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MINIMIKS

Medewerkers aan deze Minimiks:
Mascha Hoeks, Marian Spaan, Anja 
Beekmans, Jan van Hees, Ton Slaets,
Dick Paulussen e. v.a.  Wordt Ton Slaets de nieuwe 

voorzitter van BC Mixed? 



Bestuur BC Mixed
Voorz. Ruud Fransen
0492-775328
Secr. Gert Lahaije
Tel.: 0492-463772
Penm Mascha Hoeks.
Tel.: 0492-841337
Ton Slaets
Tel.: 06-52607617.
Anja Beekmans
Tel.: 0492-464604
Corresp. adr BC Mixed
Gert Lahaije
Waterhoenplein 20
5741 BB Beek en Donk
Tel.: 0492-463772
E-mail: ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl
Comp. Leider Sen.:
Ton Slaets
Tel.: 06-52607617.
Comp. Leider Jeugd:
Wendy Verbrugge
Tel.: 06 
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

Colofon Nieuwe leden: 

Van NSL naar SL:

Leden die zijn gestopt:
Kayleigh van Eijk, 
Kimberly van Eijk, 
Veerle van Schaijk, 
Iris van Leuken, 
Emma Smits, 
Nikki van Meel, 
Suus van Meel, 
Evi van Meel, 
Diek Maas,
Charlie Kuypers, 
Maria Kuypers en
Evelien Kuypers.

Dames Heren Jongens Meisjes Totaal
Jeugd 26 41 67
Senioren 45 62 107

NSL 6 8 14
Totaal: 51 70 26 41 188

Ledenbestand

Agenda 

Voor de complete clubkalender: zie de website (home-
page - kalender)
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21 oktober; jaarvergadering BC Mixed.
28 oktober; terugkomdag jeugdbegeleiding
18 en 19 november; clubkampioenschappen
18 en 19 november; expositie 50 jaar BC Mixed

Andrew Bots, 
Nick van den Elzen, 
Wessel Bouwmans, 
Kelly de Louw
Ties Oosthoek.
Patricia van Wanroy

Maike Breijnaerts
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Van de redactie . . .

30 jaar clubblad Minimiks
Het clubblad van Mixed bestaat 30 jaar; een jubileum om trots op te zijn. De re-
dactie, 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 zijn nog 2 clubbladen te gaan.

Deel 6; Minimiks gaat digitaal
De eerste minimiksen zijn getypt op een mechanische typemachine. Daarna kwam de 
elektronische machine en dat was al een flinke verbetering. Toen het bestuur haar 
eerste computer kreeg, heeft Marjo Habraken als secretaresse van de club het tikwerk 
overgenomen. Op het moment dat Berton van Asseldonk zijn intrede deed bij de re-
dactie was er computerkennis. Hij maakte sjablonen en zorgde er voor dat de redactie-
leden thuis op hun eigen pc de tekst konden maken. Het daadwerkelijk knippen en 
plakken was verleden tijd. Met vallen en opstaan is in deze tijd veel werk verzet om het 
clubblad op een wat meer geautomatiseerdere wijze te maken.
Jan werd als vast redactielid verwelkomd en had tijd om een nieuw programma te in-
troduceren dat speciaal diende voor het maken van clubbladen. Het werken met het 
programma kost veel tijd maar heeft het huidige clubblad als resultaat.
Het clubblad wordt door Jan in pdf omgezet voor publicatie op de website. En dat gaat 
ook niet zo maar want de bladzijdentelling komt namelijk niet overeen met het gewens-
te resultaat op de site. Als dit aangepast is, zet de websitecommissie de Minimiks op 
de website en is dus dan ook te lezen voor niet leden.

Een superdikke Minimiks, met als belangrijkste item het jaarver-
slag van het bestuur.
Natuurlijk ook het laatste nieuws over de competitie, helaas wat 
weinig foto’s, maar dat kan in de volgende Minimiks beter.

Ook weer veel reportages over de afgelopen weken en we kijken 
voor wat de jeugd betreft even terug naar het vorige seizoen.
Nog geen verhaal over de feestavond, dat bewaren we tot de 
volgende Minimiks.
Overigens hebben we dan ook een nieuwe voorzitter, we stellen 
hem nu vast voor....

Veel leesplezier,

Rien en Jan  (met medewerking van Dick!)
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B A D M I N T O N C L U B 

B E E K E N D O N K 

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergaderingen  B.C.   Mixed d.d. 11 mei 2011
Aanwezig: Ruud Fransen, voorzitter
                 Mascha Hoeks, penningmeester
                 Gert Lahaije, secretaris
                 Ton Slaets, bestuurslid
                 Anja Beekmans, bestuurslid

1. Opening
Ruud  opent de vergade-
ring om 20.35 uur en heet 
Stan van harte welkom.

2. Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen:
• Uitnodiging van de HBB 
voor de ALV op 14 Novem-
ber.
• Adreswijziging van Mai-
kel Iven.
   Uitgegaan:
• Mail naar de HBB met 
het verzoek om enkele 
foutieve gegevens van 
Mixed op haar website aan 
te passen. 

3. Notulen bestuursver-
gadering d.d. 8 Juni 2011  
 De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4.Financiën
• Mascha licht de begro-
ting voor het seizoen 2011-
2012 toe.
Er zijn geen problemen of 
opvallende zaken, het 
enige wat enige zorg baart
is het aantal jeugdleden, 
er is plaats voor ca. 16 
nieuwe kinderen.

•De kosten voor de cen-
trale jeugdtraining gaan 
omhoog van 45 naar 60 
euro.

Dit is het gevolg van extra 
trainingen. We hebben 
afgesproken dat de eigen
bijdrage voor de ouders 
meestijgt van 35 naar 50 
euro.

5.Ledenbestand
•Nieuw: Andrew Bots, Nick 
van den Elzen, Wessel 
Bouwmans, Kelly de Louw
en Ties Oosthoek.
•Gestopt: Kayleigh van 
Eijk, Kimberly van Eijk, 
Veerle van Schaijk, 
Iris van Leuken, Emma 
Smits, Nikki van Meel, 
Suus van Meel, Evi van 
Meel, Diek Maas, Charlie 
Kuypers, Maria Kuypers 
en Evelien Kuypers.
•Van niet spelend naar 
spelend lid: 
Maike Breijnaerts.
•Van jeugd naar senioren: 
Anniek van Leuken, Gijs 
van Berlo, Fabian Briels
Koen Breijnaerts en Lisa 
van Vijfeijken.
 

6.Commissies 
Recr.   –De recreantentrai-
ning is gestopt. Er is 1 
recreant die evt. training 
wil volgen,  als er dat 
meer worden is Theo de 
Jong bereid de training 
over te nemen.
Puntje tussendoor: -Er is 
enige onduidelijkheid over 
wie nu verantwoordelijk is 
voor het materiaal. 
Ton heeft met Jan afge-
sproken dat die verant-
woordelijk blijft tot het 
einde van dit jaar.                

 JC:    -Marieke verzorgt 
de inschrijvingen voor de 
clubkampioenschappen bij 
de   jeugd. De uitnodiging 
gaat per briefje.        
Red:   -Dick wordt door 
Jan en Rien meer betrok-
ken bij de Minimiks.
Bac:   -De afspraken met 
de Tapperij besproken, de 
kosten blijven binnen           
de begroting. We zullen de 
komende week de leden 
zoveel mogelijk persoon-
lijk benaderen om meer 
inschrijvingen te krijgen, 
de teller staat nu   op on-
geveer 40. Het eerste 
jeugdteam is uitgenodigd 
en 4 jeugdleden van 16+.        
TC:    -Mascha zal Harrie 
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vragen een mail op te zet-
ten met daarin de uitnodi-
ging voor de clubkampi-
oenschappen. We hopen 
op meer inschrijvingen 
dan vorig  jaar.       
CC:   -Ton heeft alle team-
leiders voorzien van de 
benodigde spullen.         
-Ton stuurt de teamleiders 
een mail met het verzoek 
de werkelijke   speelvolg-
orde op het wedstrijdfor-
mulier aan te geven en om 
het formulier bij Ton in de 
brievenbus te doen.            
 WEBSITE:  -Gaat wel 
vooruit maar langzaam. 
Het kunnen mailen via de 

website moet voorrang 
krijgen. Het ontbreken van 
die mogelijkheid bezorgt 
vooral Maschaveel extra 
werk. Ton gaat dit met 
Harrie bespreken.                       
  
7.Jubileumcommissie
-Geweldige jeugddag en 
Mixed-grill gehad.
 -Jan is druk bezig voor 
de expositie.      

8.  Planning data be-
stuursvergaderingen
De eerstvolgende be-
stuursvergadering is bij 

Ruud op maandag 10/10.
De ALV is op 21/10.
De terugkomdag voor de 
jeugdtrainers is op 28/10.
9. Rondvraag
Wie er van ons naar de 
ALV van de HBB gaat 
bespreken we volgende 
keer.

10.Sluiting
Ruud sluit de vergade-
ring om 23.10 uur.

Gert lahaije
secr. 

Er komt een expositie over
50 jaar BC Mixed

in het vergaderlokaal van
sporthal d’n Ekker

op vrijdag 18 en 
zaterdag 19 november

( tijdens de clubkampioenschappen)

Als iemand materiaal heeft, zoals foto’s, video’s, 
oude prijzen, of iets dergelijks, dat wij vermoede-
lijk niet hebben, houden wij ons aanbevolen.
Neem dan even contact op met Jan Driessens.
Bij voorbaat onze dank!

 

 

  Expo
50 jaar
BC Mixed
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Trainingsschema senioren 2011-2012

Maand

Groep 1

20.30 – 21.30 uur

Groep 2

21.30 – 22.10 uur

Oktober Team 5, 6, 7 en 8 Team 1, 2, 3 en 4
November Team 1, 2, 3 en 4 Team 5, 6, 7 en 8
December Team 5, 6, 7 en 8 Team 1, 2, 3 en 4
Januari Team 1, 2, 3 en 4 Team 5, 6, 7 en 8
Februari Team 5, 6, 7 en 8 Team 1, 2, 3 en 4
Maart Team 1, 2, 3 en 4 Team 5, 6, 7 en 8
April Team 5, 6, 7 en 8 Team 1, 2, 3 en 4

•	 Omdat de 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. 
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Agenda Jaarvergadering
UITNODIGING VOOR DE

 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN B.C. MIXED
21 OKTOBER 2011

AANVANG: 22.30 UUR
PLAATS: KANTINE D’N EKKER

AGENDA:

1.  Opening door de voorzitter

2.  Ingekomen/uitgegane stukken/mededelingen

3.  Notulen ledenvergadering d.d. 29 oktober 2010

4.  Jaarverslag secretaris

5.  Jaarverslag penningmeester seizoen 2010/2011

6.  Verslag kascommissie

7.  Begroting 2011/2012

8.  Bedanken kaderleden

9.  Verkiezingen kascommissie: aftredend: René Schepers

10.  Verkiezingen: Aftredend en herkiesbaar: Anja Beekmans
             Aftredend en niet herkiesbaar: Ruud Fransen
             
 Het bestuur draagt Stan van der Heijden voor als kandidaat bestuurs 
 lid.  Het bestuur draagt Ton Slaets voor als nieuwe voorzitter

11.  Rondvraag

12.  Sluiting



Bestuursmededelingen
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Verjaardagen 
van oktober

Van 11 t/m 16 Oktober 
2011 wordt er in Almere 
weer de YONEX Dutch 
Open gespeeld.

Beste competitiespelers let op!!
Bij het drukken van de jeugdcompetitieboekjes is een aantal pagina’s niet afge-
drukt. Deze zijn nu aan de jeugd vcl-ers nagestuurd. Het correcte volledige competi-
tieboekje vindt u terug op onze website.
Na het drukken van de seniorencompetitieboekjes heeft er een datumwijziging 
plaatsgevonden. Het volledige competitieprogramma van 5 januari is nu verplaatst 
naar 10 mei. Op onze website vindt u altijd de laatste versie van het speelprogram-
ma.
Onze excuses voor het ongemak.
Bron: website HBB

Ik ben Patricia van Wanrooy en ben 32 jaar. Ik 
kom uit Tilburg, maar woon op dit moment sa-
men met Robert Verbrugge, die ook badminton 
speelt bij BC Mixed.
Mijn hobby’s zijn: wandelen, fietsen. Ik werk al 15 
jaar in de zorg, als verpleegkundige voor jong 
dementerenden en mensen met een niet aange-
boren hersenletsel.  

