t.jong26@chello.nl
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Verhalen jeugdcompetitie
Verslag mixed 2
De eerste wedstrijd op 15
januari gaat tegen Helden
1, voor de eerste keer
tegen dit team. De eerste
GD wonnen Tessa en
Daan met 30-13. Invalster
Anke en Stan wonnen met
30-19. Vervolgens een 3013 winst voor Daan en
Stan. De DD wonnen onze
dames met 30-18.
De HE werden door Daan
resp. Stan gewonnen met
30-27 en 30-21. Dit keer
iets meer tegenstand.
Tessa’s single eindigde in
een 30-13 winst. De laatste
partij van Anke won ze met
gemak met 30-4, de
Limburgse dame gaf niet
veel
tegenstand.
We
hadden eigenlijk meer
tegenstand verwacht van
Helden. Winst met 8-0.
Wedstrijd 2 is tegen
Gemert 2. Zij hebben een
invalster uit de E-klasse,
en hun andere dame is met
een polsblessure uitgevallen. De DD komt dus te
vervallen. De invalster wil
wel proberen de rest van
de partijtjes te spelen. De
eerste GD eindigt in een
30-17 voor Tessa en Daan.
Gevolgd door de single
van Anke 30-11 voor ons.
De HD wordt verloren met
30-22. Dan volgt de single
van Tessa , 30-15. Stan

verliest zijn single met 1730. Ook Daan moet het
afgeven met22-30. De
heren zijn duidelijk sterker.
De laatste GD van Anke
en
Stan
wordt
nipt
gewonnen met 30-28.
Eindstand 5-3. Voor de
invalster
Susan
van
Gemert 2 een complimentje die speelde toch
maar 4 wedstrijdjes tegen
2 klassen hoger .
Emmie Spierings

Verslag Mixed 9

Hiephiep hoera voor onze
Mixed 9 pupillen.
Vandaag (zondag 15 januari) hebben ze helemaal
zelf hun wedstrijden gedaan. Zelf in de gaten gehouden wie moest spelen.
Zelf op de lijnen en de
spelregels gelet. Zelf alle
wedstrijden geteld.
Begeleiders Remy en
Arne waren enorm trots.
Voor al dat harde werk
hebben ze zeker een fijn
zakje chips verdiend. En
natuurlijk ook gekregen.
Nadat de chipszakjes keurig waren opgeruimd konden onze vRIENdjes weer
aan de 2e wedstrijd van de
dag beginnen.
Maar voordat dit alles gebeurde was er natuurlijk
de eerste wedstrijd. Ik zal
daar zo aan beginnen.

Eerst stellen we ons fijne
teampje eens aan jullie
voor.
In Mixed 9 zitten drie heel
knappe dames.
Ons blonde meiske 1 is
Meike. Meike is de rustige
van het stel. Ze kan enorm
goed badmintonnen. Dat
heeft ze ook aan haar
papa geleerd. Dat is René.
René is de clubkampioen
bij de grote mensen. Dus
Meike heeft dat goed aan
haar papa geleerd.
Blonde dame nummer 2 is
Floor Swinkels. Die heeft
ook
een
papa
die
badmintont. En die papa is
ook heel goed. Floor kan al
heel goed serveren.
En dame nummer drie is
Speedy Novi Gonzalez.
Novi is ontzettend snel. Ze
is misschien niet zo groot
maar ze kan
heeeeeeeeeeeeeeel hard
tegen de shuttle meppen.
Oh ja, Novi haar papa is
ook
een
goede
badmintonner.
En dan onze drie mannen.
Brady Bots, de killer. Brady
heeft al een keer een
racket bijna doormidden
gemept. En weet je wat zo
knap is? Hij heeft met zijn
kapotte racket gewoon
doorgespeeld. En nog
gewonnen ook!
Heer 2 is Koss van de
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Wijdeven. Koss kan altijd
de gekste shuttles terugslaan. Koss gaat ook graag
op de foto. Even poseren
midden in een wedstrijd
vindt hij helemaal niet erg
hoor.
En dan is daar nog Nick
Meulensteen.Nick is wat
rustiger dan die twee
druktemakers (Koss en
Brady). Nick kan de shuttle
net zo snel als een auto
over het net heen loeieren.

goed ons duo speelde.

De meeste van onze
tegenstanders spelen al
een jaartje competitie.
Maar dat vindt ons zestal
helemaal niet erg. Ze
hebben plezier in iedere
wedstrijd en ze willen het
liefste iedere vrije baan op
stormen om eens fijn te
gaan badmintonnen. En ze
zijn goed hoor! Wil je ook
weten waarom? Nou lees
dan maar eens hier
beneden.

Nick is de stille kracht. Hij
kan de shuttle al heel goed
plaatsen op alle plekken bij
de tegenstander. Nou die
had dan ook geen schijn
van kans tegen Nick.

