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Het jongste pupillenteam, Mixed
11 met de begeleiders, Marian
Spaan en René Schepers.
Staand, v.l.n.r.: Meike van
Zutven en Yadzia Spaan.
Zittend: Meike Schepers,
Rowena en Rachel Baerts.

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:

Pleunie Verbon
Jaap ten Have
Martin Swinkels

Van SL naar NSL:
Geri Marinussen
Evelyn Kuipers
Loes Lahaije

Leden die zijn gestopt:
Amber van Osch
Lydian v Duinhoven
Inge van Duinhoven
Jop Smits
Jeslyn Meinhart
Jody v Kraaij
Jaimy Stofberg
Erik Pennings
Rolf Hendricksen

Ledenbestand
Dames Heren
Jeugd

Jongens Meisjes
25

53

Totaal
78

Senioren

42

59

101

NSL

10

12

22

Totaal:

52

67

28

56

201

Agenda
29 okt. Algemene Leden Vergadering
5 en 6 nov. Clubkampioenschappen

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

Van de redactie...
Voor u ligt Minimiks nummer 6, wel het eerste nummer van het
nieuwe seizoen, met veel aandacht voor de Algemene Leden Vergadering.
We hadden zelfs zoveel kopie dat we wel twee clubbladen hadden
kunnen vullen, daarom wordt er veel doorgeschoven naar de volgende editie.
Ook weinig aandacht voor de competities, ook dat schuiven we
door naar de volgende keer, evenals de foto’s, gemaakt door Jowan
Iven.
Wel hebben we de uitslagen en de uitleg van de nieuwe scoringspercentages zoals die nu bij de HBB worden gehanteerd.
Daarom ook geen nieuws van Badminton Nederland (NBB) en enkele verhalen die we noodgedwongen moesten inkorten.
Op de valreep kwam nog onze column binnen, waarvoor graag uw
aandacht.
Wij wensen u weer 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. 15 September 2010
Aanwezig: Ruud Fransen, voorzitter
Mascha Hoeks, penningmeester
Gert Lahaije, secretaris
Ton Slaets, bestuurslid
Anja Beekmans, bestuurslid
1. Opening
Ton opent de vergadering
om 20.40 uur, Ruud komt
iets later.
2. Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
• Adreswijzigingen van
Anne en Nick Meulensteen en van Marie Louise
Polman.
• Beëindiging webhosting
website door Digitalus per
6 oktober 2011
• Uitnodiging Heiakkertoernooi op 31/10.
Uitgegaan:
• Ledenmutaties door
Mascha aan de HBB.
3. Notulen bestuursvergadering d.d. 30 Juni
2010
De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd
met een terechte toevoeging van Ton, de workshop
voor de nieuwe sporthal is
bezocht door Ruud en
Ton. De notulen vermeldden alleen Ruud.
4. Financien
• De balans per 30/6-2010
laat zien dat de uitgaven
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bij zowel de jeugd als de
senioren lager uitvallen
dan begroot. Enkele opvallende meevallers zijn:
-de kosten van het jeugdkamp(complimenten aan
de organisatie).
-de minimiks( vooral door
een goedkopere kopieerkaart). -meer advertentieopbreng-sten.
5. ALV
• Datum bepaald op 29/10.
6. Ledenbestand
• Nieuw: Pleunie Verbon
• Gestopt: Jop Smits
Rolf Hendricksen
Jessilyn Meinhardt
Jody van Kraay
Jaimy Stofberg
Erik Pennings
• Van spelend naar niet
spelend lid:
Evelien Kuypers
Loes Lahaije
Geri Marinussen
7. Commissies
JC: 2 nieuwe jeugdtrainers, Ton en Monika.
De inschrijvingen voor de
clubkampioenschappen

BADMINTONCLUB

BEEK EN DONK

moeten worden verstuurd.
Bac: De feestavond is
geregeld. De inschrijvingen komen mondjesmaat
binnen, er zal nog actief
“geronseld” worden. Loterijprijzen komen binnen,
Anja is nog bezig om bij
onze sponsoren wat los te
krijgen.
TC: -inschrijvingen voor
de clubkampioenschappen versturen per mail.
CC: -formulieren en pasjes zijn verdeeld onder de
teamleiders.
8. Rondvraag
• De vergaderingen voor
de rest van dit kalenderjaar gepland.
• Vraag Ruud: om meer
prijzen binnen te halen
voor de loterij kunnen
sponsoren en winkeliers
benaderd worden, Susan
Swinkels wil hierbij
graag helpen. Anja is op
dat front al actief geweest
en stemt met Susan af
wie al benaderd is.
9. Sluiting
Ruud sluit de vergadering
om 22.45 uur.

Van de voorzitter...
Op het moment dat jullie deze Minimiks lezen is het seizoen alweer meerdere weken aan de gang. Alles is weer vertrouwd.
Er wordt weer getraind, er worden weer competitie- en bekerwedstrijden gespeeld.
Allerlei commissies zijn al weer druk om ook dit seizoen alles
soepel te laten verlopen.
Vanzelfsprekend zal een groot deel van dit seizoen in het teken
staan van het feit dat BC Mixed in 2011 haar 50-jarig jubileum
zal vieren. Iets waar we met zijn allen heel trots op mogen zijn.
De jubileumcommissie is al een hele tijd bezig om er voor alle
leden een overgetelijk jaar van te maken. Als lid van deze commissie ben ik ervan overtuigd dat dit zal gaan lukken. Daarvoor
hebben we natuurlijk wel zoveel mogelijk deelnemers nodig aan
alle activiteiten en ook zullen we zeker een beroep moeten doen
op jullie om alles te kunnen organiseren. Maar daar komen we
als commissie snel op terug.
Kortom, alle ingrediënten voor weer een fantastisch seizoen
badminton bij BC Mixed zijn aanwezig.
We maken er een fantastisch jaar van met veel plezier en sportiviteit en leuke feestjes!
Groetjes,
Ruud Fransen
Voorzitter BC Mixed
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Bestuursmededelingen

Verjaardagen
van de leden
1-okt
4-okt
6-okt
9-okt
10-ok
10-okt
12-okt
12-okt
13-okt
14-okt
14-okt
15-okt
15-okt
15-okt
17-okt
18-okt
20-okt
21-okt
23-okt
3-nov
6-nov
7-nov
7-nov
8-nov
9-nov
10-nov
14-nov

Dora Polman
Suus van Meel
Laurens van Kilsdonk
Marie-Louise Polman
Evelien Kuypers
Bert Schepers
Geert-Rian Hendriks
Sanne van Lieshout
Frank van Riet
Michael Hollanders
Marcel Lahaye
Ilse Lahaije
Karlijn Lahaije
Toon Slaets
Ricardo Neijts
Jowan Iven
Sjoerd van Erp
Max Wieland
Annie Boetzkes
Rachel Baerts
Kristel Snijders
Berton van Asseldonk
Rien van Kessel
Ilke van Oirschot
Christian Daems
Sabitri Heesakkers
Wouter van Haperen

MEDEDELING VAN NOC*NSF
Een meerderheid van de Tweede Kamer
steunt het wetsvoorstel waarin stilzwijgende verlenging van abonnementen en
lidmaatschappen wordt verboden. Voor
verenigingen is een lichter regime van
toepassing.
Verenigingen moeten ervoor zorgen dat
leden eenvoudig kunnen nagaan op
welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen
opzeggen. Wanneer een vereniging over
een website of ledenblad beschikt, dan
dient de informatie over opzegging van
het lidmaatschap opvallend op de hoofdpagina van de website of op één van de
eerste drie pagina’s van het clubblad
vermeld te staan.
Dat wil dus zeggen dat de leden niet
jaarlijks persoonlijk aangeschreven hoeven te worden om ze te vragen of zij nog
lid willen blijven.

Op 27 augustus geboren

Allemaal van
har te proficiat!
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Sofie

dochter van
Sandra Driessens en
Alfred van Putten
zusje van Stijn.

Veel jubilarissen bij BC Mixed.
Op de ledenlijst staan op
dit moment 26 namen van
leden die 25 jaar of langer
lid zijn van BC Mixed. Dit
seizoen is wel een recordseizoen met liefst zeven
jubilarissen. De interviews
van Peter van Kasteren,
Toon Smits en Inge van
Griensven hebt u kunnen
lezen in de vorige Minimiksen, deze keer de volgende vier jubilarissen.
Tini Verbrugge is de eerste, hij kwam bij BC Mixed
in mei 1984, in juni van dat
jaar kwam Jowan Iven,
maar die was al vijf jaar lid
geweest bij de jeugd. Helaas voor hem ging de
overgang van jeugd naar
senioren niet helemaal
naar wens, maar gelukkig
was hij na een jaar weer terug, nu als seniorenlid. Ton
Slaets kwam tegelijk met
zijn ouders, Anne en Toon
Slaets, met zijn broer Rob,
met Arne v d Wijdeven en
met nog enkele jongens uit
Boerdonk. Binnen enkele
jaren zijn al deze leden ge-

Jubilarissen in seizoen 2009-2010
20
21
22
23
24
25
26

Peter v Kasteren
Toon Smits
Inge v Griensven
Tini Verbrugge
Jowan Iven		
Ton Slaets		
Ruud Fransen

stopt, behalve Ton. Zijn
vader kwam in 1989 terug
en Arne v d Wijdeven weer
in 2001.
Van de 26 leden die het 25
jaren lidmaatschap gehad
hebben zijn er zes die als
niet spelend lid te boek
staan. Ook de vijf ereleden
van BC Mixed hebben een
bewijs van 25 jaar lid van
BC Mixed.
De komende vijf jaren zal
het aantal jubilarissen flink
worden uitgebreid, 15 leden hebben binnen nu en
vijf jaar deze grens bereikt.
We hebben er dan ook
weer een veertig jarig lidmaatschap erbij. En iemand die 25 jaar niet spelend lid is geweest. Ook
dat is opvallend.
Naast een interview met

12-10-1984
13-12-1984
18-01-1985
20-05-1985
05-06-1985
23-08-1985
13-09-1985
de jubilaris zorgt de redactie meestal voor een historisch overzicht, waarbij
vooral de competitie en
eventueel vrijwilligerswerk
voor BC Mixed het meest
interessant zijn. Wegens
plaatsgebrek komt dat pas
in de volgende Minimiks
aan de orde.
Tijden de Algemene Ledenvergadering wordt er
door het bestuur extra aandacht besteed aan de jubilarissen. Rond de datum
van het jubileum krijgt de
betreffende jubilaris een
bezoekje van enkele bestuursleden.

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.

