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Het pupillenteam Mixed 10 heeft
het kampioenschap binnen. In
het team van Monika en Ton
Slaets spelen Anne v d Laar,
Anne Slaets Calvin Bots en
(zittend) Robin Slaets en Max
Wieland.

Website BC Mixed:
www.bcmixed.nl
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Colofon
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

2

Nieuwe leden:

Van SL naar NSL:

Leden die zijn gestopt:
Janneke Smits (NSL)

Ledenbestand
Dames Heren
Jeugd

Jongens Meisjes
27

52

Totaal
79

Senioren

42

59

101

NSL

9

13

22

Totaal:

51

72

27

52

202

Agenda
4 maart: carnaval voor de jeugd
18/19 maart: nachttoernooi

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

Van de redactie...
Nummer 2 van de dertigste jaargang van de Minimiks, niet gedrukt
door Arroyo, die dat al vanaf 2006 deed, want die is er, voor ons tamelijk onverwacht, mee gestopt.
Dus op zoek naar een andere drukker. We hadden intussen ervaring
met drukkerij Aarle-Rixtel die onze agenda zo mooi heeft gemaakt,
dus daar maar eens geprobeerd.
Hoe het verder allemaal gaat weten wij ook niet, dat is afwachten. We
hebben toch weer een behoorlijk clubblad samengesteld met deze
keer veel aandacht voor de competities.
Op de voorpagina, helaas niet meer in kleur, onze eerste kampioen,
het pupillenteam Mixed 10.
Ook dit nummer komt wel weer op de website en dan zijn er veel meer
foto’s te zien in kleur.
Veel leesplezier,
De redactie

30 jaar clubblad Minimiks
Het clubblad van Mixed bestaat 30 jaar, een jubileum om trots op te zijn. De
redactie Jan en Rien hebben sloten om op het einde van dit jubileumjaar te
stoppen met hun werk voor de Minimiks.
Het aftellen is begonnen.
deel 2 - Hoe het allemaal begon
In augustus 1980 kwam de toenmalige
voorzitter van Mixed, Jan Driessens,
met het idee een nieuw clubblad te
maken voor de vereniging. Hij had
drie mensen gevonden die de redactie
wilde vormen; Dora Polman, Ellen van
Leuken en Rien van Kessel. Het tikwerk werd verricht door Pete Brouwer
en het drukwerk door Jan Coppens, al-

len lid van Mixed. De redactie bracht in
januari 1981 het eerste clubblad uit dat
vanaf het tweede nummer ‘Minimiks’
ging heten.
De beginjaren van de Minimiks waren
het moeilijkst. Voor de redactie was dit
werk nieuw en de kopie groeide niet
aan een boom. Het was steeds zoeken
naar nieuwe bronnen en nieuwe technieken.

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergaderingen B.C. Mixed d.d. 19 Januari 2011
Aanwezig: Ruud Fransen, voorzitter
Mascha Hoeks, penningmeester
Gert Lahaije, secretaris
Ton Slaets, bestuurslid
Anja Beekmans, bestuurslid

1.Opening
Ruud opent de vergadering om
20.30 uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
• Mail Arend Luppens met een
wijziging van zijn mailadres,is door
Mascha aangepast.			
		
Uitgegaan:
• Niets.
3. Notulen bestuursvergadering
d.d. 13 December 2010
De notulen zijn met dank aan Gert
goedgekeurd.
4. Financien
• De mutaties in het sponsorbestand
zijn doorgevoerd, de opbrengst blijft
ongeveer gelijk.
5. Ledenbestand
• Nieuw: niemand
• Gestopt: Janneke Smits
• Van spelend naar niet spelend lid:
niemand
•Van niet spelend naar spelend lid:
niemand
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6. Commissies
JC:
-Op 30 Januari kan het jeugdteam
mixed 10 kampioen worden. Op
6 Februari is dit echter zeker het
geval, de huldiging zal dan plaatsvinden.
WEBSITE:
Opmerkingen via de mail doorgeven aan Harrie. Aan de bugs wordt
druk gewerkt.
.
7. Sluiting
Ruud sluit de vergadering om 23.05
uur.
Gert Lahaije
Secretaris BC Mixed

Voortgang nieuwe website
Harrie zei het bij de introductie op 7 januari van de
nieuwe website al, 40% is klaar – 60% moet nog gebeuren. Inmiddels is er nagenoeg elke dag wel wat veranderd aan de website.
Bij de overgang van de
oude naar de nieuwe website zijn de pagina’s als
het ware gekopieerd in de
nieuwe website. In het algemeen kan gezegd worden dat alle pagina’s nu zijn
ge-layout en hebben een
frisse en moderne uitstraling. De oude tabellen en
schema die er nu nog opstaan worden de komende
tijd aangepakt.

we clubblad te zien maar
ook de clubbladen van
2009 en 2010 via een link
op de betreffende omslag.
Ook zullen hier nog klubbladen komen van de diverse
jubilea uit het verleden. Op
de pagina geschiedenis
zijn links gemaakt zodat
je gemakkelijker naar de
overzichten van 1991 tot
en met 2010 kunt klikken.

In het gastenboek kun je
nu ook naar voren en naar
achteren bladeren door de
berichten.
Zo is er dus van af januari
toe nu al veel verbetert aan
de nieuwe website en zal
er nog veel gaan gebeuren.
Heb je vragen en/of opmerkingen omtrent de website,
laat het ons weten.
Je kunt ons (Harrie, Stan
en Rien) bereiken via website@bcmixed.nl
Ga ook eens kijkje nemen
op onze website; www.bcmixed.nl
Rien

Op de homepage zijn de
verjaardagen bijgekomen,
en staat er niets, dan is er
niemand jarig. Over het beter bereikbaar maken van
de foto’s die nu in de kalender zitten wordt nagedacht.
Aan de competitie pagina
moet nog veel gebeuren.
Aangezien het seizoen al
ver gevorderd is zal dat
waarschijnlijk pas aan het
begin van het volgende
seizoen gebeuren. Competitiespelers kunnen dan
inloggen om hun persoonlijke scores ed. te zien. Ook
de uitslagen en standen
moeten nog op deze pagina komen.
Op de pagina clubblad’ is
niet alleen het laatste nieu-

De website in cijfers, maand januari
Aantal keren dat de site werd bezocht 2613
Unieke bezoekers 589 Aantal keren dat een pagina’s
werd bekeken 10140 Tijdop site 00.02.51 seconden
Bezoekers per land:
Nederland 2563 , Ierland 18, Oostenrijk 18, Engeland 6,
België 4, Amerika 2, Polen 1, Brazilië 1
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Bestuursmededelingen

Verjaardagen
van de leden
18-feb

Pleunie

Verbon

20-feb

Quinty

Zwolle

21-feb

Theo

Mouris

23-feb

Inge van

Lieshout

25-feb

Tamara

Kluytmans

25-feb

Lieke

Verschuren

26-feb

Sandra

Driessens

28-feb

Theo van

Vijfeijken

1-mrt

Tamara

Cornelissen

1-mrt

Bas van

Lieshout

2-mrt

Toon

Boetzkes

2-mrt

Stan v d

Heijden

5-mrt

Savanna

Hees

5-mrt

Roger

Lieshout

6-mrt

Anke

Dijk

6-mrt

Maria

Kuypers

6-mrt

Ellen

Minten

7-mrt

Robert

Verbrugge

12-mrt

Jan

Weijer

14-mrt

Janneke

Iven

Proficiat
Tekening uit de Minimiks van 1986,
getekend door André v d Putten
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Bericht van MEDE OPRICHTER BC. MIXED
Met meer dan gewone interesse
deze Minimiks gelezen, maar wil
toch even wat kwijt.
In het stukje “Het eerste jaar van
BC Mixed” op bladzijde 20 staat
echter in de tweede alinea een
onjuistheid. De 3 oprichters werkten niet bij de “spijkerfabriek” van
van Thiel/Thibo, maar bij schroefbouten en klinknagelfabriek P.van
Thiel en zonen. Een duidelijk verschil omdat beide bedrijven niets
met elkaar te maken hadden.
Verder mijn complimenten voor
alweer een geweldige uitgave van
de onvolprezen Minimiks. Het blijft
een clubblad met uitstraling en het
Is jammer, maar wel begrijpelijk,
dat jullie als redactie na 30 jaar
gaan stoppen. Ik neem aan dat er
wel nieuwe mensen klaarstaan??
Groeten en tot horens/ziens,
Joop Kerkhof
Het betreft hier de tekst uit de jubileumagenda op pagina 15.
Joop, bedankt voor je medewerking en onze excuses voor deze
vergissing.
Jan Driessens

Jubileumjaar in volle gang: wat komt eraan?
door de Jubileum Commissie

Beste leden,
Met genoegen kijken wij terug op een geslaagd
begin van ons jubileumjaar. De nieuwjaarsreceptie voor de senioren werd zeer druk bezocht en
de jeugd heeft geweldige kunstjes kunnen vertonen in een nog geweldigere voorstelling tijdens
hun circusdag.
Maar het is natuurlijk niet zo dat we moeten
blijven teren op de dingen die gebeurd zijn. Het is
goed om hieraan een positieve herinneren over te
houden, dan blijf je ook positief in het leven staan.
En dit geldt zeker voor het jubileumjaar! Voor ons
staat dit jaar in teken van positiviteit. Wij hopen
dan ook dat wij jullie bij alle activiteiten die dit jaar
nog gaan volgen in grote getale mogen verwelkomen zodat het ook in dat opzicht een geslaagd
jaar gaat worden.

