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Zwarte Pieten op bezoek bij
de jeugd van BC Mixed.

Medewerkers aan deze
Minimiks:
Gert Lahaije, Jowan Iven,
Theo de Jong, Inge van
Griensven, Ton Slaets Thea
Kluytmans, Ruud v Kilsdonk, Toon Slaets, Anja
Beekmans e.a.

Website BC Mixed:
www.bcmixed.nl
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Colofon
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
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Nieuwe leden:

Van SL naar NSL:
Tamara Cornelissen-Vogels
Maike Breijnaerts

Leden die zijn gestopt:
Ricardo Neijts
Cheyenne Bevers
Amber van Osch

Ledenbestand
Dames Heren
Jeugd

Jongens Meisjes
25

51

Totaal
76

Senioren

42

58

100

NSL

10

12

22

Totaal:

52

70

25

51

198

Agenda
7 januari Nieuwjaarsreceptie en opening
jubileumjaar.
15 januari Mixed jeugddag,

Voor de complete clubkalender: zie de website (onder
de knop “nieuws - kalender”)

Van de redactie...
Dit is de laatste Minimiks van 2010, maar ook de laatste Minimiks van de dertigste jaargang.
Volgende maand, als BC Mixed vijftig jaar bestaat is het dertig jaar geleden dat Rien van Kessel, Dora Polman en Ellen
van Leuken, met knippen en plakken van, met de schrijfmachine geschreven teksten, een klubblad in elkaar wisten te
zetten.
Natuurlijk is er in de loop van die tijd veel veranderd, maar, er
zijn ook dingen hetzelfde gebleven. Er moet nog altijd veel
tijd worden gestoken in het in elkaar ztten van een clubblad
en er moet nog altijd tekst worden bedacht.
Nog één jaargang willen wij (Rien en Jan) alle moeite doen
om een, voor iedereen zo leuk mogelijk clubblad in elkaar te
zetten, daarna mag een nieuwe generatie het stokje overnemen en op hun manier proberen om zo veel mogelijk informatie over te brengen naar de leden.
Maar eerst wensen wij onze lezers prettige feestdagen en een
voorspoedig 2011.
Veel leesplezier
De redactie.

Sportshop Laarbeek steunt BC Mixed.
Als je sportartikelen koopt bij sportshop Laarbeek, krijg je daarbij een bon.
Als je deze bon inlevert bij BC Mixed (stop de bon in het kistje op de materialenwagen!) dan krijgt BC Mixed op het einde van het jaar een bepaald
bedrag van sportshop Laarbeek. Gooi de bon dus niet weg maar lever
deze in bij BC Mixed.
Het bestuur.
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Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergaderingen B.C.Mixed d.d. 18 November 2010
Aanwezig: Mascha Hoeks, penningmeester
Gert Lahaije, secretaris
Ton Slaets, bestuurslid
Anja Beekmans, bestuurslid
Afwezig:
Ruud Fransen, voorzitter

BADMINTONCLUB

BEEK EN DONK

1. Opening
Ton opent de vergadering om
20.35 uur, Ruud is vanwege de verhuizing afwezig.

-Tamara Cornelissen-Vogels
-Maike Breijnaerts
. Gestopt:
-Amber van Osch
-Ricardo Neijts
-Cheyenne Bevers

2. Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
• De agenda en diverse verslagen
tbv. de ALV van de HBB.
• Uitnodiging van de Gemeente
Laarbeek voor de presentatie van
het voorlopige ontwerp van de nieuwe sporthal op 2 November.

6.Nieuwe sporthal
• Anja en Mascha zijn naar de voorlichtingsavond geweest. Het was een
mooie presentatie en het ziet er prima
uit. Het lijkt het er op dat aan alle
wensen word voldaan.

3. Notulen bestuursvergadering
d.d. 19 Oktober 2010
De notulen zijn met dank aan Gert
goedgekeurd.
.
4. Financiën
• Advertenties: Anja heeft reeds
een groot gedeelte opgehaald.
-nieuw voor de website zijn ’t Baquetje en Terrastab(Maarten Maas).
Case Support(Margot v/d Rijt) is
nieuw voor de minimiks.			
5. Ledenbestand
• Van spelend naar niet spelend:
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7. Sluiting
Ton sluit de vergadering om 23.20 uur.
Gert Lahaije
secretaris

17 december 2010:
Alternatieve Mixed Avond
(voor senioren)

Vanwege de kerstshow van de Rollerclub
is de zaal op vrijdag 17 december niet bespeelbaar.
Om die reden organiseert BC Mixed sinds jaren de

Alternatieve Mixed Avond
Een avond waarop we in de kantine gezellig veel
verschillende spelletjes spelen. Denk aan kaarten,
darten, biljarten, poker, triviant, etc, etc.
Iedereen is van harte welkom vanaf 20.30u.
Denk eraan om spelletjes zelf mee te nemen!!!!
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Bestuursmededelingen

Verjaardagen
van de leden
4-dec
5-dec
6-dec
7-dec
9-dec
11-dec
13-dec
13-dec
17-dec
17-dec
19-dec
20-dec
23-dec
25-dec
26-dec
27-dec
29-dec
2-jan
4-jan
7-jan
9-jan

Gonnie van Kessel
Jack Muller
Jadzia Spaan
Bas Fransen
Marjan Muller
Iris van den Bogaard
René Buijssen
Maaike van Erp
Nick Meulensteen
Justin Zwolle
Sanne van Gelder
Mark van der Aa
Jan van Hees
Fabian Briels
Claudia Krone
Dorien Maas
Anke van den Bogaard
Dena van den Berk
Marieke Lutterman
Lauri Greef
Marlie Fransen

Allemaal van
har te proficiat!

Trainingsschema
seniorencompetitie.

december
20.30 – 21.30 uur
21.30 – 22.10 uur
Januari
20.30 – 21.30 uur
21.30 – 22.10 uur
Februari
20.30 – 21.30 uur
21.30 – 22.10 uur
Maart		
20.30 – 21.30 uur
21.30 – 22.10 uur
April		
20.30 – 21.30 uur
21.30 – 22.10 uur

1, 2, 3, 4
5, 6, 7
5, 6, 7
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
5, 6, 7
5, 6, 7
1, 2, 3, 4

Vrijdag 17, 24 en 31 december 2010
dus geen training in verband met Rollershow, Kerstmis en Oudjaarsavond.
De hal is dan dicht.
- Vrijdag 7 januari 2011 geen training in
verband met de nieuwjaarsreceptie en
de opening van het jubileumjaar

Geboren:

Janske en Max
zoon en dochter van
Max Nuijens
en
Noortje vd Eijnde
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teams
5, 6, 7
1, 2, 3, 4

De eerste nieuwjaarswens die ooit in de Minimiks heeft gestaan, nog gemaakt met wrijfletters en zelf getekend.

Het bestuur en de redactie wensen al onze lezers

Fijne feestdagen
en een sportief 2011
7
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2011 - Jubileumjaar 50 jaar BC Mixed

Nieuwjaarsreceptie en
opening jubileumjaar
BC Mixed staat aan de vooravond van een mooi jaar. Op vrijdag 7
januari 2011 wordt tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie het
jubileumjaar 2011 officieel geopend. Het jaar waarin onze vereniging 50 jaar bestaat mag vanzelfsprekend niet onopgemerkt
voorbij gaan. Daarom heeft de Jubileum Commissie een prachtig
en divers programma in elkaar gezet. Dat programma wordt uitgebreid toegelicht op de nieuwjaarsreceptie. Dus nog een goede
reden om vrijdag 7 januari a.s. naar de kantine te komen.
De eerste activiteit van het jubileumjaar is dus de nieuwjaarsreceptie. Dat wordt een jubileumeditie in meerdere opzichten. Niet
alleen zal de Jubileum Commissie het programma voor 2011 presenteren en toelichten. Ook zal er door het bestuur een aantal
‘spectaculaire’ onthullingen worden gedaan. De receptie begint
ongeveer om 22.00 uur, dus tot die tijd kan iedereen die wil nog
even lekker badmintonnen.
Dus kom vrijdag 7 januari 2011 naar de kantine. Voor € 7,50 per
persoon kun je de avond afkopen en wordt er een lekker buffet
aangeboden (met dank aan Hans Gerrits, eigenaar van de kantine). We proosten met z’n allen op het nieuwe jaar en op een fantastisch jubileum.
De Jubileum Commissie

9

Claudia Krone in Australië.
Claudia wil ons graag op de hoogte houden
van haar belevenissen en daarvoor heeft ze
een eigen website, waarop van alles te zien
is.
Wil je alles lezen :

WWW.Claudiakrone.waarbenjij.nu

Het zit erop!!
De laatste opdracht en
examen zit erop, en ik heb
nu officieel mijn Master of
Business gehaald!!
Mijn eindcijfers van mijn
laatste semester zijn ook
om naar huis te schrijven.
Een High Distinction voor
Finance en voor Sport Promotion & Communication.
En een Distinction voor
Strategic Management, en
Managing Sport Venues &
Facilities, met een GPA
(persoonlijk gemiddelde)
van 6,5. Vraag me niet wat
het precies inhoudt, maar
het is goed volgens mijn
huisgenoot, aangezien 7
het hoogste is…
Toen Chella hier op maandag 8 november aankwam
moest ik nog wel even hard
studeren voor mijn laatste
examen voor Finance,
maar dat is zo te zien helemaal goed gekomen. Gelukkig had ze ook een jetlag, dus ik heb haar gewoon in bed gelegd, en
ben lekker gaan studeren.
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Verder....
De tweede dag en
zowel laatste dag
in Singapore ben
ik begonnen met
een heerlijke massage in de spa. Want mama
zegt: als je last van je spieren hebt, moet je gewoon
een massage nemen. Dus
dat heb ik gedaan.
Hierna zijn we naar een uitzichtspunt over Singapore
geweest, dit was een gebouw, wat uit drie gebouwen bestond en daar bovenop (verdieping 56) was
een schip gebouwd, en dat
was dan tevens ook het
dakterras van het hotel met
een giga mooi zwembad.
Na het uitzichtspunt hebben we nog een wandeling
gemaakt langs de rivier,
hebben we lekker gegeten
en gedronken totdat het gigantisch hard begon te
stormen zodat we geen
kant meer op konden. Gelukkig zaten we op dat moment op een terrasje, dus

was dat geen probleem.
Na dit alles was het weer
tijd om naar het hotel te
gaan om ons op te frissen
voor onze vlucht.
Nu zitten we op het vliegveld van Singapore, omgeven door een vieze parfumwalm (altijd parfum kopen en ruiken op een vliegveld) te wachten op onze
vlucht naar London….hopelijk kunnen we daar landen, want onze volgende
stop is Amsterdam!!
Eindelijk thuis na
maand Australie!!

