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Medewerkers aan deze 
Minimiks:
Gert Lahaije, Ruud Fran-
sen, Ton Slaets, Jowan 
Iven, Theo de Jong, Inge 
van Griensven, Anja Beek-
mans, Marieke van Berlo, 
Geri Marinussen, Yvonne 
Lahaije e.a.  

De jubileumcommissie met 
Ton, Ruud, Wendy, Ruud, Mark 
en Claudia.



Bestuur BC Mixed
Voorz. Ruud Fransen
06-51178794
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 SL naar NSL:

Leden die zijn gestopt:
Evi v Someren

Dames Heren Jongens Meisjes Totaal
Jeugd 27 52 79
Senioren 42 59 101

NSL 10 13 23
Totaal: 52 72 27 52 203

Ledenbestand

Agenda 

Voor de complete clubkalender: zie de website (home-
page - kalender)
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Luuk Jonkers 
Luc Musters.

Laurens van Kilsdonk

4 maart: carnaval voor de jeugd
18/19 maart: nachttoernooi
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Van de redactie...
30 jaar geleden werd het eerste nummer van de Minimiks uitgegeven. 
Daarvoor heeft ’t Piepijzerke gefungeerd als clubblad bij Mixed, maar dat 
heeft helaas een kort leven gehad. Dat de Minimiks 30 jaren zou blijven 
bestaan, had niemand kunnen denken. Vele mensen hebben er aan 
meegewerkt en vele uurtjes zijn er aan besteedt om elke eerste vrijdag 
van de maand een clubblad in de sportzaal te hebben liggen. 
Ik heb zelf de eer om 30 jaar in de redactie te mogen zitten en te hebben 
meegewerkt aan de totstandkoming van vele, vele clubbladen. Maar ook 
Jan is er 30 jaar bij betrokken. Hij was als toenmalig voorzitter de initia-
tiefnemer voor het clubblad en heeft vooral in de beginperiode achter de 
schermen meegeholpen en later ook als vast redactielid. 
Dit jubileumclubblad is uitgegeven in de kaft zoals er die bij het tweede 
nummer uitzag. Het eerste nummer had nog geen naam, bij het tweede 
nummer was de Minimiks echt geboren. Jarenlang is de kleur rood van 
de kaft gebleven, daarna kwamen er andere, meestal pastelkleuren. De 
laatste jaren is het clubblad in een moderne witte kaft uitgegeven met 
een kleurenfoto erop.
Wij hebben als redactie besloten om er na het jubileumjaar mee te stop-
pen. In december 2011 zullen we de laatste Minimiks uitgeven. We gaan 
er nog een mooi en laatste Minimiks jaar van maken, maar het aftellen is 
voor ons begonnen.

Ook de vereniging heeft een jubileum te vieren, Mixed bestaat 50 jaar. 
Niet alleen staan er diverse jubileumactiviteiten op stapel, ook in het 
clubblad zullen we er aandacht aan besteden. In dit nummer wordt in 50 
stappen door de geschiedenis van Mixed gelopen en is er een verhaal 
geschreven over het eerste jaar van Mixed; 1961.

Ter gelegenheid van het jubileumjaar van Mixed is de website geheel 
vernieuwd. Over het hoe en wat vindt je ook een artikel in dit clubblad. 
Het is zeker de moeite waard om de website eens te bezoeken en geef je 
kunt je mening geven in het gastenboek. Kijk op www.bcmixed.nl

Allemaal veel leesplezier.
De redactie, 
Jan en Rien
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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.13 december  2010

Aanwezig: Ruud Fransen, voorzitter
                   Mascha Hoeks, penningmeester
                   Gert Lahaije, secretaris
                   Ton Slaets, bestuurslid
                   Anja Beekmans, bestuurslid

1.  Opening
Ruud  opent de vergade-
ring om 21.10 uur.

2. Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen:
•  Geboortekaartje Noortje 
v/d Eijnde.
• Brief van stichting welzijn 
betreffende kookclinics.
•  Formulier gemeente 
voor de jaarlijkse subsidie-
aanvraag.
Uitgegaan:
• Felicitatiekaart naar 
Noortje v/d Eijnde.
 

3. Notulen bestuursverga-
dering d.d. 18 November 
2010  
De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4. Financien
• Er zijn 69 jubileumshirts 
besteld bij Anja, 68 daar-
van zijn reeds betaald.
Totale kosten voor de club 
komen hiermee op 510 
euro, maar 10 euro
boven het budget.

5.  Ledenbestand
• Nieuw: Luuk Jonkers en 

Luc Musters.
• Gestopt: Evy van Some-
ren.
•Van spelend naar niet  
spelend lid: Laurens van 
Kilsdonk(wegens bles-
sure).

6. Sluiting
Ruud sluit de vergadering 
om 23.35 uur.

Gert Lahaije
Secretaris BC Mixed

Mixed bestaat in 2011  50 jaar
Opgericht door jonge 3 mannen van in de twintig, is Mixed na 50 jaar nog 
steeds springlevend. Een vereniging bestaande uit zo’n 200 leden, waar 
niet alleen competitie bij de HBB gespeeld kan worden. Mixed is ook een 
vereniging waar plaats is voor jeugd en recreanten. Gezelligheid speelt 
een grote rol bij onze vereniging. De vrijdag is dan ook ideaal om na het 
spelen nog even een glaasje te drinken of een praatje te maken in de kan-
tine. 

Het jubileum is de reden geweest om de oude vertrouwde website te ver-
nieuwen. 
Het doel van de website blijft gelijk; het promoten van de badmintonsport 
in het algemeen en bc.Mixed in het bijzonder en het ondersteunen van de 
verenigingsdoelstelling.
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Van de voorzitter...
Inmiddels is 2011 alweer van start gegaan en 
daarmee is ook ons 50-jarig jubileum een feit.
Op een geweldig bezochte nieuwjaarsreceptie 
hebben we tevens de start van het jubileum ge-
had. Met dank aan Hans Gerrits konden we de 
drankjes voor een heel schappelijke prijs afko-
pen en konden Riky, Betsie en Anja een heerlijk warm en koud buffet 
klaarmaken. Daarnaast heeft de BAC gezorgd voor de champagne 
en de jubileumcommissie voor taart. Ook de lancering van de ver-
nieuwde website heeft op deze receptie plaats gevonden.

Alle leden die niet aanwezig zijn geweest wens ik bij deze namens 
mijzelf en het bestuur alsnog:

Goede gezondheid, veel sportiviteit, veel plezier in 2011 !

Een week later was de opening van dit geweldige jaar voor de jeugd. 
Samen met Jos van circus Tadaa hebben onze jeugdleden en hun 
begeleiders een prachtige circusvoorstelling in elkaar gezet waar vele 
vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere aanwezigen van hebben 
kunnen genieten. Vooral het plezier en het enthousiasme van alle 
betrokkenen was prachtig om naar te kijken.

Indien deze twee activiteiten een voorbode zijn voor de rest van het 
jaar dan gaan we een fantastisch jubileumjaar tegemoet!
Schrijf dus alle data in je agenda dan zorgt de jubileumcommissie 
voor de rest.

Ruud Fransen
Voorzitter BC Mixed
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Bestuursmededelingen

Allemaal van 

harte proficiat!

Verjaardagen
 van de leden

2-jan Dena v d Berk
4-jan Marieke  Lutterman
7-jan Lauri de Greef
9-jan Marlie Fransen
12-jan Brady Bots
15-jan Eline Buijssen
17-jan Lisa van Vijfeijken
21-jan Margo v d Rijt
22-jan Karin Verstegen
29-jan Thea Kluytmans
29-jan Tiny Verbrugge
31-jan Pleun Lahaye
1-feb Hein van Vijfeijken
2-feb Tim Lahaije
2-feb Theo Verstegen
3-feb Maridy Daems
3-feb Maarten Maas
7-feb Ilona Snijders
10-feb Kim Steegs
11-feb Paul v d Vegt
18-feb Pleunie Verbon

HBB Kampioenschappen 
senioren  2010/2011
Op zondag 27 februari 2011 vinden de 
HBB Kampioenschappen plaats. We ver-
wachten dit jaar de grootste opkomst 
sinds jaren, schrijf je dus nu in!

•  Er wordt gespeeld in 4 klassen, dus 
altijd op eigen niveau
•  Je speelt gedurende de hele dag, dus 
niet lang stil zitten
•  Er wordt gespeeld in de onderdelen 
Dubbel en Enkel  (Geen GD!) 

 

BCV en BC Dommelen organiseren een 
jeugdtoernooi op zondag 13 februari in 
de Belleman te Dommelen.
Het toernooi begint om negen uur en de 
prijsuitreiking is om 18.00 uur.

Er kan worden gespeeld in de A-, B-, C- 
en pupillenklasse, in de onderdelen 
meisjes-, jongens- en gemengddubbel.

De kosten zijn €  4,50 voor één onder-
deel en € 8,-- voor twee onderdelen. 
Inschrijven tot 16 januari! 

De redactie wenst alle lezers;

Een gelukkig en voorspoedig 2011
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De avond begon zoals elke 
vrijdagavond in d’n Ekker 
met de training van de 
jongste jeugd. Natuurlijk 
wel de vele nieuwjaars-
wensen, het was per slot 
van rekening de eerste trai-
ning van het nieuwe jaar, 
maar er werd weer volop 
getraind. Wat op viel,  was 
het minder druk dan an-
ders,  het is nog vakantie 
voor deze groep en een 
deel ‘hoeft” dan niet 
naar de training. Ook de 
bezetting van de twee-
de groep was duidelijk 
minder dan op de nor-
male vrijdagen. Ruim 
voor half negen waren 
de eerste senioren bin-
nen, keurig wachtend 
langs de baan totdat het 
half negen was. 

Om half negen was ta-
melijk druk, toch wel 
zo’n vijftig leden waren 
op de eerste trainings-
avond van het nieuwe 
jaar aanwezig. Thea mocht 
meteen vol aan de bak. Er 
zou die avond naar één 
training zijn van een uur, 
voor alle groepen tegelijk. 
Ze kreeg meteen zes ba-
nen vol. 
Om half tien gingen de eer-
sten al naar de douche en 
rond tien uur was het weer 

Grandioze opening van het 
jubileumjaar.

leeg in de hal. Des te druk-
ker was het in de kantine, 
ruim tachtig leden waren 
op de openingavond aan-
wezig. De voorbereidingen 
voor de officiële opening 
van het jubileumjaar waren 
klaar, het feest kon begin-

BC Mixed bestaat 50 jaar!

Ton Slaets als ceremoni-
meester

nen. De opening van de 
avond begon erg rustig,  
Met muziek op de achter-
grond werd er een met be-
hulp van foto’s een reis 
gemaakt door de geschie-
denis van BC Mixed. 

Mark vd Aa, voorzitter van 
de jubileumcommissie
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“Oh, wat waren we toen 
nog jong.” En “wat staat 
mijn pa vaak op de foto!”, 
waren opmerkingen die we 
regelmatig te horen kre-
gen. Het duurde totaal een 
minuut of vijf, maar het 
maakte wel indruk bij de 

toeschouwers.
De avond werd aan elkaar 
gepraat door Ton, laat dat 
maar aan hem over, maar 
hij gaf de microfoon toch 
aan de voorzitter van de 
jubileumcommissie, die, 
met behulp van dezelfde 

beamer het programma 
presenteerde van het jubi-
leumjaar. 

De volgende spreker was 
de voorzitter zelf. Nu ging 
het niet over de vereniging, 
maar over het clubblad. 
Het is precies dertig jaar 
geleden dat we bij BC 
Mixed zijn begonnen met 
het maken van een club-
blad onder de naam ‘Mini-
miks”.
Ruud vertelde hoe het al-
lemaal gegaan was en de 
beide redacteuren kregen 
een bloemetje en erg veel 
applaus van de aanwezi-
gen. 
Ook kwam nog even de, 
door het bestuur aangebo-
den  agenda ter sprake, 
ook iets wat door de redac-
tie is gemaakt en wat de 
leden toch zeer op prijs 

Veel aandacht voor de diashow

Dertig jaar Minimiks, ook een jubileum!
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hebben gesteld. 

