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Medewerkers aan deze 
Minimiks:
Gert Lahaije, Ruud Fran-
sen, Mascha Hoeks. Jo-
wan Iven, Theo de Jong, 
Inge van Griensven, Ton 
Slaets, Anja Beekmans   

Vier van de zes jublarissen van dit 
jaar.
 V.l.n.r.: Ton Slaets, Ruud Fransen, 
Tini Verbrugge en Inge van Griens-
ven. Niet op de foto: Toon Smits en 
Jowan Iven. 
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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:

Dames Heren Jongens Meisjes Totaal
Jeugd 27 59 86
Senioren 40 56 96

NSL 11 12 23
Totaal: 51 68 27 59 205

Ledenbestand

Agenda 

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

Nova van de Wijdeven,
Koss van de Wijdeven,
Kayleigh van Eijk, 
Brady Bots, 
Kim van de Vossenberg, 
Sanne van Gelder,
Evi van Meel, 
Suus van Meel, 
Nikki van Meel, 
Maaike van Erp, 
Lana Raaijmakers, 
Maud Veldkamp 
Novi Wieland.

Heidi Breijnaerts,
Janet van Oirschot,
Barry Schoenmakers
Joris Maas.

Charlie Kuypers.
Van NSL naar SL:
Dorien Maas.

3 december: zwarte Pieten avond. 
De vrijdagen 17, 24  en 31 december is 
de sporthal gesloten.
De volgende Minimiks verschijnt op vrij-
dag 3 december.
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Van 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 mate-
rialenwagen!) 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.

Ongeveer tachtig foto’s in deze Minimiks, ongetwijfeld een record,
met dank aan Jowan Iven die de meeste van deze foto’s heeft ge-
maakt. Er zijn weer juweeltjes bij.
In dit clubblad veel over de seniorencompetitie en een verhaal over 
badminton bij de NBB.
Natuurlijk de uitslagen van de clubkampioenschappen, waar 
Mascha, Berton, Marieke en Dick weer veel werk voor hebben ver-
zet.
Dan de notulen van de jaarvergadering, vooral goed lezen, want op 
de volgende ledenvergadering vraag Ruud of er op of aanmerkingen 
zijn over deze notulen. Natuurlijk ook een verslag van de  jaarverga-
dering.
Waar geen plaats meer voor was is de jeugdcompetitie, daar komen 
we in de volgende Minimiks uitgebreid op terug, want helaas hadden 
we niet de beschikking over de laatste gegevens van de HBB.
Heel lang duurt dat niet want de volgende Minimiks verschijnt alweer 
op 3 december. Dat is dan de laatste van dit seizoen en beginnen 
we toch echt aan het jubileumjaar.

Veel lees (en kijk) plezier.
De redactie. 
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B A D M I N T O N C L U B 

B E E K E N D O N K 

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergaderingen B.C.Mixed  d.d. 19 oktober 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 20.40 uur.

2. Ingekomen en uitge-
gane stukken
Ingekomen:
• Afmelding Ellen Minten 
voor de ALV.
• Mail van Jan Rongen aan 
alle verenigingen om de 
centrale Jeugdtraining
nog even onder de aan-
dacht te brengen. Het 
aantal inschrijvingen
blijft onder de maat.
   Uitgegaan:
•  Niets.
 
3. Notulen bestuursver-
gadering d.d. 15 Sep-
tember  2010  
De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4. Financien
• De afspraak van Mascha 
met de kascommissie is 
gepland op 25/10.

5.Ledenbestand
• Nieuw: 
Martin Swinkels, 
Nova van de Wijdeven, 
Koss van de Wijdeven,

Kayleigh van Eijk, 
Brady Bots, Kim van de 
Vossenberg, Sanne van 
Gelder, Evi van Meel, 
Suus van Meel, Nikki 
van Meel, Maaike van 
Erp,  Lana Raaijmakers, 
Maud Veldkamp en Novi 
Wieland.
• Gestopt: Heidi Breij-
naerts, Janet van Oir-
schot, Barry Schoenma-
kers  en Joris Maas.
• Van spelend naar niet 
spelend lid: 
Charlie Kuypers.
• Van niet spelend naar 
spelend lid: 
Dorien Maas.

6. Sluiting 
 Ruud sluit de vergade-
ring om 23.05 uur.
                
Gert Lahaije
Secretaris

-  Iedere laatste vrijdag van de maand vrij spelen.
-  Vrijdag 17, 24 en 31 december 2010 geen training
    i. v. m. Rollershow, Kerstmis en Oudjaarsavond.
-  Vrijdag 7 januari 2011 geen training in verband met       
    de nieuwjaarsreceptie en de opening van het 
    jubileumjaar.

De Centrale training
De maximale leeftijd  om 
deel te mogen nemen aan 
de Centrale Training van 
de HBB is gesteld op 21 
jaar. De kosten bedragen 
€ 48,-- per seizoen.

Trainingstijden zoals van-
ouds:
Van 9.30 uur tot 11.15 uur 
de twee oudste groepen 
en van 11.15 tot 13.00 uur 
de twee jongste growe-
pen.

De trainingsdata zijn:
23 oktober
20 en 27 november
4 en 18 december
15, 22 en 29  januari
12, 19 en 26 maart
2 en 9 april

De lokatie:
Sporthal De Beek in 
Bakel.
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Vanaf november 2010 is in overleg 
met onze trainer besloten om een 
nieuwe trainingsopzet door te voe-
ren. Waarom deze verandering? 
Wat zijn de wijzigingen? 
Hieronder een korte toelichting.

We hebben op dit moment 7 compe-
titieteams. Omdat er werd getraind in 
3 groepen en de opkomst in de 2de 
en 3de groep vaak dusdanig laag 
was, werden de laatste twee groe-
pen vaak samengevoegd. Dit lever-
de de nodige problemen op.
Om tot een oplossing te komen werd 
op de Algemene Leden Vergadering 
een nieuwe trainingsopzet voorge-
steld. Hierbij was het uitgangspunt 
om in twee groepen te gaan trainen, 
waarbij dan 1 uur training zou wor-
den gegeven. Hierop volgde een 
terechte opmerking van Yvonne La-
haije die aangaf dat spelers van ver-
schillende trainingsgroepen dan 
geen mogelijkheid hebben om met 
elkaar te spelen. Er zou immers ge-
traind worden tot 22.45 uur. Dat gaf 
stof tot nadenken. 

Samen met de trainer denken wij dat 
we tot een goede oplossing zijn ge-
komen. Het uitgangspunt om in twee 
groepen te gaan trainen blijft het-
zelfde. 

let op: training begint om 20.30 uur

Nieuwe trainingsopzet: 

Wat er veranderd zijn de volgende 
punten:
- De training begint om 20.30 uur
- Groep 1 traint van 20.30 tot 21.30   
uur, dus 1 uur.
-  Groep 2 traint van 21.30 tot 22.10  
uur, dus 40 minuten.
-  Na die tijd is er nog de gelegen- 
heid om tot 23.00 uur vrij te spelen     
met iedereen.
-  Omdat de eerste groep meteen 
om 20.30 uur begint en 1 uur traint 
zal dan ook worden begonnen met 
een warming-up.
- De tweede groep traint 40 minuten 
en die spelers worden geacht al 
warm te zijn.

Door om 20.30 uur te beginnen en 
vanwege de trainingstijden loopt de 
wisselklok precies gelijk aan de wis-
sels bij de training. Dit zorgt ook voor 
een betere aansluiting.

De indeling van de groepen hangt in 
de zaal en is ook in deze Minimiks 
gepubliceerd. ( zie pag 6) Verder is 
de indeling terug te vinden op de 
website.

Zijn er vragen over de nieuwe trai-
ningsindeling, dan horen wij dat ui-
teraard graag.

Namens de competitie commissie,
Ton Slaets
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Bestuursmededelingen

Allemaal van 

harte proficiat!

Verjaardagen
 van de leden

3-nov Rachel Baerts
6-nov Kristel Snijders
7-nov Berton van Asseldonk
7-nov Rien van Kessel
8-nov Ilke van Oirschot
9-nov Christian Daems
10-nov Sabitri Heesakkers
14-nov Wouter van Haperen
18-nov Jan de Jong
20-nov Ruud Rooijakkers
21-nov Kimberly van Eijk
23-nov Harrie van der Vegt
24-nov Max van Riet
25-nov Noortje van den Eijnde
25-nov Jessy Leenders
27-nov Noah Hollanders
4-dec Gonnie van Kessel
5-dec Jack Muller
6-dec Jadzia  Spaan
7-dec Bas  Fransen

November en december zijn samenge-
voegd omdat we in totaal nog maar 5 keer 
trainen tot het eind van het jaar. 
Om die reden is het ook de laatste vrijdag 
van november gewoon trainen (dus geen 
vrijspelen!)
- Daarna is het in principe iedere laatste 
vrijdag van de maand vrij spelen
- 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

Voor vragen kun je uiteraard altijd terecht 
bij één van de leden van de Competitie 
Commissie.

Nov./ december teams
20.30 – 21.30 uur 5, 6, 7
21.30 – 22.10 uur 1, 2, 3, 4

Januari
20.30 – 21.30 uur 1, 2, 3, 4
21.30 – 22.10 uur 5, 6, 7

Februari
20.30 – 21.30 uur 5, 6, 7
21.30 – 22.10 uur 1, 2, 3, 4

Maart 
20.30 – 21.30 uur 1, 2, 3, 4
21.30 – 22.10 uur 5, 6, 7

April 
20.30 – 21.30 uur 5, 6, 7
21.30 – 22.10 uur 1, 2, 3, 4

Nieuw trainingsschema
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Het jaarverslag

Opening.

Om 22.35 uur opent onze 
voorzitter Ruud Fransen de 
vergadering. Afgemeld bij 
het bestuur hebben zich: 
Arend Luppens, Ellen Min-
ten, Thea Kluytmans, Bet-
sie van Hooff en Riky van 
Maaren.

De voorzitter blikt in tegen-
stelling tot andere jaren in 
het openingswoord niet te-
rug op het afgelopen jaar. 
Daarvoor verwijst hij naar 
het jaarverslag in de Mini-
miks van Oktober 2010.

Ruud wil dit jaar het ope-
ningswoord gebruiken om 
een aantal zaken onder de 
aandacht te brengen en 
vooruit te blikken op het ju-
bileumjaar.

Punten van aandacht:
Tijdig afmelden voor de 
training bij Thea, uiterlijk 
op donderdag.
Alleen zo kan Thea de trai-
ning goed voorbereiden, 
ze is afhankelijk van het 
aantal en ook van de ver-
houding dames en heren.

Etiquette in de zaal m.b.t. 
het banen wisselen.
Iedereen is in principe zelf 
verantwoordelijk voor het 

Notulen Algemene Ledenvergadering B.C. Mixed 
d.d. 29 oktober 2010

zoeken van tegenstan-
ders.
Ga vervolgens op tijd bij 
een baan staan, dit geldt 
overigens niet voor half 
negen omdat de jeugd 
recht heeft op een rustige 
training. Het is niet de be-
doeling om op de baan te 
blijven staan als er langs 
de kant mensen op de 
bank hebben gezeten.
Kijk ook naar wie er niet 
gespeeld hebben en vraag 
die om mee te doen.
Als we ons allemaal aan 
die regels houden krijgt ie-
dereen even veel speeltijd 
en blijft het druk in de 
zaal.

Verder loopt alles goed 
binnen onze vereniging, 
vooral dankzij de vele vrij-
willigers in de diverse 
commissies.

We staan aan de voor-
avond van het jubileumjaar 
en de jubileumcommissie 
heeft al veel tijd en moeite 
gestoken in het samenstel-
len van een compleet pro-
gramma voor zowel de 
jeugd als de senioren. Bij-
na elke maand is er wel 
een activiteit die je kunt 
vinden in de kalender op 
de website. Noteer ze ook 
in je eigen agenda.

Ook de Minimiks viert een 
jubileum in Januari, ons 
clubblad bestaat 30 jaar!
Het is een prestatie om 
elke maand weer een club-
blad vol te krijgen en ook 
nog mooi uit te laten zien.
Zoals het er nu uitziet zal 
er na het jubileumjaar een 
wijziging plaats vinden in 
de redactie waardoor ook 
de opzet van de Minimiks 
zal veranderen. Meer hier-
over op een later tijdstip.

Ook onze nu al mooie web-
site zal volledig vernieuwd 
worden. De presentatie 
hier van staat gepland tij-
dens de opening van het 
jubileumjaar, tijdens de 
nieuwjaarsreceptie.
Conclusie: de toekomst 
ziet er goed uit!