Vandaag speelden Koss
en Meike een ijzersterk
gemengd dubbel. En ze
wonnen het heel knap.
Nick en Floor lieten aan
ons meegereisde publiek
zien dat ze er flink wat van
kunnen. Ze hielden het
harstikke spannend en
wonnen hun partij samen.
Floor speelde ook nog het
damesdubbel. Samen met
zoefzoef
Novi.
De
tegenstanders
werden
helemaal gek van hoe
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Brady en Koss spelen al
bijna een jaar samen een
herendubbel. Nou dat is
wel te zien hoor. Soms
staan ze samen zelfs op
dezelfde plek. Winst na
een spannende wedstrijd.
Meike is altijd heel rustig
en beheerst op de baan.
En daardoor wint ze bijna
al
haar
damesenkels.
Goed joh.

Onze Novi die is zo snel
dat ze soms de shuttle al
bij de tegenstander gaat
ophalen als die nog maar

net op de grond
gekomen. Goed hoor.

is

Brady weet altijd goed hoe
het moet. Zelfs als zijn
tegenstander niet zo goed
kijkt naar in of uit. Maar dat
vindt Brady helemaal niet
erg hoor. Hij wint toch wel.
Oh ja, dat was ik nog bijna
vergeten. We hebben ook
altijd publiek. Grote mensen die speciaal komen
kijken naar onze wedstrijden. Er zijn altijd wel
papa’s en mama’s op de
tribune. Deze keer was er
de mama van Nick met de
hele familie, de papa’s van
Floor en Meike, de mama’s
van Brady, Novi en Floor.
En de papa’s van Novi en
Koss.
Tot de volgende keer. Dan
schrijven we samen weer
een stukje.

Niels
Grasveld
Niels is 6 jaar en zit in groep 3 van basisschool De
Raagten, bij Juf Miranda en Juf Ingrid. Niels heeft nog
een ouder broertje Luuk. Hij is gaan badmintonnen
omdat hij dacht dat hij dat wel leuk zou vinden. Hij vindt
het badmintonnen wel heel leuk en hoopt dat hij tijdens
de training lekker vaak mag over slaan. Naast badminton speelt hij ook voetbal. Bij Sparta’25 speelt hij in F6.

Jeugdcompetitie in cijfers
AB-klasse
3 Phoenix 1
9-12
(42-30)
4 Mixed 1
9-11
(41-31)
5 BCV ‘73 1
10-6
(34-46)
				
C-klasse			
3 Gemert 1
8-10
(35-29)
4 Mixed 2
8-9
(33-31)
5 Brabantia 1 8-8
(38-26)
				
D-klasse
1 Mierlo 2
10-17 (57-22)
2 Mixed 3
8-16
(61-01)
3 Con Brio 3
8-11
(38-26)
5 Phoenix 2
7-3
(17-39)
6 Mixed 4
8-3
(15-49)
7 BCAB 3
9-3
(17-55)		
		
F-klasse
1 Con Brio 6
5-10
(32-08)
2 Mixed 5
5-9
(25-15)
3 Mierlo 4
5-8
(23-17)
4 Ganzeveer 3 7-6
(27-29)
5 Mixed 6
7-3
(19-37)
				
G-klasse
5 Phoenix 5
8-7
(28-36)
6 Mixed 7
8-6
(25-39)
7 Con Brio 9
8-5
(28-36)
				
P-klasse
2 Mierlo 7
13-17 (54-50)
3 Mixed 8
12-13 (53-43)
5 Con Brio 10 14-8
(41-70)
6 Mixed 9
14-2
(29-81)

bron: website HBB

Uitslagen
18-12-2011
Con Brio 1 - Mixed 1
Phoenix 2 - Mixed 3
Mixed 3 - BCV’73 2
Mixed 8 - Mixed 9
BCAB 4 - Mixed 9

7-1
0-8
6-0
6-2
6-0

15-1-2012
Mixed 2 - Helden 1
Mixed 2 - Gemert 1
Mierlo 2 - Mixed 4
Con Brio 3 - Mixed 4
Con Brio 10 - Mixed 8
Mixed 9 - Mierlo 7
Phoenix 6 - Mixed 9

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

Programma

29-1-2012
Ganzeveer 1 - Mixed 1
BCAB 3 - Mixed 4
Con Brio 3 - Mixed 3
Mierlo 3 - BCAB 3
Mixed 4 - Phoenix 2
Phoenix 4 - Mixed 6
Mierlo 4 - Mixed 5
Mixed 5 - Con Brio 6
Mixed 6 - Mierlo 4
5-2-2012
Mixed 1 - BCAB 1
Mixed 2 - Brabantia 2
Mixed 2 - Brabantia 1
Mixed 7 - Mierlo 6
Mixed 7 - Con Brio 9

De volledige stand is terug te vinden op www.hbbond.nl/content/jeudcompetitie-2011.
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“Kom allemaal verkleed!” Diegene die het best
verkleed is, krijgt een leuke prijs!!
Natuurlijk is er deze avond carnavalsmuziek!
Het zal een uur worden dat zooooooooo voorbij is.
Dus tot 17 februari!
		

We zien jullie dan!

