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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:
Toon Boetzkes
Tel.: 0492 462608
Jeugdafdeling:
Geri Marinussen,
Tel.: 0492 - 465409
Inge van Griensven,
Tel.: 06 - 18279349
Yvonne Lahaije
Tel. 0492-463772
Badmintonclub Mixed, 
opgericht 11 januari 
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:

Dames Heren Jongens Meisjes Totaal
Jeugd 26 52 78
Senioren 43 60 103

NSL 8 11 19
Totaal: 51 71 26 52 200

Ledenbestand

Agenda 

Voor de complete clubkalender: zie de website (home-
page - kalender)

18/19 maart: nachttoernooi

Tamara Cornelissen
Laurens van Kilsdonk

Christian Daems
Noah Hollanders



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 jubileum te stoppen 
met hun redactiewerk voor de Minimiks.
Het aftellen is begonnen, er zijn nog 6 clubbladen te gaan.

Deel 3 - De eerste clubbladen
Het concept van de eerste clubbladen bestond uit wedstrijdverslagen, artikelen 
(zoals warming-up) van de trainer, toernooiverslagen, standenlijsten, verjaar-
dagen, enkele foto’s en mopjes. Ondanks dat de eerste clubbladen uit zo’n 10 
pagina’s bestonden valt op dat er ook leden buiten de redactie werden gevonden 
die een bijdrage leverden. Ook werd in de eerste clubbladen de geschiedenis van 
BC.Mixed gepubliceerd die geschreven was door medeoprichter Joop Kerkhof. 
In de loop der jaren werden steeds nieuwe rubrieken aangeboord; wie kent ze 
nog; Arie Ras (gedachteprikkels, Mixed-fabeltjeskrant), André v/d Putten (teke-
ningetjes, strips), Vico Jansen (recepten), Jan Driessens (bestuursartikelen en de 
jeugdhoek) en Rien van Kessel (luistervink).
De basis van de eerste clubbladen, informatie over de vereniging, informatie over 
badminton en aangevuld met zaken die het clubblad lekker leesbaar maken, heb-
ben we nog steeds. Wellicht verhult in een modern kleurrijk jasje, maar die basis 
is er nog steeds. En dat maakt wellicht dat de Minimiks 30 jaar is geworden.

Weer een clubblad, helaas een week later dan de bedoeling was, maar de drukker 
was op wintersport en daar hadden wij geen rekening mee gehouden.
In dit nummer, behalve veel competitienieuws ook een groot verslag over de 
jeugdcarnaval van vrijdag 4 maart. 

In het jubileumjaar hebben we al een kampioen, maar er kunnen er nog drie bij 
komen. Mixed 4 en Mixed 5 van de senioren staan boven aan in hun klasse en 
ook het jeugdteam Mixed 7 heeft nog alle kansen op de titel. 

Wat het jubileumjaar betreft, in de nacht van 18 op 19 maart kan er badminton 
gespeeld worden, in april is het rustig, maar in mei zijn er weer volop activiteiten. 
Dat is te lezen in de volgende Minimiks.

Veel leesplezier.
De redactie. 
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B A D M I N T O N C L U B 

B E E K E N D O N K 

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergaderingen  B.C. Mixed d.d. 17 Februari 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 20.40 uur.

2. Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen:
•  Brief Steunpunt Vrijwil-
ligers Laarbeek omtrent het 
cursusaanbod
vrijwilligerswerk in 2011.
•  Uitnodiging van de win-
keliersvereniging voor een 
promotiestand
op de oranjemarkt op 30/4.
•  Uitnodiging voor het 
BCAB-toernooi op 17/4.
•  Mail van Ruud van Kils-
donk betreffende verhuis-
bericht.
•  Mail van Canto Swinkels 
met nieuw mail-adres.
De laatste 2 punten zijn 
reeds door Mascha aange-
past in de ledenlijst.  
    
Uitgegaan:
• Niets. 

3.  Notulen bestuursver-
gadering d.d. 19 Januari 
2011  

De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4.  Financien
•  De betalingen van de 
advertenties zijn op een 
paar na al allemaal binnen.
Verder geen nieuws.

5. Ledenbestand
•  Nieuw: niemand
•  Gestopt: Christian       
   Daems
   Noah Hollanders
• Van spelend naar niet 
spelend lid: niemand
• Van niet spelend naar 
spelend lid: 
Tamara Corne-
lissen-Vogels                                                        
Laurens van Kilsdonk

6. Commissies 
Red:   -Vanwege het weg-
vallen van Arroyo wordt 
de komende Minimiks 
eenmalig    gedrukt door 
Drukkerij Aarle-Rixtel. Voor 
de resterende nummers 
van dit   kalenderjaar wordt 
offerte aangevraagd bij 
enkele drukkerijen.

Bac:   -De datum 1/10-
2011 is bij De Tapperij 
vastgelegd als datum voor 
de  feestavond. 
   WEBSITE:  Wordt nog 
steeds aan gewerkt.

Jubileumcommissie
-De datum voor de BBQ 
en de jeugddag wordt 
10/9.
 
7. Sluiting
Ruud sluit de vergadering 
om 22.35 uur.     

Gert Lahaije
secr. BC Mixed.
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Beste seniorenleden van BC Mixed,
Maak het jubileum mee!!!

Wij nodigen je daarom uit om in de nacht van vrijdag 18 maart op 19 
maart deel te nemen aan ons grandioze JUBILEUMNACHTTOERNOOI. 
Het nachttoernooi is een ludiek toernooi, waarbij gezelligheid voorop staat. 
We gaan de hele nacht leuke toernooitjes spelen, afgewisseld met rust-
pauzes in de kantine. 

Start nachttoernooi: 22.00 uur (18 maart)
Einde nachttoernooi: tussen 5.00 en 6.00 uur (19 maart)
Daarna: gezellig ontbijten in de sporthal
Kosten: € 0,00

Deelnemers worden in verband met de veiligheid gevraagd om ’s nachts 
geen alcohol te gebruiken. Toeschouwers zijn van harte welkom, zij kun-
nen uiteraard wel aan de bar gaan hangen. 
Na 01.00 uur ’s nachts kan er niemand meer naar binnen, dus zorg dat je 
er voor die tijd  bent.
Uiteraard is ook aan de veiligheid gedacht, daarover worden jullie die 
avond in de zaal geïnformeerd.

Wij vinden het hartstikke leuk als je een introducé meeneemt om mee te 
komen spelen, maar deze moet wel beschikken over enige badmintoner-
varing. Het blijft natuurlijk wel een echt badmintontoernooi. 

Schrijf je (samen met een badmintonnende 
introducé) in voor dit geweldig evenement, doe 
dit voor 10 maart
Opgeven voor deelname op de 
                     website van BC Mixed. 

Wij hebben er zin in en hopen op een geweldige 
opkomst!

Toernooicommissie en Jubileumcommissie BC 
Mixed
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Bestuursmededelingen

Verjaardagen
 van de leden

12-mrt Jan v d Weijer
14-mrt Janneke Iven
22-mrt Martijn v Oeffel
22-mrt Canto Swinkels
23-mrt Lana Raaijmakers
27-mrt Evi v Meel
29-mrt Nova v d Wijdeven
30-mrt Kristie v Osch
2-apr Calvin Bots
3-apr Stan v Rixtel
5-apr Daan Steegs
6-apr Ellen Kuhn
6-apr Geri Marinussen
7-apr Jaap ten Have
10-apr Remy Wieland
13-apr Indy Raaijmakers
15-apr Ruud Fransen
16-apr Mascha Hoeks
17-apr Marlène Megens

Voortgang website

Tijdens de opening van het jubile-
umjaar, op 7 januari, ging de nieuwe 
website van Mixed de lucht in. 40% 
van de site was klaar, er moest nog 
veel gebeuren. Wat is de stand van 
zaken?

De laatste tijd ligt de voortgang van 
de website een beetje stil. Er moet 
nog veel gebeuren maar soms komen 
er andere zaken tussen die de zaak 
vertragen. Maar er is zeker wel wat 
gebeurt.

Bij de verjaardagen op de homepage 
komt ook de achternaam als de voor-
naam meer dan een keer voorkomt bij 
Mixed. 
De vorige keer niet genoemd, maar op 
de homepage zie je in het blok ‘laatste 
nieuws’ de laatste aanpassing op de 
site. Erg handig als je wilt weten of er 
nog wat veranderd is op de site.