Tenslotte het laatste 
nieuws over de plannen 
voor de nieuwe sporthal. 
Deze zijn al ver gevorderd.
Op dinsdag 2 november is 
er in het gemeentehuis een 
voorlichtingavond.
Hiervoor hebben we een 
uitnodiging ontvangen. Ton 
brengt even onder de aan-
dacht dat iedereen daar 
van harte welkom is.
De voorlopige plannen en 
tekeningen zijn in ons bezit 
en Ruud nodigt iedereen 
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uit om die te komen bekij-
ken na de vergadering.

Ingekomen/uitgegane 
stukken/mededelingen.

Er is niets bijzonders in of 
uitgegaan, alle correspon-
dentie ligt ter inzage bij het 
secretariaat.
Apart vermeld wordt wel 
een brief van de HBB 
waarin zij mensen oproept 
om zich beschikbaar te 
stellen voor een functie 
binnen hun organistatie.

Ton heeft een voorstel uit-
gewerkt om de trainings-
groepen terug te brengen 
van drie naar twee groe-
pen. Groep 1 bevat de 
teams 1,2,3 en 4, groep 2 
de teams 5,6 en 7.
Trainingsduur 1 uur, aan-
vang 1ste groep om 20.45 
uur.
Yvonne haakt hierop in. 
Voor haar team is het dan 
onmogelijk om te spelen 
met leden van de hogere 
teams. In team 5 zitten een 
aantal jongere spelers voor 
wie het belangrijk is om re-
gelmatig te kunnen spelen 
met mensen uit een hoger 
team.
Ton erkent dit probleem 
maar geeft ook aan dat het 
moeilijk is om het voor ie-
dereen 100% goed te doen. 
Er zijn echter wel oplossin-
gen denkbaar zoals de trai-
ningsduur en de aanvangs-
tijd wijzigen. Dit wordt ver-
volgd.

Notulen ALV d.d. 30 Ok-
tober 2009.

Deze worden goedge-
keurd met dank aan Theo 
de Jong.

Jaarverslag secretaris.

Dit verslag wordt onder 
dankzegging aan de se-
cretaris goedgekeurd.

Jaarverslag penning-
meester seizoen 
2009/2010.

De liquiditeitspositie van 
onze vereniging is goed, 
vooral omdat er gespaard 
is voor
het jubileumjaar. Deze re-
serve is dus wel bedoeld 
om uit te geven.
De resultaatrekeningen 
van zowel de jeugd als de 
senioren zijn positief afge-
sloten.

Verslag kascommissie.

Dit verslag wordt door de 
voorzitter voorgelezen. 
Het bestuur wordt déchar-
ge verleend voor het ge-
voerde financiële beleid. 
De kascommissie bestond 
uit Toon Slaets, Paul van 
de Vegt (ingevallen voor 
broer Harrie) en René 
Schepers.

Begroting 2010/2011

De begroting is opgeno-
men in het clubblad van 

oktober 2009.
Aanvullende opmerking 
van Mascha: Het budget 
voor het jubileumjaar zit
niet in de begroting maar is 
opgenomen in de reserve.
De begroting wordt onder 
dankzegging aan de pen-
ningmeester goedge-
keurd.

Bedanken kaderleden.

De volgende jubilerende 
kaderleden werden in de 
bloemetjes gezet en be-
dankt voor hun inzet: 

Dick Paulussen voor 5 jaar 
toernooicomissie.
Harrie van de Vegt voor 5 
jaar website.
Ton Slaets voor 10 jaar 
competitiecommissie en 
VCL.
Anja Beekmans voor 5 jaar 
bestuur.
Ruud Fransen voor 10 jaar 
bestuur en voorzitter.

Daarnaast zijn de volgen-
de mensen 25 jaar lid van 
BC Mixed:

Toon Smits
Inge van Griensven
Tiny Verbrugge
Jowan Iven
Ton Slaets
Ruud Fransen

Zij ontvingen een oorkon-
de ter ere van dit jubileum.
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Verkiezingen kascom-
missie.

Aftredend en niet herkies-
baar zijn Harrie van de 
Vegt en Toon Slaets.
Ellen Minten en Paul van 
de Vegt stellen zich voor 3 
jaar beschikbaar voor de 
kascommissie.

Verkiezingen bestuur.

Mascha Hoeks en Gert La-
haije zijn aftredend en her-
kiesbaar. Er is geen be-
zwaar tegen het opnieuw 
zitting nemen in het be-
stuur van Mascha en Gert.

Rondvraag.

Toon Slaets:    Toon vindt 
dat de spelregels rondom 
het banen wisselen zoals 

door Ruud    in het ope-
ningswoord verteld wel-
licht in de Minimiks en op 
de website gepubliceerd 
moe-ten worden. Dit wordt 
op korte termijn geregeld.

Hennie Spaan: Hennie 
vraagt wat er allemaal te 
gebeuren staat in het jubi-
leumjaar.
Ton  antwoord hierop door 
te verwijzen naar de agen-
da op de website.
De details worden op de 
nieuwjaarsreceptie be-
kend gemaakt.
 Ton gebruikt de vraag van 
Hennie om alvast een tipje 
van de sluier op te lichten 
met het tonen van het jubi-
leumshirt. Ton verteld dat 
alle  seniorenleden op de 
clubkampioenschappen 
het shirt kunnen passen 

en bestellen. De bedoeling 
is om de shirts tijdens de 
nieuwjaarsreceptie uit te 
delen.
Hennie maakt ook van de 
gelegenheid gebruik om 
het bestuur te    bedanken 
voor hun inzet. 

Sluiting

Onder dankzegging aan 
alle aanwezigen sluit de 
voorzitter de vergadering 
om 23.30 uur en biedt alle 
leden een drankje aan.

Gert Lahaije
Secretaris B.C. Mixed

 Nieuws van de HELMONDSE BADMINTON BOND
overkoepelende organisatie van verenigingen rond 
helmond

Ranglijst
1. Mirjam van de Berg (Con Brio)
17. Agela van Gelder Mixed
66. Wouter van Haperen (Mixed)

 Standenlijst
1.Con Brio
2 Gemert
3 BC Bakel 

Algemene vergadering 2010, jaarverslag
29 november vindt de algemene ledenvergadering 
van de HBB plaats. 
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Algemene Leden Vergadering 2010

In tegenstelling tot andere 
jaren begon de voorzitter 
deze keer niet met een jaar 
overzicht, maar met enkele 
algemene opmerkingen. 
Het eerste punt was de af-
melding  van de competitie 
training. Met de moderne 
technieken kan dat heel 
eenvoudig per e-mail en 
het is voor de trainer een 
stuk eenvoudiger om de 
training dan af te stemmen 
op het aantal aanwezigen. 
Ook werd er van de senio-
ren verwacht dat ze niet 
voor half negen op of naast 
de baan staan, als de jeugd 
nog bezig is met de trai-

ning. Verder vroeg 
hij aan de leden om 
degenen die wat 
lang op de bank zitten meer 
te betrekken bij het bad-
minton.

Natuurlijk is het niemand 
ontgaan dat het jubileum 
eraan komt, maar 
daar blijft het niet 
bij volgens de 
voorzitter. Ook 
de Minimiks be-
staat dan dertig 
jaar, de website 
wordt helemaal 
vernieuwd en er 
komt een nieuwe 

sport-
hal. 

Hij kwam nog 
even terug op de 
trainingsindeling, 
die met ingang 
van 12 november 
van drie naar twee 
groepen wordt te-
rug gebracht, 
waardoor de trai-

ningstijd van 45 minuten 
naar een uur gaat. 
Dat ontlokte Yvonne Laha-
ije toch een opmerking. De 
spelers van Mixed 5 kun-
nen geen partijen meer 

spelen tegen spelers uit 
Mixed 4 en hoger, omdat of 
zij, of de hogere teams be-
zig zijn met een training.
Daar wordt, volgens de 
competitieleider, nog over 
na gedacht.

Penningmeester Mascha 
heeft haar zaakjes keurig 

van de redactie

Jaarvergadering.

Alweer voor de negende keer opende voorzit-
ter Ruud Fransen de Algemene Leden Verga-
dering, zoals gebruikelijk, in de kantine van de 
spothal.
De belangstelling viel iets tegen, zelfs een 
aantal leden die wel in de hal aanwezig waren, 
lieten de vergadering voor wat het was. 
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voor elkaar, er kwam geen 
enkele vraag, niet over de 
werkelijke uitgaven of over 
de nieuwe begroting. Ook 
de kascommissie was con-
tent en stelde voor het be-
stuur te dechargeren voor 
het gevoerde beleid. Me-
teen maar twee nieuwe le-
den voor de kascommissie, 
Ellen Minten en Paul v d 
Vegt stelden zich hiervoor 
beschikbaar. 

Dan een van de leukste 
punten voor de voorzitter, 
het uitdelen van de bloe-
men. Dat bleef dit jaar be-
perk tot vijf jaar website 
van Harrie v d Vegt en vijf 
jaar toernooicommissie 
van Dick Paulussen. Ove-
rigens, Ruud Fransen zit al 
weer tien jaar in het be-
stuur en Ton Slaets is al 
weer vijf jaar competitielei-
der, daarvoor worden ze 

wel bedankt, maar krijgen 
geen bloemen.
Dan het grote aantal jubila-
rissen. 
Het is nog niet voorgeko-
men dat is in een seizoen 
zes jubilarissen waren, zes 
leden die al 25 jaar onafge-
broken lid zijn geweest van 
BC Mixed. 
Zij kregen allen een toe-
spraak van de voorzitter, 
bloemen en een oorkon-
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Helaas waren er van deze 
zes maar vier aanwezig en 
deze vier zijn terug te zien 
op de cover van dit club-
blad. De verhalen over 
deze leden zijn elders in de 
Minimiks te lezen. 

Daarmee was het eigenlijk 
al gedaan, het punt verkie-
zingen kwam nog wel aan 
de orde, maar alles blijft bij 
het oude. 

Dan was er nog het nieuwe    
jubileum shirt, in prachtig 
blauw en wit, met het logo 

en natuurlijk de “50”, want 
het is toch een jubileumshirt. 
Voor 15 euro te bestellen 
bij het bestuur (Anja 
Beekmans) 

Tot slot de rondvraag en 
ook daar bleef het opval-
lend rustig. Oud-voorzitter 

Henny Spaan bedankte, 
namens de leden, het be-

stuur voor hun 
werk van het af-
gelopen seizoen.
Her “rondje van 
de club” deze 
keer gegeven 
door de voorzit-
ter, maar wel in 
naam van de 
penningmeester, 

bleef natuur-
lijk niet ach-
terwege. 

De jubilaris-
sen mochten 
nog even po-
seren voor 

de foto en het werd weer 
erg druk aan de bar. De 
jaarvergadering van 2010 
was voorbij.

Of de kantine die avond 
veel heeft opgebracht, wie 
zal het zeggen. Opvallend 
was wel dat Bas rond half 
een zijn kassa niet meer 
open kreeg.
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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

Claudia en haar ouders in Australië 

Hoogtepuntje van het Au-
stralisch museum was toch 
wel op het moment dat ik 
van een virtuele krokodil 
schrok, waarvan ik wist dat 
die tevoorschijn zou komen 
en zou happen, maar ik 
schrok toch, gilde, sprong 
in de lucht, en landde 
heeeeeel erg hard op ons 
mam d’r voet… Geloof dat 
ze daar niet heel erg blij 
mee was. Maar zag papa 
toch stiekem wel lachen!

Daarna zijn ons pap en 
mam nog lekker een week-
je bij mij in Broadbeach ge-
weest, omdat ik weer terug 
naar school moest. Helaas 
regende het nog steeds, 
dus hebben we vooral bin-
nen gezeten en lekker ge-
lezen. Maar door de regen 
hadden de vogeltjes ook 
hele erge honger gekregen 
zag ons mam. Dus hebben 
we die stiekem brood ge-
voerd op ons balkonnetje 
wat eigenlijk ten strengste 
verboden is. (Mama en ik 
hadden een beetje een 
dwarse vakantie en deden 
allemaal dingen die eigen-
lijk niet mochten…)

Gelukkig was het de laat-
ste paar dagen toch nog 
lekker zonnig en is zelfs 
mijn neger paps nog heel 
erg verbrand, en mama 
een paar keer verzopen in 
de zee. En ik 
een paar keer 
bijna omdat ik 
teveel op ons 
mam aan het 
letten was!
Verder heeft 
ons mam nog 
slechte in-
vloed op mij uitge-
oefend zodat ik op 
hun laatste dag 
ipv naar school 
naar het strand 
ben gegaan. Maar 
als je mams zegt 
dat dat mag, dan 
kan je dat natuur-
lijk niet tegenspre-
ken!