Ze schrijft zelf:

Onze nieuwe leden!
9-okt Marie-Louise Polman
10-okt Evelien Kuypers
10-okt Bert Schepers
12-okt Geert-Rian Hendriks
12-okt Sanne van Lieshout
13-okt Frank van Riet
14-okt Michael Hollanders
14-okt Marcel Lahaye
15-okt Ilse Lahaije
15-okt Karlijn Lahaije
15-okt Toon Slaets
17-okt Ricardo Neijts
18-okt Jowan Iven
20-okt Sjoerd van Erp
21-okt Max Wieland
23-okt Annie Boetzkes
3-nov Rachel Baerts
7-nov Berton van Asseldonk
7-nov Rien van Kessel
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Topklasse.
In de hoogste afdeling van 
de HBB is Con Brio al jaren 
heer en meester. Dat bleek 
ook dit jaar niet anders te 
zijn. Mixed doet traditioneel 
mee in de top 3 van deze 
klasse. Ondanks enkele 
blessures en invallers heeft 
het vaandelteam zich keu-
rig laten zien tijdens dit sei-
zoen. 

Hoofdklasse.
De hoofdklasse van de 
HBB was dit seizoen opge-
splitst in 2 poules. Mixed 2 
kwam als een diesel op 
gang, maar plaatste zich 
zonder al te veel moeite 
voor de kampioenspoule. 
In die poule kon het helaas 
geen potten meer breken. 
Een 4e plaatst was hun 
deel. Na een zinderend slot 
ging BCV er met de bloe-
men en de beker vandoor 
ten koste van Phoenix.

Overgangsklasse.
Mixed 3 leek op papier niet 
een team dat dit seizoen 

zou moeten strijden tegen 
degradatie. De werkelijk-
heid verwees het papier 
echter naar de prullenbak. 
De strijd werd gevoerd met 
Ganzeveer. Uiteindelijk 
bleek dat team te sterk en 
was degradatie onafwend-
baar.

Eerste klasse.
De dames en heren van 
Mixed 4 waren dit jaar on-
genaakbaar. In een ont-
zettend knappe race naar 
de titel werd slechts 1 
puntje weggegeven tegen 
de latere nummer 2 Hane-
voet (3). Ook in de laatste 
wedstrijden hielden de 
spelers de zenuwen onder 
controle en waren ze één 
wedstrijd voor het einde 
KAMPIOEN!!!

Tweede klasse.
Met twee nederlagen en 
één gelijkspel in de eerste 
helft van het seizoen leek 
Mixed 5 een goede mid-
denmoter te worden in hun 
klasse. In de tweede helft 
van het seizoen sloegen 
ze echter hun slag (hoe 

toepasselijk bij badminton). 
Alle wedstrijden werden 
stuk voor stuk gewonnen 
en omdat de direct concur-
rentie punten liet liggen 
was Mixed 5 aan het einde 
van het seizoen KAMPI-
OEN!!!

Derde klasse
Mixed 6 had een wisselval-
lig seizoen. En zoals dat 
gaat met wisselvallige sei-
zoenen. Dan win je wat, 
verlies je wat en uiteinde-
lijk eindig je in de midden-
moot. Om precies te zijn 
op de vierde plaats. Hane-
voet 7 was hier veruit het 
sterkste team en werd on-
geslagen en zonder punt-
verlies kampioen. Maar 
Mixed 6 heeft zich dus 
knap gehandhaafd.

Vierde klasse.
Na een zeer sterk begin 
van de competitie, met 5 
overwinningen op rij ge-
volgd door een gelijkspel 
gaf Mixed 7 aan serieus 
mee te willen strijden voor 
de titiel. De tweede helft 
van de competitie bleek 
echter te wisselvallig. Toch 
heeft het team zeer goed 
gepresteerd en is de ge-
deelde tweede plaats een 
zeer knappe prestatie. Op 
basis van het saldo staat 
het team 4e in de ranglijst. 

Jaarverslagen
Jaarverslag Competitie Commissie seizoen 2010-2011

In het seizoen 2010-2011 had BC Mixed 7 teams in de 
competitie van de HBB. Het is al weer enkele jaren 
geleden dat er zo weinig teams van Mixed vertegen-
woordigd waren. Desalniettemin was dit seizoen met 
2 kampioensteams redelijk succesvol. Daartegen-
over stond namelijk ook 1 degradant.

Competitie
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Bekerwedstrijden
Mixed heeft dit seizoen 3 
teams in de bekercompeti-
tie. Die is dit jaar anders 
van opzet. Andere jaren 
werden de eerste rondes in 
poules gespeeld. Nu was 
er meteen en knock-out sy-
steem van toepassing. 
Bovendien is er geen spra-
ke meer van de A t/m D 
klasse, maar van Beker 1 
t/m 4. 

In Beker 1 speelt het Mixed 
team met spelers uit de 
top- en hoofklasse. Ze we-
ten het tot de halve finale te 
brengen. Daar sneuvelen 
ze tegen Con Brio 2. 
In Beker 2 speelt het Mixed 
team met spelers uit de 
overgangs- en eerste klas-
se. Dankzij een slechte lo-
ting is hun bekeravontuur 
helaas na de eerste ronde 
al voorbij.
In Beker 3 speelt het Mixed 
team met spelers uit de 
overige klassen. Ondanks 
dat het team de eerste 
wedstrijd heeft verloren 
gingen ze toch door naar 
de tweede ronde, als beste 
verliezer. In de tweede ron-
de was Con Brio echter te 
sterk waardoor het beker-
avontuur eindigde.
Al met al geen grote suc-
cessen dit jaar in de beker-
wedstrijden voor Mixed. 

Namens de competitie 
commissie; 
Ton Slaets
Verenigings Competitie 
Leider

Website commissie
Jaarverslag 2010 – 2011

Het grootste wapenfeit van de websitecommissie bestond 
natuurlijk uit de lancering van de nieuwe website. Tijdens 
de nieuwjaarsreceptie die de opening van het jubileum-
jaar inluidde, werd de nieuwe  website door Harrie gepre-
senteerd. Het ontwerp hiervan is door Roel gemaakt.
In de laatste weken voor de lancering is er nog hard ge-
werkt om de site te kunnen presenteren. Ondanks dat de 
site technisch nog niet voltooid was (en is), zijn we hier 
naar eigen idee goed in geslaagd. De nieuwe opzet heeft 
ook een verschuiving in de commissie ten deel gehad. 
Stan zag geen rol meer voor zichzelf nu Harrie het tech-
nisch beheer op zich heeft genomen en Rien het dage-
lijks beheer. Hij is in goed onderling overleg gestopt met 
zijn werkzaamheden voor de websitecommissie.

De nieuwe website heeft als doel om de interactie met de 
leden te vergroten. Op de oude site was het gastenboek 
veruit de meest bezochte pagina. Door het toevoegen 
van meerdere interactieve pagina’s hopen wij nog meer 
leden op nog meer pagina’s actief te krijgen op de web-
site. Een voorbeeld hiervan (ook al gaat dit over het hui-
dige seizoen, waar dit verslag niet over gaat) is de on-
langs gelanceerde ‘Mixed Manager’. Deze maakt onder-
deel uit van de nieuwe competitiepagina die we in het 
nieuwe seizoen zullen lanceren.

Ook de beheersmogelijkheden zijn toegenomen sinds de 
lancering van de website. Hierdoor is het voor Rien ge-
makkelijker om pagina’s te lay-outen. Het resultaat zal 
binnenkort, in het nieuwe seizoen, zichtbaar worden. 
Langzaamaan groeit de site zo naar een medium waar wij 
in ieder geval trots op zijn en we hopen de leden ook. 
Ondanks de vele ideeën die wij nog hebben voor de web-
site, blijft input vanuit de leden voor ons de belangrijkste 
basis voor aanpassingen. Graag horen wij dan ook jullie 
opmerkingen en reacties op het welbekende emailadres: 
website@bcmixed.nl

De Websitecommissie
Harrie, Rien (en Stan)
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Clubkampioen-
schappen

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 
november 2010 zijn de 
clubkampioenschappen 
van BC Mixed gespeeld. 
We hadden wat meer in-
schrijvingen dan het jaar 
ervoor, maar dat mogen er 
komend seizoen nog meer 
worden. In totaal deden er 
uiteindelijk 41 senioren ver-
deeld over de A, B en vete-
ranen/recreantenklasse en 
60 jeugdleden, verdeeld 
over de A, B en C-klasse 
mee. Deze deelnemers 
speelden samen maar 
liefst 451 partijen. De ba-
nen waren zowel vrijdag-
avond als zaterdag goed 
bezet en uiteindelijk was 
het toernooi mooi op de 
geplande tijd van klaar. 

Net als vorig seizoen was 
er ook dit toernooi een ve-
teranen/recreantenklasse. 
Zij speelden op vrijdag-
avond en op zaterdagmid-
dag. Het was een leuk 
toernooi dat nu tot de vaste 
opzet van de clubkampi-
oenschappen begint te ho-
ren. 

De winnaars van de club-

GD Jeugd A Max van Riet+Anniek van Leuken 
DD Jeugd A Anniek van Leuken+Evi van Rixtel 
HD Jeugd A Willem Aarts+Koen Breijnaerts 
DE Jeugd A Anniek van Leuken 
HE Jeugd A Max van Riet 
DD Jeugd B Anke van Dijk+Marieke Lutterman 
HD Jeugd B Bas van Lieshout+Stan van Rixtel 
GD Jeugd B Justin Zwolle+Marieke Lutterman 
DE Jeugd B Emma Iven 
HE Jeugd B Daan Steegs 
DD Jeugd C Lieke Schepers+Kimberley van Eijk 
HD Jeugd C Calvin Bots+Max Wieland 
GD Jeugd C Indy Raaijmakers+Rowena Baerts 
DE Jeugd C Anne Meulensteen 
HE Jeugd C Michael Hollanders 

GD Veteranen/Rec.Paul Beekman+Annie Boetzkes
DD Veteranen/Rec.Betsie van Hoof+Riky van Maaren
HD Veteranen/Recr.Toon Boetzkes+Martin Kuijpers

kampioenschappen staan 
onderin samengevat.

Jubileum nachttoer-
nooi

Eén van de ideeën voor het 
jubileumjaar was een heus 
nachttoernooi. Dat leverde 
vooraf veel discussie op, 
want is dat wel veilig, willen 
er wel genoeg mensen 
meedoen, en kan de kanti-
ne dan de hele nacht open 
blijven? Op al die vragen 
bleken positieve antwoor-
den te zijn. De opkomst 
voor het nachttoernooi was 

ronduit geweldig, maar 
liefst 50 dappere badmin-
tonners hadden zich opge-
geven. Zij werden door de 
toernooicommissie uitge-
daagd in allerlei verschil-
lende toernooivormen met 
leuke namen als: dobbel-
spel, carnaval, 5 in een 
poule, King and Queen of 
the night en veel punten 
toernooi. Tussen het spe-
len door werd iedereen on-
derworpen aan een jubile-
umquiz, georganiseerd 
door Ton en Mark. Nadat 
om 6 uur ’s morgens ook 
de meest fanatieke bad-
mintonners de weg naar 
de kantine hadden gevon-
den hebben we met z’n al-
len deze erg gezellige 
nacht afgesloten met een 
heerlijk ontbijt. Voor herha-
ling vatbaar?

Toernooicommissie (TC)
Het seizoen 2010-2011 was ook voor de toernooi-
commissie een bijzonder jaar. Natuurlijk werden de 
jaarlijkse clubkampioenschappen georganiseerd, 
maar een absoluut hoogtepunt was toch wel het 
jubileum nachttoernooi.
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GD Senioren B Maarten Maas+Yvonne Lahaije 
DD Senioren B Wendy Verbrugge+Yvonne Lahaije 
HD Senioren B Theo de Jong+Tonny Snijders 
DE Senioren B Wendy Verbrugge 
HE Senioren B Tim Lahaije
DD Senioren A Marieke van Berlo+Maridy Daems 
HD Senioren A Ton Slaets+Arne van de Wijdeven 
DE Senioren A Maridy Daems 
HE Senioren A Johnny Muller 

Jaarverslag jeugdcommissie 2010-2011.

Hieronder in chronologische volgorde de belangrijkste 
activiteiten van de jeugd.

Competitie.
Aan de jeugdcompetitie namen 11 teams deel.
A klasse: Mixed 1 eindigde als 3e 
                 Mixed 2 eindigde als 5e
B klasse: Mixed 3 werd kampioen
C klasse: Mixed 4 eindigde als 3e
D klasse:  Mixed 5 eindigde als 2e
                 Mixed 6 eindigde als 3e
F klasse:  Mixed 7 werd kampioen
H klasse:  Mixed 9 eindigde als 2e
P klasse:  Mixed 10 werd kampioen  
                 Mixed 11 eindigde als 2e 

Beste competitiespelers werden bij de heren Max Wie-
land en Calvin Bots allebei een score van 100% en bij de 
dames Anke van Dijk met een score van 96,2%.