-ouderwetse Mixed-ge-

zelligheid
- een aantal prachtige
toernooisystemen
- leuke blijf-wakker
activiteiten tussen het
toernooi door
- een lekker ontbijt
- kosten 0 euries
- en vast en zeker nog
veel meer...

Voor 4 maart staat het
jeugdcarnaval al weer
op het programma!

Dan van 18 op 19
maart: het nachttoernooi!

Tot slot nog twee belangrijke data:

Hiervoor hebben de kinderen al een briefje mee naar
huis gekregen. Het belooft
een mooie avond te worden. Er komen leuke spelletjes voorbij. In het eerste
uur mogen de kinderen
onder andere proberen om
met een shuttle het hoofd
van een begeleider af te
slaan. En in het tweede uur
zullen er recordpogingen
worden gedaan. We hopen
dat er veel kinderen verkleed komen om onder het
genot van de nieuwste carnavalshits zoveel mogelijk
punten te verzamelen.

In bijna twee weken tijd
hebben zich al meer dan
20 mensen aangemeld
voor dit unieke toernooi!
Blij verrast zijn wij ook dat
er een aantal oud leden
tussen staan wat natuurlijk
extra leuk is.
Er wordt deze nacht niet
alleen gebadmintond. Ook
zal er tussen het badminton door een leuke activiteit
zijn om de mensen wakker en scherp te houden.
Mocht je nog niet overtuigd
zijn dan gaan we je nu 6
redenen geven om jou te
overtuigen:

Er wordt dan een fiets- of
wandel fototocht georganiseerd.

Zondag 15 mei

Wij willen iedereen
vragen om ons mee te
helpen zo veel mogelijk oud leden te benaderen om hier naartoe
te komen.
Zaterdag 10 september
(LET OP: Gewijzigde
datum)
De jeugdzeskamp en BBQ
voor de senioren zal op
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een andere datum worden
gehouden. Op de oorspronkelijke datum (27 augustus)
wordt namelijk ook Bavaria
Open Air georganiseerd,
en omdat we daarom misschien weinig opgaven
verwachten hebben we be-

sloten om dit evenement 2
weken op te schuiven.
Noteer deze data alvast in
je agenda.
de Jubileum Commissie

Badminton in twee werelden.
Voor Pleunie Verbon (en
haar team) zit de competitie in Utrecht er op. Ook al
had haar team een prima
competitiestart, het is helaas niet gelukt om een
kampioenschap binnen te
halen. Wel is hiervoor een
duidelijke oorzaak en dat
is het blessurespook, iets
waar we bij BC Mixed ook
regelmatig mee te maken
hebben.
Als je beste heer uit het
team moet afhaken en je
hebt maar twee heren in je
team, moet je op zoek naar
invallers. Echter er zijn ook
reglementen. Als iemand
drie keer in valt is hij of zij
vastspeler van dat team en
dat is iets wat de meesten
niet willen, want dan laten
ze hun eigen team in de
steek. De invallers komen
dus steeds uit een lagere
klasse en dan kan het zo
maar gebeuren dat er een
wedstrijd verloren wordt.
Dat was ook de oorzaak
dat het team nu op een verdienstelijke tweede plaats
is geëindigd.
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Pleunie Verbon
Mixed 2

AMERSFOORT 12
DVS-UTRECHT 2
IDUNA BC 7
APOLLO 2
FORTISSIMO 1
BADGE 1
SELBY 1
CULEMBORG 5
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1

85

-
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14

11

0
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74

-

38

(22)

61

14

7

4

3

61

-

51

(18)

55

14

3

7

4

55

-

57

(13)

54

14

3

6

5

54

-

58

(12)

45

14

5

1

8

45

-

67

(11)

38

14

1

5

8

38

-

74

(7)

Kolom 1: Het aantal punten (= gewonnen sets)
Kolom 2: Het aantal gespeelde wedstrijden
Kolom 3: Het aantal gewonnen wedstrijden
Kolom 4: Het aantal gelijk gespeelde wedstrijden
Kolom 5: Het aantal verloren wedstrijden
Kolom 6: Het aantal gewonnen partijen
Kolom 7: Het aantal verloren parijen
Kolom 8: Het aantal punten volgens HBB reglementen.
Zoals bekend, bij de competitie van Badminton Nederland telt elke gewonnen
partij. Dat wil zeggen dat
een overwinning van 5-3
vaak te weinig is om boven
aan mee te doen.
Kampioen Amersfoort heeft
14 wedstrijden gespeeld,
11 gewonnen, 2 gelijk en
1 verloren. Dat zou bij de
HBB 24 punten opleveren.

DWS, het team waarin
Pleunie speelt, heeft er ook
11 gewonnen, maar 3 verloren, dus 22 punten.
Het derde team, heeft er
maar 7 gewonnen en 4
keer werd er gelijk gespeeld, dus 18 punten. Dat
betekent dat het voor het
kampioenschap
weinig
uit maakt volgens welk systeem men speelt. Alleen,
dat weet men niet van te

voren, dus elke partij kan
belangrijk zijn en, ook al
staat men op 7-0, met 80 winnen is beter dan met
7-1, terwijl bij de HBB de
partijen na de 5-0 niet meer
echt van belang zijn.
Van de andere kant, geen
enkele speler gaat de baan
op met het idee, ik hoef
niet te winnen. Maar, zoals
bekend, Pleunie speelt in
twee competities, dus ook
bij BC Mixed in Mixed 2, de
hoofdklasse. Mixed 2 heeft
alle kansen om als poulewinnaar naar de kampioenspoule te gaan, gewoon
even winnen van Phoenix
1 en dat hebben ze al eens
gedaan.
In de andere poule is Gemert 2 heer en meester,
dat team heeft nog alles
gewonnen en zal de grote
concurrent worden van
Mixed 2 in de race om de
titel. Nu is het wel zo, dat
alleen de hoofdklasse met
een poulesysteem werkt,
voor de overige klassen is
dat niet van toepassing.
Pleunie is intussen gewend
aan de competitie bij de
HBB, hoewel dat toch anders is dan bij Badminton
Nederland.
In de tweede klasse district
heeft men de keuze uit nylon en veren shuttles. Dat
betekent dat er bij de NBB
soms met nylon en soms
met veren shuttles wordt
gespeld. Bij de HBB kent
men geen veren shuttles,

dat maakt het eenvoudiger.
Wat haar wel op viel was
dat men bij de HBB veel
verdedigend speelt, zeker
voor wat betreft het damesdubbel. Bij de HBB is
de clear de meest gebruikte slag, in Utrecht toch veel
meer de smash en aanvallend spel.
Ze vindt het ook nog steeds
vreemd dat de teams die
tegen elkaar hebben gespeeld na afloop niet bij elkaar zitten en hun drankje
gebruiken, maar elk team
zit bij elkaar. Ze heeft intussen wel door dat de HBB
maar een klein wereldje is
en dat de tegenstanders
elkaar al lang kennen en
soms al tien of meer jaren
tegen elkaar spelen, zeker
in de hogere afdelingen.
Beide systemen hebben
hun voor en nadelen en
vooral geldt, wat ben je
gewend, omschakelen is
voor iedereen moeilijk.
Een groter verschil vonden we terug in de kosten.
Op de website van DWS
Utrecht vonden we de kosten van een lidmaatschap.
Dat is voor een gewone
badmintonner toch even
schrikken. Betalen we
bij BC Mixed voor een
avondje per week badmintonspelen een bedrag van
€ 96,-- per jaar, willen we
hetzelfde in Utrecht dan
betalen we € 235,-- en
dat is wel een verschil.

We gingen verder zoeken
en vragen en de voornaamste oorzaak is te vinden in
de zaalhuur.
Die is bijna drie keer zo
hoog dan in Brabant.
Verder worden de vrijwilligers niet echt betaald,
maar met name een paar
trainers krijgen een kleine
vergoeding en dat is in elk
geval heel wat meer dan
het kopje koffie wat men
bij BC Mixed krijgt, maar
daar zou men niet anders
willen.
Voor de competitie betalen
we bij BC Mixed € 35,-- per
seizoen en daar blijft het bij.
Gaat men in Utrecht met
veren shuttles spelen, dat
mag vanaf tweede klasse
district, dan wordt wel een
deel daarvan vergoed door
de club, maar het overgrote
deel komt toch neer op de
schouders van de spelers
en dat maakt de sport weer
extra duur. Ook zij betalen
extra voor de competitie,
ook al wordt die in de eigen
hal gespeeld.
Als je in een centrum woont
waar veel badmintonclubs
zijn, valt de reistijd wel
mee, maar de teams die
wat hoger spelen, moeten vaak behoorlijke reizen maken. Mede daarom
speelt men de competitie
in het weekend, hoewel op
vrijdagavond ook mogelijk
is.
JD
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Het februarinummer
van 1986 telde liefst 44
pagina’s en 16 foto’s, voor
die tijd erg veel, vooral
omdat van elke foto nog
een cliché gemaakt moest
worden.
Veel aandacht (en foto’s)
voor het jeugdcarnaval.
Ook toen werden shuttles
door ringen geslagen en
(foto’s) van trainers omver
gegooid, dat allemaal
verkleed.
Bij de redactie
werd een tikjuffrouw gezocht, nadat Dete Brouwers dat enkele jaren had
gedaan werd dat overgenomen door Rien van Kessel. Vanaf het volgende
nummer zou dat gebeuren
door Margaret Andriesse
(Vogels).
De zes competitieteams
bij de senioren deden het,
nog niet zo slecht uitgezonderd Mixed 2, want die
stonden op de onderste
plaats van de ranglijst.
Mixed 1, Mixed 3 en Mixed
4 deden het beter en
waren allemaal koploper in
hun klasse.
Op 16 februari 1986 werd
er voor de eerste keer in
sporthal d’n Ekker een veteranentoernooi georganiseerd. De organisatie was
een HBB/Mixed organisatie met aan de wedstrijdta-
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In de vorige Minimiks de omslag van dertig jaar
geleden, deze keer de kop van de eerste pagina,
letters getekend door Rien van Kessel
fel de toen bijna zestienjarige Sandra Driessens.
Het was een heel bijzonder toernooi, met ook veel
mensen (tussen de 40 en
70 jaar) van de BBF en
NBB, opvallend veel met
een Indische achtergrond,
zoals de heren MacGillavry, Holm, Malawa enz.
maar ook Van Duijnhoven
en Gruyters,
Voor velen ook weer een
ontmoeting na vele jaren.
Het werd een grandioos
succes, helaas nooit meer
herhaald.
De fabeltjes krant had
natuurlijk aandacht voor
het carnavalsfeest, de ziekenzuster Marlie de Hamster om een speciaal dier,
namelijk Ruud Woefdram!
De jeugdbegeleiders van
die tijd, Marjo Habraken en
Henry Gruyters stonden
keurig op de foto met hun

