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Ton Slaets volgt Ruud Fransen
op als voorzitter van BC Mixed.

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

Website BC Mixed:
www.bcmixed.nl
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Nieuwe leden:
Nele Swinkels
Tim v Lieshout
Olaf van Gelder
Marja Bouw

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

Van SL naar NSL:
Marian Spaan

Gestopt:
Gonnie v Kessel

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
28

42

Totaal
70

Senioren

45

62

107

NSL

7

8

15

Totaal:

52

70

28

42

192

Agenda
18 en 19 november; clubkampioenschappen
18 en 19 november; expositie 50 jaar BC Mixed

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

Van de redactie . . .
De voorlaatste Minimiks van deze redactie met deze keer veel foto’s
en verslagen over de feestavond en natuurlijk de jaarvergadering.
Verder een interview met de oude en de nieuwe voorzitter.
De HBB-foto’s worden gemaakt door Jeroen de Kort en hij volgt
daarmee Wim van de Broek op, die gestopt is als huisfotograaf van
de HBB. In deze Minimiks de eerste foto’s van hem!
Veel leesplezier,
Jan en Rien (met medewerking van Dick)

30 jaar clubblad Minimiks

Het clubblad van Mixed bestaat 30 jaar; een jubileum om trots op te zijn.
De redactie, Jan en Rien, hebben besloten om op het einde van dit jaar
te stoppen met hun redactiewerk voor de Minimiks.
Het aftellen is begonnen; er is nog 1 clubblad te gaan
Van clubblad naar tijdschrift
Met name het nieuwe programma voor de opmaak van clubbladen, geeft veel mogelijkheden om het clubblad te verfraaien. Ook het bewerken van de foto’s en de betere
kwaliteit daarvan helpen mee om van het clubblad meer te maken dan een doorsnee
clubblad. Maar ook de inhoudt is meer dan wat je van een gewoon clubblad verwacht.
Zoals onze drukker eens zei: “Jullie hebben geen clubblad, maar een tijdschrift´. Een
mooier compliment kun je niet krijgen.
De redactie
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Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergaderingen B.C. Mixed d.d. 10 okt. 2011
Aanwezig: Ruud Fransen, voorzitter
Mascha Hoeks, penningmeester
Gert Lahaije, secretaris
Ton Slaets, bestuurslid
Anja Beekmans, bestuurslid
Stan van der Heijden, gast
1.Opening.
Ruud opent de vergadering om 20.35 uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken.
Ingekomen:
• Brief van de Gemeente
Laarbeek met de definitieve vaststelling van de subsidie over 2010. Die is gelijk aan wat reeds is overgemaakt dus volgt er geen
verrekening.
• Een melding van de HBB
betreffende een vermeende overtreding van Mixed 8
omtrent het spelen van
Martin Kuijpers zonder
bondskaart.
Om dit volgend seizoen te
voorkomen is het verstandig om aan het einde van
dit seizoen te inventariseren welke leden nog geen
bondskaart hebben.
Uitgegaan:
• Niets
3.Notulen bestuursvergadering d.d. 11 Mei
2011
De doorgegeven correcties
van gegevens op de HBB
site zijn nog niet verwerkt,
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Gert stuurt een herinnering.
De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4. Financien
• Geen nieuws.
5. Ledenbestand
• Nieuw: Nele Swinkels,
Marja Bouw, Tim van Lieshout en Olaf van Gelder.
• Gestopt: Gonnie van Kessel.
• Van spelend naar niet
spelend lid: Marian Spaan.
•Er ontstaat discussie over
de minimale duur en de
hoogte van de contributie
van de NSL-regeling. De
minimale duur is volgens
het huishoudelijk reglement nu 2 maanden. Om
gebruik van de regeling
voor kleine en kortdurende
blessures tegen te gaan
zou die termijn wellicht verlengd moeten worden.
Als we de contributie verhogen lopen we het risico
dat de leden die al lang niet
spelend lid zijn om binding
te houden met Mixed dit te
duur gaan vinden.Uiteinde-

BADMINTONCLUB

BEEK EN DONK

lijk besloten om voorlopig
niets te wijzigen en het
huishoudelijk reglement te
volgen. Wel letten we op
het aantal niet spelende leden.
• Ruud laat een folder zien
zoals die door BC Bakel
huis aan huis verspreid
wordt. Wellicht ook iets
voor ons om bijv. op scholen uit te delen.
6.Commissies
Recr. -niets
JC: -De uitnodigingen voor
de clubkampioenschappen
zijn uitgedeeld.
-De lijst met taken van de
JC is klaar, een kopie naar
het bestuur volgt zsm.
-Afscheid Geri: het cadeau
van de JC is klaar. Anja
zorgt voor een cadeau
namens het bestuur.
-Mierlo en Con Brio willen
proberen de jeugdtoernooien nieuw leven in te
blazen. Andere verenigingen is om medewerking
gevraagd, namens Mixed
zal Toon Boetzkes zich
hiervoor inzetten.
Red: -Dick is bij de laatste
redactievergadering ge

weest.
Bac: -De eerste activiteit
voor de BAC is pas op het
einde van het jaar.
-De
reacties
op
de
feestavond waren vooral
positief.
TC:
-Uitnodigingen zijn
gemaild.

Ton gaat dit doen.

7.Jubileumcommissie
Hans Gerrits moet gebeld
worden ivm. de expositie.

10. Rondvraag
Anja: Is er al een bijeenkomst gepland voor de

8.ALV. Alles is geregeld.
9.
Planningdata
bestuursvergaderingen .
De eerstvolgende vergadering is op Maandag 7
November bij Stan.

nieuwe sporthal?
Ruud
antwoord dat de datum
nog niet bekend is.
Verder vraagt Anja om een
verslag van de feestavond
in de Minimiks met vermelding van de sponsors.
11.Sluiting
Ruud sluit de vergadering
om 23.10 uur.
Gert Lahaije, secr.

Bedankt!
Zoals bekend heb ik afgelopen Algemene ledenvergadering de voorzittershamer overgedragen aan Ton Slaets.
Hierbij wil ik alle medebestuurders van de afgelopen 11 jaar (Jan, Maridy,
Peter, Theo, Mascha, Inge, Ton, Gert, Anja) enorm bedanken voor de
geweldige samenwerking. Naast het feit dat we elke vergadering erg serieus bezig zijn geweest met het wel en wee van onze vergadering, was
het ook altijd erg gezellig. De juiste sfeer om eventuele problemen in een
vroegtijdig stadium te kunnen voorkomen. Naar mijn mening zijn we daar
ook (bijna) altijd in geslaagd.
Verder wil ik natuurlijk ook de grote hoeveelheid vrijwilligers die onze fantastische club heeft nogmaals bedanken. Zonder hen zou het als bestuur
nooit zo goed kunnen functioneren!
Verder wil ik iedereen bedanken voor het feit dat ik mezelf vanaf de ALV
erevoorzitter mag noemen! Ik beschouw dit als een grote eer en een geweldige blijk van waardering.
Als laatste wil ik Ton veel succes en plezier wensen als onze nieuwe
voorzitter, ik heb er alle vertrouwen in dat dit zeker gaat lukken.
Zelf ben ik vanaf nu weer VCL-er van BC Mixed, daarnaast ben ik begonnen met vrijwilligerswerk bij de H.B.B.. Ik ben toegetreden tot de Commissie Toezicht op de Reglementen en draai een jaar mee met het hoofdbestuur. Na dit jaar is het de bedoeling dat ik lid wordt van het hoofdbestuur van de H.B.B., ik denk dat het voor een grote vereniging als BC
Mixed erg belangrijk is om ook mensen binnen de H.B.B. actief te hebben.
Groetjes,
Ruud Fransen
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Trainingsschema senioren 2011-2012
Maand
November
December
Januari
Februari
Maart

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

Groep 2
21.30 – 22.10 uur
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 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.

•

Kun je niet meetrainen? Meld je dan even af. Dat kan bij de trainer in de zaal of per
email: theavdbogaard@hotmail.nl

•

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.

Sponsoren van de feestavond
Eeterij Uniek
Kapper Werner Young Style
Rob de Beer Vishandel
De Mandeman Beek en Donk
IGO Post
Frietzaak De Beemd
Bakkerij Ber Vogels
Gall en Gall
Bloematelier de 4 Seizoenen
Sport en Gezondheidcentr. Laarbeek
De Plus Piet van Thielplein
Kruidvat Beek en Donk
Slijterij het Pijpke in Gemert
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Versmarkt vd Laarschot
Schilder Werken Jan de Jong
Nice-Happy Piet van Thielplein
Yours Fashion
Shoeby
Kapper Jansen
Ingrid Lingerie Zaak
EM-TE Beek en Donk
Jan Linders,
Bavaria,
Jo Ceelen
Jan Swinkels Tuiniers Bedrijf
e.a.

expositie
Badmintonclub Mixed

Vrijdag 18 en
zaterdag 19 november
in het vergaderlokaal
van sporthal D’n Ekker

50 jaar badminton
in Beek en Donk
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Bestuursmededelingen
Verjaardagen
van november
3-nov
7-nov
7-nov
8-nov
10-nov
14-nov
18-nov
20-nov
23-nov
24-nov
25-nov
25-nov
26-nov
28-nov
5-dec
6-dec
7-dec

Onze nieuwe leden!

Rachel Baerts
Berton v Asseldonk
Rien van Kessel
Ilke van Oirschot
Sabitri Heesakkers
Wouter v Haperen
Jan de Jong
Ruud Rooijakkers
Harrie van der Vegt
Max van Riet
Noortje v d Eijnde
Jessy Leenders
Novi Wieland
Nick v d Elzen
Jack Muller
Jadzia Spaan
Bas Fransen

al van
Allema rd!
ee
gefelicit

harte

Geboren:

Ferry Tabor, sinds kort woonachtig in Beek en
Donk, maar is al 20 jaar lid van BC de Ganzeveer waar hij ook competitie speelt. Op dit moment in Ganzeveer 2 in de overgangsklasse II,
de klassse waarin ook Mixed 3 speelt.
BC Mixed is dus zijn tweede vereniging, vooral
omdat hij meer dan een avond met badminton
bezig wil zijn en. . . hij vindt BC Mixed gewoon
een mooie club.

Clubkampioenschappen
voor alle leden van BC Mixed
Vrijdag 18 en zaterdag 19 november.