Bericht voor ouders met kinderen van 12 t/m 16 jaar
Dinsdag 19 oktober 2010 van 20.00 tot 22.00u
Thema-avond “alcoholmisbruik onder tieners
van 12 t/m 16 jaar”!
In de voetbalkantine van Sparta ’25,
Sportpark ‘t Heereind, Beek en Donk
Betreft: Thema-avond alcoholmisbruik onder tieners op 19 oktober 2010
Beste ouders van deze Laarbeekse jeugdvereniging,
Kinderen in de puberteit zijn nieuwsgierig, willen experimenteren en willen bij
een groep horen. Het drinken van alcohol hoort hier al gauw bij. Het is nieuw,
spannend en kan leuk zijn. Jongeren voelen zich vaak onzeker, hebben last van
verlegenheid of willen juist stoer doen. Alcohol lijkt hierbij te helpen. Maar hoe
ga je hier als ouder nu mee om? Hoe stel je regels en wanneer en wat doe je als
je zoon of dochter het niet zo nauw neemt met die afspraken?
Op dinsdag 19 oktober 2010 organiseert de ‘werkgroep alcohol en jeugd Laarbeek’ een thema-avond in de nieuwe voetbalkantine van Sparta’25, Sportpark ‘t
Heereind in Beek en Donk. Deze avond begint om 20.00 uur en is bestemd voor
alle ouders met kinderen in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar uit Laarbeek en voor
andere geïnteresseerden.
Programma
Novadic-Kentron zal spreken over de risico’s van het alcoholgebruik voor onze
jeugd.
De politie zal u informeren over het ongewenste gedrag van jongeren op straat
en in het uitgaansleven ten gevolge van alcoholgebruik.
De dilemma’s waar jongeren, maar ook ouders mee te maken krijgen, worden
op een ludieke manier in beeld gebracht door theatergroep “Helder Theater”.
Ouders en andere geïnteresseerden worden op deze avond uitgenodigd om
deze dilemma’s met elkaar te bespreken.
De werkgroep alcohol en jeugd bestaat uit ouders, mensen uit het onderwijs en
uit de horeca. Zij zetten zich actief in voor de aanpak van alcoholmisbruik onder
tieners. De groep wordt ondersteund door de Gemeente Laarbeek en door
Maartje Bressers van Stichting Welzijn Laarbeek. Met laatstgenoemde kunt u
contact opnemen voor vragen en opmerkingen: 0492-328802 of mbressers@
welzijnlaarbeek.nl.
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BC Mixed 50 jaar: nog 3 maanden
Zoals iedereen inmiddels weet is onze club volgend jaar jarig. En
niet zo maar jarig. We worden 50 jaar!!!
Om deze mooie verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan
heeft de Jubileum Commissie in heel 2011 een aantal prachtige
evenementen georganiseerd. De agenda is terug te vinden op de
website www.bcmixed.nl onder het kopje Jubileum.
Omdat het jubileumjaar over 3 maanden van start gaat kondigen wij
hieronder alvast de eerste twee evenementen aan.

Vrijdag 7 januari 2011
Officiële opening van het jubileumjaar voor de senioren
tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Vanaf 22.00 uur zijn alle seniorenleden van harte welkom
in de sportkantine. We proosten op het nieuwe jaar, op
het jubileumjaar en natuurlijk op 50 jaar BC Mixed.
Meer informatie volgt nog via de Minimiks, de website en
in de zaal.
Zaterdag 15 januari 2011
Ook voor de jeugleden is er een spectaculaire opening
van het jubileumjaar.
Wat we precies gaan doen horen jullie binnenkort, maar
we kunnen wel alvast zeggen dat jullie zaterdag de hele
dag bezig zullen zijn in de sporthal…
Reserveer bovenstaande data alvast in je agenda, want hoe meer
zielen hoe meer vreugd!!!
De Jubileum Commissie.
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Algemene Leden Vergadering 2010
UITNODIGING VOOR DE
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN B.C. MIXED
29 OKTOBER 2010
AANVANG: 22.30 UUR
PLAATS: KANTINE D’N EKKER
AGENDA:
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1.

Opening door de voorzitter

2.

Ingekomen/uitgegane stukken/mededelingen

3.

Notulen ledenvergadering d.d. 30 oktober 2009

4.

Jaarverslag secretaris

5.

Jaarverslag penningmeester seizoen 2009/2010

6.

Verslag kascommissie

7.

Begroting 2010/2011

8.

Bedanken kaderleden

9.

Verkiezingen kascommissie: aftredend: Toon Slaets

10.

Verkiezingen: Aftredend en herkiesbaar: Gert Lahaije en
Mascha Hoeks

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Jaarverslag secretariaat
seizoen 2009-2010
Wij als bestuur en commissies van BC Mixed willen
voorafgaande aan de algemene ledenvergadering
nog even terug blikken op het afgelopen seizoen.
Elke commissie heeft een verslag gemaakt en die
zijn samengevoegd door ondergetekende. Wel zijn
alle originele verslagen op te vragen bij het secretariaat.

Jeugdcommissie.
Het nieuwe seizoen ging
van start zonder een grote
groep jeugd die de overstap naar de senioren had
gemaakt. Hierdoor konden veel kinderen doorgeschoven worden van
het 1e naar het 2e uur en
gedurende het seizoen
kwamen er 20 nieuwe
jeugdleden bij.
Voor de centrale jeugdtraining werden 4 nieuwe
leden aangemeld die ook
alle vier werden aangenomen waardoor het aantal
voor Mixed op 7 kwam.
De competitie ging ook dit
jaar alweer vroeg van
start met natuurlijk aan
het begin veel wijzigingen. Tja dat heb je met
jeugd. Dit seizoen konden
we van start gaan met 11
teams. We waren in elke
klasse actief behalve in
de A-klasse. Helaas had
de HBB de huldigingsdag
gepland in het weekend

van ons jeugdkamp dus
daar zouden wij niet bij
kunnen zijn….
Op 13 en 14 november
werden de jaarlijkse clubkampioenschappen
gehouden wat resulteerde in
2 nieuwe clubkampioenen,
Kim Steegs en Fabian
Briels.
Natuurlijk kwamen er ook
zwarte pieten bij Mixed
langs. Zij kwamen kijken
hoeveel kinderen er wel
niet badmintonnen en hoe
goed ze dit kunnen!!!
Op 10 januari was het 1e
kampioensteam een feit.
Mixed 7 speelde in de Gklasse en was zelfs de eerste kampioen van het seizoen van de HBB. Hierna
volgden er snel meer.
Mixed 2 en Mixed 9 op 7
maart en Mixed 3 op 28
maart.
Voor Mixed 1 was de Aklasse erg zwaar. Er werd
maar 1 keer gewonnen,
maar wel van Con Brio 2

Mixed 7, de eerste kampioen van het seizoen.
die hierdoor het kampioenschap van de HBB misliep.
Mixed 4 en 5 speelden in
dezelfde klasse en behaalde een mooie 3e en 2e
plaats. Ook Mixed 6 wist
een mooie 2e plaats te behalen. Mixed 8 wist een
goede 5e plaats te behalen. Voor Mixed 10 en 11
was het een rare competitie in de pupillenklasse.
Mixed 10 begon voortvarend en werd als kampioenskandidaat gezien. Helaas was de 2e helft van de
competitie de tegenstand
hoger dan in de 1e helft
maar toch een 3e plaats.
Mixed 11 was veruit het
jongste team aan de HBB
competitie. Naar mate de
competitie vorderde werden er steeds meer wedstrijdjes gewonnen. Helaas
geen punten voor Mixed 11

16

97,6%.

maar wel heel veel
geleerd!!!
Omdat Mixed niet
gemist kan worden
op de huldigingsdag
had de HBB besloten deze een week
naar voren te zetten. Hier werden
dan ook 4 teams
van BC Mixed met
hun teamleiders gehuldigd. Beste competitiespelers waren
Iris van Leuken met
een 100% score en
Willem Aarts met
een
score
van

Natuurlijk was er voor de
jeugdbegeleiders weer een
terugkomdag voor bijscholing om de jeugdtrainingen
nog beter te laten verlopen.
Met de carnaval hadden
Stan en Marieke weer alles
uit de kast getrokken om er
een leuke avond van te

maken. Iedereen was verkleed en dat was een
prachtig gezicht. Helaas
liet de opkomst in het 2de
uur te wensen over, maar
ja, tegenwoordig wordt er
op de vrijdag voor de carnaval al flink gestapt.
De jeugdtoernooien lopen
niet meer als vanouds.
Verschillende toernooien
zijn dan ook niet doorgegaan wegens te weinig inschrijvingen. Wel HBBkampioenschappen waarin
er in de singles geen kampioenen waren. Wel werden Kim Steegs en Veerle
van Schaik kampioen in
het DDB en werd Max van
Riet samen met een partner van de Ganzeveer
kampioen in het HDB. Kim
Steegs stond ook nog in
de finale van het DEB en is
reservekampioen geworden.
Dit jaar was het in juni weer
eens tijd voor het Kamp.

Een deel van de kampbegeleiding

Dit keer was het country en
western. Er werd flink geknutseld, gestreden om
winst in de spellen en natuurlijk veel gezongen en
gedanst op de Country en
Westernavond. Wederom
hadden we fantastisch
weer waardoor de waterspelen van zaterdag en de
Rodeo op de Prairie met
een record stormbaan van
maar liefst 26 meter!! van
zondag niet beter konden.
Wederom een geweldig
kamp wat weer het vorige
kamp heeft overtroffen qua
sfeer.
Eenmaal terug van het
kamp was er al snel weer
een nieuwe activiteit. De
ouder-kindavond was ditmaal erg druk bezocht ondanks het superhete weer!!
De nieuwszenders gaven
aan geen inspanningen te
verrichten en bij ons werd
er hard gestreden tussen
de vele ouders en kinderen. Eenmaal afgepeigerd
was er in de kantine tijd
voor een afkoelend ijsje en
natuurlijk de film van het
kamp. Geweldig om alles
weer opnieuw te beleven.
Zelfs de ouders begrepen
nu waar de kinderen het
telkens over hadden..
De allerlaatste activiteit
was evenals andere jaren
het bekende apenspel. Na
wederom een lekker ijsje
om af te koelen, jawel het
was weer erg warm was dit
het einde van het seizoen
2009-2010.