De microfoon ging naar 
Harrie v d Vegt en die 
opende officieel de nieuwe 
website van BC Mixed. 

De technische mannen 
achter de vernieuwde 
website zijn Harrie v d Vegt 
en Roel Beekmans. Harrie 
gaf een korte toelichting 
en vertelde dat er nog veel 
moest gebeuren, maar het 
begin is er.
Vervolgens de officiële 
opening van het jubileum-

Roel Beekmans en Harrie 
v d Vegt, de ontwerpers 
van de nieuwe website van 
BC Mixed. 

jaar. Er werd een enorm 
grote taart binnen gebracht 
met daarom het getal 50, 
die door de jubileumcom-
missie netjes onder de 
aanwezigen werd ver-
deeld.

Het aansnijden van de 
grote taart gebeurde door 
Ruud en Wendy.
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Ook Nieuwjaar werd na-
tuurlijk niet vergeten. 
Proosten met de champag-
ne, de lampen gingen uit 
en de kantine werd verlicht 
door de vele sterretjes. 
De sfeer was er helemaal. 
Aan de bar was het erg 
druk, natuurlijk ook te dan-
ken aan de kantine beheer-
der Hans Gerrits, die het 
“afkopen” van die avond 
wel erg aantrekkelijk had 
gemaakt.  Zoon Bas kreeg 

Met vuurwerk het nieuwe jaar in.

het mede daardoor wel 
druk maar natuurlijk is er 
dan Anja.

Alsof dit alles nog niet ge

Achter de bar: Anja en Bas.
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noeg was er kwam nog een 
groot buffet, aangeboden 
door de fam. Gerrits en ge-
maakt door Anja Beek-
mans, Riky van Maaren en 
Betsie van Hooff. 
Het zag er allemaal weer 
geweldig uit. 
Het bestuur en de jubile-
umcommissie hadden in 
elk geval voor een gewel-
dige opening gezorgd, die 
niet vlug vergeten zal wor-
den.
Daarvoor… onze dank.

De dames uit de keuken: Riky. Anja en Betsie.



Een heuglijk moment, zo 
kan het bereiken van 50 
jaar verenigingsleven wor-
den omschreven. Bovenal 
een feestelijk moment dat 
zeker niet onopgemerkt 
voorbij mag gaan. Vandaar 
dat het bestuur al enkele 
jaren geleden heeft beslo-
ten tot het nadenken over 
het jubileum. 

11 januari 2011 (11-1-11) 
was het dan zover. BC 
Mixed bestond op de dag 
af 50 jaar. Enkele dagen 
eerder, namelijk 7 januari 
2011 vond de officiële ope-
ning plaats voor de senio-
ren. De opkomst was over-
weldigend en iedereen 
bleef tot in de late uurtjes 
hangen. Iets waar je als 
vereniging alleen maar van 
durft te dromen. Iets dat 
maakt dat Mixed het al zo 

Opening van een bijzonder jaar,… 
     50 jaar BC Mixed.door de jubileumcommissie

lang weet vol te houden 
heeft vooral te maken met 
draagkracht onder de le-
den. Draagkracht om spor-
tief te zijn, draagkracht om 
vrijwilliger te worden, 
draagkracht om er voor el-
kaar te zijn in goede en 
slechte tijden, kortom 
draagkracht. 

De opening voor de senio-
ren (de jeugd was namelijk 
op 15 januari aan de beurt) 
begon met een presentatie 

over BC Mixed in het alge-
meen en het jubileumjaar 
in het bijzonder. Na een in-
troductiefilm met een klei-
ne 100 foto’s van de afge-
lopen halve eeuw werd stil 
gestaan bij het jubileum 
programma. Vervolgens 
werden Jan en Rien be-
dankt voor de inzet van 30 
jaar minimiks. Laten we 
wel wezen, het is een hele 
prestatie om een clubblad 
zo lang draaiende te hou-
den en iedere keer een 
clubblad van tientallen pa-
gina’s te maken. Met het 
bedanken van Jan en Rien 
werd indirect ook de com-
plimenten uitgesproken 
aan alle andere redactiele-
den uit het verleden en de 
vele gastschrijvers. Een 
andere heuglijk moment 
was de presentatie van de 
nieuwe website. In de af-
gelopen 50 jaar is de tech-
niek veel veranderd, zo 
worden de notulen niet 
meer met de hand ge-
schreven en is het gebruik 
van internet niet meer weg 
te denken binnen onze 
club. 

Ja lieve mensen, ook al 
ben je als vereniging 50 
jaar het is zeker zo belang-
rijk jong te blijven. En dat is 
nou precies wat mixed 
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doet!! Zeker als we te-
rug kijken naar de laat-
ste jaren waarin vele 
nieuwe tradities en acti-
viteiten zich hebben 
ontpopt,…wij noemen 
de BBQ. 

Aan het einde van het 
“officiële” gedeelte 
werd door de jubileum-
commissie aan alle le-
den een grote taart ge-
presenteerd. Het is im-
mers feest was de ge-
dachte en geen feest 
zonder taart en cham-
pagne. 

De stoelen gingen aan 
de kant, de voetjes van 

de vloer, herinneringen 
werden opgehaald en er 
werd gezellig een biertje of 
wijntje gedronken. Al met 
al een zeer geslaagde 
avond waar met veel 
vreugd op teruggekeken 
kan worden. Een mooiere 
start voor van het jubile-
umjaar had de jubileum-
commissie zich niet kun-
nen wensen.

Tot slot willen we nog-
maals Hans Gerrits heel 
hartelijk bedanken voor 
zijn geweldige bijdrage 
aan deze opening. En 
natuurlijk Bas voor de 
uitvoering. En niet te 
vergeten Anja, Rieky en 
Betsie voor het geweldi-
ge buffet. En voor de 
rest iedereen die deze 
geweldige avond moge-
lijk heeft gemaakt.

Groetjes van de Jubi-
leum Commissie.
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-Vrijdag 4 maart: Carnaval voor de jeugd met hele 
leuke badminton spellen
-18 en 19 maart: Nachttoernooi voor de senioren, 
uitnodiging volgt

Als Jubileum Commissie zitten we natuurlijk niet stil. De 
volgende activiteiten komen er al weer aan, dus zet de 
volgende data vast in je agenda:
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1961
11 januari oprichting van badmintonclub 
Mixed door Joop Kerkhof, Louis van 
Gestel en Leo Prüst.
1962
Eerste competitiedeelname in de HBB 
met 2 teams
1963
Verschillende toernooi successen met 
slechts 17 leden
1964
Mixed slaat een grote slag bij het HBB-
toernooi, 15 van de 16 eerste prijzen, 
spelen in gymzaal aan de Otterweg

Badmintonclub Mixed 50 jaar
Januari 1961 – januari 2011

In vijftig stappen door de geschiedenis
1965
Het eerste en tweede team worden 
kampioen van de HBB
1966
Bij het 5-jarig bestaan gaat Mixed met 
de gehele club uit eten
1967
Joop Kerkhof wordt voorzitter van Mixed
1968
Elk lid ontvangt een clubembleem
1969
De eerste aanmoedigingsprijs van de 
HBB was voor Mixed
1970
Het ledenaantal daalt van 16 naar 11

 

TRIOMF JUDITH 
MEULENDIJKS

Judith Meulendijks heeft 
voor het eerst sinds 
lange tijd weer eens een 
belangrijk toernooi ge-
wonnen. Na een lange 
blessureperiode triom-
feerde ze tijdens de 
open Turkse kampioen-
schappen in Istanbul. 
De als eerste geplaatste 
Meulendijks versloeg in 
een spannend duel Lin-
da Zechiri uit Bulgarije 
met 19-21 21-18 2-15.

1. Van Zun, VELO 12-76
2. Duinwijck 11-73
3. Almere 11-63
4. Amersfoort 12-61
5. Van Zijderveld 12-53
6. Roosteren 11-37
7. Smashing 12-36
8. Victoria 12-31
9. DKC Den Haag 11-22
10. The Fl, Shuttle 12-12

YAO JIE OP RAND 
TOP 10 
WERELDRANGLIJST PER
 13 JANUARI 2011 

Mannenenkelspel
1 (1) Chong Wei Lee (Mal)
2 (2) Taufik Hidayat (Indon)
3 (3) Peter Hoeg Gade (Den)
4 (4) Long Chen (Chi)
5 (5) Jin Chen  (Chi)
22 (22) Dicky Palyama
40 (40) Eric Pang

Vrouwenenkelspel
1 (2) Shixian Wang (Chi)
2 (1) Xin Wang  (Chi)
3 (3) Yihan Wang (Chi)
4 (4) Saina Nehwal (Ind)
5 (5) Tine Baun-Rasmussen
11 (14) Jie Yao
27 (27) Judith Meulendijks
92 (92) Patty Stolzenbach
125 (125) Rachel v Cutsen

Tussenstand eredivisie
per 18-1-’11

4/5/6 feb: Nederlandse 
Kampioenschappen, Al-
mere 
12/13 mrt: Nederlandse 
Veteranen Kampioen-
schap, Amersfoort
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Januari
Op 8 januari begint het jaar 
voor Mixed en wordt de 
Nieuwjaarsbijeenkomst ge-
organiseerd. Een toe-
spraak van de voorzitter, 
een toast met champagne 
en een door Anja, Betsie 
en Rieky verzorgt en door 
hans aangeboden buffet, 
zorgde voor een gezellige 
avond. 

Op 10 januari wordt het 
jeugdteam Mixed 7 
kam[pioen in de HBB com-
petitie. De HBB laat we-
ten dat de uitrijkaarten 
voor het parkeren van 
de auto onder de City-
hal verdwijnt. Er wor-
den enkele recreanten 
aangenomen.

Februari
Het clubblad wordt uit-
gebracht met een kaft 
in kleur, het februari-

Jaaroverzicht Mixed 2010
nummer is het eerste van 
dit jaar en bevat daarom 
maar liefst 52 bladzijden. 
Op carnavalsvrijdag zijn er 
te weinig mensen aanwe-
zig voor een training en 
organiseert Thea een wis-
seltoernooitje dat als erg 
geslaagd wordt ervaren.

Maart
Het clubblad van deze 
maand heeft enkele druk-
fouten en kan daardoor 
pas de tweede vrijdag 
worden uitgegeven. Door 
gebrek aan opkomst gaan 
de trainingen van de re-
creanten niet door.

April
Op 3 april vindt de kader-
avond plaats, een avond 
als bedankje voor de vrij-
willigers met deze keer als 
moto een filmquiz. Op 8 
april is de sportzaal na elf 
uur het domein voor de 
jeugdbegeleiding die een 
line-dance oefent voor het 

jeugdkamp. Op de laatste 
trainingsavond voor de 
competitieleden wordt 
door Thea een toernooitje 
georganiseerd. Op 30 april 
is het Koninginnedag en 
de sporthal is gesloten, 
Mixed doet mee aan de 
gezondheidsmarkt.

