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De medewerkers aan deze Minimiks:
Ruud Fransen, Ton Slaets, Marian
Spaan, Dick Paulussen, Arne van de
Wijdeven, Gert Lahaije, Anja
Beekmans, Inge van
Griensven
e.a.

Op de voorpagina:

De laatste Minimiks van deze redactie!

Website BC Mixed:
www.bcmixed.nl
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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:
Ricardo Neijts
Yorg Peters

Van SL naar NSL:
Ad Breijnaerts
Marian Muller

Gestopt:

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

107

NSL

8

9

15

Totaal:

52

71

29

42

194

Agenda
16 december: geen badminton i.v.m.
de Rollershow, wel alternatieve avond!
30 december: Sluitingsavond jubileum.

Voor de complete clubkalender: zie de website (homepage - kalender)

Laatste clubblad onder huidige redactie
Bijna 31 jaar geleden schreef ik het

eerste voorwoord voor het clubblad
dat toen nog geen naam had. Het
was het januarinummer van 1981, en
dan Januarie in wrijfletters en met
een foute‘e’. Nu, het laatste voorwoord want Jan en ik stoppen met
het redactiewerk.
In het bijna afgelopen jaar hebben
we in kleine artikeltjes de geschiedenis van de Minimks de revue nog
eens laten passeren. Het waren
mooie jaren waarin de diverse redacties hun kennis en vaardigheden
hebben uitgebreid en waarin vooral
het clubblad is uitgegroeid tot een
soort tijdschrift dat door de leden
positief wordt ervaren. Ik mocht zelf
hiervan de ‘kartrekker’ zijn en heb
dat met veel plezier gedaan.
Er is bij Mixed veel te doen waarover
in het clubblad bericht kan worden
naar de leden. Dat schrijven van artikelen kwam de laatste jaren steeds
vaker op het bordje van de redactie
te liggen. Eigenlijk noodgedwongen
nam de redactie vaak het initiatief
om een verhaal te schrijven. Omdat
Jan niet meer hoefde te werken had
hij meer vrije tijd gekregen en was
het vele reaktiewerk op zich geen
probleem. Ik zelf moest noodgedwongen een stap terug doen. Zo
kwam geleidelijk aan het meeste
werk voor de Minimks op Jan neer.

En dat gaat op een gegeven moment te veel worden. Reden voor
Jan om ermee te stoppen. Ik zelf
kon geen stap voorwaarts maken
en vond het na ruim 30 jaren ook
mooi geweest en een goed moment
om samen met Jan terug te treden.
Er staat een nieuwe redactie klaar
om het roer over te nemen. Zij zullen voorlopig de Minimiks in de huidige verschijningsvorm voortzetten.
Dat zij dat doen is voor ons een
groot compliment, dat er laten eigen
invullingen komen, is logisch.
In dit clubblad de gebruikelijke artikelen en hopelijk is het weer een
clubblad dat met plezier gelezen
wordt.
We wensen de nieuwe redactie veel
succes met het voortzetten en vernieuwen van het clubblad. Verder
bedanken we iedereen die hoe dan
ook in de afgelopen 30 jaar mee
hebben geholpen en hebben meegedacht aan de totstandkoming van
de honderden clubbladen die er
gemaakt zijn.
De huidige redactie treedt terug, de
Minimiks gaat verder.
Het waren 31 mooie jaren.
De redactie,
Jan en Rien
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Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergadering B.C. Mixed d.d. 7 november 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 20.45 uur.
2. Ingekomen en uitgegane stukken.
Ingekomen:
• Boete van de HBB voor
het ontbreken van de
bondskaart van Martin
Kuijpers.
• Mail HBB met gewijzigd
huishoudelijk- en wedstrijdreglement.
Gert stuurt deze door naar
Ton en Ruud.
Uitgegaan: • Niets
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 10 Oktober
2011.
De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4.Financien.
•Geen nieuws.
5.Ledenbestand.
•Nieuw: Ricardo Neijts en
Yorg Peters
•Van spelend naar niet
spelend lid: Ad Breijnaerts
en Marjan Muller
•Van spelend lid naar erelid: Ruud Fransen
•Van spelend lid naar onre-
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gelmatig spelend lid: Albert
Scheepers
•Astrid Bijsterveld wordt
nieuw lid per 1 Januari
2012.
•Op dit moment zijn er
geen wachtlijsten.
6.Commissies
Recr. -Niets
JC:
-Proberen nog deelnemers te werven voor de
clubkampioenschappen.
-Er zijn personele wisselingen bij de JC, Theo de
Jong is gestopt, Dorien
Maas en Paul van de Vegt
zijn nieuw. De vrijwilligerslijst moet in zijn geheel
worden opgeschoond, Gert
gaat dit doen.
-De terugkomdag is prima
verlopen.
Red: -Niets
Bac: -Discussie omtrent
de datum van de MixedGrill, deze was nu te dicht
bij de feestavond. Stan
gaat alvast de datum voor
de feestavond regelen.
We hebben beslist dat de
Mixed-Grill naar eind Juni
verplaatst wordt.
-Over de eindejaarsreceptie wordt na de clubkampioenschappen vergadert

BADMINTONCLUB

BEEK EN DONK

door de jubileumcommissie samen met de BAC.
TC: -Voor de clubkampioenschappen zijn alle prijzen geregeld.
-De inschrijvingen voor de
clubkampioenschappen
vallen
tegen,Berton
oppert het idee om op vrijdagavond te beginnen en
vervolgens op zondag
door te gaan. Is zeker een
onderzoekje waard, wordt
vervolgt.
CC: -Ruud wordt de nieuwe VCL-er.
-De ALV van de HBB is op
14 November, Ton, Stan
en Gert gaan er naar toe.
Sfeer: -Onveranderd
goed. De opkomst voor de
ALV was matig. Het is
verstandig om volgend
jaar iedereen persoonlijk
een uitnodiging te mailen
met agenda.
PR: -niets
WEBSITE: -Harrie is bezig met de ledenlijst om
het mailen van de leden
mogelijk te maken via de
website.

7. Jubileumcommissie

Eind oktober is het volgen

de besproken tussen de
Jubileumcommissie en
expositieleden:
-De expositieruimte is ruim
van te voren beschikbaar,
men is goed op schema.
-B&W openen om 10.30
uur op zaterdagmorgen de
expositie.
-Radio Kontakt en Teksttv zijn geïnformeerd.
-Ton heeft het ED gebeld
en kreeg een lid van Brabantia aan de lijn.
Afgesproken dat in de week
voor de expositie er een artikel met de details in de
krant komt.
-Dick gaat proberen om de
poster als foto in de Laarbeker te krijgen.
-Verder hebben we besloten om alle leden een mail
te sturen om zo veel
mogelijk aandacht te krij-

gen. Mascha
doen.

gaat

dit

8.Planning data bestuursvergaderingen
De volgende bestuursvergadering is op woensdag 7 December bij Anja.
9. Rondvraag
-Anja en Ruud zijn bij de
laatste vergadering geweest omtrent de nieuwe
sporthal. Die moet medio
2013 klaar zijn. We moeten nog een bergruimte
aangeven, en we krijgen
nog een plattegrond met
de baanindeling.
We moeten een aantal
zaken in de gaten houden:
de zaalhuur gekoppeld
aan het aantal zaaldelen,
en concurrentie van evenementen
ivm.
het

opbouwen van decors zoals bij de kerstshow van de
rollerclub.
Deze punten moeten bij de
volgende vergadering ter
sprake komen.
-Anja gaat Frans (vdd
Waardenburg red.) bellen
of hij voor dit seizoen al wat
vrijdagen een training kan
inplannen. De vrijdagen
zonder trainer worden ingevuld
door Ton, Ruud en
Mascha.
-Het is weer advertentietijd,
Mascha stuurt iedereen zijn
of haar lijst.
- Mascha wordt als nieuwe
vice-voorzitter benoemd.
10.Sluiting
Ton sluit de vergadering om
22.55 uur.

2012
De eerste Minimiks nieuwjaarswens
(1982) wordt ook onze laatste!
Rien en Jan.
5

Trainingsschema senioren 2011-2012
Maand

Groep 1
20.30 - 21.30 uur

Groep 2
21.30 – 22.10 uur

December
Januari
Februari
Maart

Team 5, 6, 7 en 8
Team 1, 2, 3 en 4
Team 5, 6, 7 en 8
Team 1, 2, 3 en 4

Team 1, 2, 3 en 4
Team 5, 6, 7 en 8
Team 1, 2, 3 en 4
Team 5, 6, 7 en 8

•

Omdat de training voor groep 1 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.

Judith Meulendijks wint Scottish International in Glasgow!

Judith Meulendijks heeft haar zegereeks in Glasgow voortgezet met een 21-9 21-19 finale-overwinning op de Deense Line Kjaersfeldt. Hiermee is ze winnares van de Scottish International.
1e r: Judith Meulendijks (5) bye
2e r: Meulendijks w.v. Emily Westwood (Eng) 21-8 21-11
3e r: Meulendijks w.v. Mette Poulsen (Den) 21-14 21-14
Kwartfinale: Meulendijks - Anita Raj Kaur (Mal) 21-18 21-16
Halve finale: Meulendijks - Linda Zechiri (Bul, 1) 21-6 20-22 21-15
Finale: Meulendijks w.v. Line Kjaersfeldt (Den) 21-9 21-19
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Woord van de voorzitter
Ongeveer anderhalve maand geleden heb ik de voorzittershamer
overgenomen van Ruud. En in die tijd is er al weer ontzettend veel
gebeurd. Met name de expositie en de clubkampioenschappen, mijn
eerste officiele evenementen als voorzitter, springen natuurlijk in het
oog.
Alle vrijwilligers die in dat weekend wederom voor onze club actief zijn
geweest hebben er twee onvergetelijke dagen van gemaakt. De expositie kreeg de opening die hij verdiende en is zeer goed bezocht door
jong en oud. Het was vooral een feest van herkenning. De moeite
meer dan waard. Ook de clubkampioenschappen verliepen goed met
als uitkomst weer verse kampioenen in de diverse klassen.
De toekenning van de Barry van Heerwaarden Sportiviteitprijs aan
Theo Mouris was wat mij betreft een hoogtepunt. Zijn reactie gaf mij
het gevoel dat we weer een juiste keuze hebben gemaakt.
Om het enthousiasme van onze vrijwilligers nog maar eens te onderstrepen wijs is kort nog even op de geslaagde Sinterklaasavond voor
onze jeugd. Geweldig georganiseerd en begeleid!
Ik kijk nu al uit naar de afsluiting van het jubileumjaar op vrijdag 30
december.
Ton Slaets.

16 december 2011: Alternatieve Mixed Avond
(voor senioren)

Vanwege de kerstshow van de Rollerclub
is de zaal op vrijdag 16 december niet bespeelbaar.
Om die reden organiseert BC Mixed sinds jaren de

Alternatieve Mixed Avond

Een avond waarop we in de kantine gezellig veel
verschillende spelletjes spelen. Denk aan kaarten,
darten, biljarten, poker, triviant, etc, etc.
Iedereen is van harte welkom vanaf 20.30u.
Denk eraan om spelletjes zelf mee te nemen!!!!
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Nieuwe trainer
Hierbij kan ik mededelen
dat er definitief een nieuwe
trainer is gevonden voor de
komende jaren. Oud-Mixed
lid Frans van Waardenburg
zal vanaf seizoen 2012
Thea opvolgen.
Frans is jarenlang speler
van onze vereniging geweest en kent de club dus
heel goed, bovendien volgt
hij al enige tijd samen met
“onze” Thea de herhalingscursussen van Badminton
Nederland (N.B.B.).
Frans heeft reeds vele jaren ervaring als hoofdtrainer bij diverse verenigingen (waaronder BC Lies-

hout en Scarabee uit Son)
en ziet er naar uit om bij BC
Mixed aan de slag te gaan.
Tijdens ons gesprek heb ik
Frans als zeer ambitieus
ervaren. Spelers op een
hoger niveau brengen door
middel van plezier in het
spelletje is zijn uitgangspunt. Frans zal zeker ook
regelmatig naar de competitie komen kijken om te bekijken waar wellicht extra
aandacht tijdens de training nodig is.
Waarschijnlijk zal Frans in
februari al enkele trainingen gaan verzorgen en zal
hij zich dan verder zelf