Jaarverslag BAC
2009-2010.
De eerste activiteit was de
traditionele feestavond op
zaterdag 14 november.
Het thema was “Tropical
Party”. Uitgeblust en dorstig kwamen de meeste
mixed leden zaal de Koppelen binnen strompelen
na een slopend clubkampioenschap.
Echter na de eerste drankjes gingen de lampjes
weer branden en was de
stemming opperbest. De
Barry van Heerwaarden
sportiviteitsprijs kwam bij
Inge van Griensven helemaal goed terecht.
De clubkampioenen werden naar voren geroepen,
de traditionele loterij werd
gehouden en de lekkere
vette hap vloog naar binnen. De drankjes en de
vrolijkheid op de dansvloer
en (hang)tafels maakten
er weer een leuke en gezellige avond van.
Op 8 januari was de nieuwjaarsreceptie. Met een
toast en een lekker hapje
werd het nieuwe kalanderjaar ingeluid.
Net als het vorig jaar viel
ook dit jaar de schoolvakantie weer laat. Daarom
werd de BAC-beque op 26
juni gehouden bij de altijd
gastvrije familie van de
Vegt. Het weer was feno-

menaal. We hebben heerlijk van de ondergaande
zon kunnen genieten en
daarna bleef het ook nog
heerlijk aangenaam. De
fantastische tuin was een
perfect decor voor een
heerlijk stukje vlees en een
lekker drankje. Af en toe
had de BAC wat moeite
met het aansluiten van een
nieuw vat, maar dat zorgde
meteen voor het nodige
entertainment. De voetbalwedstrijdjes
begonnen
rustig, maar naarmate er
meer was gedronken,
kwam de over mijn lijk
mentaliteit bij velen boven.
Ook aan het eind van het
seizoen nog de goede
mentaliteit. Eerlijk gezegd
werden de doelpunten ook
wonderlijker naarmate de
avond vorderde. Zal wel
aan het licht gelegen hebben…. De vuurkorf maakte
het met de ouderwetse kachel helemaal compleet.
Deze avond kon niet beter.
Tenslotte werd 23 juli het
seizoen beëindigd met de
laatste speelavond. Een
klein hapje en de aanwezige drank zorgden voor een
gezellig laatste avondje.
Weer een mooi jaar achter
de rug. Er volgen er nog
meer.
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Jaarverslag Competitie Commissie
seizoen 2009-2010.
COMPETITIE
Topklasse
Met Mixed 1 op volle oorlogssterkte werd aan het
seizoen begonnen. Het lijkt
echter een never ending
story te worden, maar ook
dit jaar was blessureleed
een belangrijke spelbreker
bij Mixed 1. Ondanks dat
heeft het team een zeer
goede competitie gespeeld
en is op een knappe 2e
plaats geëindigd achter het
ongenaakbare Con Brio
die zich zonder puntverlies
weer kampioen van de
HBB mochten kronen.
Hoofdklasse
Vooraf was Mixed 2 medekanshebber voor de titel in
deze klasse. Het is dan ook
lang spannend geweest
om de bovenste plaatsen,
maar uiteindelijk is Gemert
er met de titel vandoor gegaan en is Mixed 2 op een
verdiende 2e plaats geëindigd. Niet onverdienstelijk
dus.
Overgangsklasse
Eindelijk weer eens een
team van Mixed in de overgangsklasse. Een belangrijke klasse voor doorstromend talent. In deze klasse
was de kampioen heel lang
niet te voorspellen. Alle
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teams wonnen en verloren
van elkaar, wat ervoor
zorgde het lang zo was dat
iedereen kon degraderen
of kampioen kon worden.
Dit gold ook voor Mixed 3.
Uiteindelijk kwam het team
in de problemen maar het
handhaafde zich knap en
eindigde op de voorlaatste
plaats. Fair Play werd kampioen.
Tweede klasse
In de tweede klasse zijn dit
seizoen twee Mixed teams
vertegenwoordigd. Mixed 4
doet vanaf het begin mee
om de titel in deze klasse.
Het wordt uiteindelijk zo
spannend dat het team op
de laatste speeldag tegen
de directe concurrent Smashing Bruang om de titel
speelt. Uiteindelijk eindigen beide teams gelijk in
punten, maar op basis van
setgemiddelde wordt Mixed
4 kampioen. Grote klasse!!
Mixed 5 heeft het vanaf het
begin moeilijk in de 2e
klasse. Het team met
jeugdspelers die vorig seizoen nog in de jeugdcompetitie uitkwamen is duidelijk niet gewend aan het
tactische en soms geslepen spel van de ervaren
senioren in hun poule. Er
wordt wel twee keer gewonnen, maar dat is niet
genoeg om degradatie te
ontlopen. Een leerzaam
jaar voor de talenten van
de toekomst.

Derde klasse
Ook in deze klasse spelen
twee Mixed teams, Mixed
6 en 7. Mixed 6 draait goed
mee in hun poule en wordt
uiteindelijk
keurig
3e.
Mixed 7 is zoals je dat
noemt een echte middenmoter. Met 6 winstpartijen
en 6 verliespartijen doet
het team niet mee voor het
kampioenschap maar worden ze keurig 4e.
Vierde klasse
In deze klasse doet Mixed
8 mee met een team wat
uit ervaren en mindere ervaren spelers bestaat. De
resultaten zijn wisselend.
De jeugdige, minder ervaren spelers doen veel ervaring. Ze eindigen op de
6e plaats.
BEKERWEDSTRIJDEN
Dit jaar heeft Mixed in de
A, B en C klasse bekerteams. Uiteindelijk haalt
Mixed A de finale.
Die wordt verloren van de
HBB kampioen Con Brio.
Namens de
commissie
Ton Slaets
Verenigings
Leider

competitie

Competitie

Jaarverslag clubblad Minimiks
2009 – 2010
In het afgelopen seizoen
heeft de redactie 8 clubbladen uitgeven. De redactie
bestaat nog steeds uit Jan
en Rien. Het eerste nummer van 2010 was een
nummer met een nieuwe
kaft; in wit en met een grote
kleurenfoto. Die kaft is ‘een
blijvertje’.
Ook in het afgelopen seizoen stonden er in de Minimiks artikelen over Mixed,
badminton in het algemeen
en aanvullende artikelen
om het clubblad gezellig en
leesbaar te houden. Deze
artikelen werden aangevuld met vele foto’s. Ondanks enkele goedwillende
vaste schrijvers en mensen
die foto’s instuurden, kwam
het overgrote deel van de
inhoudt van de clubbladen
van de redactie.
Door selectief om te gaan
met het ‘uitdelen’ van de
clubbladen, blijven er maar
weinig clubbladen achter in
de zaal. Verschillende
mensen waaronder Anja
zorgden weer voor advertenties zodat de kosten
voor de Minimiks minimaal
bleven.
Afgelopen januari zijn we
met het clubblad de 29e
jaargang ingegaan. Dat
houdt automatisch in dat
de Minimiks in januari 2011
30 jaar bestaat, een jubileum.

In het afgelopen seizoen
heeft Jan te kennen gegeven na het jubileumjaar te
stoppen met het clubblad.
Als redactie zijn we al enkele jaren bezig de kommissies meer te betrekken
bij het inleveren van kopij,
maar dat heeft niet tot het
gewenste resultaat geleidt.
De redactie is van mening
dat de Minimiks een hoogtepunt heeft bereikt door
de vernieuwde kaft, de
vele foto’s en niet op de
laatste plaats door de diversiteit van de artikelen.
Zoals de drukker van de
Minimiks zei; “jullie hebben geen clubblad, maar
een tijdschrift”. Een compliment wat wij als redactie
natuurlijk graag horen. Op
de vraag hoe het verder
moet na het jubileumjaar,
is vooralsnog geen antwoordt te geven. Wij als
redactie gaan er in ieder
gaval weer een mooi Minimiks-seizoen van maken.
De redactie,
Jan en Rien

Jaarverslag Website commissie
2010
Voor wat de website betreft
is het jaar 2010 een doorsnee jaar geweest. Het
gastenboek is nog steeds
de meest dynamische pagina van de website en
wordt door veel mensen
gebruikt om er een bericht
je op te zetten en wordt
door nog meer mensen
bekeken. We hebben ook
een flink aantal vaste bezoekers van andere verenigingen!
Enkele jaren geleden was
het nodig om de ‘gastenboek regels’ op te stellen,
omdat er soms enkele ‘verkeerd interpreteerbare’ berichten op stonden. Enkele
jaren later hebben deze
toch zijn vruchten afgeworpen. Het gastenboek wordt
gebruikt waarvoor het bedoeld is; leuke informatie
met iedereen delen! Of het
nu over BC Mixed gaat,
badminton in zijn algemeenheid, of over de leuke
trip naar een tropische bestemming voor je werk.
Alle berichtjes worden gewaardeerd en gelezen!
Op de fotopagina verschijnen regelmatig nieuwe foto’s. Van elke activiteit proberen we minstens een
paar foto’s online te zetten,
zodat men achteraf de activiteit nog eens kan herbe
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leven en krijgt ook het
thuisfront een goed beeld
van hetgeen er bij Mixed
allemaal gebeurd.
Het huidige competitiesysteem op onze website
draait al een tijdje mee. Dit
is tijdens het competitieseizoen ook een waardevolle
aanwinst. Je kunt direct
zien waar je staat, hoeveel
punten je hebt en wat je
marges zijn op je tegenstanders. Uiteraard blijven
we ook dit jaar het (nagenoeg automatische) systeem gebruiken.
Daarnaast wordt er achter
de schermen gewerkt aan
een compleet nieuwe website! Deze website is compleet anders van opzet en
zal het aantrekkelijker maken voor commissies om
nieuws over de betreffende
commissie op de website
te plaatsen. Nu wordt er
door de commissies weinig
input geleverd aan de website commissie. Vandaar
dat het aantal dynamische
pagina’s tot slechts enkele
beperkt blijft. We hopen
van harte dat dit door de
komst van de vernieuwde
website zal veranderen.
Eigenlijk geldt het net zoals
bij de sfeer binnen Mixed;
een goede website maak
je met z’n allen!
Rien, Harrie en Stan
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Toernooicommissie (TC)
Gedurende het seizoen waren er twee toernooien, de
clubkampioenschappen begin november 2009 en een
zwak-sterk toernooi in mei 2010. Door allerlei andere
activiteiten, zoals het kamp, kwam het er niet van om
nog een toernooitje te organiseren. Wel was het zwaksterk toernooi erg geslaagd. Er deden zelfs meer mensen mee dan in de zaal pasten.
Clubkampioenschappen
Op vrijdag 13 en zaterdag
14 november 2009 zijn de
clubkampioenschappen
van BC Mixed gespeeld. In
veel klasses minder inschrijvingen dan we gewend waren.
In totaal deden er uiteindelijk 31 senioren en 56
jeugdleden mee, verdeeld
over:
A klasse: 8 dames – 9 heren
B klasse: 7 dames – 7 heren
A klasse jeugd: 8 dames –
6 heren
B klasse jeugd: 11 dames
– 6 heren
C klasse jeugd: 19 dames
– 6 heren
Deze deelnemers speelden allen tesamen maar
liefst 422 partijen. De vrijdagavond was redelijk rustig vanwege het lage aantal
inschrijvingen. De zaterdag
was mooi vol, de banen
stonden eigenlijk continu
volledig bezet en al met al
was het toernooi op de ge-

plande tijd van 17.00 uur
klaar. Helaas hadden we
ook 8 afmeldingen, waarvan 2 tijdens de start van
het toernooi (in totaal: 2
dames in de jeugd C, 4 heren in de senioren B, 2 heren in de senioren A).
Mascha heeft het hele
toernooi mee helpen draaien en is toegetreden tot de
toernooicommissie.
De
nieuwe samenstelling is
hiermee: Marieke van Berlo, Mascha Hoeks, Dick
Paulussen en Berton van
Asseldonk.
Voor het eerst was er dit
toernooi ook een veteranenklasse. Jan en Dora
hebben samen dit toernooi
in elkaar gezet en de mensen gevraagd. Het was
een heel gezellig toernooi
dat zeker gewaardeerd
werd door onze iets oudere, maar minstens zo fanatieke spelers.