10,5

Wat gebeurde er 25 jaar geleden.
In december 1985 werd
bekend gemaakt dat de
HBB met een “centrale
training” wilde beginnen.
Het voorlopige voorstel
was dat men zou starten
met tien trainingen van
twee uur. De trainingen
zouden gegeven worden
door Igo Jongen en Lonny
Lavalette.
Het ledental in 1985:
Senioren 81, waarvan 38
competitiespelers.
Jeugd 47, waarvan 18
junioren en 29 pupillen.
Totaal dus 128 leden.
(Nu 204 red.).
Wel had men een wachtlijst met 13 senioren en 5
jeugdleden.
Verder stond er in de Minimiks van december 1985
het programma van het 25
jarig bestaan.
De HBB (Wim van Hoof)
stuurde een brief over de
seniorencompetitie.
De bondskaarten worden
vanaf nu bij elke wedstrijd
gecontroleerd en ook de
wedstrijdformulieren
moesten op tijd worden
ingeleverd.
Het kwam regelmatig voor
dat de wedstrijdformulieren door de wedstrijdleiding mee naar huis wer-

den genomen en pas veel
later werden afgegeven bij
Wim van Hoof.
Trainer Igo Jongen hield
nog steeds bij wie er de
beste competitiespelers
waren en in december
waren dat Margriet Ras
met 91,6 % en Jan Driessens met 83%.

Ari Ras had weer een
nieuw idee. Hij begon met
de “Fabeltjeskrant”, het
toen razend populaire TV
programma voor de kleintjes, wat door iedereen
werd bekeken.
De leden van het bestuur
kregen enkele rollen toebedeeld, zoals penningmeester Rien de Vos en
juffrouw Ellen (van Leuken) Mier. Ook enkele
leden kregen een rol, zoals Wim v d Wildenberg
(Wim de Wolf) en Mari
Donkers ( Mari de Schildpad), maar ook Marlie
Fransen, Wilma Constant
en nog anderen. Echter,
het aanbod van namen
was maar beperkt.

Een citaat uit dat artikel:
“(Meneer den Uil)
Ik had zelf het idee om
BTV in te voeren. Badminton Tijd Verkorting.
Ieder dier moet eens in de
zes weken thuis blijven om
wat ruimte te creëren”.
DOT had weer een Kersttoernooi, waar voor de
Mixedspelers weinig eer
viel te behalen.
Marjo Habraken en Hein
van Vijfeijken wonnen wel
het gemengddubbel in de
C-klasse
De redactie schreef een
tekenwedstrijd uit voor de
jeugdleden, ter gelegenheid van het vijfentwintig
jarig bestaan van BC
Mixed.
Bij “Wist U Dat!”
-Ons aller Ari Ras is begonnen met een nieuwe
rubriek (De fabeltjeskrant).
-Dat het eerste verhaal
insloeg als een bom.
Tot slot even lachen:
Badmintonspelertje: “Nee
mam, vandaag geen levertraan. Ze houden vandaag dopingcontrole op
het Mixedtoernooi.”
.

11

Greep uit het Gastenboek
Greep uit het Gastenboek
tonneke toch even laten
weten dat de uitslovers
aan kop staan ha ha ha.
Toon Slaets
NOG 37 DAGEN TOT DE
NIEUWJAARSRECEPTIE
EN DE OPENING VAN
HET JUBILEUMJAAR
....en nog 2 dagen totdat
ons gewaardeerde commissielid Claudia weer
terug is van haar studie/
reis uit Australië.
Jubileum Commissie
Groetjes van Monika, Ton,
Anne en Robin. En een
knuffel van Hobke!
Ton

De website in cijfers, maand oktober
cijfers tussen haakjes zijn van vorige maand
Unieke bezoekers: 287 (249)
Totaal aantal bezoeken:1794 (1549)
Aantal pagina weergaves 2016 (1752)
Gemiddelde tijd op site: 0.41 sec. (0.40 sec.)
Gemiddelde pagina per bezoek: (1.12 1.13)
Herkomst bezoekers
Nederland: 1778 (1529)
Ierland 10
Nederlandse Antillen 1
Frankrijk 1
Engeland 1
Australië 1
Oostenrijk 1
Duitsland 1
Best bezochte dag: zondag 7 november 59 bezoekers
Slechtst bezochte dag: zaterdag 6 november 26 bezoekers

Gefeliciteerd met je verjaardag!
Je grote broer
Paul

Mixed website

vrijdag 3 december hebben maar liefst drie zwarte pieten BC Mixed bezocht in de
sporthal.
De foto’s hiervan staan op de fotopagina!
En verder nog heel veel informatie en natuurlijk het populaire gastenboek.
Kijk op www.bcmixed.nl
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Rondreis Sultanaat OMAN en Dubai
Een reisverhaal in acht delen
door Rien van Kessel

Bij binnenkomst in het hotel valt meteen op dat je
tot helemaal in de nok van
het bebouw kunt kijken, het
atrium. Volgens onze gids
zou het Vrijheidbeeld uit
de USA in dit atrium passen. Het ‘zeil’ van het hotel en alle kamers vormen
de buitenwanden zodat er
een grote ruimte tot het
dak ontstaat. Van de begane grond tot de eerste
verdieping is een trapsgewijs waterval gemaakt met
kleuren die steeds veranderen. Wij worden naar
deze eerste verdieping
gebracht en kunnen ons
vleien in de luxe stoelen.
De high-tea opent met een
glas champagne, daarna
worden allerlei hapjes geserveerd met thee of koffie.
Aangezien de tijd vordert
en ik meer van het ge-

bouw wil zien, ga ik tussen
de diverse gangen even
rondkijken. De tweede verdieping is rijkelijk versierd
met marmer en bladgoud,
je kijkt je ogen uit. Alleen al
de liftdeuren zijn zou mooi
versierd, geweldig. Het hotel schijnt zo duur te zijn dat
het met het verhuren van de
kamers nooit meer is terug
te verdienen. Ik neem de lift
naar de 27e verdieping, de
hoogste etage, en kom in
een bar uit. In de panoramalift heb je een mooi uitzicht, het is alleen wat heiig.
In de verte kan ik toch nog
het palmeiland herkennen
waar we geweest zijn. Er
is 2 uur uitgetrokken voor
de high-tea en die tijd hebben we hard nodig, zoveel
hapjes krijgen we. Bij het
terugrijden maken we nog
een fotostop zodat we het

slot
gebouw nog eens goed
kunnen bekijken. Het was
een hele aparte ervaring
om hier te zijn. Ik had het
gebouw eerder op tv gezien maar je moet het zelf
gezien hebben. En ik heb
het gezien, yes.
We komen tegen vijf uur
terug in ons hotel. Het was
een mooie excursiedag en
we hebben veel indrukken
op gedaan. Dus tijd om een
late siësta te houden en alles op papier te zetten. Ik
eet vanavond in het hotel;
gevulde kipfile met groenten en een lekker sausje
en een halve liter bier. Kosten 101 AED en dat is zo’n
€20,00.
Vrijdag 6 november
Het is vandaag voor het
eerst tijdens mijn reis bewolkt. Maar na een uurtje
heeft de zon het gewonnen
van de wolken en neemt
weer de overhand. Het is
mijn laatste dag in Dubai
en van de reis. Ik heb nog
geen plannen en ga eerst
ontbijten. De twee Belgische meiden hadden de
pech dat hun camera’s het
gisteren niet deed en gaan
terug naar de Burj Dubai.
Ik sluit me bij hun aan en
we nemen met z’n drieën
een taxi er naar toe (27
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AED). De Burj Dubai staat
er nog steeds erg gracieus
bij, wat een mooi gebouw.
Het is haast onmogelijk om
in Dubai niet in een winkelcentrum terecht te komen,
zo ook nu weer. In de Dubai Mall is een gigantische
waterval gemaakt met een
soort duikende mensen
als kunstobject daarin. Erg
mooi en erg moeilijk om dit
gigantisch bouwwerk op de
foto te krijgen.
We laten ons met de taxi
naar de andere kant van
de stad brengen en aan de
andere kant van de Dubai
Creek. De Dubai Creek is
een natuurlijke rivier die
dwars door het centrum
van de stad loopt en verdeelt de stad in twee delen.
We willen naar The Old
Souk. Maar het is vrijdag
en nagenoeg alle winkels
zijn daarom dicht. Op de
Creek vindt al tijden veevoer plaats over water met
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een soort tuk tuks. Tegenwoordig vervoeren deze
boten mensen en we gaan
met zo’n boottaxi naar de
overkant van de Creek.
Het is een leuk boottochtje
en erg druk op het water.
De kosten zijn slechts 1
AED en daarom wordt er
veel gebruik gemaakt van
deze taxi’s door de lokale
bevolking. Ook aan deze
kant van het water zijn alle
winkels dicht. We gaan wat
eten, drinken nog wat en
nemen de (normale) taxi
naar het Dubai Museum.
Het museum is gevestigd
in het prachtig gerestaureerde Al Fahidi Fort die
in 1787 is gebouwd om
de stad te kunnen verdedigen. In 1971 is het fort
na de renovatie in gebruik
genomen als museum en
geeft een aardig beeld van
de historie en cultuur zoals
Dubai was voor de ontdekking van de olie. Het oude

Dubai dus, toen Dubai nog
een vissershaven was aan
de Creek, erg leuk om te
zien.
Op weg terug naar het
hotel lopen we nog even
een metrostation binnen.
Het station is net open en
van alle moderne elektronische zaken voorzien.
Als ik in een kleiner winkelcentrum vlak naast ons
hotel een blikje cola wil
kopen, bemerkt ik dat de
gehele begane grond leeg
staat. Boven is alleen een
restaurant open en heeft
daardoor niet echt een
gezellige sfeer. Zou dit de
toekomst zijn van Dubai;
leegstand?
Ik ben rond 17.00u weer
terug op mijn kamer. Omdat ons vliegtuig na middernacht vertrekt, kunnen
we de kamers deze hele
dag aanhouden. En dat is
wel fijn. Ik neem nog even
een douche en pak mijn

reistas in. We gaan eten
in een (hoe kan het ook
anders) winkelcentrum tegenover het hotel. Het is
gigantisch groot met op de
begane grond een parkeerruimte voor honderden wagens. Deze wagens staan
in file op de weg om in het
winkelcentrum te kunnen
parkeren. Op deze vrije
vrijdag komen veel mensen
naar en winkelcentrum om
te shoppen en te eten. Op
een van de verdiepingen
vinden we een leuk restaurant waar we gaan eten.
De dames krijgen geen
genoeg van het shoppen,
ik zoek me een weg door
de giga Mall naar buiten en
ga me gereed maken voor
vertrek. Het eten blijkt niet
zo goed te vallen bij mij.
Om 22.00u staat een busje
klaar om ons naar het vliegveld te brengen. In de bus
begin ik misselijk te worden
en zoek bij aankomst meteen naar een toilet. Deze