OLYMPISCHE SPELEN
De stand van zaken

De internationale badmintonwereld is in de ban van
de Olympische Spelen.
Wie gaan er wel naar Londen en wie gaan de boot
missen?
Duidelijk is wel dat Azië –
met China voorop – met
veel spelers van de partij
zal zijn. Maar hoe zit het
met de andere landen, en
dan vooral: wat zijn ‘onze’
kansen?
Naar aanleiding van enkele vragen die we bij
Badminton Nederland
ontvingen hierbij nog eens
een overzicht met daarbij
de Nederlandse regels,
die zijn opgesteld in overleg met NOC*NSF.
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Algemeen geldend voor
Nederland:
Om naar de Spelen te
mogen dienen enkelspelers en dubbelcombinaties
bij de beste zestien te
staan op de geschoonde
wereldranglijsten na afloop
van het kwalificatietraject,
dat eindigt op 30 april
2012.
Ranglijst			
Yao Jie 				
Ruud Bosch/Koen Ridder 		
Paulien van Dooremalen/
Lotte Jonathans		
Eric Pang 			
Dicky Palyama			
Judith Meulendijks		

Frans vd Waardenburg
(archieffoto)
voorstellen.
Ik wens Frans nu al veel
succes en plezier als trainer van BC Mixed.
Ruud Fransen
V.C.L. BC Mixed
Op dit moment staat Badminton Nederland er redelijk voor. Yao Jie is nog
maar één plaats verwijderd van de top 16. Het
mannendubbel staat zestiende en de vrouwen
staan op plaats 18. Ze
moeten allemaal dus nog
wel wat stijgen. De situatie van de dubbels is dus
ook positief maar zoals
boven geschetst, een
plaats bij de beste dertien
is een zekerheid.
Geschoond
20
17
25
16
21
41
46
50

18
23
27
30

Afsluiting
Jubileumjaar voor alle
seniorenleden
Op vrijdag 30 december 2011 wordt het
jubileumjaar van BC Mixed afgesloten tijdens
de “oudjaarsreceptie”.
Alle senioren zijn om 22.00 uur van harte
welkom in de kantine van sporthal d’n Ekker.
Onder het genot van een hapje en een drankje
krijgen jullie een mooie terugblik te zien
op het afgelopen jaar.
Afkopen van drank kan tussen 22.00 en 2.00 uur.

De Jubileum Commissie
PS. Er is in januari dus géén nieuwjaarsreceptie.
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Nieuw wedstrijdreglement - invalbepalingen
Tijdens de laatste A.L.V. van de H.B.B.
heeft onze Arne, als voorzitter van de
Commissie Toezicht Reglementen, de
nieuwe wedstrijdreglementen voor
jeugd en senioren gepresenteerd.
Deze zijn vervolgens, met enkele kleine kanttekeningen, door de ALV goedgekeurd.
In deze reglementen staan enkele belangrijke nieuwe invalbepalingen. Ik wil jullie
vragen deze goed te lezen zodat we problemen in de vorm van strafzaken en verloren partijen kunnen voorkomen.
In Hoofdstuk III – Competitie staat geschreven:
Artikel 14
a) Een vastspeler mag, wanneer hij/zij
geen enkele partij speelt in een wedstrijd,
vervangen worden door maximaal één invaller.
b) Indien een speler invalt mag zijn of haar
classificatie niet hoger zijn dan de classificatie van de speler waarvoor hij of zij invalt.
c) Indien in een wedstrijd beide singles
gespeeld worden door invallers speelt de
speler met de hoogste classificatie de
eerste single.
Artikel 15
a) Invallen vanuit een hogere klasse is
toegestaan onder de volgende voorwaarden:
• Er maximaal één vastspeler(speeltster)
meespeelt;
• De invaller speelt altijd de 1e single
• Een speler mag maximaal twee maal invallen in hetzelfde team.
b) Invallen in dezelfde klasse is toegestaan , maar enkel in een andere afde-

10

ling.
c) Voor een derde maal invallen in hetzelfde team in een hogere klasse betekent dat de invaller automatisch vastspeler wordt van dat team.
Artikel 16
a) Met toestemming van de wedstrijdleider mag een invaller of een andere speler
voor de overige te spelen partijen de
plaats innemen van een geblesseerde of
zieke speler (e.e.a. met inachtneming van
het gestelde in Hoofdstuk III ).
De speler of invaller moet, voorzien van
de benodigde uitrusting, in de speelgelegenheid aanwezig zijn.
b) Indien noodzakelijk moet, als een andere speler of een invaller de plaats inneemt van de geblesseerde speler, de
wedstrijdleider het wedstrijdformulier zodanig wijzigen dat wordt voldaan aan het
gestelde in Hoofdstuk III, artikel 13, lid c
en artikel 15.
Verder mogen, onder enkele strikte voorwaarden, ook jeugdleden meedoen aan
de senioren competitie en de bekercompetitie.
Graag vooraf altijd met de VCL bespreken zodat we hier geen fouten maken.
Bij twijfel over invallen ook altijd even bellen met de VCL-er (Ruud Fransen 0650211993).
Groet,
Ruud Fransen
V.C.L. BC Mixed

Nieuwe sporthal
Op 3 november jl. zijn Anja
en ondergetekende naar
een gebruikersoverleg betreffende de nieuwbouw
van sporthal d’n Ekker geweest.
Tijdens deze bijeenkomst
waren verder vertegenwoordigers van Bedo +
Bedovo + KPJ + WAC + de
turnclub + Laride (bouwadvies) + gemeente Laarbeek
aanwezig.
Laride heeft een presentatie gegeven over de plannen met daarin ook plattegronden en aanzichten van
de nieuw te bouwen sport-

hal en commanderij college.
Op zich ziet alles er prima
uit echter er waren wel enkele vragen betreffende
bergruimte, kantine, evenementen etc.. Hier hebben we (nog) geen duidelijke antwoorden gekregen.
Wat ons het meeste zorgen baart is de zaalindeling. Er liggen in de laatste
situatie 15 badmintonbanen in 3 van de 4 zaaldelen. Kostentechnisch is dit
weliswaar prima aangezien we op deze manier
geen 4 zaaldelen, doch
slechts 3 zaaldelen nodig

hebben. Echter de banen
lijken erg dicht bij de muur
te liggen en er lijkt erg
weinig ruimte tussen de
banen te zijn.
Vanzelfsprekend hebben
we om exacte bouwtekeningen gevraagd om zo te
bekijken of alles voldoet
aan de NOC-NSF norm
en of we het zelf acceptabel vinden. Wordt vervolgt
dus.
Voor wat betreft de planning: de bouw moet voorjaar 2013 klaar zijn!
Ruud Fransen

Clubkampoenschappen 2011: De uitslagen
GDV sen
1 Toon Boetzkes+Betsie van Hooff
2 Theo Mouris+Annie Boetzkes
DDV sen
1 Anja Beekmans+Dora Polman
2 Annie Boetzkes+Betsie van Hooff
HDV sen
1 Theo Mouris+Toon Slaets
2 Toon Boetzkes+Laurens van Kilsdonk
GDB sen
1 Ruud Rooijakkers+Wendy Verbrugge
2 Peter van Leuken+Yvonne Lahaije
HDA-B sen
1 Paul van der Vegt+Arne v d Wijdeven
2 Roger van Lieshout+Remy Wieland
3 Mark van der Aa+Canto Swinkels
4 Ruud Fransen+Jan de Jong
HEB-sen
1 Ruud Rooijakkers
2 Peter van Leuken
DEB-V
1 Angela van Gelder
2 Betsie van Hooff
3 Annie Boetzkes
4 Anja Beekmans

DDAB sen
1 Marieke van Berlo – Ellen Minten
2 Ilse Lahaije – Wendy Verbrugge
3 Angela van Gelder – Claudia Krone
4 Inge van Griensven – Marije Daems
DEA sen
1 Claudia Krone
2 Ellen Minten
3 Inge van Griensven
4 Ilse Lahaije

HEA sen
1 René Schepers
2 Stan van der Heijden
3 Harrie van der Vegt
4 Paul van der Vegt
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Bestuursmededelingen

Onze nieuwe leden!

Verjaardagen in
december
6-dec
7-dec
9-dec
11-dec
13-dec
13-dec
16-dec
17-dec
17-dec
19-dec
20-dec
23-dec
25-dec
26-dec
27-dec
29-dec
2-jan
4-jan
6-jan
7-jan
9-jan
12-jan

Jadzia
Bas
Marjan
Iris v d
Rene
Maaike v
Nele
Nick
Justin
Sanne v
Mark v d
Jan v
Fabian
Claudia
Dorien
Anke v d
Dena v d
Marieke
Tim v
Lauri de
Marlie
Brady

Spaan
Fransen
Muller
Bogaard
Buijssen
Erp
Swinkels
Meulensteen
Zwolle
Gelder
Aa
Hees
Briels
Krone
Maas
Bogaard
Berk
Lutterman
Lieshout
Greef
Fransen
Bots

l van
a
a
em iciat!
l
l
A prof
e
h ar t

Astrid Bijsterveld.

Afkomstig uit Helmond. Ze is haar badmintoncarrière begonnen bij de NBB, bij Carlton ’80.
Daarna is ze naar BC Gemert gegaan, waar ze
verschillende jaren competitie heeft gespeeld.
Ze wilde wel eens wat anders en kwam bij BC
Mixed terecht. Ze speelt competitie in Mixed 1 in
de topklasse.

Dirk-Jan, Spierings, de teambegeleider van Mixed 4
is gekozen tot prins Luuk de XL (40- tigste) van Ganzendonck. We wensen hem van harte proficiat met
deze benoeming en we wensen hem een onvergetelijke carnaval toe.
Alaaf namens het bestuur en alle leden.
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Notulen Algemene Ledenvergadering B.C. Mixed d.d. 21 Oktober 2011
1. Opening.

in het verslag van de jubileumcommissie.

Om 22.35 uur opent onze
voorzitter Ruud Fransen de
vergadering en heet iedereen van harte welkom, in
het bijzonder de ereleden,
Jan Driessens, Dora Polman, Rien van Kessel en
Peter van Leuken. Erelid
Joop Kerkhof is niet aanwezig.
Afgemeld hebben zich:
Wendy Verbrugge, Rene
Schepers, Anita de Jong,
Yvonne de Jong, Inge van
Griensven, Angela van
Gelder, Tine van Lieshout,
Riky van Maaren, Betsie
van Hooff, Yvonne Lahaije
en Maridy Daems.

De Minimiks beleeft alweer
zijn 31ste jaargang. Aan
het einde van dit jaar gaat
de huidige redactie stoppen, er is echter al een
goede samenwerking tussen Jan en Rien en de
beoogde opvolgers.

De voorzitter kijkt kort terug op het afgelopen jaar:
Bij de senioren werden
Mixed 4 en Mixed 5 kampioen en hebben we de
sportiviteitbeker
gewonnen. Bij de jeugd werden
Mixed 3, Mixed 7 en Mixed
10 kampioen.

Verder zal het jubileumjaar
op 30 December worden
afgesloten op de eindejaarsreceptie.
Als laatste worden alle
sponsors bedankt die er
mede voor hebben gezorgd dat we alle activiteiten hebben kunnen organiseren.

Clubkampioen bij de senioren werden Maridy Daems
en Johnny Muller, bij de
jeugd werden dat Max van
Riet en Anniek van Leuken.
Verder noemt Ruud de diverse activiteiten die tot nu
toe in ons jubileumjaar
hebben
plaatsgevonden
zoals die ook te lezen zijn

Vooruitblikkend vermeld
Ruud speciaal de clubkampioenschappen op 18
en 19 Novemberen de expositie die op zaterdagmorgen officieel zal worden geopend door burgemeester Ubachs, samen
met de wethouders Briels
en van Zeeland.