Lees verder op
pagina 36

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 schrijft de meest spannende verhalen op
haar website, hieronder een voorproefje,

Maar…als vervolg op onze
fieldtrip naar Skilled Park
en om enquêtes af te nemen voor Sport Promotions & Communications
voor ons sport promotieplan, gingen we op zondag
29 augustus naar een wedstrijd kijken van Gold Coast
United. En voor de PSVfans onder ons: ja, Jason
Culina speelt bij Gold Coast
United. En stel je dan eens
voor een stadion waar
27.400 man in kan, en uiteindelijk zitten er maar
maximaal 3000, er was dus
absoluut geen sfeer tijdens
de wedstrijd. En daarbij
was de wedstrijd ook nog
eens zo slecht dat ik mijn
aandacht er gewoon niet
bij kon houden. Echt verschrikkelijk! En daar moeten wij dan een promotieplan voor schijven…dat
wordt lastig!!!

Nu lijkt het net alsof ik alleen maar leuke dingen
heb gedaan, maar dat valt
vies tegen. Ik heb namelijk
heeeeeel hard zitten leren
voor diverse examens en
quizzen. En ik heb ook al 2
opdrachten in moeten leveren. Waarvoor ik zelfs voor
1 opdracht van 9 uur ’s
ochtends tot 12 uur ’s
nachts op school heb gezeten. Dus nu maar hopen
dat we daar een gigantisch
hoog cijfer voor krijgen!
Verder ben ik wel heel goed
bezig en werpt het leren
gelukkig ook zijn vruchten
af. Ik had namelijk voor
mijn examen Sport Promotions & Communications
26,5% van de 30%. In het
Nederlans: ik
had een 8,8.
En voor mijn
test voor Managing Sport
Venues & Facilities had ik
11,25 van de
15, wat de
hoogste van
de hele klas

was! Dus ik moet eerlijk
bekennen dat ik toch wel
een zeer klein beetje trots
was op mezelf! Van mijn
opdrachten heb ik nog
geen resultaten terug,
maar ik hoop dat ze net zo
goed zijn!
Ik heb nu een hele week
zonder deadline of examens, dus ik heb genoeg
tijd om me mentaal voor te
bereiden op de komst van
ons pap en mam aanstaande zaterdag! En dan
ga ik heerlijk 3 weken aan
het strand in Broadbeach
wonen, en ondertussen
gaan we Sydney en de
Blue Mountains onveilig
maken!!
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Column
Ik zet hem aan, ik zet hem uit
Dit keer geen flauwekul en onzinstuk van mijn hand. De titel suggereert onterecht anders.
Maar waar gaat dit dan eigenlijk over? “ ik zet hem aan, ik zet hem
uit”??
Wel, dit is een van de meest gebezigde zinnen bij een willekeurige
BC Mixed trainingsavond. En voor mij staat die ene zin heel mooi
model voor onze mooie club.
BC Mixed staat voor mij voor een club voor en door mensen met
respect voor elkaar.
Ik zet hem aan, ik zet hem uit.
Zoals Jan D het een paar trainingsavonden geleden heel mooi tegen me zei: “als er nieuwe leden arriveren dan komen ze hier om fijn
te badmintonnen. Hun werk en wat ze doen blijft met hun normale
kleren achter in de kleedkamer”. Treffend!
Tuurlijk, we praten over werk en thuis, maar zoals hierboven bedoeld
wordt, maakt het helemaal niet uit of je een putjesschepper, fabrieksdirecteur, dokter, zuster, student, werkzoekende bent. En zo
hoort het ook.
Ik zet hem aan, ik zet hem uit.
Van munne maat, Ton S, begreep ik dat ons bestuur bij iedere bestuursvergadering over de sfeer binnen de club praat. Geweldig!
Zelfs ons bestuur waakt de sfeer binnen de vereniging. Ik heb wat
ervaringen met andere badmintonverenigingen en kan je wel vertellen dat het onderwerp sfeer binnen een bestuursvergadering vaak
geen vaak terugkerend aandachtspunt is. Sterker nog, menig bestuur heeft de grootste moeite om zelf de sfeer te helpen handhaven
of verbeteren.
Ik zet hem aan, ik zet hem uit.
Dat we als leden goed met elkaar om kunnen gaan blijkt wel uit het
aantal maal dat binnen de club getrouwd wordt. Sterker nog, zonder
het badminton had ik mijn eigen vrouw waarschijnlijk nooit leren kennen. Ik kan verder ook nog verklappen dat onze voorzitter en zijn
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vrouw trouwe supporters werden van mijn versierpogingen. Nog sterker,
zij waren twee van de eerste die hoorden van mijn geslaagde laatste
poging. En dat deden beiden met alle respect voor alle partijen.
Ik zet hem aan, ik zet hem uit.
Een bij ons in rooi bekende wijnboer vertelde me bij een rondleiding dat
alleen planten en mensen zich opofferen voor hun kinderen. Een wijnrank laat zijn blaadjes vallen om de vruchten te kunnen redden. Oké
deze metafoor gaat erg ver. Zeker voor wat ik eigenlijk wil aangeven. Het
gaat erom dat je altijd het beste wilt voor je kinderen. Het feit dat onze
jeugdleden voor een heel groot deel uit 2e of zelfs 3e generatie Mixedleden bestaat geeft voor mij al heel mooi aan dat er een heel bewuste keuze is gemaakt door de badmintonnende ouders om ook hun kroost juist
voor mixed te laten kiezen. Ook hiervoor zijn onze eigen kinders een
mooi voorbeeld. Mijn vrouw heeft liever dat onze oudste twee helemaal
naar Beek en Donk gaan badmintonnen in plaats van 25 minuten dichterbij in Sint Oedenrode.
Ik zet hem aan, ik zet hem uit
Ik sprak al over heugelijke gebeurtenissen. Maar ook vervelende en erg
vervelende zaken gebeuren met leden van onze vereniging. Mensen
worden ziek, raken een baan kwijt, blesseren zich, of nog erger. Een
luisterend oor, een vriendelijke stem, een overvolle aula. Je vind het terug bij BC Mixed.
Ik zet hem aan, ik zet hem uit.
Voor mij een teken van respect voor elkaar en voor rekening houden met
elkaar. Ik verwacht dat al onze seniorenleden inmiddels wel weten waar
ik het over heb. Na een korte navraag begreep ik dat zowel bij de mannen alsook de dames dit zinnetje evenzo wordt gebruikt.
Geen idee waar ik het eigenlijk over heb? Neem eens een douche in
onze sporthal en je wordt geconfronteerd met hoe we bij mixed met elkaar omgaan. Ik zet hem aan, ik zet hem uit.
Arne van de Wijdeven
Ps, volgende keer weer een kwatsstukje.
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Feestavond van BC Mixed.
Zaterdag 2 oktober, in de
Tapperij, feestavond van
BC Mixed.
De zaal was rond negen
uur al aardig vol. Bij de ingang stonden de leden van
de BAC, die naast de controle van wie er binnen
kwam zich vooral ook bezighield met het verlopen
van zoveel mogelijk loten,
een nobel streven.

Wat ook op viel, het was
aanmerkelijk drukker dan
op de vorige feestavond
van BC Mixed. Volgens wel
ingelichte bronnen waren
er een kleine honderd mensen aanwezig.
Er was nog wat veranderd.
Zo was deze feestavond
niet gekoppeld aan de
clubkampioenschappen,
dus geen prijsuitreiking op
de feestavond. Ook het
eten, veel later op de
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avond, was anders dan we gewend waren.
De prijzentafel
voor de loterij
was weer voortreffelijk gevuld,
niet alleen het
aantal
prijzen
viel op, maar
vooral de kwaliteit van de prijzen was erg hoog in vergelijking met vorige loterijen.
Ook de verzorging van de
prijzen was erg leuk. Het
kopen van loten had dus
wel degelijk zin.

Rond half tien werd de
avond, traditiegetrouw geopend door de voorzitter,
waarna het feest voorzichtig op gang kwam. Er was
verder geen programma,
ook geen thema, de vaste
punten na de
(korte) opening
door
Ruud Fransen waren de
loterij en het
eten.
Dan de mu

uit de emmer mochten vissen. Canto Swinkels hield
het toezicht, zodat alles
correct is verlopen.
De sporttas ging naar Annie Boetzkes en het intussen beroemde racket ging
naar Sabitri Heesakkers.
Na afloop bedankte Ruud
Fransen alle sponsoren
ziek, zoals dat tegenwoordig ( vroeger ook al) hoort
erg hard, alleen werd er
door deze D.J. Arian, weinig gezegd, hij liet vooral
de muziek het werk doen.
Wie waren er allemaal. De
jongeren,
inclusief
de
“vrienden van BC Mixed”
met aanhang waren bijna
voltallig aanwezig. Van de
jeugdgroep waren er maar
enkelen, terwijl toch de
spelers van een drietal
jeugdteams waren uitgenodigd.

Bij BC Mixed hebben we
erg veel jongere leden
waarvan de ouders ook
badminton spelen en ook
die groep was ook goed
vertegenwoordigd.
Iets
minder was het met de
groep boven de zestig,
maar dat is wel te begrijpen.
Rond half elf begon de loterij. Het was René Schepers die, als een volleerd

marktkoopman, zijn waren
aan de man bracht. Welke
prijs bij welk lotnummer
hoorde werd bepaald door
Stan van der Heijden, terwijl Deany Muller de gasten langs ging die een lot

die deze loterij mogelijk
hadden gemaakt.
Hoe later het werd, hoe
drukker het werd op de
dansvloer. Intussen bleef
een vriendelijk dienstertje
voornamelijk bier aanslepen. Aan bediening geen
gebrek, ook daar viel niet
over te klagen.
Het “eten” bestond deze
keer uit een frietje met frikadel of kroket en dat werd,
in een klein kraampje, verzorgd door Ilse Lahaije en
een vriendje van Tim.
De eerste gingen rond
twaalf uur naar huis, maar
het was nog lang erg onrustig in de Tapperij.
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Even voorstellen: de nieuwe leden.
Wij willen vier nieuwe leden aan u voorstellen. Twee van de vier zijn al eens lid geweest
van BC Mixed en de derde is een beginnend
badmintonner.
Dan de vierde, dat is Pleunie Verbon, zij
speelt competitie in Mixed 2 maar ook in
Utrecht bij DVS. Haar verhaal kunt u lezen in
de volgende Minimiks.

Foto boven.
Martin Swinkels, toen hij
voor de eerste keer (na
zeven jaar) weer binnen
kwam in de sporthal, leek
het of hij nooit is weggeweest. Hij was meteen
weer thuis bij BC Mixed,
waar hij ooit begonnen is
met badminton. Toen nog
met zijn echtgenote, Lianne Swinkels Martens,
die nu bij BC de Ganzeveer speelt.