Centrale jeugdtraining.
Ook dit jaar hadden we weer een aantal deelnemers. In 
totaal 5.
Lieke Schepers, Veerle van Riet, Max van Riet, Anke van 
Dijk en Willem Aarts.

Clubkampioenschappen.
Voor de clubkampioenschappen schreven zich 51 kinde-
ren in. Dat was een mooie opkomst.
De volgende kinderen werden clubkampioen.
A klasse:     Max van Riet en Anniek van Leuken.
B klasse:     Daan Steegs en Emma Iven.
C klasse:     Lieke Schepers en Michael Hollanders.
C klasse 2:  Anne Meulensteen.  

Sinterklaas.
Ook dit jaar bezochten een 
drie tal Pieten de zaal. On-
der het genot van passen-
de muziek werden er in de 
zaal allerlei spelletjes ge-
daan. De kinderen ver-
maakten zich prima en de 
score van de spelletjes 
deed er niet meer echt 
toe. 

Jeugddag.
Na vele maanden van 
voorbereiding vond in ja-
nuari de jeugddag plaats. 
Omdat het voor de jeugd 
tevens de opening van het 
jubileumjaar was, was ons 
budget ruimer als bij een 
gewone jeugddag. We 
konden een circusdag or-
ganiseren. Op vrijdag-
avond kreeg de jeugdbe-
geleiding uitleg van Jos 
van circus Tadaa. Dat was 
een gezellige avond. Hij 
eindigde met de uitreiking 
van de nieuwe vesten voor 
de jeugdbegeleiding.
De zaterdag begon met 
het kennismaken van de 
circusacts en ‘s middags 
studeerden de kinderen 
hun act in. Rond 3 uur 
kwamen de ouders kijken 
naar alle artiesten. Als her-
innering kregen de kinde-
ren allemaal een foto die ’s 
morgens gemaakt was.
 
Carnaval.
Onder het genot van car-
navalsmuziek konden de 
kinderen verkleed allerlei 
spelletjes doen. Ook optre



den behoorde tot de moge-
lijkheid. De kinderen van 
het tweede uur mochten 
kiezen. Deze avond was 
niet druk maar wel gezel-
lig.

Vriendjesavond.
Omdat het ledenaantal wat 
terug lijkt te lopen werd er 
dit jaar niet gekozen voor 
een ouder-kind avond maar 
voor een vriendjes avond.
Onze jeugdleden brachten 
veel vriendjes mee en pro-
beerden ze meteen de be-
ginselen van badminton bij 
te brengen. Een mooi ge-
zicht.
Laatste trainingsavond.
Geen apenkooi dit jaar( te 
weinig mensen om mee op 
te bouwen), maar wel een 
avond om wat spelletjes te 
doen en zo het seizoen af 
te sluiten.
De jeugdcommissie.

Jaarverslag clubblad Minimiks
2010 – 2011
Het blijft een raar woord ‘jaarverslag’ bij de Minimiks om-
dat het eigenlijk een verslag over het afgelopen seizoen 
betreft. Dat seizoen loopt van de eerste uitgave, oktober 
2010, tot mei 2011. 
In totaal zijn er 8 nummers uitgegeven. Vanwege het ver-
anderen van drukker zijn de omslagen vanaf het tweede 
nummer in 2011 in zwart-wit, om de kosten te drukken. 
Gelukkig is de kaft van het jubileumnummer van januari 
2011 nog in kleur gedrukt. Maar dit nummer was zo spe-
ciaal dat het een dubbele kaft had. De buitenomslag had 
dezelfde kaft als 30 jaar geleden.
De werkwijze en opzet van de clubbladen zijn nauwelijks 
veranderd in het afgelopen seizoen. Vast schrijvers wor-
den benaderd, de redactie schrijft zelf, het clubblad wordt 
digitaal in elkaar gezet en naar de drukker gestuurd. Nog 
maar eens mag gezegd worden dat Jan hier de meeste 
tijd in stopt..  
Verenigingsnieuws, badminton in het algemeen en aan-
vullend materiaal vormen de pijlers onder de Minimiks. 
En zo gaat dat al meer dan 30 jaar. Het 31e jaar (2011) 
sluiten we af door ruimte te maken voor een nieuwe re-
dactie. En dat maakt dit jaarverslag bijzonder, want het is 
het laatste verslag van de huidige redactie
Jan en Rien
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tempo van de hongerige 
Mixed-leden (en aanhang) 
niet bijhouden. Een verbe-
terpuntje voor het volgend 
jaar. Dat mocht de pret niet 
drukken en het was weder-
om een gezellige avond.

De nieuwjaarsreceptie op 
7 januari viel dit jaar samen 
met de opening van het ju-
bileumjaar. Door deze spe-
ciale commissie werd de 
nieuwjaarsreceptie opge-
sierd door een grote ver-
jaardagstaart, de opening 
van de nieuwe website en 
het programma voor het 

komend jubileumjaar. Druk 
bezocht en ook weer su-
pergezellig.  Deze jubile-
umcommissie verzorgde 
veel extra activiteiten voor 
de jeugd (Circusdag en 
jeugddag) en samen met 
de BAC ook voor de senio-
ren.

Op 8 juli was de laatste 
speelavond van het sei-
zoen. De BAC verzorgde 
daar een kleine versnape-
ring en er werd getoast op 
de vakantie.
Omdat de schoolvakantie 
dit jaar weer lekker vroeg 
was, werd de BAC-beque 
(omgedoopt tot MIXED-
Grill) dit jaar op 10 sep-

tember bij de wederom 
gastvrije familie van de 
Vegt gehouden. Het eer-
ste deel van de dag was 
voor de jeugd en daarna 
was het tijd voor de senio-
ren en aanhang. Het eten 
was heerlijk, ook dit jaar 
weer een pilsje van de tap 
en lekkere wijntjes en fris-
drank. Dit keer extra goed 
verzorgd vanwege een 
extra bijdrage vanuit de ju-
bilieumcommissie. Het 
weer werkte ook weer fan-
tastisch mee. Ik de avond 
was er zelfs een vuur-
werkshow in westelijke 
richting die mooi voorbij 
trok. Je krijgt wat je ver-
dient!

vervolg van pag. 15
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
De Minimiks van septem-
ber 1986 opende met de 
agenda van de jaarverga-
dering. Het belangrijkste 
punt:  het wisselen van 
voorzitter.
Wilma Constant, (secreta-
resse) schreef een leuk 
stuk over het jubileumjaar.
Citaat:
…BC Mixed kan terug zien 
op een geweldig jubileum-
seizoen, waarin het bruiste 
van activiteiten.  Een sei-
zoen waar iedereen met 
volle teugen van genoten 
heeft. Kenmerkend ten-
slotte de goede sfeer bin-
nen onze vereniging…

De begroting, toen nog 
in guldens.
Aan contributie kwam er 
fl17.600,--  binnen, het be-
langrijkste gedeelte van de 
totale begroting van 
fl.30.000,--  Bij de uitgaven 
was de zaalhuur de groot-
ste post, daar ging bijna  
fl10.000,-- naar toe. De 
competitie kostte toen 
fl2.600,-- , maar de helft 
daarvan wordt door de le-
den betaald als competitie-
bijdrage.

Wat de leden betreft, men 
had een wachtlijst van 40 
personen.
Op 1 augustus 1986 had 
BC Mixed 123 leden, 
waarvan 44 jeugdleden.

Kokkie weg bij BC Mixed 
Helaas geen nieuwe re-
cepten meer van Kokkie 
want  Vico Janssen stopt 
met badminton, dus ook 
als schrijver van heel veel 
recepten.

De “Gedachtenprikkels” 
van Ari Ras gingen natuur-
lijk over de ( oude) voorzit-
ter. “God wat kon die man 
praten,” zegt Ari. 

Bij even lachen stond o.m.: 
Een zwartkijker:  Wanneer 
er een steen van mijn hart 
valt, valt die op mijn tenen.
 
Oktober: 
De opening van het okto-
bernummer was natuurlijk 
voor de nieuwe voorzitter 
Joop kerkhof. Hij vroeg de 
medewerking van alle le-
den, dan zal het wel goed 
komen. Ook was er in die 
Minimiks te lezen dat het 
bestuur Jan Driessens be-
noemd had tot erevoorzit-
ter van BC Mixed. 

Toch ging er ook wel 
eens iets mis.
Er was een compleet pro-
gramma opgesteld voor 
een extra trainingsdag voor 
de jeugd op een zaterdag 
in ’t Anker. Een ding had 
men vergeten. Men had 
vooraf niet gevraagd of de 
jeugd wel belangstelling 
zou hebben voor zo’n dag. 

Dat bleek dus niet het ge-
val te zijn en het bestuur 
kon het evenement afbla-
zen door gebrek aan be-
langstelling. Slechts 17 van 
de 43 jeugdleden hadden 
wel interesse in de extra 
training.

De competitiecommissie 
nam de organisatie van de 
“beste competitiespelers” 
over en stelde meteen als 
eerste eis: Men moet ten-
minste 18 partijen ge-
speeld hebben, om op het 
eind van het seizoen mee 
te dingen naar de titel.
De titelverdedigers waren 
Ellen van Leuken en Mari 
Donkers. Bij de jeugd wa-
ren dat Marie-Louise Pol-
man en Bart van Bommel.

Niet alleen Kokkie nam die 
maand afscheid, ook de 
“Gedachtenprikkels” hield 
op te bestaan omdat de 
schrijver hiervan, Ari  Ras 
met zijn Margriet verhuisde 
naar Roosendaal. 
Natuurlijk was er ook ruim-
te voor de jeugd en Liane 
Polman schreef een aardig 
artikel over…. De neefjes 
van Donald Duck!
Tot slot Even Lachen:
“Onze juf weet niet wat ze 
wil”’ zei Tim toen hij van 
school thuis kwam. “Giste-
ren zei  ze dat vier en vier 
acht is en vandaag zegt ze 
dat vijf en drie acht is!”
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De eerste trainingavonden van het nieuwe seizoen
Na zes weken ( of langer) 
geen badminton te hebben 
gespeeld was het voor ve-
len erg prettig dat de hal op 
vrijdag 26 augustus weer 
open was. Ook al was het 
op die avond best warm in 
de hal, toch waren en ruim 
50 leden aanwezig die hun 
partijtjes gespeeld hebben. 
Het was, zeker voor de 

eerste avond, lekker druk 
in de hal.
Ook voor het eerst in de 
hal een aantal oud jeugdle-
den, die nu bij de senioren 
hun carriere gaan voortzet-
ten. Nog drukker en zelfs 
warmer was het op de 
tweede avond, toen er 
meer dan twintig mensen 
langs de kant stonden, ter-

wijl alle banen  bezet wa-
ren. Met zestig leden is dat 
een prima opkomst. 
Te zien is ook dat het leef-
tijdsgemiddelde duidelijk 
omhoog gaat, want som-
migen van de wat ouderen 
haakten rond tien uur af. 
Toen was er weer plaats 
genoeg.
In de kantine weer het ver-
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Terug van weggeweest en intussen 
moeder van een tweeling, Noortje v d 
Eijnde. Zij wil dit seizoen weer in de 
competitie. Daarnaast, de van BC 
Gemert afkomstige Astrid Bijsterveld.
( inderdaad de dochter van Laura 
Meulendijks, die ook nog steeds actief 

is in de HBB competitie). 
Astrid gaat competitie spelen in Mixed 1.

De jeugd van het vorig seizoen speelt in de 
derde klasse, in Mixed  6, zij hebben aan 
Angela van Gelder een prima teamleider. 
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trouwde gezicht, Bas, die 
intussen geslaagd is en nu 
(na een korte vakantie) 
naarstig op zoek is naar 
een baan. 

De derde avond was de 
eerste vrijdag van septem-
ber, de seniorentraining 
begon weer.

Ook hier een bekende, ook 
al nam ze op het einde van 
het vorig seizoen afscheid, 
Thea van de Bogaard 
stond weer op de baan om 
training te geven.
Voorlopig blijft ze dit doen, 
hoe lang nog, dat hangt 
van verschillende faktoren 
af. 

Het seizoen is dus weer 
van start gegaan, deze 
maand beginnen ook de 
competities en op woens-

dag 21 september mocht 
Mixed 1 het seizoen ope-
nen tegen de nieuwkomer 
in de Topklasse: Smashing 
Bruang 1.  Ook voor Mixed 
2, Mixed 6 en Mixed 8 be-
gint de competitie op die 
avond. 

De volgende trainings-
avond, ( 16 september), de 
hal was weer die weer re-
delijk bezet was, leverde 
voor velen een verrassing 
op. Niet Bas, maar Thea 
van de Bogaard stond ach-
ter de bar en in de hal werd 
de training verzorgd door 
Mascha.  
Bas was op vakantie en in 
de toekomst wil Thea de 
bar overnemen. 