De websitecommissie houdt een lijst 
bij met zaken die ze nog wil verande-
ren cq. verbeteren.
Kom jij zaken tegen die verbetering 
behoeven, laat het ons weten en stuur 
een mail naar website@bcmixed.nl

Rien
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Maart 1986

In 1986 was er natuurlijk 
een jubileumtoernooi, 
georganiseerd in febru-
ari, maar het verslag 
van dat toernooi ver-
scheen in de Minimiks 
van maart. 

In het herendubbel A won 
Mari Donkers de eerste 
prijs, zijn partner op dat 
toernooi was Igo Jon-
gen. Overigens wonnen 
Ruud Fransen en Henry 
Gruyters de eerste prijs 
in het herendubbel B.

‘n Verrassing voor ons 
allemaal was het beha-
len van de wisselbeker 
in de C-klasse, maar de 
klapper op de vuurpijl 
was er ineens, de “Jan 
Driessens wisselbeker”  
en die was behaald door 
onze eigen vereniging!!!
Jan Driessens zelf 
mocht die wisselbeker 
in ontvangst nemen, hij 
was hiervan zichtbaar 
onder de indruk. 

In de competitie ging het 
erg goed en er werden 
liefst vijf pagina’s tekst 
gewijd aan de wedstrij-

den. Een paar teams 
“dreigden” zelfs kampi-
oen te worden. 

Ook in deze Minimiks, 
een erg lovend verhaal 
van Frits Rebel over het 
veteranentoernooi dat , 
onder de naam van de 
HBB, maar door men-
sen van BC Mixed in de 
eigen zaal was georga-
niseerd.
Er waren veel (oud) 
NBB spelers aanwezig 
en Frits vertelde over 
een ontmoeting tussen 
twee mensen, die elkaar 
twintig jaar niet meer 
hadden gezien en op 
dat toernooi elkaar weer 
tegen kwamen. 

Kokkie had weer een 
leuk recept:  Kaassoep 
met champignons. Je 
moet  maar op het idee 
komen.

Ook de Fabeltjeskrant 
van Arie Ras had weer 
nieuws. Joop Maraboe  
(Kerkhof) kwam aange-
vlogen. 

Een citaat:
Het meest nieuwsgie-
rig was natuurlijk onze 

edelgevederde hoog-
benige vrouwe Wilma 
Ooievaar, maar na lang 
kijken dacht ze dat Joop 
maraboe goed kon hel-
pen met de wedstrijden 
in het grote Mixedbos. 
Ellen de mier vond het 
goed als Joop maraboe 
alles maar schoon en 
zuiver houdt, tuterdetu!

De redactie had een ju-
bileumprijsvraag uitge-
schreven, maar slechts 
zes personen hadden de 
moeite genomen om die 
op te lossen, ondanks 
de eerste prijs van 25 
gulden. 

De winnaars:  Arie en 
Margriet Ras en met 
minimaal verschil op de 
derde plaats: Marian vd 
Wildenberg.

Uit even lachen:

Moeder; “Peter, wil je nu 
eindelijk eens het gras 
gaan sproeien?” 
Peter: “Maar het re-
gent!” 
Moeder: “Dan doe je 
maar je regenjas aan! “ 
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Gelezen op het Gastenboek
Verzameld door 
Rien van Kessel

Afgelopen donderdag 
hebben wij,onder de be-
zielende leiding van onze 
Trainert,Theo de Jong,ons 
tweede kampioenschap op 
rij mogen meemaken.
Via deze weg dus een 
heel groot dankjewel aan 
Theo,die zich met hart en 
ziel inzet en een hele grote 
invloed op onze compe-
titieteams heeft. Volgend 
jaar 1e klasse!!
Team 1 van BC’85 Hel-
mond

2 maart 2011 - Kampioen-
spoule hoofdklasse: Mixed 
2 - BCV 2

Gisteren was de eer-
ste wedstrijddag in de 
kampioenspoule van de 
hoofdklasse. Mixed 2 trad 

aan tegen BCV 2 uit Val-
kenswaard. Niet helemaal 
volledig (Ruudje was ver-
hinderd) begon Mixed aan 
deze zware wedstrijd. ...

...Over Harrie zal ik kort 
zijn. Die leed volgens ei-
gen zeggen zijn zwaarste 
nederlaag ooit (5-21 en 9-
21). Pleunie won haar DE 
glansrijk. Ton, die normaal 
niet enkelt, speelde geen 
slechte single maar moest 
toch het onderspit delven 
tegen de uit alle hoeken 
en standen smashende 
heer van BCV. Tot slot 
won Maridy haar single 
(zekerheidje). Dus was de 
eindstand 3-5.

Wel lekker gespeeld, 
zeer leuke en sportieve 
wedstrijd en een leuke 
tegenstander.

De volgende wedstijd is 
aanstaande donderdag 10 
maart.

Groetjes namens Mixed 2
Ton

Fijn ook dat mijn grootste 
nederlaag ooit nog even 
met de precieze cijfers 
wordt toegelicht...
Harrie

Het unieke feit doet zich 
voor dat deze week ALLE 
seniorenteams competitie 
mogen spelen!!!
Veel succes allemaal !!
Ruud

Ook nu weer verwarring 
alom. Inge is jarig, maar 
welke Inge? Rapapa...
rapapa...het is: INGE VAN 
LIESHOUT.
Ton

De website in cijfers, februari
(cijfers tussen haakjes zijn van vorige maand)

Aantal keren dat de site werd bezocht 2257 (2613)
Unieke bezoekers 535 (589)
Aantal keren dat een pagina’s werd bekeken 7783 (10140)
Tijdop site 00.02.07 (00.02.51) seconden

Bezoekers per land: 
Nederland 2225 (2563)
Canada 15, Ierland 6, Engeland 3, Rusland 3, België 2, Amerika 1, India 1

Dag met minste bezoekers: woensdag 16 februari 35 (30) bezoekers
Dag met meeste bezoekers: vrijdag 4 februari 73 (82) bezoekers
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Jeugd neemt het 
over!
De pas zestienjarige Olga 
v d Berg, van BC Bakel, is 
de nieuwe HBB kampioene 
van 2011. 
Op de tweede plaats ein-
digde Stefanie van Melick, 
afkomstig van BC de Gan-
zeveer. 
Beide dames spelen  hun 
competitie in de hoofd-
klasse. 

Olga v d Berg, HBB kampioene 2011

Jan de Jong (l) en Remy 
Wieland,  Eerste in het 
herendubbel B. 

HBB kampioenschappen 2011

HEA  1. Gerard Mesman / BCV  DEA  1. Olga van de Berg / Bakel
          2. Oskar Martens / Ganzeveer               2. Stefanie van Melick Ganzeveer
HEB  1.Mark van Melick/ Ganzeveer DEB   2.Karin Verbakel  / Hanevoet  
HDB  1.Jan de Jong/Remy Wieland /  Mixed

Uitslagen: 

Op zondag 27 febru-
ari werden weer de HBB 
kampioenschappen voor 
de senioren georgani-
seerd. De belangstelling 
was maar matig, enkele 
klassen werden bij elkaar 
gevoegd.
Ook van BC Mixed was 
er weinig inetresse voor 
dit toernooi. Toch twee 
winnaars, Jan de Jong en 
Remy Wieland veroverden 
de titel in het HDA. 
Jan kwam net te kort voor 
een finale plaats in het 
enkelspel. 

Foto: Wim v d Broek
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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

tekst: Theo de Jong

Training en energie
Om te kunnen badmintonnen heeft het lichaam ener-
gie nodig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie 
verschillende energiesystemen,waardoor spieren in 
het lichaam hun werk kunnen verrichten bij het slaan, 
lopen, springen, etc.

Alactische anaerobe 
energievorming: 
Energie wordt gevormd uit 
stoffen in het lichaam, zon-
der dat er zuurstof nodig is. 
De activiteiten die hiermee 
mogelijk worden, kunnen 
slechts 10-20 seconden 
worden volgehouden. Alac-
tisch betekent dat er geen 
melkzuur vrijkomt, een stof 
die mede verantwoordelijk 
is voor een vermoeidheids-
gevoel.