Jaap ten Have, de buurman van Jan van
Hees en ook via Jan is Jaap terecht gekomen
bij BC Mixed.
Hij is een beginnend badmintonner maar
heeft zich snel aangepast en geniet zichtbaar van het badminton. Helaas kan hij niet
elke week aanwezig
zijn, omdat hij voor zijn
werk regelmatig in het
buitenland zit.

Ook terug van weggeweest, maar dat is langer geleden Albert Schepers, hij heeft nog competitie gespeeld met Frits Rebel. Maar of hij dat nog weet?
Bijna heel zijn familie heeft ooit badminton gespeeld
en de bekendste zijn zus, Hanne Donkers, voormalig
secretaresse van BC Mixed en natuurlijk Mari Donkers. Ook hij was weer meteen thuis bij BC Mixed en
zijn spel is nog even snel als vroeger, alleen, Albert
(Bertje volgens zijn zus) is iets rustiger geworden.
Prettig dat hij er weer bij is..
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden.
In september 1985 had BC
Mixed totaal 120 leden.
Daarvan waren er 77 bij de
senioren, waarvan 35 leden competitie speelden
en 47 leden waren dus recreant.
Bij de jeugd had men 19
junioren en 24 pupillen. De
jeugd moest toen negen
jaar zijn om als lid toegelaten te worden en men was
pupil tot twaalf jaar. Sporthal d’n Ekker had toen nog
maar negen banen.
Er was vooral een gebrek
aan competitie spelende
dames, daarom speelden
Tini Verbrugge en Harrie
Geenen in dat seizoen hun
competitiewedstrijden in
een team van dorpsgenoot
DOT.
Ook in september de Algemene Ledenvergadering,
geen wisselingen in het bestuur en de begroting, voor
wat betreft de uitgaven
stond op fl 26.000,-- (gulden!)
Trainer Igo Jongen maakte
in de Minimiks bekent dat
er weer prijzen beschikbaar werden gestelde voor
de beste competitie speler
en –speelster. De titelverdedigers waren Ellen van
Leuken en Wim van den
Wildenberg. Er werd één
voorwaarde gesteld, men

moest 18 partijen gespeeld
hebben om mee te mogen
dingen naar de titel.
Ari Ras gaf een ludiek verslag van de jaarvergadering, waar vooral penningmeester Rien van Kessel
het moest ontgelden vanwege een”gegoochel” met
cijfers.
Humor:
Verpleegster:
“Wakker
worden meneer Jansen,
tijd voor uw slaappil!”
In de krant stond een
enorm artikel met als kop:
“Mixed leider in de eerste klasse.
Vervolgens een verslag
van Wim van Hoof over de
wedstrijd Mierlo 2 tegen
Mixed 1, die door Mixed 1
met 5-3 werd gewonnen,
waardoor Mixed 1 de koppositie over nam van Mierlo
en die in dat seizoen ook
niet meer af gaf.
In het oktobernummer, met
veel competitieverslagen,
had Ari Ras in zijn “gedachte prikkels” een interessant gesprek met het
net. Hij was van mening
dat de netopruimers voortaan “wel te rusten” moesten zeggen tegen de netten, voordat deze opgeborgen werden.

Zijn echtgenote Margriet
zorgde voor een andere
tekst, als Gastschrijfster.
Ze had, in het engels, het
verhaal van klein duimpje
wat aangepast, zodat het
“very little menneke” geen
laarzen van de reus weghaalde , maar a par of five
miles gymschoenen from a
giant. Hierdoor kon hij de
stars from heaven spelen
en werd hij the big champion of the club.
BC Con Brio hield, ter gelegenheid van hun 25-jarig
bestaan een groot toernooi, waar enkele Mixedleden, met succes aan meededen. Overigens waren
er in dat seizoen vijftien
toernooien gepland voor
de senioren, daarnaast
nog een tiental voor de
jeugdleden.
De toernooien werden toen
nog georganiseerd “onder
auspiciën” van de HBB. Zij
stuurden voor elk toernooi
een heuse bondsafgevaardigde, die er op moest toezien dat alles reglementair
gebeurde,
Wist U dat had ontdekt dat
er op vrijdagavond geoefend werd door de kuskommissie, wat dat ook mocht
zijn.
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Rondreis Sultanaat OMAN en Dubai
Een reisverhaal in acht delen
door Rien van Kessel

In Sur gaan we bij een
werkplaatsje kijken waar
dhows gemaakt worden,
originele houten boten die
vroeger veel werden gebruikt in Oman. Erg leuk
omdat er een aantal boten
buiten in aanbouw zijn. In
een restaurant gebruiken
we de lunch en deze keer
is het een vrij gevarieerde
menukaart. Ik bestel noodles met garnalen. Daarna
verder naar ons Resort
Ras al Hadd waar we half
gebakken en moe rond
15.00u aankomen. Het
resort ligt in een gebied
waar in de omtrent helemaal niets is. We zijn dus
helemaal op ons zelf aangewezen. Op het resort
staan een soort rietenhutje
maar met licht en airco pal
aan de kust. Er staat een
gebouw met sanitaire voorzieningen. Het restaurant
is gebouwd in de vorm van
een boot. Buiten ons zijn er
nog een stuk of wat toeristen, en dat is het dan. Erg
rustig dus. Op het terras
aan het strand werk ik aan
mijn dagboekje, lees wat
en verder is het relaxen.
Om half 8 staat er een lopend buffet klaar met rijst,
kip- en lamsvlees, rauwkost ed. Maar nu ook kippensoep vooraf en een
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echt schepijsje na.
Om kwart over acht rijden
we naar het Turtle Beach
Resort. Omdat onze overnachtingplaats midden in
de woestijn licht, rijden we
in het pikkedonker naar het
resort. Bij aankomst in het
informatiecentrum blijkt het
erg druk te zijn met mensen, dus vooraf bespreken
is hier een must. We worden in groepen ingedeeld
en met een gids lopen we
zonder te praten naar het
stand. En dat is nog een
flinke wandeling van zeker
20 minuten. Daar krijgen we
uitleg over alle zaken betreffende de zeelschildpad.
Jaarlijks komen hier 20.000
zeeschildpadden hun eieren leggen. Het mooiste is
echter dat we alles in le-

deel 6
vende lijven kunnen zien.
Het zijn beesten van ruim
een meter lang; aan stand
kruipende exemplaren, het
graven van een kuil en het
mooiste het leggen van de
eieren. Steeds moeten we
verhuizen naar een schildpad die dat doet wat we
willen zien. Op het strand
waar wij verblijven zijn toch
wel zo ‘n 3 of 4 schildpadden in de weer. Verder is
het hele strand bezaait
met kuilen en bergen zand.
Omdat het vrij donker is
moet je goed uitkijken waar
je loopt. Blijkbaar maken
de schildpaden ook fopgaten. Er mogen geen foto’s
gemaakt worden om de
dieren niet te storen, dat is
dan wel weer jammer. Het
allerleukste is

natuurlijk het zien van enkele klein schildpadjes die
juist uit het ei zijn gekomen
en als een dolle naar de
zee schuifelen. Helaas zullen er van de 1000 jonkies
maar enkele overleven,
volwassen worden en terugkomen naar dit strand
om daar hun eieren te leggen.
Door het lange wachten op
het strand en de wandeling
er heen en terug door het
rulle zand is het best een
zware excursie geworden.
Al met al zijn we tegen
twaalf uur terug. Het was
zeker de moeite waard en
een hoogtepunt op deze
reis.

Dinsdag 3 november
Ik sta gelijk op
met de zon, het
is 06.45 uur. Ontbeten en nog wat
laatste strandfoto’s gemaakt. We
gaan
vandaag
terug naar ons
vertrekpunt,
de
hoofdstad Muscat.
Al gauw slaan we
een grindpad in en
komen uit bij een
oase. Om aan de
overkant van de
rivier te komen
moeten we met
een bootje overgezet
worden.
Aan die overkant
is een soort bos
met palmbomen
waar je doorheel
kunt wandelen.
Verderop slaan we een kiezelweg in dat leidt naar een
hagelwit strand waar we de
benen even kunnen strekken. Het water is turquoise
van kleur en met de bergen
op de achtergrond is het

werkelijk een plaatje.
Weer een stuk verder
gaan we weer van de weg
af om door een kiezelwoestijn te rijden. Daar ligt
in the middle of nowhere
het park ‘the think hole’
met een groot ommuurd
gat in de grond. Hoe dat
gat daar gekomen is, daar
zijn de geleerde het niet
over eens. De een zegt
een meteoor, de andere
zegt gewoon een ingestorte grot. Hoe dan ook,
in het gat heeft zich een
kraakhelder meertjes gevormd. De rotsen hebben
alle kleuren van de regenboog, erg mooi om te zien.
Maar ook erg vreemd dat
dit park er zo verlaten bij
ligt. Ook hier lopen er buiten ons maar een handje
vol toeristen rond. En dat
zijn dan ook nog Omani’s.
Het is bloedheet en weer
tijd om in onze bus te stappen met airco.
We rijden verder over de
snelweg richting Muscat.
De snelwegen in Oman
zijn perfect, goed onderhouden en nagenoeg vrij
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van woestijnzand. Dan
gaan we plotseling off road
een zand/grindpad op, een
binnenweg naar Muscat.
We rijden door een prachtig gebied met bergen,
mooi uitzichten en stof, erg
veel stof. Het landschap is
erg kaal en slechts hier en
daar een boompje of stuik.
We rijden als derde jeep
en krijgen dus al het stof
van de eerste twee jeeps
over ons heen. Soms zie
je letterlijk geen hand voor
ogen. Maar het was zeker
de moeite waard.
Rond 13.00 uur zijn we in
Muscat, bij het zelfde hotel
als waar we de reis begonnen zijn. Iedereen is moe
en stoffig. Het is erg heet
en iedereen gaat naar de
kamer om zich wat op te
frissen. Ik ga internetten,
werk mijn dagboek bij en
bijt een stuk van mijn kies
af.
’s Avonds ga ik met de Belgische dames in een taxi
naar het centrum van de
stad en we gaan eten bij
een Indisch restaurant. We
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hoeven niet lang te zoeken
want de Indiërs en Indische
restaurants zijn goed vertegenwoordigd in Oman.
Bovendien brengt de taxichauffeur ons naar de wijk
Ruwi, wat een Indische
wijk blijkt te zijn met veel
juweliers. Niet voor niets
Little India genoemd. Op
de terugweg blijkt de taxichauffeur, een jongen van
24 jaar zoals hij zegt, ons
hotel niet te kennen Omdat
een van de Belgische dames een beetje Arabisch
spreekt en hem uitlegt waar
we heen willen, ontstaat er
een geanimeerd gesprek in
de taxi. Bij het uitstappen
wil hij een afspraakje met
haar en haar telefoonnummer. Mannen zijn ook over
de hele wereld het zelfde.
Woensdag 4 november
Als ik op sta is de Oman
Times onder de deur binnen geschoven. Deze keer
is het de Arabische versie,
dus niet te lezen voor mij
maar wel grappig. Men
bladdert in Oman niet van

links naar rechts door de
krant, maar van rechts
naar links. Tijdschriften en
boeken liggen voor ons gevoel verkeerd om.
Het ontbijt staat me vandaag een beetje tegen met
alweer een ei en alweer
toast met jam. Om half
9 verlaten we Muscat en
Oman om naar Dubai te
gaan. Alhoewel, de chauffeur blijkt ziek te zijn en we
moeten ruim een uur wachten voor het busje met een
andere chauffeur. Buiten
is het al niet meer uit te
houden van de hitte, maar
binnen bij de receptie is de
temperatuur bij de airco
goed. Door het oponthoud
zal de lunch er vandaag
bij inschieten dus slaan we
wat snacks in voor onderweg.