Veel drukker was het weer 
op vrijdag 23 september. 
De teller kwam tot boven 
de zestig en dat gebeurt 

niet zo vaak. Het gevolg 
was ook veel drukte bij de 
competitietraining, waarbij 
voor de eerste trainings-
groep, zelfs vijf banen in 
gebruik waren.
Ook twee nieuwe gezich-
ten, hoewel, Marja Bouw is 
wel heel erg goed bekend 
bij BC Mixed en heeft al 
vanaf haar zestiende com-
petitie gespeeld.
Ze is weer terug en had 
ook weer zichtbaar plezier 
in het spelletje.
De andere “nieuweling” 
Ferry Tabor, speelt bij de 
Ganzeveer, woont wel in 
Beek en Donk en wil nu bij 
BC Mixed ook eens de 
sfeer proeven. 
De laatste avond van sep-
tember; vrij spelen, het 
warme weer bleef aanhou-
den en de maand werd 
mede daardoor rustig af-
gesloten.
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Gelezen op het Gastenboek

Oewe maat, matin en ons 
jong
Eeeejjjjjj Maaaaaaaat,
Gefeliciteerd met je ver-
jaardag. Tot vanavond.
Groetjes van Oewe Maat, 
Matin, Anne en Robin. En 
natuurlijk van Hobke en 
Jodie alias Harrie en John-
nie.

Harrie gaat als een speer. 
Inmiddels 5x de Alpe 
d’Huez beklommen. Woor-
den schieten tekort. 
Maaaaaaaarrrrrr.....gaat hij 
de 6x halen????? Ik ben 
er van overtuigd!! HAR-
RIE, ZET ‘M OP!!!!
Ton

Allereerst gefeliciteerd met 
de sportiviteitsprijs. Ook 
een grotere vereniging kan 
hem dus bemachtigen ;-)
Aukje

Bedankt voor alle felicita-
ties gisteren! voor de fans: 
http://on.fb.me/ohLqpQ 
Voor degene die nu ver-
rast zijn (Marieke is ge-
trouwd; red.): we hebben 
iedereen verrast op mijn 
verjaardagsfeest! Fijne 
vakantie allemaal!
Groetjes Marieke

Hey Tonny,
50 - 50- 50- 50- 50- 50- 
50 jaar !!!
Gefeliciteerd,
Ruud

Hallo vakantiegangers en 
thuisblijvers, wij liggen in 
de zon bij 30 graden en 
hopen voor iedereen op 
hetzelfde. Groeten van 
Yvonne, Gert, Ilse en kar-
lijn.

Hoera, heb even vrijaf 
gekregen van ons vrouw 
om wat te kunnen internet-
ten. Eerste site is natuurlijk 
die van BC Mixed. Hoop 
vakantielol zie ik wel. Wij 
zijn hier heftig in trainings-
kamp, ik zweet me kapot.
Arne

Aan Yvonne de eer om de 
laatste partij binnen te 
halen tegen een blond 
durske.
Die kwam na de eerste set 
naar de kant toe en sprak 
de begrijpelijke woorden:
Ik weet niet wat ik moet 
doen. Dat komt omdat 
Yvonne de nare gewoonte 
heeft om daar te slaan 
waar het blondje niet staat, 
6-2 dus.
De groeten van een blij 
Mixed 5

Triatlon update: Voor de 
liefhebbers, hier de tijden 
op de onderdelen:
Zwemmen: 22:47, Fietsen: 
1:09:51, Lopen: 52:08
In totaal is dit 2:24:46 en 
heb ik dus een kleine 3 
minuten nodig gehad voor 
de twee wissels.

Harrie

Gratis af te halen......Wij 
hebben van het jeugd-
kamp van 2006 nog 2 
mooie houten racewagens 
staan. Als je iemand weet 
die deze nog kan gebrui-
ken graag voor woensdag 
5 oktober reageren, an-
ders gaan ze weg en ei-
genlijk is dit zonde. Je kan 
me ook mailen voor een 
foto.
Inge

Na een voortreffelijke 
feestavond, ben ik (weer) 
enkele van mijn prijzen 
kwijt.
Nu had ik 2 winnie the 
Pooh bekers gewonnen, 
echter bood iemand mij 
aan om deze mee te ne-
men omdat dat niet zo 
makkelijk ging op de fiets. 
Heel slim natuurlijk, echter 
weet ik dus niet meer wie 
dat was! Tevens had ik 
nog een zaag(oid) ook 
weet ik niet meer wie deze 
meegenomen zou heb-
ben..

Nou, aan het verhaal te 
horen heb ik een goede 
feestavond gehad! 
Complimenten aan de 
BAC!

Groeten Paul



Geschiedenis van de badmintonsport
door Rien van Kessel

Op de diverse websites van badminton verenigingen zie je een geschiede-
nis van het badmintonspel beschreven wat is overgenomen van andere 
websites. Daarom vond ik het nodig om eens in de geschiedenis te duiken 
en te onderzoeken hoe die er werkelijk uit ziet. Hierbij kom ik tot de conclu-
sie dat deze geschiedenis verder terug gaat dan Poona in India. 
Daarnaast ben ik leuke en interessante feiten tegen gekomen. Wist je bij-
voorbeeld dat het gebruik van een racket terug te voeren is naar ons lees-
plankje met aap-noot-mies en dat we het kantinebezoek op onze badmin-
ton vrijdag aan de Engelsen te danken hebben.

Nieuw onderzoek – nieuwe feiten – nieuw verhaal

Als je de diverse verhalen 
over de geschiedenis van 
het badmintonspel leest, 
zou je kunnen concluderen 
dat er geen oorsprong van 
het spel is aan te wijzen. 
Niet vreemd eigenlijk want 
het spel had overal ter we-
reld eigen variaties. Lagen 
de wortels in China, in In-
dia of toch in Griekenland 
of Engeland? En wat is de 

oorsprong? Is dat het spel 
met de shuttle, of spreek 
je pas van een badmin-
tonachtig spel als er een 
racket gebruikt wordt of is 
badminton pas onze sport 
op het moment dat er ge-
lijkluidende regels werden 
gemaakt?

Een waterdicht antwoord 
op de vraag waar de oor-

sprong van het badmin-
tonspel ligt, is niet te ge-
ven. Je kunt geen datum 
of plaats noemen waar het 
spel is begonnen, omdat 
het zich steeds heeft ont-
wikkeld. Toch doe ik met 
dit verhaal een poging om 
zicht te krijgen op het ont-
staan en de ontwikkeling 
van het badmintonspel.
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De meeste geschiedenis-
sen van het badmintonspel 
verhalen over tekeningen 
in een grot in India van 
2000 jaar geleden, die een 
spel met een shuttle laten 
zien. Een foto van een van 
deze tekeningen ben ik bij 
mijn zoektocht nog niet te-
gengekomen, maar ik heb 
ook geen reden om eraan 
te twijfelen. Is dit de oor-
sprong van ons spel, of 
moeten we nog verder te-
rug in de tijd?

Waarschijnlijk werd er al 
500 jaar voor Christus, dus 
2500 jaar geleden, gedu-
rende verschillende Dy-
nastieën in China een spel 
gespeeld genaamd “Ti Jian 
Zi”. En dat betekent letter-
lijk; schop (de) shuttle. Het 
doel van het spel was om 
een primitieve shuttle naar 

Het ontstaan
Het oerspel Ti Jian Zi (Jianzi)

iemand anders te schop-
pen, en zo lang mogelijk in 
de lucht te houden. Men is 
het er niet over eens of dit 
spel de echte voorloper is 
van het huidige badminton. 
Wel is Ti Jian Zi  het eerste 
spel waarbij bekend is dat 
een soort shuttle werd ge-
bruikt.
Ti Jian Zi is waarschijnlijk 
een afgeleide van Cuju. Dit 
was een spel waarbij een 
bal met de voeten naar 
elkaar toe geschopt werd. 
Omdat bij Cuju een bal ge-
bruikt werd, zie ik het niet 
als de oorsprong van ons 
badmintonspel. Wel zou 
Cuju als spelvorm  gediend 
kunnen hebben voor  Ti 
Jian Zi. Zowel Cuju als Ti 
Jian Zi, is een manier voor 
het ontwikkelen van snelle 
reflexen, van behendig-
heid en concentratie. Deze 

eigenschappen  werden 
gebruikt in de militaire trai-
ning en in de basisoplei-
ding in China.
Het schoppen tegen een 
bal was geboren om de 
Chinese militairen te trai-
nen in behendigheid en 
conditie. Cuju werd ook als 
vermaak gespeeld door de 
burgers. Maar omdat de 
schoppen tegen een bal 
op korte afstand erg snel 
ging, kwam men op het 
idee om er kippenveren in 
te steken. Hierdoor werd 
de snelheid uit de activiteit 
gehaald en ging naar el-
kaar toe schoppen van het 
voorwerp gemakkelijker. 
En zo ontstond er een spel 
met een soort shuttle, de 
oervorm van ons huidige 
badmintonspel; Ti Jian Zi.

Ti Jian Zi, zoals het in 
China als eerste werd ge-
speeld, wordt ook nu nog 
onder verschillende na-
men gespeeld in diverse 
Aziatische landen. Het is in 
die landen erg populair en 
wordt met de voeten en an-
dere delen van het lichaam 
gespeeld maar niet met de 
handen. Het spel wordt ge-
speeld op een veld maar 
vooral ook gewoon in de 
straten en vaak door kin-
deren. 
Er bestaat een variant 
waarbij spelers in een cir-
kel staan en het voorwerp 
naar elkaar toe schoppen. 
Deze variant vindt je voor-
namelijk terug in de stra-



26

en parken.
In Vietnam wordt het spel 
‘da cau’ genoemd. Ook 
hier wordt het voorwerp, 

dat voorzien is van 4 ve-
ren (meestal in een kleur), 
naar elkaar toe geschopt 
met de binnenkant van 
de voeten zonder het de 
grond te laten raken. Bij 
mijn bezoek aan Vietnam 
heb ik het zien spelen. Het 
is een erg populair straat-
spel, dat voornamelijk in 
Hanoi wordt gespeeld, en 
de nationale sport is van 
Vietnam. De huidige vari-
ant van het Ti Jian Zi wordt 
gespeeld zonder gebruik 
van een racket. De shut-
tle heb ik als souvenir mee 
naar huis genomen. En-

kele Mixedleden hebben 
er even mee gespeeld, het 
spel bleek erg vermoeiend 

te zijn.
Ti Jian Zi kwam in 1936 
naar Europa doordat een 
Chinese atleet het demon-
streerde op de Zomerspe-
len van Berlijn. Het begon 
in Duitsland en andere lan-
den populair te worden on-
der de naam ‘shuttlecock’. 
Mogelijk heeft Jian Zi zich 
in twee takken ontwikkeld; 
een tak die we nu shuttel-
cock noemen en het dichtst 
bij de oorsprong ligt, en een 
tweede tak die zich verder 
heeft ontwikkeld in de vari-
ant die we nu badminton 
noemen. En dat zou erg 
curieus zijn. 