Mei
In het clubblad wordt een 
nieuwspagina voor de Hel-
mondse Badminton Bond 
en de Badminton Neder-
land geïntroduceerd. De 

beste competitie-
spelers bij de senio-
ren zijn Marieke van 
Berlo en Jan de 
Jong en bij de jeugd 
Iris van leuken en 
Willem Aarts. Op 14 
mei waren veel 
jeugdbegeleiders 
nog met mei-vakan-
tie en ging de jeugd
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training niet door. 21 mei 
lijkt een normale vrijdag-
avond, maar schijn be-
dreigd; de nieuwe competi-
tieteams zijn beken ge-
maakt en de competitie-
commissie houdt consult in 
de kantine, er wordt een 
laddercompetitie geïntro-
duceerd, de jeugdcommis-
sie heeft een vergadering 
over het jeugdkamp waar-
door het in de zaal erg rus-
tig is. Op 26 mei wordt 
Mixed 4 kampioen in de 
tweede klasse en wordt er 
een husseltoernooitje ge-
houden. Op de valreep van 
deze maand vinden de 
jeugdkampioenschappen 
van de HBB plaats.

Juni
Deze maand begint met 
het jeugdkamp in Ommel 
op 4, 5 en 6 juni, het Wild-
West thema leuk, het weer 
geweldig en de kinderen 
enthousiast. De jaarlijkse 
barbecue was erg gezellig 
en smaakvol en het weer 
perfect.

Juli
De eerste vrijdag van deze 
maand was het zo heet 
buiten en in de zaal dat er 
slechts 12 mensen de 
energie hadden om te ko-
men spelen. Op 23 juli had 
Mixed haar laatste club-
avond met 6 bezette banen 
in de zaal maar was het in 
de kantine wel goed druk.

Augustus

Mixed houdt vakantie

September
Op 10 september gaan de 
deuren van de sporthal na 
6 weken weer open. Nog 
niet iedereen is toe aan 
badminton blijkt uit de op-
komst.

Oktober
De eerste zaterdag van 
oktober was ’s avonds be-
zet door de Mixed feest-
avond, andere plek, ande-
re opzet, andere muziek 
en geen thema. De laatste 
vrijdag van de maand is 
voor de algemene leden-
vergadering die in het te-
ken stond van 7 leden die 
25 jaar lid zijn van de ver-
eniging.

November
Het eerste weekend (vrij-
dagavond en zaterdag) 
was voor de clubkampi-
oenschappen met als win-
naars; Maridy Daems en 
Johnny Muller, de Barry 
van Heerwaarden sportivi-
teitprijs werd gewonnen 
door Arne vd. Wijdeven. Bij 

de jeugd waren de win-
naars; Anniek van Leuken 
en Max van Riet. Ook in 
deze maand wordt de trai-
ning omgezet van 3 naar 2 
groepen.

December
Na een erg koude week 
komen op 3 december de 
Zwarte Pieten langs bij de 
Mixed kinderen.
Op de tweede vrijdag van 
deze maand wordt het laat-
ste clubblad van het jaar 
uitgegeven.
Op 17 december wordt de 
sporthal omgebouwd voor 
de Kerstshow van de rol-
schaats vereniging en 
heeft Mixed haar spelle-
tjesavond. Zo’n 20 leden 
maken er een gezellige 
avond van. Vrijdag 24 en 
31 december blijft Mixed 
thuis vanwege Kerstmis en 
Oud/Nieuwjaar.

En zo loopt Mixed het jaar 
uit om het jubileumjaar in 
te gaan. Mixed bestaat bij-
na 50 jaar.

Rien
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Enkele covers van de dertigste 
jaargang.

De dertigste jaargang be-
stond uit acht nummers. In 
januari 2010 is er geen Mi-
nimiks verschenen, omdat 
de sporthal voor drie we-
ken dicht was en er, wat 
badminton betreft, weinig 
gebeurd was.
Het februarinummer werd 
nummer 1 en het laatste 
nummer, december was 
nummer 8. Totaal waren 
dat 364 pagina’s tekst met 
450 foto’s.  Daarbij komen 
dan nog 192 pagina’s met 
advertenties en natuurlijk 
de omslag. Totaal dus ruim 
30.000 pagina’s drukwerk 
voor één jaargang. Omge-
rekend 7500 vellen A-4 en 
dat zijn 25 pakken papier.

Een foto op de voorpagina 
hebben we al langer, maar 
dit seizoen in kleur, dankzij 
onze sponsoren.
De meeste foto’s stonden 
in nummer 3, in dat num-
mer waren foto’s opgeno-
men van alle vrijwilligers 
met hun functie. 
Aangezien een aantal vrij-
willigers in meer dan een 
commissie zijn vertegen-
woordigd, kwamen we zo 

De dertigste jaargang
Clublad Minimiks bestaat 30 jaar
Met deze uitgave van de Minimiks hebben we er 30 
jaar clubblad bij Mixed opzitten. Hoe zag dat dertig-
ste jaar er uit, wat is er allemaal gepubliceerd en wie 
schreven er allemaal.
Een terugblik.

op 50 foto’s uit. 
De meeste foto’s die we in 
de Minimiks hebben ge-
plaatst zijn gemaakt door 
Jowan Iven, waarvoor na-
tuurlijk onze dank. Zonder 
zijn foto’s zou de Minimiks 
een stuk saaier zijn.

In de Minimiks staan een 
heel aantal vaste 
rubrieken, waar-
van “Even la-
chen” op de laat-
ste pagina, de 
oudste is. Vanaf 
nummer 1 van de 
eerste jaargang 
vinden we deze 
rubriek terug, zij 
het toen niet op 
de laatste pagi-
na, dat was pas 
vanaf nummer 
drie. Het is de 
enige rubriek die 
dertig jaar lang is 
meegegaan.

In de dertigste 
jaargang hadden 
we natuurlijk veel 
vaste rubrieken, 
waarvan de 
meeste door de

 redactie gemaakt worden  
Maar we hebben ook en-
kele vaste medewerkers. 
Zo heeft Theo de Jong een 
of twee pagina’s waarin 
niet alleen wordt bekend 
gemaakt dat hij rackets 
verkoopt, maar ook repa-
reert. Hij is in de dertigste 
jaargang begonnen met de  
historie van het badminton
Angela van Gelder las voor 
ons het  “Gastenboek”, 
maar in verband met een 
studie heeft de redactie 
dat vanaf de vakantie over-
genomen.
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We hadden ook weer een 
aantal gastschrijvers Met 
name artikelen over de 
competitie, door onder 
meer Harrie en Paul vd. 
Vegt, Jowan Iven, Arne vd. 
Wijdeven, Jan de Jong, 
Ruud van Kilsdonk en an-
deren. 
Het bestuur, Ruud Fran-
sen, maar ook competitie-
leider Ton Slaets lieten re-
gelmatig wat van zich ho-
ren. Van Gert Lahaije kre-
gen we keurig de notulen. 
Ook Mascha Hoeks en 
Anja Beekmans leverden 
hun bijdrage. 

Natuurlijk worden we op 
andere gebieden zoals het 
geven van informatie en 
het controleren van tek-
sten, gesteund door Inge 
van Griensven, Geri Mari-
nussen, Yvonne Lahaije, 
Thea Kluytmans  en ande-
ren ondersteund. Ook de 
Jubileumcommissie liet wel 
eens wat van zich horen.

Toch hadden wij graag 
meer schrijvers gehad, en 
zouden de diverse com-
missies beter gebruik kun-
nen maken van de moge-
lijkheden van de Minimiks 
(aankondigen en verslagen 
van evenementen en der-
gelijke). Misschien gaat dat 
beter in het volgende sei-
zoen. 

Ook hadden we nog enkele 
vaste rubrieken, zoals: 
“Wat gebeurde er 25 jaar 

geleden!” en natuurlijk het 
reisverslag. Afgelopen jaar 
kwam daarbij  “Claudia 
Krone in Australië”  bij.
We hebben een aantal in-
terviews geplaatst, onder 
meer met leden die van de 
jeugd naar de senioren 

zijn gegaan en van een 
aantal jubilarissen.

Dan de competities, hier-
voor zijn we afhankelijk 
van veel leden. Voor een 
deel halen we de informa-
tie van de HBB website. 
Tegenwoordig is men bij 
de HBB tamelijk snel met 

de standenlijsten en daar 
maken wij dankbaar ge-
bruik van.
De verslagen komen voor 
een groot deel van de re-
dactie, daarvoor maken we 
gebruik van het wedstrijd-
formulier (teamleiders be-
dankt voor het keurig inle-
veren van deze formulie-
ren!) en vaak van informa-
tie van de spelers. Helaas 
is het voor de redactie niet 
mogelijk om bij elke com-
petitiewedstrijd aanwezig 
te zijn. 
De formulieren hebben 
nog meer functies. Zo 
maakt ook Thea gebruik 
van deze formulieren voor 
haar verslag van de Laar-
beeker. Ook worden ze ge-
bruikt voor het bijhouden 
van de score van de com-
petitiespelers en -speel-
sters, hoewel dat tegen-
woordig ook door de HBB 
gebeurt.    

Toch hebben we dit jaar 
zo’n 50 pagina’s gebruikt 
voor verslagen van com-
petitiewedstrijden en heb-
ben we een aantal gast-
schrijvers gehad die een 
verslag hebben ingele-
verd. 
Daarbij komt nog de stan-
denlijst, het programma en 
alle uitslagen van de wed-
strijden en de standenlijst 
van de beste competitie-
spelers. Dit alles zowel 
voor senioren en jeugd.

We hebben ook gepro

De BC Mixedfotograaf:
Jowan Iven
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Badmintonclub Mixed 50 jaar
Januari 1961 – januari 2011

In vijftig stappen door de geschiedenis
1971
Het bestuur treedt af en alleen omdat de 
zaalhuur vooraf betaald is blijft de club in 
deze moeilijke tijd bestaan
1972
Sporthal ’t Anker wordt het eerste echte 
thuishonk van de vereniging
1973
Er wordt een ledenstop ingevoerd
1974
Mixed organiseert het eerst een groot 
toernooi, heeft voor het eerst een jeugd-
team in de HBB-competitie en een eigen 
clubblad ’t Piepijzerke’
1975
Er wordt een nieuw clubembleem ont-
worpen

1976
De vereniging viert haar 15-jarig be-
staan
1977
Het bestuur treedt (weer) af en door toe-
doen van Gerrit Swarts (de latere pen-
ningmeester) wordt Jan Driessens voor-
zitter en kan de verenging verder
1978
Het ledenaantal wordt fors uitgebreid in 
verband met de overgang naar de nieu-
we sporthal
1979
Mixed betrekt sporthal d’n Ekker 
1980
Officiële opening van d’n Ekker door de 
minister van Welzijn, mevr. Gardeniers

 

beerd om van elk evene-
ment wat bij Mixed is geor-
ganiseerd (en dat zijn er 
heel wat) een verslag te 
schrijven. Meestal met fo-
to’s die soms door de re-
dactie maar ook door leden 
van Mixed zijn gemaakt. 

Toen we enkele jaren gele-
den begonnen met de Mi-
nimiks in deze stijl (drie 
kolommen) gingen we uit 
van maximum 32 pagina’s. 
De bedoeling was toen om 
minder kosten te maken. 
Dat bleek niet echt te wer-
ken want vooral het aan-
bod van foto’s  werd steeds 
groter. Ook kregen we 
meer tekst en we hebben 
in het afgelopen jaar ver-

schillende artikelen moe-
ten laten vervallen omdat 
er geen plaats meer was.  
Als het clubblad te dik gaat 
worden is dat niet alleen 
het kostenaspect, maar 
krijgt ook onze drukker (Ar-
royo) problemen met het in 
elkaar zetten van het club-
blad.

Er is uit het clubblad nog 
meer nieuws te halen. Zo 
hebben we laten zien dat 
Raff, Sofie, Janske en Max 
zijn geboren en dat er 17 
leden zijn gestopt en er 29 
nieuwe leden zijn aange-
nomen. 

Tegenwoordig is de Mini-
miks ook te lezen op de 

website van BC Mixed. Het 
digitale clubblad is uiter-
aard in kleur, en de de le-
zers van Mixed maar ook 
buitenstaanders kunnen 
lezen wat er bij Mixed ge-
beurt. Reacties hierover 
horen we echter zelden. 