kan ik echter niet vinden en
dring daarom voor om snel
langs de incheckbalie te
kunnen komen. Dat duurt
echter toch te lang en net
bij de balie moet ik overgeven. De instapkaart wordt
me snel afgenomen want
zieken mogen niet mee in
het vliegtuig. Na een toilet
bezoek meld ik me ‘beter’
en kan doorlopen. Omdat ik steeds misselijker
wordt bezoek ik weer een
toilet waar ik ruim een uur
verblijf. Het is inmiddels
middernacht geworden en
7 november, mijn verjaardag. Al kotsend boven het
toilet wens ik mezelf een
fijne verjaardag toe. Omdat
ik blijkbaar als ziek geregistreerd sta in het systeem,
wordt ik bij elke controle uit
de rij gehaald en uitdrukkelijk gevraagd of ik wel kan
reizen. Natuurlijk kan ik dat
want ik wil wel terug naar
Nederland. In het vliegtuig
wordt mijn toestand alleen

maar erger en terwijl iedereen nog druk bezig is met
de handbagage hang ik
alweer boven het toilet. En
dan komt het er pas echt
met golven uit. Wat kun
je je dan beroerd voelen.
Elk slokje water geeft eerst
een nog misselijker gevoel
gevolgd door een snel toilet bezoek. Als de stewardessen mijn situatie zien
mag ik in een aparte stoel
zitten en kan ik het toilet
gebruiken van de business
class.
Zo gaat mijn 7 uur durende
terugreis beginnen, een en
al ellende.
De afhandeling op Schiphol gaat redelijk snel en de
taxi zorgt er voor dat ik om
09.45u thuis arriveer. Ik zet
mijn horloge 3 uur terug en
kruip snel in bed. Ik begin
koorts te krijgen, keel- en
hoofdpijn en ben nog een
week thuis om uit te zieken.
Maar ondanks die laatste
dag, zie ik terug op een
prachtige reis door een
voor velen onbekend land.
Een vrouwvriendelijk land
met vele forten en vooral
de afwisselende ongerepte
natuur met haar woestijnen
(80% van het land is woestijn), oases en de ruige bergen.
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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

Badminton geschiedenis
Ontstaansgeschiedenis

De exacte oorsprong van
het badminton is niet met
enige zekerheid te bepalen. Wel is zeker dat deze
sport spel een eeuwenoude geschiedenis kent: het
werd waarschijnlijk voor
het eerst beoefend in China. Bronnen vermelden dat
er een spel gespeeld werd
met houten slagborden en
een soort pluimbal. Over
het ontstaan van het spel
bestaan twee varianten.
De eerste variant geeft aan
dat de Spaanse edelman
Ovieto y Valdez in zijn geschriften melding maakt
van een oud vederbalspel
van de Azteken in Mexico.
De spelregels zouden zijn
vastgesteld door de koning
der Azteken, Montezuma
II.
Via de Spaanse conquista-
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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.
dores waaide het spel over
naar Europa waar het in de
Renaissance aan de hoven
een grote bloeitijd beleefde. Volgens de tweede variant zouden de Indiërs een
soort vederbalspel, “Poona”, ontwikkeld hebben.
Hoogstwaarschijnlijk vernoemd naar de stad Poona, die zo’n 50 kilometer
van Bombay verwijderd
ligt. Vanuit India kwam het
via de Britse soldaten te-

“Portrait of Master Stephen Crossfield”.
recht in Engeland. Er zijn
dus een aantal voorlopers
van het moderne badminton geregistreerd. Ook het
Engelse koningshuis heeft
in de 12e eeuw een vergelijkbaar spel gespeeld.
De Polen daarentegen in
begin 18e eeuw en India in
de late 19e eeuw.

Het oudste materiaal dat
over badminton is gevonden wordt ongeveer 2000
jaar oud geschat. Dit zijn
tekeningen die gevonden
zijn in holen in India. Hierop
is een soort badminton te
zien. Ook in overgebleven
geschriften werd een spel
beschreven waarbij men
een “vliegend voorwerp”
naar
de
tegenstander
sloeg. Dit bestond uit een
gewicht of een vrucht waaraan veren bevestigd waren. Het voorwerp werd
dan met de handen en de
voeten in de lucht gehouden.
De sport is door de eeuwen
heen verspreid over diverse Europese landen. Daar
werd het merendeels door
de rijkeren beoefend. Het
bestond er simpelweg uit
dat een shuttle over en
weer werd geslagen zonder de grond te raken. In
Frankrijk heette het: “Jeu
de longue plume”. Vandaar dat we het ook wel
pluimbal noemen. Hierna
vond het zijn weg
naar het koloniale
Amerika. Hier zijn
twee bekende schilderijen gemaakt. Allereerst het schilderij van William Williams getiteld “Portrait of Master Stephen Crossfield”. Het
stamt uit het begin
van de 18e eeuw en
laat een man zien

die een racket en een shuttle vasthoudt.
Het andere schilderij stamt
uit de late 18e eeuw en
laat jongeren zien die een
shuttle in de lucht houden
Vervolg op geschiedenis
badminton is dat badminton pas echt bekend werd
toen Engelse officieren
vanuit India het spel meenamen naar Engeland.
In 1873 speelde John Loraine Baldwin het badmin-

tonspel op het landgoed
Badminton in het graafschap Glouchestershire in
Engeland. Hier kreeg de
sport de naam badminton.
Tenminste dat is het vermoeden. De eerste spelregels verschenen in 1877 in
boekvorm. Deze waren gemaakt door kolonel H.O.
Selby. Het zou echter nog
wel even duren voordat
overal deze spelregels toegepast werden. Badminton
was destijds voor de elite,
waarbij het sociale gedeelte erg belangrijk was. Het
ging dus niet alleen
om de puntjes, maar
ook om de thee,
broodjes en cake.
Het badminton met
mooie, met trucs
doorweven
spel
was een snelle
sport geworden.

Wordt vervolgd
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Seniorencompetitie
De koppositie komt in zicht.

Veel wedstrijden voor Mixed 7

tekst: Jan Driessens
foto’s; Jowan Iven

Na een wat ongelukkige seizoenstart, onder meer
door de blessure van Toon Slaets kent Mixed 7 verder
een prima seizoen. De laatste vier wedstrijden werden gewonnen, waardoor Mixed 7 zich heeft genesteld in de bovenste regionen van de standenlijst.
Het begon op 4 november
met de wedstrijd tegen
Heiakker 2, met invaller
Toon Boetzkes. Bij de dubbels werden de punten nog
verdeeld, maar Peter van
Leuken, Angela van Gelder
en Annie Boetzkes wonnen
hun single en dat bracht de
eindstand op 5-3.
Op 17 november mocht
Mixed 7 op bezoek bij het
andere team uit Laarbeek:
Ganzeveer 7.
In dat team spelen ook de
Mixedleden Ilke van Oirschot en Saskia v d Dungen.
Het eerste gemengddubbel was nog voor Ganzeveer, maar Anita de Jong
en Toon Slaets brachten
de stand in evenwicht. Zowel het dames- als het herendubbel werd een gemakkelijke
overwinning
voor Mixed. Nu was het
Theo Mouris die zijn single
won en dat deden ook Angela en Annie en de 6-2
eindstand was binnen.
Brabantia 4 is een zondagsteam, dus Mixed 7
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mocht op zondagmorgen
28 november tegelijk met
de jeugdcompetitie hun
vijfde wedstrijd van het seizoen spelen. Angela van
Gelder en Peter van Leuken waren verhinderd en
men had Theo de Jong uitgenodigd als invaller.
Mixed begon erg voortvarend, zowel Theo Mouris
met Annie Boetzkes als
Theo en Anita de Jong
wonnen hun gemengddubbel. Theo en Anita hadden
daar drie sets voor nodig,
maar de beslissende set
werd wel erg overtuigend,
met 21-6 gewonnen.
Ook het dames- en herendubbel was voor Mixed, het
herendubbel
gespeeld
door de beide Theo’s werd
een gemakkelijke 21-6 en
21-7 overwinning.
Annie en Anita kregen het
wat moeilijker, toen hun
tweede set met 21-17 naar
Brabantia ging. De dames
herstelden zich goed en
wonnen de derde set met
21-18 en de voorsprong na
de dubbels was 4-0.

Theo de Jong, prima invalbeurt in Mixed 7
Veel moeilijker ging het bij
de enkelspelen. Alleen
Theo Mouris won zijn single en dat was maar goed
ook, want de overige singles gingen naar Brabantia. Anita moest voor de
derde keer en driesetter
spelen en deze keer was
het net iets te veel. Dat
nam niet weg dat de buit al
binnen was en weer was
Mixed 7 de sterkste.
Drie dagen later mocht
Mixed 7 weer aantreden
en nu was Bakel 7 de tegenstander. Daarbij nog
een “oude bekende” Johan
Horyon, (de voormalige

beheerder van de foyer van
sporthal de Braak, toen
nog de thuishaven van de
H.B.B.)
Hij maakte het Toon Slaets
en Anita de Jong nog erg
moeilijk en in drie sets ging
de partij naar Bakel. Intussen hadden Theo Mouris
en Annie Boetzkes hun gemengddubbel gewonnen.
De tweede set met een
verlenging, het Mixedkoppel won nipt met 25-23.
Het damesdubbel van Anita en Angela werd met
twee keer 21-18 binnengehaald en in het herendubbel werd revanche genomen door Toon Slaets en
Peter van Leuken. Mixed 7
had een 3-1 voorsprong na
de dubbels.
Bij de enkelspelen wonnen
Peter, Angela en Theo hun
partij maar moest Annie
Boetzkes, pas in de verlenging, de eer aan haar tegenstandster laten. Mixed
won weer, nu met 6-2.
Op 12 januari mag Mixed 7
op bezoek bij Gemert 6 en
dat is meteen de laatste
wedstrijd van de eerste
competitiehelft. Mixed 7 zit
nog volop in de race om
het kampioenschap.