Jij doet toch ook mee!!!
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Ruud Fransen

Erevoorzitter van BC Mixed
Het was een verrassing voor de aftredende voorzitter Ruud Fransen, toen hij door het bestuur werd
benoemd tot erevoorzitter van BC Mixed.
Zoals Ton vertelde in zijn toespraak, als dank, niet
alleen voor tien jaar voorzitter, maar voor al zijn
werk, gedaan als vrijwilliger van BC Mixed.
Zo was Ruud een van de eersten die ( met nog drie

leden van BC Mixed), bij de NBB een officiële trainerscursus heeft gevolgd.
Hij was er ook bij toen de begeleiding voor
het eerste een jeugdkamp organiseerde.
Hij was jarenlang de verenigings competitieleider voor de senioren, maar staat tegenwoordig ook als teambegeleider regelmatig met een jeugdteam in de Citysporthal.
Na zijn aftreden als voorzitter neemt hij de
taak van Ton weer over, hij wordt weer
competitieleider. Daarnaast gaat hij zijn
activiteiten uitbreiden bij de HBB.
Wij wensen hem van harte proficiat met
deze eretitel.
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21 oktober; Algemene ledenvergadering BC Mixed
Iets na half elf begon Ruud

Fransen aan zijn laatste
vergadering als voorzitter
van BC Mixed. Hij opende
met het gebruikelijk overzicht van het afgelopen
seizoen en natuurlijk kwam
ook het jubileumjaar ter
sprake , evenals een com-
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petitieoverzicht.
Over op de “orde van de
dag”, de jaarverslagen, notulen enz.
Penningmeester Mascha
gaf een heldere uitleg over
de “cijfertjes” en van de leden kwam slechts één
vraag. Toon Slaets had een

vraag over jubileumshirts.
Deze zijn overigens niet
meer te koop.
Het verslag van de kascommissie werd voorgelezen en het bestuur werd
“gedechargeerd’,
zoals
dat zo mooi heet. In het
Nederlands: Het bestuur

is niet meer alleen aansprakelijk voor het gevoerde beleid, maar alle leden
zijn nu daarvoor verantwoordelijk.
Ook de begroting leverde
geen vragen op en het ziet
er naar uit dat BC Mixed
weinig last heeft van een
crisis, o.m. dank zij de me-

dewerking van Gemeente,
Rabobank en Jan Linders,
die voor een goede financiële basis hebben gezorgd.
Voeg daarbij een aantal
andere sponsoren, waarvoor met name Anja een

grote bijdrage heeft geleverd, om te zorgen dat
er voldoende sponoren
waren.
Een belangrijk punt is altijd het bedanken van de
kaderleden die een of
ander jubileum hebben
te vieren.
Dit jaar een record, Rien
van Kessel heeft 30 jaar
redactie achter zijn naam
staan. Niemand heeft er
ooit zo lang achter elkaar
in een commissie gezeten.
De lijst:
20 jaar jeugdcommissie;
Inge van Griensven
10 jaar jeugdcommissie:
Maridy Daems
10 jaar BAC: René Schepers
10 jaar redactie; Jan Driessens
30 jaar redactie: Rien van
Kessel

Dan het agendapunt verkiezingen.
Te beginnen met de kascommissie, die is weer
compleet dank zij….
Anja Beekmans is aftredend, maar ze wil ( gelukkig) verder. Ook aftredend,
maar niet herkiesbaar:
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Naast hun taak in het
bestuur hebben ze
ook nog zitting in een
commissie. Het bestuur had daarvoor
het volgende voorstel. Anja zorgt voor
de
recreanten,
Mascha doet de toernooien. Gert de competitie en Ton de PR
w.o. de redactie .

voorzitter Ruud Fransen.
Voorgesteld werd om als
nieuwe voorzitter te kiezen:
Ton Slaets.
Met algemene stemmen
werd dat voorstel aangenomen, waardoor Ton de
nieuwe voorzitter van BC
Mixed wordt.
Omdat Ruud niet terugkeert in het bestuur moet
er een nieuw bestuurslid
komen. Voorgesteld door
het bestuur ( en geen tegenkandidaten) werd Stan
vd Heijden. Daarmee is
het bestuur weer compleet.
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Ton nam de taak van
voorzitter over en hij
begon met het bedanken van de vertrekkende voorzitter. Gelukkig verlaat Ruud niet de
vereniging, in tegendeel
zelfs, hij neemt de taak van
competitieleider bij de senioren over van Ton Slaets
en verder kregen we te horen dat hij zitting neemt in
de reglementen commissie
van de HBB met de bedoeling om over een jaar plaats
te nemen in het hoofdbestuur van de HBB. Voor BC
Mixed zonder meer erg belangrijk.
Ruud heeft natuurlijk meer

gedaan dan alleen tien jaar
voorzitter en het hele verhaal werd door Ton verteld.
Zo was Ruud al heel lang
geleden betrokken bij de
jeugdbegeleiding en ook
hij heeft het eerste jeugdkamp
meegemaakt als
begeleider. Hij heeft trainerscursussen gevolgd en
staat nu weer in de Cityhal
met een jeugdteam.
Als dank voor al dit werk
werd hij door het bestuur
benoemd als erevoorzitter
van BC Mixed. Hij is daarmee het zesde erelid van
BC Mixed.
Dit was meteen het einde
van de vergadering,want
voor de rondvraag had
men geen belangstelling.
Wel werd natuurlijk het bestuur weer bedankt en
bood de nieuwe voorzitter,
namens het bestuur, het
gebruikelijke rondje aan.
Ook al blijft het jammer dat
zo veel leden niet op de
jaarvergadering aanwezig
zijn, BC Mixed kan met een
gerust hart de toekomst tegemoet zien.

De feestavond

door Stan vd Heijden

In het jubileumjaar van BC Mixed mag de feestavond natuurlijk niet ontbreken.
We hadden ook dit jaar besloten om de feestavond net zoals vorig jaar in de Tapperij te houden. Dit jaar hadden we een groot aantal aanmeldingen, weliswaar iets
minder dan vorig jaar, maar nog steeds een mooie opkomst. Zo’n opkomst zorgt
ervoor dat het feestje al bijna niet meer stuk kan.
Na de eerste drankjes werd
er nog een laatste ronde
gehouden voor de verkoop
van de lotjes.
Rond half 10 kon de loterij
dan ook snel genoeg beginnen; Wat een mooie
prijzen stonden er dit jaar
op de prijzentafel!! Dikke
complimenten voor alle
mensen die hier aan hebben meegewerkt!
En de opbrengst van de loterij viel dit jaar weer net
iets hoger uit dan vorig jaar,
dus ook iedereen die een
lotje heeft gekocht; bedankt daarvoor!
Toen draaide DJ Arjan de
muziek open en ging het
feest van start. Na enkele
nummertjes werd door Ton

en Ruud een spel georganiseerd waarbij iemand de
naam van iemand anders
mee kreeg (Deany kreeg
bijvoorbeeld een naambordje met Yvonne), of je
kreeg een bepaalde functie (Mark kreeg bijvoorbeeld de functie netpaal).
Nu moest iedereen gaan
zitten en werd het woord
op je naambordje geroepen dan moest je snel
gaan staan. Ging je staan
terwijl dit niet terecht was,
of bleef je zitten? Dan
stond er een heerlijk shotje
voor je klaar. Als je dit leest
zul je denken “jaja…… het
zal wel…” maar het was
echt geweldig om naar te
kijken!
Daarna stond er een mooi

buffet klaar met koude
schotel, gehaktballetjes in
tomatensaus, saté met rijst
en allerlei soorten vis, kortom genoeg lekkers! Een
aantal feestgangers merkten op dat er geen friet met
frikandellen tussen stonden; Bedankt voor de tips!
De BAC neemt deze tips
uiteraard weer mee naar
volgend jaar!
Na nog wat polonaises en
“inviduele hak-scene’s” op
de dansvloer werden de
discolampen
langzaam
verruild voor de schemerlampjes aan de muur…….
en dat betekende; “nog efkes snel inne bestellen”
“want voor ge ut wit krie dè
niks mir”
Op naar volgend jaar! Wie
weet wat er dan op de
planning staat… Heb je
nog leuke ideeën voor de
feestavond (groot of klein)
laat het de BAC weten! Hopelijk tot volgende jaar!
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Mixed feestavond, een spetterend succes
door Arne vd Wijdeven
Begin oktober was het zover, de jaarlijkse supergeweldige feestavond. Op het
ons bekende adres lag de
perfect bemeten zaal voor
ons klaar. Helemaal zuiver
en fris. Daar konden we
vast wel een feest in bakken. Na een paar koffie en
de eerste alcoholische versnaperingen mocht de
avond geopend worden.
Voorzitter Ruud had weken
zitten zweten boven zijn
laptop om een dijk van een
openingsspeech in elkaar
te draaien. Volgens zijn
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eega had de beste man
er nachten niet van
kunnen slapen. En het
moet gezegd, Ruud
had er een hele juiste
speech van gemaakt.
En nog veel belangrijker.... hij kende zijn
openingswoord helemaal UIT HET HOOFD.
Voorwaar geen eenvoudige opgaaf.
Toen kon het feest echt
losbarsten. Er werd
flink gekletst en bijgepraat. De DJ hield met
zijn muziek rekening
met de tijd op de avond
en zodoende was er in
het begin de mogelijkheid tot een goed
gesprek en op het
eind van de avond
voor een fijne brul in
andermans oren.
Deze avond bereikte
meerdere hoogtepunten. Zo was er
de loterij. Een erg
groot
compliment
voor de prijzenvinders en de prijzeninpakkers. Wat een
prachtig aanbod was
er weer. En werkelijk
prachtig ingepakt.
Spreekstalmeester
René kreeg de lachers al snel op zijn
hand door zijn humoristische
commentaar en zijn ge-

voel voor hoe een publiek
te vermaken.
De jarige van de avond M
Muller (volledige naam bekend bij de schrijver) werd
reeds voor de loterij toegezongen. Door toedoen van
Dn Deem en Quantro S
werd M tot tweemaal toe
een mooie prijs rijker. Die
mocht ze in ontvangst nemen onder een nieuw lang
zal ze leven. Ingezet door
wie anders dan René.
Gedurende de hele loterij
hoopten alle aanwezigen,
met uitzondering van de
jarige zelf, op nog een prijs
voor Marjan M (volledige
naam zoals gezegd bekend bij de schrijver). Hoe
hilarisch was de combina

tie prijs en prijswinnaar?
Twee voorbeelden. Remy
Wei(ie)land die een zak
mest won. Goed voor zijn
wie(ei)land. Maar het werkelijke lachmoment was
geheel en al voor de prachtige doos shampoo. Een
mooie mix van handgeselecteerde antiroos shampoo, shampoo voor krullend haar en shampoo voor
een volle bos met lang
haar. Die werd natuurlijk
gewonnen door de man die
zulke shampoo dagelijks
nodig heeft: Johnny Muller.
Na deze heerlijke loterij
werden de lotto briefjes
weer keurig opgehaald en
kon de DJ de jeugd op de
vloer proberen te krijgen.
Dat lukte hem zeer goed.
Wim vd Wildenberg gaf
een prachtige breakdance
demonstratie. Hij deed dat
zo vloeiend dat niemand
zag dat het eigenlijk een
Weense wals was. Ondertussen hield ondergetekende een wedstrijd met Tim