Deze redactie is met dit 
nummer begonnen aan de 
31ste jaargang, voor ons 
de laatste. Maar ook die 
willen wij met alle zorg tot 
een goed einde brengen. 
Dan mag de nieuwe gene-
ratie het “stokje” van ons 
overnemen.

De redactie
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Begin januari 1961 werd 
door de heren van Gestel, 
Prüst en Kerkhof, allen 
werkzaam bij de spijkerfa-
briek van Thiel (Thibo), ge-
opperd om wat aan sport te 
gaan. De telefoniste Maria 
Muller had een broer John 
Muller die badminton 
speelde en training gaf bij 
PV DAF in Eindhoven, het 
bedrijf waar hij ook werkte. 
Het idee was geboren om 
een badmintonvereniging 
op te richten en de heer 
Muller zou training geven.

Op woensdag 11 januari 
1961 werd bij de heer van 
Gestel in Beek en Donk de 
oprichtingsvergadering ge-
houden waarbij de drie ini-
tiatiefnemers, de heer Mul-
ler en nog 2 leden aanwe-
zig waren. Op deze bijeen-
komst werd de badminton-
club opgericht maar had 
nog geen naam, dit werd 
aan de leden overgelaten. 
De contributie werd vast-

Het eerste jaar van BC.Mixed

1 9 6 1
Er is in de loop van de jaren al veel geschreven over 
de geschiedenis van Mixed. Dat onze vereniging op 
11 januari 1961 is opgericht, zullen de meeste wel 
weten. Maar hoe verliep dat eerste jaar van Mixed?
Ik heb uit het Mixed-archief geput om daar achter te 
komen. 

gesteld op f  0,50 per 
week. 

Als voorlopig bestuur werd 
gekozen; voorzitter Louis 
van Gestel, secretaris 
Joop Kerkhof en penning-
meester Leo Prüst. De 
heer Verhappen werd be-
stuurslid en de heer John 
Muller trainer. Verder werd 
afgesproken dat de pen-
ningmeester om de twee 
maanden verantwoording 
zou afleggen aan de voor-
zitter en voorgesteld om 
een beschermheer aan te 
stellen. Wat het materiaal 
betreft; De heer Muller 
raad aan om alleen een 
racketframe te kopen, de 
bespanning is los verkrijg-
baar. De rackets zullen 
door de heer J. Muller dan 
bespannen worden. Hij 
raadt sterk aan om een 
klem voor de racket te ko-
pen om krom trekken te 
voorkomen en om geen 
houten racket aan te schaf-

fen maar een stalen. 
Het zevende punt op de 
agenda is de kleur van het 
tenue, er wordt voor wit ge-
kozen. 

Er wordt afgesproken dat 
er na verloop van tijd een 
dansavond komt om geld 
binnen te halen door en-
tree te heffen, en dat er 
felicitatiekaartjes gestuurd 
worden bij verjaardagen. 
Verder zijn er statuten en 
reglementen aangevraagd 
bij de Badmintonbond in 
Eindhoven. 
Dit alles werd opgeschre-
ven in een notulenboek 
door Joop Kerkhof, de eer-
ste secretaris van Mixed, 
op dit moment niet-spelend 
lid van de vereniging. Het 
is met de andere notulen-
boeken een uniek docu-
ment waarin de stappen te 
volgen zijn die Mixed is ge-
gaan op weg naar haar 50-
jarig bestaan.
Lees verder op pag. 24
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32 Foto’s van leden van BC Mixed, dames, heren, jongens, 
meisjes, jeugd en senioren, maar allemaal leden die actief 
bezig zijn met badminton. 
Het bijzondere aan deze serie foto’s is dat telkens twee 
foto’s iets met elkaar te maken hebben en wel in 
familieverband. Ons voorbeeld: Twee zusjes.

Tussen deze foto;s zitten foto’s verborgen van een 
echtpaar, maar ook van broer en zus, zelfs opa en 
kleindochter.
De oplossing vindt u op pagina 46

Wie horen er bij elkaar?

Wat zijn de mogelijkheden.
Alleen senioren: Linkerpagina rechterpagina

1 Echtpaar
2 Moeder en dochter
3 Vader en dochter
4 Vader en zoon
5 Broer en zus
6 Broer en broer
7 Zus en zus

Alleen jeugd
8 Zus en zus
9 Broer en Broer
10 Broer en zus

Senioren en jeugd
11 Vader en dochter
12 Moeder en zoon
13 Vader en zoon
14 Moeder en dochter
15 Opa en kleindochter
16 Oma en kleindochter
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Op zaterdag 14 januari 
wordt in de kleine zaal van 
Heinsbergen (er waren in 
die tijd nog geen spothal-
len zoals wij die nu kennen) 
begonnen met de eerste 
training van Mixed. Er wa-
ren geen lijnen op de vloer, 
die werden met tape aan-
gebracht. De vereniging 
(zonder naam) was een feit 
en telde19 leden. 

Een week later, op 17 janu-
ari, werd een tweede be-
stuursvergadering gehou-
den. Interessant is dat de 
kleding van de dames op 
de agenda voorrang had 
op het vaststellen van de 
officiële naam van de ver-
eniging die vanaf toen 
‘Mixed Beek en Donk’ ging 

heten. De naam was opge-
geven door de heer Muller 
waarmee hij een presentje 
in de wacht sleepte. 
Voor de dames werden 
plissérokjes aangeschaft. 
Voor wat betreft de training 
werd afgesproken dat een 
uur training werd gegeven 
en daarna spelen van wed-
strijden. 

De geopperde dansavond 
werd op de lange baan ge-
schoven door gebrek aan 
geld.
Op de derde vergadering 
werden harde woorden 
verwacht maar deze blijven 
uit, zo schrijft de secreta-
ris. Wat hij hiermee be-
doeld wordt uit de notulen 
niet duidelijk. De dans-

avond gaat door en wel op 
tweede Paasdag omdat er 
dan een gratis orkest is. 
Wat de entree betreft werd 
besloten de leden entree 
geld te laten betalen; de 
heren het gehele bedrag 
en de dames half geld. 

Op 10 februari 1961 werd 
de eerste ledenvergade-
ring gehouden, daar dit 
toch zeer dringend ge-
wenst was. Deze vergade-
ring vond plaats bij me-
vrouw Smits thuis in haar 
woonkamer. Op de agenda 
staat onder andere de uit-
nodigingen van BC.Hel-
mond en een verzoek aan 
de Aarle Rixtelse badmin-
tonclub om een vriend-
schappelijke wedstrijd te 

Badmintonclub Mixed 50 jaar
Januari 1961 – januari 2011

In vijftig stappen door de geschiedenis
1981
Clubblad ‘Minimiks’ wordt uitgegeven
1982
De Technische Commissie wordt opge-
richt, een speeltijdlimiet van 20 minuten 
ingesteld, competitie gespeeld in de 
nieuwe Cityhal in Helmond en het eerste 
jeugdteam wordt kampioen bij de HBB
1983
Jan Driessens wordt erelid van Mixed en 
van de HBB
1984
Diverse kleinere commissies vervangen 
de Technische Kommissie
1985
De jeugdcommissie wordt opgericht
1986

Jan Driessens wordt erevoorzitter en 
Joop Kerkhof neemt de voorzittersha-
mer over
1987
Mixed komt weer in de hoogste klasse 
van de HBB-competitie
1988
Het jeugdtoernooi van Mixed is het 
grootste van de HBB
1989
BC.Mixed wordt een rechtsgeldige 
vereniging, Marcel Jansen komt om het 
leven bij een verkeersongeval.
1990
Mixed organiseert voor het eerst een 
jeugdkamp en Joop Kerkhof wordt 
erelid van de vereniging
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de kleine zaal van Heinsbergen

spelen. 
Voor wat betreft de trainin-
gen zijn er klachten. Het 
lijkt er op dat de trainer erg 
serieus omgaat met de trai-
ningen, zo verzoekt hij om 
meer stilte tijdens het spe-
len daar men zich anders 
niet voldoende op het spel 
kan concentreren.

Het ontbreek bij de nieuwe 
vereniging niet aan het ver-
gaderen. 10 dagen na de 
eerste ledenvergadering 
vindt er alweer een nieuwe 
plaats die hoofdzakelijk 
gaat over het spelen van 
een toernooi en het aan-
stellen van een bescherm-
heerschap in de naam van 
de heer van Mechelen, (na-
dat vier kandidaten geen 
interesse hadden).

In de begin periode van 
Mixed vinden de bestuurs-
vergadering aan de lopen-
de band plaats met soms 
slechts een week er tus-
sen. 

Op 24 maart 
treed het oprich-
tingsbestuur af 
en wordt vervan-
gen door de heer 
van Gestel (voor-
zitter), mevrouw 
Sterken (secre-
taresse) en de 
heer Prüst (pen-
ningmeester). 
Verder is het leuk 
te lezen dat in 
deze vergade-

ring wordt besloten om in 
de vakantie de trainingen 
op de vrijdagavond te hou-
den. Daar ligt dus de 
grondslag van onze Mixed 
vrijdagavond. Met het spe-
len van de competitie zit 
het nog niet goed. Er zijn 
al eerder kritische vragen 
gesteld en ook nu worden 
in de rondvraag enkele be-
zwaren geuit. De notulen 
laten in het duister waar 
het daadwerkelijk om 
gaat. 

In de loop van de weken 
wordt er een technische 
commissie in het leven ge-
roepen die de dagelijkse 
dingen regelt zoals de 
toernooien en shuttles. In 
april 1961 wordt besloten 
dat de vereniging zich gaat 
inschrijven bij de Hel-
mondse Bond en dat de 
trainingsavond woensdag 
wordt.

In juni treedt de voorzitter 
af vanwege onenigheid in 
het bestuur. “Hij zag alles 
nogal donker in omtrent de 
gezelligheid en de goede 
sfeer in de club”, zo staat 
er te lezen in de notulen. In 
het notulenboek zijn enke-
le losse kladblaadjes ge-
voegd met daarop de re-
denen geschreven waar-
om de voorzitter uit het 
bestuur treedt. Doordat 
een Mixedlid bij het Gan-
zeveer-toernooi ‘toevallig’ 
een beker won bleek zich 
in de vereniging een kleine 
meerderheid te vormen 
die wedstrijdspelen toch 
wel erg belangrijk vond. 
Dit ging volgens de voor-
zitter ten koste van de ge-
zellige sfeer en gezellig-
heid en zou het beeld van 
de vereniging radicaal ver-
anderen. Welke kant ga je 
op met Mixed; de competi-
tie- of de recreatieve kant? 
Voor dit dilemma stond 
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bestuur enkele maanden 
nadat de vereniging was 
opgericht. De toenmalige 
voorzitter was van plan ge-
weest om de dissidenten te 
schorsen, maar kreeg de 
rest van het bestuur niet 
mee. Ook was hij bereidt 
geweest om, als de vereni-
ging ten gronde ging, deze 
opnieuw op te richten.
De heer van Gestel werd 
als voorzitter opgevolgd 
door de heer Prüst. De le-
den stemmen voor het 
competitie spelen.
Mixed ging dus verder met 
het spelen van competitie 
en legde daarmee de basis 
voor de vereniging zoals 
wij die nu kennen. Een eer-
ste hobbel was genomen. 
Er zouden er de komende 
jaren nog meer volgen, 

2004 Hans Sweep
2005 verschillende Mixedle-
den
2006 Jos Vos
2006 Ruud van Katen
2007 Eric Pennings
2009 Thea Kluytmans

Sporthallen van Mixed
1961: kleine zaal van Heins-
bergen, .diverse lokaties in 
Helmond (oa. zaal de Zuid 
Helmond) en gymzaal Mulo 
Gemert 
1964: gymzaal Otterweg 
1972: sporthal ‘t Anker 
1979: sporthal d’n Ekker 

Trainers bij Mixed
1961 John Muller
1965 Ben Weber
1974 Bob Villanueva
1976 Ad Lavalette
1984 Igo Jongen
1988 Jan Scheepers
1992 Igo Jongen
1994: Randalf Macare
1996: Frans Besouw
1997 Sandra Driessens 
(tijdelijk overgenomen)
1997 Peter Flohr
2000 Thea Kluytmans (tijde-
lijk overgenomen)
2000 Barry van Heerwaar-
den

maar Mixed bleef fier over-
eind. Achteraf gezien 
maakte de toenmalige 
voorzitter van Mixed, Louis 
van Gestel, zich gelukkig 
ten onrechte bezorgd. De 
vereniging ontwikkelde 

zich in 50 jaar tot een bloei-
ende club met ruim 200 
leden waar nog steeds 
competitie wordt gespeeld 
maar waar de gezellige 
sfeer en gezelligheid zeker 
niet verloren is gegaan.