Moeilijke seizoenstart voor Mixed 6.
Twee wedstrijden voor Mixed 6 en dat leverde het
eerste en enige punt op. Tegen Con Brio 10 werd het
4-4. De volgende tegenstander, Hanevoet 7, met twee
spelers die in de eerste klasse geen gek figuur zouden slaan, was meer dan een maatje te groot.
De start was goed tegen het team uit Helmond, Anja
Beekmans met Jan van Hees en Tine van Lieshout met
Gert Lahaije wonnen hun gemengddubbels, maar het dames- en herendubbel was voor Con Brio. Bij de enkelspelen wonnen Betsie van Hooff en Jan van Hees. Helaas
moest Anja Beekmans opgeven als gevolg van een vervelende blessure en dat kostte Mixed 6 ongetwijfeld de
overwinning, want Anja had haar eerste set met 21-13 gewonnen en stond in de tweede set op voorsprong.
Hanevoet 7 uit Eindhoven heeft nu drie wedstrijden gespeeld, zes punten en 24 partijen gewonnen en geen enkele verloren. Dat is in een normale competitie niet mogelijk en het is daarom ook erg vreemd dat Hanevoet dergelijke spelers (dames) op stelt in een derde klasse team,
terwijl die spelers makkelijk meekunnen in de eerste klasse.
Het gevolg was dan ook
dat het damesdubbel in
de tweede set met 21-1
werd verloren,een stand
die, zeker met de nieuwe puntentelling, bijna
niet meer voorkomt.
Mixed kwam niet verder
dan twee keer een driesetter.
Op 15 december komt
Phoenix 4 op bezoek.
Ook van dat team is nog
maar weinig bekend.
Op 8 februari mag Mixed
6 beginnen aan de
tweede competitiehelft.
Betsie van Hooff uit Mixed 6

19

Eerste winst voor Mixed 5
Never Down was nog iets te sterk voor Mixed 5, na de
nederlaag tegen Heiakker 1, dat met SRH 2 uit gaat
maken wie er kampioen wordt in de tweede klasse
afdeling 2. Van middenmoter Gemert 4 werd wel gewonnen en nu gaat Mixed 5 klimmen op de ranglijst.
Never Down 1 won beide
gemengddubbels,
maar
Mixed 5 kwam sterk terug
in de dubbels. Martijn van
Oeffel en Ruud Rooijakkers lieten weing over van
de tegenstanders, de tweede set werd zelfs met 21-9
gewonnen. Hetzelfde spelletje bij het damesdubbel,
Wendy
Verbrugge
en
Yvonne Lahaije wonnen
hun tweede set met 21-10.
Na de dubbels was de
stand gelijk, maar helaas
sloeg die door in het voordeel van Never Down, want
alleen Yvonne wist haar
single te winnen.
Op 2 december was Gemert 4 de tegenstander en
werd ging het eerste gemengddubbel verloren.
De stand werd gelijk getrokken door Yvonne en
Martijn, die met twee keer
21-11 de partij naar zich
toe trokken. Ook het dames- en herendubbel ging
naar Mixed. Martijn van
Oeffel en Tim Lahaije wonnen hun tweede set met
25-23, nadat de eerste set
met 21-18 werd gewonnen.
Voor Tim de eerste overwinning in deze competitie.
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Ook
zus
Karlijn pakte haar eerste winstpuntje,
want met
moeder
Yvonne
won ze het
damesdubbel met 2110 en 2119.
Yvonne en
Martijn
wonnen
hun single,
zij het pas
in de derde
set.
Tim
kwam
in
zijn single
net iets te
kort, maar
Karlijn
haalde haar
tweede
overwinning,
zij
won haar
single met
21-15 en 2110.
Mixed 5 neemt afstand van
de laatste plaats op de
ranglijst en laat die over
aan BCAB 3 en laat dat nu

Ook Tim Lahaije heeft
zijn eerste partij gewonnen

net de volgende tegenstander zijn. Op 16 december
staan beide teams tegenover elkaar.

Titelkansen zijn groot

Mixed 4 blijft winnen
Na de eerste competitiehelft staat Mixed 4 met tien
punten uit vijf wedstrijden bovenaan in de eerste
klasse afdeling 2. In november werden zowel Hanevoet 4 en Boemerang 1 met 6-2 aan de kant gezet.
Toch zijn dit de concurrenten van Mixed 4. Pas op 6
februari begint Mixed 4 aan de tweede competitiehelft. Ook Mixed 4 speelt maar tien wedstrijden.
Op 4 november was Hanevoet 3 de tegenstander en
de inzet was de eerste
plaats op de ranglijst.
Hanevoet was toen nog
lijstaanvoerder, maar had
wel een wedstrijd meer gespeeld dan Mixed 4.
Remy Wieland en Sabitri
Heesakkers lieten zich verrassen in hun gemengddubbel, maar Marieke van
Berlo en Jan de Jong trokken de balans weer in
evenwicht. Mixed 4 ging
door, zowel het dames- als
het herendubbel werden,
zij het in drie sets, keurig
binnengehaald. Vervolgens
werden er drie van de vier
singles gewonnen en met
6-2 winst nam Mixed 4 de
koppositie over van Hanevoet.
Boemerang 1, evenals Hanevoet een concurrent in
de race om de titel, was op
11-11 de volgende tegenstander. Weer ging een gemengddubbel naar de tegenstander, maar werden
de drie overige dubbels wel
gewonnen.

werd een ruime overwinning, maar deze keer ging
het damesdubbel naar de
Eindhovenaren.
Wouter van Haperen kwam
in zijn single net iets te kort
tegen Nghiep Lam en dat
kostte hem zijn 100% score, waar hij behoorlijk van
baalde.
De overige singels werden
gewonnen en de vierde 62 overwinning was binnen.
Misschien kan Hanevoet 4
de sterke dame lenen die
(tegen Mixed 6) in Hanevoet 7 speelt. Maar…nog
zo’n competitiehelft en de
titel is binnen.

Wouter van Haperen deed
weer mee, evenals Ilse Lahaije en beiden wonnen
weer hun single. Voor Ilse
betekende dat wel een
derde set, maar die won
ze met overtuiging, het
werd 21-7.
Ook Jan de Jong
won zij single
en dat leverde
weer een 6-2
overwinning op.
Weer een team
van Hanevoet,
deze keer Hanevoet 4.
Nu werden de
gemengddubbels wel gewonnen, Jan de
Jong en Ilse Lahaije lieten hun
tegenstanders
maar 15 en 17
tegenpunten
maken en Sabitri Heesakkers
met Remy Wieland
wonnen
met 21-16 en
21-18. Ook het
herendubbel van Remy Wieland, sterk spelend in
Wouter en Jan
Mixed 4.
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Mixed 3 heeft het moeilijk

Met twee gelijke spelen en nog geen overwinning
staan drie van de zes teams met twee punten op de
onderste helft van de ranglijst. Hoger dan de vierde
plaats zit er voor Mixed 3 waarschijnlijk niet in, in de
Overgangsklasse afdeling 2, waar BCAB 1 heer en
meester is.
Tenminste dat lijkt zo als je
naar de standenlijst kijkt.
Toch was het BCAB waartegen Mixed 3 op 4 november, haar tweede punt binnenhaalde. Ruud Fransen
was verhinderd en in zijn
plaats speelde Ad Breijnaerts. Met Marlie Fransen won hij het gemengddubbel. Daar bleef het bij
want alle overige dubbels
waren voor de spelers uit
de Achtse Barier.
Toch kwam Mixed 3 sterk
terug. Arne v d Wijdeven,
Ad Breijnaerts en Marlie
Fransen wonnen hun single en dat leverde toch een
zeer verdiende 4-4 eindstand op.
Helaas kon men dit tegen

Con Brio 5 niet volhouden. Nu, zonder Ruud
en Marlie die andere
bezigheden
hadden
(verhuizen) en waar
Marije Daems weer
meedeed.
De teams geven elkaar
weinig toe in sterkte.
Zo werden alle dubbels
in drie sets gespeeld
en was de tussenstand
2-2. Alles was dus nog
mogelijk. Helaas pakte
dat anders uit en wist
alleen Paul v d Vegt
zijn single te winnen.
Overigens werd die
partij niet uitgespeeld, want
de tegenstander moest opgeven, wel nadat Paul zijn
eerste set met 21-18 had

gewonnen.
Op 8 december speelt
Mixed 3 tegen Phoenix 2,
een van de teams die met
Mixed op de onderste helft
van de ranglijst staan.

Arne van de Wijdeven,
raakte geblesseerd in de
wedstrijd tegen Con Brio 5
maar speelde wel zijn
partij uit.

Mixed 2 bijna zeker van plaats in kampioenspoule.

Mixed 2 koploper in Hoofdklasse.

Er worden acht wedstrijden gespeeld met als inzet een plaats in de kampioenspoule. Deze is alleen weggelegd voor de nummers een en twee van de ranglijst
en de beste nummer drie van beide poules. Er moeten nog twee wedstrijden gespeeld worden door Mixed 2 en dat is de return tegen Ganzeveer, waar men de
eerste keer niet verder kwam dan 4-4 en tegen Phoenix, waarvan met 6-2 werd
gewonnen.
Het is nog niet gespeeld,
zelfs Phoenix kan nog tot
twaalf punten komen, Fair
Play maar tot tien en Mixed
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ook tot twaalf.
De return tegen Fair Play
was op 11 november, dat
nu speelde zonder invaller

Sjon v d Eijnde.
Misschien was dat voor
Mixed wel belangrijk, want
nu werd er wel gewonnen,

Harrie v d Vegt Mixed 2
vooral dank zij de enkelspelen. Na de dubbels waren de punten nog verdeeld.
Pleunie Verbon begint zich
steeds beter thuis te voelen in Mixed 2. Fair Play
heeft in Angela Flohr een
echt sterke dame, die zelden een partij verliest en
dat ondervond Pleunie, die
voor de tweede keer een
single tegen haar mocht
spelen. Ging de partij de
eerste keer nog in twee
sets naar Fair Play, deze
keer sleepte Pleunie er een
derde set uit.
Harrie v d Vegt, Maridy
Daems en Ruud van Kilsdonk wonnen hun single en
daarmee was de eindstand
op 5-3 gekomen en de volle winst was voor Mixed 2.
De volgende wedstrijd was
de return tegen Brabantia
1, waar Mixed in de eerste

nog een punt had laten liggen. Nu ging het anders.
Pleunie Verbon en Monika
Slaets wonnen nu wel hun
damesdubbel en dat leverde de 3-1 voorsprong
op na de dubbels. Harrie v
d Vegt kreeg zijn single cadeau, zijn tegenstander
gaf op, maar Harrie had de
eerste set al met 21-10 gewonnen.
Pleunie
verloor tegen
Martine Muller de eerste
set, maar kwam goed terug, met 21-12 en 21-13
won ze de tweede en derde set. Toen ook Ruud en
Maridy hun single wonnen
bracht dat de eindstand op
7-1 en weer klimt Mixed 2
op de ranglijst.
De laatste tegenstander
van deze maand was

Phoenix 1, een team dat
ook in de topklasse heeft
gespeeld.
De beide gemengddubbels
werden door Mixed gewonnen, maar het dames- en
herendubbels ging naar
het team uit Helmond. Opvallend was wel dat alle
enkelspelen
gewonnen
werden door de spelers
van Mixed. Pleunie had
geen kind aan Patricia van
Barneveld, met 21-16 en
21-10 haalde ze haar single binnen. Harrie, Ruud
en Maridy hadden daarvoor drie sets nodig, maar
Mixed won wel met 6-2 en
is nu koploper in de hoofdklasse. Als de return tegen
Phoenix ook gewonnen
wordt is een plaats in de
kampioenspoule veilig gesteld.