Lactische anaerobe 
energievorming: 
Energie wordt gevormd 
zonder zuurstof en er komt 
een stof vrij (melkzuur) die 
zorgt voor vermoeidheid. 
Die vermoeidheid treedt 
op na 10-20 seconden (bij 
maximale inspanning).

Aerobe energievor-
ming: 
Energie wordt gevormd 
met zuurstof. Deze ener-
gievorming komt pas op 
gang na 1-2 minuten. In-
dien de inspanning te groot 
wordt, gaat dit weer over 
in anaerobe energievor-
ming, waardoor melkzuur 
vrijkomt. Bij deze ener-
gievorming wordt gebruik 
gemaakt van koolhydraten 
of vetten (marathonlopers 
bijvoorbeeld).

Uit allerlei onderzoeken 
blijkt dat badmintonners 
vooral gebruik maken van 
de eerste vorm van ener-
gie: alactisch, anaeroob.
De meeste rally’s duren 
immers niet langer dan 10 
seconden. 

Tussen de rally’s door 
wordt de energievoorraad 
weer aangevuld.

De andere twee vormen 
van energievorming zijn 
wel van belang. Een totale 
wedstrijd duurt immers veel 
langer dan 10 seconden.

Alle energiesystemen kun 
je trainen/verbeteren. De 
eerste train je vooral door 
met een hoge inspanning 
van korte duuroefeningen 
te doen. De tweede train 
je door deze oefenvormen 
net iets langer vol te hou-
den (15-30 seconden). 

De laatste train je door in-
spanning van nog langere 
duur. De ideale combina-
ties van deze trainings-
vormen zijn afhankelijk 
van o.a. de speler,tactiek, 
getraindheid, tijd van het 
seizoen en het oog van de 
meester (de trainer).
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Stand
1. Duinwijck  17-114
2. Van Zundert VELO  17-108
3. Almere   17-92
4. Amersfoort   17-89
-----------------------------------------------
5. Van Zijderveld   17-75
6. Roosteren   17-56
6. Smashing   17-56
8. Victoria   17-47
9. DKC    17-25
10. The Flying Shuttle  17-16

Resterend programma
12 maart, 19 uur: Van Zundert VELO – Roosteren
Karina 12 maart, 18 uur: Van Zijderveld – Duin-
wijck
12 maart, 19 uur: Almere – The Flying Shuttle ‘57
12 maart, 19 uur: Victoria – DKC
12 maart, 19 uur: Smashing – Amersfoort

21 t/m 27 mrt: halve finales play-offs
9 april: finale play-offs, Barendrecht 
(i.s.m. The Flying Shuttle Barendrecht)

Contracten gesloten met Bad-
minton Europe 
08/03/11

 Afgelopen zondag zijn in de Duinwijckhal in 
Haarlem contracten getekend tussen Bad-
minton Nederland en Badminton Europe 
over twee internationale topevenementen. 
Het betreft de organisatie van het Europa 
Cup-toernooi voor landskampioenen (15-19 
juni 2011 in Zwolle) en de Europese kam-
pioenschappen voor nationale mannen- en 
vrouwenteams (14-19 februari 2012).

Op de foto boven de voorzitter van Badminton 
Europe, de Deen Poul-Erik Høyer Larsen, en 
rechts Badminton Nederland-voorzitter Rob 
Ridder. Foto: Alex van Zaanen.

Yao Jie en Palyama ver-
liezen op All England
09/03/11

Yao Jie is op een kansloze wijze 
uitgeschakeld op de All England. 
Ze verloor in de eerste ronde met 
4-21 14-21 van de Chinese Yanjiao 
Jiang (6). 
Dicky Palyama won wel de eerste 
game van Tien Minh Nguyen uit 
Vietnam (7) maar moest uiteindelijk 
in drie games het hoofd buigen. 
 Het vrouwendubbel Paulien van 
Dooremalen/Lotte Jonathans komt 
nog in actie tegen Petya Nedelche-
van en Anastasia Russkikh. Het 
Bulgaars/Russische duo staat vijfde 
op de plaatsingslijst.
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Seniorencompetitie

Mixed 1 kreeg het in de 
return tegen hekkensluiter 
Smashing Bruang nog on-
verwacht moeilijk.
De opening was zoals ge-
bruikelijk, het gemengddub-
bel van Yvonne de Jong en 
Johnny Muller. Acht keer 
hebben ze dit seizoen sa-
men een gemengddubbel 
gespeeld en ook acht keer 
gewonnen. Ongetwijfeld is 
dit het sterkste gemengd-
dubbel in de HBB  com-
petitie.
Toch ging het deze keer 
iets anders. Wat nog 
niet gebeurd was, ge-
beurde nu wel, de eerste 
set ging met 21-17 naar 
Smashing Bruang. Voor 
het eerste zou hun ge-
mengddubbel een drie-
setter worden. Dat bleek 
ook, want de tweede set 
werd met 21-13 vrij een-
voudig gewonnen en ook 
de beslissende derde set 
was voor het Mixedkop-
pel dat nu op een score 
van negen gespeelde 
en negen gewonnen ge-
mengddubbels staat. 
Ook het andere ge-
mengddubbel doet het 

goed. Inge van Griensven 
verloor slechts één par-
tij en dat deed ook René 
Schepers. 
Smashing Bruang liet zich 
niet zo maar aan de kant 
zetten, want zowel het da-
mes- als het herendubbel 
ging naar het team uit Eind-
hoven. Het damesdubbel 
was ook in de eerste ont-
moeting tegen Smashing 
Bruang al verloren, toen 

werd het herendubbel nog 
wel gewonnen. Dat leverde 
een tussenstand op van 2-
2.
Bij de enkelspelen was 
Mixed 1 toch echt de sterk-
ste, ook al had Johnny 
tegen Doddi Ari weer drie 
sets nodig. Opvallend was 
dat de eerste set met 20-
23 werd gewonnen. Doddi 
won de tweede set, maar 
Johnny liet in de derde  set 
weinig over van zijn te-
genstander en met 21-16 
werd ook dat punt binnen 
gehaald.
 De winst werd veilig ge-

steld toen zowel 
Yvonne als Stan v d 
Heijden hun single 
wisten te winnen. 

De derde plaats zal 
het hoogst haalbare 
zijn in deze compe-
titie, Gemert 1 heeft 
een voorsprong van 
5. Mixed heeft op 
zijn beurt weer een 
voorsprong van vier 
punten op de num-
mer 4 van de top-
klasse, Con Brio 2.
Maar... er moeten 
nog vijf wedstrijden 
worden gespeeld. 

Mixed 1 weer in top 3 van de HBB competitie.
Na de tweede plaats van het vorige seizoen ziet het 
er naar uit dat Mixed 1 dit seizoen op de derde plats 
zal eindigen en dat Gemert 1 weer een plaats boven 
Mixed 1 staat. Kampioen wordt ongetwijfeld  Con Brio 
1 en dat zijn ze al vanaf seizoen 2004-2005.
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Op 23 februari speelde 
Mixed 2 de laatste poule-
wedstrijd. De tegenstander 
was Phoenix 1, Op zich 
was de wedstrijd niet meer 
van belang, beide teams 
hadden zich al geplaatst 
voor de kampioenspoule. 
Het werd ook prompt een 
nederlaag van 6-2, terwijl 
de eerste ontmoeting nog 
eindigde in een ruime 6-2 
overwinning.
Wel van belang was de 
volgende wedstrijd. Dat 
was de eerste wedstrijd in 
de kampioenspoule. De te-
genstander was BCV 2, de 
nummer 2 van de andere 
hoofdklasse-poule, waar 
Gemert 2 alle wedstrijden 
ruim had gewonnen. 