2. Ingekomen/uitgegane
stukken/mededelingen
Er is niets bijzonders in of
uitgegaan, alle correspondentie ligt ter inzage
bij het secretariaat.
3. Notulen ALV d.d. 29

Oktober 2010.
Te lezen in de Minimiks
van November 2010.
Deze worden goedgekeurd
met dank aan Gert Lahaije.
4. Jaarverslag secretaris.
Te lezen in de Minimiks
van Oktober 2011.
Dit verslag wordt onder
dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2010
/2011.
Te lezen in de Minimiks
van Oktober 2011.
Aanvullend commentaar
van Mascha: Er is een behoorlijke reserve en een
positief resultaat.
De Minimiks is wat duurder
uitgevallen, verder zijn er
geen bijzonderheden.
Vraag Toon Slaets: waar
staat de eigen bijdrage van
de jubileumshirts?
Antwoord Mascha: de bijdrage is reeds verrekend
in het eindbedrag.
Het verslag wordt onder
dankzegging aan de penningmeester
goedgekeurd.
6. Verslag kascommissie.
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Dit verslag wordt door de
voorzitter voorgelezen.
Het bestuur wordt décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
De kascommissie bestond
uit Paul van de Vegt, Ellen
Minten en Rene Schepers.
7. Begroting 2011/2012
De begroting is te lezen in
de Minimiks van Oktober
2011.
Aanvullende opmerkingen
van Mascha: het jeugdkamp is 1 jaar uitgesteld
omdat de gewenste locatie
niet beschikbaar is. Voortaan zal het kamp in een
oneven jaar plaatsvinden
wat als voordeel heeft dat
we geen last hebben van
een ek of wk voetbal.
Een zorg is dat er momenteel minder aanwas is bij
de jeugd en de kosten van
de nieuwe sporthal vanaf
2013.
De begroting wordt onder
dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd.
8. Bedanken kaderleden
De volgende jubilerende
kaderleden werden in de
bloemetjes gezet en bedankt voor hun inzet:
Inge van Griensven voor
10 jaar jeugdcommissie
Maridy Daems voor 10 jaar
jeugdcommissie
Rene Schepers voor 10
jaar bac
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Marieke van Berlo voor 10
jaar toernooicommissie
Rien van kessel voor 30
jaar redactie
Jan Driessens voor 10 jaar
redactie
Verder is er eerder op de
avond in het bijzijn van de
jeugd afscheid genomen
van
Geri Marinussen als lid van
de jeugdcommissie.
9. Verkiezingen kascommissie
Aftredend en niet herkiesbaar is Rene Schepers.
Mark van der Aa is bereid
zitting te nemen in de kascommissie.
10. Verkiezingen bestuur
Aftredend en herkiesbaar
is Anja Beekmans. Er is
geen bezwaar tegen het
opnieuw zitting nemen in
het bestuur van Anja .
Aftredend en niet herkiesbaar is Ruud Fransen.
Dit betekent dat we een
nieuwe voorzitter nodig
hebben. Ruud vertelt dat
Ton Slaets al een hele tijd
geleden heeft aangegeven
deze taak graag op zich te
willen nemen.
Ruud overhandigt Ton de
symbolische hamer en de
statuten van onze vereniging.
Ruud bedankt in een kort
afscheidswoord iedereen
voor de geweldige samenwerking en geeft het woord

aan Ton.
Om de plek van Ruud in te
vullen heeft het bestuur
Stan van der Heijden voorgedragen als nieuw lid van
het bestuur. Ton vraagt of
iemand daar bezwaar tegen heeft.
Niemand heeft bezwaar en
Stan neemt plaats bij het
bestuur.
De bestuurstaken blijven
verder ongewijzigd.
Verder worden de nevenfuncties van het bestuur
als volgt:
-Anja blijf contactpersoon
voor de recreanten
-Mascha blijft contactpersoon voor de jeugdcommissie en de toernooicommissie
-Gert wordt contactpersoon voor de competitiecommissie
-Stan wordt contactpersoon voor de BAC
-Ton wordt contactpersoon
voor de PR, website en de
redactie
Ton blikt terug op 10 jaar
voorzitterschap van Ruud
waarmee hij de langst zittende voorzitter was. Toen
Ruud het voorzitterschap
van Jan Driessens overnam was Mixed al een gezonde vereniging waarvan
de huidige structuur toen
al was neergezet.
Onder het voorzitterschap
van Ruud is dit verder uitgebouwd en de betrokkenheid van de leden is groter
dan ooit.

Behalve bestuursactiviteiten heeft Ruud veel meer
gedaan voor de club. Hij
was jarenlang jeugdtrainer,
is vanaf het eerste jeugdkamp in 1990 kampbegeleider, was lange tijd VCLer, lid van de BAC en is de
laatste jaren lid van de jubileumcommissie.
Inmiddels is Ruud ook actief bij de HBB, hij is toege-

treden tot de reglementencommissie en loopt stage
bij het bestuur.
Een indrukwekkende staat
van dienst en daarom
heeft het bestuur besloten
Ruud uit te roepen tot erevoorzitter van BC Mixed.
11. Rondvraag
Er zijn geen vragen. Jan
Driessens bedankt het be-

stuur namens alle leden.
12. Sluiting
Ton sluit de vergadering
om 23.15 uur en biedt iedereen nog een drankje
aan.
Gert Lahaije
Secretaris B.C. Mixed

Clubkampioenschappen met een bijzondere afloop.

Zoals ook andere jaren nam ik weer deel aan de clubkampioenschappen,
vrijdagavond en zaterdagmiddag werd er fanatiek gestreden voor de
roem in het herendubbel en de mix.
Na de prijsuitreiking van de jeugd volgde de seniorenuitslag. De behaalde
eerste plaats bij de herendubbel viel in het niets toen Ton mijn naam riep
om de sportiviteitprijs in ontvangst te komen nemen.
Ik was blij verrast en kreeg kippenvel op dat moment. Het is voor mij een
hele eer dat ik deze prijs heb mogen ontvangen en ben er ook zeer trots
op.
Bedankt ,
Theo Mouris.
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Digitaal interview
10 Vragen aan de vertrokken man achter de
bar; Bas Gerrits.
1. Naam, woonplaats,
verliefd/verloofd/getrouwd, hobby’s
Bas Gerrits uit Aarle-Rixtel, al weer 3 jaar een relatie met Mandy.
Mijn hobby’s zijn voetballen en zaalvoetballen en in
de toekomst misschien ook
wel badmintonnen. Naast
sporten lees ik graag en
kijk ik graag films. Ook reizen vind ik enorm leuk, ik
grijp iedere kans aan om
naar een ander land te kunnen gaan!
2. Hoe ben je met Mixed /
badminton in aanraking
gekomen?
Ik ben via mijn vader als
vervanger van Franka achter de bar gekomen, dat
was mijn eerste aanraking
met Mixed en badminton in
het algemeen.
3. Hoe ben je achter de
bar terecht gekomen en
hoelang doe je dat al?
Ik ben dus via mijn vader
bij Mixed achter de bar terecht gekomen en doe dat
sinds oktober 2007, dus ik
heb het iets meer dan 4
jaar volgehouden.
4. Waarom stop je als
barkeeper?
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Door Rien van Kessel

Ik ben in augustus afgestudeerd en ben daarna
rustig aan werk gaan zoeken, sinds eind oktober
heb ik bij Mars een baan
en daarom stop ik achter
de bar, zodat ik wat meer
vrije tijd krijg. In die vrije
tijd ga ik wellicht ook badmintonnen!
5. Welke studie heb je
gedaan en hoe is die
verlopen?
Ik heb in Tilburg een bachelor bedrijfseconomie
gedaan, dat ging me goed
af. Zo goed zelfs dat na
een tijdje de focus wat verschoof naar de sociale aspecten van het studentenleven. Dit zorgde ervoor
dat ik iets langer deed over
de bachelor dan strikt
noodzakelijk was. Na de
bachelor ben ik een master of Finance gaan doen,
deze ging een stuk vlotter
en na een jaar met nette
cijfers had ik ook deze afgerond en was ik klaar om
te gaan werken.
6. Wat houdt je nieuwe
baan precies in?
Bij Mars is een project gestart om de binnenkomende facturen zoveel mogelijk automatisch te gaan
verwerken. Dit verloopt
nog verre van vlekkeloos,
hierdoor zijn ook wat achterstanden ontstaan. Mijn

taak is het om te proberen
het proces te verbeteren
en ook om te helpen de
achterstand weg te werken.
7. Wie gaat je opvolgen?
Mijn opvolger is de moeder
van mijn vriendin en voor
jullie bekend als jullie trainster: Thea vd Bogaard
8. Blijf je lid van Mixed
en kom je nog wel spelen?
Ik blijf zeker lid en ga waarschijnlijk meer spelen, nu
ik op vrijdagavond vrij ben.
Ik ben dit jaar ook al reserve voor de competitie.
9. Wat spreekt je het
meeste aan bij Mixed?
Dat iedereen goed met elkaar overweg kan en alles
goed geregeld is. Dit zie je
terug in de gezelligheid bij
de verschillende evenementen
georganiseerd
door Mixed.
10. heb je zelf nog wat
toe te voegen?
Ik wil iedereen bedanken
voor het prettige werken
van de afgelopen jaren. Ik
heb er veel leuke vrienden
aan overgehouden en dit
hoop ik zo te houden in de
toekomst!

Digitaal interview
10 vragen aan de nieuwe
vrouw achter de bar;
Thea v d. Bogaard.
1. Naam, woonplaats,
hobby’s.
Thea vd Bogaard, Lieshout, leuke dingen doen
met Mandy, Tamara en met
Mascha (zoals naar de film
of shoppen)
2. Hoe ben je met Mixed /
badminton in aanraking
gekomen?
Ik speelde badminton bij
BC Lieshout. Omdat competitie in het weekend niet
meer ging toen Mandy geboren werd, ben ik naar
een andere club op zoek
gegaan. Ik woonde toen in
Beek en Donk en zo kwam
ik bij Mixed.
3. Waarom ben je gestopt
met training geven?
Op zich stop ik niet met
training geven maar wel bij
Mixed. Dit omdat ik de kans
kreeg om achter de bar te
gaan werken. Het was ook
meteen een mooie gelegenheid om toch bij Mixed
betrokken te blijven.
4. Wie gaat je opvolgen
als trainster?
Volgend seizoen komt
Frans van Waardenburg
training geven. Omdat hij
voor dit seizoen nog andere verplichtingen heeft,
wordt het tot die tijd door

Door Rien van Kessel

het bestuur opgelost.
5. Hoe ben je achter de
bar terecht gekomen?
Tja, Bas komt wel eens bij
ons he? Ik wist daardoor
dat hij zou stoppen. Omdat
ik meer moest gaan werken en dat niet bij de groenteboer wilde gaan doen,
heb ik Hans (Bas zijn vader) benaderd en gevraagd
of ik de vrijdagavond mocht
gaan doen.
6. Heb je eerder barwerk
gedaan?
Nee, nog nooit. Ik heb inmiddels wel een spoedcursus tappen gehad. Maar ik
moet nog veel leren hebben sommige al wel gemerkt.
7. Heeft je barwerk iets
met Mixed te maken, of
had je het anders ook gedaan?
Dat is wel een ingewikkelde vraag. Maar als Bas niet
achter de bar had gestaan
op vrijdagavond, hadden
hij en Mandy elkaar waarschijnlijk niet leren kennen.
Dan zou ik nooit op het
idee zijn gekomen. Het
heeft dus eigenlijk niets
met Mixed te maken. Of indirect toch wel, maar dat is
niet uit te leggen. Voor
sommige lezers hoeft dit
ook niet.
8. Blijf je lid van Mixed en

kom je nog wel spelen?
Ik blijf zeker lid van Mixed.
Zelf spelen zit er waarschijnlijk niet meer in. Tenminste, mijn schouder vindt
van niet.
9. Wat spreekt je het
meeste aan bij Mixed?
Doordat ik trainer ben, heb
ik veel verenigingen gezien. Bij sommige clubs
heb ik zelfs 5 jaar training
gegeven. Maar toch zou ik
daar niet als lid willen blijven. Bij Mixed is altijd wel
iemand waar je bij terecht
kunt. Voor partijtjes maar
ook voor andere dingen.
Leuke dingen of troost. En
dat hoeft niet steeds met/
bij dezelfde persoon. Kortom, een warme vereniging
met warme mensen.
10. Heb je zelf nog wat
toe te voegen?
Ik wil alle mensen bedanken die zo enthousiast aan
mijn training hebben deelgenomen. En ik hoop dat
iedereen die boven in de
kantine nog iets gaat drinken, net zo tevreden over
mij zijn dan ze over Bas
waren. Ik geloof dat de
competitiespelers wel tevreden waren over mijn
trainingen dus het zal voor
Frans niet makkelijk zijn
om het over te nemen.
Maar dat geldt dus ook
voor mij achter de bar.
Maar ik doe mijn best!
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Clubkampioenschappen 2011
Vrijdagavond
half
negen begon de ellende. Ik was op tijd
en had al een herendubbel geregeld met
Ruud, Canto en Rogier. 1 over half negen, wij de baan op.
We werden eraf gestuurd! Wij? Wat
blijkt: clubkampioenschappen. Deksels.
Bij een gebrek aan dames
werden er geen gemengd
dubbels gespeeld in onze
klasse. Het blijkt daarmee
dat badminton geen Yslandse sport is, dit in tegenstelling tot geleend geld
niet terugbetalen.
Ysland kent namelijk wel
een damesoverschot. En
een overschot aan ponnies. Wij daarentegen knippen ons haar mooi kort,
geen ponnies op dit hoofdje.
Ons organiserend commitee had goed werk geleverd. Voor ieder wat wils.
Zelfs voor de snel geblesseerden was een aangepast schema verzonnen
met voldoende rust.
Cantro viel gelijk al af voor
de sportiviteitsprijs door bij
het inslaan alle shuttles al
af te smashen. In het net,
dat wel, maar toch.
Grote afwezige bij de heren was toch wel Tarzan
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(Johnny)
(Weis)Muller.
Johnny moest lootjes trekken op zaterdag avond en
kon zich daardoor niet op
de wedstrijden concentreren. Tsja net als biljartproducenten moet ook Johnny
keu(ze)s maken.
Ruud F is sinds kort commissaris strafzaken bij de
HBB. Hij moet veel strafzaken uitschrijven. Die liggen
zwaar op de maag. Vandaar de rugpijn bij Ruud.
Altijd lastig.
De burgemeester wilde de
expostie komen openen
maar hij draaide op de trap
alweer om. Hij dacht dat hij
in Helmond was. Allemaal
mensen in trainingspak in
de kantine.
Laat ik de lezer niet vermoeien met kleine feitjes.
Kent u de shuttleruntest
nog? Wat een bak ellende
was dat zeg. Piep rennen
rennen rennen piep. Stap
3. Ik stond bij stap 5 al met
een zuurstofmasker op.
Goed dat we dat niet meer
doen. Mijn singel tegen