Badmintonclub Mixed 50 jaar
Januari 1961 – januari 2011

In vijftig stappen door de geschiedenis
1991
Mixed bestaat 30 jaar, de Minimiks 10 
jaar
1992 
Igo Jongen wordt aangetrokken als com-
petitietrainer
1993 
De zaal heeft een nieuwe vloer en 10 
banen en Jan Driessens wordt voor de 
tweede keer voorzitter van Mixed
1994 
1995 
Mixed krijgt een nieuw clublogo en ver-
liest mede-oprichter Leo Prüst die op 51 
jarige leeftijd overlijdt
1996

De kantine wordt (tijdelijk) gesloten door-
dat er geen beheer is
1997 
De kantine is omgedoopt tot ‘sportcafé’ 
en Joke en Frans zijn de nieuwe beheer-
ders, de vereniging wordt opgeschrikt 
door het overlijden van Jan Coppens
1998 
Wilbert Bouten (jarenlang lid van Mixed 
geweest) komt te overlijden en de elek-
tronische timer doet zijn intrede in de 
zaal
1999 
De gehele wereld en ook Mixed maakt 
zich op voor het nieuwe Millennium en 
het jaar 2000
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25 Jaar geleden was er 
ook een jubileum, BC 
Mixed bestond toen 25 
jaar. In het eerste nummer 
van 1986 werd een uitge-
breid verslag geplaatst.
Het begon met het ope-
ningswoord van de voorzit-
ter, maar ook met de felici-
taties van de toenmalige 
HBB voorzitter Harrie Co-
len.

Op vrijdag 3 januari vond 
de officiële opening plaats, 
natuurlijk met een speech 
van de voorzitter. Vervol-
gens onthulden Femke 
Kerkhof en Kim vd Eijnde 
(twee jeugdleden van toen) 
het nieuwe vaandel van BC 
Mixed. 

Op die avond ook een hul-
diging voor de redactie van 
de Minimiks, want het club-
blad bestond vijf jaar. De 
redactieleden, Dora Pol-
man, Ellen van Leuken en 
Rien van Kessel kregen 
een herinnering aangebo-
den.

In de kantine hingen 140 
foto’s over 25 jaar badmin-

Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
ton, foto’s die in de afgelo-
pen 25 jaar zijn gemaakt, 
allemaal vergroot tot A-4 
en keurig opgeplakt.  De 
jongste pupillen, Liane Pol-
man en Roel Seegers 
mochten de foto-expositie 
openen. 

In diezelfde Minimiks 
schreef Rien van Kessel 
een artikel over 25 jaar BC 
Mixed en over vijf jaar re-
dactiewerk.

Het  hele clubblad was 
weer voorzien van 
tekeningen,gemaakt door 
André v d Putten.
Er was voor de jeugdleden 
een tekenwedstrijd uige-
schreven en winares was 
Daniëlle Beekman (inder-
daad de dochter van Paul 
Beekman)

Ook stond er een 
quiz in het clubblad. 
25 Vragen in multiple 
choise over bestuur-
ders, trainers en al-
lerlei vragen over 
badminton en de ver-
eniging. Allemaal 
dingen die met BC 
Mixed te maken had-
den. 

De competitie kreeg 
veel aandacht, dat 
mocht ook wel, want 
drie van de zes seni-
orenteams stonden 

halverwege de competitie 
op de bovenste plaats van 
de ranglijst.

Ari Ras schreef in zijn fa-
beltjes krant dat er veel 
zieke dieren waren in het 
bos van de Fabeltjeskrant. 
Bij “Weet u dat nog?” was 
te lezen dat de laatste gas-
ten op het feest van het 
twintigjarig bestaan van 
Mixed in 1981 door de poli-
tie uit de kantine werden 
gezet.
Kokkie liet iedereen rata-
touille met ham eten en bij 
“Even Lachen!” was te le-
zen: 
De ene: ”Wij hebben een 
bliksemafleider op ons 
huis.”
De andere: “Wij hebben 
een hypotheek op ons 
huis!” 
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Gelezen op het Gastenboek
Yvette 
Woensdag, 15. December 
2010 

Opeens bedacht ik me dat 
de Clubkampioenschap-
pen al weer voorbij zijn en 
dat er dus ook weer een 
nieuwe Barry van Heer-
waarden-sportiviteitsprijs 
is uitgereikt. Het doet me 
erg goed om te lezen dat 
deze prijs inmiddels een 
mooie plek heeft gekregen 
binnen de club. Barry was 
erg verbonden met Mixed 
en het is daarom zo mooi 
dat die verbondenheid ook 
van blijvende aard is.
Van harte gefeliciteerd aan 
alle prijswinnaars en een 
hartelijke groet aan ieder-
een vanuit Tilburg.

Thea:
Mooie woorden van Yvette 
en ook mooi dat ze nog 
steeds aan Mixed denkt. 
Barry was niet alleen erg 
verbonden met Mixed maar 
is dat nog steeds. Ik denk 
dat hij stiekem bij heel veel 
mensen nog steeds een 
speciaal plekje in zijn of 
haar hart heeft en dat ook 
voor altijd zo houdt.
Bij mij in ieder geval wel.
Yvette, namens mij en de 
hele club: heel veel groet-
jes terug!

Rien:
Ik sluit me daar helemaal 
bij aan Thea. 
Nog vaak genoeg denk ik; 
waarom? Maar dat heeft 
geen zin, je krijgt geen 
antwoordt. We moeten het 
doen met herinneringen, 
en die zijn gelukkig heel 
dierbaar.

Ton:
De prijs heeft inderdaad 
weer een prima bestem-
ming gekregen. Minne 
maat Arne is naast terech-
te winnaar ook (jeugd) ja-
renlang goed bevriend ge-
weest met Barry. Hij kent 
hem dus goed en weet al 
geen ander hoe waardevol 
deze prijs is. 
En Barry? Die heeft er zijn 
licht op laten schijnen...

Arne Maandag, 13. De-
cember 2010 08:21
Rien, Jan. Alweer vette 
complimenten voor jullie. 
En ook voor degenen die 
de sponsors ieder jaar 
weer weten te strikken 
voor een bijdrage in ruil 
voor een plekje in ons 
prachtige blad. Door een 
zeer slechte timing van 
mijn kant ben ik al twee mi-
nimiksen stukjesloos. 
Maar mijn kinderen heb-
ben me toch gespot (waar-
voordank). Bij ons thuis is 
het nu regelmatig ruzie 
over wie de minimiks het 

eerst mag lezen. En die ru-
zie begint al in de auto op 
weg naar huis. We hebben 
nu zelfs de regel dat ieder 
om de beurt een mop mag 
voorlezen. Wederom com-
plimenten voor de samen-
stelling.
Rien:
Dank, dank, dank

Martijn Vrijdag, 17. De-
cember 2010 18:31  
Ook mixed 5 heeft gister-
avond gespeeld,en heeft 
deze wedstrijd tegen BCAB 
met 6-2 gewonnen. het is 
de 2e overwinning van het 
seizoen van mixed 5 na 1 
gelijkspel en 2 verloren te 
hebben.

René.
Dinsdag, 21. December 
2010  Ik wil even de perso-
nen, die ongetwijfeld we-
ten dat het om hun gaat, 
bedanken voor een hele 
leuke attentie in de brie-
venbus. We hebben met 
veel plezier het bekeken. 
Ik zeg niet wat het is, om-
dat ik niet weet wie al wel 
en niet het heeft ontvan-
gen. Dan is de surprise 
weg. Complimenten!!!!

Groet en prettige dagen

René, Lieke en Meike
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Zondag midden in 
de nacht (zo iets 
na 7 uur) waren 
een stel mixedle-
den druk bezig om 
een shutje te gaan 
slaan in Geertrui-
denberg.  Welke 
gek had dit ook al-
weer bedacht??
Dankzij Jan waren 
we ingedeeld in de 
hoogste klasse 
van het toernooi. 
In de auto dus flin-
ke zenuwen over 
hoe dit uit ging 
pakken, krijgen we 
ook nog eens te 
horen dat ze daar 
met een blauwe 
shuttle spelen. Ex-
tra handicap voor 
ons. 

Na wat inspelend oefenen 
met de shuttle kon onze 
eerste wedstrijd tegen 
Roosendaal gespeeld wor-
den. Het ging erg gelijk op, 
maar de eerste wedstrijd (2 
sets tot 21) werden door de 
heren gewonnen. Dat was 
een uitdaging voor de da-
mes, maar daarvoor ging 
die blauwe shuttle toch wat 
te hard en de eerste set 
werd verloren.  Gelukkig 
lukte het daarna toch een 
beetje en werd de tweede 
set gewonnen. Helaas 
geen kans op een derde 

BC Mixed in Geertruidenberg

set, die werd niet gespeeld. 
Na nog 2 mixen moppe-
rend op de blauwe shuttle 
werd de eindstand gelijk. 
Ieder had 4 sets gewon-
nen. Roosendaal nodigde 
ons direct uit om ook eens 
bij hen te komen spelen. 
(Wat zijn wij toch gezellig 
hé)

In onze superpoule zaten 
6 teams, dus we hadden 
na Roosendaal nog 4 
teams te gaan. Met telkens 
7 kwartier de tijd zou het 
dus een hele lange dag 
worden. 
Er was geen pauze ge-

pland tussen de wed-
strijden, dus als je in 
anderhalf uur de 
wedstrijden klaar 
had, was er nog net 
een kwartiertje tijd 
om wat te drinken 
voor je weer voor de 
volgende wedstrijd 
klaar diende te staan. 
Dus gauw even de 
kantine in. Daar vin-

den ze ons blijkbaar niet zo 
gezellig als het team van 
Roosendaal ons vond. En 
briefje maken, nee dat is 
niet mogelijk, dus stuurde 
we Jan terug naar de zaal 
om wat geld te gaan ha-
len.
Daarna op naar de 2e wed-
strijd tegen Nivo, deze keer 
winst. Wat stonden die 
gasten uit Beek en Donk 
goed te spelen.

Ondertussen gingen wij 
ons zorgen maken hoe we 
tussen de middag aan een 
frietje konden komen. Het 
was half 1 en weer had-

Tekst: Marieke van Berlo.

Het team dat BC 
Mixed “bekend” 
maakte in Geertrui-
denberg en omge-
ving, bestond uit Jan 
de Jong, Sabitri 
Heesakkers, Ma-
rieke van Berlo en 
Remy Wieland.  
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we maar een kwartier over, 
dat zouden we niet gaan 
halen. Dus er werd een 
plan bedacht. Er werd een 
pot samengesteld en de-
gene die niet de laatste 
wedstrijd speelde zou op 
tijd friet gaan bestellen.