groep.
Rien van Kessel hield na
vijf jaar op met luisteren
naar de leden en kondigde
het einde van de “Luistervink” met “Wist U Dat”
aan.
Ruud Fransen en Marlie
Smits waren de winnaars
van het gemengddubbel B
op het Fair Play toernooi,
waar de leden van BC
Mixed de wisselbeker
veroverden.
De beste competitiespekers van dat seizoen waren,
met 83% Jan Driessens,
gevolgd door Mari Donkers met 82% en Ruud
Fransen met 80%. Bij de
dames voerde Margriet
Ras de lijst aan en bij de
jeugd was dat Marie-Louise Polman. Berton van
Asseldonk was tweede
achter Bart van Bommel,
maar die had een score
van 100%.

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 rustpauzes 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 kunnen 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 badmintonervaring. 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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Nieuws van
BADMINTON NEDERLAND de
Nederlandse badmintontonbond

Nederlandse Kampioenschappen
De uitslagen van het kampioenschap
Vrouwen enkel:
1. Yao Jie, 2. Judith Meulendijks
Yao Jie,

Mannen enkel:
1. Eric Pang, 2. Dicky Palyama
Vrouwendubbel:
1. Paulien van Dooremalen/Lotte
Jonathans,
2. Selena Piek/Iris Tabeling
Mannendubbel:
1. Ruud Bosch/Koen
Ridder, 2. Jacco Arends/
Jelle Maas
Gemenddubbel:
1. Lotte Jonathans/
Ruud Bosch,
2. Samantha Barning/
Dave Khodabux
Maar… wie zijn zij?
Dicky Palyama
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Eric Pang,

Judith Meulendijks

Gelezen op het Gastenboek
Verzameld door
Rien van Kessel
Het laatste bericht op de
oude site en het eerste bericht op de nieuwe. Ik heb
een primeur!!
Ton
De klok van het gastenboek klopt niet helemaal.
Het is nu toch echt 9:35
op mijn laptop...
Nou, dan hebben we de
eerste bug gevonden die
ik op mag gaan lossen ;)
Ton/Harrie
Marlie ,van Harte Gefeliciteerd met je verjaardag
,je bent de eerste op de
nieuwe site,en nog een
fijne dag.
Anja
Vandaag 11-01-’11 bestaat onze vereniging precies 50 jaar!!! Alle leden
van harte gefeliciteerd! laten we er een fantastisch
jubileumjaar van maken.
Ruud
Ik heb het interview wel
kunnen horen via uitzending gemist. Erg leuk om
Ruud, Ton en Mark over
Mixed te horen praten.
Ook erg leuk dat het jubileum van de Minimiks in
het interview naar voren
is gekomen. De Minimiks

zal, nadat de huidige redactie is stopt, nog wel in
papierenversie blijven bestaan heb ik nu begrepen
;-).
Kortom heren, mijn complimenten voor dit interview.
En een ieder die het nog
niet heeft gehoord, moet
het echt beluisteren.
Rien

gave van de onvolprezen
Minimiks. Het blijft een
clubblad met uitstraling en
het Is jammer, maar wel
begrijpelijk, dat jullie als
redactie na 30 jaar gaan
stoppen. Ik neem aan dat
er wel nieuwe mensen
klaarstaan??
Groeten en tot horens/
ziens, Joop Kerkhof

Hoi leuke mensen van BC
MIXED! Ik heb vandaag
echt een fantastische dag
bij jullie gehad. Het was
heel fijn om in de rustige
periode (voor mij) weer
een lekker dagje circus te
maken.
Jullie zijn een super gezellige club. Bedankt voor jullie gastvrijheid en graag tot
een volgende keer.
Groetjes, Jos

Wat een heerlijk frisse
website. Complimenten!
En bovendien snel geladen. Ga zo door.
Arne

De nieuwe shirts zitten
prima en zien er mooi uit,
maar je transpireert er ontzettend in. Op z’n Beek en
Donks gezegd; Zwijte as
nun otter doeder in.
Toon S. houdoe
Hallo allemaal
Wij willen BC Mixed en
de begeleiders bedanken
voor de leuke jeugddag!!
Gr. Bas & Lieke

Vraag: Hoe kom je op de
Kalender van wat er allemaal te doen is dit jaar?
Antwoordt: Helemaal bovenin op de website staan
de links “Home”, “Kalender”, “Algemeen” en “Contact”. De kalender bevat
alle activiteiten. We zijn er
nog mee bezig om dit overzichtelijker te maken. Voor
nu kun je met de knoppen
<< en >> bladeren tussen
de maanden. De lijstjes
laten dan de activiteiten in
die maand zien.
Anja / Harrie

Mijn complimenten voor
alweer een geweldige uit-
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Seniorencompetitie
Mixed 1 stevig op derde plaats topklasse
Na de 6-2 overwinning op
Smashing Bruang, stond
op 19 januari de wedstrijd
tegen Con Brio 3 op het
programma. Inge was nog
niet fit, dus moest er weer
een invalster gezocht worden. Deze keer werd Pleunie Verbon, uit Mixed 2,
bereid gevonden om de
drie partijen in de topklasse te spelen.
Con Brio 3 staat in de ranglijst net boven rode lantaarndrager
Smashing
Bruang en heeft nog maar
een wedstrijd gewonnen,
op papier dus een niet al te
sterke tegenstander.
De opening van Mixed was
goed, zowel Johnny met
Yvonne als René met Pleunie wonnen hun gemengddubbel. Ook het dames- en

Topklasse
Con Brio 1

7

7

0

0

14

51

5

Gemert 1

8

7

0

1

14

49

15

Mixed 1

8

5

1

2

11

38

26

Con Brio 2

7

3

1

3

7

25

31

BCV 1

7

2

1

4

5

22

34

BC Bakel 1

9

1

2

6

4

24

48

Con Brio 3

7

1

1

5

3

17

39

Sm Bruang 1

7

1

0

6

2

14

42

herendubbel werd een gemakkelijke
overwinning
voor Mixed 1.
Johnny kreeg het even
moeilijk tegen Arthur Martens, die de eerste set won,
maar Johnny herstelde
zich keurig en met 21-9 en
21-16 trok hij de partij naar
zich toe. Ook Yvonne had
drie sets nodig maar ze

won wel weer haar single.
Voor Stan werd het een
simpele 21-12 en 21-18
overwinning op Ludi van
Rixtel.
De grootste overwinning
van de avond kwam op
naam van de invalster
Pleunie, die de eerste set
van haar single won met
21-3. De tweede set eindigde in 21-14 en Mixed
behaalde een ruime 8-0
overwinning op Con Brio 3.
Even als Ellen Minten deed
tegen Con Brio 2 won ook
Pleunie Verbon drie partijen als invaller, nu tegen
Con Brio 3.
Op 10 februari kreeg Mixed
1 Bakel 1 op bezoek en
Mixed 1 was weer compleet, deze keer geen invallers.
In Bakel speelt oud Mixed

14

lid Jorg Kerkhof en Bakel
heeft zich dit seizoen versterkt met Remco Kops en
hij zorgde toch voor wat
problemen onder meer
voor het gemengddubbelkoppel Yvonne en Johnny,
die de eerste set met 21-18
verloren. Zij hebben nog

geen enkel gemengddubbel verloren en dat gebeurde ook deze keer niet.
De tweede en derde set
werden gewonnen.
René en Inge wonnen hun
gemengddubbelpartij
in
twee sets.

Programma van Mixed 1:
do 03-03-2011
do 17-03-2011
do 31-03-2011
do 07-04-2011
do 21-04-2011
wo 27-04-2011

Sm Bruang 1 Mixed 1
Mixed 1
Mixed 1
Mixed 1
Mixed 1
-

Mixed 1
Con Brio 3
Con Brio 1
Con Brio 2
BCV 1
Gemert 1

Het herendubbel van Stan
met René tegen Jorg Kerkhof en Ron van Gog voor
Bakel, werd een eenvoudige tweesetter in het voordeel van Mixed. Het damesdubbel ging wel verloren, maar Mixed had na de
dubbels 3-1 op het scorebord staan.
Daisy Martens maakte het
Yvonne toch weer moeilijk
in de eerste set, maar ook
nu trok Yvonne de partij
naar zich toe. Stan had in
zijn single weinig moeite
met Jorg, maar ook Bakel
won twee singles. Dat
bracht de eindstand op 5-3
in het voordeel van Mixed
1, dat zich steeds vaster
op de derde plaats nestelt.
Er moeten nog zes wedstrijden gespeeld worden,
daarbij ook tegen de titelkandidaten Con Brio 1 en
Gemert 1.
De derde plaats op de
ranglijst moet te halen zijn
voor Mixed 1, meer zit er
dit seizoen helaas weer
niet in. Ook in het jubileumjaar wordt Mixed geen
HBB kampioen.