Door Arne vd Wijdeven
Rene S voelde
wel weer aan als
de shuttleruntest. Zonder test
deze keer. Onverslaanbaar
deze man.
Gaandeweg dag
twee kwamen
de eerste blessures alweer opzetten.
Qantro kreeg weer last van
zijn nierstenen. Die waren
deze keer in zijn knieen
gezakt. Ruud had voor de
wedstrijd te zwaar getafeld
(een halve haan, kippetje,
2 sateetjes, bak bami en
een pizza. Geheel weggespoeld met een hele fles
ranja. Puur!) en kreeg
daarom aloude rugproblemen. Arme mannen.
De finales waren spannend. HE B Peter en Toivonen (laatste won). DE B
was een hele spannende
strijd. Angela trok aan ‘t
kortste eind. En trouwens
ook aan ‘t langste eind. Ze
was de enige en enigste
deelnemer en won. Rene
en Stan maakten samen
uit wie de HerenA kampioen zou worden. René
won.
HDA ook mooi. Paul vd V
met ondergetekende.
Hiep hiep houdoe

Voor u gelezen op het Gastenboek
Mag ik even zeggen dat
ik het hartstikke leuk
vind dat zoveel mensen
even de moeite nemen
om een stukje over hun
competitiewedstrijd te
schrijven?
Dick
Volgens mij heb jij de
site gehackt en jezelf
bovenaan geschoven
???
Ruud
Dirk-Jan,
Gefeliciteerd met je benoeming tot Prins Luuk
XL van Ganzendonk.
Wij zijn blij en trots met
een prins als jeugdbegeleider bij onze club.
Maak er een mooie carnaval van die nie
laaaang genoeg kan
duren!
Alaaf namens het bestuur en alle leden.
Ton
ik ben de zotterig um
zes uure bei ellie,dan
kende gon skraanse en
nodderhand wa gon
aawhoeweruh bei
Roet(des duits)Fransen.
NN.

Bedankt voor de felicitaties, het jarig zijn
heeft geholpen.. Ik heb
een overwinning gekregen gisteren! ;)
Harrie
Hartelijk dank voor de
uitnodiging om bij de
opening van de tentoonstelling “50 jaar BC
Mixed” te mogen zijn.
Het was goed om weer
eens even de sfeer te
proeven en te genieten
van het verre verleden.
Enerzijds is er veel veranderd, anderzijds is
nog steeds de goede
en gezellige sfeer zoals
in het verleden. Houden
zo. Veel succes in de
toekomst.
Groeten, Joop Kerkhof
(medeoprichter Mixed
red.)
Even wat getalletjes
over de clubkampioenschappen:
88 deelnemers hebben
deelgenomen aan de
clubkampioenschappen
variërend in leeftijd van
bijna 8 tot net 65 jaar
oud. In 13.5 uur toernooi, verdeeld over vrijdagavond en zaterdag,

zijn 417 partijen gespeeld. Hierbij zijn
14386 punten gespeeld,
hetgeen neerkomt op
34.5 punten per partij
gemiddeld. Het tempo
van punten scoren lag
over het toernooi gemiddeld op een punt
per 3.4 seconde.
(Kleine aanvulling: de
oudste deelnemer is
zelfs de 70 al gepasseerd).
Toernooikommissie
Klinkt goed, helaas zit
ik dan in Thailand.
Harrie
Website in cijfers (november)
Het aantal keren dat de
website bezocht werd is
2208, 5958 werd er een
pagina bezocht. 403
unieke bezoekers keken
2,7 seconden naar een
pagina. Op dag met de
minste bezoekers bezochten 28 mensen de
site en op de beste bekeken dag 57.
Rien
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
De Minimiks van december
1986 opende met een verslag over een extra ledenvergadering van de HBB.
De oorzaak was een afgekeurde begroting. Men wist
van te voren dat de belangstelling voor deze vergadering gering zou zijn. Wel
moeten er een minimum
aantal leden aanwezig zijn
om de besluiten van een
vergadering rechtsgeldig
te maken.
Om eventuele problemen te ontlopen werd
een truuk toegepast.
Men stuurde twee uitnodigingen naar de verenigingen, een met een
aanvangstijd van 20.00
uur, de andere met een
aanvang van 20.15 uur.
Als op de eerste vergadering niet voldoende leden aanwezig zouden
zijn, werd deze vergadering gesloten en begon
men om kwart over acht
opnieuw. Dat mag, nu is
het aantal leden dat aanwezig is voldoende om de
besluiten rechtsgeldig te
maken. Overigens werd
de gewijzigde begroting (in
de tweede vergadering!)
goedgekeurd.
BC DOT organiseerde
weer het traditionele kersttoernooi met gebruiksartikel ( kandelaars, kaarsen
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e.d.) als prijs. Ook enkele
Mixedleden vielen in de
prijzen. Yvonne Lahaije en
Henri Gruijters wonnen het
gemengddubbel B. Mari
Donkers speelde de finale
met… Igo Jongen.
De gastschrijver van de
maand was Andy vd Bogaard met een verhaal over
Ali, die het wel erg goed
had in Nederland.

Een vier pagina’s lang verhaal was gewijd aan de
vrijwilliger. Uit onderzoek
(toen!) bleek dat 14% van
de vrijwilligers tussen de
15 en 29 jaar was, 28 %
tussen de 30 en 39 jaar en
31 % is ouder dan 40 jaar.
12% Van de ondervraagden besteedt meer dat 12
uur per week aan vrijwilligerswerk.

De Jeugdhoek werd gemaakt door Geri Marinussen en Henri Gruijters. Zij
hadden een verhaal over
een pepernoten toernooi.
Elk punt leverde een pepernoot op. Ook werden
pepernoten
nagedaan.
Volgens de jury (voorzitter
Joop Kerkhof) was Inge
van Griensven de beste
pepernoot.
Ook een erg lang verslag
over een symposium in
Papendal met als titel:
De vrouw en de sport.
Echter weinig nieuws op
dat gebied.
Bij de jeugdcompetitie
werd een tussenstand
van de beste competitiespelers gepubliceerd. Bij
de jongens stond de
tweeling Saris met 92,8
% op een gedeelde eerste plaats. De derde
plaats was voor Rob
Slaets. Bij de meisjes deelden Monique Vereijken en
Inge van Griensven de
eerste plaats. Sandra
Driessens stond op de derde plaats.
Dan de laatste “Even lachen” van 1986:
“Mag ik binnenkomen? Ik
heb wel vuile voeten!”
“Dat geeft niet, je hebt toch
schoenen aan!”

Azoren

deel 8

Een reisverhaal in acht delen
door Rien van Kessel

Als we op de terugweg wat
zitten te drinken in de haven zien we mensen van
onze groep naar een boot
lopen. Zij gaan walvissen
spotten op de open zee.
Ze zien ons niet, wij maken foto’s van hun. Ik ben
niet meegegaan omdat ik
niet zo goed tegen varen
op de open zee kan. Gezien de kleine rubberboot
waarmee de excursie zal
gaan plaatsvinden, heb ik
een goede keuze gemaakt
denk ik. Mijn kamergenoot
dacht een ice-coffee be-

steld te hebben terwijl hij
een irish coffee krijgt. Het
duurt dus even langer voor
we daar weggaan. Maar
met het zonnetje in je rug
en uitzicht op de haven
en de zee, is dat geen
straf. Bij een internetcafé
ga ik even e-mailen naar
het thuisfront. We gaan ‘s
avonds niet met anderen
eten maar lopen naar het
moderne restaurant waar
we vanmiddag koffie hebben gedronken. Door de
grote ramen hebben we
een prachtig uitzicht op een

wolkenloze Pico. Je kunt
van dit eiland mooi zien dat
de vulkaan Pico eigenlijk
het hele eiland Pico omvat.
Het eiland is eigenlijk een
grote vulkaan en dat had ik
niet in de gaten toen ik op
het eiland Pico verbleef. Ik
bestel de dagsoep en iets
vegetarisch, maar wat is
nog even onduidelijk. Het
blijkt een pasta te zijn met
allerlei soorten groente,
een welkome afwisseling
op de grote hoeveelheden
vlees die ik tot nu toe heb
gehad. We lopen langs de
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zee terug naar het hotel
terwijl de Pico steeds verder in het duister verdwijnt.
In en rond Peter’s Cafe
Sport is het een drukte van
belang, het is duidelijk het
beroemdste café in deze
stad. Maar voor mij zit de
dag er op en ik ga naar
bed.
18 juli - 13e reisdag
De laatste dag in Horta. Ik
wil er vandaag een relaxte
dag van maken en maak
een goed begin door om
half 9 op te staan. In de
ontbijtruimte zie ik nauwelijks reisgenoten.
Blijkbaar heeft iedereen die
aan de walvisspotten-excursie heeft meegedaan,
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gisteren afgesproken om
een wandeling te gaan
maken. We ontbijten rustig
en tegen elf uur besluiten
we naar het uitzichtpunt te
lopen even verder op de
Monta Guia berg (145m).
het eerste stuk is erg steil
maar door de asfalt weg
goed te belopen.
Het uitzicht over de stad
Horta, de haven en de zee
is spectaculair en zeker de
moeite waard. We lopen
terug over het enige zandstrand dat ik op de Azoren
gezien heb en gaan op zoek
naar de telegraafkabels die
volgens het infoboekje van
mijn kamergenoot hier ergens aan land moeten komen. Na enig speurwerk

zien we een tunnel waarin
2 gaten naar boven gaan.
Die gaten lijken uit te komen op een plek waar een
ruïne staat. Zouden we de
historische plek hebben
ontdekt? We zijn er allebei
niet zeker van zodat onze
ontdekkingstocht toch met
een mystieke sfeer bedekt
blijft. Waar we wel zeker
van zijn is dat de fabriek
een stukje verderop een
oude verwerkingsfabriek
voor walvissen moet zijn
geweest. Hier werden
vroeger de walvissen uit
zee naar boven gesleept
om verwerkt te worden tot
levertraan en vismeel.
Omdat we van boven op de
berg naar beneden lopen

komen we via een poortje
het achterterrein op. Daar
staat een deur open en zie
ik dat de fabriek nu een
museum is. Er is niemand
binnen, wel is de verlichting
aan en ligt het museum dus
voor ons open. Maar als
we naar binnen gaan voelt
het toch wat illegaal aan
wat we doen. Het is een
erg leuk museum waar je
alle stadia van de walvisverwerking kunt zien. Er is
gereedschap uitgestald om
de walvissen te slachten,
grote traanketels, allerlei
machines om het vlees te
verwerken, boeken waar
de administratie werd bijgehouden en foto’s van
hoe het er aan toe ging.
Aan het plafond hangt een
grote potvis van polyester.
Er heerst een oase van
rust en we zijn en blijven de
enigen die in het museum
rondlopen.
Zoals we gekomen zijn lopen we ook weer uit het gebouw, via de achter ingang.
Het was een avontuurlijke
rondgang door een leuk en
interessant museum wat ik
zeker niet had willen missen, ook als we entree hadden moeten betalen.
We gaan wat eten en
drinken in een klein restaurantje direct langs het
strand. Ook hier weer komen alleen lokale mensen
en zijn wij de enige toeristen. Ondanks dat het nu
op z’n heetst is ga ik toch