We begonnen aan onze 
derde wedstrijd, tegen Goi-
rle. Een van de heren 
kwam voor aanvang al vra-
gen of  we eerste de da-
mesdubbel wilde spelen 
want hun heer stond nog 
met 2 broodjes kroket. 
‘Maar wij willen wel helpen 
om die op te eten’ helaas, 
geen broodjes kroket ge-
scoord, alleen een start 
met de damesdubbel. Wat 
geen succes was. Wat was 
het toch een  stomme blau-
we shuttle! Er waren al heel 
wat wedstrijden met 21-20 
geëindigd, maar daarin 
waren wij niet enige. Alle 
teams in deze klasse lagen 
dicht bij elkaar. Als we toch 
eens onze shuttle hadden 
gehad dan…..  

Zoals afgesproken ging 
Jan tijdens de laatste set 
met de pot op weg naar de 
kantine om friet te gaan be-
stellen. Hij was op tijd terug 
om Remy en Sabitri met 
21-20 te zien winnen en de 
winst binnen te slepen. Op 
naar de kantine voor de 
friet….. helaas nog niet 
klaar. Komt zoonlief ons 
vertellen dat het nog even 
duurt, hij had per ongeluk 

friet speciaal gemaakt…. 
Hé joh, geef gewoon, we 
hebben honger. Snel in het 
inmiddels bekende kwar-
tiertje de friet speciaal, fri-
kadel speciaal en kroketten 
naar binnen gewerkt. Maar 
waarom hebben ze hier 
zure curry? Da’s toch niet 
lekker. En het valt ook niet 
goed. De volgende wed-
strijd was tegen Portland. 
Dé kampioen van de afge-
lopen jaren. Maar ja, dat 
was ons vandaag al vaker 
wijs gemaakt, dus dat ge-
loofde we niet meer. Spe-
len na zo’n friet met zure 
curry en frikadel speciaal 
was waardeloos. De dub-
bels gingen allebei verlo-
ren. Wat is het ook  vrese-
lijk, die blauwe shuttle en 
die zure curry.  

We speelden tegen de 
PLORK (Prachtig Lichaam 
Ontzettende Rot Kop) die 
door iedereen arrogant ge-
noemd werd, maar zich te-
gen ons heel netjes en 
sportief gedroeg. Komt dat 
omdat wij zo gezellig zijn? 
Tot de heer zich boos 
maakt in de mix dat Jan 
niet goed telt, omdat de 
mix door mixed gewonnen 
werd. Dat kan toch niet met 
die blauwe shuttle. Helaas 
werd toch op een setje te 
weinig… verloren. 

Dan hebben we nog 1 
kwartier rust voor de laat-
ste wedstrijd. Uiteindelijk 
was de vooraf bedachte 

lange dag toch snel voorbij 
gegaan. Het laatste team 
bestond uit 6 personen, 
jeetje wat veel. Hier wer-
den in de dubbels de sets 
in elke wedstrijd eerlijk ver-
deeld. In de mixen was dat 
anders. Jan en Marieke 
speelden tegen een dame 
die vooral in de weg liep 
voor haar heer. Helaas 
werd de laatste mix van 
Remy en Sabitri verloren, 
waardoor ook dit in een ge-
lijk spel eindigde. 

Eindelijk zijn we van die 
blauwe shuttle af en kun-
nen we het toernooi eens 
overzien: Het was 
zoals Jan de Jong zei “een 
internationaal toernooi; In-
do’s een  Surinaamse  en 
wat  “mongolen”. Uiteinde-
lijk waren we toch goed in-
gedeeld door Jan, we wa-
ren allemaal aan elkaar 
gewaagd en hebben lekker 
gespeeld.
Dan tijd voor de prijsuitrei-
king…… Mixed is 2e ge-
worden in Geertruiden-
berg!!!
We hebben BC mixed uit 
Beek en Donk  op de kaart 
gezet in Breda, Dordrecht, 
Roosendaal Goirle en om-
streken. En zo reden we 
voldaan met een dove dou-
che, 2 snoeppotten en vo-
gelvoerbollen  12 uur na 
vertrek uit Beek en Donk 
weer terug naar ons mooie 
Beek en Donk met geluk-
kig weer groene shuttles. 
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Topklasse.
Op 12 januari was het be-
gin van de competitie in 
2011 en Mixed mocht met 
drie teams aantreden.
Mixed 1 kreeg het onder-
aanstaande Smashing 
Bruang op bezoek, nu weer 
met Inge van Griensven en 
René Schepers.
In Smashing Bruang speelt 
ook Doddie Ari, nog be-
kend van het roemruchte 
team van BC DAF, dat ja-
ren achtereen HBB kampi-
oen is geworden. 
Maar ook Doddie wordt wat 
ouder en kreeg tegen 
Mixed niet veel kansen.  
Yvonne de Jong en Johnny 
Muller wonnen hun ge-
mengddubbel in twee sets 
terwijl Inge en René er drie 
sets voor nodig hadden. 
Het damesdubbel was voor 
Mixed, pas in de derde set 
na een verlenging moeste 
de Mixed dames hun partij 
afgeven. Het herendubbel, 
nu weer gespeeld door 
René en Stan,  werd vrij 
vlot gewonnen. 
Vervolgens werden er drie 
van de vier single gewon-
nen en dat bracht de eind-
stand op 6-2 voor Mixed 1, 
dat daardoor stevig op de 
derde plaats van de rang-
lijst staat. 

Tweede klasse afd. II
Con Brio 7, de tegenstan-
der van Mixed 5 staat op 
de voorlaatste plaats op 
de ranglijst van de tweede 
klasse afdeling II. Mixed 5 
moest spelen zonder Wen-
dy Verbrugge en Karlijn 
Lahaije. Er was een ver-
vangster nodig en Dorien 
Maas werd bereid gevon-
den om in te vallen, overi-
gens met succes, want ze 
won alle door haar ge-
speelde partijen. 
Opvallend was ook dat ze 
haar single met liefst 21-2 
en 21-6 wist te winnen, 
een uitslag die maar zel-
den voor komt.
Voor Tim Lahaije blijft het 
moeilijk, met minimaal ver-
schil in de derde set moest 
hij met moeder Yvonne het 
gemengddubbel aan de 
tegenstander laten. Ook in 
zijn single haalde hij het 
net niet. 
De overige partijen wer-
den door Mixed 5 gewon-
nen en de 6-2 winst bete-
kent een vaste plaats in de 
top van de ranglijst. De 
verschillen zijn echter klein 
en Mixed 5 is zeker niet 
kansloos voor de titel, ze-
ker omdat alle teams pun-
ten hebben laten liggen. 

Vierde klasse afd. I
Ook Mixed 7 zit nog steeds 
in de race om het kampi-
oenschap en staat, na de 
overwinning op Gemert 7 
op de tweede plaats. Ge-
mert bood behoorlijk te-
genstand en beide ge-
mengddubbels gingen ver-
loren, wel in drie sets. 
Mixed kwam goed terug 
doordag Toon Slaets en 
Peter van Leuken het he-
rendubbel wonnen en ook 
het damesdubbel, ge-
speeld door Ange;a van 
Gelder en Anita de Jong, 
werd ruim gewonnen. 
Toen er drie van de vier 
singles werden gewonnen 
trok Mixed 7 toch nog aan 
het langste eind en was de 
5-3 overwinning binnen. 
Koploper Never Down 2 is 
de volgende tegenstander. 
In de eerste ontmoeting 
werd daar met 5-3 van ver-
loren, maar in die wedstrijd 
raakte Toon Slaets in zijn 
eerste partij behoorlijk ge-
blesseerd en omdat er 
maar twee heren waren 
moesten drie partijen wor-
den weggegeven. Wint 
Mixed 7 deze ontmoeting 
dan is het team alsnog 
koploper in de vierde klas-
se. 

Seniorencompetitie
Mixedteams openen sterk in het nieuwe jaar
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wo 12-01-2011 TOP I 127 Mixed 1 - Sm Bruang 1 4 6 - 2
wo 12-01-2011 2e II 237 Con Brio 7 - Mixed 5 1 3 - 5
wo 12-01-2011 4e I 336 Gemert 6 - Mixed 7 13 2 - 6

wo 19-01-2011 TOP I 123 Con Brio 3 - Mixed 1 13

wo 26-01-2011 HOOFD I 10135 Mixed 2 - Ganzeveer 1 5

do 27-01-2011 2e II 10241 Mixed 5 - Gemert 4 15

do 27-01-2011 4e I 10343 Ne. Down 2 - Mixed 7 13

wo 09-02-2011 3e I 10285 Phoenix 4 - Mixed 6 3

do 10-02-2011 TOP I 10105 Mixed 1 - BC Bakel 1 11

wo 16-02-2011 1e II 10206 Mixed 4 - Hanevoet 3 12

wo 16-02-2011 3e I 10283 Mixed 6 - Hanevoet 7 1

Uitslagen en programma senioren

Jan de Jong E 83% Angela v Gelder G 100%
Ruud van Kilsdonk B 81% Marlie Fransen D 80%
Martijn van Oeffel E 78% Ilse Lahaije E 77%
Wouter v Haperen E 77% Marieke van Berlo E 70%
Peter van Leuken G 76% Yvonne Lahaije E 70%
Ruud Rooijakkers E 72% Sabitri Heesakkers D 63%
Remy Wieland E 63% Yvonne de Jong A 60%
Johnny Muller A 58% Monika Slaets C 60%
Harrie van der Vegt B 58% Wendy Verbrugge F 60%
Rene Schepers A 57% Anita de Jong H 56%H

B
B

 to
p-

tie
n

Sp. W % Sp W %
Angela van Gelder 10 10 100 Ruud v Kilsdonk 12 11 91,7
Ilse Lahaije 8 7 87,5 Wouter v Haperen 7 6 85,7
Marlie Fransen 6 5 83,3 Jan de Jong 12 10 83,3
Marieke van Berlo 11 8 72,7 Martijn v Oeffel 14 11 78,6
Yvonne Lahaije 17 12 70,6 Peter van Leuken 13 10 76,9
Sabitri Heesakkers 11 7 63,6 Ruud Rooijakkers 8 6 75,0
Yvonne de Jong 18 11 61,1 Remy Wieland 11 7 63,6
Monika Slaets 10 6 60,0 Johnny Muller 15 9 60,0
Wendy Verbrugge 10 6 60,0 Stan v d Heijden 12 7 58,3
Anita de Jong 16 9 56,3 Harrie v d Vegt 12 7 58,3

Top-tien Beste competitiespelers



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

Van pluimbal tot 
beach-badminton.

De sport badminton kent 
een lange geschiedenis. In 
de oude culturen van Oost-
Azië en die van de Azteken 
in Mexico bestonden over-
eenkomstige spelen. In Eu-
ropa was het spel ‘pluimbal’ 
een van de meest geliefde 
vrijetijdsbestedingen bij de 
adel. Zo stonden koningin 

Christine van Zweden en 
Friedrich Willem van Prui-
sen bij hun tijdgenoten be-
kend als ware meesters in 
het spel met de gevederde 
bal. De economische en 
sociale veranderingen aan 

In het kader van het 50-jarig bestaan van BC 
Mixed is het een mooie gelegenheid om ons 
eens een beetje te verdiepen in de historie 
van badminton. De teksten zijn verzameld 
door Theo de Jong.  Hier volgt zijn “andere” 
verhaal

het einde van de 18e en 
het begin van de 19e eeuw 
maakten een einde aan de 
pracht en praal bij hofhou-
dingen. Het spel met de 
gevederde bal had hetzelf-
de lot en raakte in de ver-
getelheid.  
                
Toevallig was het, in 1860, 
ook iemand van adel die 
heeft gezorgd voor de her-
geboorte van het spel met 
de shuttle en het racket. 
De eerste wedstrijd werd 
namelijk gespeeld op het 
landgoed van Hertog van 
Beaufort in het Engelse 
graafschap Gloucester. 
Onduidelijk is hoe men het 
spel toen noemde. De 
naam ‘Badminton’ is in ie
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der geval afkomstig uit die 
tijd, want het landgoed van 
Hertog van Beaufort heette 
Badminton.