Wordt vervolgd

Digitaal interview
door Rien an Kessel

10 vragen aan Jowan Iven

1 Naam, woonplaats,
leeftijd, leefsituatie, beroep/school, hobby’s
Jowan Iven, Beek en Donk,
nog efkes 44, getrouwd
met Marieke en 2 dochters
Janneke en Emma, Process engineer bij Neways
Advanced Applications in
Son.
Hobby’s behalve badminton zijn wandelen/fotograferen in de natuur en met
name vogels.

5. Wat trekt je het meest
aan bij Mixed?

2. Hoe ben je met badminton in aanraking gekomen?

De ongedwongen gezellige
sfeer.

Via mijn neef Mark Spierings die destijds bij Mixed
lid was.

6. Welke zaken zijn in jou
ogen positief en welke in
negatieve zin veranderd
in de 25 jaar dat je lid
bent van Mixed?

3.Hoe ben je met Mixed
in aanraking gekomen?
zie 2
4. Heb je functie(s) bij
Mixed bekleed, en zo ja
welke?
De BAK en recreantencommissie maar allebei al
enige tijd geleden.

Positief veranderd is de
begeleiding van jeugdleden naar de senioren. Dat
was 26 jaar geleden anders en was voor mij reden
om er toen mee te stoppen.
maar na een jaar wilde ik
graag terug.
Het duurt lang om een negatief punt te bedenken en
dat zegt wel genoeg.

7. Hoogtepunt en dieptepunt in de afgelopen 25
jaar
Hoogtepunten zijn o.a verschillende competitiekampioenschappen.
Dieptepunt is voor mij het
overlijden van Barry.
8. Lees je het clubblad
en bekijk je de website
wel eens?
Ja, allebei
9. Wat zou je willen veranderen bij Mixed?
....................?
10. wat wil je zelf nog
kwijt?
Het waren 30 fantastische
jaren.
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Digitaal interview
door Rien an Kessel

10 vragen aan Ton Slaets
1.Naam, woonplaats,
leeftijd, leefsituatie, beroep/school, hobby’s.
Mijn naam is Ton Slaets. Ik
woon samen met mijn
vrouw Monika, mijn kinderen Anne en Robin en onze
hond Hobke in Beek en
Donk. Ik ben op 20 september jl. 39 jaar geworden. Na de basisschool
heb ik in Gemert HAVO en
VWO afgerond en daarna
HEAO Commerciële Economie op de Hogeschool
Eindhoven. Na mijn opleiding ben ik gaan werken
als intercedent bij Randstad Uitzendbureau. Vanaf
1999 werk ik als financieel
adviseur en heb ik samen
met mijn broer een eigen
kantoor in Beek en Donk.
Hier bemiddelen wij in hypotheken en verzekeringen. Mijn grootste hobby is
badminton (daar heb ik
Monika leren kennen en inmiddels
badmintonnen
Anne en Robin ook), maar
daarnaast ga ik graag op
vakantie met mijn gezin en
zwem ik regelmatig.
2. Hoe ben je met badminton in aanraking gekomen?
Na de lagere school ben ik
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in Boerdonk gaan wonen.
Daar gingen wij onder begeleiding van mijn ouders
met een aantal jongeren
badmintonnen. Mijn ouders
hebben vroeger ook altijd
gebadmintond en ze kennen Jan Driessens. Die
heeft op een gegeven moment gevraagd of wij zin
hadden om bij Mixed te komen spelen. Ik ben toen
met mijn broer Rob en Arne
(van de Wijdeven, red.) bij
Mixed gegaan. En dat was
23 augustus jl. precies 25
jaar geleden.
3.Hoe ben je met Mixed
in aanraking gekomen?
Zie hierboven bij 2.
4.Heb je functie(s) bij
Mixed bekleed, en zo ja
welke?
Ik heb intussen verschillende functies bij Mixed bekleed.
Ik ben begonnen in de
BAC, zeg maar de feestcommissie. Daarna ben ik
Verenigings
Competitie
Leider (VCL) geworden en
heb ik een paar jaar in het
bestuur gezeten.
Omdat toen beide functies
moeilijk met mijn werk te
combineren waren heb ik

Ton Slaets
tijdelijk heb bestuur vaarwel gezegd.
Nu ben ik nog steeds VCLer en inmiddels ook weer
bestuurslid. Ook zit ik op
dit moment in de tijdelijke
Jubileum Commissie voor
het 50-jarig jubileum van
onze club in 2011. En sinds
heel kort ben ik jeugdtrainer in het tweede uur van
de jeugdtraining.
5.Wat trekt je het meest
aan bij Mixed?
Het enthousiasme van alle
vrijwilligers binnen de
club.
6.Welke zaken zijn in jou
ogen positief en welke
in negatieve zin veranderd in de 25 jaar dat je
lid bent van Mixed?
In negatieve zin is er niet
veel veranderd, maar als ik
dan toch iets moet noemen
dan is dat het drukke sociale leven wat mensen te

genwoordig hebben waardoor badminton niet altijd
op de eerste plaats komt.
Dat geldt overigens ook
voor mezelf.
Een zeer positieve verandering vind ik de komst van
de website.

Het absolute dieptepunt
voor mij is vanzelfsprekend het overlijden van
Barry.

7.Hoogtepunt en dieptepunt in de afgelopen 25
jaar

Ik lees het clubblad altijd
en kijk zeer regelmatig op
de website

Mijn persoonlijke hoogtepunt is het seizoen 19961997 waarin ik drie titels
heb gehaald. Kampioen in
de overgangsklasse, kampioen met het herenteam
en bekerkampioen in de Bklasse.

9.Wat zou je willen veranderen bij Mixed?

8.Lees je het clubblad
en bekijk je de website
wel eens?

Een
vereniging
zoals
Mixed verandert continu.
Maar dat is een natuurlijk
proces. Als bestuurslid en
competitieleider volg je dat

van dichtbij en probeer je
dat proces in goede banen
te leiden. Maar daar is bij
Mixed niet zoveel sturing
voor nodig. Dat is naar mijn
idee ook de kracht van
onze club.
10.Wat wil je zelf nog
kwijt?
Ik wil ook langs deze weg
iedereen enthousiast maken voor het komende jubileumjaar van BC Mixed in
2011. Er staan een heleboel mooie activiteiten gepland waarover iedereen
binnenkort meer te horen
krijgt. Samen maken we er
een prachtig jaar van.

Het is weer zover
,BADMINTON “de HEIAKKER” organiseert
DE 5de EDITIE VAN HET PEELTOERNOOI,
Het is voor alle RECREATIEVE spelers in de HBB
C/D klasse die gezellig en fanatiek een shuttle
willen slaan. Op dit toernooi hanteren wij de nieuwe classificatie van de HBB E t/m H.
Het toernooi wordt georganiseerd op zondag 31 oktober 2010 en duurt van 9.00-18.30 uur
Het wordt een Mix/dubbeltoernooi waarbij gespeeld
wordt met teams bestaande uit minimaal 4 personen
(2 dames en 2 heren) en maximaal 6 personen.
Het evenement vindt plaats in de sporthal “de KUBUS” te DEURNE, en en kosten bedragen 35 euro
per team.

Sporthal “De Kubus”
De Meent 1
5754 DV Deurne
0493-387501

Wil je mee doen aan dit supergezellige toernooi, geef
je dan, eventueel als team, zo spoedig mogelijk op bij
Anja Beekmans
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Digitaal interview
door Rien an Kessel

10 vragen aan Ruud Fransen
1.Naam,
woonplaats,
leeftijd, leefsituatie, beroep/school, hobby’s.
Ruud Fransen uit Beek en
Donk, getrouwd met Marlie
en trotse vader van Bas en
Lieke. Allen ook lid van BC
Mixed.
In het dagelijks leven ben
ik vestigingsmanager bij
van Neerbos bouwmaterialen in Zaltbommel. Mijn
hobby’s zijn badminton –
darts – sport op tv – films.
2 Hoe ben je met badminton in aanraking gekomen?
Mijn zus speelde badminton, daarop heb ik samen
met enkele vrienden (waaronder Roger van Lieshout)
besloten om ook te gaan
spelen. We waren toen ca.
9 jaar.

welke?
- Jeugdtrainer
- VCL bij de jeugd
- VCL bij de senioren
- voorzitter van de BAC
- bestuurslid
- voorzitter
- teambegeleider
5. Wat trekt je het meest
aan bij Mixed?
De combinatie van sport
en gezelligheid, de vele
vrijwilligers die er altijd voor
zorgen dat het bij onze club
op rolletjes loopt.

3. Hoe ben je met Mixed
in aanraking gekomen?
Igo Jongen vroeg me als
vriend en trainer van BC
Mixed of ik geen zin had
om in Beek en Donk te komen spelen. Ik was net gestopt bij BC Carlton uit helmond, waar ik 8 acht jaar
had gespeeld.

6. Welke zaken zijn in jou
ogen positief en welke in
negatieve zin veranderd
in de 25 jaar dat je lid
bent van Mixed?
Niets opvallends. BC Mixed
draait alle 25 jaar al prima,
mijn voorgangers hadden
het prima voor elkaar en ik
vind dat dit nog altijd zo is.
Veranderingen in negatieve zin kan en wil ik geen
bedenken. Het bestuur van
BC Mixed zal altijd proberen om elke negatieve verandering in de kiem te
smoren, bij voorkeur al
voordat anderen daar iets
van hebben gemerkt.

4.Heb je functie(s) bij
Mixed bekleed, en zo ja

7. Hoogtepunt en dieptepunt in de afgelopen 25
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jaar
Hoogtepunten: Herenenkel
kampioen van Laarbeek
en mijn verkiezing als voorzitter.
Dieptepunt: Het overlijden
van Barry van Heerwaarden
8. Lees je het clubblad
en bekijk je de website
wel eens?
Natuurlijk!
9. Wat zou je willen veranderen bij Mixed?
Niets waar we niet al mee
bezig zijn!
10. Wat wil je zelf nog
kwijt?
Ik hoop nog vele, vele jaren lid te mogen zijn van
BC Mixed en te kunnen genieten van het spelletje en
van de geweldige leden
van onze club!