even de zee in op het enige zandstrandje. Vooraf
kom ik Joyce tegen die me
waarschuwt voor kwallen.
Een gewaarschuwd mens
telt voor twee luidt de uitspraak, dus ik kijk goed
uit waar ik loop. De zee
wordt hier heel geleidelijk
aan dieper. Ik waag me
er toch aan om een stukje
te zwemmen in de Atlantische Oceaan. Ook hier op
het strand is het niet druk
maar wel heerlijk toeven in
de zon. De wind maakt de
hitte draaglijk maar daardoor wordt je wel gezandstraald.
Hierna loop ik naar de haven om nog wat schilderingen te fotograferen. Terug
in het hotel spoel ik het
strandzand van me af en
maak me gereed voor het
gezamenlijke diner, natuurlijk ook weer op een terras
aan de zee. Joyce heeft
lekkere voorgerechtjes en
speciale toetje besteld. Ze
wordt door de groep bedankt en laat zelf blijken
van deze reis ook genoten
te hebben. Het wachten
op het eten duurt wat lang
maar het wordt een gezellige en smaakvolle laatste
avond op de Azoren.
19 juli - 14e reisdag
Vandaag vertrekken we
naar Nederland en staan
daarvoor om 08.00u op,
ontbijten, inpakken en met
de bus naar het vliegveld.
Horta heeft een internatio-

naal vliegveld dus moeten
we er op tijd zijn, daardoor
kunnen we vlot inchecken.
Ik verdoe mijn tijd door buiten wat te lezen, het is 25
graden.
Tijdens de vlucht Horta
- Lissabon zitten we business klasse en hebben
daardoor lekker veel beenruimte. We vliegen langs
Pico en hebben een prachtig uitzicht op het eiland en
de vulkaan. Het lijkt of ze
ons uitzwaaien. Als we op
Lissabon aankomen is het
zicht ook helder en kunnen
we de stad vanuit de lucht
mooi zien liggen.
Op het vliegveld van Lissabon moeten we 4 uur
wachten en hebben nog
een vertraging van 1 uur.
Dat uur wordt onderweg
naar Amsterdam voor een
groot deel ingehaald en
we landen om 23.45u op
Schiphol Airport. De reis is
nog niet teneinde voor mij
want er wacht een taxi die
mij naar huis brengt. En zo
lig ik om 03.00u in mijn bed
nadenkend over een mooie
en actieve rondreis over de
Azoren die ik nu een beetje
heb leren kennen en die ik
iedereen kan aanbevelen.
We hebben ruim 30 uur
gelopen en 85km afgelegd.
Het was de moeite meer
dan waard.
Einde.
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Geschiedenis van de badmintonsport
door Rien van Kessel

Nieuw onderzoek – nieuwe feiten – nieuw verhaal
(slot)
Badminton House
Het spel was in die tijd een
party-sport onder de Engelse elite. De gasten
spraken al snel van ‘the
Badminton game’.(het spel
op het landgoed Badminton), en later werd het gewoon
badminton
genoemd.
De overlevering verhaalt
dat de hertog de dinerkamer van Badminton House
gebruikte als speelruimte
toen het op een keer begon te regenen toen hij
aan het spelen was. De
buitensport
badminton
werd een binnensport.
Ik heb lang moeten zoeken om het ‘bewijs’ te vinden dat er ook echt in een
dinerkamer
badminton
werd gespeeld. Uiteindelijk heb ik enkel foto’s gevonden waarop te zien is
dat het spel inderdaad binnen in de huiskamer van
een landhuis wordt gespeeld.
Ook is duidelijk te zien dat
er een touw is gespannen
als voorloper op een net.
Dat het door notabelen
werd gespeeld is te zien
aan de kleding die de dames en heren aan hebben.
Erg leuke foto’s die het
prille begin van ons bad-
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mintonspel als binnensport
laten zien.
De dinerkamers in de Engelse landhuizen waren
groot en konden vaak verkleind worden door houden
vouwdeuren die de kamers
in tweeën deelde. Daardoor had je aan de zijkanten van de kamer dan wel
de opgevouwen deuren in
de weg staan. Het speelveld voor het badminton
had toen dus de vorm van
een zandloper. Op geen
enkele website over de geschiedenis van het badminton ben ik een tekening
van zo’n speelveld tegengekomen. Maar ook hier
heeft lang zoeken toch resultaat gehad. Ik heb een

tekening gevonden van
een speelveld met een insnoering, erg grappig.
In 1877 werd de Bath Badminton Club opgericht en
fungeerde als eerste ‘overkoepelende
organisatie’
voor het badminton. In
1893 werd de Badminton
Association of England opgericht en vervangt daarmee de Bath Badminton
Club, waarna de eerste
Engelse kampioenschappen georganiseerd werden
in 1899.
De verschillen tussen het
spelen van het spel waren
in het begin erg groot. In
sommige streken werd
badminton slechts gespeeld door twee perso

groei.
BC Drop Shot is de
oudste badmintonvereniging van Nederland, opgericht
op 1 oktober 1947.
De club is meerdere keren landskampioen geweest en
heeft veel talenten
voortgebracht.

nen die de shuttle heen en
weer sloegen, terwijl ze op
dezelfde plaats moesten
blijven staan. Dit is wel de
oudste vorm, elders speelde men het spel met drie of
vijf personen aan elke kant
van het net. Dit laatste was
zelfs rond 1910 nog het geval.
Al vrij snel nadat uit de verschillende voorlopers het
badmintonspel was geboren, werden in Engeland
clubs opgericht. Een van
de eerste, zo niet de eerste
club in Engeland was de
Military Club of Folkestone
in 1875.
Ook in Amerika kwamen
clubs tot stand. De eerste
club in Amerika werd opgericht in 1878 en was the
Badminton Club of the City
of new York en vormde de
grondslag voor een snelle

De verdere ontwikkeling.
In 1877 verschenen er spelregels
in boekvorm van
de hand van Kolonel H.O. Selby in
Karachi. Ondanks
het feit dat er spelregels
bestonden, werd het spel
toch op uiteenlopende wijzen beoefend. In sommige
streken werd het spel door
twee personen gespeeld,
die de shuttle heen en
weer sloegen en verplicht
waren op dezelfde plaats

te blijven staan. Elders
speelde men met 3 of 5
man aan elke kant van het
net. Zelfs was dit rond 1910
nog het geval. Sindsdien
zijn de spelregels herhaaldelijk gewijzigd en aangepast, vooral nadat het badminton zich ontwikkelde tot
een specifieke zaalsport.
De eerste bond was de Engelse bond, de “Badminton
Association of England”
werd in 1893 door kolonel
Dolby opgericht. Deze
Bond is tot op heden de
meest invloedrijkste gebleven. Zij heeft onschatbare
diensten aan de badmintonsport bewezen Hierna
volgden al snel de bonden
van Ierland (1899), Schotland (1911) en Wales
(1928). De populariteit
sloeg hierna over naar andere landen.
In 1934 werd de Internationale Badminton Federatie
(I.B.F.) opgericht en zetelt
in Kuala Lumpur. De eerste leden van het I.B.F waren Engeland, Wales, Ierland, Schotland, Denemarken, Nederland, Canada,
Nieuw Zeeland en Frankrijk. India volgde in 1936.
De federatie moest toezicht houden op de spelregels en de naleving daarvan. Bovendien organiseert zij wedstrijden op internationaal niveau en
maakte contact met landen
die nog niet aangesloten
waren. Zoals bij vele tak
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ken van sport, was ook de
IBF belast met politieke
problemen. Door de groei
van de IBF en de populariteit, was ook China geïnteresseerd. Echter China
stelde als voorwaarde dat
het lid Taiwan geschrapt
zou worden. Dit gaf wrijvingen en enkele Oosterse
landen hadden daarom
hun eigen federatie opgericht; de Wereld Badminton
Federatie.
Het zal niet iedereen bekend zijn dat Amerika ook
een grootheid is geweest
in het badminton. Tussen
1949 en 1967 heeft de
USA 23 keer de World
Championships gewonnen.
De IBF heet sinds 2006
Badminton World Federation (BWF).Inmiddels zijn
er zo’n 165 landen aangesloten bij de BWF. De BWF.
verzorgt een aantal grote
internationale toernooien,
tw.:
- Olympische Spelen in samenwerking met het IOC
- Wereldkampioenschappen badminton.
- Wereldkampioenschappen badminton voor junioren.
- Thomas Cup (the World
Men’s Team Championship).
- Uber Cup (World Women’s Team Championship).
- Sudirman Cup (the World
Mixed Team Championship).
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Eerst maakten de Denen
en de Zweden een einde
aan het traditionele overwicht van de Engelsen.
Maar tegen het einde van
de jaren veertig vonden de
Scandinaviërs gelijkwaardige tegenstanders in de
spelers van
Thailand en
Maleisië.
Daarna ontwikkelden
zich in Azië
twee nieuwe
grote badmintonmogendheden:
Indonesië en
Japan. Het
waren geen
te
onderschatten tegenstanders. Midden
jaren zestig
kwam China
naar voren
en won op
toernooien simpel van de
Scandinaviërs. In 1967
werd de Europese Badminton Unie (E.B.U.) opgericht.
Ook Nederland volgde. Op
15 november 1931 werd in
Noordwijk de Nederlandse
Badminton Bond opgericht
onder meer door mr. D.U.
Stikker (de latere minister
van buitenlandse zaken).
Tot en met 1938 leidde de
Nederlandse Badminton
Bond een redelijk bestaan,
maar van een echte groei

was geen sprake. Het ligt
voor de hand dat door de
oorlogshandelingen
en
alle daarmee gaande gebeurtenissen de NBB zijn
activiteiten noodgedwongen moest staken.

In oktober 1951 namen
enthousiaste badmintonliefhebbers de organisatie
weer krachtig ter hand en
daarmee begint een bloeiende periode voor het
badminton in Nederland.
Omstreeks 1953 brachten
speelgoedhandelaren en
fabrikanten goedkoop materiaal op de markt. Doordat men zich gemakkelijk
voor een paar centen rackets en shuttles kon aanschaffen ging badminton
‘de straat op’. De sport
werd enorm populair en

men zag het in straten
en op pleinen, aan het
strand en op campingterreinen met groot
enthousiasme beoefend worden.
De groei die de Nederlandse Badminton
Bond sinds dat jaar
meemaakte,
kent
geen vergelijking met
andere sporten. De
NBB werd de snelst
groeiende sportbond
van Nederland. Vanaf
1990 is het ledenaantal teruggelopen. Op
30 januari 2010 werd
door de Bondsvergadering tijdens het NK
Badminton een nieuwe
naam aangenomen en de
NBB ging vanaf toen Badminton Nederland heten.
Een dag later werd in Topsportcentrum Almere het
nieuwe logo gepresenteerd.
Badminton Nederland organiseert een aantal toernooien in Nederland:
- Nederlandse Kampioenschappen
- Nederlandse Jeugd- en
Veteranenkampioenschappen
- Dutch Open
- Satellitefinales (finales
van het Nederlandse toernooicircuit)
- BN Cup (bekertoernooi
voor clubteams)
Nederland kent nog meer
bonden, zoals de B.B.F.

volkshelden
deld.