De verspreiding van het oerspel
Tegen het begin van de 
jaartelling was een soort 
gelijk spel als Ti Jian Zi 
erg populair bij kinderen 
in Azie, maar ook in Grie-
kenland en Engeland. Er 
was een variant ontstaan 
waarbij niet alleen met de 
voeten maar met de palm 
van de hand tegen een 
primitieve shuttle werd ge-
slagen. Weer later was het 
spel ontwikkeld door ge-
bruik te maken van een pri-
mitief racket (battledore) en 
een pluimbal (shuttlecock). 
Hierbij moest men geza-
menlijk proberen de shuttle 
zo lang mogelijk in de lucht 
te houden door deze naar 
elkaar toe te spelen door er 
met een soort houten plank 
tegen aan te slaan. De bat-

tledore kent zijn oorsprong 
als leesplankje voor kinde-
ren. Er kon een alfabet op 
staan, woorden of plaatjes. 
Aan deze leesplankjes zat 
een soort handvat waar-
door het als een racket ge-
bruikt kon worden.
Wetenschappers hebben 
tekeningen ontdekt in grot-
ten die bewijzen dat in In-
dia al een spel gespeeld 
werd met een shuttle. 
Deze tekeningen worden 
op 2000 jaar oud geschat. 
Ook in overgebleven ge-
schriften werd een spel be-
schreven waarbij men een 
‘vliegend voorwerp’ naar 
de tegenstander sloeg. Dit 
bestond uit een gewicht of 
een vrucht waaraan veren 
bevestigd waren. Het voor-

werp werd dan met de voe-
ten (en bij een variant met 
de handen) in de lucht ge-
houden waarbij de shuttle 
de grond niet mocht raken. 
Het spel met de benen was 
bij de mannen populairder 
dan bij de vrouwen waar-
door een mannen- en een 
vrouwenspel ontstond. 
Ken Davidson, een toen-
maals bekende Ameri-
kaanse badmintonautoriteit 
die zich in de geschiedenis 
van het badminton heeft 
verdiept, kwam tot de ont-
dekking dat een vergelijk-
baar spel reeds in de 12e 
eeuw aan het Engels ko-
ningshuis werd gespeeld.

wordt vervolgd.....
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Topbadminton BNl. 
TFS Barendrecht – Van Zijderveld 4-4
Duinwijck – Amersfoort 6-2
TFS’57 – Victoria 1-7
DKC – Kembit/Roosterse 3-5
Dekker Almere – Van Zundert VELO 3-5

Stand
1. Duinwijck   5-31
2. Van Zundert VELO  5-30
3. Amersfoort   5-26
4. Kembit/Roosterse  5-21
4. Victoria   5-21
6. Dekker Almere  5-20
7. Van Zijderveld   5-17
8. TFS Barendrecht  5-16
9. DKC    5-13
10. TFS’57   5-5 

Yao Jie ‘virtueel’ geplaatst voor Spelen
Als de kwalificaties voor de Olympische Spe-
len vandaag zouden zijn geëindigd, dan zou 
Yao Jie zich gekwalificeerd hebben. Op de 
‘geschoonde’ ranglijst staat ze exact 16 , een 
eis van NOC*NSF. De topdubbels mannen en 
vrouwen staan net onder de streep, maar om 
zeker te zijn van kwalificatie zullen ze op 30 
april 2012 om middernacht een posite bij de 
beste 13 of 14 moeten hebben. 

Vrouwenenkelspel
19 (16) Yao Jie
55 Judith Meulendijks
70 Patty Stolzenbach
Mannenenkelspel
(25) Eric Pang
(28) Dicky Palyama

Theo de Jong
de Hazelaar 23
5741 DR
Beek en Donk
0492 461997
06-39569703
t.jong26@chello.nl

bespannen, 
reparatie 
en verkoop 
van rackets
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Topkl. Tweede kl. II
Con Brio 1  1 1 0 0 2 Heiakker 1  1 1 0 0 2
Gemert 1  1 1 0 0 2 Mixed 5  1 1 0 0 2
Mixed 1  1 1 0 0 2 Con Brio 9  1 1 0 0 2
BCV 1  1 1 0 0 2 SRH 2  0 0 0 0 0
BC Bakel 1  1 0 0 1 0 Gemert 4  1 0 0 1 0
Con Brio 2  1 0 0 1 0 Hanevoet 6  1 0 0 1 0
Gemert 2  1 0 0 1 0 Phoenix 4  1 0 0 1 0
Sm Bruang 1  1 0 0 1 0

Derde kl. I
Hoofdkl. BCAB 5  1 1 0 0 2
Mierlo 1  1 1 0 0 2 Gemert 6  1 1 0 0 2
BC Bakel 2  1 1 0 0 2 Mierlo 4  1 0 1 0 1
Ganzeveer 1  1 1 0 0 2 Mixed 6  1 0 1 0 1
Fair Play 1  1 0 1 0 1 Never Down 2  0 0 0 0 0
Phoenix 1  1 0 1 0 1 Dommelen 2  1 0 0 1 0
Con Brio 3  0 0 0 0 0 BC 85 2  1 0 0 1 0
Mixed 2  1 0 0 1 0

Derde kl. III
Overg.kl.II BCAB 4  1 1 0 0 2
BCAB 1  1 0 0 1 0 Ganzeveer 5  1 1 0 0 2
Hanevoet 1  1 0 0 1 0 Mixed 7  1 1 0 0 2
Ganzeveer 2  1 1 0 0 2 Rijtven 1  0 0 0 0 0
Phoenix 2  1 1 0 0 2 Dommelen 3  1 0 0 1 0
Boemerang 1  1 1 0 0 2 Gemert 8  1 0 0 1 0
Sm Bruang 2  0 0 0 0 0 Con Brio 10  1 0 0 1 0
Brabantia 2  1 0 0 1 0
Con Brio 4  1 0 0 1 0 Vierde kl. II
Mixed 3  1 0 0 1 0 Ganzeveer 8  1 1 0 0 2

BC 85 3  1 1 0 0 2
Eerste kl. II Someren 2  1 1 0 0 2
Ganzeveer 3  1 1 0 0 2 Heiakker 3  1 1 0 0 2
Mierlo 2  1 1 0 0 2 Hanevoet 8  1 0 0 1 0
Con Brio 7  1 0 1 0 1 Boemerang 3  1 0 0 1 0
Eindhoven 1  1 0 1 0 1 Mixed 8  1 0 0 1 0
Mixed 4  0 0 0 0 0 Eindhoven 4  1 0 0 1 0
Hanevoet 4  1 0 0 1 0
Heeze 1  1 0 0 1 0

Stand seniorencompetitie bron: website HBB
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Angela van Gelder 3 3 0 100% Stan v d Heijden 3 3 0 100%
Anja Beekmans 3 3 0 100% Ruud v Kilsdonk 2 2 0 100%
Ellen Kuhn 2 2 0 100% Jan van Hees 2 2 0 100%
Ilse Lahaije 2 2 0 100% Peter van Leuken 2 2 0 100%
Yvonne Lahaije 3 3 0 100% Ruud Rooijakkers 3 2 1 67%
Betsie van Hooff 3 3 0 100% Gert Lahaije 3 2 1 67%
Noortje v d 2 2 0 100% Harrie v d Vegt 2 1 1 50%
Dorien Maas 3 2 1 67% Jan de Jong 2 1 1 50%
Annie Boetzkes 3 2 1 67% Tonny Snijders 2 1 1 50%
Anniek v Leuken 3 2 1 67% Maarten Maas 2 1 1 50%

Theo Mouris 2 1 1 50%

De eerste score van het nieuwe seizoen!

wo 21-09-2011 Mixed 1 - Sm Bruang 1 6 - 2 
wo 21-09-2011 Ganzeveer 1 - Mixed 2 5 - 3 
wo 28-09-2011 Mixed 3 - Phoenix 2 2 - 6
wo 28-09-2011 Mixed 5 - Phoenix 4 6 - 2 
wo 21-09-2011 Mierlo 4 - Mixed 6 4 - 4 
wo 28-09-2011 Gemert 8 - Mixed 7 1 - 7 
wo 21-09-2011 Mixed 8 - Someren 2 2 - 6 

Uitslagen en programma

wo 05-10-2011 Gemert 2 - Mixed 1
wo 05-10-2011 Mierlo 1 - Mixed 2
wo 05-10-2011 Mixed 7 - Rijtven 1
do 06-10-2011 Mixed 6 - Never Down 2
do 13-10-2011 Mierlo 2 - Mixed 4
do 13-10-2011 Heiakker 3 - Mixed 8
zo 16-10-2011 Boemerang 3 - Mixed 8
do 20-10-2011 Heiakker 1 - Mixed 5
wo 26-10-2011 Mixed 1 - BC Bakel 1
wo 26-10-2011 Ganzeveer 2 - Mixed 3
do 27-10-2011 Mixed 5 - Gemert 4
wo 02-11-2011 Mixed 2 - Hanevoet 1
wo 02-11-2011 Mixed 3 - Brabantia 2
wo 02-11-2011 Mixed 8 - Ganzeveer 8
do 03-11-2011 Mixed 4 - Hanevoet 4
wo 09-11-2011 Con Brio 1 - Mixed 1
wo 09-11-2011 Con Brio 3 - Mixed 2
wo 09-11-2011 Gemert 6 - Mixed 6
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De MIXED_GRILL avond in beeld
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Kanoën op de Dommel.
Na een jaar lang zwoegen in de city-
hal, wordt je geacht om samen met je 
team nog iets leuks te doen.
We hadden afgelopen jaar een heeeel 
gezellig team, dus het was een 
plezierig uitje.
Met een Jeep vervoerd naar de 
waterkant (avontuurlijk), uitleg 
gekregen en vertrokken.
Tussen de buien door heel wat 
afgelachen. Betsie en Riki vaak aan 

lager wal geraakt. 
Maar zei waren van 
de bevoorrading , 
dus we moesten wel 
wachten(hihi).
Gert en Tine in de 
tweede boot, gingen 
als een speer.  
Een enorme explosie 
van energie. Samen 
met Anja, waren 
wij, de derde boot. 

Uiteraard legden wij 
bij de eerstedebeste 
gelegenheid aan. 
Gezellig als het was, 
bestelden we nog 
een tweede rondje. 
Alle boten waren al 
vertrokken toen we 
weer wilden gaan, 
inclusief de peddels 
van Riki en Betsie. 
Met drie boten en vier 

Teamuitje Mixed  6 door Anja Beekmans 
en Jan van Hees
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peddels, toch maar de 
zware tocht voortgezet. 
Op naar de tweede 
stop. Zo peddelden we 
langzaam maar zeker 
naar het eindpunt, om 
daar een lekker biertje 
te pakken.  Helaas heeft 
Riki haar nek verrekt, 
van het omkijken naar 
een groep jongens die 

zich, en plein publiek, 
aan het omkleden waren. 
Ook haar stembanden 
hebben hierbij averij op-  
gelopen (aanmoedigen). 
Daarna hebben we lekker 
“ge BBQ “bij Betsie in 
de tuin. Het was tot in 
de details verzorgt en 
erg lekker.  Volgend jaar 
weer?                                    
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Volgens de routeplanning 
zouden we redelijk vlak 
kunnen lopen door de ber-
gen en langs de kust. Dat 
vlakke klopte toch niet he-
lemaal. Sterker nog het is 
weer flink klimmen over 
de meest steile paden tot 
nu toe. Met de zon op mijn 
hoofd is dat best wel weer 
afzien en dat is te merken 
aan de glijpartijen die ik 
begin te maken. Maar de 
natuur is schitterend en we 
hebben steeds uitzicht op 
een prachtige blauwe zee. 
Als we tenslotte op het 
strand uitkomen lijken de 
anderen in het niets opge-
lost te zijn. Wij lopen ach-
teraan en zien voor ons 
niemand meer. We volgen 
het pad dat overgaat in 
een weggetje van asfalt dat 
leidt naar een gehuchtje 
zoals we al vaker zijn te-
gengekomen. 
We sjokken onverstoorbaar 
verder en mijn benen lijken 
net fietsbanden die aan 
het leeglopen zijn. Tegen-
over het plaatselijke kerkje 
zijn de anderen al neerge-
streken op een terras en 
ook ik zet me neer op een 
stoel terwijl mijn benen op-
houden te bestaan. Ik ben 
helemaal leeg en heb zelfs 
even geen behoefte aan 
een frisdrankje. We heb-

ben de langste tocht tijdens 
de reis achter de rug, bijna 
5.30u en bijna 900m ge-
daald. 
Het is inmiddels tegen vijf 
uur en na een korte pauze 
rijden we met de bus terug. 
Ook onderweg hebben we 
mooie uitzichten. Om zes 
uur zijn we moe maar vol-
daan terug in het hotel. Na 
te hebben uitgerust, mijn 
dagboekje bijgewerkt te 
hebben en gedoucht, lopen 
we naar het centrum van 
het dorpje. 
We kiezen 
het derde 
restaurantje 
uit zodat we 
alle eetge-
legenheden 
hier heb-
ben gehad. 
Ook hier is 
de maaltijd 
goed maar 
is het stuk 
vlees weer 
veel te 
groot. 
Terug in het 
hotel gaan 
we inpak-
ken omdat 
het weer tijd 
wordt om 
van eiland 
te verande-
ren. 

Wie een rondreis maakt 
moet geen problemen heb-
ben met reizen want dat 
maakt een wezenlijk onder-
deel uit van zo’n rondreis. 
Morgen vertrekken we naar 
ons 4e eiland en dat doen 
we per boot. Aangezien we 
direct na die bootreis gaan 
wandelen moeten we reke-
ning houden met het inpak-
ken van de rugzak. 
Van mijn kamergenoot hoor 
ik dat het in Nederland erg 
heet is en er noodweer op 
komst is. Ik leg me in bed, 
ben bekaf en val als een 
blok in slaap. 