Helaas gingen ze 
na 3 weken weer 
naar huis, en 
moest ik weer te-
rug naar mijn vie-
ze studentenhuis-
je wat stiekem ook 
wel weer fijn was,
 want dan hoefde 

ik tenminste niet elke dag 
voor 22.00 uur in bed te 
liggen, om vervolgens stipt 
6.00 uur weer wakker te 
worden!

Het enige wat ik nu nog moet doen 
voordat ik mijn master in de pocket 
heb is een opdracht inleveren voor 
Managing Sport Venues & Facilities 
en ik heb nog een examen voor Fi-
nance, en dan zit mijn universiteit 
leven er toch echt voor altijd op!!  

De ouders van Claudia 
waren bij haar op be-
zoek in Australie .
Hieronder een stukje 
van de brief die Clau-
dia op haar website 
heeft geschreven.
Ze schrijft: 
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Na een korte periode be-
gon hij bij de competitie 
van de HBB, hij was toen 
nog NBB gewend.

In het seizoen 1986-1987 
vinden we zijn naam voor 
het eerst terug in de com-
petitie. Hij was ingedeeld in 
Mixed 2 en dat team speel-
de in de eerste klasse. 
Teamleider van dat team 
was Marlie Smits, inder-
daad, de latere Marlie 
Fransen.
De andere dames van het 
team waren Marian v d Wil-
denberg en Vivian Rebel. 
Ook Robbie Andriesse 
speelde in dat team.

Ruud Fransen, 25 jaar BC Mixed.
Vijfentwintig jaar leden, dat was in 1985, werd Ruud 
Fransen lid van BC Mixed. Hij kwam uit Helmond waar 
hij speelde bij BC carlton. De toenmalige trainer van 
BC Mixed, Igo Jongen, kon hem wel gebruiken in de 
competitie en dat bleek later ook wel zo te zijn. 

1999

Het ging erg goed, want 
Mixed 2 werd kampioen 
van de eerste klasse en 
het team promoveerde 

naar de overgangs-
klasse. Het werd 
een jaartje midden-
moter, maar in het 
seizoen ’88-’89, 
toen met Roger van 
Lieshout in het team, 
werd Mixed 2 kam-
pioen van de over-
gangsklasse en pro-
moveerde het team 
naar de hoofdklas-
se, de hoogste klas-
se van de HBB com-
petitie. Als je in de 
hoofdklasse kampi-

oen wordt, ben je HBB 
kampioen en dat is bij BC 
Mixed nog niet gelukt. 
Ruud speelde jaren op rij 
in de hoofdklasse, tot 1999. 
In dat jaar werd de topklas-
se ingevoerd en Ruud 
kwam in Mixed 2 terecht, 
wel in de hoofdklasse. 
In het seizoen 2000-2001 
werd het topklasse voor 
Mixed 2, maar het seizoen 
daarop weer gewoon 
hoofdklasse. Dat bleef zo 
enkele jaren op rij, totdat 

1989
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BC Mixed in 2005 twee 
teams had in de topklasse. 
Ruud en zijn team werden 
Mixed 3, natuurlijk in de 
hoofdklasse. In 2008 kwam 
er voorlopig een einde aan 
zijn reeks hoofdklasse, een 
slepende blessure hield 
hem aan de kant. Toch wil 
hij dit seizoen weer terug 
komen en, hoe kan het ook 
anders, met zijn Marlie in 

een team. Nog niet in de 
hoofd-, maar in de over-
gangsklasse.

Hij heeft ongetwijfeld een 
record op zijn naam staan. 
Nog nooit speelde iemand 
zoveel seizoenen in de 
hoofdklasse van de HBB 
competitie, wij komen aan 
achttien seizoenen. 

Naast de competitie heeft 
Ruud in de afgelopen 25 
jaar ook veel vrijwilligers-
werk gedaan.
Zo begon hij in 1987, sa-
men met Marlie als jeugd-
trainer. Daarvoor is een 
trainerscursus gevolgd van 
de NBB, waarvoor ze heel 
wat zaterdagen in Geldrop 
hebben doorgebracht. Dit 
werk heeft hij gedaan tot 
1996. Hij heeft dus ook 
verschillende kampweek-
enden meegemaakt. 

Wat er ook bij 
hoort Ook zijn 
kinderen spe-
len competitie)  
is het begelei-
den van een 
jeugdteam en 
dat heeft hij 
heel wat jaren 
gedaan en nog 
steeds heeft 
hij een jeugd-
team onder 
zijn hoede.
Niet alleen 
jeugd, ook bij 
de senioren 
was Ruud erg 
actief,  rond 

1995 werd hij competitie-
leider en kwam hij in de 
BAK terecht. In 2000 kwam 
Ruud in het bestuur en in 
2001 werd hij de nieuwe 
voorzitter van BC Mixed, 
een functie die hij nog 
steeds bekleed. 

Het is intussen algemeen 
bekend, BC Mixed bestaat 
bijna 50 jaar en het is voor 
Ruud en zijn bestuursteam 
en een aantal vrijwilligers 
en hele uitdaging om er 
een grandioos feest van te 
maken.   
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Tegelijk kwam ook Arne 
van de Wijdeven. 
Ton begon zijn badminton-
carrière bij de jeugd van 
BC Mixed  en dat was in 
het seizoen 1986-1987, in 
de D-klasse in Mixed 2. In 
dat team speelde ook Mo-
nika Sonneveldt.
Het volgende seizoen werd 
het al Mixed 1, toen in de 
B-klasse  en Ton werd 
kampioen met zijn team. 

Dat deden ze nog eens 
over in ’88-’89, nu in de A-
klasse en daarmee waren 
zij het eerste jeugdteam 
dat, bij de jeugd, ooit HBB 
kampioen werd.

Ton Slaets komt uit een echte badmintonfamilie. Zo 
kwam het hele gezin, moeder Annie ( die in een grijs 
verleden ook nog voorzitter van BC Mixed is ge-
weest) vader Toon en de zonen Rob en Ton vanuit 
Boerdonk, over naar BC Mixed. 

Ton Slaets, 25 jaar BC Mixed.

Ton ging naar de senioren 
en in 1989 kwam hij, weer 
met Monika Sonneveldt, in 
Mixed 6, in de tweede klas-
se. Het jaar daarop werd 
dat al eerste klasse,nu met 
Yvonne en Gert Lahaije. 
Het bleef lange tijd eerste 
klasse, totdat in 1998 
Mixed 3 in de overgangs-
klasse ging spelen. Vervol-
gens werd het hoofdklasse, 
dan weer overgangsklas-

se, met in 2007 
met Mixed 2 in 
de topklasse. In 
dat team speel-
de ook Barry van 
Heerwaarden. 
De kampioen-
schappen die 
BC Mixed bin-
nen weet te ha-
len zijn voorna-
melijk uit de eer-
ste klasse en la-
ger, voor spelers 
uit een hogere 
klasse zijn er 
maar weinig ti-
tels weggelegd. 

Toch heeft hij een record 
op zijn naam staan. In het 
seizoen 1996-1997 be-
haalde hij drie titels. Hij 
werd kampioen in Mixed 4, 
in de eerste klasse, een 
team waarin ook Monika 

speelde. Daarnaast speel-
de hij ook in het enige he-
renteam van BC Mixed, 
met o.a. Ad Breijnaerts 
Tonny Snijders en Arne 
van de Wijdeven. Zonder 
een wedstrijd te verliezen 
behaalde dat team het 
kampioenschap van de he-
rencompetitie.
Zijn derde prijs van dat jaar 
was het winnen van de be-
ker in de B-klasse. Phoe-
nix werd daar  met 7-1 
overklast en zo gebeurde 
het dat Ton Slaets op de 
huldigingdag, drie keer 
naar voren moest komen 
voor het in ontvangst ne-
men van een prijs. 

Naast competitie spelen 
heeft Ton zich ook als vrij-
williger ingezet voor BC 
Mixed. Hij is de VCL ler bij 
de senioren en dat is hij al 
heel lang, daarbij behoort 
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natuurlijk  de competitie 
commissie. 
Hij is als gast betrokken 
geweest bij jeugd kamp-
weekenden en tegenwoor-
dig ook als teambegeleider 
( samen met Monika) bij de 
jeugdcompetitie, waar zijn 
beide dochters spelen. Hij 
is begonnen aan zijn twee 
bestuursperiode, de vorige 
heeft, in verband met zijn 
werkzaamheden niet erg 
lang geduurd, maar intus-
sen heeft hij er al weer en-
kele jaren als bestuurslid 
opzitten. In die functie is hij 
ook betrokken bij de 
jubileumcommissie,die het 
50 jarig bestaan van BC 
Mixed gaat voorbereiden. 

Ook zijn dochter Wendy 
kwam bij Mixed, die ging 

competitie spelen  en Tini 
ging ook verder als team-
begeleider.

Toen Annie weg ging bleef 
Tini betrokken bij de jeugd 
en hij is ook mee geweest 
op kampweekenden. Wen-
dy nam zijn taken lang-
zaam maar zeker over,Tini 
stopte bij de jeugdcommis-
sie maar gin wel door met 
badminton, nu als recre-
ant. 
Het competitiegebeuren 

Hij was nog getrouwd met Annie toen Tini Verbrugge 
begon met badminton bij BC Mixed. Annie was al be-
trokken bij de jeugdbegeleiding en het duurde niet 
lang of ook Tini werd trainer bij de jeugd.

Tini Verbrugge, 25 jaar BC Mixed.
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heeft hem nooit echt ge-
boeid, ook al heeft hij wel 
een paar seizoenen com-
petitie gespeeld, maar als 
hij nodig was als invaller 
kon men altijd op hem re-
kenen. 

Nu is hij nog altijd bereid 
om een partijtje te spelen 
op de vrijdagavond, regel-
matig met zijn zoon Ro-
bert, maar ook met ieder-

een die een beroep op 
hem doet.
Na de training is hij altijd in 
voor een gesprekje aan de 
bar, kortom, een zeer ge-
waardeerd lid van BC 
Mixed

In het seizoen 1979-1980 
speelde hij al in Mixed 1, 
toen ingedeeld in jeugd-
klasse 4. Hij speelde totaal 
vijf jaar in Mixed 1, zo ook 
in 1981-1982 en in dat team 

Jowan Iven begon al 30 jaar geleden met badminton. 
Dat hij nu pas zijn 25 jarig jubileum viert komt omdat 
hij na de periode bij de jeugd is gestopt en pas een 
jaar later weer opnieuw is begonnen.

speelde ook Jan de Jong. 
Dat team werd geheel on-
verwacht kampioen, vooral 
omdat het team dat lijst-
aanvoerder was, verloor 
van een laaggeklasseerde 
tegenstander. Zonder dat 
iemand van het bestuur er-
bij was werd het team kam-
pioen.  Het seizoen 1983-
1984 was zijn laatste sei-
zoen bij de jeugd.   
Zijn tweede badmintoncar-
rière was bij de senioren. 
Hij speelde in Mixed 9, in 
de vierde klasse, met o.m. 
Annie Boetzkes en Lau-
rens van Kilsdonk, dat was 
in seizoen 1990-1991. Het 
jaar daarop speelt hij in de 
tweede klasse,in een team 
met o.m. Dora Polman en 
Sabitri Heesakkers. Dat 
was in Mixed 6. Dan stopt 
hij enkele jaren met 

competitie,maar blijft wel 
gewoon badminton spelen 
op de vrijdagavond. 
Hij komt terug in 2000, met 
broer Maikel en Peter van 
Leuken. Maar ook Geri 
Marinussen en Annie 
Boetzkes in Mixed 8 in de 
derde klasse. 
Hij haalt ook nog een kam-
pioenschap binnen, in 

Jowan Iven, 25 jaar BC Mixed.
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2003 wordt hij kampioen 
met Mixed 8 in de derde 
klasse. 
Jowan speelt regelmatig 
competitie, maar slaat wel 

af en toe een jaartje over. 
Toch haalt hij nog een 
kampioenschap binnen. 
Met het blauwe team wordt 
hij kampioen in het sei-
zoen 2006-2007. 
Naast het spelen van com-
petitie wedstrijden zorgt hij 
regelmatig voor wedstrijd-
verslagen voor de Mini-
miks, verslagen die met 
aandacht worden gelezen, 
vooral door de humor die 
hij in zijn tekst verwerkt. 
Ook als vrijwilliger is Jo-
wan geen onbekende. Zo 
heeft hij enkele jaren een 
competitie voor recreanten 

georganiseerd en hij is al 
weer enkele jaren betrok-
ken bij de jeugdcompetitie, 
waar hij jeugdbegeleider 
van het team van een van 
zijn dochters was. Naast 
badminton heeft Jowan 
nog een hobby en dat is 
fotografie, iets waar men 
bij de redactie van de Mini-
miks dankbaar gebruik van 
maakt. Praktisch alle com-
petitiefoto’s worden ge-
maakt door Jowan Iven. 
Zonder meer een grote 
aanwinst voor het club-
blad. 