De beide gemengddubbels 
gingen verloren, evenals 
het herendubbel. Mixed 

Mixed 2 laat het liggen tegen BCV.
keek al vlot tegen een 3-0 
achterstand. Het waren de 
dames Pleunie Verbon en 
Monika Slaets, die hun da-
mesdubbel wonnen.
Bij de enkelspelen werden 
de punten verdeeld, maar 
het waren wel de dames 
die voor de winst zorgden. 
Pleunie won van Marieke 
van Daal met 21-9 en 21-
17 en Maridy wint altijd 
haar single. Deze keer 
was ze de met twee keer 
21-11, baas over Tessa v 
Saane, 
Op papier zijn Gemert 2 en 
Mixed 2 de sterkste teams, 
ze staan nu wel op de on-
derste plaatsen van de 
ranglijst en, omdat er maar 
vier wedstrijden gespeeld 
worden in de kampioen-
spoule, zijn de kansen op 
een titel wel een stuk klei-
ner geworden. 
Phoenix staat nu boven-
aan, maar Fair Play heeft 

Na drie maanden winterstop!
Mixed 3 verliest van koploper
De eerste keer tegen 
BCAB 1 werd het nog 4-4, 
op 3 maart ging het minder 
goed, het werd een forse 
8-0 nederlaag, met ook 
nog een opgave van Marlie 
Fransen.
Maar ja, als je drie maan-
den geen wedstrijden 
speelt, raak je het ritme wel 
een beetje kwijt, Mixed wist 

er wel drie driesetters uit 
te slepen en een keer een 
werd de partij beslist in de 
verlenging, maar alle pun-
ten gingen naar de Achtse 
Barier. 
In de volgend wedstrijd kan 
Mixed 3 alles recht zetten. 
gewoon winnen van Gan-
zeveer, dan gaat dat team 
naar de laatste plaats. 

Mixed 4 blijft 
op schema.

Als Mixed 4 op 30 maart 
wint van Boemerang 1 
dan zijn ze kampioen van 
de Eerste klasse afdeling 
2, tenminste als eerst de 
wedstrijd tegen Eindhoven 
1 wordt gewonnen. Dat 
hoeft geen problem te zijn, 
want de eerste ontmoeting 
tegen de nummer 3 van de 
ranglijst eindigde op een 6-
2 overwinning. 
Overigens, ook van Boe-
merang werd met 6-2 ge-
wonnen. 

Hanevoet 3 was het enige 
team dat het Mixed 4 wat 
moeilijkheden heeft gbe-
zorgd, maar de schade 
bleef beperkt tot 4-4. 

Op 2 maart kreeg Mixed 
4 Hanevoet 4 op bezoek. 
Beide gemengddubbels 
en het herendubbel waren 
voor Mixed, maar Hane-
voet deed iets terug door 
het damesdubbel te win-
nen. Na de dubbels 3-1 
en dat bleek voldoende 
want Ilse Lahaije en Jan 
de Jong winnen al hun sin-
gles en dat deden ze ook 
deze keer, waardoor de 5-
3 winst binnen was. 

Op naar de generale op 16 
maart en dan om de titel op 
30 maart. 
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Mixed 5 blijft verrassen.
Ook al staat BCAB 3 on-
deraan op de ranglijst, 
onderschatten mag je dat 
team nooit. 
Toch zag het er na de dub-
bels niet zo goed uit met 
de 2-2 tussenstand. Inval-
ler Dick Paulussen had 
een groot aandeel in deze 
stand, want met Yvonne La-
haije won hij het gemengd-
dubbel en met Tim Lahaije 
werd ook het herendubbel 
gewonnen. 
De enkelspelen waren alle-
maal voor Mixed. De groot-
ste overwinning kwam op 
naam van Dick, hij won zijn 
tweede set met 21-6.
SRH staat iets hoger op 
de ranglijst en op 3 maart 
stond de wedstrijd tegen 

het team uit Veldhoven op 
het programma. 
Nu, met Ruud Rooijakkers 
en Martijn van Oeffel werd 
het weer 2-2 na de dub-
bels.
De beide gemengddubbels 
werden (in drie sets) ge-
wonnen, maar het dames- 
en herendubbel was voor 
SRH. 
Yvonne, Tim en Martijn 
wonnen hun single, Yvonne 
hoefde daarvoor maar een 
set te spelen, waarna haar 
tegenstandster op gaf. 
Jammer voor Karlijn ze 
miste net dat beetje geluk, 
wat je soms nodig hebt. Ze 
won de eerste set van haar 
single met 21-12, geen vui-
lyje aan de lucht, zou men 

denken, maar daar dacht 
de tegenstandster van 
Karlijn toch anders over en 
met 21-15 ging die set naar  
SRH.
De beslissende derde set 
ging gelijk op tot 21-21 en 
er was een verlenging no-
dig. Helaas voor Karlijn, 
met 24-22 moest zij de eer 
aan haar tegenstandster 
laten. 
Dat neemt niet weg, de 
winst was binnen en Mixed 
5 is de trotse koploper in 
de tweede klasse, met één 
punt voorsprong op Never 
Down 1.
De beslissing zal wel val-
len op de laatste competi-
tiedag, als de ontmoeting 
tegen Never Down 1 op het 
programma staat. 

Drie teams delen in de derde klas-
se de laatste plaats

Ze hebben allemaal vier 
punten, Phoenix 4, Con 
Brio 10 en Mixed 6, dat na 
acht van de tien te spelen 
wedstrijden, ook al heeft 
Phoenix pas zeven wed-
strijden gespeeld. 
De nummers 5 en 6 spelen 
op 20 april hun laatste wed-
strijd en het zal een degra-
datiewedstrijd kunnen wor-
den, tenzij Mixed 6 op 30 
maart wint van BC ‘85. Ook 
al werd er vorige keer met 
6-2 verloren, dat waren wel 
vier driesetters en kansen 

waren er wel.
Tegen Con Brio werd vori-
ge keer 4-4 gespeeld. Ook 
daar zit meer in, want toen 
moest Anja Beelmans, in 
gewonnen positie afhaken. 
Op 2 maart werd er ge-
speeld tegen Ganzeveer, 
een team dat nu op de 
tweede plaats staat, maar 
niet kansloos is voor de ti-
tel.
Voor Mixed 6 viel daar wei-
nig eer te behalen, het werd 
6-2 voor Ganzeveer. 

Mixed 7 naar mid-
denmoot.
Ongetwijfeld is de blessure 
van Toon Slaets in de eer-
ste wedstrijd tegen never 
Down van grote invloed 
geweest op de rest van het 
seizoen. Intussen is Never 
Down bijna kampioen en 
staat Mixed 7 op de vierde 
plaats.
Het hoogst haalbare is nu 
de tweede plaats. Gewoon 
winnen van Mierlo, dan is 
die plaats zo goed als ze-
ker. 
Maar, er moeten nog vier 
wedstrijden gespeeld wor-
den, alles is nog mogelijk. 
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Kijk jij regelmatig op de verenigingswebsite?

www.bcmixed.nl

Heb je opmerkingen of ideeën, laat het ons weten

10127 do 03-03-2011 Sm Bruang 1 - Mixed 1 15 3 - 5 
10123 do 17-03-2011 Mixed 1 - Con Brio 3 3   
10116 do 31-03-2011 Mixed 1 - Con Brio 1 4   
10120 do 07-04-2011 Mixed 1 - Con Brio 2 4   
10111 do 21-04-2011 Mixed 1 - BCV 1 14   
10125 wo 27-04-2011 Mixed 1 - Gemert 1 13   
10137 wo 23-02-2011 Phoenix 1 - Mixed 2 3 6 - 2
10379 wo 02-03-2011 Mixed 2 - BCV 2 12 3 - 5 
10380 do 10-03-2011 Mixed 2 - Fair Play 1 10   
10373 wo 16-03-2011 Phoenix 1 - Mixed 2 2   
10376 wo 30-03-2011 Gemert 2 - Mixed 2 10   
10166 do 03-03-2011 Mixed 3 - BCAB 1 4 0 - 8 
10175 wo 16-03-2011 Mixed 3 - Ganzeveer 2 11   
10173 wo 23-03-2011 Mixed 3 - Con Brio 5 13   
10170 do 07-04-2011 Mixed 3 - Brabantia 2 14   
10177 wo 20-04-2011 Phoenix 2 - Mixed 3 13   
10207 wo 02-03-2011 Mixed 4 - Hanevoet 4 10 5 - 3 
10204 wo 16-03-2011 Mixed 4 - Eindhoven 1 15   
10197 wo 30-03-2011 Mixed 4 - Boemerang 1 14   
10201 wo 20-04-2011 Mixed 4 - Con Brio 6 4  
10232 do 24-02-2011 Mixed 5 - BCAB 3 13 6 - 2 
10248 do 03-03-2011 SRH 2 - Mixed 5 14 3 - 5 
10244 do 17-03-2011 Mixed 5 - Heiakker 1 12   
10237 do 31-03-2011 Mixed 5 - Con Brio 7 11   
10247 do 21-04-2011 N. Down 1 - Mixed 5 5   
10281 wo 02-03-2011 Mixed 6 - Ganzeveer 4 15 2 - 6 
10274 wo 30-03-2011 Mixed 6 - BC 85 2 5   
10278 wo 20-04-2011 Mixed 6 - Con Brio 10 1
10321 wo 02-03-2011 Mixed 7 - BC Bakel 7 1 5   3
10341 do 31-03-2011 Mixed 7 - Mierlo 4 3   
10332 wo 06-04-2011 Mixed 7 - Ganzeveer 7 4   
10327 zo 10-04-2011 Mixed 7 - Brabantia 4 14   
10339 do 21-04-2011 Mixed 7 - Heiakker 2 15   