Mixed 1 nog steeds zwaar gehavend.
Het blessurespook blijft Mixed achtervolgen. Vooral
Mixed 1 is daar de dupe van. Ook met de blessure
van René Schepers wil het niet vlotten en ook Inge
van Griensven deed niet mee tegen Gemert 1.
Het was de enige wedstrijd
van Mixed 1 in deze maand
en Mixed 1 is ook het enige team dat dit jaar nog
twee wedstrijden moet
spelen.
Tegen Gemert 1 kond viermans formatie met invalster Marjan Muller geen
vuist maken. Alleen het
gemengddubbel van Yvonne de Jong en Johnny
Muller werd omgezet in

winst. Marjan en Stan kregen wel een verlenging in
de tweede set en er werden nog drie driesetters
gespeeld, waarvan Stan
het dichtst bij een overwinning zat. Met 24-22 moest
hij echter de overwinning
aan Pierre Pas laten.
De nederlaag viel daardoor onnodig hoog uit.
Op 8 december mag Mixed
1 op bezoek bij Con Brio 2
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Standenlijst seniorencompetitie 6 december 2010
Topklasse
Con Brio 1
Gemert 1
Con Brio 2
BC Bakel 1
Con Brio 3
Mixed 1
BCV 1
Sm Bruang 1

6
5
5
5
5
3
4
3

6
4
2
1
1
1
1
0

0
0
1
2
1
0
0
0

0
1
2
2
3
2
3
3

12
8
5
4
3
2
2
0

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

8
6
5
7
6

2
3
2
1
1

5
2
2
3
2

1
1
1
3
3

9
8
6
5
4

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

5
4
4
4
4
5

4
3
2
0
0
0

1
0
1
2
2
2

0
1
1
2
2
3

9
6
5
2
2
2

Eerste kl.
Mixed 4
Hanevoet 3
Boemerang 1
Hanevoet 4
Eindhoven 1
Con Brio 6

5
5
4
3
4
5

5
3
1
1
1
0

0
1
2
0
0
1

0
1
1
2
3
4

10
7
4
2
2
1

24

Tweede kl.
SRH 2
Heiakker 1
N.Down 1
Gemert 4
Mixed 5
Con Brio 7
BCAB 3

5
5
4
4
4
3
5

3
2
2
1
1
0
0

2
3
0
2
1
2
2

0
0
2
1
2
1
3

8
7
4
4
3
2
2

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

5
3
3
2
5
4

3
3
2
1
0
0

1
0
0
0
2
1

1
0
1
1
3
3

7
6
4
2
2
1

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

6
5
5
6
4
5
7
6

4
3
4
3
3
1
1
0

1
2
0
1
0
2
0
0

1
0
1
2
1
2
6
6

9
8
8
7
6
4
2
0

Top-Tien beste competitiespelers
gem.dub
S

da/he dub

enkelspel

%

S

W

totaal

W

%

S

W

%

S

Angela van Gelder
Ilse Lahaije
Marlie Fransen
Marieke van Berlo
Sabitri Heesakkers
Yvonne Lahaije
Monika Slaets
Anita de Jong
Yvonne de Jong
Maridy Daems

0
2
3
3
5
4
5
6
3
6

0
1
3
2
2
1
4
3
3
2

0,0
50,0
100
66,7
40,0
25,0
80,0
50,0
100
33,3

4
2
2
3
5
3
5
6
3
1

4
2
1
2
4
3
2
5
1
0

100
100
50,0
66,7
80,0
100
40,0
83,3
33,3
0,0

4
4
1
5
1
4
0
2
3
6

4
4
1
4
1
3
0
0
1
5

100
100
100
80,0
100
75,0
0,0
0,0
33,3
83,3

8
8
6
11
11
11
10
14
9
13

8
7
5
8
7
7
6
8
5
7

W

Ruud v Kilsdonk
Wouter v Haperen
Jan de Jong
Martijn van Oeffel
Peter van Leuken
Ruud Rooijakkers
Remy Wieland
Theo Mouris
Harrie v d Vegt

6
0
5
2
1
2
5
5
0

5
0
3
2
1
1
2
2
0

83,3
0,0
60,0
100
100
50,0
40,0
40,0
0,0

0
3
2
3
5
3
5
0
6

0
3
2
3
3
2
5
0
3

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

6
4
5
4
5
1
1
5
6

6
3
5
2
4
1
0
4
4

100
75,0
100
50,0
80,0
100
0,0
80,0
66,7

12
7
12
9
11
6
11
10
12

11
6
10
7
8
4
7
6
7

%
100
87,5
83,3
72,7
63,6
63,6
60,0
57,1
55,6
53,8
91,7
85,7
83,3
77,8
72,7
66,7
63,6
60,0
58,3

De H.B.B. score.
Angela v Gelder		
Ilse Lahaije		
Marlie Fransen		
Marieke v Berlo		
Sabitri Heesakkers

G
E
D
E
D

8
8
6
11
11

8
7
5
8
7

0
1
1
3
4

100%
88%
83%
73%
64%

100%
77%
80%
70%
63%

Ruud van Kilsdonk
Wouter van Haperen
Jan de Jong		
Martijn van Oeffel		
Peter van Leuken		

B
E
E
E
G

12
7
12
9
11

11
6
10
7
8

1
1
2
2
3

92%
86%
83%
78%
73%

81%
77%
83%
77%
72%

De eerste kolom achter de naam is de
huidige classificatie, Dan volgen het
aantal gespeelde, gewonnen en verloren partijen. Dan twee kolommen met

scoringspercentages. De eerste is de
echte score, de tweede voor de classificatie
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Gelezen op het gastenboek van BC Mixed.
Dit is het verhaal (een competitieverslag) van Toon
Slaets, geschreven op het gastenboek van BC
Mixed. Niet in een stuk, maar in een zestal losse
stukken, omdat dit niet anders gaat.
Toon maakt geen gebruik van hoofdletters, maakt
heel lange zinnen en schrijft zoals hij het zegt, wel
op een duidelijke manier.
De originele versie staat op het gastenboek, hieronder volgt de aangepaste versie.
De redactie had graag meer van deze schrijvers.
Vrijdag, 3. december 2010
14:01
ik had graag het verslag
in een blok willen schrijven maar dat was niet
mogelijk,er was te veel
text.is dit aan te
passen?zou wel handig
zijn.ben nu verplicht om
me uit te sloven tonneke. tot zondag jongen
ellie vadder.

kort, net te lang, net net,
net niet, ook deze set en
dus de partij ging naar Bakel met 0-1 tussenstand.
Nu was het herendubbel
met Toon en Peter, de partij was goed in evenwicht
totdat Peter en Toon op 18
punten een tandje bij schakelden, waardoor de set

met 21-18 naar Mixed ging.
De tweede set was een kopie van de eerste, nu ging
men op 17 punten wat gas
geven. Peter en Toon wonnen met 21-17. Tussenstand : 2-1 voor Mixed.
Na het herendubbel nu het
damesdubbel met Anita en
Angela. met de aantekening dat Angela niet helemaal fit is. De partij was
bijna een kopie van het herendubbel, ook hier gingen
Anita en Angela bij 18 punten een tandje bij schakelen en wonnen de eerste
set met 21-18. In de tweede set waren Anita en Angela ook de bovenliggende
partij en wonnen met 2118. Tussenstand: 3-1 voor
Mixed

(Toon Slaets)

Mixed 7 zet Bakel
7 aan de kant met
6-2.
Het eerste gemengddubbel was voor Anita en toon,
de wedstrijd verliep goed
doch na het veertiende
punt kwam er de klad in en
ging de eerste set naar Bakel. De tweede set verliep
aanvankelijk goed maar bij
15 punten ging het net niet
meer, net uit, net in, net te
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Theo Mouris, Annie Boetzkes en Angela van Gelder

anders (AIEOHEI).
Weer
een punt voor
Peter.
Daarop volgen
nog 4 harde
slagen en de
partij was voor
Peter die wint
met
21-18.
Tussenstand
4-1
voor
Mixed.
Na Peter was
Angela aan de
beurt met haar
Toon Slaets en Anita de Jong
single. Daar ze
niet helemaal fit was had
Nu was Peter aan de beurt ze voor zichzelf een speelmet zijn herenenkel. Hij plan uitgedacht en wel de
had een geduchte tegen- tegenstander het gevoel
stander die harde slagen geven te kunnen winnen
en mooie drops in huis had, en als men dat gaat denmaar Peter was inmiddels ken dan toeslaan. Zo gewarm geworden en dan be- zegd zo gedaan en de
gint Peter pas echt.
eerste set was met 21-13
Het motto van Peter is als voor Angela. De tweede
volgt: “hoe heter hoe beter set ging een tijdje gelijk op,
is Peter” en dat ondervond de tegenstander kreeg
ook de tegenstander.
weer hoop totdat Angela
Peter wint met 21-18. De weer toesloeg en nu met
tweede set ging gelijk op 21-16.
de ausdauer van Peter Tussenstand 5-1 voor
werkte nog steeds maar Mixed en de winst was bintelkens kwam de tegen- nen.
stander terug.
Nu is de beurt aan theo
Nu kwam Peter met zijn met zijn single. De partij
tweede joker en wel de verliep goed aan beide
OERKREET (AIEOHEA)en kanten werden punten gedat heel snel uitgesproken. scoord, maar Theo was
De tegenstander wist er licht de bovenliggende
geen raad mee en het punt partij, doch bij 20-20 ging
was gemaakt. Nu weer het even wat mis en Theo
een scherpe lob, weer een moest de partij aan Bakel
OERKREET maar nu wat laten met 22-20. Na wat

aanwijzigen tussen de eerste en tweede partij ging
theo prima te werk. Hij
wint de tweede set met 2111. en ook de derde set
met 21-14, daar kon hij
mee thuis komen, want
zijn vrouw vraagt altijd: “
wat heb JE gemaakt?” en
dan zegt theo: “ WE hebben gewonnen. “Ik vraag
wat JIJ hebt gemaakt .”
zegt zijn vrouw( even stilte)
Theo zegt dan: “Het is een
team sport”. Nu kan hij
zeggen “ IK heb gewonnen”. Prima theo. de tussenstand is inmiddels 6-1
voor Mixed.
Als laatste komt Annie aan
de beurt met haar damesenkel. .De tegenstander is
een klein maar kittig vrouwtje en is heel snel. De partij
gaat aardig tegen elkaar
op doch op een gegeven
moment loopt het niet meer
bij Annie en gaat de set
naar Bakel. Na enkele
aanwijzingen
gaat
de
tweede set een stuk beter
en de tegenstander krijgt
het moeilijk tegen Annie
doch helaas moest Annie
de partij aan Bakel laten
met 22-20. Nu stond de
eindstand vast 6-2 voor
Mixed 7.
Mixed 7 ziet reeds uit
naar de volgende tegenstander.
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Mixed 2; Na een slow start,…
Bovenaan in Hoofdklasse I