Azoren deel 7

Een reisverhaal in acht delen
door Rien van Kessel
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Volgens de routeplanning 
zouden we redelijk vlak 
kunnen lopen door de ber-
gen en langs de kust. Dat 
vlakke klopte toch niet he-
lemaal. Sterker nog het is 
weer flink klimmen over 
de meest steile paden tot 
nu toe. Met de zon op mijn 
hoofd is dat best wel weer 
afzien en dat is te merken 
aan de glijpartijen die ik 
begin te maken. Maar de 
natuur is schitterend en we 
hebben steeds uitzicht op 
een prachtige blauwe zee. 
Als we tenslotte op het 
strand uitkomen lijken de 
anderen in het niets opge-
lost te zijn. Wij lopen ach-
teraan en zien voor ons 
niemand meer. We volgen 
het pad dat overgaat in een 

weggetje van asfalt dat 
leidt naar een gehuchtje 
zoals we al vaker zijn te-
gengekomen. 
We sjokken onverstoor-
baar verder en mijn benen 
lijken net fietsbanden die 
aan het leeglopen zijn. 
Tegenover het plaatselijke 
kerkje zijn de anderen al 
neergestreken op een ter-
ras en ook ik zet me neer 
op een stoel terwijl mijn be-
nen ophouden te bestaan. 
Ik ben helemaal leeg en 
heb zelfs even geen be-
hoefte aan een frisdrankje. 
We hebben de langste 
tocht tijdens de reis achter 
de rug, bijna 5.30u en bijna 
900m gedaald. 
Het is inmiddels tegen vijf 
uur en na een korte pauze 

rijden we met de bus terug. 
Ook onderweg hebben we 
mooie uitzichten. Om zes 
uur zijn we moe maar vol-
daan terug in het hotel. Na 
te hebben uitgerust, mijn 
dagboekje bijgewerkt te 
hebben en gedoucht, lo-
pen we naar het centrum 
van het dorpje. We kiezen 
het derde restaurantje uit 
zodat we alle eetgelegen-
heden hier hebben gehad. 
Ook hier is de maaltijd 
goed maar is het stuk vlees 
weer veel te groot. 
Terug in het hotel gaan we 
inpakken omdat het weer 
tijd wordt om van eiland te 
veranderen. 
Wie een rondreis maakt 
moet geen problemen heb-
ben met reizen want dat 
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een mystiek landschap 
zien dat me doet terug 
denken aan mijn rondreis 
door Ierland. Het valt op 
dat er geen hortensia’s 
staan langs de paden. Wel 
staan hier prachtige plan-
ten die ik thuis als kuipplant 
hebt zoals de agapanthus. 
We worden weer geleid 
door de gps want Joyce is 
door de bus afgezet op de 
lunchplek. Maar deze plek 
is moeilijk te vinden. Met 
de beschrijving komen we 
er niet, met een telefoontje 
via de gsm lukt het ook niet. 
Maar door een bundeling 
van elektronische krachten 
krijgen we de plek in de ga-
ten; achter een huis in een 
prachtig en rustig park. Het 
is hier heerlijk toeven en 
het weer is middels opge-
klaard.
Bij het verder gaan van de 
wandeling komen we en-
kele kleine bananenplan-
tages tegen. Waarom de 
bananen krom zijn was mij 
al eerder duidelijk maar nu 
zie ik met eigen ogen waar 
ze vandaan komen. Ik kan 
enkele foto’s maken van 
de bloem van de bananen-
boom waaruit de baby-ba-
naantjes groeien en als het 
ware geboren worden. Erg 
leuk om dat te ontdekken. 
Het gedeelte waar we nu 
lopen is redelijk vlak en erg 
mooi. Enkele mensen uit 
de groep zijn ook planten 
gek waardoor ik zaadke-
gels bij een vingerplant kan 
fotograferen en de bloem 

van een gemberplant. 
En zo lopen we zoekend 
naar bijzondere planten en 
fotograferend onze over-
nachtingsplaats Madalena 
binnen. Een dorp zoals we 
al velen hebben gezien, 
een haventje, een pleintje 
met een kerk in typische 
Azoren stijl, vrolijke huisjes 
en weinig of geen toeris-
ten. De tijd lijkt hier stil te 
staan. 

Na het inchecken gaan 
we het plaatsje verken-
nen maar daar ben je dan 
snel mee klaar. Tijd om te 
gaan eten. Ook hier in Ma-
dalena zijn weinig eetgele-
genheden dus maken we 
het ons niet te moeilijk en 
gaan op het eerste terras 
zitten dat we tegenkomen, 
en dat is vlak naast het ho-
tel. Een open restaurantje 
met zicht op de zee, een tv 
met veel te harde muziek 
geven deze gelegenheid 
een aparte sfeer. Het vlees 
is weer veel te groot maar 
met de frietjes, rijst en fruit-
salade erg lekker. Als het 
donker begint te worden 
valt op dat de straten ver-
sierd zijn met verlichte figu-
ren. Er is blijkbaar feest in 
het dorp omdat er naast de 
kerk ook al een podium is 
opgebouwd. Het is hier dui-
delijk drukker dan in andere 
dorpjes waar we geweest 
zijn, Heerlijk om zo langs 
de zee te flaneren en geen 
toerist tegen te komen. Dit 
is wat ik zoek; lekker tus-

sen de lokale bevolking, 
rondkijken en genieten. 

16 juli - 11e reisdag 
Vandaag is de mogelijkheid 
om de Pico te beklimmen, 
maar dan had je dat giste-
ren al door moeten geven, 
goed voorbereidt moeten 
zijn en had je een gids 
meegekregen. Niemand 
gaat deze uitdaging aan. 
Daardoor moeten we maar 
aannemen dat je op deze 
vulkaan, met besneeuwde 
top in de winter en een 
hoogte van 2351 meter, 
een fantastisch uitzicht 
hebt. De laatste uitbarsting 
van de vulkaan was trou-
wens in 1963 en hij igt er 
nu rustig en vredig bij.

In plaats van deze be-
klimming regelt Joyce 
een alternatieve wande-
ling die van Monte naar 
Madalena gaat. Het zal 
de kortste wandeling tot 
nu worden, een kleine 3 
uur. Het ontbijtbuffet in het 
waarschijnlijk enige hotel 
in Madalena, Caravelas, 
is erg uitgebreid, maar de 
logistiek ontbreekt volle-
dig. De koffie is niet mijn 
smaak maar verder is het 
prima. Na het ontbijt ver-
trekken we met een lokale 
lijndienstbus, op een tou-
ringcar lijkend, om 10.00u 
naar het vertrekpunt van 
de wandeling.

Wordt vervolgd
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Seniorencompetitie

Mixed 1 kwam op 21 sep-
tember meteen in actie. 
Omdat René verhinderd 
was, werd nog een keer de 
hulp ingeroepen van John-
ny. Hij speelde vorig sei-
zoen nog vast in Mixed 1, 
maar hij speelt dit seizoen 
competitie bij NBB-club BC 
Veghel. 
Het begin in de topklasse 
voor het eerste senioren-
team was prima, want 
Smashing Bruang werd 
met 6-2 verslagen. Na de 
dubbels was er al een voor-
sprong van 4-0 en alleen in 
de herendubbel van Stan 
en Johnny werd er een set 
verloren. In de singles wis-
ten Stan en Noortje voor 
het vijfde en zesde punt te 
zorgen. 

Mixed 2 begon met een 3-
5 nederlaag tegen Ganze-
veer 1 in de hoofdklasse. 
Na twee spannende ge-
mengd dubbels stond er 
een 1-1 tussenstand op het 
bord. Monika en Harrie wa-
ren net niet opgewassen 
tegen Nicole Houët en Os-
kar Martens; 21-18, 18-21 
en 21-16. 
Maridy en Ruud wisten hun 
partij wel nipt te winnen 
met 21-19 en 22-20. De he-
rendubbel was ook voor 
Mixed 2. Harrie en Jan 
wonnen in een driesetter 

Competitie weer begonnen

door Dick Paulussen

de laatste set met 21-17. 
Maridy en Monika kwamen 
net te kort in de dames-
dubbel en verloren in drie 
sets; 20-22, 21-15 en 21-
14. 
In de singles werden de 
punten niet eerlijk verdeeld 
en Ganzeveer 1 kwam drie 
van de vier enkelpartij als 
winnaar uit de bus. Alleen 
Ruud won zijn partij in drie 
sets tegen Daan van Me-
lick. 

Mixed 3 nam het in hun 
eerste partij in de Over-
gangsklasse op tegen 
Phoenix 2. Phoenix 2 was 
te sterk voor Mixed 3 met 
6-2. Ilse wist haar partijen 
te winnen. 
Samen met Sabitri wist zij 
in drie sets de damesdub

bel te winnen en haar sin-
gle won ze in twee sets 
met 24-22 en 21-15. 

Gert Lahaije schreef op 
het gastenboek het vol-
gende over de eerste wed-
strijd van zijn team tegen 
Phoenix 4:

Voor Mixed 5 is de compe-
titie ook begonnen en met-
een met een verdiende 6-2 
winst!
De GD’s werden tegelijk 
gespeeld. Ruud en Yvon-
ne en ook Dorien en Gert 
wisten deze beide te win-
nen, 2-0 dus. Aan de HD 
moet nog worden gesleu-
teld, die ging helaas verlo-
ren. Als Tim weer meedoet 
zal dat wel beter gaan (af-
wezig door werkverplich-
tingen ver weg met over-
nachten). De dames deden 
het een stuk beter, welis-
waar in drie sets maar wel 
winst, 3-1 dus.
Ruud speelde vervolgens 
een gedegen single en 
pakte daarmee het 4e 
punt.
Daarna was het de beurt 
aan Dorien, die komt nog 
wat speelritme tekort en 
verloor nipt haar single, 
dat gaat echter zeker goed-
komen.
De single van Gert was de 
volgende kans op het win-
nende 5e punt. Na een 
verloren 1e set ging het 

Ruud v Kilsdonk, Mixed 2
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vervolgens een stuk beter 
en de winst was binnen.
Aan Yvonne de eer om de 
laatste partij binnen te ha-
len tegen een blond durs-
ke.
Die kwam na de eerste set 
naar de kant toe en sprak 
de begrijpelijke woorden:
Ik weet niet wat ik moet 
doen. Dat komt omdat 
Yvonne de nare gewoonte 
heeft om daar te slaan 
waar het blondje niet staat, 
6-2 dus.
 
Angela van Gelder schreef 
het volgende verslag over 
Mixed 6 – Mierlo 4:

We hebben gisteren een 
zeer leuke wedstrijd ge-
speeld tegen Mierlo. Even-
als vorig jaar waren de he-
ren vrij sterk en de dames 
zwak te noemen. De jeugd 
moest duidelijk nog even 
wennen bij de senioren-
competitie, maar hebben al 
laten zien wat we de rest 
van competitie kunnen 
brengen.
Fabian en Anniek hebben 
de spits afgebeten, na in 
de eerste set onwennig te 
hebben gespeeld ging het 
in de tweede set al veel be-
ter. Jammer dat ze net 
geen derde set konden af-
dwingen. Dit hebben de 
‘oudjes’ van het team wel 
gedaan. Nadat Maarten en 
Angela de eerste set nipt 
hadden verloren, waren ze 
erachter hoe ze moesten 
spelen. De tweede set ging 

tot de 10 nog redelijk gelijk 
op, maar daarna was het 
afgelopen.
Daarna mochten de heren 
aan de slag om hun singels 
te spelen. Gijs heeft zich in 
de eerste set helemaal ka-
pot gelopen en kreeg ge-
lukkig in de tweede set in 
de gaten dat hij beter de 
tegenstander kon laten lo-
pen. Helaas was zijn te-
genstander in de derde set 
toch iets handiger in zijn 
spel.
Fabian was van plan om 
het spannend te maken. Hij 
stond in de eerste set een 
punt of drie achter maar 
kwam, door meer variatie 
in zijn spel aan te brengen 
aan het einde van de set 
op voorsprong. Helaas kon 
hij het steeds niet afmaken 
waardoor de tegenstander 
won met 29-27. In de twee-
de set wist de tegenstan-
der Fabian uit zijn spel te 
halen door hele lange pau-
zes te nemen. De set ging 
ondanks de inzet van Fabi-
an verloren.
De dames dubbel was een 
makkie. Anniek en Angela 
walste over de dames van 
Mierlo heen. In de tweede 
set kwam mierlo niet boven 
de 10 punten uit. De heren 
dubbel was weer een potje 
voor Mierlo. Gijs en Maar-
ten moeten duidelijk nog 
aan elkaar wennen, maar 
dat gaat in de loop van het 
seizoen vast goed komen.
Na 6 partijen gespeeld te 
hebben stond het dus 4 te-

gen 2 voor Mierlo.
Aan de dames de taak om 
de resterende partijen bin-
nen te halen en de punten 
met Mierlo te verdelen wat 
zeker geen slecht resultaat 
zou zijn.
Angela liet in haar partij 
geen steekjes vallen en 
hield de punten kort, om-
dat zij last had van een 
verkoudheid en geen con-
ditie had om lagen punten 
te spelen. De tegenstander 
is niet verder gekomen dan 
3 en 4 punten.
Anniek had iets meer 
moeite om haar partij te 
winnen, maar deed dit uit-
eindelijk in drie sets.
Al met al een goed resul-
taat wat zeker in de tweede 
helft van de competitie ver-
beterd zou moeten kunnen 
worden.
Na nog gezellig in de kan-
tine wat te hebben gekletst, 
keerde ieder weer huis-
waarts.