Hij was bevriend met Willy 
en Wilma Constant en via 
hun kwam hij bij BC Mixed 
terecht.
In de tijd dat toernooien 
nog erg populair waren (de 
beginjaren ’90) kwam hij, 
met Willy Constant,  terecht 
in de toernooicommissie 
en dat heeft hij ook enkele 
seizoenen volgehouden. 
Toon heeft nooit competitie 
gespeeld, daar heeft hij 
ook geen interesse in, daar 
is overigens niks mis mee, 
hij speelt trouw zijn partij-
tjes en tegenwoordig houdt 

Toon Smits, een voorbeeld van een recreant bij BC 
Mixed. 
Hij speelt op de vrijdagavond zijn partijtjes binnen 
zijn eigen groep en ook al wordt het, gezien de leef-
tijd, wat minder, hij wil nog steeds winnen.

hij het iets na tienen wel 

voor gezien. 
Ook hij is altijd bereid om 
een partij te spelen met 
beginners en ook, indien 
nodig,  om de beginselen 
van badminton bij te bren-
gen, mede daardoor is hij 
ook heel belangrijk voor de 
grote recreantengroep van 
BC Mixed. 

Toon Smits, 25 jaar BC Mixed.
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Pleunie Verbon, een nieuw lid bij BC Mixed, maar wel 
iemand met een badminton achtergrond, speelt com-
petitie bij DVS kotomisi in Utrecht.
De bijna afgestudeerde fysiotherapeute woont en 
studeert in Utrecht en kwam via haar vriend Harrie v 
d Vegt, (ook student in Utrecht) bij BC Mixed terecht.
Voor ons een aardige gelegenheid om te onderzoe-
ken wat nou de verschillen zijn tussen competitie bij 
Badminton Nederland, de voormalige NBB, waar 
Pleunie speelt in de tweede klasse afdeling 8 en de 
HBB, waar ze speelt in de hoofdklasse.

Badminton in twee werelden.

Ooit werd spelen bij twee 
bonden beschouwd als 
een zware overtreding van 
de (HBB) regels en daar 
stond zelfs een schorsing 
op. Gelukkig denkt men 
daar tegenwoordig anders 
over en kan men zonder 
meer in twee competities 
spelen. 

In het verleden hebben en-
kele leden van Mixed een 
seizoen bij de NBB ge-
speeld, maar hun achter-
grond was de HBB.

Maar eerst iets over DVS, 
de club van Pleinie Verbon.
Deze club, in de jaren ’60 
opgericht op een school, 
ging een paar jaar geleden 
een fusie aan met een an-
dere club, vandaar de nieu-
we naam: DVS kotomisi.
Het woord kotomisi is een 
Surinaams woord. De be-
tekenis is: een Surinaamse 
vrouw die een koto draagt 
(een lange jurk in kleder-
dracht) noemt men een  

kotomisi. 
DVS uit Utrecht is een ver-
eniging die wel iets lijkt op 
BC Mixed, wel is de jeugd-
afdeling bij BC Mixed be-
duidend groter. Pleunie is 
ook betrokken bij de orga-
nisatie van DVS, zo vonden 
wij haar naam terug in de 
technische commissie en 
ze schrijft (soms met nog 
iemand)  teksten voor het 
clubblad. 

Vier teams van DVS spe-
len in de tweede klasse 
van het district Centrum, 

enigszins te vergelijken 
met de overgangsklasse/
hoofdklasse van de HBB. 
Twee teams spelen in de 
derde en een team in de 
vierde klasse. Verder is er 
één herenteam en twee re-
creantenteams die een na-
jaarscompetitie spelen. De 
jeugd speelt met vijf teams 
in de competitie. 

In tegenstelling met de 
HBB begint de speelvolg-
orde bij de districtscompe-
titie NBB met de enkelspe-
len. Men begint met twee 
herenenkels, vervolgens 
twee damesenkels, dan 
het HD en DD en men sluit 
af met twee maal GD. 
Nog een verschil: de HBB 
speelt haar competitiewed-
strijden op woensdag en 
donderdag, terwijl de NBB 
altijd in het weekend (vrij-
dag, zaterdag of zondag) 
speelt. Daarom kan ze 

Pleunie Verbon
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zonder meer aan beide 
competities meedoen.
Ook al speelt men bijna 
evenveel wedstrijden voor 
de NBB is de competitie 
eind januari  afgelopen en 
begint het toernooisei-
zoen.

1 AMERSFOORT12 5 3 1 1 29 - 11

2 DVS-UTRECHT 2 5 5 0 0 28 - 12

3 IDUNA BC 7 5 3 2 0 24 - 16

4 APOLLO 2 5 1 3 1 22 - 18

5 FORTISSIMO 1 5 0 2 3 15 - 25

6 BADGE 1 5 1 1 3 15 - 25

7 SELBY 1 5 1 1 3 14 - 26

8 CULEMBORG 5 5 0 2 3 13 - 27

De standenlijst na vijf wedstrijden: 

De competitie in Utrecht.
DVS 2 is ondergebracht in 
afdeling 8 van de tweede 
klasse. Deze afdeling be-
staat uit acht teams. 

Het eerste wat op valt is 
dat DVS nog niet heeft ver-
loren, maar wel op de 
tweede plaatst staat. We 
gingen verder zoeken en 
kwamen tot de ontdekking 
dat koploper Amersfoort, 
met 5-3 heeft verloren van 
DVS.
Het verschil met de HBB: 
bij de HBB krijgt men twee 
punten voor elke gewon-
nen wedstrijd en één punt 
bij een gelijkspel. Bij de 
NBB speelt men evenals 
bij de HBB acht partijen, 
maar als men met 8-0 wint 
krijgt men niet twee maar 
acht punten erbij. Maar als 
men met 5-3 verliest krijgt 

men toch de drie punten. 
Het is dus zaak om zo ver 
mogelijk te winnen.
In een grijs verleden heeft 
de HBB een jaar dit sy-
steem toegepast, maar is 
er na een seizoen weer 
vanaf gestapt. Het is mo-
gelijk dat een team dat alle 
wedstrijden wint toch geen 
kampioen wordt, hoewel 
die kans erg klein is. 
Ook bij de NBB heeft men 
dat probleem erkend en er 
is een uitzondering inge-
voerd.
Stel dat de huidige stand 
de eindstand was dan zou 
niet Amersfoord de kampi-
oen zijn, maar DVS, alleen 
zij hebben alle wedstrijden 
gewonnen en niet Amers- 

DE1  Lieke Haverkort    - Pleunie Verbon 18-21 17-21  0-1

GD1  Elano Nijkamp     - Bart de Baere  22-20 13-21 17-21 0-1
          Lieke Haverkort Pleunie Verbon

Wedstrijdstatistiek Pnt W. G. V. Wedstrijden Games Punten

AMERSFOORT 12 3 0 0 1 3 5 10 - 10 368 - 366

DVS-UTRECHT 2 5 1 0 0 5 3 10 - 10 366 - 368

foord. 
Het voordeel van dit sy-
steem is dat alle wedstrij-
den belangrijk zijn, hoe 
verder men wint hoe beter 
de situatie op de ranglijst. 
Van de andere kant is met 
8-0 verliezen dan wel een 
ramp.
Ook bij de NBB zijn allerlei 
lijsten te raadplegen met 
gegevens. 
Hieronder een voorbeeld 
van twee partijen, ge-
speeld door Pleunie tegen 
spelers van Amersfoort.
DVS wint met 5-3, men telt 
ook de gespeelde games. 
Dan komt men uit op 10 te-
gen 10. Beide teams heb-
ben dus tien games (sets!) 
gewonnen. 
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Mixed 2
1 M 10835 Harrie v d Vegt B 33%
2 M 10892 Ruud v Kilsdonk B 73%
3 M 10779 Ton Slaets B 33%
1 V 11918 Pleunie Verbon B 16%
2 V 10768 Maridy Daems B 43%
3 V 10783 Monika Slaets C 50%

Er is nog iets wat bij de 
NBB wel speelt, maar niet 
bij de HBB.  Bij de HBB ge-
bruikt men altijd de nylon 
shuttles, in de tweede klas-
se van de districtscompeti-
tie heeft men zelf de keuze. 
Het gevolg is dat het ene 
team met nylon shuttles 
speelt, terwijl het andere 
team veren shuttles ge-
bruikt. Daar wen je dus niet 
gemakkelijk aan. Het thuis-
spelend team bepaald wel-
ke shuttle er gebruikt gaat 
worden. Bij DVS is er nog 
een bezwaar, de veren 
shuttles moeten door de 
leden van het team  wor-
den betaald. Competitie 
spelen wordt dan wel erg 
duur. 

Dan bij de HBB. 
Het was voor Pleunie de 
eerste kennismaking met 
de HBB competitie. Alle 
teams tegelijk in een grote 
hal. 
Wat de NBB niet heeft, 

Mixed 2 met het scoringspercentage na drie wedstrijden.

maar de HBB wel,  zijn de 
scoringsresultaten van de 
individuele spelers en 
speelsters, van belang 
voor de classificatie van 
het volgende seizoen. 

De eerste reactie van 
Pleunie:
Ze vond het wel vreemd 
dat men bij Mixed, na 
afloop van de competi-
tiewedstrijd niet bij de te-
genstander aan tafel ging 
zitten om gezamenlijk wat 
te drinken. Bij de NBB, 

waar met echt uit en thuis 
speelt gebeurt dat wel en 
het thuisspelend team be-
taald dan ook de drankjes 
van die avond. 

In de volgende Minimiks 
komen we terug op de ver-
schillen tussen badminton 
Nederland en het competi-
tie spelen bij de HBB.
De kosten komen dan aan 
de orde. 

Op de verenigingswebsite vindt je foto’s van activiteiten, 
uitslagen van competitiewedstrijden, het digitale clubblad, 
geschiedenis en natuurlijk een gastenboek dat gebruikt 

wordt om het laatste nieuws te lezen of er zelf op te zetten.

 



Hieronder volgen de uitslagen van deze week in de 
bekercompetitie. 
Beker 3
Ganzeveer 2    -Mixed              4 – 3     
Hanevoet         -Mierlo              6 – 1     
Sm.Bruang       -BC’85              1 – 6     
Ganzeveer 1    -Gemert            3 – 4     
Con Brio           -Phoenix           7 – 0
Dommelen       -Never Down     2 – 5     
Beste verliezers zijn geworden Mixed en Ganzeveer 1.
 