Vanuit het overwegend 
vrijetijdsspel ontstond de 
wedstrijdsport, die echter 
tot de Engelse elite beperkt 
bleef. In 1893 werd de En-
gelse badmintonbond op-
gericht en in 1899 werd er 
voor het eerst om de ‘All 
England Championship’ 
gestreden.

Na de eerste wereldoorlog 
breidde badminton zich uit 
naar de Engelse koloniën. 
In 1934 werd de ‘Interna-
tional Badminton Federati-
on’ (I.B.F.) opgericht; ont-
staan uit de vereniging van 
negen verschillende natio-
nale bonden, waaronder 
die van Engeland, Ierland, 
Schotland, Wales, Canada 
en Nieuw-Zeeland.

Pas na de tweede wereld-

oorlog werd badminton 
over heel de wereld en in 
alle lagen van de bevolking 
gespeeld. De oorlog had 
het sportleven in Europa 
helemaal stilgelegd en na 
de oorlog legde de bevrij-
dingslegers daar de basis 
voor de huidige populariteit 
van het badmintonspel.

De Zweden en Denen 
maakten als eerste een 
einde aan de oppermach-
tigheid van de Engelsen. 
Maar tegen het eind van de 
jaren veertig vonden de 
Scandinaviër gelijkwaardi-
ge tegenstanders in Malei-
sië en Thailand.
 
De ontwikkeling van goed-
kopere kunststof shuttles 
zorgde voor een uitbreiding 
van het spel in West- en 
Midden-Europa. Vijf jaar 
veel later volgde Oost-Eu-
ropa ook. In Azië waren in-
tussen twee nieuwe super-
machten (in badminton 

dan) ontstaan; Japan en 
Indonesië.
In de jaren zestig ging Chi-
na zich er ook mee be-
moeien. De tot dan nog 
onbekende Chinese spe-
lers gaven de Europese en 
Scandinavische sterren 
geen schijn van kans. Het 
mooie, met schijnbewegin-
gen doorweven spel was 
een supersnelle en keihar-
de sport geworden.

Het toetreden van China 
als lid van de I.B.F. werd 
ondanks het knappe spel 
van de Chinezen verhin-
derd, omdat China een 
communistisch land was. 
Daarom richtte China in 
1978 een tweede wereld-
organisatie op: de World 
Badminton Federation 
(W.B.F.).
Nadat de keiharde con-
frontatiepolitiek van de 
eerste maanden na het op-
richten van de W.B.F. had 
plaats gemaakt voor een 

meer tot overeen-
stemming bereidde 
stemming, hield 
men al rekening 
met een verzoe-
ning van de ‘vijan-
delijke broeders’ 
en daarop volgde 
een hereniging.
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Tien jaar geleden stond 
er bovenstaande puzzel 
in de Minimiks, maar dan 
zo groot dat je alleen de 
grote punten van de foto 
zag. 

Deze keer staan er een 
aantal foto's op de mid-
denpagina van broers, 
zusje en ouders. 
Wie kan ze bij elkaar 
zoeken? 

Hallo jongen en meisjes, 

In de eerste Minimiks van het jubileumjaar 
natuurlijk een heel verslag over de jeugd-
dag, het circus van zaterdag 17 januari.
Er zijn die dag erg veel foto’s gemaakt en 
die kun je zien op de website van BC Mixed. 
Het jubileumjaar is hiermee ook voor de 
jeugd geopend. 

Het volgende evenement voor de jeugd is de 
carnavalviering, deze keer een heel bijzon-
dere carnaval, zowel voor de eerste als voor 
de tweede groep., waar vooral spelletjes 
het belangrijkste zijn. Het beloofd een leu-
ke en spannende avond te worden. 

Op zondag 21 januari begint de jeugdcom-
petitie met de tweede helft. Nog steeds 
hebben we een paar teams die kans maken 
op een kampioenschap.

Als je de puzzzelpagina zoekt, zul je die 
niet meer vinden. Dit jaar hebben we van 
die pagina iets anders gemaakt, allerhande, 
met humor,  wetenswaardigheden en wat 
tekeningen. Wij hopen dat dit ook leuk ge-
vonden.

Veel leesplezier,
De redactie. 
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15 januari, de dag van de 
eerste activiteit voor de 
jeugd om het 50 jarig jubi-
leum van BC Mixed te vie-
ren. Op vrijdagavond werd 
de begeleiding al getrak-
teerd op een geweldige in-
troductie van circus Tadaa 
door Jos. Hier werd de ba-
sis gelegd voor de jeugd-
dag.
Deze dag begon voor alle 
begeleiders al op zater-
dagochtend om 7.30 uur. In 
een mum van tijd waren de 
broodjes gesmeerd en de 
kantine omgetoverd tot een 
gezellige ontbijtkamer. 

280 broodjes, 80 bekertjes 
yoghurt, 30 liter melk, cho-
comel, yogo en jus 
d’orange, 3 kilo gesneden 
vlees en kaas, 80 wafels 
en 7 peperkoeken waren 
nodig voor een stevig ont-
bijt. 

Voordat we gingen ontbij-
ten, werd er eerst luidkeels 
gezongen. We hadden ook 
nog een jarige, Eline Buis-

sen werd op deze gewel-
dige dag namelijk 11 jaar. 
Ze zal nog lang terugden-
ken aan zoveel bezoek op 
haar verjaardag. Toen kon 
er eindelijk begonnen wor

Mixedjeugd in het circus!
Dat de jeugd van BC Mixed goed is in badminton, wis-
ten we al, dat ze ook omgetoverd kunnen worden tot 
rasechte circusartiesten was iets nieuws. De ouders 
en vele belangstellenden waren er getuige van op za-
terdag 15 januari in d’n Ekker.

Jos Derks van het circus 
Tadaa vertelt de begeleiding 
wat er van hun verwacht 
wordt.

Tekst en foto’s:: Yvonne 
Lahaije Geri Marinussen en 
Inge van Griensven. 

Eline was die dag jarig en 
daarvoor werd gezongen.

Een drukke dag voor de 
begeleiding
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den aan het grote Mixed 
ontbijt. Het ging niet alle-
maal op, maar wel erg 
veel.
Toen alle magen goed ge-
vuld waren, kon de dag be-
ginnen. Alle kinderen gin-
gen in 7 groepen kennis-
maken met een aantal disi-
plines van het circus. Er 
werd veel gezweed, gela-
chen en gevallen. Met val-
len wordt namelijk alles 

geleerd. Ieder-
een heeft ge-
oefend met de 
eenwielfiets of 
de minifiets. 
Het lijkt makke-
lijk maar het is 
wel gebleken 
dat dat niet zo 
is. 

Gelukkig kon er vastge-
houden worden aan het 
wandrek. Op zo’n klein 
fietsje fietsen met zo’n lan-
ge benen viel zeker niet 
mee. De kleinere kinderen 
hadden hier wat minder 
moeite mee, maar ook 
voor hen was het nog best 
moeilijk. 
Chinese bordjes rond la-
ten draaien op een stokje, 
of de diabolo rond laten 
draaien was de volgende 
activiteit, waarbij ook nog 
de devilsticks in het rond 
vlogen. Het koorddansen 
is een erg wiebelende acti-
viteit waar je goed moest 
balanceren. 

Er moest ook nog een circus-
tent worden opgebouwd.

Die balans was ook het 
moeilijkst met het lopen op 
de ballen of de tonnen. 
Verder heeft iedereen ge-
oefend op acrobatische 
standjes, waar al behoor-
lijke piramides mee wer-
den gemaakt. Het jongle-

ren ging met ballen, kegels 
en ringen. Het gooien ging 
wel, maar dan nog het van-
gen…… 
Op de trapeze werden vo-
gelnestjes, zeemeeuwen 
en koffiemolens geoefend. 

Uitleg aan de jeugd

En maar oefenen!

Soms lukte het erg goed...
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Voor het goochelen moest 
er eerst een eed afgelegd 
worden. 
Er werd dan ook in het ge-
heim geoefend want als je 
een eed aflegt mag je alles 
wat je oefent aan niemand 
vertellen. Het enige wat we 
hiervan kunnen vertellen is 
dat er met een stuk wc-pa-
pier wat weggetoverd werd. 
Hoe, tja dat blijft natuurlijk 
geheim!!!!! 

Kunsten maken op twee 
ladders was voor onze ta-
lentvolle jeugd een fluitje 
van een cent, ook stonden 

dan ook al alle kinderen 
van de groep samen op 2 
ladders.
Om 12.00 uur had ieder-
een alle onderdelen geoe-
fend en was het tijd om al 
de hongerige buiken weer 
te vullen met een lunch. Er 
was hard gewerkt, dus ook 
goed gegeten. 
Tijdens het oefenen in de 
ochtend waren er van alle 
kinderen foto’s gemaakt 
die in de pauze nog even 
gecontroleerd moesten 
worden. Daarna kon er een 
start gemaakt worden met 

Een deel van de volle tribunes.

Lopen op een houten bal viel 
niet mee
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het middagprogramma wat 
om 12.30 uur begon.
Iedereen kwam op de cir-
cusmat bijeen om een keu-
ze te maken voor het optre-
den. Jos zorgde ervoor dat 
iedereen op de juiste plek 
terecht kwam, waarna de 
kinderen samen met de 
groepsbegeleider een heus 
optreden in elkaar zetten. 
Tussendoor moest er even 
gepauzeerd worden om 
nog snel even te verkleden 
en te schminken. Want ie-

dereen moest er na-
tuurlijk feestelijk uitzien 
voor de voorstelling.

Het publiek begon al 
om kwart voor twee 
binnen te stromen. Va-
ders, moeders, opa’s, 
oma’s, broertjes en 
zusjes konden vanaf 
14.00 uur genieten van 
een fantastische voor-
stelling. Ron was onze 
circusdirecteur en kon-
digde elke act aan. De 

laatste optredens
werden aangekondigd 
door Novi. Beide had-
den talent als spreek-
stalmeester. De optre-
dens waren zo goed 
verzorgd dat het publiek 
bijna niet meer kon op-
houden met klappen. 
Wat was het geweldig 
en wat had iedereen 
zijn best gedaan. 
Om kwart voor drie zat 
de voorstelling er dan 
toch op. Dat betekende 
ook de jeugddag. Maar 
niet voordat alle kinde-
ren nog een mooi aan-

denken meekregen.  Want 
terwijl de kinderen het op-

treden in elkaar aan het 
zetten waren, moesten Ilse 
en Karlijn keihard aan de 
slag om de foto’s van de 
ochtend te bewerken en af 
te laten drukken zodat het 
aandenken op tijd klaar 
was.
Het was een geweldig fan-
tastische dag die wel erg 
snel voorbij was gegaan. 
De kinderen hebben geno-
ten, maar zeker ook de 
jeugdbegeleiders. Wil je er 
meer van zien, bekijk dan 
de foto’s en de film op de 
website.
 

Eindelijk het optreden!