Teamuitje Mixed 7

Tekst: Anja Beekmans

We gingen met zijn allen
op de fiets naar Grotelshof,
daar aangekomen eerst
koffie gedronken. Daarna
op weg naar het begin punt
van de GPS wandeling, dat
ging al helemaal fout. We
moesten door weiland lopen en onder prikkel draad
door kruipen, nog langs
een hele vieze sloot, je wilt
niet weten hoe we er uitzagen, maar we hadden het
begin punt gevonden.

bleem. Het was wat puzzelen en wat cryptische
omschrijvingen, je snapt
wel dat er van alles uit
kwam, dus dat was lachen,
maar het lukte prima.
Na een hele tijd lopen
kwamen we weer bij het
Grotels hof uit, dus aanleggen, we hadden toch
wel dorst en ook al hadden
we van alles zelf meegebracht, een pilske ging er
goed in.

op een na allemaal gedaan, de laatste lukte niet
meer het kompas ging alle
richtingen uit, toen wisten
we het niet meer, dus ging
de tocht naar de Kanthoeve, waar we werden verwacht voor een heel lekkere maaltijd.
Het was jammer dat ze
voor Tony geen krieltjes
hadden, toch heeft hij zijn
buik vol gekregen net als
wij allemaal.

Vervolgens nog het GPS
apparaat aan de gang zien
te krijgen en dat was een
hele klus. Gert zou ons leiden en na een half uur
stuntelen met het apparaat
konden we op weg, met
zijn alle door de Grotelse
heide.
We moesten ook opdrachten uit voeren, maar met
zulk een briljant stel bij elkaar was dat geen pro-

De tijd ging zo snel dat we
in de problemen kwamen
en we besloten om de
wandel tocht met de fiets
verder te doen, wat eigenlijk niet mag, dus met zijn
alle op de fiets door de
heide,het was wel survaivelen, over boomstronken
en door heeeel los zand,
dus fiets op en af maar we
kwamen er wel.
We hadden de opdrachten

Daarna wilden we gaan
Mixed golfen, maar dat
was meer voor dwergen
dus kozen we voor kegelen. De wedstrijd ging tussen de dames en de heren.
,Peter wist in het begin niet
goed bij wie hij hoorde, in
plaats van de mannen helpen met punten te scoren,
gooide hij de ballen telkens
naast de baan dus wij da
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mes stonden lang boven
aan, tot dat we ballen te
kort kwamen. Peter kreeg
het toch in de gaten hoe
het moest, met eerst uitleg
van de dames en uiteindelijk hadden de heren toch
gewonnen,
Nog wat drinken aan de
bar, want we kregen steeds
meer dorst, hoe dat kan
weet ik ook niet, we hadden al zo veel gedronken
,je zou zeggen dan heb je
geen dorst meer, maar ja
toch naar de bar.
We moesten we nog de
GPS wandeling op papier
af maken want er zou ergens een schat zijn en die
hadden we nog niet. We
moesten nog anderhalve
kilometer m gaan wandelen om die te zoeken ,maar
er was voetbal op de tv in
de bar, dus weinig wandelen.
Het was inmiddels ook
donker we zagen toch niets
meer. Later op de avond
maar op de fiets want we
moesten toch naar huis ,
Rieky en Betsie hebben de
tocht de dag er op nog een
keer gelopen en ze hadden
de schat gevonden, nu willen jullie weten wat de
schat was, maar dat zeggen we lekker niet ,zodat
jullie de tocht ook een keer
kunnen doen.
De dag was heel goed
geslaagd en heel gezellig
en dat was de opzet.
Tot het volgend seizoen,
MIXED 7.

Jaarverslag secretaris, vervolg van pagina 20
Winnaars Clubkampioenschappen BC Mixed 2009
GD Jeugd A
DD Jeugd A
HD Jeugd A
DE Jeugd A
HE Jeugd A

Jeroen Lutterman+Kim Steegs
Iris van Leuken+Inge van Lieshout
Willem Aarts+Fabian Briels
Kim Steegs
Fabian Briels

DD Jeugd B
HD Jeugd B
GD Jeugd B
DE Jeugd B
HE Jeugd B

Inge van Duijnhoven+Pleun Lahaye
Bas van Lieshout+Diek Maas
Inge v Duijnhoven+Stan v Rixtel
Inge van Duijnhoven
Diek Maas

DD Jeugd C
HD Jeugd C
GD Jeugd C
DE Jeugd C
HE Jeugd C

Anke van Dijk+Kimberley van Eijk
Calvin Bots+Nol Spierings
Kimberley van Eijk+Nol Spierings
Anke van Dijk
Nol Spierings

GDB
DDB
HDB
DEB
HEB
DDA
HDA
DEA
HEA

Angela van Gelder+Tonny Snijders
Angela van Gelder+Ilse Lahaije
Jan de Jong+Gert Lahaije
Ilse Lahaije
Jan de Jong
Yvonne de Jong+Ellen Kuhn
Deany Muller+Canto Swinkels
Ellen Kuhn
René Schepers

Aankomend seizoen 2010-2011:
Natuurlijk gaan we dit jaar weer de clubkampioenschappen spelen. Net als vorig seizoen is er een veteranenklasse bij de clubkampioenschappen. Deze loopt nu alleen wat meer mee in het normale toernooi dan vorig
seizoen. En er zijn gewoon prijzen te verdelen,want je
moet toch ergens om spelen, behalve de eer. Verder is er
onze wens om toch weer tegen het eind van het seizoen
enkele toernooitjes tussendoor te gooien. En misschien
doen we in het jubileumjaar wel iets bijzonders, we zullen
het allemaal zien… .
Secretariaat BC Mixed
Gert Lahaije
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Digitaal interview
door Rien an Kessel

10 vragen aan Tini Verbrugge
1.Naam, woonplaats,
leeftijd, leefsituatie, beroep/school, hobby’s.
Tini Verbrugge, Gemert,
57 jaar, automonteur en
getrouwd.
2 Hoe ben je met badminton in aanraking gekomen?
Via mijn vrouw, die speelde toen al badminton.
3. Hoe ben je met Mixed
in aanraking gekomen?
We zochten en vereniging,
dicht bij huis in Beek en
Donk en toevallig was dat
BC Mixed.
4.Heb je functie(s) bij
Mixed bekleed, en zo ja
welke?
Jeugdtrainer en jeugd-

teambegeleider.
5. Wat trekt je het meest
aan bij Mixed?
Goede organisatie en de
gelijkheid in omgang met
leden.
6. Welke zaken zijn in
jou ogen positief en
welke in negatieve zin
veranderd in de 25 jaar
dat je lid bent van
Mixed?
In positieve zin: Veel vrijwilligers en veel gezelligheid
7. Hoogtepunt en dieptepunt in de afgelopen
25 jaar
Een keer beste competitiespeler en als dieptepunt
twee keer zweepslag.

8. Lees je het clubblad
en bekijk je de website
wel eens?
Zeer weinig
9. Wat zou je willen veranderen bij Mixed?
Eigenlijk vind ik het zo wel
goed.
10. Wat wil je zelf nog
kwijt?
In ieder geval niet deze
club!

Beste seniorenleden van BC Mixed,
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november aanstaande worden de clubkampioenschappen weer georganiseerd. Hierbij willen wij alle (!) seniorenleden van harte uitnodigen om hier aan mee te doen.
We spelen bij de senioren net als vorig jaar in de A-klasse, B-klasse en de recreanten/veteranenklasse. De A-klasse bestaat uit de spelers van de eerste klasse of
hoger in de competitie. De B-klasse bestaat uit de spelers van de tweede klasse of
lager in de competitie. De recreanten/veteranenklasse is bedoeld voor recreantenspelers en voor competitiespelers die liever niet meespelen in de B-klasse om wat
voor reden dan ook. Uiteraard mogen recreanten/niet-competitiespelers zich ook in
de A- of B-klasse inschrijven. De toernooicommissie behoudt zich het recht voor
om de klasse aan te passen wanneer deze niet past bij het niveau van de speler.
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Score competitie op HBB website.
Met ingang van dit seizoen kan iedereen zijn of haar competitiescore terugvinden op de website van de HBB. Dus nu niet
alleen de uitslagen en standenlijsten, maar ook alle resultaten
van de gespeelde wedstrijden en het daaraan gekoppelde scoringspercentage. Het is ook mogelijk om alleen de resultaten
van de eigen vereniging op te roepen.
Bij BC Mixed wordt al tientallen jaren bijgehouden
wie de beste competitiespelers en –speelsters zijn
en dat heeft te maken met
het aantal gewonnen wedstrijden. Heb je twee partijen gespeeld en ook gewonnen heb je een score
van 100%.
Bij de HBB is dat echter
niet zo. Iedereen heeft een
dubbele score. Er is een
score voor de gewonnen
partijen en een voor het
scoringspercentage. Deze
cijfers hoeven niet hetzelfde te zijn en dat geeft
vreemde uitslagen.
Een voorbeeld.
Ton Slaets speelt twee partijen, waaronder een herendubbel en een single.
Zijn score staat twee keer
op 100%.
Maridy Daems wint ook
haar beide partijen, een
gemengddubbel en een
single. Voor haar gespeelde partijen krijgt ze 100%,
maar haar scoringspercentage komt toch maar op
90%.
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Ga naar de HBB
website:
www.hbbond.nl
Ga naar;
Senioren... en ...
standen 2010.
Nu kunt u kiezen
tussen ranglijsten
(score) en uitslagen
competitie
De oorzaak:
Bij de HBB heeft men besloten om het resultaat van
de tweede single anders te
beoordelen dan bij de eerste single.
Als je namelijk de eerste
single wint krijgt men hiervoor de volle 100%. Bij
winst van de tweede (dames- of heren) single krijgt
men echter maar 80% en

dat was het geval bij het
resultaat van Maridy.
We hebben ook gekeken
naar invallers.
Toon Boetzkes speelt volgens de deelnemerslijst
geen competitie, maar is
wel bereid om in te vallen.
Door de blessure van Toon
Slaets was dat ook nodig.
Hoewel Toon zijn partijen
helaas verloor, op de scoringslijst van komt zijn
naam niet voor.
Er is nog iets veranderd, in
de vorige seizoenen telde
men de gemengddubbelpartijen niet mee, dat zou
het resultaat teveel kunnen
beïnvloeden. Met het nieuwe systeem komt die regel
te vervallen en worden alle
gespeelde partijen meegeteld.
Bij de jeugdcompetitie is
alles bij het oude gebleven.
Op de website kan met de
uitslagen en de standenlijst opvragen. Dat kan overigens ook op de website
van BC Mixed.
Onder de kop JEUGD
kiest men “competitie” en

de standenlijst komt te
voorschijn. Klikt men op
een bepaald team dan
komt er een lijst met de uitslagen van de gespeelde
wedstrijden en het volledig
programma.