Lahaije. Tim werd
gespot met de
rand van zijn onderbroek
boven
die van de bovenbroek. Bjorn Borg
stond er te lezen.
Volgens mij is dat
een tennisser. Tennis, de aardsvijand
van het badminton.
Tennis, het langzame broertje van
het squash. Tennis, de zwaar overbetaalde en onderleuke sport. Bjorn
Borg dus. Wie kan
zijn bovenbroek lager dragen? Tim
won. Bjorn Borg is
in ieder geval sterker dan de Zeeman XL .
Niet getreurd, nieuw vermaak was al onderweg.
Ton (nog zo’n geweldige
spreekstalmeester)
riep
ons om de dansvloer voor
een spelletje waarbij de
uitleg even moeilijk was
als het spel zelf. In het kort
kwam het erop neer dat 8
van onze badmintonners
een
rol
speelden
in een fictief
badmintonspel.
Wie
niet
goed reageerde
werd beloond met
een kleine
versnape-

ring. Het was een verdraaid
lastig spel. Niks voor tenissers dus. Geen verliezers
dus. Iedereen was winnaar, inclusief het publiek.
Tijd om uit te rusten was er
nauwelijks want achter een
gordijn was een eerlijk en
heerlijk buffet opgedient.
Dat mocht er zijn. En het
gaf weer hernieuwde energie voor een fijn potje dansen. En zo dansten we de
avond uit.
Complimenten voor het organiserend commitee en
dank aan alle aanwezigen
voor de gezelligheid. Johnny en Remy veel succes
met jullie prijzen.
Arne
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Digitaal interview

10 vragen aan de vertrokken voorzitter van Mixed Ruud Fransen
door Rien van Kessel

1. Naam, woonplaats,
leeftijd, leefsituatie, beroep/school, hobby’s.
Ruud Fransen, Beek en
Donk, 46 jaar, gehuwd,
Sales manager bij De Wit
BV, hobby’s badminton darten - films - mijn gezin.
2. Hoe ben je met badminton in aanraking gekomen?
Via mijn zus, inmiddels 37
jaar geleden, ben ik begonnen bij de Flying rackets in
Helmond.
3. Hoe ben je met Mixed
in aanraking gekomen?
In 1986 was Igo Jongen
trainer van BC Mixed, hij
vroeg me destijds of ik in
Beek en Donk bij BC Mixed
zou willen komen.
4. welke functie(s) heb je
bij Mixed bekleed?
Jeugdtrainer - Jeugdbegeleider - jeugd VCL’er - senioren VCL’er - bestuurslid voorzitter BAC - voorzitter
BC Mixed.
5. Waarom ben je destijds voorzitter geworden?
Omdat Jan Driessens me
dit heeft gevraagd en omdat ik dit als een eer beschouwde, bovendien was
het een logische volgende
stap.
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6. Hoe kijk je terug
op je 10 jaar voorzitterschap?
Met veel plezier. De
tijd is eigenlijk heel
snel voorbij gegaan.
Al deze tijd heb ik
met
geweldige
mede-bestuurders
en vrijwilligers mogen “werken”. Daarnaast is BC Mixed een vereniging met hele sociale en
gezellige leden waarvoor
je graag iets extra’s wild
doen.
7. Welke zaken zijn in de
afgelopen periode onder
jou voorzitterschap tot
stand gekomen?
Mijn voornaamste doel was
om de vereniging net zo
goed, of misschien nog beter, te laten draaien als dat
al het geval was bij mijn
aantreden. Ik denk dat dit
zeker geslaagd is. Bij een
vereniging die al goed
draait is het ook helemaal
niet nodig om grote wijzigingen aan te brengen. Het
is in dat geval hoogstens
observeren, waarnemen
en indien nodig bijsturen.
8. wat doet de benoeming tot erevoorzitter
van Mixed jou?
Heel veel! Hoewel je natuurlijk geen vrijwilliger

wordt om allerlei waarderingen te krijgen, doch omdat je iets voor je club wilt
doen, zie ik dit ere-voorzitterschap als een grote blijk
van waardering en dank
voor alle tijd die ik aan BC
Mixed heb besteed en zeker nog zal gaan besteden.
9. Hoogtepunt en dieptepunt in de afgelopen 10
jaar?
Hoogtepunt:
Voorzitterschap en ere-voorzitterschap!
Dieptepunt: Het
overlijden van Barry.
10. wat wil je zelf nog
kwijt?
Dat ik iedereen nogmaals
wil bedanken voor het in
mij gestelde vertrouwen de
afgelopen 10 jaar en de
verkiezing tot ere-voorzitter. Verder wens ik Ton net
zoveel plezier in zijn periode als voorzitter (ook 10
jaar??)

Digitaal interview

10 vragen aan de nieuwe voorzitter van Mixed Ton Slaets
door Rien van Kessel

1. Naam, woonplaats,
leeftijd, leefsituatie, beroep/school, hobby’s.
Ton Slaets, Beek en Donk,
40 jaar, getrouwd met Monika, twee kinderen Anne
en Robin, twee honden
Hobke en Jodie.
Na mijn studie aan de
HEAO in Eindhoven ben ik
in 1996 als intercedent bij
Randstad Uitzendbureau
gaan werken. In 1999 heb
ik die baan verruild voor
een carrière als assurantie
tussenpersoon. Op dit moment heb ik inmiddels ruim
10 jaar mijn eigen bedrijf
Attentiv samen met mijn
broer Rob. Mijn belangrijkste hobby is badminton.
Maar vakantie vieren met
mijn gezin doe ik ook erg
graag.
2. Hoe ben je met badminton in aanraking gekomen?
Via mijn ouders. Die badmintonden zelf ook. Toen
wij nog in Boerdonk woonden hebben mijn ouders
een klein groepje jongeren
‘badmintonles’ gegeven.
Zo is het begonnen.
3. Hoe ben je met Mixed
in aanraking gekomen?
Mijn ouders kenden Jan
Driessens. Die wist van

ons
badmintonclubje in Boerdonk
en vroeg of wij een
keer bij Mixed wilden komen kijken.
Van het een kwam
het ander. En in
1985 ben ik lid geworden.
4.Welke
functie(s) heb je bij
Mixed bekleed?
Ik ben begonnen in de
BAC, later ben ik competitieleider geworden. Ik ben
bestuurslid, zit op dit moment in de jubileum commissie. Ik geeft sinds vorig
jaar jeugdtraining. En mijn
nieuwste functie is die van
voorzitter, waar ik heel
trots op ben!
5. Wat trekt je het meest
aan bij Mixed?
De ongedwongen sfeer en
de saamhorigheid binnen
de vereniging.
6, Waarom ben je voorzitter van Mixed geworden?
Ruud heeft mij ongeveer 5
jaar geleden gevraagd. Ik
heb er geen moment over
na hoeven denken. Je
groeit op een gegeven moment naar zo’n functie toe
en het voelt dan ook als

een zeer natuurlijke en logische stap voor mij. Ik ken
de vereniging redelijk goed
(al zeg ik het zelf) en heb
een zeer prettig bestuur
om mee samen te werken.
Dus alle omstandigheden
zijn goed om deze stap te
maken.
7. Hoe zie je de taak als
voorzitter van Mixed?
Ik zal me niet anders gaan
gedragen dan voorheen,
maar je bent nu nog meer
het aanspreekpunt en het
gezicht van de vereniging.
Daarin zal ik de vereniging
zo goed mogelijk proberen
te vertegenwoordigen.
8, Streef je doelen na onder jou voorzitterschap
en zo ja welke?
Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst.
Net als Ruud zal mijn doel
zijn om de doorstroming
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van de jeugd binnen onze
vereniging te blijven bevorderen. Zoals eerder gezegd is de betrokkenheid
van onze leden erg groot.
Dat geldt ook voor een heleboel jeugdleden. Als zij
signalen afgeven dat ze in
de toekomst ook iets voor
Mixed willen gaan betekenen, dan zal ik daar heel
scherp op zijn. Naast dit
doel vind ik het heel erg
belangrijk om het eigen initiatief van leden te blijven
stimuleren. Voorbeelden
hiervan zijn onder andere
de Mixed Grill die enkele
jaren geleden redelijk
spontaan is ontstaan en
vrij recent het nachttoernooi. Elk initiatief wordt serieus genomen.
9. Hoogtepunt en dieptepunt voor jou bij Mixed in
de afgelopen jaren.
Dieptepunt blijft voor mij
het overlijden van Barry.
Als je iemand al zo lang
kent en van dichtbij hebt
meegemaakt (met name
binnen het badminton) dan
blijft het absurd dat je afscheid moet nemen op zo’n
jonge leeftijd.
Mijn persoonlijk hoogtepunt is het feit dat ik in 2003
met Barry en in 2010 met
mijn beste maat Arne clubkampioen ben geworden in
het herendubbel. Onlosmakelijk hieraan verbonden zit het feit dat Arne in
2010 ook de Barry van
Heerwaarden sportiviteits-
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prijs toegekend heeft gekregen. Voor mij was de
cirkel toen rond.
10. wat wil je zelf nog
kwijt?
Eigenlijk heb ik genoeg
over mezelf kunnen zeggen. We gaan gewoon verder waar we gebleven zijn.

Expositie in d’n Ekker.
Tegelijk met de clubkampioenschappen,
dus op vrijdag 18 en
zaterdag 19 november
is er in het vergaderlokaal van sporthal D’n
Ekker een expositie te
zien over 50 jaar badminton bij BC Mixed.
Tien jaar geleden was
er ook al een dergelijke tentoonstelling.
Toen lag de nadruk
op veel, heel veel foto’s.
Dat wordt deze keer
iets minder, maar er is
meer aandacht voor
de individuele speler
en speelster.
Zo laten we zien, wie
in welk jaar en in welke klasse competitie
heeft gespeeld.

Dus weten we intussen
dat BC Mixed in de 50
jaar dat er competitie
is gespeeld, 294 teams
hebben gehad.
Ook hebben we deze
informatie over onze
jeugd.
Natuurlijk is er nog veel
meer te zien.
Theo de Jong laat zien
hoe rackets gerepareerd worden, ook is er
een tafel opgesteld
waar te zien is hoe de
eerste Minimiksen werden gemaakt.
De expositie is open
op vrijdagavond voor
eigen leden. Op zaterdag volgt de officiële
opening en daarna is
de expositie open voor
iedereen

Azoren

deel 7

Een reisverhaal in acht delen
door Rien van Kessel

Het is een korte wandeling
en eigenlijk lopen we gewoon terug naar Madalena.
Mooi zijn de stukken waar
druiven groeien en beschut
worden door lavastenen
muurtjes om de warmte
vast te houden. Ook komen we een molentje tegen maar onze route loopt
er niet naar toe. Gelukkig
kan ik met mijn camera
tot 200mm inzoomen. Het
wordt een relaxte wandeling en af en toe komt de
zon door de bewolking.