Kijk jij regelmatig op de verenigingswebsite?

www.bcmixed.nl
Heb je opmerkingen of ideeën, laat het ons weten
15

Mixed 2 in de finalepoule hoofdklasse.
zoals Ruud van Kilsdonk
na afloop zei: “een avond
dat helemaal niks lukte”.

Mixed 2 was erg vriendelijk
voor Ganzeveer 1, maar
dat was niet voldoende
voor Ganzeveer om zich te
kunnen plaatsten in de
kampioenspoule. Zij mogen in de degradatiepoule
gaan strijden voor klassebehoud.

In de andere poule van de
hoofdklasse is Gemert met
12 punten uit 6 wedstrijden
heer en meester, dus in de
kampioenspoule de concurrent van Mixed 2 in de
race om het kampioenschap.

Het oud-jeugdteam van
Ganzeveer, versterkt met
Oscar Martens van Con
Brio, maakte het Mixed 2
toch behoorlijk lastig, zowel bij de dubbels als bij de
enkelspelen werden de
punten verdeeld.

BCV staat op de tweede
plaats, boven Mierlo 1, dat
5 punten uit 6 wedstrijden
heeft, met een score van
21 voor en 27 tegen.
Mierlo moet nog tegen Gemert, gunstig voor Phoenix, dat aan één punt genoeg heeft om zeker te zijn
van een plaats in de finale
poule.
Mixed is al zeker van deze
plaats, want ook al zou er
verloren worden van Phoenix, wat niet te verwachten
is, dan nog staat Mixed 2
boven Fair Play 1.

Bij Mixed was de winst in
het gemengddubbel voor
Maridy Daems en Ton
Slaets, Harrie v d Vegt en
Ton Slaets hadden in het
herendubbel wel drie sets
nodig, maar de beslissende set werd met 21-14 gewonnen. De dames, Pleunie en Maridy, wonnen hun
singles, maar de heren
haalden het niet. Het was,

Standenlijst hoofdklasse
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Mixed 2

7

3

3

1

9

33

23

Fair Play 1

8

2

5

1

9

33

31

Phoenix 1

6

3

2

1

8

28

20

Ganzeveer 1

7

1

3

3

5

26

30

Brabantia 1

8

1

3

4

5

24

40

Ruud van Kilsdonk, hoogste score in Mixed 2
De kampioenspoule zou
kunnen bestaan uit:
Gemert 2
Mixed 2
BCV 2
Fair Play 1
Phoenix 1
Er worden vier wedstrijden
gespeeld en het team dat
uit deze wedstrijden de
meeste punten haalt mag
zich kampioen van de
hoofdklasse noemen.
In tegenstelling tot vroeger
worden de punten, gehaald
in de poule, niet meer meegenomen naar de kampioenspoule.
Programma:
wo 23-02-2011
Phoenix 1- Mixed 2

Het kan raar lopen met een team.

Het BCAB Toernooi

Het Toernooi is op zondag
17 April in de Sporthal
De Mortel ,Savoiepad te
Eindhoven (wijk de Achtse
Barrier) duurt van 09.00
tot 18.00 uur
wordt gespeeld in damesheren- en gemengd dubbels, zonder uitvallen,
.
Niveau 4 Recre.en 4e kl. HBB
Niveau 3 3e Klasse HBB
Niveau 2 2e Klasse HBB
Niveau 1 1e en overg. kl. HBB

Als we in de Minimiks van november 2010 kijken
zien we dat Mixed 5 na drie wedstrijden op de onderste plaats van de ranglijst stond. Het team werd
eigenlijk al afgeschreven en zou wel degraderen.
Nu, enkele maanden later zien we dat Mixed 5 de
laatste plaats heeft geruild voor de tweede plaats op
de ranglijst. Niet alleen dat, Mixed 5 staat puntgelijk
met koploper Never Down 1, slechts één partij minder gewonnen dan het team uit Helmond en nu weer
alle kans op een kampioenschap.
Mixed 3 en Mixed 4 hebben
deze maand geen wedstrijden gespeeld. Mixed 5 kende, met verlies in de eerste
en derde en gelijkspel in
de tweede wedstrijd geen
al te beste competitiestart.
Daarna ging het toch een
stuk beter. Achtereenvolgens werd er vier keer gewonnen, waardoor Mixed 5
met 9 punten uit 7 wedstrijden de koppositie deelt met
Never Down 1, dat slechts
één partij meer gewonnen
heeft dan Mixed 5. De verschillen in deze klasse zijn
klein, er zijn nog steeds vijf
kandidaten voor het kampioenschap.
Op 27 januari werd de
wedstrijd tegen Gemert 4
gespeeld, een wedstrijd die
uiteindelijk met 5-3 werd
gewonnen. De winst kwam
uit het gemengddubbel
van Ruud Rooijakkers en
Yvonne Lahaije en uit het
damesdubbel van Wendy
Verbrugge en Karlijn Lahaije. De andere dubbels gin-

gen, in drie sets naar Gemert. Toen drie van de vier
singles werden gewonnen
was de buit binnen en
kwam Mixed 5 op gelijke
hoogte met Never Down 1,
dat zelf met 7-1 van SRH
won. Never Down kwam
tegen Gemert niet verder
dan een gelijkspel.
Het heeft er alle schijn van
dat pas op 24 april de beslissing van deze competitie zal vallen, in de laatste
wedstrijd van het seizoen
speelt Mixed 5 tegen Never Down 1

Zij verzorgen een lunch
met een gratis kop soep
en een broodje Kroket ,
Inschrijfgeld is € 6,00 voor
een en € 10,00 voor twee
onderdelen.
Sluitings datum is 18
maart,
Voor meer informatie of
opgave voor deelname:
ja.beekmans@hotmail.
com
Anja Beekmans

Tweede kl.
Never Down 1
Mixed 5
Heiakker 1
SRH 2
Gemert 4
BCAB 3
Con Brio 7
programma

7
7
7
7
7
7
6

do 24-02-2011
do 03-03-2011
do 17-03-2011
do 31-03-2011
do 21-04-2011

Mixed 5
SRH 2
Mixed 5
Mixed 5
N. Down 1

4
4
2
3
2
1
0

1
1
4
2
3
2
3

9
9
8
8
7
4
3

2
2
1
2
2
4
3
-

34
33
30
29
30
17
19

22
23
26
27
26
39
29

BCAB 3
Mixed 5
Heiakker 1
Con Brio 7
Mixed 5
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Met 5-3 gewonnen van Phoenix 4

Mixed 6 weg van de laatste plaats.
Twee gelijke spelen hadden ze al, op 9 februari
kwam daar de eerste overwinning bij en daarmee laat
Mixed 6 die gehate laatste
plaats over aan Phoenix 4.
Er is zelfs kans om nog een
plaats te stijgen op de
rang-lijst als men ook van
Con Brio 10 zou winnen.
Dat is zonder meer mogelijk, in de eerste ontmoeting
werd er gelijk gespeeld,
maar daar moest Anja
Beekmans in een kansrijke

Riky van Maaren, invalster
in Mixed 7
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Hanevoet 7
Ganzeveer 4
BC 85 2
Con Brio 10
Mixed 6
Phoenix 4

5
5
6
6
6
6

5
3
3
1
1
1

positie opgeven en dat
leverde voor Con Brio een
punt op.
Anja Beekmans is nog
steeds niet herstelt van die
blessure en tegen Phoenix
4 was oud-teamgenoot
Riky van Maaren op geroepen. Voor het
eerste ook Tonny
Snijders in het team
en met Tine van
Lieshout werd het
gemengddubbel
gewonnen.
Dat deden ook Jan
van Hees en Betsie
van Hoof, net als
het andere gemengddubbel
in
drie sets, maar de
winst was binnen.
Het
herendubbel
van Tonny en Gert
ging erg gemakkelijk, maar het
damesdubbel werd
het eerste punt voor
Phoenix. De dames
van Phoenix waren
gewoon te sterk
voor de dames van
Mixed, dat bleek ook wel in
de enkelspelen, maar dank

0
1
0
2
2
1

0
1
3
3
3
4

10
7
6
4
4
3

40
23
20
19
18
16

0
17
28
29
30
32

Anja Beekmans, nog
steeds geblesseerd.
zij de winst in de gemengddubbels was de 53 winst binnen.
De volgende tegenstander
is Hanevoet, een team dat
in de tweede klasse geen
slecht figuur zou slaan en
absoluut niets te zoeken
heeft in de derde klasse.
Voor Mixed 6 ongetwijfeld
een maatje te groot. Dan
komt Ganzeveer en de
vorige ontmoeting eindigde in 3-5.
Met een beetje meer geluk moet daar een gelijkspel gehaald kunnen worden.