(Bossche Badminton Federatie), H.B.B. (Helmondse Badminton Bond) en de
R.B.B. (Recreatieve Badmintonbond Breda). Ook
wordt er veel in de zogenaamde wilde verenigingen gespeeld die niet aangesloten zijn bij een overkoepelend orgaan.
Badminton is in het licht
van de Olympische Spelen
een nieuwe sport. Na demonstratiewedstrijden in
München 1972 (en nog
een keer in 1988) is de
sport sinds de Olympische
Spelen
in
Barcelona
(Spanje) in 1992 een officiële Olympische sport. De
eerste enkelspel medailles
werden uitgereikt aan de
Indonesiërs Allen Budi Kusuma (heren) en Susi Susanti (dames). Ze werden
bij thuiskomst als echte

behan-

Bij de Olympische
Spelen in Seoel (Korea) was het badminton
de eerste sport die uitverkocht was. Hier behaalde Mia Audina,
toen nog 16 jaar, een
zilveren medaille voor
Indonesië. Inmiddels
komt ze voor ons land
uit. Tijdens de Olympische Spelen in Athene
(2004) heeft Mia Audina een zilveren medaille behaald bij het
dames-enkelspel.
Slechts 5 landen wonnen een gouden medaille
op de Olympische Spelen
sinds de introductie van
1992; China, Indonesië,
Zuid-Korea, Engeland en
Denemarken.
Badminton versus tennis
Heeft badminton iets met
tennis te maken? Het lijkt
een logische vraag, want
beide sporten worden met
een racket gespeeld en bij
badminton noemen we de
shuttle ook wel ‘bal’. De
waarheid is echter anders.
In de 11e eeuw werd in
Frankrijk een balspel gespeeld, dat vrijwel zeker
als de directe voorloper
van het moderne tennis
kan worden beschouwd:
het Jeu de Paume. Het
wordt overigens heden ten
dage nog steeds in diver-
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legde. De badmintonspeler liep
dus dubbel zo ver
in de helft van de
tijd en haalde bovendien het dubbele aantal slagen. Om op professioneel niveau
te badmintonnen
moet men dan
ook in topconditie
zijn. In een typische twee-setter
match, kan een
speler gemakkelijk anderhalve kilometer lopen.

varianten gespeeld. Dit
kaatsspel, waarbij een
met haar gevulde bal
met de palm van de
hand geslagen werd,
was aanvankelijk bij de
geestelijkheid zeer geliefd, maar werd al
spoedig het favoriete
spel in adellijke kringen. Badminton en tennis hebben dus een
andere ‘voorvader’.
Badminton: een zeer
intensieve topsport
Wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat tijdens een
badmintonwedstrijd
van drie sets, die gemiddeld zo’n 45 minuten duurt, de shuttle 20
minuten in spel is. Binnen deze tijdspanne
verandert de speler ten
minste 350 maal van
richting en slaat hij de
shuttle ongeveer 400
keer, waarvan 150 keer
met een volledige armzwaai. In dubbelspel wordt
de shuttle vaak 40 tot 50
maal geslagen binnen de
20 seconden, dat is 2,5
maal per seconde of één
slag om de 0,4 seconden!
De snelheid van de shuttle
tijdens een smash hebben
we al vermeld, maar bedenk hierbij dat tijdens een
rally meerdere keren gesmasht wordt.
We kunnen ook een Wimbledon finale vergelijken
met een finale van het WK
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badminton. De Wimbledon
finale duurde 198 minuten,
de badmintonfinale 76 minuten. De tijd dat de bal en
de shuttle effectief in spel
waren bedroeg 18 respectievelijk 37 minuten. De intensiteit van het spel was
bij de tenniswedstrijd dus
9% en bij de badmintonwedstrijd bijna 49%!
De tennisspeler sloeg de
bal in totaal 1004 keer, de
badmintonner 1972 keer.
De tennisser liep ruim 3 kilometer, terwijl de badmintonner ruim 6 kilometer af-

Tot slot
Het spel met de
veren bal is in de
loop van de eeuwen geëvalueerd
tot een sport voor
jongen en oud en
verspreid over de
gehele
wereld.
De gezondheidsbevorderende effecten van
badminton zijn zonder twijfel groot. Maar het beste
bewijs dat badminton tot
een vergevorderde leeftijd
gespeeld kan worden is in
China te zien. Daar spelen
opa’s en oma’s badminton
en vliegen als herten over
de baan. Badminton is een
van de populairste sporten
op de wereld.

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

Yonex
Het bedrijf werd opgericht
in april 1946 door Minoru
Yoneyama, en heette aanvankelijk Yoneyama Company, Ltd. Het maakte houten vlotters voor visnetten.
Door de opkomst van plastic vlotters werd het bedrijf
echter van de markt verdrongen. Yoneyama besloot daarop om zich meer
toe te leggen op technologische innovatie en nieuwe
materialen.
In 1957 werd begonnen
met de productie van badmintonrackets voor andere
merken. In 1961 kwam de
eerste
badmintonracket
van het eigen merk op de
markt. In 1968 maakte het
bedrijf als eerste een badmintonracket uit aluminium.
Het jaar daarop begon Yoneyama met tennisrackets.
In 1973 introduceerde men

het “YY”-logo en een jaar
later werd de bedrijfs- en
merknaam veranderd in
Yonex.
In 1980 bracht Yonex de
eerste “isometrische” tennisracket uit, waarvan de
kop niet ovaal maar eerder
vierzijdig is en die een groter slagoppervlak heeft.
De eerste isometrische
badmintonracket volgde in
1992.
In 1982 besloot Yonex om
ook golfclubs te gaan maken, gebruik makend van
de ervaring met lichtgewicht materialen zoals
koolstofvezel. Yoneyama
octrooieerde een golfclubhoofd met een slagvlak uit
koolstofvezelversterkt
kunststof, gemonteerd op
een metalen zool[2].

In 1994 werd Yonex een
beursgenoteerd bedrijf op
de beurs van Tokio.

Yonex in badminton
Yonex is wereldwijd de belangrijkste speler op de
badmintonmarkt.
Het bedrijf is sedert 1984
de exclusieve sponsor van
de All England Open Badminton
Championships.
Vele professionele spelers
gebruiken rackets van
Yonex, onder meer meervoudig Europees kampioenen Peter Gade uit Denemarken en Xu Huaiwen uit
Duitsland en voormalig
Olympisch kampioen Taufik Hidayat uit Indonesië.
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Mixed 4 - Con Brio 7
Wij van Mixed 4 hebben
het best naar onze zin. Een
hele hoop dames en heren,
een groot team dus.
Dat is maar goed ook want
er komen blessures voor
en ook werksituaties.
Ook zo op de bewuste
avond in December. Opa
dn Deem had een rugblessure. Ja. Dn Deem is ontzettend nieuwsgierig. Het
verhaal gaat dat er een
vrachtwagen door zijn
straat reed. Dn Deem wilde
er meer over weten en rende naar de raam om te kijken. Alwijl (mooi woord..
alwijl) vallend over kinderspeelgoed en daarmee
landend op zijn vrouw haar
nieuwe cactus. Auw. Rugblessure. Grappen over
acupuntuur kan dn Deem
sindsdien vreemdgenoeg
niet meer waarderen.
Nog zo’n blessuregeval.
Onze Martijn. Topspeler in
menig
mixedmanager
overzicht. Martijn heeft een
blessure aan zijn ribben.
Te heftig geniesd of gehoest? De hond niet goed
uitgelaten? Uitgegleden bij
het scheren? De simpele
waarheid? Martijn blesseerde zich bij monopoly.
Hij had simpelweg te hoog
gegooid.
Nou hoe dan ook, we hadden een team op de been
voor de zware strijd tegen
Con Brio. Con Brio stond
op de 2e plaats en wij 1e.
Alle hens aan dek dus.
Ilse en Karlijn Lahaye nemen de damespartijen voor
hun rekening en Ruud, Rogier en ondergetekende de
herenpartijen. Dn Deem en
Martijn waren meegegaan
voor de sportieve ondersteuning. Hoe supergewel-
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dig!
Ilse en Karlijn zijn leuke
meiden, maar zelfs hun eigen broer kan ze niet uit
elkaar houden. Hoe moest
dat dan voor uw eigen verslaggever mogelijk zijn?
Niet dus. Ik heb alles geprobeerd om een goed verslag met de juiste namen te
maken. van de wereldbevolking. De dames wilden
zelf niet meewerken trouwens. De door mij vervaardigde buttons met daarop:
“hallo ik ben Karlijn” en
“hallo ik ben niet Ilse” werden niet gedragen.
Eén van de twee lieftallige
dames mixte zich met
Ruud F (onze voormalige
voorzitter en nieuwe VCLer) naar winst. Haar evenbeeld rauste met uw verslaggever een winst binnen. Altijd moeilijk met
complimenten. “mooie bal
Ilse,... heuh... of Karlijn”.
Uit Karlijn... of Ilse”.
De damesdubbel werd al
makkelijker. Zet m op Ilse
en Karlijn. Ga door Ilse en
Karlijn. Deksels wat kunnen die meiden badmintonnen. Gelukkig lopen er nog
4 Lahayes’sss’s rond. Heel
Mixed kampioen met een
Lahaye op je blazoen.
Ruud en Rogier speelden
als in hun jonge jaren. Dat
moest ook wel want de tegenstanders waren opgeteld 40 jaar jonger. De partij werd vakkundig geteld
door Ilse. Of door Karlijn. Ik
was er nog steeds niet uit.
Hun paardenstaart is even
lang. De schoonheidsvlek
op het gezicht zit op precies dezelfde plek en is
even groot. En het gevoel
voor humor is precies even

door Arne vd Wijdeven

afwezig bij mijn grappen
en aanwezig bij flauwe
grappen van anderen. De
Heren wonnen de partij.
De dames verloren nipt.
Stand na de dubbels 3-1
voor uw Mixters.
Ilse of Karlijn speelde haar
damesenkel terwijl Rogier
door de zijne ging. Rogier
begon de partij met een
kuitprobleem. Zijn tegenstander wist daar niet van,
maar verergerde het wel
door een heel stabiel spel
van lange ultrakorte en
scherpe slagen. Een paar
van slagen waren zo
scherp dat ze een sneetje
maakten in Rogier zijn
achillespees. Bij Ilse en
Karlijn zijn de achillespezen even lang.
Ilse of Karlijn won en Rogier duwde zichzelf 3 sets
vooruit maar t ging op t
laatst echt niet meer. 4-2.
Mijn eigen partij was nogal
eenzijdig. Omdat ik m maar
van 1 kant heb kunnen bekijken. Die kant was wel
heel vermoeiend. Met een
tegenstander van 2.5 meter lang is het lastig om eroverheen te mikken. Gelukkig toch een winst.
De laatste partij was die
van Karlijn, of Ilse. Weer
een prachtpartij van een
dame van Lahaye (in het
echt rijmt dit). Winst aldus.
Eindstand 6-2.
En toen zag ik het verschil.
Jaaaaaa, eindelijk. Het
embleem op het groene
shirtje van Ilse is een halve
centimeter kleiner dan dat
op het blauwe shirtje van
Karlijn.
Of was het nou andersom?

Uitslagen november:
wo 02-11-2011
do 03-11-2011
wo 09-11-2011
wo 09-11-2011
wo 09-11-2011
wo 16-11-2011
wo 16-11-2011
wo 16-11-2011
wo 16-11-2011
wo 16-11-2011
wo 23-11-2011
wo 23-11-2011
wo 23-11-2011
do 24-11-2011
wo 30-11-2011
wo 30-11-2011
do 01-12-2011
wo 30-11-2011
do 01-12-2011

Mixed 8
Mixed 4
Con Brio 1
Con Brio 3
Gemert 6
BC Bakel 2
Boemerang 1
Eindhoven 1
Con Brio 9
Ganzeveer 5
Mixed 1
Mixed 2
Mixed 8
Mixed 6
BC 85 2
Mixed 7
Mixed 4
Mixed 3
Mixed 5

-

Ganzeveer 8
Hanevoet 4
Mixed 1
Mixed 2
Mixed 6
Mixed 2
Mixed 3
Mixed 4
Mixed 5
Mixed 7
Con Brio 2
BCAB 1
BC 85 3
BCAB 5
Mixed 6
Con Brio 10
Con Brio 7
Con Brio 4
Hanevoet 6

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

Verklaring kolommen bij
het scoringspercentage.
Kolom 1: Naam
Kolom 2: Classificatie
Kolom 3: Aantal gespeelde
wedstrijden
Kolom 4: aantal gewonnen
wedstrijden
Kolom 5: Aantal verloren
wedstrijden
Kolom 6:
Scoringspercentage
Kolom 7:
Scoringspercentage voor
classificatie
Kolom 8:
Scoringspercentage
enkelspel
Kolom 9:
Scoringspercentage
dubbelspel
Kolom 10:
Scoringspercentage
gemengddubbel

Scoringspercentages
Ellen Kuhn-Manders
Inge van Griensven
Marlie Fransen
Yvonne Lahaije
Anniek van Leuken
Angela van Gelder
Dorien Maas
Betsie van Hooff
Pleunie Verbon
Yvonne de Jong

A
B
D
E
G
G
F
G
C
A

5
5
5
12
12
15
15
9
3
8

5
5
5
10
10
12
10
6
2
5

0
0
0
2
2
3
5
3
1
3

100%
100%
100%
83%
83%
80%
67%
67%
67%
62%

96%
96%
96%
76%
76%
80%
66%
62%
60%
62%

100%
100%
100%
100%
100%
60%
60%
75%
100%
50%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%

100%
100%
100%
50%
50%
80%
40%
66%
0%
66%

Ruud Fransen
Arne van de
Wijdeven
Martijn van Oeffel
Roger van Lieshout
Deany Muller
Theo de Jong
Ruud van Kilsdonk
Stan van der Heijden
Peter van Leuken
Maarten Maas

D

6

6

0

100%

96%

100%

100%

100%

D

4

4

0

100%

95%

100%

E
D
D
G
B
A
G
H

4
6
4
4
13
15
9
11

4
5
3
3
9
10
6
7

0
1
1
1
4
5
3
4

100%
83%
75%
75%
69%
67%
67%
64%

90%
83%
75%
75%
69%
65%
62%
61%

100%
66%
80%
40%
75%
100%

100%
100%
100%
100%
50%
50%
80%
66%
40%

100%
50%
100%
75%
80%
50%
80%
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Standenlijst seniorencompetitie
Topklasse
Con Brio 1
Mixed 1
Gemert 1
BC Bakel 1
Con Brio 2
BCV 1
Gemert 2
Sm Bruang 1