Mixed 7 speelde tegen Ge-
mert 8 en begon het sei-
zoen erg goed met een 7-1 
overwinning. Anja schreef 
het volgende over de wed-
strijd:
Betsie van Hoof en Jan 
van Hees wonnen samen 
de eerste gemengd dub-
bel. Ze vonden het een fij-
ne partij. 
Tonny Snijders en Anja 
Beekmans wonnen de 
tweede gemengd dubbel 
in drie sets ondanks dat 
Anja nergens was deze 
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wedstrijd.
De damesdubbel van Bet-
sie en Anja ging met 21-8 
en 21-9 gewonnen, zoals 
uit de uitslag al blijkt, had-
den de dames lekker en fijn 
gespeeld. De herendubbel 
werd gewonnen door Peter 
en Jan. In een mooie en 
spannende partij werd het 
21-16 en 21-18 voor het 
Mixed-duo.
De enige verliespartij van 
die avond voor Mixed 7 
kwam op naam van Tonny, 
ondanks dat hij erg goed 
zijn best deed, kwam hij er 
niet aan te pas en verloor 
hij zijn single in twee sets.
De spannendste partij van 
de avond was de single 
van Peter. Hij verloor de 
eerste set met 23-25. Ver-
volgens  won hij de tweede 
set met 21-15. De derde 
set was erg spannend, 
want de tegenstander had 
enkele matchpoints op 20-
18. Peter bleef echter rus-
tig en maakte vier punten 
op rij; 22-20 winst voor Pe-
ter.
De dames wonnen ook al-
lebei hun singles. Anja won 
tegen een pittige tante in 
twee sets (22-20 en 21-12), 
Betsie had duidelijk minder 
moeite (21-4 en 21-7).
   
Toon Slaets maakte het 
volgende verslag van de 
eerste wedstrijd van Mixed 
8:

Mixed 8 niet opgewassen 
tegen nieuwkomer Some-

ren 2.
Dat Someren 2 nieuw is 
binnen de HBB bleek bij 
controle van het 
wedstrijdformulier,de eer-
ste heer liet men spelen 
tegen de derde heer van 
Mixed zo ook bij de dames.
Volgens Someren was dit 
binnen de NBB gebruike-
lijk en wisten ze niet van 
de HBB regel.Verder 
speelde er een heer mee 
die met gemak in de 2de 
klasse mee kan zodat de 
verhouding wel wat scheef 
kwam liggen.
De eerste Gdubbels waren 
zowel een winst en een 
verlies partij waardoor de 
stand gelijk bleef.
Het heren dubbel met de-
butant Martin en veteraan 
Toon was een spannende 
aangelegenheid daar een 
derde set nodig was voor 
de beslissing,doch door 

het dominante spel van de 
beste speler van Someren 
moesten ze de partij aan 
Someren laten.
Het DD was een gelijkop-
gaande strijd,op het eind 
hadden de dames van so-
meren het geluk mee en 
pakten de winst.
Theo had de mogelijkheid 
om zijn enkelpartij te 
winnen,het ging geruime 
tijd mooi gelijk op doch op 
het eind ging de partij toch 
naar Someren.
Onze debutant Martin 
moest tegen de sterkste 
heer van Someren,ondanks 
het overwicht van de te-
genstander speelde Martin 
een goede partij, in het 
2de deel van de competitie 
gaat Martin nog vele en-
kels winnen let maar op.
Annie begon weer zoals ze 
vorig jaar geeindigd is, met 
winnen. weliswaar in 3 sets 
maar toch, goed gedaan 
Annie. Dora speelde een 
goede partij enkel tot haar 
arm op ging spelen, je kon 
zien zien dat ze niet meer 
voluit kon slaan en speelde 
de partij uit naar vermogen 
welke derhalve naar So-
meren ging.

Ondanks verlies vond ie-
dereen dat men lekker had 
gespeeld en daar gaat het 
tenslotte om, en ook het 
schaaltje smaakte er niet 
minder om.

Annie begon weer zoals 
ze vorig jaar ge-eindigd is, 
met winnen!
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KIDSZONE 

Ook dit seizoen weer een 
aantal kinderen die voor 
het eerst de badminton-
training volgden.

Hallo jongens en meisjes.
Al weer een nieuwe Minimiks voor jullie, met 
deze keer de verhalen over de competitie en 
natuurlijk de jeugddag.
We hebben weer een aantal nieuwe jeugdle-
den en in de volgende Minimiks willen we die 
aan jullie voorstellen.
We kunnen echter nog veel meer nieuwe 
jeugdleden gebruiken, dus als je iemand weet 
die wel wil, zeg het tegen de trainer en die 
weet wel een oplossing.
Veel leesplezier.
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Zaterdag 10 september 
was er voor de jeugd van 
badmintonclub Mixed 
een jeugddag georgani-
seerd. Eerder dit jaar 
hebben de kinderen al 
een circusvoorstelling 
gegeven, nu was het 
sporten tijdens een zes-
kamp. Dit allemaal in het 

kader van het 50 jarig ju-
bileum van de club.  

De jeugdleden hadden 
zich dan ook massaal 
aangemeld voor deze 
dag. Ruim 50 kinderen 
zijn de hele dag bezig 
geweest met allerlei ac-
tieve spellen. Het weer 
zat natuurlijk enorm mee 
waarmee het buikschui-

Geslaagde jeugddag BC Mixed  ven en de watersurvival-
baan de populairste 
spellen waren. 
De kinderen konden de 
hele dag genieten van 
lekkere Franse crêpes. 
En de locatie waar we 
gebruik van konden ma-
ken was voortreffelijk. 
Een enorm compliment 
aan de organisatie en 
alle begeleiders die er 
de hele dag bij waren. 
En alle kinderen bedankt 
voor de geweldige inzet 
en enthousiasme. 
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Vriendjesavond en de prijzen voor de beste 
competitiespelers

Op vrijdag 17 juni 
werd weer de vriend-
jesavond georgani-
seerd. Daarbij werden 
ook door Geri de prij-
zen en oorkondes 
voor de beste compe-
titiespelers uitgereik-
tuitgereikt .

Bij de meisjes ging de 
beker naar Anlke van Dijk

Max Wieland en Calvin Bots wonnen 
al hun partijen en daarom twee bekers 
bij de jongens. 
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Mixed 1 heeft al twee wed-
strijden gespeeld. Op de 
eerste zondag dat er com-
petitie werd gespeeld ver-
sloeg Mixed 1 in de AB-
klasse Phoenix 1 met 6-2. 
Een week later won Mixed 
1 met 5-3 van BCV’73.
Dankzij winst in de laatste 
twee (damesenkel)partijen 
van Evi van Rixtel en Lieke 
Verschuren werd deze 
eindstand bereikt.

Mixed 2 speelt dit seizoen 
in de C-klasse en kwam op 
2 oktober voor het eerst in 
actie tegen Gemert 1 en 
Brabantia 2. Twee keer 
werd er heel nipt verloren 
met 5-3. Er zat meer in 
voor Mixed 2, want er wer-
den flink wat partijen maar 
nipt verloren. 

Mixed 3 begon uitstekend 
aan de competitie in de D-
klasse. Zonder een partij te 
verliezen wisten Bas Fran-
sen, Bas van Lieshout, 
Anke van Dijk, Marieke 
Lutterman en Veerle van 
Riet Mixed 4 en Phoenix te 
verslaan (twee keer 8-0 
dus).
Mixed 4 is een damesteam 
en mocht het in de tweede 
wedstrijd opnemen tegen 
BCAB 3. Deze keer wist 
het team nog twee wed-
strijden te winnen, maar 
helaas werd de partij met 

2-6 verloren. Pleun Lahaije 
en Kristie van Osch wisten 
samen een gemengd dub-
belpartij te winnen en Ilona 
Snijders won in haar single 
van een heer van BCAB 3.

In de F-klasse spelen twee 
Mixed-teams, namelijk 
Mixed 5 en Mixed 6. Zij 
mochten het in de eerste 
wedstrijd meteen tegen el-
kaar opnemen en het werd 
een heel spannende partij 
die Mixed 5 met 5-3 won. 
De laatste damessingle 
tussen Anne Slaets en 
Sanne van Lieshout was 
bepalend voor het resul-

taat. Sanne was net de be-
tere en zorgde voor de 5-3 
eindstand.
Mixed 5 speelde daarna 
tegen Ganzeveer 3. Deze 
partij eindigde in een 4-4 
gelijkspel
De tweede wedstrijd van 
Mixed 6 was tegen Con 
Brio 6. Con Brio 6 was een 
maatje te groot voor Mixed 
6. Alleen Max Wieland wist 
zijn single te winnen. Uit-
slag 1-7 voor Con Brio.

In de G-klasse speelt 
Mixed 7. Dit is net als Mixed 
4 een damesteam. De da-
mes speelden tegen Gan

Jeugdcompetitie door Dick Paulussen
Foto’s: Inge van Griensven

Mixed 6, het team van Monika en Ton Slaets, speelt in 
de F-klasse. Staand: Rick vd Elzen, Anke vd Boogaard 
en Calvin Bots. 
Zittend: Max Wieland, Robin en Anne Slaets. 
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zeveer 4 en Phoenix 5. 
Ganzeveer 4 werd met 6-2 
verslagen. Het waren erg 
leuke partijen, waarin de 
dames veel moesten ren-
nen, maar ook de tegen-
standers moesten veel lo-
pen. Tegen Phoenix 5 lie-
pen vooral de dubbels 
goed, want drie van de vier 
dubbels werden gewon-
nen. Jadzia Spaan wist 
haar single te winnen en de 
wedstrijd leverde een 4-4 
op.

Ook in de P-klasse spelen 
twee Mixed-teams hun 
wedstrijden. De eerste 
wedstrijd op het program-
ma was dan ook Mixed 8 
tegen Mixed 9. Het derde 
damesteam van Mixed, 
Mixed 8, wist drie dubbels 
en een single te winnen en 
Mixed 9 won drie singles 
en een dubbel, dus zo 
kwam er een gelijke stand 
uit van 4-4. 
Mixed 8 kwam daarna net 
te kort tegen Phoenix 6, 3-
5 nederlaag. Rachel Baerts 
wist wel knap haar single 

te winnen tegen een jon-
gen van Phoenix 6.
In de tweede wedstrijd van 

Mixed 2, het team van Dirk Jan Spierings is deze com-
petitie gestart in de C-klasse. 
Staand: Merle Briels, Emma Iven en Tessa Spierings.
Zittend: Stan van Rixtel, Daan Steegs en Nol Spierings. 

Mixed 9 was BCAB 4 dui-
delijk een maatje te groot. 
BCAB 4 won met 8-0.   

Clubkampioenschappen
voor alle leden van BC Mixed

Vrijdag 18 en zaterdag 19 november.
Jij doet toch ook mee!!!