door Ruud(je) van Kilsdonk

Na een langzame start heeft Mixed 2 zijn
vleugel uitgeslagen en staat bovenaan in
de Hoofdklasse I. Dit jaar bestaat de hoofdklasse uit twee poules. Iedere poule speelt
een hele competitie en de beste stromen
door naar de kampioenspoule en de ‘slechtste’ stromen door naar de degradatie pouEen korte terugblik in de
recente geschiedenis laat
zien dan Mixed 2 de laatste
jaren goede prestaties
heeft neergezet. Vaak werd
Mixed 2 tweede, zo ook vorig jaar toen Mixed 2 een
goede tweede werd net
achter Gemert 2. Ook het
seizoen daarvoor werd
Mixed 2 tweede, net achter
BBC 1.
De echte Mixed 2 fans weten dat Mixed 2 na de zomerstop eerst op stoom
moet komen en traditioneel
aan het begin van het seizoen punten laat liggen.
Misschien bied de nieuwe
poule opzet kansen voor
het ons zo geliefde Mixed
2. De kracht van Mixed 2
zit namelijk in de periode
waar de dagen korter worden. Het beest komt naar
buiten, de diesels beginnen te draaien en de teamspirit stijgt tot ongekende
hoogte. Wanneer Mixed 2
weer tot een echt team is
gesmeed start het seizoen

pas echt.
Ook het seizoen
2010-2011
kwam mixed 2
traditiegetrouw
moeizaam op
gang. Insiders
beweerden
zelfs dat Mixed
2 in de degradatiepoule zou
belanden,….!?
Vol zelfvertrouwen en met de kennis uit
het verleden trad Mixed 2
ten strijden. Met in het achterhoofd één verlies partij
en twee keer een gelijk
spel moest het over een
andere boeg worden gegooid. Dat gebeurde ook
Mixed 2 kwam en overwon.
Na de eerste keer tegen
Fair Play nipt te hebben
verloren werd er bij de
tweede ontmoeting gewonnen (5-3). De week daarna
zette Mixed 2 het gelijk spel
bij de eerste ontmoeting tegen Brabantia 1 recht met
een ruime overwinning (71). Ook de debuut wedstrijd

tegen Phoenix werd een
grandioos succes (6-2). Pikant detail waren de individuele overwinning van de
Mixed 2 teamleden, waarbij sets met 21-2, 21-8, 219…. werden gewonnen.
Een hele prestatie bij een
rally point systeem, met
andere woorden bijna foutloze sets zaten ertussen.

Verslag M2 tegen Phoenix 1
Een belangrijke factor binnen Mixed 2 zijn de vaste
koppels. Bij de GD’s zijn
dat Ruud(je) + Monika en
Ton + Maridy. Alles bij elkaar circa 95 jaar BC Mixed

ervaring. Phoenix had tegen zoveel ervaring geen
antwoord. Beide GD’s werden dan ook met twee sets
gewonnen. Bij de HD en
DD was het een ander verhaal. Er werd kranig gestreden, echter Phoenix
bleek te sterk. Monika en
Pleunie bleken niet opgewassen tegen Judith en
Patricia en verloren in twee
sets. Harrie en Ton hadden
met drie sets toch niet de
langste adem. Het moest
uit de singels komen.

Gelukkig gebeurde dat
ook. Harrie had tegen
Mark van Moorsen drie
sets nodig, maar met duidelijke cijfers werd gewonnen. Het was onnodig
spannend gemaakt door
Harrie. Pleunie is inmiddels een begrip in Mixed 2,
na een periode van wennen aan het HBB spel
heeft ze haar weg gevonden. Zo veroverde Pleunie
dan ook in twee sets het
vierde punt voor Mixed 2.
Ruud(je) wist na het verlies van de eerste set zijn

tweede en derde set ruim
te winnen. Maridy sloot het
geheel af. Maridy is een
echte diesel, maar wanneer het stoom uit haar
oren komt is ze niet meer
te stoppen. Wee je gebeente,….. en zo geschiede. Maridy won nipt met
26-24 in de derde set.
Conclusie: Mixed twee
staat na 6 wedstrijden boven aan in Hoofdklasse I
en lijkt bijna veilig te zijn
voor de promotie wedstrijden.

Nieuws van BADMINTON
NEDERLAND
EK in Amsterdam met 33 deelnemende
landen
Badminton Europe heeft bekendgemaakt welke landen er van 15-20 februari 2011 meedoen aan het Europees
kampioenschap voor gemengde teams.
De volgende landen zijn van de partij op
het EK, dat in de Sporthallen Zuid wordt
gehouden:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Engeland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland. Hongarije, Ierland, Ísraël, Italië. Kroatië, Letland, Litouwen, NEDERLAND, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Schotland, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Wales, Wit-Rusland, IJsland, Zweden, Zwitserland

RBB en Badminton Nederland
gaan samen door

In de algemene ledenvergadering
van de RBB (Recreatieve Badminton
Bond Breda), gehouden op dinsdag
9 november, is vrijwel unaniem gekozen voor voortzetting van het samengaan met Badminton Nederland
en dit voor onbepaalde tijd.
Een en ander conform de gesloten
overeenkomst op 1 december 2008,
waarin o.a. is bepaald dat de RBB
haar identiteit behoudt en volledig
autonoom
kan blijven handelen m.b.t. al haar
badmintonactiviteiten.
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NATIONALE RANGLIJST Standenlijst eredivisie

badminton

Mannenenkelspel
1. Dicky Palyama
2. Eric Pang
3. Lester Oeij
Pleunie Verbon staat niet
alleen in Mixed 2 (Hoofdklasse) (bijna) bovenaan
op de ranglijst, ook haar
andere team gaat goed en
met DVS Utrecht 2 staat ze
bovenaan in afdeling 8 van
de tweede klasse in de regio Centrum.
De puntentelling is iets anders dan de HBB competitiespelers gewend zijn.
Elke gewonnen partij levert
hier een punt op. Met 8-0
winnen is gewoon: 8 punten erbij, maar met 6-3 verliezen levert toch drie punten op. Dit is gedaan om
ook de laatste partijen belangrijker te maken.
Verder telt men bij de NBB
gewoon alles.
Wat uitleg:
De eerste kolom geeft het
aantal punten aan, dan het
aantal gespeelde wedstrij-
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Vrouwenenkelspel
1. Jie Yao
2. Judith Meulendijks
3. Patty Stolzenbach

1. Van Zundert VELO 9-56
2. Duinwijck 8-51
3. Van Zijderveld 8-42
4. Amersfoort 8-39
5. Almere 7-36
6. Smashing 8-25
7. Roosteren 8-24
8. Victoria 7-18
9. DKC Den Haag 8-15
10. The Flying Shuttle ‘57 7-6

den. Vervolgens: gewonnen-gelijk -verloren.
Dan de gewonnen en verloren sets, Daarnaast alle
games en de laatste kolom
het aantal punten.
Het team waarin Pleunie
speelt heeft nog niets verloren, terwijl Amersfoort
twee keer gelijk heeft gespeeld en een keer verloren. Bij de HBB zou dat
verschil vier punten bedragen (16 punten voor de
nummer 1 en 12 voor de
nummer 2)
Ook nu is het verschil maar
vier punten en dat komt tot
uiting in de laatste kolom.

Daar heeft Amersfoort
zelfs meer punten dan
DVS. (Punten van de gewonnen games bij elkaar
geteld!)
Zou DVS zonder een wedstrijd te verliezen, toch op
de tweede plaats komen,
terwijl de nummer een wel
een wedstrijd heeft verloren dan zijn er andere regels die bepalen dat degene die minder wedstrijden
heeft verloren toch kampioen is.
Ook bij Badminton Nederland kan men het ingewikkeld maken.

1 DVS-UTRECHT 2

49

8 8

0 0 49

- 15

102

-

48

2896 - 2484

2 AMERSFOORT 12

45

8 5

2 1 45

- 19

101

-

52

2927 - 2474

3 APOLLO 2

32

8 1

5 2 32

- 32 74

-

78

2749

- 2745

4 IDUNA BC 7

31

8 3

3 2 31

- 33 75

-

76

2749

- 2705

5 FORTISSIMO 1

30

8 1

4 3 30

- 34 71

-

79

2612

- 2709

6 BADGE 1

29

8 3

1 4 29

- 35 68

-

80

2542 - 2757

7 SELBY 1

23

8 1

3 4 23

- 41

67

-

91

2744

8 CULEMBORG 5

17

8 0

2 6 17

- 47

45

-

99

2359 - 2770

30

- 2934

Hallo jongens en meisjes,
Dit is de laatste Minimiks van dit jaar, weer eentje met veel
foto’s en een groot verslag over de jeugdcompetitie.
We hebben ook nog een keer alle prijswinnaars van de clubkampioenschappen bij elkaar gezet en natuurlijk een verslag over
het bezoek van de zwarte pieten.
Het volgend jaar is voor BC Mixed, dus ook voor jullie, een bijzonder jaar. Het is dan precies 50 jaar geleden dat BC Mixed
is opgericht. Dat is wel heel lang geleden en dat gaan we met
z’n allen geweldig vieren.
Voor de senioren begint dat op 7 januari met een receptie,
maar voor jullie een week later op zaterdag 15 januari. Je hebt
je daar natuurlijk voor opgegeven. Dat wordt een geweldige
dag, waar je nog lang aan zult denken.
De sporthal is een paar weken gesloten, maar je wordt weer
verwacht op vrijdag 7 januari.

Prettige feestdagen en een
gezond en sportief 2011
toegewenst door
Het bestuur, de redactie en de hele jeugdcommissie.
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Zwarte Pieten op bezoek bij BC Mixed!
Vrijdag 3 december. Sporthal d’n Ekker.
Voor de jongste groep deze keer geen
badminton, maar spelletjs die te maken
hadden met de verjaardag van sinterklaas.
De jeugd had er zin is, het was weer erg
druk in de hal, nu zonder netten en dat was
wel even wennen.
Traditiegetrouw werd dat door de Mixedjeugd uitbundig gevierd en de jeugdcommissie had er weer een leuk programma bij
bedacht.
Zo moesten er pakjes worden doorgegeven, vam de
ene naar de andere kant
van de hal en moest er een
hindernisbaan worden genomen waarbij op het eind
een taai taai pop in een
doos wer gegooid.
Ook rennen met een taaipop tussen je handen. Natuurlijk niet je eigen han-
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Sanne tussen de zwarte Pieten
Het snel doorgeven van pakjes

maar de handen van twee kinderen. Dan was er nog het oplossen
van puzzels, ook niet zo gemakkelijk om even te doen, ondanks de
hulp van zwarte piet.
Natuurlijk was er muziek, soms
gedraaid door een muziekpiet,
maar meestal door de vaste DJ
van BC Mixed, Stan v d Heijden.
ook al vond een enkeling het poseren met zwarte piet toch wel een
beetje eng, het was weer een zeer
geslaagde avond,

Ga zo maar eens rennen,
Indy en Nova kunnen dat
wel.
Een husseltoernooi voor de tweede groep
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Pupillencompetitie