Rond 13.00u zijn we terug en aan de rand van
het dorpje eten we wat.
Verschillende mensen uit
de groep gaan vanmiddag
naar een wijnmuseum en
proeverij. Ik wil de relaxte
sfeer vasthouden en mijn
kamergenoot deelt dit gevoel. Het geplande half uurtje rust wordt ingeruild voor
een diepe slaap. Blijkbaar
gaan de activiteiten van
de afgelopen dagen een
overheersende rol spelen.
Ondanks dat alle hotels
wel een zwembad hebben,

ga ik er nu pas bij dit hotel
gebruik van maken. Het is
er heerlijk toeven in de zon
en ik knap er weer van op.
Aangezien je de eetgelegenheden in dit dorpje met
een vergrootglas moeten
zoeken, laten we dat aan
onze culinair specialist
Joyce over. Zij heeft een
restaurantje
gevonden
waar we met een taxibusje
heen gaan, net even buiten
het centrum. Het blijkt een
erg populaire plek want op
een gegeven moment zijn
alle tafels op het terras bezet en zitten mensen op
een muurtje op een plek te
wachten.
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Omdat ik die grote stukken
vlees een beetje beu ben,
bestel ik een spies met een
vis mix. Het geheel is leuk
opgemaakt en ook de anderen krijgen wonderlijke
creaties voorgeschoteld.
Door de drukte kan het
personeel het niet meer
aan en loopt zich de benen
onder hun lijf uit. Dat geeft
lachwekkende situaties te
zien, maar ook vrees voor
het afrekenen. En dat valt
dan weer mee. De bedienster komt met een rekenmachine aan de tafel en
stuurt haar collega voor
wisselgeld weg, perfect geregeld.
Omdat de anderen nog niet
klaar zijn besluit ik met en-
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kele andere reisgenoten
de weg terug te lopen. In
het centrum van Madalena
is het druk en op het podium bij de kerk treed een
muziekgroep op. Ze spelen
ietwat Ierse muziek en we
blijven er even naar staan
te luisteren. Totdat het plotseling begint te regenen en
lopen we verder door naar
het hotel. Er moet weer ingepakt worden want morgen vertrekken we naar
ons vijfde eiland.
17 juli - 12e reisdag
Half 8 opgestaan en het is
nagenoeg helder, ontbijten
en verder de bagage ingepakt, uitchecken en om
kwart over negen staan
we klaar bij de receptie

voor vertrek. We gaan met
de boot naar ons vijfde en
laatste eiland, Faial. Het
einde van de rondreis is in
zicht. We gaan aan boord
van de veerboot die ons
in 30 minuten naar Faial
vervoert. Faial ligt ongeveer 100 kilometer van
Terceira, 7 kilometer van
Pico en 17 kilometer van
São Jorge. Faial heeft een
oppervlakte van ongeveer
173 km2 en telt ca. 15.000
inwoners. Het hotel ligt op
loopafstand van de haven
en is voor mijn begrippen
erg luxe.
In de lounge hangt een
grote wereld kaart en een
model van een klein propellervliegtuigje waarmee

destijds vluchten tussen
Europa en Amerika (de
trans-Atlantische vluchten)
werden uitgevoerd en de
Azoren een tussenlandingsplek vormden.
We hebben kamer 234 en
na het wegzetten van de
bagage gaan we meteen
de stad verkennen. We
zijn in de hoofdstad van dit
eiland, Horta, en dat moet
de meest toeristische en
mooiste stad zijn van de
Azoren. Wellicht is de benaming ‘stad’ erg veel van
het goede, maar iets meer
toerististisch en drukker is
het wel. Het stadje heeft
maar een paar straatjes
en alles draait eigenlijk om
de boulevard en de haven.
De geschiedenis van het
stadje gaat terug tot de
Amerikaanse walvisjagers
in 1765 die hier water innamen en bemanning
wierven. Vanaf 1893 kwamen de telegraafkabels
die vanaf Lissabon over de
Atlantische Oceaan naar
Amerika werden gelegd.
Daarna kwamen de stoomboten die kolen innamen,
gevolgd door watervliegtuigen die landden in de baai
van Horta.
In de Tweede Wereldoorlog
kwamen talloze oorlogsschepen binnenvaren. In
de haven (Marina) leggen
jaarlijks meer dan 1.300
jachten aan.
De muurschilderijen in de
Marina worden gemaakt

door vertrekkende zeilers
voor een goede vaart, en
zijn een attractie voor de
toeristen.
Zoals in het verleden is ook
in het heden Horta een belangrijke jachthaven in de
Atlantische Oceaan. De
jachten komen zich hier
bevoorraden en het legendarische zeilers café ‘Peter Café Sport’ bezoeken.
In dat café gaan we dan
ook meteen maar een galao drinken. Peter’s is de
beroemdste bar van de
Noord-Atlantische Oceaan,
die al meer dan tachtig jaar
zeelui vanuit de hele wereld ontvangt.
Volgens mijn info is ‘het
café geopend op kerstdag
1918 en werd het één van
de vele bars in de drukbezochte haven en de stad
Horta. Na het tijdperk van
de stoomboten, watervliegtuigen en trans-Atlantische
avonturen en na de blackout nachten van de Tweede Wereldoorlog werd Café
Sport de basis voor de Nederlandse bemanning van
de sleepboten op open
zee.
In de jaren 50 kwamen ook
de eerste jachten langs
Faial en Café Sport groeide
steeds verder. Gastvrijheid
is altijd het visitekaartje
geweest van deze bar en
vanaf die tijd werd het een
toevluchtsoord voor zeilers, die toen bekend ston-

den als avonturiers’. Het is
inderdaad een typisch café
waar je ook kunt eten en
dat over de weg langs de
haven nog een buitenterras heeft. Maar binnen zitten is leuker want je kijkt je
ogen uit. Blijkbaar hebben
veel zeilers een vlag meegebracht en daar opgehangen.
Interessant is ook een wereldkaart met daarop de
telegraafkabels die hier op
Horta samenkomen. Na
Peter’s lopen we langs de
schilderingen waarvan verschillende van Nederlands
makelij, erg leuk.
Het kan haast geen toeval
zijn maar een man spreekt
ons aan die, wat later blijkt,
uit Nederland komt en al
10 jaar in Horta woont. Hij
heeft een zeilachtergrond
en is hier blijven hangen.
Als je de weg achter de
hoofdstraat volgt, ook parallel aan de kust, lijkt het
alsof je in de jaren 50 beland bent, alsof de tijd hier
heeft stilgestaan.. Smalle
straatjes met oude huizen
wel en niet gerestaureerd,
met houten luiken, balkons,
heel sfeervol, erg leuk.

Wordt vervolgd
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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

Pro Kennex
In 1965 begon Lo Kunan in
de achtertuin van zijn vader met de productie van
houten badmintonrackets.
Niet veel later kwamen
daar de houten tennisrackets bij.
Lo Kunan was in die tijd
een groot bewonderaar
van de inmiddels overleden
Amerikaanse
president
John F. Kennedy. Als een
soort eerbetoon noemde
hij zijn merk daarom Kennedy. Groot was zijn verbazing toen dit, voornamelijk
in de Verenigde Staten,
niet geaccepteerd werd.
Onmiddellijk veranderde
hij de naam in Kennex.
Hij dacht in die tijd echter
absoluut nog niet aan
naamsregistratie. Met als
gevolg dat er een merk met
bijna dezelfde naam in opstand kwam en ook deze
naam niet meer gebruikt
kon worden. Uiteindelijk
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werd het Pro Kennex.
Pro Kennex ontwikkelt tegenwoordig nog steeds
met volledige toewijding
technisch innovatieve producten. In 1980 werd het
eerste mid-size graphite
tennisracket ter wereld ontwikkeld (de Black Ace) en

Het houten badmintonracket

in 1983 ‘s werelds eerste
graphite
squashracket.
Rob Mekelenkamp haalde
in 1985 Pro Kennex naar
Nederland met de oprichting van Pro Kennex Holland BV. Lange tijd was zijn
bedrijf
verantwoordelijk
voor de verspreiding van
Pro Kennex rackets in Nederland, waarna het in
1997 onder de naam Inside
Brands verder ging.
Tot op de dag van vandaag
is Rob Mekelenkamp nauw
betrokken bij het ontwikkelingsproces van Pro Kennex. Wetenschap, design,
creativiteit en innovatie
staan centraal. Pro Kennex
introduceert nog altijd alleen producten die een
aanzienlijke bijdrage leveren aan prestaties en heeft
met de Kinetic serie zelfs
een gezondheidsracket in
huis.

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
In het novembernummer
van 1986 stond een verslag over de verenigingen
die in opstand kwamen tegen het welzijnprogramma
van 1987. Het zou de vereniging wel eens geld kunnen kosten en dat was niet
de bedoeling.
Op 13 november kon bezwaar worden gemaakt op
een inspraakavond met
burgemeester en wethouders. Het was wethouder
Noten die een aantal toezeggingen deed. Zo zouden de tarieven van de
sporthal ongewijzigd blijven en er zou bekeken
worden of er een heus
“sportraad” opgericht zou
kunnen worden.
Bij de HBB was het “kledingreglement” weer eens
aan de orde.
Nog steeds was:
“Spelen in overheersend
witte kleding is verplicht!”
Dus geen trainingsbroeken
of lange T-shirts. Ook het
Mixedbestuur was van mening was van mening dat
dit verschrikkelijk slordig
was en bovendien niet toegestaan.
De spelersraad zorgde
voor een uitgebreid competitieverslag met een paginagrote foto van Jan
Coppens. Natuurlijk ook
alle uitslagen en de com-

petitiestand.
Overigens
deed Mixed het lang niet in
alle klassen evengoed, vijf
van de acht teams bengelden ergens onderaan in de
ranglijsten. De stand om
de beste competitiespelers werd nog steeds bijgehouden. Bij de jeugd
waren Monique Verijken
en Rob Slaets de lijstaanvoerders en bij de senioren waren dat Vivian Rebel
en… Ruud Fransen.
Dat de toernooien toen
nog populair waren is te
zien aan de vele verslagen. Zo weten we dat Marlie Fransen en Marian
Spaan ( toen Smits en vd
Wildenberg!) derde werden in het damesdubbel B
op het Rallytoernooi van 9
november 1986.
In “Onze gastschrijver”
ontrafelde P.I. Maikel Iven
op ludieke manier een
vreemde gebeurtenis over
een verdwenen microfoon
en het verdwijnen van enkele leden uit de vereniging.
In “snippernieuws” een
aantal mededelingen, o.m.
over de Olympische spelen, dat badminton steeds
maar buiten de deur hield,
Ook een uitleg over vrijwilligers.
Citaat uit die tekst:

Op ieder rust m.i. de verplichting – naast het betalen van de contributie een hoeveelheid tijd en
energie te steken in de
club waarvan je lid bent…
Ook de jeugd kreeg in
deze 40 pagina’s dikke Minimiks de nodige aandacht.
Naast uitgebreide competitieverslagen ook de uitslag van het Veertje jeugdtoernooi. Nu weten we
weer dat Arne vd Wijdeven
en Ton Slaets het herendubbel B op hun naam
brachten. Monika Sonneveldt en Inge Maas (van
BC Bakel) deden dat in het
damesdubbel B.
Ook de HBB had weer iets
nieuws: Er werd een toernooi top-tien opgezet. Op
elk toernooi waren punten
te verdienen, afhankelijk
van het behaalde resultaat.
Bij de heren B stond Arne
van de Wijdeven met 18
punten bovenaan. Rob
Slaets was dat in de C-...
Bij “Even Lachen!”
Meester: “Wat doet een
fatsoenlijke heer, wanneer
een dame in een overvolle
bus stapt?”
Jan: “Hij doet alsof hij
slaapt!”
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Geschiedenis van de badmintonsport
door Rien van Kessel

Nieuw onderzoek – nieuwe feiten – nieuw verhaal
Gedurende de 16e eeuw
was het spel met de shuttle een kinderspel en in de
17e eeuw ontwikkelde het
zich tot een populair spel
onder de hogere klasse
in Europa. Er bestaat een
schilderij uit de 17e eeuw
van Adam Menyoki waaruit
blijkt dat het spel met een
klein racket en een soort
shuttle werd gespeeld. Men
kende de voorloper van het
badmintonspel
verschillende namen toe o.a battledore & shuttlecock en.jeu
volant, wat te vertalen is als
een spel met vederbal of
pluimbal. Hierna vond het
zijn weg naar het koloniale Amerika. Hier zijn twee
bekende schilderijen gemaakt. Allereerst het schilderij van William Williams
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getiteld “Portrait of Master
Stephen Crossfield”. Het
stamt uit het begin van de
18e eeuw en laat een man
zien die een racket en een
shuttle vasthoudt Het andere schilderij stamt uit de

late 18e eeuw en laat jonge
jongens zien die een shuttle in de lucht houden. Het
schilderij hangt momenteel
in Williamsburg (U.S.A.).
Uit Europese vorstendommen zijn enkele prachtige
schilderijen uit de middeleeuwen
overgebleven
waaruit op te maken valt
dat men het spel hier ook
al kende, al was het nog
niet algemeen bekend. In
Azië kwam de sport verder
tot ontwikkeling, zij het dat
de sport in het algemeen
alleen was weggelegd voor
de heersende klasse. Omstreeks 1860 werd in India
hetzelfde spel gespeeld
door volwassenen.

Van poona naar
badminton
De moderne versie van het
badminton had haar wortels in India. Het spel werd
in verschillende landen op
diverse manieren en onder
andere namen gespeeld
em was vooral een kinderspel. De Engelsen deden in
de 19e eeuw dienst in India
vanwege de zevenjarige
oorlog tegen de Marathen.
Daar maakten de militairen kennis met het spel
dat door kinderen werd
gespeeld en daar Poona
heette (1860). Algemeen
wordt aangenomen dat het
spel genoemd is naar de
stad Poona (officieel Pune,
een metropool in de Indiase deelstaat Maharashtra),
zo’n 120 km van Bombay
(en dus niet 50km zoals dat
op veel websites staat). De
Engelse variant op het spel
werd met een toegevoegd

net gespeeld.
Het spel werd door de Engelse officieren rond 1870
meegebracht bij terugkomst in Engeland. Niet
alleen de toevoeging van
een net maakte het spel
echt Engels, maar ook de
regels van het spel. De Engelse officielen stelden in
1873 de eerste regels op.
De regels zijn in de loop
van de tijd wel wat gewijzigd, maar in grote lijnen

dienen ze nog steeds als
basis voor ons spel, tot op
de dag van vandaag. En
zo ontstond in India een
nieuwe (Engelse) variant
op poona.
In Engeland was de 8e
hertog van Beaufort een
vervent speler van poona.
Hij hield vaak tuinfeesten
op zijn landgoed in Gloucester shire, Badminton
genaamd. Het spel poona
werd daar vaak gespeeld
en door de introductie van
de Engelse variant een
populair en onderhoudend
tijdverdrijf onder de Britse
elite. Niet alleen het spel
maar ook het sociale contract was erg belangrijk.
Het ging niet alleen om de
puntjes, maar ook om de
thee, broodjes en cake.
Met name tot 1880 was
het spel in Engeland meer
populair als een sociaal
buitenvermaak dan als een
sport.
In 1860 gaf een Londense
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speelgoedhandelaar
uit
Londen een boekje uit;
Badminton Battledore - a
new game. Dit boekje zou
het nieuwe spel een impuls
hebben gegeven voor een
verdere groei. Er is geen
exemplaar bewaard gebleven en ik zie dit dan ook
niet als een serieus begin
van het badmintonspel in
Europa.
Badminton House
Zoals gezegd was de 8e
hertog van Beaufort, Henry
Sumerset, een fanatieke
speler van het spel uit India. Er zijn ingegraveerde
battledores met records
van rally’s; 1830 Lady Somerset 2117 keer overgeslagen, 1845 Lady Henrietta Somerset en Beth
Mitchell 2018 keer. Ook
staat beschreven (1874)
dat wanneer de Hertog van
Beaufort legerpersoneel te
gast had zij in de NoordHall, na een net was opgezet in de hal, zij met gebruik

van battledores en shuttles
een vroege gespeeld vorm
van badminton speelde.
De hertog woonde in
zijn landhuis, Badminton
House genaamd, op het
landgoed Badminton in
graafschap
Gloucestershire in het zuidwesten van
Engeland. Het landgoed
Badminton, ook Great Badminton genoemd, was het
middelpunt van een rijke
heerlijkheid der Hertogen
van Beaufort. Badminton
House is een indrukwekkend Palladiaanse herenhuis. Het werd gebouwd
voor de eerste hertog van
Beaufort in 1682. De familie Sumerset was een
adelijke familie waarvan de
stamboom begint in 1629.
Het oorspronkelijke landhuis had een centrale blok
en vleugels aan elke kant.
De rest van het huis, inclusief fronton en koepels, is
in de vroege 18e eeuw
aangebouwd.
Het landhuis stond, vooral

in de zeventiende eeuw,
over heel Engeland bekend om zijn keuken, de
wijnkelders, zijn kennels
en de (paarden)stallen.
Ook tegenwoordig staat
het bekend om de beroemde paardenconcoursen, de Badminton Horse
Trials. Een drie-daags evenement dat voor het eerst
gehouden werd in 1949
om de Britse jockey’s
te trainen. Het evenemt
stond toen zelfs bekend
als “the most important
horse event in Britain”.
Badminton House is nu
het familiehuis van de 11e
Hertog van Beaufort. Hij
is President van de Horse
Trail en was zelf ook een
zeer succesvol jockey.
wordt vervolgd
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Voor u gelezen op het Gastenboek
Gisteren hebben we gewonnen in de beker 2 en 4.
Dit betekent dat alle bekerteams overwinteren.
Ruud
klein detail, het was Karlijn
en niet ilse!! Maar zo heb ik
toch maar ingezien dat het
tóch kan :) Nu al meer wedstrijden gewonnen dan in
de 2 vorige seizoenen bij
elkaar! :D Joepiee!! en ik
vond het ook heel leuk dat
er zoveel mensen kwamen
kijken! dankjewel!Groetjes
Marije
Blessure-update
Gisteren met Monika in het
ziekenhuis geweest, een
week nadat ze door haar
enkel is gegaan. Na een
pijnlijk onderzoekje gaf de
arts aan dat de buitenste
enkelbanden zwaar opgerekt zijn (ingescheurd) en
dat aan de binnenzijde van
de voet een botkneuzing
zit.
Vanmorgen hoorden we
ook nog eens dat Rene
Schepers gisteren tijdens
de bekerwedstrijden door
zijn enkel is gegaan. Het
lijkt een stuk minder ernstig
dan de blessure van Monika, maar niet minder vervelend natuurlijk.
Hopelijk is het hiermee
voorlopig weer even gedaan met de blessures,
want ik word er eerlijk ge-

zegd niet goed van.
Ton
Harrie en de halve marathon:
Nadat ik vorig jaar met een
blessure een toch wel wat
tegenvallende tijd heb gelopen, moest ik vandaag
natuurlijk een nieuwe poging doen om te laten zien
wat ik echt kan op de halve
marathon. Met de AD6 en
de triatlon al op de lijst
deze zomer, zat het iig met
de conditie wel goed. Het
weer werkte ook prima
mee, wat vandaag resulteerde in een tijd van
1:43:12. Maar liefst ruim 13
minuten sneller dan vorig
jaar en ruim onder mijn eigen gestelde doel van 1:45.
Ik ben erg tevreden dus!
100% score voor Mixed 6
KAM-PI-OE-NUH, KAMPI, KAM-PI-OE-NUH !!!
(Ton
Platte kar staat al klaar !!
(Ruud)
Het is vandaag 3 jaar geleden dat Barry is overleden.
Barry we zijn je niet vergeten. Sterker nog, ik kom je
nog regelmatig in clubbladen en andere verenigingsstukken tegen. Hoe zou de
vereniging er uit zien als jij
er nog was? We zullen het
nooit weten.
Rien