Programma en uitslagen seniorencompetitie
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Topklasse Eerste kl.
Con Brio 1 10 10 0 0 20 Mixed 4 7 6 1 0 13
Gemert 1 10 9 0 1 18 Hanevoet 3 7 4 2 1 10
Mixed 1 9 6 1 2 13 Eindhoven 1 7 3 1 3 7
Con Brio 2 9 4 1 4 9 Boemerang 1 7 1 3 3 5
BCV 1 9 2 1 6 5 Con Brio 6 6 1 2 3 4
BC Bakel 1 10 1 2 7 4 Hanevoet 4 8 1 1 6 3
Con Brio 3 8 1 1 6 3
Sm Bruang 1 9 1 0 8 2 Tweede kl.

Mixed 5 9 6 1 2 13
Hoofdkl. N Down 1 9 5 2 2 12
Phoenix 1 8 4 2 2 10 Heiakker 1 10 3 6 1 12
Mixed 2 8 3 3 2 9 Gemert 4 9 3 4 2 10
Fair Play 1 8 2 5 1 9 SRH 2 9 3 3 3 9
Ganzeveer 1 8 2 3 3 7 Con Brio 7 8 0 4 4 4
Brabantia 1 8 1 3 4 5 BCAB 3 10 1 2 7 4

Hoofdkl. Kamp. poule Derde kl.
Phoenix 1 1 1 0 0 2 Hanevoet 7 7 7 0 0 14
BCV 2 1 1 0 0 2 Ganzeveer 4 8 6 1 1 13
Fair Play 1 0 0 0 0 0 BC 85 2 8 3 1 4 7
Mixed 2 1 0 0 1 0 Phoenix 4 7 1 2 4 4
Gemert 2 1 0 0 1 0 Con Brio 10 8 1 2 5 4

Mixed 6 8 1 2 5 4
Overgangskl.
BCAB 1 8 7 1 0 15 Vierde kl.
Brabantia 2 8 5 1 2 11 N Down 2 10 9 0 1 18
Con Brio 5 7 4 1 2 9 Gemert 6 10 7 0 3 14
Phoenix 2 8 2 2 4 6 Mierlo 4 10 5 3 2 13
Ganzeveer 2 9 0 3 6 3 Mixed 7 10 6 1 3 13
Mixed 3 6 0 2 4 2 Heiakker 2 11 4 3 4 11

BC Bakel 7 12 3 4 5 10
Bron: Website HBB stand per 7 maart Brabantia 4 10 2 1 7 5

Standenlijst seniorencompetitie
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Top-Tien beste competitiespelers
Gem.dub                  dubb                  enkel                 totaal 

Angela van Gelder G 14 12 2 86% 85%
Ilse Lahaije E 12 10 2 83% 73%
Yvonne Lahaije E 23 17 6 74% 73%
Sabitri Heesakkers D 15 10 5 67% 66%
Yvonne de Jong A 27 18 9 67% 64%

Martijn van Oeffel E 18 14 4 78% 77%
Jan de Jong E 17 13 4 76% 76%
Peter van Leuken G 20 15 5 75% 75%
Wouter v Haperen E 10 7 3 70% 64%
Rene Schepers A 13 9 4 69% 69%

Angela van Gelder 0 0 0,0 7 6 85,7 7 6 85,7 14 12 85,7
Ilse Lahaije 2 1 50,0 4 3 75,0 6 6 100 12 10 83,3
Yvonne Lahaije 8 3 37,5 5 5 100 8 7 87,5 21 15 71,4
Yvonne de Jong 9 9 100 9 4 44,4 9 5 55,6 27 18 66,7
Sabitri Heesakkers 7 4 57,1 7 5 71,4 1 1 100 15 10 66,7
Marieke van Berlo 5 3 60,0 3 2 66,7 7 4 57,1 15 9 60,0
Maridy Daems 9 3 33,3 1 0 0,0 9 8 88,9 19 11 57,9
Wendy Verbrugge 6 3 50,0 6 5 83,3 2 0 0,0 14 8 57,1
Marlie Fransen 4 3 75,0 3 1 33,3 2 1 50,0 9 5 55,6
Karlijn Lahaije 1 0 0,0 4 3 75,0 5 2 40,0 10 5 50,0

Martijn van Oeffel 3 3 100 7 5 71,4 8 6 75,0 18 14 77,8
Jan de Jong 7 4 57,1 3 2 66,7 7 7 100 17 13 76,5
Peter van Leuken 2 2 100 9 5 55,6 9 8 88,9 20 15 75,0
Wouter v Haperen 0 0 0,0 4 4 100 6 3 50,0 10 7 70,0
René Schepers 6 5 83,3 6 4 66,7 1 0 0,0 13 9 69,2
Ruud v Kilsdonk 8 5 62,5 0 0 0,0 8 6 75,0 16 11 68,8
Johnny Muller 9 9 100 3 1 33,3 9 4 44,4 21 14 66,7
Stan v d Heijden 2 0 0,0 8 5 62,5 8 7 87,5 18 12 66,7
Remy Wieland 7 4 57,1 7 6 85,7 1 0 0,0 15 10 66,7
Ruud Rooijakkers 5 3 60,0 6 4 66,7 1 1 100 12 8 66,7

De scoringslijst volgens 
de HBB registratie. 
De tweede kolom procen-
ten is van belang voor de 
klassificatie.
Het percentage kan lager 
zijn dan de lijsten van 
BC Mixed, omdat winnen 
als tweede dame of heer 
geen 100% score oplevert, 
maar slechts 80%. Men 
wil een duidelijk verschil 
maken tussen dame/heer 
1 en dame/heer 2. 
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Een reisverhaal in acht delen
door Rien van Kessel

Azoren

8 juli - 3e reisdag 
Ik sta om 06.45u op, hoe 
zo vakantie? Na het ontbijt 
gaan we naar een grote su-
permarkt om de lunch voor 
vanmiddag in te slaan. Ik 
koop broodjes, kaas, bana-
nen en een pakje vruchten-
drank. Dat extra gewicht in 
mijn rugzak moet ik straks 
zo’n 500m de berg omhoog 
sjouwen. 

We gaan vandaag een 
lange en pittige wande-
ling maken naar Lagoa do 
Fogo op het midden van 
het eiland. Het is bewolkt 
maar de temperatuur is 
prima. We rijden met de 
bus naar ons vertrekpunt 
voor de wandeling en star-
ten om 10.30u. Vanaf het 
begin is het meteen flink 
klimmen, het pad is erg 
steil. De laaghangende 
bewolking vormt mist in de 
bergen en af en toe valt er 
zelfs wat lichte regen. 
Ik loop in mijn eigen tempo 
en raak zo al snel achter-
aan met mijn kamerge-
noot. Als de anderen even 
stoppen om wat te drinken 
kunnen we ons weer bij de 
groep voegen. 
Als we weer vertrekken 
hang ik mijn rugzak weer 
om tegen mijn natte rug. 
Met de mist en de hoogte 

koel je wel snel af als je stil 
staat. 