Hier volgt de loting voor de tweede bekerronde wel-
ke gespeeld zal worden op  woensdag 2 februari

Beker 1           Ronde 2
Phoenix          -Mixed               Baan 1
Con Brio 2     -Ganzeveer       Baan 2
Con Brio 1     -Mierlo               Baan 3
BCV’73          -Gemert             Baan 4
 
Beker 2           Ronde 2
BCAB 2          -Ganzeveer       Baan 5
Fair Play        -Sm. Bruang      Baan 6
BCAB 1          -Phoenix 1         Baan 10
BCV’73          -Con Brio           Baan 11
 
Beker 3           Ronde 2          
Ganzeveer 2   -BC’85              Baan 12
Gemert           -Hanevoet         Baan 13
Ganzeveer 1   -Never Down    Baan 14
Mixed             -Con Brio           Baan 15
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Bekercompetitie
Ganzeveer - Mixed
(beker 3)

Ganzeveer bleek een ster-
kere tegenstander te zijn 
dan verwacht. Bij de dub-
bels was de tussenstand 
nog gelijk. Voor Mixed 
wonnen Tonny Snijders en 
Betsie van Hooff hun ge-
mengddubbel, evenals 
Anja Beekmans en Peter 
van Leuken. Invaller Maar-
ten Maas won met Tonny 
Snijders het herendubbel, 
maar daar bleef het bij. De 
beide enkelspelen gingen 
met grote cijfers naar BC 
de Ganzeveer, dat deze 
wedstrijd met 4-3 wist te 
winnen. 
Ganzeveer heeft overigens 
twee teams in deze poule 
en die gaan allebei door 
naar de volgende ronde. 
Mixed doet dat, ondanks 
de nederlaag ook, want om 
aan het aantal van acht 
teams te komen zijn er 
twee beste verliezers no-
dig. 
Opvallend is wel dat Gan-
zeveer 1 de andere “beste 
verliezer” in de eerste ron-
de is. Mixed mag het in de 
tweede ronde proberen te-
gen Con Brio en dat team 
won met 7-0 van Phoenix. 
De volgende wedstrijden 
staan gepland op woens-
dag 2 februari, uiteraard in 
de Cityhal in Helmond.  Mixed is uitgeschakeld voor de Beker in afdeling 2
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Topklasse. Tweede Kl.II

Con Brio 1 5 5 0 0 10 Heiakker 1 3 2 1 0 5
Gemert 1 3 2 0 1 4 SRH 2 3 1 2 0 4
BCV 1 2 1 0 1 2 Gemert 4 1 1 0 0 2
Mixed 1 2 1 0 1 2 Never Down 1 3 1 0 2 2
BC Bakel 1 3 1 0 2 2 Con Brio 7 1 0 1 0 1
Con Brio 2 3 1 0 2 2 BCAB 3 2 0 1 1 1
Sm Bruang 1 1 0 0 1 0 Mixed 5 3 0 1 2 1
Con Brio 3 3 0 0 3 0

Derde Kl. I
Hoofdkl. I Hanevoet 7 2 2 0 0 4
Fair Play 1 5 1 4 0 6 Ganzeveer 4 3 1 1 1 3
Brabantia 1 3 1 2 0 4 BC 85 2 1 1 0 0 2
Phoenix 1 2 0 2 0 2 Con Brio 10 3 0 2 1 2
Ganzeveer 1 3 0 2 1 2 Mixed 6 3 0 1 2 1
Mixed 2 3 0 2 1 2 Phoenix 4 0 0 0 0 0

Overg.KL.II Vierde KL I
BCAB 1 3 2 1 0 5 Mierlo 4 4 3 1 0 7
Brabantia 2 3 2 0 1 4 Gemert 6 3 3 0 0 6
Con Brio 5 3 2 0 1 4 Heiakker 2 3 1 1 1 3
Mixed 3 3 0 2 1 2 Mixed 7 3 1 1 1 3
Ganzeveer 2 4 0 2 2 2 Never Down 2 2 1 0 1 2
Phoenix 2 2 0 1 1 1 Brabantia 4 3 1 0 2 2

BC Bakel 7 2 0 1 1 1
Eerste Kl. II Ganzeveer 7 4 0 0 4 0
Mixed 4 3 3 0 0 6
Hanevoet 3 4 3 0 1 6
Boemerang 1 1 0 1 0 1
Con Brio 6 3 0 1 2 1
Hanevoet 4 1 0 0 1 0
Eindhoven 1 2 0 0 2 0

Standenlijst seniorencompetitie

Standenlijst per 9 november 2010
Bron: Website HBB
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gemengddub. dubbelspel enkelspel Totaal
S W % S W % S W % S W %

Angela van Gelder 0 0 0.0 2 2 100 2 2 100 4 4 100
Marieke van Berlo 2 1 50,0 2 2 100 3 3 100 7 6 85,7
Marlie Fransen 3 3 100 2 1 50,0 1 1 100 6 5 83,3
Ilse Lahaije 1 0 0,0 1 1 100 2 2 100 4 3 75,0
Sabitri Heesakkers 3 1 33,3 3 3 100 1 1 100 7 5 71,4
Yvonne de Jong 2 2 100 2 1 50,0 2 1 50,0 6 4 66,7
Maridy Daems 1 0 0,0 1 1 100 1 1 100 3 2 66,7
Wendy Verbrugge 3 2 66,7 3 2 66,7 2 0 0,0 8 4 50,0
Yvonne Lahaije 3 0 0,0 2 2 100 3 2 66,7 8 4 50,0
Maridy Daems 3 1 33,3 0 0 0.0 3 2 66,7 6 3 50,0
Monika Slaets 3 2 66,7 3 1 33,3 0 0 0.0 6 3 50,0

Wouter v Haperen 0 0 0.0 1 1 100 2 2 100 3 3 100
Ruud v Kilsdonk 3 2 66,7 0 0 0.0 3 3 100 6 5 83,3
Jan de Jong 3 1 33,3 2 2 100 3 3 100 8 6 75,0
Peter van Leuken 1 1 100 3 1 33,3 3 3 100 7 5 71,4
Martijn van Oeffel 1 1 100 2 2 100 3 1 33,3 6 4 66,7
Ruud Rooijakkers 2 1 50,0 3 2 66,7 1 1 100 6 4 66,7
Stan v d Heijden 1 0 0,0 2 1 50,0 2 2 100 5 3 60,0
Remy Wieland 3 1 33,3 3 3 100 1 0 0,0 7 4 57,1
Johnny Muller 2 2 100 2 1 50,0 2 0 0,0 6 3 50,0

Scoringspercentage t/m donderdag 4 november

Scoringspercentage seniorencompetitie

10817 Angela van Gelder G 4 4 0 100% 100%
10823 Marieke van Berlo E 7 6 1 86% 82%
10769 Marlie Fransen D 6 5 1 83% 80%
10821 Ilse Lahaije E 4 3 1 75% 65%
10832 Sabitri Heesakkers D 7 5 2 71% 71%

10798 Wouter van Haperen E 3 3 0 100% 86%
10892 Ruud van Kilsdonk B 6 5 1 83% 73%
10899 Jan de Jong E 8 6 2 75% 75%
10816 Peter van Leuken G 7 5 2 71% 71%
10762 Martijn van Oeffel E 6 4 2 67% 66%

Scoringspercentage volgens de HBB

percentage kolom 1 is werkelijk percentage incl. gemengddubbel.
kolom 2 is score voor classificatie.



06-10-2010 1e II EINDHOVEN 1 - MIXED 4 2 - 6
06-10-2010 OV II GANZEVEER 2 - MIXED 3 4 - 4
07-10-2010 2e II MIXED 5 - SRH 2 4 - 4
13-10-2010 3e I GANZEVEER 4 - MIXED 6 5 - 3
20-10-2010 HOOFD I FAIR PLAY 1 - MIXED 2 5 - 3
21-10-2010 OV II BRABANTIA 2 - MIXED 3 6 - 2
21-10-2010 TOP I BAKEL 1 - MIXED 1 3 - 5
03-11-2010 HOOFD I GANZEVEER 1 - MIXED 2 4 - 4
03-11-2010 3e I CON BRIO 10 - MIXED 6 4 - 4
04-11-2010 OV II BCAB 1 - MIXED 3 4 - 4
04-11-2010 4e I HEIAKKER 2 - MIXED 7 3 - 5
04-11-2010 2e II MIXED 5 - N.DOWN 1 3 - 5
04-11-2010 1e II HANEVOET 3 - MIXED 4 2 - 6

do 11-11-2010 1e II BOEMERANG 1-   MIXED 4
do 11-11-2010 HOOFD I MIXED 2 - FAIR PLAY 1
wo 17-11-2010 HOOFD I BRABANTIA 1 - MIXED 2
wo 17-11-2010 4e I GANZEVEER 7 - MIXED 7
do 18-11-2010 1e II HANEVOET 4 - MIXED 4
wo 24-11-2010 OV II CON BRIO 5 - MIXED 3
wo 24-11-2010 HOOFD I MIXED 2 - PHOENIX 1
wo 24-11-2010 TOP I GEMERT 1 - MIXED 1
zo 28-11-2010 4e I BRABANTIA 4 - MIXED 7
wo 01-12-2010 3e I HANEVOET 7 - MIXED 6
wo 01-12-2010 4e I BAKEL 7 - MIXED 7
do 02-12-2010 2e II GEMERT 4 - MIXED 5
wo 08-12-2010 TOP I CON BRIO 2 - MIXED 1
wo 08-12-2010 OV II MIXED 3 - PHOENIX 2
wo 15-12-2010 3e I MIXED 6 - PHOENIX 4
do 16-12-2010 TOP I BCV 1 - MIXED 1
do 16-12-2010 2e II BCAB 3 - MIXED 5
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Als we Muscat uit rijden 
valt weer eens op hoeveel 
er gebouwd wordt. En ook 
hoe groen het is terwijl we 
toch door een woestijn-
gebied rijden. Alles wordt 
geïrrigeerd. Zonder men-
selijk ingrijpen zou het hier 
een droge kale boel zijn. 
Eigenlijk is het dus een 
neplandschap. We rijden 
over snelwegen, roton-
des en uitgestrekte bou-
levards. Allemaal nieuw, 
schoon en leeg. Waar zijn 
al die mensen? Domme 
vraag misschien want wie 
loopt er nu buiten bij een 
temperatuur van tegen de 
veertig graden? Maar het 
is ook zo dat niet gebouwd 
wordt voor nu, maar meer 
voor de toekomst. Als de 
olie opraakt wil men zich 
meer gaan richten op het 
toerisme. Maar bizar blijft 

het wel al die lege wegen, 
pleinen en gebouwen.
Rond twaalf uur komen we 
aan bij een grenswisselkan-
toor waar we onze Omaan-
se Rials kunnen omwisse-
len tegen Dubaise Dirham. 
Het is buiten zo heet dat 
in de schaduw staan niet 
meer uit te houden is. Om 
twee uur rijden we de grens 
over van Oman en de pas-
poortcontrole gaat snel. 
Daarna rijden we verder 
door een stuk ‘niemands-
land’ naar de grens van 
Dubai. Bij de grens van 
dit toch moderne land krij-
gen we onze stempels in 
een verrijdbare container. 
Wel grappig dat een stukje 
verderop een verrijdbaar 
moskeetje opgesteld staat. 
Het is half 3 als we langs 
de eerste gebouwen van 
Dubai rijden. De skyline is 

erg mooi en het hoogste 
gebouw van de wereld is 
duidelijk te herkennen. We 
komen tegen vijf uur in ons 
hotel aan. We checken in 
en krijgen 2 magneetkaart-
jes; een voor de kamer en 
een voor de lift. Voordat 
we naar de kamers kunnen 
krijgen we een briefing van 
een agente van de Desert 
Adventures over de moge-
lijkheden voor excursies 
in Dubai. Ik boek zoals de 
meeste van de reisdeelne-
mers de excursie ‘modern 
Dubai’ met high tea in het 
super-de-luxe Burj El Arab 
hotel (7 sterren). Als je 
geen gast bent in dit hotel 
is deze excursie de enige 
mogelijkheid om er binnen 
te komen. Enkele reisge-
noten boeken ook nog een 
excursie voor een boot-
tocht met een dhow over 

Een reisverhaal in acht delen
door Rien van Kessel

deel 7

Rondreis Sultanaat OMAN en Dubai



de Dubai Creek avonds. Ik 
hou het voor gezien en ga 
naar bed waar ik als een 
blok in slaap val.