Aan de jeugdleden.....
Ik wil de jeugdleden van BC Mixed , de ouders en de begeleiding heel
hartelijk bedanken voor de wel heel speciale onderscheiding die ik bij mijn
afscheid als vrijwilliger van BC Mixed mocht ontvangen. “Onderscheiding
in de orde van de gouden shuttle”. Ik ben er erg trots op.
Ik wil ook iedereen bedanken voor de geweldige tijd, die ik als
jeugdbegeleider heb mogen meemaken. Zonder jullie allemaal was dat niet
mogelijk geweest.
Jan Driessens
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Foto van de maand

De familie Spierings op de receptie van Prins Luuk XL
en een actie van Bas van Lieshout
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Even lachen
Er waren eens een Amerikaan, een Nederlander
en een Belg. De Nederlander, de Belg en de
Amerikaan zaten in de
gevangenis.
De bewaker kwam langs
en vraagt aan de Amerikaan: “hoe hoog kan jij
springen?” De Amerikaan
antwoordt: “1 meter”. Zegt
de bewaker: “Goed zo, jij
krijgt van mij 1 broodje”. De
bewaker gaat naar de
nederlander en vraagt:
“hoe hoog kan jij springen?” Zegt de Nederlander: “2 meter”. De bewaker: “goed zo, nu krijg jij
van mij 2 broodjes”.
Toen dacht de Belg als ik
nou 5 meter zeg, dan krijg
ik mischien wel 5 broodjes.
Toen kwam de bewaker bij
de Belg en vroeg hem:
“hoe hoog kan jij springen?”
zegt de Belg: “5 meter
hoog!!!” De bewaker antwoordt: “SCHIET HEM
DOOD, WANT HIJ KAN
OVER DE MUUR SPRINGEN!!!”
Gek, Niks en Niemand zitten in een boom.Plotseling
valt Niemand er uit. ’Snel,
bel de ziekenwagen’ zei
Niks. Gek belt naar het
ziekenhuis
en
zegt:
“HALLO, IK BEN GEK. IK
BEL VOOR NIKS, WANT
NIEMAND IS UIT DE
BOOM GEVALLEN.
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Er is een nieuwe leraar in
een klas. Hij wil zien of de
kinderen in zichzelf geloven. Daarom gaat hij in de
klas en zegt: “Wie dom is
gaat staan.” Na enkele
minuten.... Tim staat op en
de leraar vraagt: “Denk je
echt dat je dom bent?”
Waarop Tim antwoordt:
“Nee, maar ik vond het zo
zielig dat u de enige was
die staat!”
Jantje loopt langs het huis
van de burgemeester. Hij
spuugt op het raam. De
burgemeester komt naar
buiten en zegt: “Hoe zou je
moeder het vinden als je
op haar ramen spuugt?”
Jantje antwoordt: “knap,
want ik woon in een flat op
de 10de verdieping.”
De directeur stapt de
lawaaierige klas binnen.
Hij wil nu eindelijk die
herrieschoppers
eens
straffen. ‘Geert, wat heb jij
uitgespookt?’ ‘Ik heb krijt
naar het bord gegooid.’
‘Honderd strafregels! En jij
Wim?’ ‘Ik heb een punaise
op de stoel van de meester
gelegd.’ ‘Wat?! Tweehonderd strafregels. En jij,
Peter?’ ‘Ik heb snippers
door het raam gegooid.’
‘Oh nou..., dat valt wel
mee; Maar doe dat nooit
meer!’ Op dat ogenblik
komt er een jongen binnen,

vol blauwe plekken en
schrammen. ‘En wat doe jij
daar?’, vraagt de directeur
boos, ‘Hoe heet jij?’ ‘Swen
Snippers, meneer.
De meester zegt tegen
Jantje: ‘je moet het alfabet
kennen’. Als Jantje thuis
komt vraagt-ie aan zijn
moeder die het eten klaar
aan het maken is : ‘Mam,
kan jij mij het alfabet
leren?’ Zegt zijn moeder:
‘nu even niet schat’. Gaat
hij naar zijn vader die net
een voetbalwedstrijd heeft
gewonnen en vraagt: ‘Pap,
kan jij me het alfabet
leren?’ Zegt zijn vader:
‘Olé olé olé olé’. Gaat hij
naar zijn broertje en
vraagt: ‘Kan jij me het
alfabet leren?’ Zegt zijn
broertje:
‘Superman!!!!!’
Gaat hij naar zijn zusje en
vraagt: ‘Kan jij me het
alfabet leren?’ Zegt zijn
zusje: ‘De barbieclub de
barbieclub.’ De volgende
dag zegt Jantje: ‘Ik weet
het alfabet!’ Zegt zijn
meester: ‘Laat maar horen.’ Zegt Jantje: ‘nu even
niet schat.’ Zegt de meester: ‘Wat bedoel je?’ Zegt
Jantje: ‘Olé olé olé olé!’
Zegt de meester: ‘Wie
denk je wel dat je bent!?’
Zegt Jantje: Superman!!!!!!
Zegt de meester: ‘Uit welke
familie kom je!’ Zegt Jantje:
‘De barbieclub de barbieclub.’