Ondanks dat de zon zich 
nog niet heeft laten zien, is 
de natuur indrukwekkend 
en de uitzichten prachtig. 
Als we boven op de kater 
komen is het zicht geluk-
kig vrij en zien we het meer. 
Dat bestaat eigenlijk uit 
twee meren met verschil-
lende kleuren. De bewol-
king en de mistflarden ge-
ven een bijzondere sfeer en 
mooie foto’s. 
De vegetatie 
is bijzonder 
en hier ook 
zoeken we 
een plekje 
om te pick-
nicken. De 
wind maakt 
het bij het op 
de grond zit-
ten koud en 
ik trek een 
truitje aan, 
gelukkig is 
het nagenoeg 
droog. 

Na het pick-
nicken lopen 
we verder 
en dat gaat 
voornamelijk 
naar bene-
den. Dacht ik 

dat het klimmen zwaar was, 
het dalen doet ook erg zeer 
aan de benen. We lopen in 
een gebied met levada’s. 
Dit zijn irrigatiekanalen die 
vroeger werden gebruikt 
om water uit een regenach-
tig gebied door de bergen 
naar een droger gebied te 
brengen. De kanalen zijn 
op de Azoren breder en 
dieper dan ik op Madeira 
gezien heb. Langs deze 
kanalen loopt een smal pad 
en daar naast val je de 

deel 2
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berg af. Het is dus uiterst 
geconcentreerd wandelen, 
vooral ook omdat de paden 
smal zijn en soms glibberig 
door het water. 
Het is een mooi groen oer-
woudachtig gebied met 
prachtige planten. Soms 
zijn de paden overstroomd 
of uiterst modderig en is het 
lastig om zonder natte voe-
ten verder te komen. Dat 
maakt het wel spannend. 
Een keer glijd ik uit en kan 
me nog net aan een tak 
vastpakken en voorkom zo 
dat ik enkele meters naar 
beneden duikel.
Het laatste stuk van de 
wandeltocht gaat door een 
bos waar grote stukken ge-
kapt worden. Het waarom 
zal wel altijd een raadsel 
blijven. Ook hier blijven we 
dalen en mijn beenspieren 
beginnen tegen te sputte-
ren. Met knikkende knieën 
komen we uiteindelijk rond 
drie uur aan bij onze bus 
die staat te wachten. 

We hebben vandaag ruim 
500m geklommen en ook 
weer gedaald, het maxi-
male dat we tijdens deze 
reis zullen stijgen. Onder-
weg naar het hotel stoppen 
we nog even bij een strand 
om wat te eten en te drin-
ken. Tegen half vijf komen 
we in ons hotel aan. Daar 
puffen we uit en schrijf ik 
mijn belevenissen snel op 
in mijn dagboekje. Want 
na een fijne douche spoel 
je de ontberingen ook snel 
van je af.

Ik stuur nog even een 
email naar het thuisfront en 
dat is in dit hotel gratis. Je 
moet dat dan wel staand 
doen want er is geen stoel 
aanwezig. 

Om kwart over zeven ga 
ik met de anderen eten in 
een vis/grill restaurantje 
dat Joyce heeft uitgeko-
zen. We gaan daar met 
taxi’s heen, de locatie is 

erg leuk, eten lekker alleen 
duurt het allemaal erg lang. 
Het is half 12 als ik op bed 
lig. 
Het was een inspannende 
vermoeide, op een na 
langste (4.42u) tocht en 
een erg mooie dag. 

9 juli - 4e reisdag 
Redelijk geslapen maar 
wel moe en spierpijn.
Tijdens het ontbijt begint 
het te regenen en dat is 
geen goed begin van deze 
dag. Het is een bewolkte 
dag maar hier en daar zijn 
toch al wel wat openingen 
te zien in het wolkendek. 

We vertrekken vandaag 
om half 10 en gaan eerst 
weer naar de plaatselijke 
supermarkt voor het in-
kopen van de lunch. De 
wandeling vandaag gaat 
naar de kratermeren van 
Sete Cidades en we zullen 
250m stijgen en ruim 700m 
dalen.. Omdat de routebe-
schrijvingen van de organi-
satie niet echt duidelijk zijn 
wordt er door de reisleiding 
en chauffeur overlegd hoe 
we gaan lopen en waar 
de bus ons weer komt op-
halen. Omdat het nog erg 
bewolkt is en daardoor de 
uitzichten op de berg niet 
gunstig zullen zijn, wordt 
besloten om eerst naar 
een ananasteler te gaan. 
Hier zien we alle stadia van 
de ananas die in kassen 
wordt geteelt omdat het ei-
genlijk te koud is voor de 
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teelt van anans. Het duurt 
2 jaar voor je een ananas 
kunt oogsten, de vraag is 
dan ook of het op deze ma-
nier wel rendabel is. Vol-
gens de aankondiging is 
deze teelmethode uniek in 
de wereld en typisch voor 
São Miguel. Dit is te lezen 
op een tegelplateau en dat 
is dan weer typisch voor 
Portugal. Na het bekijken 
van de planten en het proe-
ven van de ananaslikeur 
van 27%, rijden we naar 
het vertrekpunt van onze 
wandeling, 

Het is nog steeds erg be-
wolkt maar niet koud. We 
lopen langs een aquaduct 
dat helemaal begroeid is 
met mossen en varens. 
Een teken dat het hier vaak 

vochtig is. In het begin van 
de wandeling zit een erg 
steil stuk en daar lijkt geen 
einde aan te komen. Echter 
de overweldigende natuur 
doen de pijnlijke spieren 
even vergeten. Met name 
de talrijke hortensia’s zijn 

een lust voor het oog. Vaak 
zijn het struiken van wel 2 
meter hoog. In de groep 
hebben 2 mensen een gps 
apparaatje bij en onder-
steunen zo de vaak cryp-
tische omschreven route 
van de reisleidster. Als de 
zon te lang wegblijft en 
de mist even de overhand 
krijgt trek ik toch even een 
truitje aan, mijn regencape 
kan gelukkig in mijn rugzak 
blijven. Als we de krater 
bereiken wordt het pad 
vlakker en klaart het won-
derwel op. We hebben een 
prachtig uitzicht op de twee 
meren die in de krater zijn 
ontstaan en verschillende 
kleuren hebben.
 

wordt vervolgd
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Jeugdcompetitie
Het was een rustig maand 
voor de jeugdteams, voor 
wat betreft de competitie. 
Mixed 1 en Mixed 2 speel-
den tegen elkaar, verder 
kwamen alleen Mixed 5 en 
Mixed 6 in actie. 
Helaas was Mixed 2 niet 
compleet, Max van Riet 
had een blessure opgelo-
pen en kon die zondag niet 
spelen. Vervangers waren 
er niet, dus kwam Mixed 2 
met een incompleet team. 
Er kon tenminste gespeeld 
worden, omdat de twee 
teams samen wel vier he-
ren hadden, maar invallen 
in een lager  team kan niet.

Het werd een 6-
2 nederlaag voor 
Mixed 2, dat nog 
steeds op de laat-
ste plaats van de 
A-klasse staat.
In het volgende 
seizoen zal dit veel 
beter gaan, dan 
komen de kansen 
voor dit team van-
zelf, als er uit de A-
klasse een aantal 
teams verdwijnen 
naar de senioren.

Inge van Lieshout, Mixed 2

Hallo jongens en meisjes,

De competitie is bijna afgelopen, nog maar drie zondagen en 
dan volgt op 29 mei nog de huldigingvan de kampioenen. Als het 
een beetje mee zit, heeft Mixed daar twee teams die kampioen 
zijn.
Binnenkort komen de eerste brieven waarin je gevraagd wordt 
of je in het nieuwe seizoen, weer competitie wilt spelen. Je mag 
er nog even over denken...
De redactie.