Donderdag 5 november  
Dubai is de snelst groeide 
stad ter wereld. Ik laat me 
vertellen dat er in het jaar 
2000 hier een kwart van 
alle bouwkranen ter we-
reld aan het werk waren. 
Dubai is één van de ze-
ven staatjes van de Ver-
enigde Arabische Emira-

ten. Veel mensen denken 
dat Dubai de hoofdstad 
is van de VAE, maar dat 
is Abu Dhabi. Dubai is rijk 
geworden van de olie. Al 
het verdiende geld wordt 
nu gebruikt om de stad, 
de aangrenzende oceaan 
en de enorme woestijn er-
naast om te toveren tot een 
wereld van luxe en plezier 
die de wereld tot nu toe nog 
niet gezien heeft. Want in 
Dubai weten ze ook dat de 
olievoorraad een keer op 
gaat raken. Daarom wordt 
er nu veel geïnvesteerd in 
toerisme. Dubai moet op 
de wereldkaart komen door 
grootse en bijzondere pro-
jecten. Dubai is de laatste 
jaren een wereldberoemde 
vakantiebestemming ge-
worden door het vele geld 
dat de lokale oliesjeiks in 
de ontwikkeling van de 
stad hebben gestoken. Zo 
vindt je hier het enige ze-
vensterren hotel ter wereld, 
het hoogste gebouw van 
de wereld en zijn er ver-
schillende kunstmatige ei-
landen in de vorm van een 
palmboom gecreëerd.
Het ontbijt in het hotel is 
erg uitgebreid, warm en 
koud, beleg, kaas, yogert, 
fruit ed. Om 10.00u gaan 
we beginnen met de ex-
cursie en we worden door 
een busje opgehaald. We 
bezoeken het grootste win-
kelcentrum van het Midden 
Oosten, de Dubai Mall. In 
dit gebouw zijn honderden 
winkels gehuisvest en een 

enorm aquarium. Je kijk 
je ogen uit in dit gebouw. 
Voor het aquarium moet 
betaald worden maar dan 
krijg je ook wat te zien, het 
is een bak water van 55m 
lang en 22m hoog. Je kunt 
er langs lopen, vanaf bo-
ven er in kijken en er, via 
een glazen tunnel, onder 
door open. Er zwemmen 
3500 soorten vissen rond 
en 400 haaien. Echt een 
belevenis om dit te zien en 
zeker ook een hoogtepun-
ten van deze reis. Als we 
het gebouw van de andere 
kant uitgaan staan we oog 
in oog met het hoogste ge-
bouw van de wereld; de 
Burj Dubai van 818m hoog. 
Het gebouw is nagenoeg 
klaar, heeft de snelste lift 
ter wereld en is erg slanke 
van vorm. De appartemen-
ten schijnen in 8 uur tijd 
allemaal verkocht te zijn. 
Dubai heeft een uiterst 
moderne metro waar nog 
volop aan gebouwd wordt. 
Het moet het grootste me-
troproject worden van de 
wereld. Het systeem is vol-
automatisch, dus zonder 
machinist, en komt altijd op 
tijd. We lopen nog naar de 
jachthaven van Dubai met 
prachtige en luxe jachten. 
Maar het is bloedheet en 
daarom niet lang uit te hou-
den buiten.

We rijden verder naar een 
ander winkelcentrum Du-
bai Marina en een Arabisch 
winkelcentrum. Daarna 
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door naar een van de pal-
meilanden. De palmeilan-
den liggen voor de kust van 
Dubai. Het projekt is door 
Sjeikh Mohammed bin Ru-
ashid al Maktoum opgezet 
om het toerisme te doen 
groeien. In het jaar 2004 is 
het eerste eiland van een 
drietal enorme landwin-
ningprojecten opgeleverd. 
Eigenlijk zijn het geen eilan-
den maar schiereilanden 
omdat de ‘stam’ verbonden 
is met het vaste land. De 
schiereilanden hebben de 
vorm van een palmboom 
(het symbool van Dubai) 
een stam met veel zijtak-
ken. Daardoor hebben ze 
een zeer lange kustlijn en 

kan elke bewoner aan het 
water wonen. Het is is een 
enorm landwinning project 
geworden waar Nederland 
het baggerwerk heeft ver-
richt. De drie palmeilanden 
zijn: Palm Jumeirah (het 
eerste van de drie projek-
ten, na 7 jaar bouwen in 
2001 opgeleverd), Palm 
Jebel Ali en Palm Deira 
(het grootste van de drie 
eilanden en herbergt ruim 
een miljoen mensen). Dat 
laatste eiland heeft trou-
wens niet meer de vorm 
van een palm om de wa-
terdoorstroming te verbete-
ren. Momenteel wordt ge-
bouwd aan een groep van 
300 eilanden die totaal de 

wereldkaart moe-
ten gaan vormen 
en daarom ‘the 
World’ heet. Pro-
ject ‘The World’ 
is het grootste 
baggerproject dat 
ooit is uitgevoerd 
in de wereld. Een 
eiland (land) kost 
zo’n 15 – 45 mil-
joen dollar. Maar 
er staat nog een 
giga project in de 
planning, het Du-
bai Waterfront dat 
zich om Palm Je-
bel Ali heen moet 
gaat vormen. Het 
zijn projecten die 
niet te bevatten 
zijn zo groot en 
zo duur.
Als we over de 
‘stam’ van de 

palm het eiland op rijden 
(er is trouwens ook een 
monorail gebouwd) heb 
je niet in de gaten dat je 
op een opgespoten eiland 
bent. Goede wegen, mooie 
villa’s met elke een privé-
strand, appartementen, 
veel groen, prima wegen 
en in de top van de palm 
het Atlantis Palm Jumeirah 
Hotel.

We vervolgen onze excur-
sie naar het meest luxueu-
ze hotel van de wereld het 
Burj Al Arab; het symbool 
van de grootheidswaanzin 
in Dubai. Het wordt naar 
buiten gebracht als het 
enige 7 sterren hotel ter 
wereld. Het hotel is op een 
kunstmatig eiland in de zee 
gebouwd. Dit is gedaan 
om geen schaduwwerking 
op het vast land te krijgen. 
Het hotel dat 321m hoog 
is kan via een brug bereikt 
worden. Aan het begin 
van de brug naar het hotel 
moeten we aantonen dat 
we gast zijn of een high-
tea hebben, anders mag 
je niet verder. Vanaf hier is 
het gebouw mooi te zien, 
het is gebouwd in de vorm 
van een zeil van een dhow 
(traditioneel Arabische 
houten vissersschip). Het 
is een staaltje van hoog-
waardige architectuur en 
geopend in 1999, in een 
woord schitterend.

Wordt vervolgd
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Seniorencompetitie

Topklasse
Mixed 1 begon het seizoen 
met een nipte nederlaag 
tegen titelverdediger Con 
Brio. Mixed won het twee-
de gemengddubbel, het 
herendubbel en een sin-
gle. 
Nieuw in het door blessu-
res geteisterde Mixed 1 is 
Yvonne de Jong, weer te-
rug na een poosje NBB. 
Ook Johnny Muller is weer 
terug, tenminste voor wat 
de competitie betreft, Joh-
nny is nooit weg geweest, 
maar speelde ook een sei-
zoen competitie bij de 
NBB. 
Samen wonnen ze hun ge-
mengddubbel. Johnny 
deed het helemaal goed, 
want, met Stan v d Heijden 
won hij ook het gemengd-
dubbel. Ook Stan had geen 
reden tot klagen want hij 
won ook nog zijn single van 
Stan van de Laar. 
Helaas weer twee blessu-
res, René Schepers en 
Inge van Griensven spelen 
voorlopig niet. 
Yvonne bleef als enige 
dame over, dus er moest 

een reserve worden opge-
trommeld voor de wedstrijd 
tegen Bakel, het team dat 
uit de hoofdklasse komt. 

Bakel is behoorlijk versterkt 
met de komst van Remco 
Kops en dat ondervonden 
Johnny en Stan, want hun 
herendubbel werd een punt 
voor Bakel.
De opening was overigens 
wel voor Mixed want Yvon-
ne en Johnny wonnen weer 
hun gemengddubbel. 
Invalster Maridy Daems 
deed het ook erg goed, ze 
won, met Yvonne,  niet al-
leen het damesdubbel ze 
won ook haar single en dat 
betekende wel het vijfde 
punt en daardoor de winst 
voor Mixed. Yvonne en 
Stan hadden drie sets no-
dig, maar ook zij wonnen 
hun single.  
De volgende tegenstander 
is Gemert 1, zeker is dat 
Gemert met 7-1 verloor van 
Con Brio, voor Mixed opent 
dat toch perspectieven.

De meeste teams hebben intussen drie wedstrijden 
gespeeld en intussen weet men vrij aardig wat de 
positie op de ranglijst zou kunnen worden.
Op dit moment is Mixed 4 de enige titelkandidaat en 
staan er twee teams op de laatste plaats van de 
ranglijst. Op zich wil dat niet veel zeggen, want zowel 
bij Mixed 2 als bij Mixed 5 delen drie teams met 
evenveel punten deze laatste plaats. 

Maridy Daems, sterk 
spelend in Mixed 1

Hoofdklasse.
Mixed 2 begon in de hoofd-
klasse met een gelijkspel 
tegen Brabantia en verloor 
daarna met 6-2 van de hui-
dige lijstaanvoerder, die al 
vier wedstrijden heeft ge-
speeld, waarvan drie ein-
digden in een gelijk spel. 
We hebben het over Fair 
Play 1 en dit geeft aan dat 
de verschillen in de hoofd-
klasse niet groot zijn.
De twee punten kwamen 
van de enkelspelen van 
Harrie v d Vegt en Ruud 
van Kilsdonk.
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Op 2 november stond de 
wedstrijd tegen Ganzeveer 
1 op het programma.
Monika Slaets en Ruud 
wonnen het eerste 
gemengddubbel, maar de, 
van Con Brio afkomstige 
Oscar Martens won met 
Nienke Houet, waardoor 
de tussenstand weer gelijk 
was. 
Het damesdubbel, ge-
speeld door debutante in 
de hoofdklasse Pleunie 
Verbon en Monika werd 
wel gewonnen, maar het 
herendubbel was voor 
Ganzeveer. 
Bij de enkelspelen werden 
de punten verdeeld, Ruud 
van Kilsdonk won van 
Oscar Martens en dat is 
zonder meer een knappe 
prestatie. 
Ook Maridy Daems won 

haar single maar verder 
kwam Mixed 2 niet, dus 
weer een gelijkspel en 
daar schieten beide teams 
weinig mee op. 

De hoofdklasse bestaat uit 
twee poules van vijf teams 
en daar wordt het play-off 
systeem toegepast. Dat 
betekent dat de nummers 
een en twee doorgaan in 
de kampioenspoule, even-
als de beste nummer drie 
van beide poules. Mixed 
en Ganzeveer delen de 
onderste plaats met twee 
punten uit drie wedstrijden, 
maar er moeten nog vijf 
wedstrijden gespeeld 
worden en, zoals gezegd, 
de verschillen zijn klein en 
alles is nog mogelijk. 

Pleunie Verbon.
Debutante in de HBB 
competitie

Ruud van Kilsdonk

Ook Mixed 3, spelend in 
de overgangklasse, open-
de het seizoen met een ge-
lijkspel, maar liet vervol-
gens Brabantia met 6-2 
winst naar huis gaan. 
Ruud en Marlie Fransen 
wonnen hun gemengddub-
bel, waarna Arne v d Wij-
deven zijn single won, 
maar verder kwam men 
niet. Wel werden er vier 
driesetters gespeeld, die 
allemaal door Brabantia 
werden gewonnen.

BCAB was nog ongesla-
gen toen, op 4 november 
Mixed de tegenstander 
was van het team uit de 
Achtse Barier. Mixed was 
de nummer zes van de 
ranglijst. 
Het eerste gemengddub-
bel, deze keer gespeeld 
door Marlie Fransen  en 
Ad Breijnaerts, werd weer 
gewonnen, maar de overi-
ge dubbels waren voor de 
lijstaanvoerder. 
Toen de singles. Arne won 
met 22-20 en 21-17 van 
Kollenburg, maar Lauri de 
Greef kreeg de ijzersterk 
spelende Visser tegenover 
zich en dat was net iets te 
veel. Maar Mixed liet niet 
meer over zich lopen, want 
zowel Ad als Marlie won-
nen hun single en sleepten 
zo een wedstrijdpuntje weg 
bij de koploper. Mixed 3 
gaat ongetwijfeld nog klim-
men op de ranglijst.

Overgangsklasse
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De eerste klasse.
Eerste klasser Mixed 4 
kende een formidabele sei-
zoenstart, door met 7-1 te 
winnen van Con Brio 6 en 
met 6-2 van Eindhoven 1. 
Toch was Mixed 4 geen 
koploper, want Hanevoet 3 
had drie wedstrijden ge-
speeld en ook drie gewon-
nen. Dat team was op 4 
november de tegenstander 
van Mixed 4. 
Het eerste gemengddubbel 
ging naar de Eindhovena-
ren, maar de overige dub-
bels werden door Mixed 
gewonnen. Jan de Jong en 
Remy Wieland hadden 
daar wel drie sets voor no-
dig en de derde set werd 
met 21-19 gewonnen, maar 
dat nam niet weg, na de 
dubbels had Mixed 4 al een 
3-1 voorsprong opge-
bouwd. 
Hanevoet heeft in van Om-
men een sterke heer en  
dat ondervond Remy Wie-

land vooral in zijn sin-
gle. Het was overigens 
de enige single die 
Mixed moest laten 
gaan, want Sabitri 
Heesakkers, Marieke 
van Berlo en Jan de 
Jong wonnen hun partij 
en met de 6-2 winst 
neemt Mixed 4 de kop-
positie over van Hane-
voet. 
Mixed 4 is de titelkandi-
daat, hoewel er is nog 
maar weinig bekend 
over de sterkte van 
Boemerang, want dat 
team heeft nog maar 
een keer gespeeld.