45

A/B klasse
Mixed 1 2 2 0 0 4 11 5
Ganzeveer 1 2 2 0 0 4 10 6
BCAB 1 1 0 1 0 1 4 4
Phoenix 1 2 0 1 1 1 6 10
Con Brio 1 1 0 0 1 0 3 5
BCV ‘73 1 2 0 0 2 0 6 10

C-klasse
Brabantia 2 2 2 0 0 4 11 5
Gemert 1 2 2 0 0 4 10 6
Mierlo 1 2 1 1 0 3 12 4
Helden 1 2 1 1 0 3 10 6
BCAB 2 2 1 0 1 2 6 10
Mixed 2 2 0 0 2 0 6 10
Brabantia 1 2 0 0 2 0 5 11
Con Brio 2 2 0 0 2 0 4 12

D-klasse
Mixed 3 2 2 0 0 4 16 0
BCAB 3 2 2 0 0 4 14 2
Mierlo 2 2 1 1 0 3 11 5
Con Brio 3 2 0 1 1 1 4 12
BCV ‘73 2 0 0 0 0 0 0 0
Mixed 4 2 0 0 2 0 2 14
Phoenix 2 2 0 0 2 0 1 15

F-klasse
Con Brio 6 2 2 0 0 4 14 2
Mierlo 4 2 2 0 0 4 12 4
Mixed 5 2 1 1 0 3 9 7
Ganzeveer 3 2 0 1 1 1 5 11
Phoenix 4 0 0 0 0 0 0 0
Mixed 6 2 0 0 2 0 4 12
Con Brio 7 2 0 0 2 0 4 12

G-klasse
Gemert 3 2 2 0 0 4 16 0
Mierlo 6 2 2 0 0 4 10 6
Mixed 7 2 1 1 0 3 10 6
Con Brio 8 2 0 2 0 2 8 8
Mierlo 5 2 0 1 1 1 7 9
Con Brio 9 2 0 1 1 1 7 9
Phoenix 5 2 0 1 1 1 4 12
Ganzeveer 4 2 0 0 2 0 2 14

P-klasse
BCAB 4 2 2 0 0 4 14 2
Phoenix 6 2 1 1 0 3 9 7
Mierlo 7 2 1 0 1 2 8 8
Mixed 8 2 0 1 1 1 7 9
Con Brio 10 2 0 1 1 1 6 10
Mixed 9 2 0 1 1 1 4 12

Phoenix 1 Mixed 1 2 - 6
Mixed 1 BCV ‘73 1 5 - 3
Gemert 1 Mixed 2 5 - 3
Brabantia 2 Mixed 2 5 - 3
Mixed 3 Phoenix 2 8 - 0
Mixed 3 Mixed 4 8 - 0
Mixed 4 BCAB 3 2 - 6
Mixed 5 Ganzev. 3 4 - 4
Mixed 6 Mixed 5 3 - 5
Con Brio 6 Mixed 6 7 - 1
Mixed 7 Ganzev. 4 6 - 2
Phoenix 5 Mixed 7 4 - 4
Mixed 8 Mixed 9 4 - 4
Mixed 8 Phoenix 6 3 - 5
BCAB 4 Mixed 9 8 - 0

09.10.2011
Mixed 1 Con Brio 1
Mixed 6 Con Brio 7
Mixed 6 Phoenix 4
Con Brio 10 Mixed 8
Mixed 8 Mierlo 7
Mixed 9 Mierlo 7
Phoenix 6 Mixed 9
16.10.2011
BCAB 3 Mixed 3
Mierlo 2 Mixed 3
Mixed 4 Mierlo 2
Phoenix 2 Mixed 4
Mixed 7 Gemert 3
Mierlo 6 Mixed 7
06.11.2011
Brabantia 1 Mixed 2
Mixed 2 Mierlo 1
Mixed 5 Mixed 6
Con Brio 7 Mixed 5
Mixed 5 Mixed 6
Mixed 6 Ganzeveer 3
Con Brio 8 Mixed 7
Con Brio 9 Mixed 7
BCAB 4 Mixed 8
Mixed 9 Mixed 8
Mixed 9 Con Brio 10

Jeugdcompetitie in cijfers! bron: website HBB

Uitslagen:

Programma:
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De eerste wedstrijd was Mixed 
7 - Ganzeveer 4
Rowena en Kim (GD1) vonden 
het “heel makkelijk” dat bleek 
ook wel aan de uitslag 30-5.
Eline en Indy speelde samen 
GD2 “was een leuk partijtje” 
ging gelijk op, maar na de wissel 
ging het een stuk makkelijker 30-
18.
Tegelijkertijd werd het DD 
gespeeld door Leslie en Jadzia 
“we hebben goed gespeeld” 
30-23.
Daarna werd het “heel 
spannend” want het HD van 
Kim en Indy was zenuwslopend. 
“de tegenstanders deden 
steeds ver - kort - ver - kort, 
dus moesten we heel veel 
lopen. Maar gelukkig 
hebben we toch gewonnen 
met 30-28”. Hihi en dat ze blij 
waren had de hele sporthal 
gehoord.
DE1 vond Rowena “heel erg 
leuk, maar wel simpel” 30-
16.
HE1 Kim zei “Ik zit hier bekaf 
en ik heb heel fijn gespeeld, 
jammer dat ik verloren 
heb”. Het is aan het gezichtje te 

Helaas deed Anne niet mee. Hopelijk al de volgende 
wedstrijden wel, want Anne .. Kim en Indy hebben je 
nodig. “We waren helemaal kapot”.
Vantevoren nog even uitgelegd dat we in dit geval 
met 2 “heertjes” Indy en Kim zijn en 4 dametjes 
Jadzia, Leslie, Eline en Rowena. Dus de dametjes 
hebben niet zoveel te spelen, helaas. Het was 
behoorlijk spannend voor sommige, want het was 
hun eerste competitiewedstrijd. 

Verslag van de eerste competitiewed-
strijden van Mixed 7  op 2 oktober 2011

zien dat ze hard heeft gewerkt, 
goed gespeeld, helaas 24-30.
Na het HE2 zit Indy nog na te 
puffen “ik heb hard gerend 
en ben helemaal uitgeput. 
Maar ik heb hem ook laten 
rennen.”  Het was ook super 
hoe Indy de jongen van links 
naar rechts over de baan liet 
rennen. Zeer verdient gewonnen 
met 30-26.
DE2 Eline had eigenlijk niet meer 
te zeggen dan dat “het heel 
leuk was, maar wel moeilijk” 
Goed gedaan, helaas 25-30 voor 
de tegenstander.
Maar we hadden allang 
gewonnen met 6- 2 en dat 
vonden ze met zijn allen wel heel 
erg leuk. Er werd dan ook volop 
gejuicht. Het leek wel of we de 
competitie al hadden gewonnen. 
Maar we komen nog sterke 
tegenstanders tegen, hadden we 
met een schuin oog gezien naar 
de andere banen. 
Voor de volgende partij schoven 
we even op de bank van links 
naar rechts.

En ditmaal was het Phoenix 5 
- Mixed 7

Het GD1 van Leslie en Kim was 
heel snel afgelopen “we zaten 
er gewoon niet lekker in, 
jammer” Het werd dan ook 
maar 30-5.
GD2 van Jadzia en Indy was 
“spannend, heel erg 
moeilijk, maar we hebben 
wel gewonnen” Heel netjes 
gedaan dametjes 27-30.
Leslie speelde tegelijkertijd op 
een andere baan haar DE1. “Ik 
heb mijn best gedaan, 
maar het lukte echt niet. 
Het is gewoon een 
ongeluksbaan” 30-12
De opmerking die te horen was 
tussen de dametjes “deze zijn 
wel veel sterker dan net, 
hopelijk kunnen we 
winnen”. Het lag in ieder geval 
niet aan het aanmoedigen, want 
dat werd volop gedaan.
“De heertjes” Indy en Kim 
begonnen ondertussen aan het 
HD. Wat een giebeltantes zijn 
het af en toe, ze hebben het echt 
gezellig op de baan. “Het was 
heel spannend, maar ze 
waren zo voorspelbaar! 
We wisten gewoon wat ze 
steeds gingen doen” Nou 
aan de uitslag was dat niet te 
zien, gelukkig was het 27-30 
voor ons.
Het DD was “gewoon goed 
teamwork” zeiden Eline en 
Rowena, netjes met 17-30 
gewonnen.
HE2 van Indy werd tegelijkertijd 
met het DD gespeeld. Heel goed 
gespeeld, helaas was de jongen 
net wat beter 30-27.
De dametjes vonden het steeds 
spannender worden “kunnen 
we nog wel winnen?” Het 



Foto van de maand
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zou heel moeilijk worden want 
zowel Kim als Jadzia moesten 
dan hun singel winnen.
Helaas Kim haar HE1 ging “echt 
niet” en het werd dan ook maar 
30-4. En weer was het  “kunnen 
we nog wel winnen?” Nee, 
maar wel gelijk spelen.

Alles hing dus af van Jadzia’s 
DE2. En die maakte het wel heel 
erg spannend met een wel heel 
rare start. De teamleiders zaten 
niet echt op te letten, maar 
iemand anders greep ineens in 
!? want het zou niet 3-0 voor 

Jadzia zijn maar 1-2. We 
besloten om maar helemaal 
opnieuw te beginnen, omdat we 
er niet uitkwamen. Maar oeps 
boze dame naar de kant “dat is 
niet eerlijk” na even praten 
toch weer op de baan, nog een 
mistverstand * zucht * Maar 
daarna ging het beter en beter 
en werd er gewonnen met 23-
30. Er werd volop gejuicht voor 
Jadzia.

“En nu, hoeveel punten 
hebben we nu?” 4-4 “Nee 
die andere punten!” Nu 

hebben we 1 punt gehaald, de 
andere wedstrijd wonnen we, 
dus 2 punten. Dus 3 punten. 

“Kunnen we nu nog wel 
kampioen worden?” 

Tuurlijk. De dametjes zijn super 
enthousiast en hebben het 
uitstekend naar hun zin gehad.  

Groetjes van Eline, Indy, Jadzia, 
Kim, Leslie en Rowena en 
teamleidster Marian

Van drukker (Minimiks) tot pannekoekbakker !
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Even lachen

Ik ben mooi.
De jufrouw vraagt aan haar 
leerlingen: “’Ik ben mooi’, 
is dit tegenwoordige tijd of 
verleden tijd?” 
Jantje antwoordt: “Verleden 
tijd juffrouw...”

De melkboer.
Jantje drinkt in één zijn 
melk op en laat daarna een 
harde boer.
Moeder: Wat is dat nou?!
Jantje: de melkboer MAM!

Jantje in de supermarkt.
Waarom drinkt Jantje de 
melk in de supermarkt op?
Omdat op het pak melk 
staat hier openen.

Hoevercraft.
Een grootvader en zijn 
kleinzoon lopen langs de 
zee. (beide nederlanders) 
Opeens ziet de jongen een 
boot hij vraagt:
“Opa opa wat is dat?” 
“Nou jongen, dat is een 
boot.” 
Jongen: “En hoe spel je dat 
opa.” “Nou dat spel je b-o-
o-t.” 
Even later vraagt de jon-
gen: “Opa wat is dat?” “Nou 
jongen dat is een boot.” 
“Hoe spel je dat opa?” “Nou 
jongen dat spel je b-o-o-t.” 
Even later vraagt de jon-
gen: “Opa opa wat is dat.” 
“Nou jongen dat is een 
hoevercraft”, zegt opa. De 

jongen vraagt vervolgens: 
“Hoe spel je dat opa?” 
Opa: “O nee het is toch een 
boot.”

Blauwe sokjes.
2 baby’s liggen in een zie-
kenhuisbed, zegt de een 
tegen de ander: “Ik ben 
een jongen.” Zegt de an-
der: “Bewijs dat maar eens 
dan.” “Ok als de zuster weg 
is.” Als de zuster weggaat, 
schopt hij zijn dekentje weg 
en zegt: “Kijk blauwe sok-
jes.”

Rekenen.
Jantje moest huis werk 
maken. Hij moest rekenen 
1+1, 2+2, 3+3 en 4+4. Die 
sommen moest hij gaan 
maken. Dus hij vroeg aan 
zijn vader: “Wat is 1+1?” 
Zijn vader was dronken en 
zei: “Donderop”, dus dat 
schreef hij op .
Dus hij ging naar zijn broer 
hij vroeg : “Wat is 2+2?” 
Hij hoorde hem niet want 
hij keek naar tarzan en die 
broer zei: “Tarzan!” Dus dat 
schreef hij op. 
Dus hij ging naar zijn moe-
der. En vroeg aan haar: 
“Wat is 3+3?” Zijn moe-
der zat te praten met een 
kennis. Dus ze zei ja, ja 
tegen haar kennis, maar 
dat schreef Jantje op. Het 
laatst ging hij naar zijn zus 
hij vroeg aan haar: “Wat 

is 4+4?” Maar die zat te 
praten met haar vriendje 
en ze hoorde Jantje ook 
niet, dus ze zei: “Morgen 
schatje in het zwembad.” 
Dus dat schreef hij weer 
op.Volgende dag ging hij 
naar school en de juf vroeg: 
“Heb je het gemaakt?” 
Hij zei: “Donderop.” 
De juf zei: “Wat denk je wel 
dat je bent?” 
Hij zei: “Tarzan!” Ik ga naar 
je moeder toe: “ja, ja.” 
“Je krijgt straf.” “Morgen 
schatje in het zwembad.”

Zwembadcollecte.
“Jantje, er wordt gebeld. 
Doe je even open?” 
Jantje: “Ja pap!” 
Man aan de deur: 
“Hallo jongetje, ik kom col-
lecteren voor een zwem-
bad.” 
“Vader, ze komen collec-
teren voor een zwembad!” 
Vader: “Geef ze maar wat 
water!”

Vervelende dingen
Juffrouw komt in de klas 
en zegt:” Vandaag gaan 
we het hebben over het 
woordje on. Want alle 
woordjes die met on be-
ginnen, zijn niet leuk of 
vervelend. Nou,Joris,noem 
jij er is een paar: Ongeluk 
en ongeval juf. Nou Jantje: 
ONderwijs juf!