Mixed 10 heeft kansen op een kampioenschap
De competitie van de jeugd zit er voor de helft op, de
meeste teams hebben zes wedstrijden gespeeld.
Voorlopig hebben we een “winterstop”, de eerstvolgende wedstrijddag is pas op 23 januari.
De Mixedteams doen het ook dit seizoen niet slecht,
geen enkel team op de laatste plaats en twee teams
op de bovenste plaats van de ranglijst en twee teams
op de tweede plaats.
Het team met de meeste
kans om kampioen te worden in ongetwijfeld het pupillenteam Mixed 10. Dat
team speelt boven verwachting goed en heeft na
de eerste competitiehelft al
45 partijen gewonnen. Het
werd drie keer 8-0 en drie
keer 7-1. Drie van de vijf
spelers hebben nog geen
enkele partij verloren.
Omdat de pupillenklasse
(helaas) maar uit vier teams
bestaat, waarvan ook nog
twee van BC Mixed, spelen
de teams vier keer tegen
elkaar.
Het team van Monika en
Ton Slaets bestaat behalve
uit Anne en Robin Slaets,
uit Anne van de Laar, Calvin Bots en Max Wieland.
Zoals het er nu uit ziet en
het team blijft winnen, dan
zou het op 6 februari al
kampioen kunnen worden.
Nieuw in dit team zijn Robin
en Max, de anderen hebben al een jaar competitie
ervaring.
Opvallend is dat de jongste
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van het team, Robin, goed
mee kan en ook haar partijen weet te winnen.
Op zondag 21 november
kreeg Mixed 10 bezoek van
Con Brio 8 en Mierlo 5,
twee keer werd het 8-0.
Op de tweede plaats van
de ranglijst staat Mixed 11,
een team dat dit jaar voor
het eerst competitie speelt
en geheel uit meisjes bestaat. Het team heeft,

evenals Mierlo en Con
Brio, 4 punten, maar Mixed
11 heeft meer partijen gewonnen.
Het team bestaat uit Rachel en Rowena Baerts,
Meike van Zutven, Meike
Schepers
en
Yadzia
Spaan. Rowena is de oudste en zij speelt met Yadzia
de partijen tegen de jongens.
Mixed 11 had al eens gewonnen van Con Brio en
op 21 november mocht
Mixed 11 op bezoek bij
Mierlo 5. De eerste keer
werd nog met 5-3 verloren
bij Mierlo, deze keer ging
het naders. Beide gemengddubbels, gespeeld
door Rowena Baert met
Meike van Zutven en Yadzia Spaan met Rachel
Baert werden met 30-23
gewonnen. Dat was een
goede start, maar het werd
nog beter. Rowena en Yadzia wonnen met 30 - 8 van
de jongens van Mierlo. Dat
is zonder meer een knappe
prestatie.
Het werd nog beter, want
zowel Rowena als Meike
Schepers wonnen hun single en dat bracht de eindstand op 6-2 voor Mixed
11.
De tweede plaats van
Mixed 11 is daarom ook
zonder meer verdiend.

Alle uitslagen!
24 wedstrijden stonden er in november op het programma. Daarvan werd
één wedstrijd afgelast, Ganzeveer 1 Mixed 3 moet nog worden ingehaald.
Het is nog niet bekend wanneer dat
zal gebeuren.
Er werd maar twee keer gelijk gespeeld, dat is weining. Wel kwam de
stand 8-0 twaalf keer voor en dat is
met ruim 30% erg veel. Overigens van
die twaalf werden er door de Mixedteams wel acht gewonnen, dat valt
weer mee.
Van de 23 gespeelde wedstrijden
hebben de Mixedteams er acht verloren, twee gelijk gespeeld en... dertien
keer gewonnen. Dat is natuurlijk een
prima resultaat.
In december wordt er geen jeugdcompetitie gespeeld. De eerstvolgende
wedstrijddag is zondag 23 januari, niet
in de Cotyhal, maar de jeugdcompetitie wordt die dag gespeeld in de Vekahal in Brouwhuis.

07.11.2010		
Mixed 1
Con Brio 1
Mixed 2		
Helden 1
Phoenix 2
Mixed 4		
Raaijmepp. 1
Mixed 4		
BCV ‘73 3
Mixed 7		
Gemert 3
Mixed 7		
Mixed 8		
Gemert 3
Mierlo 2		
Mixed 8		
14.11.2010		
Gemert 1
Mixed 1		
Mixed 3		
Bakel 1		
Mixed 5		
Dommelen 1
Mixed 6		
BCV ‘73 2
Mixed 6		
Mixed 5		
21.11.2010		
Mixed 2		
Mixed 1		
Bakel 2		
Mixed 9		
Mixed 9		
Con Brio 7
Mixed 10
Mierlo 5		
Mixed 10
Con Brio 8
Mixed 11
Con Brio 8
Mixed 11
Mierlo 5		
28.11.2010		
Mixed 2		
Con Brio 1
Ganzeveer 1
Mixed 3
BCAB 1		
Mixed 4		
Mixed 4		
Phoenix 2

0-8
5-3
0-8
4-4
0-8
3-5
2-6
5-3
6-2
8-0
0-8
8-0
3-5
1-7
4-4
8-0
8-0
8-0
3-5
6-2
0-8
uitgest.
8-0
8-0

Nieuwe leden
Evi van Meel.
Zusje van Nikki en Suus
van Meel
Ze zit op ‘t Klokhuis in
groep 6
Ze houdt van buiten spelen, maar ook van muziek, ze speelt dwarsfluit.
Badminton vindt ze ook
wel leuk.
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Jeugdcompetitie
In de A-klasse verloor
Mixed 1 met 6-2 van gemert, maar nam een revanche op het gelijke spel tegen Mixed 1, in de openingswedstrijd van de
competitie. Nu werd Mixed
2 met 7-1 verslagen. Mixed
2 kreeg daaroverheen nog
eens een 8-0 nederlaag
van de vermoedelijke HBB
kampioen.

Mixed 3 versloeg in de Bklasse Bakel 1 met de
grootst mogelijke cijfers.
De wedstrijd tegen Ganzeveer werd uitgesteld.
Mixed 4 won en verloor
met 8-0. Dat geeft aan dat
de verschillen in de C-klasse wel erg groot zijn. BCAB
is verreweg het sterkste
team. Winst was er tegen
Phoenox 2, maar dat team
staat op de onderste plaats
van de ranglijst.
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Mixed 5 en 6 bezetten de
tweede en derde plaats in
de D-klasse. Daar is Dommelen 1 heer en meester.
Beide teams van Mixed
hebben zeven punten uit
zes wedstrijden, maar
Mixed 6 heeft meer gewonnen partijen en staat nu op
de tweede plaats.
Mixed 7 staat na vier wedstrijden aan de kop van de
ranglijst met acht punten
uit vier wedstrijden. Zij
wonnen deze maand met
8-0 van BCV en met 5-3
van Gemert, het team dat
nu op de tweede plaats
staat. Echter Con Brio 4
heeft pas twee keer gespeeld en dat kan een concurrent worden.
Mixed 8, ook in de F-klasse, verloor met 6-2 van Gemert en met 5-3 van Mierlo
2.

Mixed 9 staat in de H-klasse op de derde plaats,
maat dat geeft een vertekend beeld, want Mixed 9
heeft pas vier wedstrijden
gespeeld en de andere
teams al zes.
Het team, dat vorig seizoen
nog in de pupillenklasse
speelde gelijk tegen Bakel
2 en won vervolgens met
8-0 van Con Brio 7, maar
dat team staat onderaan
op de ranglijst.
Het ziet er naar uit dat Brabantia in deze klasse het
sterkste team heeft. De return tegen dat team is pas
op 3 maart.

Jeugdcompetitie bijgewerkt
Voor degenen die dit niet
weten, Walter Gelten is de
Competitie Leider van de
Jeugdcompetitie. Hij is
dan ook regelmatig te zien
op de zondagen bij de
jeugdcompetitie in de Cityhal.
Een van zijn taken is o.m.
het bijhouden van de standenlijsten van de jeugd-

competitie, die wordt dan
door hem doorgestuurd
naar Arne v d Wijdeven,
die deze gegevens weer
op de HBB website
plaatst.
Op zich allemaal duidelijk,
maar... Walter stuurt niet
zomaar een lijst, hij doet
dat op zijn manier, met
een heel verhaal er bij, dat

Zijn de goden me toch nog een uurtje
welgezind gebleken. Des vrijdags te
vijfder ure heb ik mijn karretje met verse groeisels gelost onder den karpoort.
Zoals je weet heeft een karpoort altijd
de derde naamval. Verschoond van
mijn baaslijke plichten lag er een gans
heel weekend in het verschiet voor het
aanrichten van prachtige bloemperken
in mijn parkje achter mijn nederige
woonstulp. Een kort schietgebed tot de
heilige piet in de kathedraal van Dommelen moest mijn aspirant bloemperken voorzien van enig hemelwater opdat direct sproeien niet nodig zou zijn.
Het schietgebed werd verhoort. Niet
alleen al mijn plannen vielen in een
zondvloed aan water maar ik denk dat
door mijn gebeden menig sinterklaasevenement volledig verwaterde.
Bij thuiskomst na een spannende
jeugdcompetitiedag blies een speels
briesje de laatste plensbuien over de
grenzen van het beloofde land aan
onze oostzijde. Een enkel uurtje was
mij beschoren en ziet aan, de aspirant
bloemperken staan nog voor de winter
te hunkeren naar de eerste zonnestralen om fris groen te kunnen ontluiken.
Geheel tevreden over het verloop van

absoluut niks te maken
heeft met badminton,
maar wel erg leuk is geschreven.
Wij willen u dit niet onthouden, vandaar deze
tekst geplukt van de website van de HBB, zoals
gezegd, geschreven door
Walter Gelten uit Dommelen.

het weer nam ik de euvele moed in de
schoenen om nog een namiddaglijke
wandeling te ondernemen in een klein
maar zeer fraai natuurgebied in Dommelen noord. Vanaf een drassig pad had ik
mooi uitzicht op de volledig ondergelopen velden langs het riviertje waarnaar
mijn woonplaats is vernoemd. Al mijmerend over de hoeveelheden water welke
uit de lucht waren komen vallen .......
Ga echter nooit staan mijmeren op een
gladde slootkant. Onverwacht ontgleed
mij het evenwicht tot grote hilariteit van
een man welke zijn trouwe viervoeter
aan het luchten was. Tja, met al die regen was de sloot ook niet echt droog te
noemen. Vergezeld van de geur van
laag water ben ik op huis aan gesopt
nadat de goede man mij lachend uit de
sloot had geholpen. Dit was er eentje
voor You Tube grinnnekte hij nog na.
Het lachen was mij in ieder geval volledig vergaan.
Na een heet bad heb ik toch nog maar
de standenlijst even voor jullie bijgewerkt.
Groeten uit een drijfnat Dommelen,
Walter Gelten

37
37

Standenlijst jeugdcompetitie
A-klasse
Con Brio 1
Gemert 1
Mixed 1
Mixed 2
Helden 1