De Tweede klasse. 
Tweede klasser Mixed 5 
begon met een nederlaag, 
herstelde zich iets door 
een gelijkspel tegen SRH, 
maar moest toch het on-
derspit delven tegen Never 
Down 2.
Het herendubbel van Ruud 
Rooijakkers en Martijn van 
Oeffel was voor Mixed, 
evenals het damesdubbel 
van Wendy Verbrugge en 
Yvonne Lahaije zodat de 
tussenstand na de dubbels 
in evenwicht was. Helaas 
wist alleen Yvonne haar 
single te winnen en dat le-
verde Never Down de volle 
winst op. Toch had Never 
Down al twee wedstrijden 
verloren en stonden ze op 
de laatste plaats, een 
plaats die nu helaas over-
genomen gaat worden 
door Mixed 5.

De derde klasse.
Ook derde klasser Mixed 6 
kende een slecht seizoen-
start. Het begon met een 
6-2 nederlaag tegen BC 
’85 2 en een 5-3 nederlaag 
tegen lijstaanvoerder Gan-
zeveer. Op 3 november 
was Con Brio 10 de tegen-
stander en dat team had 
nog maar één punt uit twee 
wedstrijden. De kansen 
om tenminste gelijk te spe-
len waren er dus. 
De start was goed, beide 
gemengddubbels werden 
gewonnen, maar Con Brio 
kwam sterk terug en won 
zowel het dames- als het 
herendubbel. De tussen-
stand: 2-2. Gert Lahaije 
kwam net iets te kort in zijn 
single, maar Betsie van Jan de Jong

Tine van Lieshout.
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Hooff en Jan van Hees 
zorgden dat Mixed zeker 
was van een gelijkspel. 
De winst leek er aan te ko-
men, want Anja Beekmans 
won de eerste set van haar 
single met 21-13 en er was 
dus geen vuiltje aan de 
lucht. Echter in de tweede 
set sloeg het noodlot toe. 
Anja liep een blessure op 
en moest de partij opge-
ven, waardoor Mixed 6 een 
verdiende overwinning 
moest laten schieten. 

Jammer voor Mixed 6, 
maar nog erger voor Anja 
want die zit met een verve-
lende blessure, wat haar 
ook nog de deelname aan 
de clubkampioenschappen 
van Mixed kostte. 
Anja loste dat overigens 
prima op door de jubi-
leumshirtjes in de sporthal 
aan de man (of vrouw) te 
brengen, hetgeen haar erg 
goed lukte.

Vierde klasse.
Mixed 7 begon het seizoen 
zoals bijna alle Mixedteams, 
met een nederlaag tegen 
middenmoter Never Down 
2. Helaas raakte Mixed 7 
daar ook een heer kwijt, 
Toon Slaets moest door 
een schouderblessure af-
haken en zal voorlopig aan 
de kant moeten blijven. 
Mixed heeft gelukkig nog 
altijd Toon Boetzkes achter 
de hand en dat was de in-
valler voor de wedstrijd te-

gen Mierlo 4. 
Na de dubbels 
stond Mierlo op 
een 3-1 voor-
sprong, maar 
Peter van Leu-
ken, Angela van 
Gelder en Annie 
Boetzkes won-
nen hun single 
en sleepten zo 
een gelijkspel 
uit het vuur. 

Heiakker was 
de derde tegen-
stander en nu 
was de tussen-
stand na de 
dubbels in evenwicht. 
Vooral het herendubbel 
van Toon Boetzkes en Pe-
ter van Leuken was een 
ware titanenstrijd, die door 
Mixed werd gewonnen. 
Weer wonnen Peter, An-
gela en Annie hun single 
en dat leverde Mixed 7 de 

Toon Boetzkes, succesvol 
invaller in Mixed 7

eerste overwinning van het 
seizoen op. 
Mixed 7 heeft nu drie 
punten uit drie wedstrijden, 
goed voor een plaats in het 
midden van de ranglijst. 

De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Jowan 
Iven, niet tijdens de tijdens de competitie-
wedstrijden, maar tijdens de clubkampioen-
schappen van BC Mixed op 5 en 6 november. 
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Het niet kunnen beheren 
van de website is nog niet 
opgelost. Daarom deze 
keer het schema weer in 
het gastenboek
Rien

Vanuit een zeer zonnig, 
maar koud (4 graden) 
Letland wens ik Mixed 3 
enorm veel succes met de 
wedstrijd van vanavond. 
Ook vanaf hier beterschap 
aan Geert (voorheen 
Geertje) 
Arne

Of ik ben de enige die 
wakker is, of de helft van 
de bezoekers aan de 
feestavond is weer in de 
badmintonhal voor de 
jeugdcompetitie. Ik hou 
het maar op het laatste.
Mascha

((20-10)/20)x10 -(lees:
liggend streepje) 2-0+1-0
Om deze cryptische 
omschrijving enigszins toe 
te lichten zal ik toevoegen 
dat wij gisteren om tien 
over acht (pm) zijn 
begonnen.
Ton

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

Unieke bezoekers: 249 

(202)
Totaal aantal bezoeken: 
1549 (1058)
Aantal pagina weergaves 
1752 (1160)
Gemiddelde tijd op site: 
0.40 sec. (0.21 sec.)
Gemiddelde pagina per 
bezoek: 1.13 (1.10).

Herkomst bezoekers
Nederland: 1529 (1029)
Ierland 7
Duitsland 4
Letland 3
Australië 2
Frankrijk 2
België 2

Best bezochte dag: vrijdag 
1 oktober 45 bezoekers 
(39)
Slechtst bezochte dag: 
zaterdag 9 oktober en 16 
oktober 22 bezoekers (13) 

Rien

Gisteren weer een fijne 
trainingsavond. Geen 
schijn van kans tegen Stan 
de man in de singel. Met 
Rene geblesseerd en Erik 
lid af. Stan als de Mixed 
singel kampioen? Of zou 
munne maat doorstoten? 
Of tarzan, johnny 
(weis)muller, of onze eigen 
jackass Cant O. Of zorgt 
een van de ruuds voor een 
verrassing. Oh en dan 
hebben we de gebroeders 

vd Vegt ook nog. 
Trouwens, valk ons 
dynamische duo niet uit, 
Remy en schilder Jan. Of 
misschien toch Toivonen? 
Ik weet t niet. Hoe dan 
ook, ik heb een fijne 
avond gehad gisteren. 
Arne

Wat een heerlijk 
weekend. Leuk toernooi 
gehad en veel partijen 
mogen spelen. Tot nu toe 
geen spierpijn, maar dat 
komt misschien morgen 
nog,.....
Verder sluit ik me aan bij 
alle woorden van lof over 
het toernooi en de 
toernooi commissie. 
Alleen een driewerfhulde 
wil ik jullie niet onthouden 
en voeg ik dan ook graag 
toe:
Ruud(je)

Greep uit het Gastenboek verzameld door Rien van Kessel
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René BuijssenToon Boetzkes en Riky van Maaren

Martin Kuijpers

Bas Gerrits en Betsie van HooffPaul Beekman en Annie 
Boetzkes

Uitslag 
club

kampioen-
schappen

Anita de Jong en Bas 

GDV sen
1 Paul Beekman+

Annie Boetzkes
2 Theo Mouris+

Riky van Maaren
3 Martin Kuijpers+

Anita de Jong
4 Toon Boetzkes+

Betsie van Hoof
DDV sen

1 Betsie van Hoof+
Riky van Maaren

2 Annie Boetzkes+
Anita de Jong
HDV sen

1 Toon Boetzkes+
Martin Kuijpers

2 Paul Beekman+
René Buijssen
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GDB sen
1 Maarten Maas+

Yvonne Lahaije
2 Theo de Jong+

Wendy Verbrugge
3 Tonny Snijders+

Angela van Gelder
4 Peter van Leuken+

Tine van Lieshout
DDB sen

1 Yvonne Lahaije+
Wendy Verbrugge

2 Angela van Gelder+
Tine van Lieshout
HDB sen

1 Theo de Jong+
Tonny Snijders

2 Gert Lahaije+
Peter van Leuken
DEB sen

1 Wendy Verbrugge
2 Angela van Gelder

HEB sen
1 Tim Lahaije
2 Mark van der Aa
3 Gert Lahaije
4 Tonny Snijders

Mark v d Aa

Peter van Leuken

Links, van boven 
naar beneden:
Tim Lahaije
Wendy Verbrugge 
en  Angela van 
Gelder

Gert Lahaije

Tim Lahaije
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DDA SEN
1 Marieke van Berlo+Maridy Daems
2 Monika Slaets+Pleunie Verbon

HDA sen
1 Ton Slaets+Arne van de Wijdeven
2 Deany Muller+Harrie van der Vegt
3 Stan van der Heijden+Remy Wieland
4 Martijn van Oeffel+Canto Swinkels

DEA sen
1 Maridy Daems
2 Pleunie Verbon

HEA sen
1 Johnny Muller
2 Stan van der Heijden
3 Ruud van Kilsdonk
4 Harrie van der Vegt

Clubkampioene
Maridy Daems

Stan v d Heijden

Clubkampioen Johnny Muller

Canto Swinkels
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden.

Het novembernummer van 
1985 telde liefst 44 pagi-
na’s, dus even dik als deze 
Minimiks. 
Echter, door de moderne 
technieken zou het club-
blad van toen, nu in minder 
dan de helft van deze Mini-
miks passen. Het tikwerk 
gebeurde toen nog op de 
schrijfmachine. Vervolgens 
werd de tekst uitgeknipt en 
op de gewenste pagina ge-
plakt.

Het nummer begon met 
zes pagina’s seniorencom-
petitie, geschreven door de 
teamleiders van toen, en 
dat met slechts zes teams.

Ari Ras had zijn laatste ge-
dachteprikkels op rijm ge-
zet, het was bijna Sinter-
klaas. Ari wilde een grotere 
hal met nog meer banen.
Hij schrijft:

“De vrijdag kunnen wij 
soms niet spelen
Maar we zijn ook met zo 
velen
Het bestuur weet zich geen 
raad
Als er 40 mensen tegelijk 
de baan op gaat.

Hij besluit met:
Sint, met het volgende 
kado
Maakt u ons erg blij
Geef ons nog 25 jaar

gezelligheid erbij
Hiermee eindig ik mijn ge-
dicht,
want alle ogen zijn op 1986 
gericht. 

Het was zijn laatste ge-
dachteprikkels, de volgen-
de maand begint hij aan 
de Fabeltjeskrant, het TV 
programma voor de kinde-
ren dat toen razend popu-
lair was. Ook bij BC Mixed, 
bleek later…

BC ’t Veertje organiseerde 
een klein toernooitje voor 
vier verenigingen waaron-
der BC Mixed en het DDB 
werd gewonnen door Mar-
lie Smits en Marian van de 
Wildenberg. In het HDC 
eindigden Hein v Vijfeijken 
en Jan Driessens op de 
tweede plaats. 

De standenlijst van de 
competitie zag er goed uit. 
Drie van de zes teams 
stonden op de eerste 
plaats en de beste compe-
titiespelers van dat mo-
ment waren Margriet Ras 
en Arne Verhofstad. 

Bij de jeugdteams maar 
een lijstaanvoerder, Mixed 
2 stond in de B-klasse op 
de bovenste plaats. Mixed 
1 stond op een keurige 
tweede plaats in de A-
klasse.

Kokkie had weer een bij-
zonder recept: Peren met 
kwarkvulling!

Verder een opvallende 
“Wist u dat!”

-Dat Gert Lahaije bij de 
gokkast wacht totdat Willy 
Constant is uitgespeeld.
- Dat Gert dan probeert om 
het geld eruit te halen.

Tot slot: Even lachen.

Sergeant: “Waarmee kun 
je een leger in oorlogstijd 
het beste vergelijken?”
Rekruut: “Met een bios-
coop, daar zijn namelijk 
de beste plaatsen ook 
achteraan!” 
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Theo de Jong
de Hazelaar 23
5741 DR Beek en Donk
0492 461997
06-39569703
t.jong26@chello.nl

bespannen, reparatie 
en verkoop van rackets

Deze keer geen tekst van 
Theo, maar foto’s over het 
bespannen van rackets, 
een taak die hij, tot volle 
tevredenheid van ieder-
een, heeft overgenomen 
van Han Tan. 
Rackets bespannen is een 
secuur werkje maar Theo 
heeft er nog steeds plezier 
in.
In de volgende Minimiks, 
zijn verhaal over het ont-
staan van badminton.