5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
2
2
0
0

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
1
2
3
3
4
4

10
8
7
5
4
4
1
1

Hoofdkl.
Mierlo 1
Ganzeveer 1
Mixed 2
BC Bakel 2
Phoenix 1
BCAB 1
Fair Play 1
Con Brio 3
Hanevoet 1

6
5
6
5
5
6
5
5
5

5
4
3
1
0
1
0
0
0

1
1
1
3
4
2
3
3
2

0
0
2
1
1
3
2
2
3

11
9
7
5
4
4
3
3
2

Overg. kl.II
Brabantia 2
BC Boemerang
Ganzeveer 2
Sm Bruang 2
Phoenix 2
Con Brio 4
Mixed 3

5
4
4
4
4
4
5

4
3
3
1
1
0
0

0
1
0
2
1
1
1

1
0
1
1
2
3
4

8
7
6
4
3
1
1

4
5
4
4
4
4

4
3
2
2
2
1

Eerste kl. II
Mixed 4
Eindhoven 1
Con Brio 7
Ganzeveer 3
Hanevoet 4
Mierlo 2
Tweede kl. II
SRH 2
Mixed 5
Gemert 4
Heiakker 1
Con Brio 9
Hanevoet 6
Phoenix 4
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4
5
5
4
4
4
4

4
4
3
2
1
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
1
1
2
2
3
0
1
2
2
2
3
4

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

Bron: Website HBB

Derde kl. I
BCAB 5
Gemert 6
Mixed 6
Dommelen 2
BC 85 2
Mierlo 4
Never Down 2

5
4
5
4
5
5
4

4
3
2
2
2
0
0

1
1
2
1
0
1
0

0
0
1
1
3
4
4

9
7
6
5
4
1
0

Derde kl. II
BCAB 4
Ganzeveer 5
Con Brio 10
Rijtven 1
Mixed 7
Gemert 8
Dommelen 3

4
4
5
4
4
5
4

4
3
2
1
1
1
0

0
0
2
2
1
1
0

0
1
1
1
2
3
4

8
6
6
4
3
3
0

Vierde kl. II
Someren 2
Heiakker 3
Ganzeveer 8
BC 85 3
Mixed 8
Hanevoet 8
Boemerang 3
Eindhoven 4

6
5
6
5
5
5
8
6

6
4
4
3
2
1
1
1

0
0
0
0
0
1
1
0

0
1
2
2
3
3
6
5

12
8
8
6
4
3
3
2

Programma december:
wo 07-12-2011
Mixed 2
Ganzeveer 3
do 08-12-2011
BCV 1
wo 14-12-2011
Mixed 1
do 15-12-2011
BCAB 4
Eindhoven 4
wo 21-12-2011
Mixed 4
Mixed 7
Mixed 8
do 22-12-2011
Mixed 6

-

Phoenix 1
Mixed 4

-

Mixed 1

-

Gemert 1

-

Mixed 7
Mixed 8

-

Heeze 1
Dommelen 3
Hanevoet 8

-

Dommelen 2

Expositie 50 jaar BC Mixed en 30 jaar clubblad
Wat een geweldige expositie. Laten we daar maar
eens mee beginnen.
Als een van de eersten
mocht ik een kijkje nemen
in de expositieruimte. Jan,
Dora, Annie en Marlie waren nog bezig met de laatste details. Wij (Ruud F en
ondergetekende) mochten
nog een laatste spijkertje
aanttikken en daarna kon
het grote bewonderwerk
beginnen.

Tekst Arne vd Wijdeven, foto’s Rien van Kessel

In iedere
hoek van
de expositieruimte
was een
mooi detail
te vinden.
Bijvoorbeeld: hoe
werd
de
minimiks
voorheen
in elkaar
geknipt en geplakt (met
mooie foto’s ter illustratie),
wie bevolken onze commissies, jeugdkamp, shirtjes, alle namen van alle
jeugdspelers en foto’s van
jeugdteambegeleiders.
Ook was er door de expositie-organisatie een speciale plaats gecreerd ter genagedachtenis aan de verenigingsleden welke ons
helaas ontvallen zijn.
Enorm indrukwekkend wa-

Nou ik kan u vertellen dat
het een feest van oohs,
aahs, herkenning en erkenning was. Het expositieteam had er duidelijk
heel, heel veel werk
van gemaakt. Bij binnenkomst het krantenartikel en daarna
een blik in de historie
van t badminton met
een uitstapje naar
andere vormen van
“badmintonachtige”
sporten. Daar zat
een hele mooie futuristische exoot bij in
de vorm van een
nachtbadmintonvorm, apart!
Burgemeester en Wethouders

De voorbereiding
ren alle foto’s. Prachtige
zwart-wit foto’s uit de beginjaren van onze vereniging, enorme portretten
van spelmomenten, grote
en schepr gedetailleerde
groepsfoto’s, een veelvoud
aan teamfoto’s en prachtige boeken met een enorme verzameling aan materiaal. Wat was het prachtig
om terug te kijken in de tijd
en een groot aantal van
onze huidige senioren
te zien in hun jeugdjaren. En wat mooi om
de kleding en haardracht door de jaren
heen te zien veranderen. Kilootjes komen
en gaan op de foto’s.
En dan de prijzen, de
bekers, medailles en
oorkondes. Ongelooflijk wat er door de jaren heen aan prijzen
bij elkaar gebadmintond is door de vereniging en haar leden.
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Ik ben blij dat ik op vrijdag
al begonnen was met mijn
ronde door de ruimte. Het
is bijna onmogelijk om zo
een veelheid aan indrukken te verwerken. Na dik
anderhalf uur heb ik de

K) maakte het
plaatje voor mij
compleet.
Voorzitter Ton gaf
een mooie speech
welke werd gecomplementeerd

Burgemeester Hans Ubachs opent de
expositie

ruimte weer verlaten, om
vervolgens nog eens terug
te komen met de kinderen
zodat we samen
nog eens wat
hoogtepunten
konden beleven
(ah dus zo zag
papa eruit met
haar op zijn
hoofd).
De
aanwezigheid van burgemeester,
wethouders en een
heel groot aantal
van onze leden
en oud-leden en
niet te vergeten
een van onze
oprichters (Joop
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door een
evenzomooi en humoristische terug- en vooruitblik van
onze burgemeester.

Radio contact was aanwezig en de betreffende verslaggever heeft nog een
aantal uur met Ton en Jan
D vertoefd een compleet
beeld te kunnen krijgen.

BC Mixed ingeschreven voor Kwizut!

Kwizut is nieuw in Beek en Donk.
Deze quiz wordt georganiseerd op
29 december 2011 en het belooft
spectaculair te worden. Er is de
laatste tijd veel aandacht aan besteed in de media. En dat heeft de
organisatie geweten ook! Al meer
dan 80 teams hebben zich opgegeven, waaronder BC Mixed. Kwizut is een quiz die overgewaaid is
uit het dorpje Berghem waar dit
vorig jaar al een grandioos succes
was. Bijna heel het dorp deed mee
aan de quiz. De quiz bestaat uit
ongeveer 125 vragen, waarvan er
30 tot 40 procent met Beek en
Donk te maken hebben.
De rest zijn algemene vragen, die
zoals de organisatie zegt niet op
internet e.d. te vinden zijn. Op
deze avond mogen dan ook alle
denkbare hulpmiddelen gebruikt
worden. De quiz bevat theorievragen en doevragen. Eén aangewezen deelnemer van het team gaat
naar een bepaalde plek in Beek en
Donk waar hij of zij een geheimzinnige opdracht gaat vervullen die

extra punten oplevert voor het
team. Er wordt ook een joker ingezet op 1 categorie die de punten
zal verdubbelen.
Vanaf 18.30 uur kunnen we het
quizboekje ophalen bij Cafe Dave
vd Burgt, en er is tot 23.30 uur de
tijd om het vragenboekje weer in te
leveren. De vragen mogen we als
team overal maken, bijvoorbeeld
bij een café, sportclub of bij iemand thuis.
De prijsuitreiking zal plaats vinden
op 14 januari 2012. Tijdens deze
avond wordt het slimste team van
Beek en Donk bekend gemaakt.
Wordt dit BC Mixed en gaan we er
vandoor met de hoofdprijs van
€ 150,--?
Wil je mee doen om BC Mixed
Kwizutwinnaar 2011 te laten worden? Geef je dan op voor 24 december via tompoppelaars@hotmail.com of persoonlijk bij Dick
Paulussen of bij mij.
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KIDSZONE
Hallo jongens en meisjes,
Dit is niet alleen de laatste Minimiks van dit jaar, het is ook de
laatste Minimiks die door deze redactie wordt gemaakt.
Maar niet getreurd, er komt een nieuwe redactie en ook in de
volgende Minimiks zal weer een Kidszone te zien zijn.
Wij wensen jullie veel leesplezier, ook voor de toekomst!
Rien en Jan

De nieuwe leden! Sommigen zijn al langer bij badminton!

Andrew Bots
Zit op de Raagten in groep
3 en is zes jaar. Hij heeft
twee broers die bij badminton zijn. Verder doet hij
computeren. Hij vindt badminton erg leuk.

38

Nick v d Elzen.
Zit op de Raagten in groep
6 en is tien jaar. Hij was op
de vriendjesavond en vond
dat wel leuk. Ook zijn
mama en oma hebben bij
BC Mixed gespeeld. Verder
houdt hij van voetballen en
TV kijken.

Kelly de Louw.
Zit op de Bernadetteschool in Mariahout in
groep 6 en is tien jaar.
Haar mam is juf op de
Raagten en daarvan kent
ze kinderen die ook bij
badminton zijn. Verder
doet ze nog paardrijden.

De demonstratietraining!
Deze keer niet op
zaterdag, maar
op vrijdagavond,
de demonstratietraining van de
nieuwe leden.
Wendy zorgde
voor de training
en reikt de prijzen uit!

Nog meer nieuwe leden!

Wessel Bouwmans
Is 13 jaar en zit op de
Sleutelbos in Gemert in
groep A2C.
Ook hij heeft vrienden bij
badminton.
Hij heeft aan judo gedaan
en aan fitness, maar vindt
badminton wel erg leuk.

Yorg Peters.
Yorg is zeven jaar en zit op
de Raagten in groep 4.
Ook hij heeft vriendjes die
al badminton speelden. Hij
vindt badminton erg leuk,
maar hij doet ook voetballen.

Ties Oosthoek.
Zit op het Klokhuis in
groep 7. Hij heeft vrienden
die ook bij badminton zijn.
Hij maakt ook muziek, hij
speelt trompet, maar vindt
badminton ook leuk.
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GDC jeugd
1 Nick Meulensteen+Rachel Baerts
2 Ties Oosthoek+Novi Wieland
3 Koss v d Wijdeven+Quinty Zwolle
4 Tim van Lieshout+Meike Schepers
DDC jeugd
1 Rachel Baerts+Floor Swinkels
2 Sanne van Gelder+Novi Wieland
3 Meike van Zutven+Quinty Zwolle
4 Maaike van Erp+Pleun Schenk
HDC jeugd
1 Nick Meulensteen+Koss vd Wijdeven
2 Brady Bots+Tim van Lieshout
HEC jeugd
DEC jeugd
1 Nick Meulensteen
1 Rachel Baerts
2 Meike van Zutven 2 Koss v d Wijdeven
3 Meike Schepers 3 Brady Bots
4 Ties Oosthoek
4 Quinty Zwolle
GDB jeugd
1 Michael Hollanders+Leslie Heerdink
2 Rick van den Elzen+Indy Raaijmakers
3 Lieke Schepers+Anne Slaets
4 Max Wieland+Jadzia Spaan
DDB jeugd
1 Sanne van Lieshout+Lieke Schepers
2 Anne Meulensteen+Indy Raaijmakers
3 Anke van den Bogaard+Jadzia Spaan
4 Anne van de Laar+Anne Slaets
HDB jeugd
1 Rick van den Elzen+Max Wieland
2 Jurrien Hendrikx+Michael Hollanders
HEB jeugd
DEB jeugd
1 Lieke Schepers 1 Max Wieland
2 Sanne v Lieshout 2 Michael Hollanders
3 Rowena Baerts 3 Jurrien Hendrikx
4 Anke vd Bogaard 4 Rick van den Elzen
GDA jeugd
1 Max van Riet+Emma Iven
2 Willem Aarts+Kristie van Osch
3 Bas Fransen+Evi van Rixtel
4 Luc Musters+Anke van Dijk
DDA jeugd
1 Anke van Dijk+Evi van Rixtel
2 Emma Iven+Kim Steegs
3 Inge van Lieshout+Veerle van Riet
4 Kristie van Osch+Lieke Verschuren
HDA jeugd
1 Jeroen Lutterman+Luc Musters
2 Bas Fransen+Daan Steegs
3 Bas van Lieshout+Gijs Spierings
4 Willem Aarts+Stan van Rixtel
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DEA jeugd
1 Lieke Verschuren
2 Inge van Lieshout
3 Kim Steegs
4 Evi van Rixtel