Winst en verlies voor Mixed 5.
Dommelen 1 is de titelkandidaat in de D-
klasse en is ook voor Mixed 5 te sterk. Toch 
wist Mixed 5 goed tegenstand te bieden, 
zowel het gemengddubbel van Emma Iven 
en Daan Steegs als het damesdubbel van 
Merle Briels en Tessa Spierings werd met 
minimaal verschil verloren, twee keer werd 
het 30-29, maar wel in het voordeel vban 
Dommelen. Emma verloor vervolgens ook 
nog met 30-28 haar single.  Het verschil 
tussen Dommelen en Mixed is niet zo groot 
als de uitslag doet vermoeden.
Winst was er voor Merle, zij won haar sin-
gle met 30-19 . Daan Steegs liet zijn tegen-
stander nog minder punten maken, hij won 
met 30-10.  Veel beter ging het tegen BCV, 
nu wist Mixed 5 met 6-2 te winnen. Het eer-
ste gemengddubbel ging naar BCV, maar 
de overige dubbels waren voor Mixed. 
Toen Daan, Merle en Tessa hun singles 
wonnen, was de 6-2 winst binnen. Inval-
ler Nol Spierings verving de geblesseerde 
Stan van Rixtel

Mixed 6, evenals Mixed 5 in de D-klas-
se, blijft goed volgen. Het team staat 
nu op de derde plaats, met slechts één 
punt achterstand op Mixed 5. 
Op 20 februari, in de Vekahal, werd 
twee keer gelijk gespeeld, zowel tegen 
BCV als tegen Brabantia werd het 4-4. 
Tegen Brabantia werd het dames- en 
herendubbel gewonnen, tegen BCV 
alleen het herendubbel, maar daar 
werden wel drie singles gewonnen.
Ilona Snijders en Bas Fransen won-
nen hun singles tegen Brabantia.
Alle teams spelen drie keer tegen el-
kaar en Mixed 6 heeft nog een keer de 
titelkandidaat te goed. Mixed 5 heeft 
die al drie keer gehad en staat hier-
door stevig op de tweede plaats. 
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27.03.2011

2 Con Brio 1 - Mixed 2

3 Mixed 3 - Phoenix 1

4 Phoenix 2 - Mixed 4

4 Raaijmep. 1 - Mixed 4

3 Mixed 5 - Mixed 6

3 Mixed 5 - Brabantia 1

5 Mixed 6 - Phoenix 3

11 Gemert 3 - Mixed 8

11 Ganzeveer 2 - Mixed 8

14 Mixed 9 - Brabantia 3

15 Mixed 9 - Bakel 2

03.04.2011

1 Helden 1 - Mixed 1

2 Mixed 2 - Gemert 1

4 BCAB 1 - Mixed 4

4 Mixed 4 - Phoenix 2

1 Phoenix 3 - Mixed 5

1 BCV ‘73 2 - Mixed 5

2 Dommelen 1 - Mixed 6

2 Brabantia 1 - Mixed 6

5 Ganzeveer 2 - Mixed 7

4 Mixed 7 - BCV ‘73 3

4 BCV ‘73 3 - Mixed 8

5 Mixed 8 - Mierlo 2

vervolg 03.04.2011

13 BCAB 4 - Mixed 9

13 Mixed 9 - Gemert 4

14 Mixed 10 - Mierlo 5

15 Mixed 10 - Con Brio 8

15 Mixed 11 - Con Brio 8

14 Mixed 11 Mierlo 5

1 Mixed 1 - Con Brio 1

2 Mixed 2 - Helden 1

3 Bakel 1 - Mixed 3

17.04.2011

1 Gemert 1 - Mixed 1

2 Mixed 3 - Ganzeveer 1

4 Mixed 4 - Gemert 2

4 Mixed 4 Raaijmep. 1

14 Mixed 5 - Dommelen 1

15 Mixed 6 - BCV ‘73 2

13 Mixed 7 - Gemert 3

12 Con Brio 4 - Mixed 7

11 Mixed 8 - Con Brio 4

11 Mixed 8 - Ganzeveer 2

10 Con Brio 7 - Mixed 9

14 Mixed 9 - Mierlo 4

Competitieprogramma jeugd
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gem dubb. dubbel enkelspel totaal

s w % s w % s w % s w %

Anke van Dijk 7 7 100 5 5 100 9 9 100 21 21 100

Anne v d Laar 3 3 100 6 5 83,3 7 7 100 16 15 93,8

Marieke Lutterman 2 2 100 6 5 83,3 4 4 100 12 11 91,7

Anne Slaets 9 9 100 7 7 100 6 4 66,7 22 20 90,9

Lieke Schepers 3 3 100 3 2 66,7 3 3 100 9 8 88,9

Robin Slaets 8 8 100 7 6 85,7 7 5 71,4 22 19 86,4

Kim Steegs 5 3 60,0 3 3 100 6 5 83,3 14 11 78,6

Sanne v Lieshout 3 2 66,7 3 3 100 3 2 66,7 9 7 77,8

Lieke Fransen 3 3 100 3 2 66,7 3 2 66,7 9 7 77,8

Iris van Leuken 4 2 50,0 6 5 83,3 7 6 85,7 17 13 76,5

Calvin Bots 10 10 100 10 10 100 10 10 100 30 30 100

Max Wieland 10 10 100 10 10 100 10 10 100 30 30 100

Nol Spierings 9 9 100 9 8 88,9 9 7 77,8 27 24 88,9

Michael Hollanders 3 3 100 4 2 50,0 5 4 80,0 12 9 75,0

Sjoerd v Erp 9 6 66,7 9 8 88,9 9 5 55,6 27 19 70,4

Bas v Lieshout 10 4 40,0 10 6 60,0 10 8 80,0 30 18 60,0

Juriën Hendriks 5 4 80,0 4 3 75,0 3 0 0,0 12 7 58,3

Rick vd Elzen 4 2 50,0 4 3 75,0 4 2 50,0 12 7 58,3

Diek Maas 6 2 33,3 6 4 66,7 6 4 66,7 18 10 55,6

Bas Fransen 10 3 30,0 10 6 60,0 10 7 70,0 30 16 53,3

Beste competitiespeler en -speelster 2011.

20.02.2011 1 Mixed 1 Mixed 2 6 - 2
20.02.2011 7 Mixed 5 BCV ‘73 2 6 - 2
20.02.2011 7 Dommelen 1 Mixed 5 6 - 2
20.02.2011 8 Mixed 6 Brabantia 1 4 - 4
20.02.2011 8 BCV ‘73 2 Mixed 6 4 - 4

Uitslagen in februari: 
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A-klasse F-klasse
Con Brio 1 9 8 1 0 17 Mixed 7 8 7 1 0 15
Gemert 1 9 6 1 2 13 Gemert 3 8 6 1 1 13
Mixed 1 9 3 1 5 7 Con Brio 4 6 4 0 2 8
Helden 1 8 2 0 6 4 Mierlo 2 5 1 2 2 4
Mixed 2 9 1 1 7 3 Ganzeveer 2 6 1 0 5 2

Mixed 8 6 1 0 5 2
B-klasse BCV ‘73 3 7 1 0 6 2
Phoenix 1 7 5 1 1 11
Mixed 3 7 2 4 1 8 H-klasse
BCV ‘73 1 7 3 2 2 8 Brabantia 3 8 8 0 0 16
Con Brio 2 7 2 3 2 7 Bakel 2 8 5 1 2 11
Ganzeveer 1 7 2 2 3 6 Mixed 9 6 4 1 1 9
Bakel 1 7 1 0 6 2 Mierlo 4 8 2 2 4 6

BCAB 4 6 0 3 3 3
C-klasse Con Brio 7 6 1 1 4 3
BCAB 1 12 11 1 0 23 Gemert 4 6 0 0 6 0
Raaijmepp. 12 8 2 2 18
Mixed 4 10 4 1 5 9 P-klasse
Gemert 2 12 2 1 9 5 Mixed 10 10 10 0 0 20
Phoenix 2 10 0 1 9 1 Con Brio 8 10 4 1 5 9

Mixed 11 10 3 0 7 6
D-klasse Mierlo 5 10 2 1 7 5
Dommelen 1 10 10 0 0 20
Mixed 5 10 4 2 4 10
Mixed 6 10 3 3 4 9
Brabantia 1 10 3 2 5 8
BCV ‘73 2 10 2 3 5 7
Phoenix 3 10 2 2 6 6

Standenlijst jeugdcompetitie 2010-2011

Standenlijst per 1 maart 2011. Bron: website HBB
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Jeugdcarnaval bij 
BC MIXED

Vrijdag 4 maart, sport-
hal d’n Ekker.
Ze waren er bijna alle-
maal, de jeugd die ge-
woonlijk traint van half 
zeven tot half acht. Maar 
niet op deze carnavals-
vrijdag.