BEDANKT
Ik wil iedereen bedanken
voor zijn of haar aanwezigheid op de Algemene Leden Vergadering van afgelopen vrijdag. Relatief veel
mensen hadden zich keurig netjes afgemeld, desondanks was het toch redelijk druk.
Wij gaan er samen met iedereen weer een mooi jaar
van maken met als eerste
activiteit de Jubileum Clubkampioenschappen en natuurlijk de Expositie op 18
en 19 november aanstaande.
Namens mijn
stuursleden
Ton

medebe-

Vanzelfsprekend wil ik
nogmaals iedereen bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen 10
jaar waarin ik voorzitter
ben geweest. Verder wil ik
het bestuur heel hartelijk
danken voor het feit dat ik
vanaf vrijdag ere-voorzitter
ben van onze fantastische
vereniging, ik beschouw dit
als een grote eer en een
geweldige blijk van waardering!!
Ruud
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Seniorencompetitie
Mixed 1 kwam in oktober
twee keer in actie. Op 5 oktober was Gemert 2 de tegenstander en op 26 oktober stond BC Bakel tegen
Mixed 1. Mixed 1 won twee
keer, met respectievelijk 53 en 7-1. Na drie wedstrijden blijkt dat Mixed 1 de
basis voor een overwinning
elke keer legt tijdens de
dubbels, want alle twaalf
dubbels werden gewonnen.
Astrid Bijsterveld speelt
sinds dit seizoen voor dit
team en wint al haar vier
wedstrijden te winnen.
Johnny Muller, die eigenlijk
gestopt was bij Mixed 1,
speelde tegen BC Bakel
zijn tweede wedstrijd van
het seizoen voor het Topklasseteam. Hij bewees
met drie winstpartijen een
waardig vervanger van de
geblesseerde René Schepers te zijn. Mixed 1 is samen met titelverdediger
Con Brio 1 nog zonder
puntverlies in de Topklasse.
Mixed 2 speelde in de
Hoofdklasse de tweede
wedstrijd van het seizoen.
De wedstrijd tegen Mierlo
1 eindigde in een 2-6 nederlaag. Uitzicht op een
overwinning was er niet,
maar wat nog vervelender
was, was het geblesseerd
uitvallen
van
Monika
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Slaets. Monika ging tijdens
de damesenkel door haar
enkel en zal zeker drie
maanden niet kunnen spelen.
Paul van der Vegt schreef
op het gastenboek het volgende over de tweede
wedstrijd van Mixed 3 in de
Overgangsklasse:
Gister trad Mixed 3 aan tegen Ganzeveer! De spits
werd afgebeten door Marieke (van Berlo) en Wouter
(van Haperen). Die bleken
niet opgewassen tegen het
geweld van Ganzeveer. In
2 sets werd er weer plaatsgenomen op de bank. Tijd
voor een extra baan! Hierdoor werd het schema een
beetje door de war geschopt. De heren- en damesdubbel werden het
veld opgestuurd. De dames (Ilse Lahaije en Sabitri
Heesakkers) wisten de
eerste set te winnen! De
2de was een herhaling van
de eerste set en het trainingspak werd dus weer
aangetrokken met de winst
in
de
zakken!
De
heren(Remy Wieland en
Paul van der Vegt) volgden
niet veel later. Ook hier was
winst in 2 sets (19-21 en
20-22). Spannend dat wel,
maar winst is winst! Helaas
ging dat ook op voor Ganzeveer toen de 2de

door Dick Paulussen

gemengddubbel(Sabitri en
Remy) in 3 spannende sets
naar Ganzeveer ging. Na
de dubbels stond het dus
2-2! De “zaalwachtgoden”
waren ons goed gezind,
wederom kregen we er een
extra baan bij! Om het een
beetje lastig te maken werd
eerst de 2de herenenkel
en de 1ste damesenkel gespeeld. Wouter heeft de
longen uit zijn lijf gelopen,
maar helaas ging de winst
naar Ganzeveer met 21-16
en 21-17. Ilse was toen nog
steeds bezig. Na een nipt
verlies in de 1ste set, werd
de 2de set net gewonnen!
Spanning ten top! In de
3de set gingen de kansen
over en weer. Helaas trok
Ganzeveer aan het langste
eind. Met een 21-19 verlies
in de 3de set nam Ilse, stevig balend, weer plaats op
de bank. Met een 4-2 stand
was er nog steeds kans om
een puntje mee naar huis
te nemen. De 1ste herenenkel werd verzocht aan te
treden. Paul was vol goede
moed dat puntje dan ook
mee te nemen naar Beek
en Donk. Onder luide aanmoedigingen van het team
en het toegestroomde publiek (Dorien, Gert en de
ouders van Wouter), werd
er na 2 sets de handen geschud. 17-21 en 13-21. 4-3
dus! Onder deze zware
druk mocht Marieke het af

maken. De eerste set werd
net verloren. De 2de set
ging gelijk op! Bij de stand
van 14-14 hield ik het echt
niet meer, tijd voor een sanitaire stop. Toen ik terug
kwam stond het 2-1 voor
Marieke! Ze had de 2de set
dus gewonnen! De tijdens
de 3de set heb ik gelijk de
nagelstytilste maar afgebeld, want er bleef niet
veel/niks van over! Helaas
voor ons trok ook hier Ganzeveer aan het langste
eind. 5-3 verlies dus. Helaas mocht het niet zo zijn
en moesten we met lege
handen de kantine in. Hier
werden de handen en glazen gelukkig snel gevuld
en werd het nog een gezellig avondje! Eenmaal terug
in Beek en Donk maar snel
mijn wekker gezet. Uw
alarm gaat af over 4 uur en
24 minuten! Ach het was
gezellig..
Mixed 4 had een maandje
vrijaf, 3 november wacht
de
wedstrijd
tegen
Hanevoet 4.
Mixed 5 speelde in de
tweede klasse wedstrijd
twee en drie van het
seizoen in oktober. Tegen
Heiakker 1 werd de tweede
overwinning
van
het
seizoen behaald, in de
derde wedstrijd werd er
met 3-5 verloren van
Gemert 7.
Tegen Heiakker 1 werden
de eerste vijf wedstrijden

gewonnen, om vervolgens
een gemengd dubbel, een
herenenkel
en
een
damesenkel te verliezen.
Tegen Gemert 7 bleken de
heren van Mixed 5 niet
opgewassen tegen de
Gemertse
heren.
De
damesdubbel en twee
damesenkels
werden
gewonnen door Yvonne
Lahaije en Dorien Maas
(samen en alleen).
Angela van Gelder schreef
het volgende over de enige
wedstrijd in oktober van
Mixed 6:

100% score
Mixed 6

voor

In een overvolle Cityhal
was het best eenzaam.
Mixed 6 was het enige
team van BC Mixed dat
moest spelen. Maar vol
goede moet zijn we aan de
wedstrijd begonnen.
Fabian (Briels) en Anniek
(van Leuken) mocht het
spits afbijten, nadat ze
hadden beloofd om nu te
gaan winnen. Na een ‘gouden’ tip van Angela (de
dame speelt goed aan het
net) werden de degens gekruist, na de eerste slagen
was al duidelijk dan die
‘gouden’ tip helemaal niet
klopte.
De heer was een invaller
en speelde ook geen geweldige partij zodat gewonnen werd in twee
sets.

Bijna gelijktijdig werd de
tweede gemend dubbel
gespeeld. Maarten (Maas)
en Angela (van Gelder)
gingen voortvarend van
start en wonnen de eerste
set met 21 – 13.
In de tweede set ging het
veel moeizamer en werden
er vanaf het begin te veel
fouten gemaakt waardoor
de tegenstander in zijn
spel kon komen.
Een derde set moest er
aan te pas komen om de
partij in het voordeel van
Mixed te beslissen.
In de tussentijd heeft Anniek haar single gespeeld.
Zij was eerder klaar met
haar wedstrijd dan Maarten en Angela.
Heel gemakkelijk won Anniek haar singel met 21 –
10 en 21 – 09.
Hierna werd de herendubbel gespeeld. Maarten en
Fabian waren een maatje
te groot voor de heren van
Never Down 2 maar moesten toch de eerste set afstaan.
Anniek en Angela mochten
toen de baan op voor hun
damesdubbel. Dit was bijna appeltje eitje voor de
dames. In twee sets werd
deze partij beslist.
Daarna ging Fabian de
baan weer op. Met de nederlaag van de vorige
competitiewedstrijd in zijn
achterhoofd (29-27, 21-12),
wist hij nu de tegenstander
goed uit zijn spel te krijgen.
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Door ‘lange’ pauzes te nemen tussen de punten en
door acht matchpoints te
overleven, won Fabian de
wedstrijd met 15 – 21, 29 –
27 en 21 – 16.
Met name de tweede set
was een thriller. Fabian
stond achter met 16 – 20
maar wist door op dat moment heel slim te spelen te
voorkomen dat de wedstrijd op 21 werd beslist.
Maarten maakte er in zijn
single niet zo’n gekkenhuis
van. Hij deed het ‘gewoon’
in twee sets. Hij won met
21 – 11 en 21 – 14.
Daarna mocht Angela de
baan op voor haar single.
In het vorige seizoen had
Angela ook al twee keer tegen deze dame gespeeld
en ze wist dat het een zware partij zou worden.
De eerste set werd nog gewonnen, maar in de tweede set liet de dame van
Never Down Angela meer
lopen. Dit resulteerde in
setwinst en er moest een
derde set gespeeld worden.
Het spel van Angela veranderde in het begin van de
tweede set niet waardoor
ze meteen weer op een
achterstand kwam te staan.
Halverwege bij ongeveer
12 – 12 zag ze het licht veranderde van tactiek.
Dit ging prima want haar
tegenstandster
haalde
daarna nog maar twee
punten. Het was iets na
23:00 uur toen ze van de
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baan af kwam.
Na 8 partijen waarvan 4
drie-setters is het eindresultaat dat Mixed 6 met 8
– 0 heeft gewonnen van
Never Down 2.
Mixed 7 kwam één keer in
actie in oktober. Voor Mixed
7 stond op 5 oktober de
wedstrijd tegen Rijtven 1
op het programma. Het
waren erg spannende partijen en de puntendeling
(4-4) was daarom ook de
terechte uitslag. Betsie van
Hooff wist haar gemengd
dubbel met Peter van Leuken en haar single te winnen, waardoor ze dit seizoen nog geen wedstrijd
verloren heeft.
In de vierde klasse stonden
voor Mixed 8 twee wedstrijden in oktober op het programma. Op donderdag 13

oktober stond de wedstrijd
tegen Heiakker 3 op het
programma. Mixed 8 verloor nipt met 5-3, mede
door vier verloren enkelpartijen. Het positieve is
dan ook weer dat er drie
van de vier dubbels werden gewonnen.
Op zondag 16 oktober
mocht Mixed 8 weer het
veld op, deze keer tegen
Boemerang 3. Mixed 8 wist
deze keer naast drie dubbels ook drie singlepartijen
te winnen. Zeker de partij
van Martin Kuijpers was
erg spannend. Hij won zijn
herenkel in drie sets. De
setstand van de derde set
was 23-21. Ook Annie
Boetzkes en Anita de Jong
versloegen hun tegenstanders in hun singles.

Programma november
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
wo 30-11-2011
do 01-12-2011
do 01-12-2011

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
Mixed 3
BC 85 2
Mixed 7
Mixed 4
Mixed 5

-

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
Con Brio 4
Mixed 6
Con Brio 10
Con Brio 7
Hanevoet 6

11
13
10
13
5
4
1
2
4
12
10
5
3
14
1
12
5

Bekerwedstrijden

In de beker werden de eerste wedstrijden gespeeld.
Er doen dit jaar drie Mixedteams mee; in Beker #1,
Beker #2 en Beker #3.
Het in de Beker #1-klasse
uitkomde Mixedteam mocht
als eerste team een bekerwedstrijd spelen. Het gehele eerste team (René
Schepers, Stan van der
Heijden, Yvonne de Jong,
Noortje van den Eijnde, Ellen Kühn-Manders en Astrid Bijsterveld) kwam in de
bekerwedstrijd tegen Smashing Bruang in actie.
Dankzij een 5-2 winst bereikte Mixed in deze klasse
de tweede ronde. Smetje
op de wedstrijd was de
blessure van René Schepers tijdens de herendubbel.