Kampioenskansen Mixed 7 kleiner
Never Down had geluk gehad in de eerste wedstrijd
van het seizoen, toen Toon
Slaets in de eerste partij
van de avond geblesseerd
raakte en niet meer verder
kon. Dat betekende een
verlies van zeker drie punten, waardoor Never Down
met 5-3 kon winnen. Never
Down was dus gewaarschuwd en in de return tegen Mixed kwam het team
uit Helmond met hun sterkste opstelling. Voor Mixed 7
net iets te veel, alleen het
gemengddubbel van Yvonne de Jong en Peter van
Leuken werd gewonnen en
Peter won zijn single.
Toon Slaets was op wintersport, dus er werd maar
met twee heren gespeeld.
Toch was de uitslag iets
geflatteerd, want liefst vijf
keer was een driesetter
nodig, waarvan er vier eindigden in het voordeel van
Never Down.
Mixed zakt naar een gedeelde derde plaats (Mierlo
heeft evenveel punten) en
het gat met de koploper is
nu wel erg groot geworden. Van de andere kant er
moeten nog zes wedstrijden gespeeld worden en
ook Never Down heeft al
een wedstrijd verloren (met
6-2 van Mierlo), er is dus
nog alles mogelijk..

Never Down 2
Gemert 6
Mierlo 4
Mixed 7
BC Bakel 7
Heiakker 2
Brabantia 4

9
9
8
8
9
9
8

8
6
4
5
3
3
1

0
0
3
1
2
2
0

1
3
1
2
4
4
7

16
12
11
11
8
8
2

49
45
36
36
37
36
21

23
27
28
28
35
36
43

Programma
wo 16-02-2011

Mixed 7

-

Gemert 6

wo 02-03-2011

Mixed 7

-

BC Bakel 7

do 31-03-2011

Mixed 7

-

Mierlo 4

wo 06-04-2011

Mixed 7

-

Ganzeveer 7

Annie Boetzkes en Angela van Gelder uit Mixed 7
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Stand seniorencompetitie
Topklasse

Tweede kl.

Con Brio 1
Gemert 1
Mixed 1
Con Brio 2
BCV 1
BC Bakel 1
Con Brio 3
Sm Bruang 1

7
8
7
7
7
8
7
7

7
7
4
3
2
1
1
1

0
0
1
1
1
2
1
0

0
1
2
3
4
5
5
6

14
14
9
7
5
4
3
2

Hoofdklasse
Mixed 2
Fair Play 1
Phoenix 1
Ganzeveer 1
Brabantia 1

7
8
6
7
8

3
2
3
1
1

3
5
2
3
3

1
1
1
3
4

9
9
8
5
5

Overgangklas.
BCAB 1
Con Brio 5
Brabantia 2
Phoenix 2
Mixed 3
Ganzeveer 2

6
6
6
6
5
7

5
4
3
2
0
0

1
0
1
2
2
2

0
2
2
2
3
5

11
8
7
6
2
2

Eerste klasse
Mixed 4
Hanevoet 3
Hanevoet 4
Boemerang 1
Eindhoven 1
Con Brio 6

5
6
6
5
5
5

5
4
2
1
1
0

0
1
1
2
1
1

0
1
3
2
3
4

10
9
5
4
3
1

Bron: Website HBB
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N. Down 1
Mixed 5
Heiakker 1
SRH 2
Gemert 4
BCAB 3
Con Brio 7

7
7
7
7
7
7
6

4
4
2
3
2
1
0

1
1
4
2
3
2
3

2
2
1
2
2
4
3

9
9
8
8
7
4
3

Hanevoet 7
Ganzeveer 4
BC 85 2
Con Brio 10
Mixed 6
Phoenix 4

5
5
6
6
6
6

5
3
3
1
1
1

0
1
0
2
2
1

0
1
3
3
3
4

10
7
6
4
4
3

Vierde kl.
N. Down 2
Gemert 6
Mierlo 4
Mixed 7
BC Bakel 7
Heiakker 2
Brabantia 4

9
9
8
8
9
9
8

8
6
4
5
3
3
1

0
0
3
1
2
2
0

1
3
1
2
4
4
7

16
12
11
11
8
8
2

Derde kl.

Top-Tien beste competitiespelers
Gem.dub
Ilse Lahaije

2

1

Angela van Gelder

0

Marlie Fransen

3

Yvonne Lahaije

dubb

enkel

totaal

50,0

2

2

100

4

4

100

8

7

87,5

0

0,0

6

5

83,3

6

5

83,3

12

10

83,3

3

100

2

1

50,0

1

1

100

6

5

83,3

7

3

42,9

5

5

100

7

6

85,7

19

14

73,7

Marieke van Berlo

3

2

66,7

3

2

66,7

5

4

80,0

11

8

72,7

Yvonne de Jong

8

8

100

8

4

50,0

8

4

50,0

24 16

66,7

Sabitri Heesakkers

5

2

40,0

5

4

80,0

1

1

100

11

7

63,6

Maridy Daems

7

3

42,9

1

0

0,0

7

6

85,7

15

9

60,0

Wendy Verbrugge

5

3

60,0

5

4

80,0

2

0

0,0

12

7

58,3

Anita de Jong

8

4

50,0

8

6

75,0

2

0

0,0

18

10

55,6

Wouter v Haperen

0

0

0,0

3

3

100

4

3

75,0

7

6

85,7

Jan de Jong

5

3

60,0

2

2

100

5

5

100

12

10

83,3

Ruud v Kilsdonk

7

5

71,4

0

0

0,0

7

6

85,7

14

11

78,6

Martijn van Oeffel

3

3

100

6

4

66,7

7

5

71,4

16

12

75,0

Peter van Leuken

2

2

100

7

4

57,1

7

6

85,7

16

12

75,0

René Schepers

5

4

80,0

5

4

80,0

1

0

0,0

11

8

72,7

Ruud Rooijakkers

4

3

75,0

5

3

60,0

1

1

100

10

7

70,0

Stan v d Heijden

2

0

0,0

7

5

71,4

7

6

85,7

16

11

68,8

Remy Wieland

5

2

40,0

5

5

100

1

0

0,0

11

7

63,6

Johnny Muller

8

8

100

3

1

33,3

8

3

37,5

19

12

63,2

Angela van Gelder en Ruud van
Kilsdonk zijn hun kopposities kwijt
geraakt. Beiden verloren in de laatste
wedstrijd hun partijen. Ilse Lahaije
heeft in de afgelopen maand niet
gespeeld, maar neemt nu wel de
eerste plaats over. Bij de heren
neemt Wouter van Haperen, ook
zonder zelf gespeeld te hebben, de
eerste plaats over.

René Schepers heeft achter elkaar
zes partijen gewonnen en dat
brengt hem in een keer naar de
zesde plaats, dat ten koste van
Harrie v d Vegt die nu net buiten de
top-tien valt. Maridy Daems is
nieuw in de top-tien bij de dames,
dat ten koste van Monika Slaets.
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Score volgens de HBB
Ilse Lahaije
Angela v Gelder
Marlie Fransen
Yvonne Lahaije
Marieke van Berlo
Yvonne de Jong
Sabitri Heesakkers
Maridy Daems
Wendy Verbrugge
Anita de Jong

E
G
D
E
E
A
D
B
F
H

8
12
6
19
11
21
11
15
12
18

7
10
5
14
8
14
7
9
7
10

88%
83%
83%
74%
73%
67%
64%
60%
58%
56%

77%
83%
80%
73%
70%
65%
63%
52%
58%
55%

Wouter v Haperen
Jan de Jong
Ruud v Kilsdonk
Martijn van Oeffel
Peter van Leuken
Ruud Rooijakkers
Rene Schepers
Johnny Muller
Stan v d Heijden
Remy Wieland

E
E
B
E
G
E
A
A
A
E

7
12
14
16
16
10
9
17
14
11

6
10
11
12
12
7
6
11
9
7

86%
83%
79%
75%
75%
70%
67%
65%
64%
64%

77%
83%
70%
75%
75%
68%
66%
63%
57%
63%

De eerste kolom achter de naam geeft de classificatie
aan. Dat zijn een A-of B-classificatie voor de topklasse
en een G of H classificatie voor de vierde klasse. De
overigen natuurlijk daartussen.
De volgende kolom is het aantal gespeelde partijen,
daarnaast het aantal gewonnen partijen.
De eerste kolom met het percentage is het werkelijk
gescoorde percentage en dat zou gelijk moeten zijn
aan de top-tien.
De laatste kolom is de score voor de classificatie, daar
krijgt een speler of speelster maar 80% als ze een
single wint als tweede dame of heer.
Is de score uiteindelijk hoger dan 50% dan kan het zijn
dat die speler het volgende seizoen een hogere classificatie krijgt. Speelt men in de topklasse, had men een
A-classificatie en scoort men minder dan 50% dat krijgt
men voor het volgende seizoen een B-classificatie,
Speelt men in de vierde klasse met een H-classificatie
en men scoort meer dan 50% dan wordt dat een Gclassificatie,
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Azoren
Een reisverhaal in acht delen
door Rien van Kessel

De meeste mensen kennen de Azoren van het weerpraatje
op de televisie. De Azoren vormen een eilandengroep en
zijn gelegen op een heel bijzondere plek, namelijk midden
in de Atlantische Oceaan. De eilanden, allemaal van vulkanische oorsprong, behoren tot Portugal maar liggen hier
zo’n 1200 km van vandaan. Deze prachtig gelegen eilandengroep bestaat uit negen bewoonde eilanden waarvan ik
er vijf ga bezoeken op deze reis.
6 juli - 1e reisdag
Ik wordt om 08.40u door
mijn taxibusje opgehaald
en ondanks een file van 7
km kom ik om 10.45u aan
op Schiphol. Inchecken
gaat snel en ik krijg twee
instapkaarten en mijn bagage wordt doorgelabeld.
Bij de veiligheids check
moet ik mijn flesje water en
doucheschuim achterlaten,
was ik vergeten er uit te halen. Ik ga koffiedrinken en
in een winkel ga ik nieuwe
doucheschuim kopen en
dan naar gate B27 waar het
vliegtuig van de Portugese
maatschappij TAP al staat
te wachten. We vertrekken
om half 1 en ik tref al enkele
reisgenoten in het vliegtuig.
We vliegen in 3 uur naar
Lissabon en zet daar de tijd
1 uur terug.
Het is warm op het vliegveld en we worden met
shuttlebussen naar de aankomsthal gebracht. En dat
is nog best een stuk rijden.