In de hal waren een aan-
tal toestellen opgesteld, 
waar shuttles doorheen 
of in geslagen moes-
ten worden. De meeste 
spelletjes waren dan 
ook behendigheidsspel-
letjes. Zo moesten er 
foto’s van begeleiders 
worden omgeslagen en 

shuttles door hoepels, 
maar dan moest wel de 
ballon worden geraakt. 
Ook moesten shuttles 
door gaten en in netjes 
geslagen worden. 

Dan was er nog “jeu de 
badminton”, een spel 
dat wel iets lijkt op jeu 
de boule, maar nu met 
shuttles.

Om zes uur werd er be-
gonnen met de voorbe-
reiding en al ruim voor 
half zeven waren de eer-
ste kinderen in de hal. 
Yvonne zorgde voor de 

Het omgooien van de 
foto’s van begeleiders

tekst: Jan Driessens
Foto’s: Rien van Kessel
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groepsindeling, waarna 
een aantal begeleiders 
een groepje van zes 
kinderen meekreeg en 
zo kwam iedereen langs 
elk spel. 
De muziek, traditiege-
trouw verzorgd door 

Stan, die ook de speel-
tijd voor elke groep in de 
gaten hield.

Wat op viel, er was dit 
jaar weer erg veel aan-
dacht besteed aan de 
kleding.  We zagen de 
meest prachtige crea-
ties over de baan gaan. 

Jeu de badminton!

Ballonnen raken!
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Ook was er veel tijd be-
steed aan het opmaken. 
Al met al een prachtige 
gezicht. Een speciale 
jury koos op het einde 
van de avond de mooist 
verkleedde jongens en 
meisjes uit.  

Nadat alle spelletjes 
“gespeeld” waren, de 

Gooien met shuttles

groepsfoto gemaakt 
was, werd er nog een 
extra spel ingevoerd, 
een soort stoelendans, 
maar dan met shuttles. 
Elke deelnemer kreeg 
een shuttle die op de 
vloer werd gelegd. Dan 
begon de muziek en het 
werd hossen door de 
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Nadat de muziek stop-
te, moest iedereen een 
shuttle zien te bemach-
tigen. Alleen, er werden 
door de leiding telkens 
een aantal shuttles weg-
gehaald. Zo bleven er 
steeds minder kinderen 

en shuttles over, totdat 
er een winnaar over 
bleef. Dat was de afslui-
ting van een geslaagde 
carnavalsavond voor de 
jongste jeugd van BC 
Mixed. 
Intussen waren een 

Nog een keer “Jeu de badminton” 

Shuttles in dozen slaan, het lijkt eenvoudig!
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vijftiental leden van ‘het 
tweede uur” binnen ge-
komen. 
Een aantal attributen 
werd opgeruimd en er 
kwam iets nieuws bij, het 
record vestigen van, wie 
kan de shuttle het verste 
weg slaan. 

We hadden een bepaal-
de afstand in gedachte, 
maar het bleek dat er 
toch harder werd gesla-
gen. Het record is nu in 
handen van Luc Mus-
ters die tot 13,20 meter 
kwam. 

Bij de meisjes ging het 
record naar Emma Iven 
die 11,20 meter haalde 
en daarmee zelfs enkele 
jongens voor bleef. 
Verder werd er natuurlijk 
ook jeu de badminton 
gespeeld, maar nu werd 
de shuttle een eind ver-
der weggeslagen. Toch 
werd de shuttle vaak erg 
dicht bij het doel gesla-
gen, ook over de grote 
afstanden. Op grote af-
stand shuttles in dozen 
slaan bleek toch erg 

moeilijk, maar soms luk-
te het wel. 
Ook voor deze groep 
was de avond veel te 
vlug om. 

Om half negen begon de 
avond voor de senioren, 
nu geen carnaval, maar 
gewoon badminton. 
Voor de jeugdbegelei-
ding, het onvermijdelijke 
opruimen en de zaal 
weer op orde brengen. 
Het slot van een zeer 
geslaagde carnavals-
avond voor onze jeugd. 
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Foto van de Maand

Ilona Snijders, Mixed 6 D-klasse. 
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Even lachen
Jantje van vier heeft voor 
straf een flink pak tegen 
zijn billen gekregen. Als hij 
voor een grote spiegel de 
schade opneemt meent hij: 
“Zie je nou wel, helemaal 
gebarsten!”

Juf: “Jantje, je moet je ge-
zicht beter wassen. Ik kan 
zo zien wat je vanochtend 
gegeten hebt.” 
Jantje: “Wat dan, juf?” 
Juf: “Brood met chocolade-
pasta.” Jantje: “Fout juf, dat 
was gisteren.”

In Texas rijdt een cowboy 
te paard over de prairie. Op 
een gegeven moment ziet 
hij Jantje tussen geknakte 
cactussen met zijn oor op 
de grond liggen. Jantje zegt: 
“Een postkoets met zes 
paarden: drie zwart, twee 
bruin en een wit paard, en 
een cactus.” 
“Kun je dat allemaal ho-
ren?”, vraagt de cowboy. 
“Nee,” zegt Jantje, “die zijn 
net dwars over me heenge-
reden, en de cactus zit in 
m’n oor.”

“Meester: “De meeste woor-
den die met on- beginnen 
zijn woorden die niet goed 
zijn, bijvoorbeeld: onge-
hoorzaam, onaangenaam, 
enzovoorts. Kan iemand 
mij nog zo’n woord geven?” 
Jantje: “Ik meester: onder-
wijzer!

Piet: “Hoe gaat het met je 
werk op de M&M-fabriek?” 
Jantje: “Slecht, ik ben ont-
slagen.” Piet: “Waarom?” 
Jantje: “Ik werkte te hard.  Ik 
gooide alle M&M’s met een 
W erop weg.”

Een moeder stapt met haar 
zes kinderen in de lift van 
een groot warenhuis. De 
liftbediende vraagt: 
“Waar moet U zijn, me-
vrouw?” “De kinderafde-
ling”, antwoordt de vrouw. 
Waarop één van haar kin-
deren zegt: “Nee mam, niet 
nog eentje, we zijn al met 
z’n zessen!”

“Tante Miep, mag ik uw ge-
weer eens zien?”, vraagt 
Lotte. “Maar meisje,” zegt 
tante, “ik heb helemaal geen 
geweer.” Lotte: “Vreemd, 
mama zegt dat u altijd op 
mannenjacht bent.”

Een moeder loopt met haar 
dochtertje in de dieren-
tuin. Dan komen ze bij de 
apen. Zegt het dochtertje: 
“Hé, die aap lijkt precies 
op oom Geert.” Haar moe-
der antwoordt: “Dat mag je 
niet zeggen!” Dan zegt het 
dochtertje: “Nou en, die aap 
hoort het toch niet”.

Laura moet naar bed. “Mag 
ik nog even lezen voor ik ga 
slapen?”, bedelt ze. “Oke”, 
zegt mams, “maar ook geen 

minuut langer”

De leraar vraagt: ‘Geef me 
eens een voorbeeld van 
verdediging uit noodweer?’ 
‘Wanneer ik gedwongen 
ben mijn rapport zelf te 
ondertekenen!’ antwoordt 
prompt een leerling. 

Tijdens een proefwerk 
betrapt de leraar Piet her-
haaldelijk op spieken.
Hij buldert: ‘Dat is nu al 
voor de derde keer dat ik 
je naar andermans blad zie 
kijken!’ ‘Ik kan er niets aan 
doen, meester, hij schrijft 
zo onduidelijk!’

‘Weet jij hoe een struisvo-
gel geboren wordt?’ ‘Die 
komt uit een ei.’ ‘En weet 
je hoe een zebra geboren 
wordt?’ “Euh...’ ‘Streepje 
voor streepje!’ 

Als huiswerk krijgt de klas 
de volgende rekenopgave: 
‘Een wandelaar loopt 5 km 
per uur. Hoe lang doet hij 
over 12,5 km?’ De volgen-
de dag haalt de meester de 
schriften op. Wim heeft zijn 
huiswerk niet gemaakt en 
de meester vraagt waar-
om. Het antwoord luidt:
‘Mijn vader is nog onder-
weg, meester!’ 