In de Beker #2klasse speelde het
Mixedteam tegen
Con Brio 1. In een
spannende
wedstrijd won het Beek
en Donkse team
met 4-3.
In de beker worden
drie gemengd dubbels, een damesdubbel, een herendubbel, een damesenkel en een herenenkel gespeeld. Na
de dubbels stond
Mixed met 3-2 achter en moesten beide singles gewonnen worden
om een overwinning uit het
vuur te slepen. Jan de
Jong wist zijn partij te winnen in twee sets, dus
kwam het aan op de enkelpartij van Sabitri Heesakkers. In een spannende
driesetter zorgde zij dus

voor het vierde punt voor
Mixed; 21-15, 14-21 en 2117.
In de Beker #4-klasse nam
Mixed het op tegen Phoenix. In deze klasse wist
Mixed alle dubbels te winnen en daarmee was de
overwinning al zeker. Anja
Beekmans
/
Maarten
Maas, Betsie van Hooff /
Maarten Maas, Anja Beekmans / Peter van Leuken,
Anja Beekmans / Betsie
van Hooff en Peter van
Leuken / Maarten Maas
waren de winnende dubbels. Peter van Leuken
wist ook nog zijn enkelpartij te winnen. De setstanden waren 21-10 en 21-4.
Phoenix had dus weinig te
vertellen en verloor de
wedstrijd met 6-1.
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Een icoon neemt afscheid !

Geri Marinussen stopt met badminton
Het stoppen met badminton gaat voor Geri
niet van harte, zeker niet als je bijna 30 jaar
deze sport hebt beoefend en ook bijna
geheel die tijd als vrijwilliger bij de jeugd
aktief bent geweest.
Echter om gezondheids-redenen is het voor
haar beter als ze stopt.
Daarom nam ze op vrijdag 21 oktober
afscheid van haar jeugd, toevallig ook op de
avond waar ze nog eens inviel als trainster.

Geri werd in de bloemetjes gezet en van de
jeugdcommissie kreeg ze een fotoboek, waar vooral
Inge veel tijd in heeft gestopt.
Gelukkig zijn we Geri nog niet helemaal kwijt, ze zal

het jeugdkamp in 2013 nog mee
organiseren. Gelukkig maar, want
zonder haar is het toch veel minder
leuk.
We wensen Geri veel plezier met haar
andere hobby: muziek.
Geri, nogmaals bedankt voor alles wat
je voor BC Mixed en met name voor de
jeugd, hebt gedaan.
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KIDSZONE
Hallo allemaal,
Weer een nieuwe Minimiks, met deze keer
veel foto’s van de
jeugdcompetitie.
Ook een verhaaltje
over het afscheid van
Geri en we stellen een
paar nieuwe leden
voor. De andere nieuwe
leden zullen te zien
zijn in de volgende Minimiks.

Vrijdag 2 december:
Sinterklaasviering!
Onze nieuwe leden...

Even vergeten dat het op 28 oktober nog vakantie was,
maar bij BC Mixed gaan we altijd gewoon door.
Helaas, van de nieuwe leden waren er maar twee aanwezig. De andere nieuwe leden komen in de volgende
Minimiks.

Natuurlijk een uitgebreid verslag over de
jeugdcompetitie en de
eerste lijst van de
beste competitiespelers.
De foto’s van de
jeugdcompetitie zijn
gemaakt door Jeroen
de Kort.
Veel leesplezier!

Nele Swinkels.

Nele is 6 jaar in zit op ‘t
Klokhuis in groep 6.
“Papa en ik deden badminton op straat en dat
vond ik leuk”.
Nele is de dochter van de
bij BC Gemert spelende
Joost Swinkels.

Olaf van Gelder.

Olaf is zeven jaar en zit op
de Muldershof in groep 4.
Hij vindt badminton wel
leuk. Ook zijn zus en zijn
moeder zijn bij badminton.
Hij vindt het ook leuk als
zijn vriendjes komen kijken
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Tekst: Dick Paulussen
Foto’s: Jeroen de Kort

Jeugdcompetitie
Mixed 3 al vier keer 8-0!
Op 9 oktober stond voor
Mixed 1 de derde wedstrijd
in de AB-klasse op het programma. Ook tegen Con
Brio 1 werd gewonnen; 53. Mixed 1 won de gemengd dubbels, de damesdubbel en twee damesenkels. Evi van Rixtel en Lieke
Verschuren wisten allebei
drie partijen te winnen.
Mixed 1 heeft net als Ganzeveer 1 na drie wedstrijden nog geen punt verloren.
In de D-klasse raast Mixed
3 door. Mixed 3 blies zowel
Emma Iven uit Mixed 2

Meike Schepers uit Mixed 9
Mierlo 2 als BCAB 3 met 80 van de baan. Sjoerd van
Erp speelde zijn eerste
wedstrijden en hij deed
hetzelfde als de rest van
het team; winnen. Mixed 3
heeft nu vier wedstrijden
gespeeld en vier keer met
8-0 gewonnen.
Teamleiders Ruud Fransen
en Rogier van Lieshout lieten op het gastenboek weten erg trots te zijn op
Mixed 4, uhm 3.
Mixed 4 speelt ook in de Dklasse. Het damesteam
had het tegen Mierlo 2 heel
wat zwaarder. Mixed 4 verloor met 8-0. De tweede
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partij tegen Phoenix 2 eindigde in een 5-3 overwinning. Erg knap waren de
twee gewonnen ‘heren’enkels. Pleun Lahaije en Savanna van Hees wonnen
deze wedstrijden.
Mixed 6 won op 9 oktober
met 5-3 van Con Brio 7.
Het was een erg spannende wedstrijd, waarvan de
damesdubbel helaas niet
gespeeld kon worden door
een blessure bij een speelster van Con Brio 7. Het
herendubbel Max Wieland
/ Rick van de Elzen won
hun partij met 30-29.
Dit was de eerste overwinning voor Mixed 6.
Het damesteam van Mixed
8 speelde in de P-klasse
met 4-4 gelijk tegen Con
Brio 10 en won van Mierlo
7 met 5-3. Quinty Zwolle
en Rachel Baerts wisten
allebei twee keer hun single te winnen.
Ook Mixed 9 speelde tegen Mierlo 7. Doordat Nick
Meulensteen, Meike Schepers en Novi Wieland allemaal hun enkelpartij wonnen, eindigde die wedstrijd
in 4-4. De andere wedstrijd
tegen Phoenix 6 werd nipt
verloren met 5-3.

Jeugdcompetitie top-tien beste competitiespelers
meisjes
Marieke Lutterman
Anke van Dijk
Veerle van Riet
Lieke Verschuren
Kim Steegs
Lieke Fransen
Lieke Schepers
Rachel Baerts H
Evi van Rixtel

gem.dubb
s w
%
3 3 100
2 2 100
3 3 100
2 2 100
2 2 100
0 0
0
2 2 100
4 3 75,0
2 1 50,0

da/he-dubb
s w
%
1 1 100
3 3 100
4 4 100
2 2 100
1 1 100
2 2 100
1 1 100
4 4 100
3 3 100

s
4
3
1
3
1
2
1
4
2

3
3
2
3
1
2
3
1
2
1

4
4
0
1
2
3
2
2
1
1

3
3
2
2
2
3
3
1
1
2

singles
w
%
4 100
3 100
1 100
3 100
1 100
2 100
1 100
4 100
2 100

totaal
s w
%
8 8 100
8 8 100
8 8 100
7 7 100
4 4 100
4 4 100
4 4 100
12 11 91,7
7 6 85,7

jongens
Bas Fransen
Bas v Lieshout
Sjoerd v Erp
Jeroen Lutterman
Nick Meulensteen
Rick vd Elzen
Max Wieland
Max van Riet
Willem Aarts
Daan Steegs

3
3
2
3
0
0
0
1
1
0

100
100
100
100
0,0
0,0
0,0
100
50,0
0,0

4
4
0
0
1
2
1
1
1
0

100
100
0
0,0
50,0
66,7
50,0
50,0
100
0,0

3
3
2
1
2
2
3
0
0
2

100 10 10
100 10 10
100 4 4
50,0 6 4
100 5 3
66,7 8 4
100 8 4
0,0
4 2
0,0
4 2
100 4 2

100
100
100
66,7
60,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

De scheidsrechters!

Foto: J de Kort

Tellen

en nog eens tellen, ook hij mag tellen

en zij ook!
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Jeugdcompetitie in cijfers!
A/B-klasse
Ganzeveer 1
Mixed 1
Con Brio 1
BCAB 1
Phoenix 1
BCV ‘73 1
Bakel 1

3
3
4
3
4
4
3

3
3
2
1
1
1
0

0
0
0
1
1
0
0

0
0
2
1
2
3
3

6
6
4
3
3
2
0

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

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
2
2
2

4
4
3
3
2
0
0
0

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

4
4
2
4
2
4
4

4
2
1
1
0
1
0

0
1
1
1
2
0
1

0
1
0
2
0
3
3

8
5
3
3
2
2
1

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

4
3
2
4
3
0
4

4
2
1
1
1
0
0

0
0
1
1
0
0
0

0
1
0
2
2
0
4

8
4
3
3
2
0
0

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

4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
0
1
1
1
1
0

0
1
4
2
1
1
1
0

0
0
0
1
2
2
2
4

8
7
4
4
3
3
3
0

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

4
4
4
4
4
4

4
2
1
1
0
0

0
1
2
1
2
2

0
1
1
2
2
2

8
5
4
3
2
2

36

bron: website HBB

Uitslagen van oktober:
09.10.2011
Mixed 1
Con Brio 10
Mixed 8
Mixed 9
Phoenix 6
16.10.2011
BCAB 3
Mierlo 2
Mixed 4
Phoenix 2
Mixed 7
Mierlo 6

Con Brio 1
Mixed 8
Mierlo 7
Mierlo 7
Mixed 9

5-3
4-4
5-3
4-4
5-3

Mixed 3
Mixed 3
Mierlo 2
Mixed 4
Gemert 3
Mixed 7

0-8
0-8
0-8
3-5
0-8
5-3

Programma voor november
06.11.2011
1
Bakel 1
2
Brabantia 1
4
Mixed 2
14
Con Brio 7
14
Mixed 5
13
Mixed 6
11
Con Brio 8
12
Con Brio 9
11
BCAB 4
11
Mixed 9
12
Mixed 9
13.11.2011
2
Mixed 1
14
Mixed 3
13
Mixed 4
15
BCV ‘73 2
11
Phoenix 6
12
Mixed 8
12
Mixed 9
6
Mierlo 7
20.11.2011
3
BCAB 1
27.11.2011
1
Mixed 1
10
Mixed 2
15
Mixed 2
6
Mierlo 7
11
Mixed 8
12
Mixed 9
12
Con Brio 10

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

Verslag van de tweede competitiewedstrijden van Mixed 7
op 16 oktober 2011
Teksten: Samengesteld door Marian Spaan
De tweede competitiedag
van Mixed 7 blijkt een stuk
moeilijker te zijn.
‘s Morgens kwam Jadzia
beneden met de mascotte
(een grote beer) compleet
met Mixed-shirt en een
rokje. Die moest mee deze
keer, was afgesproken.
Hopelijk brengt ie geluk.
We waren nog niet lang in
de zaal of we kregen van
de oma van Leslie bananenschuimpjes.
Goede
energie.
De eerste wedstrijd was
Mixed 7 - Gemert 3
Een moeilijke tegenstander, want die hadden de
vorige keer geen partij verloren. We waren dus gewaarschuwd. Vol goede
moed zijn de dametjes aan
hun partijen begonnen.
GD1 werd deze keer gespeeld door Anne en Rowena. “Als we eerder geweten hadden dat de jongen veel beter was, waren
we veel eerder op het
meisje gaan spelen.” Jammer dat het begin niet helemaal lekker ging en de dametjes meteen met een
grote achterstand te maken
hadden. Het werd dan ook
24 - 30. “Leuke wedstrijd,
maar stom dat we verloren.”