Daar moeten we wachten
tot 18.00u waarna we weer
met bussen naar terminal 2
worden gebracht waar we
wachten op het vertrek naar
de Azoren.
In zo’n 2 uur vliegen we met
de SATA International (een
dochter van TAP) naar ons
eerste eiland São Miguel en
landen op Ponta Delgada,
onze eerste overnachtingsplaats. Ook hier zetten we
onze klok een uur terug, het
is 20.15 uur.

De bevolking van de Azoren is onregelmatig verdeeld over de eilanden.
De meerderheid van de
mensen leeft in São Miguel
(53%, 145.000 inwoners),
gevolgd door Terceira
(24%). São Miguel is ook
het grootste 90 km lang en
8 km tot 15 km breed. Ter
vergelijking; Texel is 20km

lang en 8 km breed. São
Miguel wordt het groene
eiland genoemd. In onze
overnachtingsplaats Ponta
Delgada is het iets frisser
dan in Lissabon en dat is
wel aangenaam.
Een korte busrit brengt
ons naar ons hotel ‘Vila
Nova’ waar we inchecken
en een briefing krijgen van
onze reisleidster Joyce. Ze
straalt uit of ze hier al jaren komt, maar ook zij is er
voor het eerst. We gaan
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een kleinigheidje eten, kopen water, buurten nog wat
en zo is het al snel middernacht. Tijd om mijn bed op
te zoeken want het was
een lange reisdag.
7 juli - 2e reisdag
Om 07.00u opgestaan,
redelijk geslapen, het is
helemaal bewolkt. Het
ontbijtbuffet in het hotel is
prima, met ei, kaas, yoghurt ed. Alleen de koffie, in
grote soepkoppen, is niet
te drinken.
We lopen naar de dichtstbijzijnde supermarkt en ik
koop een fles water (1,5l
voor € 0,55). Terug op mijn
kamer pak ik mijn rugzak in
voor de eerste wandeling.
Maar wat neem je mee,
het weer op de Azoren is
erg wisselend en kan zelfs
per uur veranderen. En alles wat je meeneemt moet
je op je rug dragen. Om
09.15u ontmoeten we el-
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kaar bij de receptie. Ons
groepje bestaat uit 16 reisdeelnemers en de reisleidster die de routebeschrijving heeft.
We vertrekken om half 10
met de bus en rijden door
een mooi groen en heuvelachtig landschap. Onze
eerste stop is bij een kerk
hoog op een heuvel (Nossa
Senhora de Paz) die je over
oneindig veel trappen kunt
bereiken. Het is een flinke

klim maar dan heb je
ook iets, namelijk een
prachtig uitzicht over
de zee en de stad Vila
Franca.
De temperatuur loopt
flink op en de broekspijpen kunnen afgeritst
worden. Het valt op dat
er overal op het eiland
hortensia’s staat in
veelal blauwe kleur en
agaphantus in wit en
blauw. We rijden verder
naar een meer waar
onze wandeling naar
Furnas begint, het is
half 12. Een van de reisgenoten heeft een gps
apparaatje bij waarmee
hij de tocht registreert.
Na de rondreis heeft hij
deze gegevens doorgestuurd naar ons.
Deze wandeltocht heeft
4.30u geduurd en we
hebben 130m gestegen
en 200m gedaald.. De
tocht loopt over goed
begaanbare vlakke paden door een

bosrijk gebied.
Op enkele plaatsten liggen
omgewaaide bomen over
het pad en is het een hele
kunst om door de boomkruinen heen te klauteren.
Op ongeveer de helft van
het meer komen we in een
geothermisch gebied met
gekleurde heetwaterbronnen en modderpotten. Hier
wordt door plaatselijke restaurantjes eten in potten
gekookt in de hete grond.
We lopen verder en komen uiteindelijk aan in het
plaatsje Furnas waar we 2
uur doorbrengen. Ik ga hier
de Terra Nostra Garden
bekijken, een botanische
tuin met prachtige bomen,
tropische planten en een
heetwater ‘vijver’ waar in
gezwommen kan worden.
In het restaurant van een
op het terrein gelegen ho-

tel eten we wat. Het is een
prachtig oud gebouw met
een inrichting die uit de jaren
30 lijkt te komen. Vergane
glorie maar leuk om te zien.
Na de tuin lopen we nog
door borrelende de modder
en gekleurde geisers. Door
een erg mooi landschap
rijden we naar een theefabriekje dat verscholen ligt in
de bergen. We krijgen een
filmpje te zien over het bedrijf en mogen daarna thee
proeven. De uitzichten over
de theeplantage zijn schitterend. Het is zeven uur als
we terug zijn in ons hotel.
Snel douchen, dagboekje
bijwerken, uitrusten, accu
van de camera opladen
enz. enz.
Onze reisleidster heeft een
culinaire achtergrond en die
passie wil ze met ons delen
door ons uit te nodigen te
gaan eten bij een door haar

uitgezocht
restaurantje.
We verzamelen ons om
19.45u en gaan lopend
naar het restaurant waar
we horen dat Spanje van
Duitsland heeft gewonnen
en Nederland dus tegen
Spanje de finale wedstrijd
WK voetbal mag spelen.
Ik bestel zwaardvis met
een sausje, waarbij gekookte aardappelen in schil
en rauwkost. Samen met
een biertje en de fooi ben
ik €18,00 kwijt. Een biertje
‘Especial’ kost €1,50, dat is
dus niet echt duur. Als we
‘s avonds naar ons hotel
teruglopen is het nog een
heerlijke temperatuur. Het
was een mooie wandeldag
maar ben nu toch wel erg
moe.
wordt vervolgd.
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bespannen, reparatie
en verkoop van rackets
Theo de Jong
de Hazelaar 23
5741 DR Beek en Donk
0492 461997
06-39569703
t.jong26@chello.nl

tekst: Theo de Jong

Internationale Topsport
is slechts voor weinige
sporters weggelegd.
Sporters zien vaak niet
duidelijk hoeveel energie ze moeten steken in
het trainen om ooit die
top te kunnen halen.
Vele factoren bepalen
of je de top haalt. Veel
van die factoren kun je
niet beïnvloeden (trainers, ouders, weersomstandigheden, ongeluk,
e.d.), maar een aantal
factoren kun je ook wel
beïnvloeden.
De belangrijkste factor is het vinden van de
optimale balans tussen
training en rust.
In Nederland is het voor
veel badmintonners niet
eenvoudig om voldoende trainingsbelasting te
krijgen. En als je al voldoende belasting krijgt,
heb je vaak nog te ma26

Internationale Topsport
in de gaten houdt.
Zorg daarnaast voor
voldoende trainingsuren
(in en buiten de zaal),
indien dat niet voor je
geregeld wordt.
Training die je bijvoorbeeld prima zelf kunt
uitvoeren zijn de fysieke
trainingen aan de hand
van een programma van
je trainer.
ken met meerdere trainers, en wordt het lastig
om de belasting van de
verschillende trainingen
op elkaar af te stemmen.
De tip luidt dan ook: wijs
als speler (badminton is
vooral een individuele
sport) indien nodig een
trainer aan die jouw programma bepaalt (indien
een bond of steunpunt
dat niet voor je doet) en

De ervaring leert dat veel
sporters wel genoeg talent hebben, maar een
gebrek aan wil en inzet om het talent om te
zetten in topprestaties
(“training is te vroeg”,
“trainer is niet goed”, “de
bond regelt niet”, “communicatie is niet goed”).
De klagers zijn meestal
de spelers die de top net
niet hebben gehaald of
gaan halen.

Hallo jongens en meisjes,
Na het geweldige circus komt het tweede programmapunt
van het jubileumjaar en dat is carnaval. Op pagina 34 staat
een verhaal over carnaval. We gaan er van uit dat iedereen
mee doet, hetzal een geweldig feest worden.
Dan hebben we een kampioen, Mixed 10 is het eerste team
van Mixed dat deze titel binnen haalt, we hopen dat er nog
meer volgen.
Verder in deze Minimiks een groot competitieverslag, met
foto’s en natuurlijk de lijst van de beste competitiespelers
en speelsters.
Veel leesplezier.
Tellen, spelen en wachten, zo gaat dat bij de jeugdcompetitie
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Pupillentean Mixed 10 kampioen
Ze hebben er even op moeten wachten, maar op
6 februari was het dan zo ver. Mixed 10 won met
8-0 van Con Brio 8 en het kampioenschap was
binnen.
Feest voor het team van
Monika en Ton Slaets,
een team dat alles met
8-0 of 7-1 heeft gewonnen. Daarbij hebben de
twee jongens van dat
team, Calvin Bots en
Max Wieland, geen enkele partij verloren. ook
dat is een knappe prestatie.

Anne van de Laar won
15 van de 16 partijen
die ze heeft gespeeld
en Anne Slaets won 20
van de 22 door haar gespeelde partijen.
Ook de jongste deelneemster, Robin deed
het boven verwachting
en haalde een score van

87 % en dat is voor iemand die voor het eerste seizoen competitie
speelt erg hoog.
Na afloop van de kampioenswedstrijd natuurlijk
de huldiging, die even
later in de kantine werd
voortgezet.
Ze hebben nog een huldiging te goed, op zondag 29 mei worden alle
kampioenen gehuldigd
door de HBB, in de Citysporthal in Helmond.