Foto’s: Jowan Iven
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Attentiv - 
Rob en Ton Slaets B.V.
Heuvelplein 91
5741 JJ Beek en Donk
Telefoon: 0492 – 468817 

Bloematerlier 
De 4 Seizoenen
Piet van Thielplein 15
Beek en Donk
Telefoon: 0492 – 466028
 
Schilderwerken 
J. de Jong
Citer 11
5741 WE Beek en Donk
Telefoon: 0492 - 468931  

Sportshop Laarbeek, 
Heuvelplein 20 
Beek en Donk
Telefoon: 0492 – 450499

v.d. Ven - Hollanders
Kapelstraat 19
Beek en Donk
Telefoon: 0492 – 464343
 
Govers Accountants/
Adviseurs
Beemdstraat 25
5653 MA Eindhoven
Tel 040 2504 504 

Youngstyle Haarmode
Piet van Thielplein 2
Beek en Donk
Telefoon: 0492 – 461346

Hoffmann Groep, 
Lieshoutseweg 67
5708 CW Helmond
Telefoon: 0492 – 386666 

Sponsoren op de website.
Niet alleen in het clubblad, maar ook op de website van BC Mixed staan een aantal 
advertenties. Onderaan op de beginpagina komen om beurten alle namen van deze 
adverteerders voorbij. Klikt u op een naam, (die dan van kleur verandert)  en u komt 
op de betreffende pagina. Vandaar kunt u doorlinken naar de gewenste pagina. 
Wilt u meer informatie, of zelf ook een advertentie plaatsten op de website van BC 
Mixed, dan kunt u terecht bij Anja Beekmans. (tel.nr.: 0492-464604)

Eeterij Uniek,
Willemstraat 1
5741 PA Beek en Donk
Telefoon: 0492 – 332729 

Sun & Health Support
Dorpsstraat 64
5735 EE Aarle-Rixtel
Tel.: 0492-795175
 
Snackbar De Beemd,
Kapelstraat 48
5741CE Beek en Donk
Telefoon: 0492 – 462137 

Case Support
Dorpsstraat 50 a
5735 EE Aarle-Rixtel
Tel. 0492-593400

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd 
het al bekend gemaakt, BC Mixed zorgt voor 
jubileumshirtjes die door de leden besteld 
kunnen worden.
De kosten bedragen slechts 15 euro voor een 
blauw-wit polo shirt met opdruk. 

De shirts zijn te bestellen bij Anja Beekmans. 
Tijdens de clubkampioenschappen was er 
gelegenheid om de shirtjes te passen.
De bedoeling is dat de bestelde shirts op de 
nieuwjaarsreceptie worden uitgedeeld. 
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Helaas stonden in de vorige Minimiks enkele namen 
verkeerd geschreven. 
Het is niet  Bradley Bots, maar het moet zijn Brady 
Bots. En Kanleigh van Eyk moet zijn Kayleigh van 
Eyk. Onze excuses voor de gemaakte fouten. 

Hallo jongens en meisjes,

In deze Minimiks de foto’s van weer zes meisjes die pas bij badmin-
ton zijn. Ook veel foto’s en natuurlijk de uitslag van de clubkampi-
oenschappen.
Natuurlijk kunnen we niet van iedereen een foto in de Minimiks 
plaatsen daarvoor is er niet genoeg plaats.
Toch kun je deze foto’s wel zien want ze komen op de website van 
BC Mixed te staan.
Als je daar goed zoekt vind je bijna zeker een foto van jezelf, want 
Jowan Iven heeft er erg veel gemaakt. 

Deze keer geen verhaal over de jeugdcompetitie, maar dat komt 
zeker weer in de volgend Minimiks. Heel lang duurt dat niet want 
op 3 december komt al weer het volgende nummer. 

Jullie moeten die avond zeker komen, want dan komen er een paar 
zwarte Pieten op bezoek, heb ik me laten vertellen.

En natuurlijk hebben jullie je allemaal opgegeven voor de Mixeddag 
van 15 januari. 
Dat wordt een geweldig evenement, waar jullie nog lang over zullen 
praten, dat mag je niet missen.

Jeugdcommissie
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De uitslagen van de clubkampioenschappen van 5 
en 6 november 2010, afdeling jeugd.

GDC: 
1. Indy Raymakers – Rowena Baerts
2. Leslie Heerdink – Lieke Schepers
3. Kimberley v Eijk – Sanne v Lieshout
4. Meike Schepers – Anke vd Bogaard

 
DDC:
1.  Kimberley v Eijk – Lieke Schepers
2. Anne vd Laar – Anne Meulensteen
3.  Lieke Fransen – Evi van Meel
4.  Leslie Heerdink – Robin Slaets

HDC:
1. Calvin Bots – Max Wieland
2. Rick vd Elzen – Jurriën Hendrikx
3. Nick Meulensteen – Noah Hollanders
4.  Michael Hollanders

GDB
1. Justin Zwolle – Marieke Lutterman
2. Stan van Rixtel – Anke van Dijk
3. Nol Spierings – Tessa Spierings
4. Bas Fransen – Savanna van Hees

DDB   
1. Anke van Dijk – Marieke Lutterman
2.  Kristie van Osch – Veerle van Riet
3. Savanna van Hees – Emma Iven
4. Belana Spaan – Tessa Spierings

HDB
1. Bas van Lieshout – Stan van Rixtel
2. Sjoerd van Erp – Justin Zwolle
3.  Daan Steegs – Nol Spierings
4.  Bas Fransen

(dit zijn allemaal dames omdat deze sterker 
waren dan de “echte”  GD)
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DEC 1
1.  Lieke Schepers
2.  Anke vd Bogaard
3. Sanne van Lieshout
4.  Lieke Fransen

DEC 2
1. Anne Meulensteen
2. Meike Schepers
3. Quinty Zwolle
4. Leslie Heerdink

HEC
1. Michael Hollanders
2. Max Wieland
3. Rick vd Elzen
4. Jurriën Hendrikx

DEB
1. Emma Iven
2. Anke van Dijk
3. Tessa Spierings
4. Savanna van Hees

HEB
1. Daan Steegs
2. Bas Fransen
3. Nol Spierings
4. Stan van Rixtel

Aanmoedigingsprijzen:
Kim vd Vossenberg
Maaike van Erp
Nova vd Wijdeven
Rachel Baerts
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GDA
1.  Max van Riet – Anniek van Leuken
2.  Gijs Spierings – Iris van Leuken
3.  Koen Breijnaerts – Lieke Verschuren
4.  Willem Aarts – Kim Steegs
DDA
1. Anniek van Leuken – Evi van Rixtel
2.  Iris van Leuken – Lieke Verschuren
HDA
1.  Willem Aarts – Koen Breijnaerts
2.  Jeroen Lutterman – Max van Riet

DEA
1. Anniek van Leuken
2.  Kim Steegs
3.  Lieke Verschuren
4.  Evi van Rixtel

HEA
1.  Max van Riet
2. Koen Breijnaerts
3. Willem Aarts
4.  Jeroen Lutterman

Ruim 50 kinderen deden 
mee aan de clubkampi-
oenschappen van 5 en 6 
november in sporthal d’n 
Ekker.
Als bijzonderheid deze 
keer twee klassen in het 
damesenkel C, omdat er 
wel erg veel meisjes zijn, 
tegenover eigenlijk veel te 
weinig jongens.

De clubkampioenen van 
dit jaar zijn Max van Riet 
en Anniek van Leuken. 
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De demonstratietraining

Tijdens de clubkampioenschappen van 
BC Mixed wordt er op zaterdagmiddag 
voor de allerkleinsten een demonstratie-
training opgezet, zodat ook zij worden 
betrokken bij dat Mixedtoernooi, waar 
jeugd en senioren op dezelfde dag hun 
toernooi afwerken. 
Deze training duurt ongeveer een uur 
en na afloop krijgen de deelnemers een 
oorkonde en een prijsje voor hun inzet 
op die training. 
Te zien aan de foto’s, weer een ge-
slaagde training. 

De demonstratietraining wordt, evenals 
de gewone trainingen verzorgd door 
Geri en Marieke. 
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Maaike van Erp
Zus van Sjoerd. Zit op het 
Klokhuis in groep 5. Ze 
houdt van spelen met 
vriendinnen en is door 
Sjoerd bij badminton geko-
men. Ze vindt badminton 
wel leuk.

Nikki van Meel.
Is zes jaar, zit op het Klok-
huis in groep 3. Ze zit op 
zwemles en is bij turnen. 

Suus van Meel.
Zus van Nikki en is 8 jaar. 
Ze zit ook op het 
Klokhuis,maar in groep 4. 
Ze speelt graag in de pop-
penhoek en houdt van 
honden en poezen. 

Sanne van Gelder
Ook haar mama (Angela 
van Gelder) speelt badmin-
ton bij BC Mixed. 
Sanne  zit op de Mulders-
hof in groep 4/5 bij juf Ma-
ridy (Daems) en Mieke.
Naast badminton doet ze 
ook zwemmen.
Ze zat bij volleybal, maar 
ze mocht niet schoppen 
met de bal. Nu vindt ze 
badminton veel leuker. 

Maud Veldkamp
Ze zit op Muldershof in 
groep 4 bij meneer Eric. 
Haar lievelingsvak is reke-
nen. Ze doet ballet en 
badminton. Ze vond bad-
minton altijd al leuk en 
speelt ook vaak  thuis met 
zus badminton op het veld. 

Kim v d Vossenberg.
Zit op de Raagten in groep 
7/8. Ze houdt van dansen 
en zingen, maar vindt 
vooral badminton erg leuk. 
Ze kwam bij BC Mixed 
omdat uit haar klas meer 
kinderen bij badminton 
zijn.



Puzzelpagina

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

De onderwijzer heeft het 
over vliegende vissen.
‘Heeft iemand van jullie die 
ooit gezien?’ vraagt hij.
‘ Ja, ik! ‘ roept Ernst. ‘Op de 
markt, toen twee vishande-
laars ruzie hadden...’

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

Tijdens de les geschiede-
nis vraagt de leraar:
‘Wanneer werd Rome ge-
bouwd?’ 
Jantje steekt zijn vinger op: 
“s Nachts, meester.’ ‘Hoe 
kom je daar nu bij?’ vraagt 
de onderwijzer verbaasd.
‘Wel, u hebt zelf gezegd 
dat Rome niet op een dag 
gebouwd werd!’

‘Weet jij hoe een struisvo-
gel geboren wordt?’ ‘Die 
komt uit een ei.’ ‘En weet je 

hoe een zebra geboren 
wordt?’ “Euh...’ ‘Streepje 
voor streepje!’ 

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

‘Kun jij zwemmen?’ 
‘Soms.’ 
‘Hoezo soms?’
‘Alleen als ik in het water 
ben!’ 

Rechter: ‘Dus, beklaagde, 
u hebt de inbraak uitgevo-
erd zoals ik ze juist heb be-
sproken?’
Beklaagde: ‘Nee, maar uw 
tactiek is ook niet slecht!’ 

‘Zo, Bertje, jij wilt zeker ook 
oogarts worden, net als je 
vader?’ 
‘Nee, meneer, ik wil tand-
arts worden.’ 
‘Tandarts? Waarom? Vind 
je oogarts geen mooi 
beroep?’ 
‘Dat wel, meneer, maar een 
mens heeft maar 2 ogen en 
wel 32 tanden.’ 

‘Mams, wanneer ben ik 
geboren?’ 
‘Op 12 maart, liefje.’ ‘Hé, 
dat is op mijn verjaardag!’

Twee blondjes lopen over 
straat. Zegt de ene tegen 
de andere:”Moet je die 
man met één oog 
zien.”Waarop het andere 
blondje een hand op haar 
oog legt en vraagt: “Welke 
man ?” 

Een Belg, een Duitser en 
een Italiaan zijn aan het 
opscheppen over hun huis. 
Begint de Duitser: “Ik heb 
een huis zo groot, zo groot 
dat ik met een verrekijker 
moet kijken wie er voor de 
poort staat.” Vervolgt de 
Italiaan: “Ik heb een huis 
zo groot, zo groot dat ik 
ruim anderhalf uur nodig 
heb om van de oprit af te 
rijden.” Komt de Belg: “Ja, 
zo’n auto heb ik ook ge-
had!”

De vader en een zoon za-
ten aan tafel te eten.
De zoon vraagt: “pap?”
De vader antwoord “niet 
praten tijdens het eten”. 
Na het eten zegt vader: 
“zoon wat wou je me ver-
tellen?
”En de zoon antwoord: 
“toen je de appel eten zat 
er een kleine spin op met 
een paar eitjes”.

Even lachen