Je moet maar durven, boven 
op de ladder.
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LET OP: VEKAHAL
23 januari Vekahal (ochtend)
A 9.30 Mixed 1 Helden 1
A 9.30 Gemert 1 Mixed 2
C 9.30 Mixed 4 Gemert 2
C 11.15 Mixed 4 Raaijmepp. 1
23 januari Vekahal (middag)
B 13.00 BCV’73 1 Mixed 3
F 13.00 Mixed 8 Mixed 7
F 14.45 Mixed 7 Ganzeveer 2
F 14.45 Con Brio 4 Mixed 8
30 januari Cityhal (ochtend)
A 9.30 Con Brio 1 Mixed 1
A 9.30 Helden 1 Mixed 2
H 9.30 Gemert 4 Mixed 9
H 11.15 Mierlo 4 Mixed 9
30 januari Cityhal (middag)
B 13.00 Mixed 3 BCV’73 1
C 13.00 Mixed 4 BCAB 1
C 14.45 Gemert 2 Mixed 4
D 13.00 Brabantia 1 Mixed 5
D 13.00 Phoenix 3 Mixed 6
D 14.45 Mixed 5 Phoenix 3

vervolg 30 januari Cityhal middag
D 14.45 Mixed 6 Dommelen 1
P 13.00 Mixed 10 Mixed 11
P 14.45 Mierlo 5 Mixed 10
P 14.15 Con Brio 8 Mixed 11
LET OP: VEKAHAL EN LATERE BEGIN- 
EN EINDTIJD
6 februari Vekahal (ochtend)
A 10.30 Mixed 1 Gemert 1
F 10.30 Mierlo 2 Mixed 7
F 12.15 Mixed 7 Con Brio 4
6 februari Vekahal (middag)
B 14.00 Con Brio 2 Mixed 3
P 14.00 Mierlo 5 Mixed 11
P 14.00 Con Brio 8 Mixed 10
P 15.45 Mixed 11 Mixed 10
20 februari Vekahal (ochtend)
A 10.30 Mixed 1 Mixed 2
D 10.30 Mixed 5 BCV’73 2
D 10.30 Mixed 6 Brabantia 1
D 12.15 Dommelen 1 Mixed 5
D 12.15 BCV’73 2 Mixed 6
Zaalwacht: Mixed en BCJ

Programma jeugdcompetitie januari en februari 2011

Het pupillenteam Mixed 10 staat boven-
aan op de ranglijst van de pupillenklasse 
met 12 punten uit zes wedstrijden
Als Mixed 10, op zondag  30 januari wint 
van Mixed 11 en Mierlo 5, dan kan het 
team kampioen worden op 6 februari, als 
er dan gewonnen wordt van Con Brio 8. 
Ook Mixed 7 is koplper in de F-klasse, 
maar zij moeten nog veel wedstrijden 
spelen. 

Standenlijst pupillen: 
1 Mixed 10   6   6   0   0   12  45 3 
2 Mixed 11  6   2   0   4   4    19 29  
3 Mierlo 5  6   1   2   3   4    16 32 
4 Con Brio 8         6  1   2   3    4    16 32 	

Mixed 10 kampioen? 
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Badmintonclub Mixed 50 jaar
Januari 1961 – januari 2011

In vijftig stappen door de geschiedenis
2000 
Barry van Heerwaarden start als trainer 
van Mixed
2001 
Jan Driessens wordt sportvrijwilliger van 
Laarbeek 2000 en bij Mixed benoemd 
tot lid in de Orde van Oranje Nassau, 
Frans Janssen (echtgenoot van Joke 
van de kantine) komt te overlijden
2002
José van den Wildenberg (vrouw van 
Wim en moeder van Marjan) komt te 
overlijden en de Mixed-website gaat 
online
2003 
De website is uitgebreid met een gasten-
boek waar veel eigen leden gebruik van 
maken, en Marjan Coppens drukt het 
laatste klubblad voor Mixed
2004
De verjaardagen van de Mixedleden 
staan op de homepage van de website
2005
Er wordt afscheid genomen van Joke en 

Wim als kantinebeheerders
2006
In november waren er 204 mensen lid 
van Mixed, het hoogste aantal ooit
2007 
Oud-Mixedlid Robbie Andriesse komt te 
overlijden, Bas is de nieuwe barman in 
de kantine en er komt een nieuw punten-
tellingsysteem (de tweede serve ver-
dwijnt)
2008 
De vereniging wordt opgeschrikt door 
het overlijden van Barry van Heerwaar-
den en van oud Mixedlid Lies vd. Eijnde 
(moeder van Noortje en Geert), de eer-
ste BACbeque wordt georganiseerd bij 
de familie vd. Vegt
2009
2010
2011
Mixed bestaat 50 jaar en clubblad 
Minimiks 30 jaar

 

Het  oliebollen (HBC Phoenix) jeugtoernooi.
Erg veel deelnemers van 
BC Mixed waren er niet op 
dat toernooi, dat nog 
steeds niet georganiseerd 
wordt zoals het eigenlijk 
zou moeten. Steeds veel 
banen leeg, lang wachten 
en dan opeens alles ach-
ter elkaar spelen, waren 
de klachten van de Mixed-
jeugd die daar wel meede-
den. Nog wat, “Waarom 

oliebollentoernooi? Ik heb 
geen oliebol gezien.”zei 
een van deelneemsters. 
Toch waren er ook nog 
prijzen gewonnen.
De uitslagen:
3de DDB: Anke van Dijk en Marieke Lutterman. 
3de DEB: Anke van Dijk.
!ste. DDA: Lieke Verschuren en Inge van Lieshout
4de DDA: Kim Steegs en Evi van Rixtel.
1ste GDA: Inge van Lieshout en Jeroen Lutterman. 
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Beste sportvrienden,
B.C. Someren organiseert op zondag 20 maart 2011 wederom haar jeugdtoernooi.  
Aanvang: 9:00 uur. Einde: ± 17:00 uur
 Er worden alleen heren-dubbels en dames-dubbels gespeeld met een vaste 
partner. Bij de poule-indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met:
1. Leeftijd (t/m 18 jaar)
2. Speelsterkte: (S) Sterk      (M) Matig       (B) Beginneling
 
In de middag zal iedereen opnieuw op sterkte worden ingedeeld.
Er is dus geen afvalsysteem, zodat iedereen de hele dag door regelmatig kan spe-
len. Per vereniging dient minimaal 1 begeleid(st)er aanwezig te zijn.
 Deelname aan het toernooi bedraagt €4,00 per persoon, te betalen bij aankomst in 
de hal van Sporthal De Postel. Inschrijven kan tot 4 maart Wij hopen de sportieve 
jeugd weer in grote getale te ontmoeten!
 Met vriendelijke groet,
 B.C. Someren

senioren en jeugd
Vader en dochter    Peter en Anniek van Leuken    L1 en R9
Vader en zoon             Ad en Koen Breijnaerts                L11 en R15
Moeder en dochter Tine en Inge van Lieshout            L3 en R13
Moeder en zoon Marlie en Bas Fransen                 L6 en R 4
Opa en kleindochter Toon en Robin Slaets                   L9 en R7
Oma en kleindochter Dora Polman en Leslie Heerdink  L2 en R10

Alleen jeugd
Zusjes jeugd  Anke en Iris vd Bogaard      L7 en R11
Broers jeugd  Calvin en Brady Bots                     L13 en R6
Broer en zus jeugd Max en Novi Wieland                     L4 en R14

Alleen senioren
Broers senioren Maikel en Jowan Iven                    L15 en R12
Zussen senioren Betsie v Hoof en Riky v Maaren   L16 en R2
Broer en zus senior Geert en Noortje v d Eijnde          L14 en R5
Vader en dochter sen. Tini en Wendy Verbrugge                L10 en R8
Moeder en dochter sen.Maridy en Marije Daems                L8 en R1 
Vader en zoon sen.     Gert en Tim Lahaije                         L12 en R16 
Echtpaar  Annie en Toon Boetzkes               L5 en R3
 

Oplossing fotopuzzel pag 22 en 23
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90 jarige badmintonner
In sporthal De Rietlanden in Lelystad werd don-
derdagavond het ‘Ome Jaap 90 Toernooi’ georga-
niseerd. Jaap Meijering geeft met zijn 90 jaar nog 
steeds les aan de jeugd en is zelf ook nog als 
speler actief. Meijering ging zestig jaar geleden 
mee met een vriend om shuttles te rapen. Daarna 
is de liefde voor de sport nooit meer over gegaan. 
Hij is van plan om zeker tot zijn honderdste op de 
baan te blijven staan.
Bron: Clear 101

Allerhande

Voor de zes biertjes!

Na de zes biertjes?

De rackets bij Mixed zijn ook niet alles!!!!
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Even lachen

Waarom laat een duiker 
zich achterstevoren het 
water in vallen? - Als hij dat 
voorover zou doen, zou hij 
de boot in duiken.

Adam en Eva liggen op een 
stralende dag in het para-
dijs. Eva vraagt: “Adam, 
hou je echt van mij?” Zegt 
Adam: “Natuurlijk, van wie 
anders?”

Komt een man een antiek-
winkel binnen, en vraagt: 
“Is er nog wat nieuws bin-
nengekomen?” Zegt de ei-
genaar: “Wat denkt u nou 
zelf...?”

Er lopen twee ballonnen in 
de woestijn. Zegt de ene 
ballon tegen de andere: 
“Kijk uit, een cactusssss-
sssssssssss”. 
Roept de andere: “Ik ben 
niet BANG!”

Jan belt bij zijn onderbuur 
aan en vraagt of hij de vol-
gende avond de stereo-in-
stallatie mag lenen. “Na-
tuurlijk,” zegt de buurman, 
“heb je een feestje?”. “Nee 
hoor!”, antwoordt Jan, “Ik 
zou alleen eens een beetje 
willen slapen!”.

Waarom gebruikt men in 
Egypte nog steeds geen e-
mail? - Ze blijven liever 
trouw aan hun oude, ver-
trouwde k-meel.

Er is een pastoor uitgeno-
digd op een feestje. Als hij 
binnenkomt met een nog 
niet eens volwassen meis-
je, kijkt iedereen heel ver-
baasd (een pastoor mag 
namelijk geen vrouw heb-
ben). De pastoor merkt dat, 
en zegt: “Niets aan de hand 
hoor, het is mijn dochter 
maar.”

Twee ballonnen zijn op een 
feestje. De ene ballon 
drinkt frisdrank en ineens 
knapt ‘ie. Zegt de andere: 
“Ik zei nog zo: drink nooit 
frisdrank met prik!”

Een man zit in de trein, en 
laat zijn kaartje zien aan de 
conducteur. “Maar mijn-
heer, dit is een kinderkaart-
je”, zegt de conducteur. 
Waarop de man zegt: “Nou, 
dan kunt u wel nagaan hoe 
lang ik hier op de trein heb 
staan wachten!”

Man: “Ik weet echt niet 
meer waar ik mijn geld 
moet laten.” Vrouw: “Zo, 
heb je dan eindelijk loons-
verhoging gekregen?” 
Man: “Nee, ik heb gaten in 
mijn broekzakken...”
 
Wat is het toppunt van ge-
mengde gevoelens heb-
ben? - Je schoonmoeder 
een ravijn in zien rijden met 
je nieuwe auto.

Er rijdt een brandweerauto 
vlak achter je, er rent een 
varken rechts naast je, een 
vliegtuig vliegt laag over de 
grond net voor je, en links 
van je galloppeert een 
paard. Je wordt er gek van! 
Wat doe je? - Vragen of je 
uit de draaimolen mag.

Er staat een dikke man op 
zijn kinderen te wachten bij 
de peuterspeelzaal. Dan 
komt er een juf naar buiten, 
die hem vraagt: “Verwacht 
u nog een kind?”. De man 
antwoordt: “Nee hoor, dat 
komt door het bier.”

Jantje ontbijt met zijn va-
der, en vraagt hem: “Papa, 
is duizend Euro eigenlijk 
veel geld?” Vader vertelt 
hem: “Nou jongen, dat ligt 
er aan of je moeder het uit-
geeft, of dat ik het moet 
verdienen.”

Oma komt oppassen. Ter-
wijl de twee broertjes op 
de grond spelen zit zij in 
een makkelijke stoel en 
leest in haar bijbel. Lang-
zaam zakken haar ogen 
dicht. “Kijk”, zegt de klein-
ste, “oma slaapt”. “Sssst”, 
meent de oudste, “doe 
zachtjes, oma studeert 
voor haar eindexamen”.