Het eerste kampioensteam
van dit jaar bij BC Mixed,
het pupillenteam Mixed 10.
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Jeugdcompetitie
A-klasse

B-klasse

In de veel te kleine A-klasse, met maar vijf teams,
die drie keer tegen elkaar
moeten spelen is Con Brio
1 ongetwijfeld titelkandidaat, die de beste papieren heeft. Gemert volgt
op twee punten en op de
derde plaats staat Mixed
1. Vervolgens Helden 1 en
onderaan staat Mixed 2.
Voor Mixed 2 is het gewoon
wat ervaring op doen, want
vermoedelijk verdwijnen de
vier teams die nu in de Aklasse spelen en heeft het
huidige Mixed 2 alle kans
om weer eens een HBB
jeugdkampioenschap binnen te halen.

Mixed 3 blijft het goed doen
in de B-klasse. Phoenix
1 is lijstaanvoerder, maar
ook zij hebben al een paar
punten laten liggen en de
achterstand van Mixed 3
op de koploper is slechts
vier punten, maar Mixed
heeft een wedstrijd minder
gespeeld.
Gewonnen werd er op 23
januari tegen BCV 1, het
werd 6 - 2 maar de inhaal
wedstrijd, die in de eigen
hal werd gespeeld tegen
Con Brio 2 eindigde in gelijkspel.
Daar zag het lange tijd
niet naar uit, want beide

Twee rondes zijn er gespeeld en op 20 februari
spelen Mixed 1 en Mixed
2 tegen elkaar. De eerste
keer werd het 4-4, maar de
tweede keer haalde Mixed
1 flink uit en werd het zelfs
7-1. Dus afwachten wat er
nu gaat gebeuren.
Mixed 2 heeft wel gewonnen van Helden 1, maar de
return ging verloren. Op 10
april speelt Mixed 2 voor de
derde keer tegen de Limburgers en dan wordt bepaald wie er op de laatste
plaats zal eindigen.
Iris van Leuken, Mixed 3

gemengddubbels en het
herendubbel ging verloren. De dames van Mixed
3 wonnen wel hun partijen,
maar Jeroen Lutterman
haalde het net niet.
Gelukkig wist Gijs Spierings, na een zinderende
driesetter, in de verlenging
zijn derde set en daarmee
dat ene punt binnen te halen.
De uitslag tegen Con Brio
is nog niet verwerkt in de
standenlijst, maar Mixed 3
gaat de tweede plaats van
BCV overnemen, wel met
evenveel punten, maar met
meer gewonnen sets.

C-klasse

Mixed 4 heeft tien wedstrijden gespeeld en staat met
negen punten op een keurige derde plaats. BCAB
heeft nog geen wedstrijd
verlorenen is al zo goed
als kampioen, want het
gat met de nummer 2,
Raaijmeppers 1 bedraagt
al vijf punten.
Op 30 januari verloor
Mixed 4 dan ook met ruime
cijfers van de lijstaanvoerder, BCAB 1. Het was Diek
Maas die de eer wist te redden. Tegen Gemert, waarvan de eerste keer nog met
7-1 werd gewonnen, werd
nu met 6-2 verloren. Het
team heeft nog maar een
heer omdat Joris Maas
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is gestopt. Tegen Gemert
wist Diek Maas met Janneke Iven wel het herendubbel te winnen, maar het
gemengddubbel ging verloren. Janneke Iven zorgde
voor het tweede punt door
haar single te winnen.

D-klasse

In de D-klasse staan Mixed
5 en Mixed 6 op plaats
2 en 3, maar ze moeten
hun meerdere erkennen
in Dommelen 1 dat alles
weet te winnen. De overige
teams van de D-klasse zijn
erg aan elkaar gewaagd
en dat maakt de competitie
toch leuk.
Op 30 januari hadden
beide teams niet echt hun
dag, Mixed 5 verloor van
het onderaanstaande Brabantia 1 en speelde gelijk
tegen Phoenix 1,een team

Daan Steegs, Mixed 5
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dat nu op de vierde plaats
staat.
Het zal voor Mixed 5 nog
moeilijk worden nu Stan
van Rixtel vermoedelijk
voor de rest van dit seizoen
vanwege een blessure niet
meer kan spelen.
Wij wensen hem vanaf
deze plaats van harte beterschap.
Mixed 6 deed het nog minder maar die kregen Dommelen als tegenstander,
daar is niet van te winnen,
Mixed wist wel de eer te
redden maar verloor wel
met 7-1 Het was Bas Fransen, die in die wedstrijd
zijn single wist te winnen.
Evenals Mixed 5 verloor
ook Mixed 6 van Phoenix
3, nu met 6-2.

F-klasse

In de F-klasse wist Mixed
7 al haar wedstrijden te
winnen, totdat Mierlo 2 op
hun weg kwam. Daar werden, vooral door verlies in
de enkelspelen, de punten
verdeeld. Dat is ook het
enige verliespunt en Mixed
7 is nu koploper met twee
punten voorsprong op Gemert 3.
Voor een kampioenschap
moet het team nog even
wachten, want er moeten
nog vier wedstrijden gespeeld worden, waaronder
tegen Gemert 3 en dan zal
de beslissing kunnen vallen.

In dezelfde klasse speelt
Mixed 8, maar dat team,
wat alleen uit meisjes bestaat, heeft meer moeite
met de tegenstanders en
doet haar best om in elk
geval BCV onder zich te
houden. Helaas werd het
op 23 januari twee keer
een 8-0 nederlaag. Mixed
8 speelde toen tegen
Mixed 7 en Con Brio 4. De
volgende wedstrijd is tegen Gemert 3 en dat ook
en probleem worden, maar
daarna tegen Ganzeveer 2
en daar kan van gewonnen
worden.

H-klasse

Mixed 9 staat nog op de
derde plaats van de ranglijst, maar dat kan beter
worden, want het team
heeft twee wedstrijden
minder gespeeld dan Bakel, dat nu op de tweede
plaats staat.
Brabatia 3 is te sterk voor
Mixed 9 en dat team zal
wel kampioen worden.
Op 30 januari speelde
Mixed 9 tegen Gemert 4 en
Mierlo 4, twee keer werd
er met 6-2 gewonnen.
De volgende wedstrijden
staan op 27 maart op het
programma, Brabantia en
Bakel zijn dan de tegenstanders. Winnen van Brabantia zal niet mee vallen,
maar tegen bakel moeten
de punten te pakken zijn.

Top-Tien beste competitiespelers en -speelsters
Gem.dubb

dubbel

enkel

Anke van Dijk
Anne v d Laar
Anne Slaets
Marieke Lutterman
Lieke Schepers
Robin Slaets
Kim Steegs
Iris van Leuken
Sanne v Lieshout
Lieke Fransen

5
3
9
2
3
8
4
3
3
3

5
3
9
2
3
8
4
2
2
3

100
100
100
100
100
100
75,0
66,7
66,7
100

4
6
7
5
3
7
2
5
3
3

4
5
7
4
2
6
2
4
3
2

100
83,3
100
80,0
66,7
85,7
100
80
100
66,7

7
7
6
3
3
7
5
6
3
3

Calvin Bots
Max Wieland
Nol Spierings
Michael Hollanders
Sjoerd v Erp
Bas v Lieshout
Juriën Hendriks
Rick vd Elzen
Diek Maas
Bas Fransen

10
10
7
3
7
8
5
4
6
8

10
10
7
3
5
4
4
2
2
3

100
100
100
100
71,4
50,0
80,0
50,0
33,3
37,5

10
10
7
4
7
8
4
4
6
8

10
10
6
2
6
5
3
3
4
5

100
100
85,7
50,0
85,7
62,5
75,0
75,0
66,7
62,5

10
10
7
5
7
8
3
4
6
8

7
7
4
3
3
5
4
5
2
2
10
10
6
4
4
6
0
2
4
5

100
100
66,7
100
100
71,4
80
83,3
66,7
66,7
100
100
85,7
80,0
57,1
75,0
0,0
50,0
66,7
62,5

totaal
16
16
22
10
9
22
11
14
9
9
30
30
21
12
21
24
12
12
18
24

16
15
20
9
8
19
9
11
7
7
30
30
19
9
15
15
7
7
10
13

100
93,8
90,9
90,0
88,9
86,4
81,8
78,6
77,8
77,8
100
100
90,5
75,0
71,4
62,5
58,3
58,3
55,6
54,2

Mixed 11, het jongste team van BC Mixed heeft
even op de tweede plaats gestaan, maar moest
deze overlaten aan Con Brio 8. Wel staat Mixed
11 keurig boven Mierlo 5,
Op 3 april speelt Mixed 11 haar laatste wedstrijden en als alles mee zit en Mixed 11 wint welvan
Con Brio 8, dan klimt het team toch naar de
tweede plaats van de pupillenklasse.
Mixed 11 heeft drie keer gewonnen in dit
seizoen,dat was een keer Con Brio 8 en twee
keer werd er gewonnen van Mierlo 5.
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jeugdcompetitie januari en februari 2011
Uitslagen jeugdcompetitie
23 januari Vekahal (ochtend)