GDC:

HEA jeugd
1 Luc Musters
2 Jeroen Lutterman
3 Max van Riet
4 Bas van Lieshout

Nick Meulensteen en Rachel Baerts

GDC Rachel
Baerts en Floor
Swinkels

HDC Nick Meulensteen en Koss vd Wijdeven

HDB: Max
Wieland en
Rick vd
Elzen

De clubkampioenen van 2011

HDA: Jeroen Lutterman en LucMusters
A-klasse: Luc Musters en Lieke Verschuren

DDA: Evi van Rixtel en Anke van Dijk

B-klasse: Max Wieland en Lieke Schepers

GDA: Max van Riet en Emma Iven

C-klasse: Nick Meulensteen en Rachel Baerts
DDB:
Lieke Schepers
en Sanne van
Lieshout

GDB Michael Hollanders en Leslie Heerdink
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Zwarte Pieten bij BC Mixed.
Liefst drie zwarte Pieten
waren aanwezig in de
sporthal op vrijdag 2
december. Deze keer
geen badminton, maar
allerlei, door de jeugbegeleiding bedachte en
gemaakte spelletjes.
Ze hebben het de jeugd

Torens bouwen van
pakjes.

niet gemakkelijk gemaakt. Hoe raak je een
shuttle als je ook een
aantal pakjes moet
vasthouden of hoe kun
je badmintonnen met
een doos op je hoofd.
Ook laten ze kinderen
met een groot pakket
over een hindernisbaan
rennen, shuttles in do

Hoe raak je een shuttle

Badminton met een
doos op je hoofd?
Shuttles in dozen
slaan!
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Pakjes verzamelen.

Pakjes over de hindernis!

Onze eigen muziekman Stan zorgde voor toepasselijke muziek!

zen slaan, die wel ver weg
staan en pakjes verzamelen,
maar dan wel een voor een.
Het ergste van alles, als je
verloor moest je ook nog pepernoten inleveren!
Kortom een leuk opgezet programma, waar de jeugd heerlijk van heeft genoten.

Wij wensen onze lezertjes
prettige feestdagen en een
sportief 2012
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Afsluiting
Jubileumjaar voor alle
jeugdleden
Op vrijdag 30 december 2011 wordt het jubileumjaar van BC Mixed afgesloten.
Alle jeugdleden en hun ouders/verzorgers zijn
om 19.00 uur van harte welkom in de kantine
van sporthal d’n Ekker.
Onder het genot van een hapje en een drankje krijgen jullie dan een mooie terugblik te
zien op het afgelopen jaar.
Wij hopen dan ook dat jullie allemaal komen!!
De Jubileum Commissie
PS.De training voor het 1e uur is dan van 18.30 tot 19.00 uur
De jeugd van het 2e uur mag daarna meespelen met de senioren
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Jeugdcompetitie in cijfers!
A/B Klasse
Ganzeveer 1
Con Brio 1
Mixed 1
Phoenix 1
BCV ‘73 1
BCAB 1
Bakel 1

8
8
8
8
8
7
7

6
6
5
4
2
1
0

1
0
1
2
1
1
0

1
2
2
2
5
5
7

13
12
11
10
5
3
0

C-klasse
Mierlo 1
Gemert 1
Brabantia 2
Brabantia 1
Mixed 2
BCAB 2
Helden 1
Con Brio 2

6
6
6
6
6
6
6
6

4
5
4
3
2
2
1
1

2
0
0
0
1
0
1
0

0
1
2
3
3
4
4
5

10
10
8
6
5
4
3
2

D-klasse
Mixed 3
Mierlo 2
Con Brio 3
BCV ‘73 2
BCAB 3
Mixed 4
Phoenix 2

6
6
4
4
6
6
4

6
4
2
0
1
1
0

0
1
1
3
1
1
1

0
1
1
1
4
4
3

12
9
5
3
3
3
1

F-klasse
Con Brio 6
Mixed 5
Mierlo 4
Ganzeveer 3
Mixed 6
Phoenix 4
Con Brio 7

5
5
5
7
7
0
7

5
4
4
2
1
0
0

0
1
0
2
1
0
0

0
0
1
3
5
0
7

10
9
8
6
3
0
0

G-klasse
Gemert 3
Mierlo 5
Mierlo 6
Con Brio 8
Phoenix 5
Mixed 7
Con Brio 9
Ganzeveer 4

8
8
8
8
8
8
8
8

7
5
4
2
2
2
2
0

1
1
3
5
3
2
1
0

0
2
1
1
3
4
5
8

15
11
11
9
7
6
5
0

P-klasse
BCAB 4
Mierlo 7
Mixed 8
Phoenix 6
Con Brio 10
Mixed 9

10
10
10
10
10
10

10
6
4
3
2
0

0
1
2
2
3
2

0
3
4
5
5
8

20
13
10
8
7
2

bron: website HBB

Uitslagen van november
06.11.2011
Mixed 6
Bakel 1
Brabantia 1
Mixed 2
Mixed 5
Con Brio 7
Mixed 5
Con Brio 9
Con Brio 8
BCAB 4
Mixed 9
Mixed 9
Mixed 9
13.11.2011
Mixed 1
Mixed 4
Mixed 3
Mixed 4
Mixed 3
Phoenix 6
Mixed 8
Mixed 9
Mierlo 7
20.11.2011
BCAB 1
Mixed 1
Mixed 2
Mixed 2
Mierlo 7
Mixed 8
Mixed 9
Con Brio 10
04.12.2011
BCV ‘73 1
Mixed 5
Ganzeveer 3
Ganzeveer 3
Mierlo 4
Ganzeveer 4
Mierlo 5

Ganzeveer 3
Mixed 1
Mixed 2
Mierlo 1
Mixed 6
Mixed 5
Mixed 6
Mixed 7
Mixed 7
Mixed 8
Mixed 8
Con Brio 10
Mixed 8

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

Ganzeveer 1
Mixed 3
Con Brio 3
Mixed 3
Con Brio 3
Mixed 8
Con Brio 10
BCAB 4
Mixed 9

3-5
1-7
8-0
1-7
8-0
0-8
5-3
0-8
5–3

Mixed 1
Phoenix 1
Con Brio 2
BCAB 2
Mixed 8
BCAB 4
Phoenix 6
Mixed 9

0-8
2-6
5-3
5-3
5-3
2-6
1-7
5–3

Mixed 1
Phoenix 4
Mixed 5
Mixed 6
Mixed 6
Mixed 7
Mixed 7

4-4
2-6
4-4
6-2
2-6
8-0

Programma van december
18.12.2011
Con Brio 1
Mixed 1
Phoenix 2
Mixed 3
Mixed 3
BCV ‘73 2
Phoenix 2
Mixed 3
Mixed 3
BCV ‘73 2
Mixed 8
Mixed 9
Mixed 8
Phoenix 6
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Heiakkertoernooi
Het Heiakkertoernooi in sporthal de Kubus in
Deurne was op 30 oktober alweer aan haar 6e
editie toe. Dit is een kleinschalig gezellig toernooi dat bedoeld is voor die badmintonspelers
die in de lagerte klasses spelen. De sporthal is
trouwens ook niet groot genoeg om een toernooi voor alle klasses te huisvesten.
BC Mixed is vanaf de start van het toernooi,

Geschiedenis badmintonspel ook op website
Het gehele artikel van de geschiedenis over het badmintonspel staat ook op de website. Hier zijn de foto’s in kleur
en er zijn enkele links gemaakt naar achterliggend informatie, zoals een link naar
de eerste badmintonregels.
De geschiedenis op de website staat niet stil en zal regelmatig aangevuld worden.
zes jaar geleden, een vaste bezoeker van het toernooi. Vaak met
meerdere teams.
Dit jaar waren er twee teams gevormd. Omdat je bij het Heiakkertoernooi zelf een naam voor je
team kan opgeven werden de
teams MAGY en NON STOP aangemeld. Team MAGY bestond uit
Angela van Gelder, Maarten Maas,
Yvonne en Gert Lahaye. NON
STOP moest al heel snel bekennen
dat de naam van het team een
beetje overmoedig was gekozen.
Jan van Hees viel al daags voor
het toernooi uit met een blessure.
Anja Beekmans, Riky van Maaren
en Theo de Jong vonden op de
valreep Jowan Iven bereid om in te
vallen. Zowel NON STOP als
MAGY werden ingedeeld in de Cklasse. Een klasse die samen met
Phoenix en een Heiakker team
slechts uit 4 ploegen bestond.
MAGY won uiteindelijk de finale.
Tekst en foto: Jowan Iven.
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Foto van de maand

De ereleden van BC Mixed.
en een aktie van Noortje

Foto: Jeroen de Kort
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Even lachen
Een man en vrouw bezoeken samen een museum.
Zegt de vrouw: “Joris, moet
je dat eens zien, dat is het
lelijkste schilderij dat ik
ken.”
Waarop haar man zegt:
“Miep, zet je bril op en ga
voor die spiegel weg.”
Twee dieven plegen een
bankoverval. Ze nemen al
het geld dat er daar te vinden is mee. De ene dief
zegt: “Gaan we dan nu ons
geld tellen?” Waarop zijn
luie collega antwoordt:
“Nee, we zien morgen wel
in de krant hoeveel het
was”
“Waar ga je met vakantie
naartoe?”
“Deze keer gaan we naar
Aantocht.”
“Aantocht? Waar ligt dat?”
“Dat weet ik ook niet precies, maar op de radio zeggen ze steeds: mooi weer
in Aantocht.”
Oma komt oppassen. Terwijl de twee broertjes op de
grond spelen zit zij in een
makkelijke stoel en leest in
haar bijbel. Langzaam zakken haar ogen dicht.
“Kijk”, zegt de kleinste,
“oma slaapt”.
“Sssst”, meent de oudste,
“doe zachtjes, oma studeert voor haar eindexamen”.
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Twee dames treffen elkaar
bij de bakker. De ene
vraagt: “Hoe is het nou met
je zoon tegenwoordig?”
De andere antwoordt: “Prima, hij zit momenteel op
de universiteit van Groningen.”
De eerste dame is verbaasd: “Goh, dat had ik
nooit van hem gedacht.
Wat studeert ‘ie daar eigenlijk?”
Antwoordt de andere:
“Niks, hij repareert het
dak.”
Waarom willen de supporters van Ajax alleen maar
in de Arena komen als het
dak open staat? - Dan zien
ze tijdens de wedstrijd tenminste ook nog echte sterren.
De rij-instructeur vertelt de
oude dame naast hem:
“Mevrouw, u mag gerust
iets harder gaan rijden, anders krijgen we straks nog
een parkeerbon!”
Een man vraagt een bejaarde dame: “Bent u werkelijk al 100 jaar? Mag ik
vragen wat uw geheim is
om zo oud te worden?”
De dame vertelt het: “Wel,
ik rook niet, ik drink niet, en
ga altijd vroeg slapen.”
Man: “Doet u dan helemaal
niks verkeerd?”
Dame: “Om eerlijk te zijn

wel: ik lieg dat ik barst!”
Waarom gaat Sinterklaas
liever niet naar een moskee? - Daar worden veel te
veel schoenen gezet.
Een man komt boos een
winkel binnen waar hij de
week ervoor een kettingzaag heeft gekocht. Nijdig
roept hij: “Wat een slechte
kwaliteit, zeg. Ik ben het
hele weekend bezig geweest om één boom om te
zagen!” De verkoper is behulpzaam en geeft wat uitleg. Daarvoor start hij de
motor van de kettingzaag.
Dan zegt de man verbaasd:
“Wat is dat nou voor geluid?”
“Gisteren heeft mijn man
de autosleutels ingeslikt.”
“Oh, wat erg! Moest hij geopereerd worden?” “Nee
hoor, we hadden nog reservesleutels...”
Een man vraagt aan de
ober: “Is zwart een kleur?”
De ober zegt: “Ja zeker,
mijnheer.” Dan vraagt de
man: “En wit, is dat ook
een kleur?” De ober meent:
“Ik dacht het wel.” Waarop
de man tegen zijn vrouw
zegt: “Schat, we hebben
dus toch een kleurentelevisie!”