GD2 Door Kim en Eline.
“Deze zijn echt een stuk
moeilijker!!” Helaas 18 - 30.
“Het was heel wisselend,
de ene keer slaan ze mis
en dan smashen ze ons
om de oren!”
Daarna werd het DD gespeeld door Jadzia en
Leslie, omdat bij de tegenstander één heer er nog
niet was. “We probeerde
heel goed naar de slechte
dame te spelen” Klopt,
maar dan moeten we zelf
wel steeds raak slaan.
Jammer 11 - 30.
Achter de baan probeer ik
ze een beetje uit te leggen
dat ze meer naar de zijkanten moeten spelen of een
keer achterin en dan weer
kort. Het is nog teveel naar
de tegenstander toe. Als
we zo naar partijtjes zitten
te kijken, zien ze het wel bij
de ander, maar zelf toepassen is toch nog moeilijk. En
natuurlijk moet je vantevoren goed kijken (als je in
aan het slaan bent), wie
van je tegenstanders slechter is, want daar speel je
dan natuurlijk meer naar.
“Hmm eigenlijk moet je
slaan waar niemand is!!”
HD Na 2 smashjes draait
Kim zich om “Hij smasht
keihard, ik word er bang
van” Je weet dus op wie je

nu niet moet spelen. Het
werd 14 - 30 “We kregen
geen kans om te winnen.”
Nee dat niet, maar ze hebben wel goed hun best gedaan en niet opgegeven.
HE1 Indy zag er wel een
beetje tegenop, want ze
moest tegen dat kleine ukkie, “maar die is zooo
goed.” 11 -30 is geen grote
uitslag. “Het ging super
slecht!” Dat was dus echt
niet waar, Indy heeft goed
staan spelen, hij was alleen een maatje te “groot”.
Was ie maar thuis gebleven, want dat was de laatkomer.
DE1 Rowena dacht “dat
het meer gelijk op zou
gaan, maar het was wel
een leuke partij jammer dat
ik verloor.” 17 - 30. Rowena
en ik hadden dezelfde gedachten gehad, dit wordt
het eerste puntje *snik*
E2 Anne na afloop “ging
slecht, heb echt niet goed
gespeeld” Zaten toch hele
mooie lange rally’s tussen,
zo slecht was het nu ook
weer niet. Ze heeft er hard
voor gewerkt. 15 - 30.
DE2 Eline deed nog een
poging om ons van de 0 af
te brengen, maar “het ging
moeilijker dan dat ik
dacht” Heel veel moeilijker
6 - 30.
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“Marian nu kunnen we natuurlijk niet meer kampioen
worden?” Hmm dat wordt
wel een stuk moeilijker. Het
werd dus 0 - 8 voor wie dat
niet in de gaten had.
Voor de tweede wedstrijd
Mierlo 6 - Mixed 7 moesten
we een bank opschuiven
en netjes werd voor mij de
stoel meegenomen. Dank
je dametjes. “Deze gaan
we winnen hé! Maar die
staan toch tweedes!” Ik
hoop het. “Mag ik nu met
die en ik met die en .. en ...
“
GD1 werd nu gespeeld
door Indy en Leslie. Er
werd heel kort gereageerd
achteraf Leslie “slecht!”
jammer van de misslagen.
Indy “goed” Het ging niet
heel slecht, maar het had
beter gekund. 30 - 14.
GD2 Anne en Jadzia samen “Ging heel goed. Het
meisje ging steeds die jongen helpen en dan stond er
niemand op die ene helft.
Daar moesten we dan
slaan.” 21 - 30.
Op de tweede baan werd
de DD gestart met Rowena
en Eline dat werd 19 - 30
“beste team ever, het gaat
samen gewoon super
goed!”
Vanaf dan hadden we
steeds 2 banen tot onze
beschikking.
Het HD was zo jammer dat
Anne en Kim die verloren
met 30 - 27. “Het was super
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spannend en het ging zo
gelijk op” Super gespeeld.
“Volgende keer winnen we
die.”
DE1 Leslie haar single was
snel klaar, helaas niet in
het voordeel van ons 30 11. Maar wel goed haar
best gedaan.
DE2 Jadzia deed super
haar best, maakte er een
spannende wedstrijd van,
maar trok helaas net aan
het kortste eind 30 -27.
“Het ging wel heel lekker”
HE1 Indy kwam vrolijk na
een korte tijd weer bij ons
“was heel makkelijk” 15 30.
HE2 Kim. Wie heeft meegeteld weet dat het nu dus
spannend is, want Kim
moet in haar single winnen
en dan is het gelijkspel.
Zal het haar lukken? “Hij
liet me zoveel lopen, ik ben
helemaal kapot.” Ze zit
met een rood gezicht naast
me op de bank. Jammer
dat het net niet gelukt is,

maar wel heel goed staan
spelen. 30 - 25 voor de tegenstander.
Dus niet 4 -4 waar we nog
op hoopte maar, verlies
met 5 - 3. “Maar de volgende keer gaan we van ze
winnen. En op de hoeveelste plaats staan we nu?
Nog steeds derde?” We
hebben vandaag beide
wedstrijden verloren, dus
ik ben bang dat we wat
gaan zakken, maar we
hebben wel tegen de nummer 1 en 2 gespeeld. Volgende keer gaan we gewoon weer ons best doen.
En al hebben ze verloren,
ze zijn nog steeds super
vrolijk. Leuk enthousiast
team. De mascotte heeft
trouwens wel heel veel liggen slapen naast de baan,
tis niet zo’n zitbeer! Maar
hij moet toch weer mee de
volgende keer.
Dit was het tweede verslag
van de dametjes Anne,
Eline, Indy, Jadzia, Kim,
Leslie, Rowena en teamleidster Marian

Foto van de maand

De deftige dametjes van BC Mixed!

Maar toevallig ook dochters van de komende (rechts) en gaande voorzitters!
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Even lachen
Drie kinderen komen elkaar tegen en beginnen
over hun moeder te praten.
Het eerste kind zegt: “Mijn
moeder is als een sportwagen. ze is mooi en elegant.”
Het tweede kind zegt: “Mijn
moeder is als een jeep. ze
is stoer en snel.”
Het derde kind zegt: “Mijn
moeder is als een ziekenwagen. Ze zegt altijd: Doedit Doe-dat.”
Jantje staat voor een huis
ontzettend sip te kijken,
dan komt er een meneer
langs en die vraagt: “Jantje waarom kijk je zo sip?”
Zegt jantje: “Ik kan niet bij
de bel.”
De meneer biedt aan om
voor Jantje op de bel te
drukken en Jantje knikt met
zijn hoofd. Als de meneer
weer bij Jantje komt staan,
zegt Jantje. “Nu moeten
we vlug wegwezen, anders
krijgen ze ons nog te pakken!!”
Tommie komt huilend de
keuken binnen. “Mama,
mama! huilt hij. “Papa heeft
met de hamer op zijn duim
geslagen!”
“Maar liefje, daar hoef je
toch niet om te huilen?”
“Eerst moest ik ook lachen,
maar...”
“Peter, wat ben je toch stil
vandaag.””Ja, tante, dat
komt omdat mama me een
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euro heeft beloofd als ik
m’n mond houd over die
gekke wrat op uw neus.”
Een rijke boerenfamilie
verhuist naar de stad, waar
ze een groter huis hebben
gekocht. Aangekomen bij
het huis, zegt het ene kind
tegen het andere: “Het
is heel zielig, want iedereen heeft een kamer voor
zichzelf, behalve papa en
mama. Die moeten een kamer delen.”
Moeder zegt: “Jantje je
peutert toch niet met je
wijsvinger in je neus?”
Waarop jantje antwoordt:
“Welke vinger moet ik dan
nemen moeder?”
Er wordt opgebeld en een
kinderstemmetje zegt:
“Hallo?”
“Kan ik je vader of moeder
spreken?”
“Die zijn er niet!”
“Is er dan niemand anders
thuis?” “Ja, mijn zus.”
“Mag ik haar even aan de
telefoon?”
Een tijdje is het stil, dan
klinkt het stemmetje weer:
“Het spijt me, meneer, maar
ik kan haar nog niet uit de
wieg tillen.”
Een man hoort van een
man; mijn vrouw las een
boek over de de drie musketiers, en ze kreeg een
drieling.

De andere man zegt; Mijn
vrouw las een boek de vijf
straatkatten, en ze kreeg
een vijfling. Een andere
man heeft alles gehoord,
en rent naar huis.
De twee mannen kunnen
nog net op tijd vragen;
waarom ren je naar huis
toe?
De man antwoord: Mijn
vrouw leest het boek: Alibaba en de veertig rovers!
Jantje’s tegendeel
De lerares legt, tijdens biologieles, uit aan de kinderen waar de lichaamsdelen
allemaal voor dienen:
Ogen zijn om mee te kijken, Oren zijn om mee te
horen, De neus in om mee
te ruiken, Je voeten zijn
om mee te lopen...
Plotseling steekt eigenwijze Jantje zijn vinger op:
“Juf dat klopt niet helemaal.
Mijn opa is blind en doof,
zijn neus loopt en zijn voeten ruiken!”.
Wie het hoogste gooit!
Charlotte ging met haar
moeder ganzenbord spelen. Charlotte pakt de dobbel steen en gooit hem
keihard tegen het plafond.
Moeder zegt: “Maar waarom doe je dat?”
Zegt Charlotte: “Wie het
hoogst gooit mag beginnen.”