C

Gemert 2

Mixed 4

0-8

A

Mixed 1

Helden 1

7-1

D

Brabantia 1

Mixed 5

5-3

A

Gemert 1

Mixed 2

5-3

D

Phoenix 3

Mixed 6

6-2

C

Mixed 4

Gemert 2

2-6

D

Mixed 5

Phoenix 3

4-4

C

Mixed 4

Raaijmepp. 1

2-6

D

Mixed 6

Dommelen 1

1-7

P

Mixed 10

Mixed 11

7-1

23 januari Vekahal (middag)
B

BCV’73 1

Mixed 3

4-4

P

Mierlo 5

Mixed 10

1-7

F

Mixed 8

Mixed 7

0-8

P

Con Brio 8

Mixed 11

5-3

F

Mixed 7

Ganzeveer 2

8-0

F

Con Brio 4

Mixed 8

8-0

30 januari Cityhal (ochtend)

6 februari Vekahal (ochtend)
A

Mixed 1

Gemert 1

3-5

A

Con Brio 1

Mixed 1

8-0

F

Mierlo 2

Mixed 7

4-4

A

Helden 1

Mixed 2

5-3

F

Mixed 7

Con Brio 4

8-0

H

Gemert 4

Mixed 9

2-6

6 februari Vekahal (middag)

H

Mierlo 4

Mixed 9

2-6

B

Con Brio 2

Mixed 3

4-4

30 januari Cityhal (middag)

P

Mierlo 5

Mixed 11

2-6

B

Mixed 3

BCV’73 1

6-2

P

Con Brio 8

Mixed 10

0-8

C

Mixed 4

BCAB 1

1-7

P

Mixed 11

Mixed 10

0-8

Programma jeugdcompetitie
20.02.2011

Mixed 1

Mixed 2

27.03.2011

Mixed 5

Mixed 6

20.02.2011

Mixed 1

Mixed 2

27.03.2011

Mixed 5

Brabantia 1

20.02.2011

Mixed 5

BCV ‘73 2

27.03.2011

Mixed 5

Mixed 6

20.02.2011

Dommelen 1

Mixed 5

27.03.2011

Mixed 6

Phoenix 3

20.02.2011

Mixed 6

Brabantia 1

27.03.2011

Gemert 3

Mixed 8

20.02.2011

BCV ‘73 2

Mixed 6

27.03.2011

Ganzeveer 2

Mixed 8

27.03.2011

Con Brio 1

Mixed 2

27.03.2011

Mixed 9

Brabantia 3

27.03.2011

Mixed 3

Phoenix 1

27.03.2011

Mixed 9

Bakel 2

27.03.2011

Phoenix 2

Mixed 4

27.03.2011

Raaijmepp. 1 Mixed 4
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Tussenstand jeugdcompetitie 2010-2011
Stand per 11 februari 2011
A-klasse

F-klasse

Con Brio 1
Gemert 1
Mixed 1
Helden 1
Mixed 2

8
8
8
8
8

7
6
2
2
1

1
1
1
0
1

0
1
5
6
6

15
13
5
4
3

B-klasse
Phoenix 1
BCV ‘73 1
Mixed 3
Con Brio 2
Ganzeveer 1
Bakel 1

7
7
6
6
7
7

5
3
2
2
2
1

1
2
3
2
2
0

1
2
1
2
3
6

11
8
7
6
6
2

C-klasse
BCAB 1
Raaijmepp.1
Mixed 4
Gemert 2
Phoenix 2

10
10
10
10
8

9
6
4
2
0

1
2
1
1
1

0
2
5
7
7

19
14
9
5
1

D-klasse
Dommelen 1
Mixed 5
Mixed 6
Phoenix 3
BCV ‘73 2
Brabantia 1

8
8
8
8
8
8

8
3
3
2
2
2

0
2
1
2
2
1

0
3
4
4
4
5

16
8
7
6
6
5

Mixed 7
Gemert 3
Con Brio 4
Mierlo 2
Ganzeveer2
Mixed 8
BCV ‘73 3

8
8
6
5
6
6
7

7
6
4
1
1
1
1

1
1
0
2
0
0
0

0
1
2
2
5
5
6

15
13
8
4
2
2
2

8
8
6
8
6
6
6

8
5
4
2
0
1
0

0
1
1
2
3
1
0

0
2
1
4
3
4
6

16
11
9
6
3
3
0

10
10
10
10

10
4
3
2

0
1
0
1

0
5
7
7

20
9
6
5

H-klasse
Brabantia 3
Bakel 2
Mixed 9
Mierlo 4
BCAB 4
Con Brio 7
Gemert 4
P-klasse
Mixed 10
Con Brio 8
Mixed 11
Mierlo 5

Bron:Website HBB:
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jeugd
carnaval
bij
BC MIXED
Op vrijdag 4 maart verkleed jeugdcarnaval
voor alle jeugdleden van BC Mixed.
De eerste groep begint
gewoon om half zeven
en iedereen wordt ook
om half zeven verwacht,
uiteraard verkleed, maar
wel met racket en op je
sportschoenen.
In de hal staan een aantal spelletjes opgesteld,
waarbij met shuttles gegooid en geslagen mag
worden, maar ook met

een bal.
Er worden groepen samengesteld op leeftijd,
dus de jongsten bij elkaar.
Misschien ben je wel
goed in “Jeu de Badminton” .
Weet je niet wat dat is,
doe mee met carnaval
en je weet het.

Voor de oudere jeugd
iets andere spelen,
waaronder een paar
recordpogingen, zoals,
wie kan de shuttle het
verst weg slaan, of wie
kan de shutlle het langs
omhoog slaan met het
racket.
Deze records zijn ooit
gemaakt en het record
van een shuttle weg
slaan staat op naam van
Arne v d Wijdeven.
Natuurlijk is er ook muziek, verzorgd door onze
eigen Stan v d Heijden.
En natuurlijk ben jij er
ook, tot 4 maart.

Zo ging het er 25 jaar geleden aan toe!
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Jeugdbegeleiding
Mixed

BC

Allerhande: Foto van de maand

Nol Spierings, Mixed 7
Foto Jowan Iven

Even lachen
Waarom gaat een dom
blondje op een tuinslang
staan? - Om plat water te
hebben.
Mijnheer de Vries moet
voor zijn werk een boottocht maken. Om niet misselijk te worden gaat hij
naar zijn huisarts om een
middeltje te halen. Deze
adviseert hem om vlak
voor vertrek een liter dikke
tomatensoep te eten.
“Helpt dat dan tegen zeeziekte?”, vraagt de Vries
verbaasd.
“Nee, dat niet, maar het
kleurt wel erg mooi in het
blauwe water”.
Een Belg tankt in Holland
bij een self-service station.
Hij gaat naar binnen om
te betalen, gaat naar buiten en komt direkt daarna
in paniek weer binnen.
“Alez”, zegt hij, “nu heb ik
mijne voiture gesloten en
de sleutels erop laten steken”. “Geen paniek”, zegt
de bediende, “dat gebeurt
wel vaker. U krijgt van mij
een schroevendraaier, een
doekje en een ijzerdraadje
mee. Met de schroevendraaier duwt u het raamrubber opzij, u doet het
doekje ertussen om niets
te beschadigen, en met
het ijzerdraadje hengelt u
het pinnetje van de deur
open”. De Belg is helemaal
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opgelucht en loopt weer
naar buiten. Vijf minuten
later komt een Hollander
binnen. “Wat ik nu toch heb
meegemaakt”, zegt hij verbaasd tegen de bediende.
“Nou, wat dan?” vraagt
deze. “Staat er buiten een
Belg met een ijzerdraadje
z’n deur open te hengelen!”
“En?” vraagt de bediende,
“Dat maken wij hier regelmatig mee!”. “Ja”, zegt de
Hollander, “maar toch niet
dat de vrouw in de auto zit
en roept: “Beetje naar links,
beetje naar rechts!”
Een Belg is op zoek naar
een Nederlandstalige versie van “Windows ME”.
Hij gaat computerzaak in
en computerzaak uit, maar
van “Ramen IKKE” hebben
ze nog nergens gehoord.”
Een Belg is met vakantie
in Schotland. Tijdens een
wandeling ontmoet hij een
schaapsherder met een
grote kudde schapen. De
Belg vraagt aan de herder: “Als ik raad uit hoeveel schapen jouw kudde
bestaat, mag ik er dan één
hebben?” “Ja hoor” zegt
de herder, waarop de Belg
zegt: “167 stuks”.
Dat is precies goed. De
Belg bedankt de herder,
zoekt een mooi exemplaar
uit, en loopt weg met het
dier over zijn schouder. De

herder rent achter de Belg
aan, en vraagt: “Als ik raad
uit welk land jij komt, mag
ik dan mijn hond terug?”
Een Belg spijkert zijn nieuwe vloer. Telkens als hij
een spijker pakt bekijkt hij
deze aandachtig en regelmatig gooit hij ze dan weg.
Een andere Belg vraagt
verbaasd wat dat voorstelt.
Volgens de eerste Belg zit
bij de meeste spijkers de
punt beneden en de kop
boven, maar er zijn ook afwijkers bij met de punt naar
boven. “Wat ben jij een ongelooflijke oen, zeg” meent
de tweede Belg, “die gooi
je toch niet weg? Die kun je
bewaren voor het plafond!”
“Waarom heeft een Belg
eelt achter zijn oren? Daar
krabt hij zich altijd als hij
iets niet begrijpt.”
Een Belg zegt tegen de
psychiater: “Ik heb gedaan
wat u zei. Ik ben 2 weken
op vakantie gegaan en ik
voel mij kiplekker”. “Dat is
mooi”, zegt de psychiater,
“maar wat doet u dan nog
hier?”. Zegt de Belg: “Ik
vraag mij nu af wanneer ik
eieren ga leggen!
Er zitten 2 bananen in bed,
zegt de ene tegen de andere: “He, ga eens recht
liggen.”