6
6
5
6
5

5
4
1
1
1

1
1
1
1
0

0
1
3
4
4

11
9
3
3
2

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

5
5
4
4
3
5

3
2
3
2
1
0

1
2
0
0
1
0

1
1
1
2
1
5

7
6
6
4
3
0

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

8
6
6
6
6

7
3
3
0
0

1
2
1
1
1

0
1
2
5
5

15
8
7
1
1

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

6
6
6
6
6
6

6
3
3
2
1
1

0
1
1
1
1
0

0
2
2
3
4
5

12
7
7
5
3
2

Programma januari 2011
LET OP: VEKAHAL
23 januari Vekahal (ochtend)
A 9.30 1
Mixed 1 Helden 1
A 9.30 2
Gemert 1 Mixed 2
C 9.30 3
Mixed 4 Gemert 2
C 11.15 3
Mixed 4 Raaijmepp. 1
23 januari Vekahal (middag)
B 13.00 2
BCV’73 1 Mixed 3
F 13.00 7
Mixed 8 Mixed 7
F 14.45 8
Mixed 7 Ganzeveer 2
F 14.45 9
Con Brio 4Mixed 8
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F-klasse
Mixed 7
Gemert 3
Con Brio 4
Mierlo 2
Ganzeveer 2
Mixed 8
BCV ‘73 3

4
4
2
4
2
4
4

4
2
2
1
1
1
0

0
1
0
1
0
0
0

0
1
0
2
1
3
4

8
5
4
3
2
2
0

H-klasse
Brabantia 3
Bakel 2
Mixed 9
Mierlo 4
Con Brio 7
BCAB 4
Gemert 4

6
6
4
6
6
4
4

6
4
2
2
1
0
0

0
1
1
1
1
2
0

0
1
1
3
4
2
4

12
9
5
5
3
2
0

P-klasse
Mixed 10
Mixed 11
Mierlo 5
Con Brio 8

6
6
6
6

6
2
1
1

0
0
2
2

0
4
3
3

12
4
4
4

				
30 januari Cityhal (ochtend)
A 9.30 1
Con Brio 1 Mixed 1
A 9.30 2
Helden 1 Mixed 2
H 9.30 11
Gemert 4 Mixed 9
H 11.15 11
Mierlo 4 Mixed 9
B
C
C
D
D
D
D
P
P
P

30 januari Cityhal (middag)
13.00 1
Mixed 3 BCV’73 1
13.00 2
Mixed 4 BCAB 1
14.45 2
Gemert 2 Mixed 4
13.00 4
Brabantia 1 Mixed 5
13.00 10
Phoenix 3Mixed 6
14.45 4
Mixed 5 Phoenix 3
14.45 5
Mixed 6 Dommel. 1
13.00 15
Mixed 10 Mixed 11
14.45 14
Mierlo 5 Mixed 10
14.15 15
Con Brio 8 Mixed 11

gem.dub

da/he dub

enkelspel

totaal

S

W

%

S

W

%

S

W

%

S

W

%

Anne Slaets

6

6

100

5

5

100

3

3

100

14 14

100

Anke van Dijk

2

2

100

2

2

100

4

4

100

8

8

100

Marieke Lutterman

2

2

100

4

3

75,0

2

2

100

8

7

87,5

Anne v d Laar

1

1

100

3

2

66,7

4

4

100

8

7

87,5

Kim Steegs

2

2

100

1

1

100

3

2

66,7

6

5

83,3

Iris van Leuken

1

1

100

2

1

50,0

3

3

100

6

5

83,3

Sanne v Lieshout

2

1

50,0

2

2

100

2

2

100

6

5

83,3

Lieke Fransen

2

2

100

2

1

50,0

2

2

100

6

5

83,3

Lieke Schepers

2

2

100

2

1

50,0

2

2

100

6

5

83,3

Robin Slaets

5

5

100

4

3

75,0

5

3

60,0

14

11

78,6

Calvin Bots

6

6

100

6

6

100

6

6

100

18 18

100

Max Wieland

6

6

100

6

6

100

6

6

100

18 18

100

Nol Spierings

4

4

100

4

3

75,0

4

4

100

12 11

91,7

Bas v Lieshout

6

4

66,7

6

5

83,3

6

5

83,3

18 14

77,8

Bas Fransen

6

3

50,0

6

5

83,3

6

4

66,7

18 12

66,7

Diek Maas

4

2

50,0

4

3

75,0

4

3

75,0

12

8

66,7

Sjoerd v Erp

4

3

75,0

4

3

75,0

4

2

50,0

12

8

66,7

Jeroen Lutterman

3

3

100

3

2

66,7

3

1

33,3

9

6

66,7

Michael Hollanders

2

2

100

3

1

33,3

3

2

66,7

8

5

62,5

Juriën Hendriks

4

3

75,0

2

1

50,0

2

0

0,0

8

4

50,0

Top-Tien beste competitiespelers
Deze keer geen spelers uit de hogere
teams, maar het zijn de pupillen die de lijst
van de beste competitiespelers en speelsters aanvoeren.
Het zijn Anne Slaets en Calvin Bots. Zij
spelen in Mixed 10 en hebben nog geen
enkele partij verloren.
Dag geldt ook voor Max Wieland die precies evenveel heeft gespeeld en gewonnen
dan Calvin. Ook Anke van Dijk heeft een
score van 100%
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Foto’s van de clubkampioenen.
Bij het sluiten van de vorige Minimiks hadden we nog niet alle foto’s nu wel,
daarom plaatsen we ze nu, met nog eens de uitslag.

DDC 1ste: Kimberly v Eijk+Lieke Schepers

DEC 1 1ste: Lieke Schepers

HEC 1ste: Michael Hollanders
HDC 1ste: Calvin Bots+Max Wieland

GDC 1ste: Indy Raaijmakers+Rowena Baerts
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DEC 2 1ste: Anne Meulensteen

GDB 1ste: Justin Zwolle en Marieke Lutterman

DEB 1ste: Emma Iven

HDB 1ste: Bas van Lieshout+Stan van Rixtel

HEB 1ste: Daan Steegs

DDB 1ste: Anke van Dijk en Marieke Lutterman
De clubkampioenschappen zijn verdeeld in drie klasse, de C-klasse voor de jongste groep, (pupillen),
waarbij de enkelspelen weer in twee groepen zijn
verdeeld. Verder werd er gespeeld in de B- en Aklasse.

DEA 1ste: Anniek van Leuken

41
41

DDA 1ste: Anniek v Leuken en Evi v Rixtel

HDA 1ste: Willem Aarts
en Koen Breijnaerts
Op foto: Koen bij de prijsuitreiking door Geri en
Inge.

HEA 1ste: Max van Riet

Anniek van Leuken en Max van Riet zijn niet alleen de
clubkampioenen, zij wonnen samen ook het gemengddubbel

Wij wensen al onze lezertjes
Prettige feestdagen
een flitsende jaarwisseling
en een
voorspoedig 2011
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Puzzelpagina

Sudoku
Plaats de cijfers van 1 t/m 9 in elke
rij, in elke kolom en in elk vakje van
3x3.

Een duizendpoot wilde
ook eens gaan
schaatsen. Helaas, toen
hij al zijn schaatsen aan
had was het al zomer!

Van punt naar punt,
nu niet met cijfers
maar met letters!
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Even lachen
Jantje van vier heeft voor
straf een flink pak tegen
zijn billen gekregen. Als hij
voor een grote spiegel de
schade opneemt meent hij:
“Zie je nou wel, helemaal
gebarsten!”
In Texas rijdt een cowboy
te paard over de prairie. Op
een gegeven moment ziet
hij Jantje tussen geknakte
cactussen met zijn oor op
de grond liggen.
Jantje zegt: “Een postkoets
met zes paarden: drie
zwart, twee bruin en een
wit paard, en een cactus.”
“Kun je dat allemaal horen?”, vraagt de cowboy.
“Nee,” zegt Jantje, “die zijn
net dwars over me heengereden en de cactus zit in
m’n oor.”
“Meester: “De meeste
woorden die met on- beginnen zijn woorden die niet
goed zijn, bijvoorbeeld:
ongehoorzaam, onaangenaam, enzovoorts.
Kan iemand mij nog zo’n
woord geven?”
Jantje: “Ik meester: onderwijzer!
Piet: “Hoe gaat het met je
werk op de M&M-fabriek?”
Jantje: “Slecht, ik ben ontslagen.”
Piet: “Waarom?” Jantje: “Ik
werkte te hard. Ik gooide
alle M&M’s met een W erop
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weg.”
De onderwijzer probeert de
kinderen het begrip “wonder” uit te leggen. “Stel je
voor, Jantje, dat iemand
van een hoge toren valt en
helemaal niets gebroken
heeft”, zegt hij, “Hoe noem
je zoiets?”.
“Toeval”, antwoordt Jantje.
“Je begrijpt me verkeerd”,
zegt de onderwijzer, “Stel
je voor dat die man nog
eens van die toren valt en
weer niet gewond is. Wat is
dat dan?”.
“Puur geluk”, antwoordt
Jantje.
De onderwijzer krijgt het al
een beetje op zijn heupen:
“Nee, dat bedoel ik niet.
Stel je voor dat hij een
derde keer van die toren
valt en er weer zonder
kleerscheuren vanaf komt.
Wat is dat?”.
“Gewoonte!”
Een moeder stapt met haar
6 kinderen in de lift van een
groot warenhuis. De liftbediende vraagt: “Waar
moet U zijn, mevrouw?”
“De kinderafdeling”, antwoordt de vrouw. Waarop
één van haar kinderen zegt:
“Nee mam, niet nog eentje,
we zijn al met z’n zessen!”
“Tante Miep, mag ik uw geweer eens zien?”, vraagt
Lotte.

“Maar meisje,” zegt tante,
“ik heb helemaal geen geweer.” Lotte: “Vreemd,
mama zegt dat u altijd op
mannenjacht bent.”
Een moeder loopt met haar
dochtertje in de dierentuin.
Dan komen ze bij de apen.
Zegt het dochtertje:
“Hé, die aap lijkt precies op
oom Geert.” Haar moeder
antwoordt: “Dat mag je niet
zeggen!”
Dan zegt het dochtertje:
“Nou en, die aap hoort het
toch niet”.
Laura moet naar bed. “Mag
ik nog even lezen voor ik
ga slapen?”, bedelt ze.
“Oke”, zegt mams, “maar
ook geen minuut langer”
Oma komt oppassen. Terwijl de twee broertjes op de
grond spelen zit zij in een
makkelijke stoel en leest in
haar bijbel. Langzaam zakken haar ogen dicht. “Kijk”,
zegt de kleinste, “oma
slaapt”. “Sssst”, meent de
oudste, “doe zachtjes, oma
studeert voor haar eindexamen”
Op een avond komen twee
vlooien uit een bioscoop.
Het regent pijpenstelen, en
de ene vlo zegt tegen de
andere: ‘Wat doen we?
Gaan we te voet of nemen
we de hond?’