Hieronder het wedstrijdverslag, zoals dat van elke gespeelde wedstrijd wordt
opgemaakt en te zien is op
de HBB website.
Klikt men op een bepaalde
naam, dan komen alle resultaten van de betreffende
persoon op één pagina te
staan.
Zo kanmen later altijd terug
zoeken wat men (of het
team) in de eerste wedstrijden heeft gedaan.

GD1
GD2
HD
DD
HE1
DE1
HE2
DE2

Wo 29-9-2010
Mierlo 4
10723 Eric v.d. Reek
10693 Annemarie v Eijk
10689 Rutger v Rossum
10751 Kim van de Broek
10689 Rutger v Rossum
10723 Eric v.d. Reek
10751 Kim van de Broek
10693 Annemarie v Eijk
10689 Rutger v Rossum
10751 Kim van de Broek
10723 Eric v.d. Reek
10693 Annemarie v Eijk

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Uitslagen seniorencompetitie
1e II

CON BRIO 6

MIXED 4

1-7

2e II

HEIAKKER 1

MIXED 5

5-3

4e I

MIXED 7

N. DOWN 2

3-5

HO I

MIXED 2

BRABANTIA 1

4-4

4e I

MIERLO 4

MIXED 7

4-4

3e I

BC 85 2

MIXED 6

6-2

TOP I

CON BRIO 1

MIXED 1

5-3

1e II

EINDHOVEN 1

MIXED 4

2-6

OV II

GANZEVEER 2

MIXED 3

4-4

2e II

MIXED 5

SRH 2

4-4

wo 13-10-2010 Cityhal Aanvangstijd 20:00 uur
3e I

GANZEVEER 4 MIXED 6

Beker 2

Mixed

281

Phoenix 1

4
14

do 14-10-2010 Cityhal Aanvangstijd 20:00 uur
Beker 1

Ganzeveer -

Mixed

15

wo 20-10-2010 Cityhal Aanvangstijd 20:00 uur
HO I

FAIR PLAY 1

MIXED 2

Beker 3

Ganzeveer 2

Mixed 10

Afd: 4e I
Mixed 7
10813 Toon Boetzkes
10925 Anita de Jong
10884 Theo Mouris
10773 Annie Boetzkes
10816 Peter v Leuken
10813 Toon Boetzkes
10817 Angela Gelder
10925 Anita de Jong
10816 Peter v Leuken
10817 Angela v Gelder
10884 Theo Mouris
10773 Annie Boetzkes

133

4

Wedstrijdnr: 341
i
v
v
v
v
i
v
v
v
v
v
v

21-12

21-18

1-0

21-18

21-18

1-0

21-15

16-21

10-21

8-21

0-1

20-22
7-21
21-18
11-21

21-23
6-21
22-20
13-21

0-1
0-1
1-0
0-1
4-4

21-19

1-0
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Hoofdklasse: Mixed 2 – Brabantia 1
Woensdag 29 september
2010 – de eerste wedstrijd van het seizoen
Gretig, gemotiveerd, veel
zin, spannend. Zo maar
wat termen die gisteren
vielen voorafgaand aan de
wedstrijd van Mixed 2. Blij
dat we weer aan de ompetitie kunnen beginnen. Met
een gedeeltelijk nieuw
team trad het tweede team
uit Beek en Donk aan tegen de Valkenswaardse
formatie. Hieronder een
kort verslag van de wedstrijd en een introductie
van het team.
Twee routiniers van Mixed
2 openden de dans in hun
gemengd dubbel. Ruud(je)
van Kilsdonk is al jaren een
vaste waarde in de hoofden topklasse. Ondanks zijn
nog jonge leeftijd brengt hij
veel ervaring mee. Dat
komt tot uiting is de rust in
zijn spel. Monika ‘de teamtiran’ Slaets is de teamleider en met haar 29 jaar
badminton
historie
bij
Mixed een van de meest
ervaren spelers in het
team. De eerste twee sets
was het spannend en ging
het gelijk op. De derde set
moest de beslissing brengen. Helaas was dat een
station te ver voor Ruud(je)
en Monika.
Over ervaring gesproken:
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het koppel Maridy Daems
en Ton Slaets gaan ook al
ver terug in de Mixed historie. Ons Maried (voor intimi) is een echte pitbull.
Niemand kan zich op een
sterkere manier vastbijten
in een wedstrijd. Ton Slaets
is na een knieblessure
weer terug in het competitie circuit. De laatste jaren
speelde hij in de topklasse,
maar hij is in deze klasse
beter op zijn plaats (dat
vind zijn knie ook). Als volwaardige diesels werd de
eerste set tegen het gemend dubbel van Brabantia verloren. Tegen het einde van de eerste set kwam
de trein echter op gang en
was niet meer te stoppen.
In drie sets ging de overwinning naar Maridy en
Ton.
Ton mocht meteen door
om samen met Harrie vd
Vegt de heren van Brabantia sportief te bestrijden.
Harrie vertegenwoordigt
de longen van ons team.
Met zijn onnavolgbare conditie is hij te benijden door
menig tegenstander. Samen met Ton speelde hij
een super goede herendubbel. In twee sets ging
de winst naar het mixedduo.
Het laatste, maar zeker niet
het minste lid van ons team
is splinternieuw in de
Mixedfamilie. Pleunie Ver-

bon, bij de meesten beter
bekend als de vriendin van
Harrie, is ons jongste
teamlid en is ook nieuw in
de HBB competitie. Ze zou
het liefste in het weekend
spelen, maar daar gaan
we natuurlijk niet aan beginnen. Samen met Monika speelde ze een zeer
spannende damesdubbel.
Helaas verloren ze in drie
sets. Het was op het randje, de derde set ging met
19-21 verloren.
Nu we iedereen geïntroduceerd hebben kan ik kort
zijn over de enkelspelen.
Harrie en Pleunie verloren,
Ruud(je) en Maridy wonnen. De goede rekenaars
onder ons komen dus uit
op een eindstand van 4 tegen 4.
Een terechte eindstand die
voorspelt dat het in de
Hoofdklasse 1 erg spannend zal worden wie zich
zal plaatsen voor de kampioenspoule. De toekomst
zal het leren. Wij zullen ervoor zorgen dat jullie het
kunnen blijven volgen.
Groetjes namens Mixed 2
Ton

bespannen, reparatie
en verkoop van rackets
Theo de Jong
de Hazelaar 23
5741 DR Beek en Donk
0492 461997
06-39569703
t.jong26@chello.nl

tekst: Theo de Jong
vervolg Minimiks nr 5:
badmintonuitdrukkingen
Shuttle • Heen en weer,
steeds maar heen en weer.
Genoemd naar het bekende onverslijtbare ruimtevaartuig van de Amerikanen. Een shuttle die na één
keer vliegen aan de kant
gaat noemen wij een ‘wubbo’.
Side-by-side • Spelsysteem waarbij de spelers
naast elkaar verdedigend
staan opgesteld.

Single • Leuke alleenstaande die op zoek is
naar een andere leuke alleenstaande om een lekker potje te....

Verlenging • Leek het puntensysteem bij badminton
een wonder van eenvoud,
krijgen we bij 14-14 ineens
tennis-achtige toestanden!

Smash • Keiharde rotklap.

Vogeltje • uit Amerika overgewaaide aanduiding (‘birdie’) voor shuttle. Ook:
pluimpje, sjuutje.

Smash-return • Mij-hebje-niet-met-je-keiharderotklap!
Snijworst • Onnodig en
slecht uitgevoerde snijbal /
kapbal. ‘Johan Bos’
Stegeman • Onnodig maar
goed uitgevoerde snijbal /
kapbal. Ook ‘Johan Bos’
Uit • alles behalve in.

Voor-achter • Ingewikkeld
spelsysteem dat geheel
anders is dan *side-byside.
Zeperd • In de competitie
met 8-0 verliezen van De
Vijand

Kijk jij regelmatig op de verenigingswebsite?

www.bcmixed.nl
Heb je opmerkingen of ideeën, laat het ons weten
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Jeugdcompetitie weer kleiner.
door Jan Driessens

In het midden van de jaren negentig bestond de HBB jeugdcompetitie uit bijna
tachtig teams. Sinds enkele jaren is het aantal teams danig teruggelopen, zo ver
zelfs dat de competitie in gevaar komt. De HBB zal aktie moeten ondernemen
om deze tendens te stoppen.
Niet alleen het competitieboekje wordt dunner en
nog maar twee per team
beschikbaar gesteld, het
aantal jeugdteams is weer
gedaald.
In het vorige seizoen nog
62 nu 52 teams, dat is een
daling van bijna 20% en
dat is nog al wat. Het wordt
op deze manier steeds
moeilijker om een redelijke
competitie in elkaar te zetten.

jongste jeugd. Wat wel op
valt bij de pupillen, van de
22 deelnemers is er maar
eentje die op 1 juni tien jaar
is, Acht spelertjes zijn dan
negen jaar en twaalf zijn
nog jonger. De I-klasse is
verdwenen en in de Hklasse hebben we nu zeven teams en bijna alle
spelertjes uit
deze klasse
Mixed
zijn negen of
Con Brio
tien jaar.

Dat is ook te merken, er
zijn dit seizoen maar twee
afdelingen met de eigenlijk
minimale bezetting van zeven teams, vier afdelingen
met zes teams en deze
teams spelen drie keer tegen elkaar. Dan zijn er
twee afdelingen van vijf
teams en die spelen vier
keer tegen elkaar. Tot slot
de pupillenklasse en daar
vinden we nog maar vier
teams terug, waarvan twee
van BC Mixed. Dat betekent dat Mixed 10 en Mixed
11 vier keer tegen elkaar
spelen.

In de hogere
klassen worden de leeftijdsverschillen wel groter
en dat is geen
verrassing,
ook zal er wel
een behoorlijk
verschil zijn in
het spelniveau
van de deelnemers.
Zo
hebben we in
de F-klasse
een speler die
op 1 juni van
dit jaar nog
maar negen
jaar is. Hij mag
dan zijn single
spelen tegen

Je vraagt je toch af, waarom de verenigingen niet
meer investeren in hun
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een vijftienjarige. Dat is
wel een erg groot verschil.
Toch is daar wel een verklaring voor. Omdat veel
verenigingen steeds minder teams hebben wordt
het steeds moeilijker om
voldoende leeftijdsgenoten
voor een team bij elkaar te
krijgen.
2007

2008

2009

2010

14

13

11

11

9

10

9

8

Mierlo

6

4

4

5

Gemert

5

3

3

4

BCAB

2

3

4

4

Phoenix

7

6

5

4

Ganzeveer

4

4

3

3

B.C.V.

2

3

4

3

Brabantia

3

4

3

3

Helden

3

3

4

2

Bakel

2

1

2

2

1

3

2
1

Dommelen
Raaijmepp.

2

2

BSC

3

2

Someren

2

3

BBC

1

SRH

2

2

MPC

1

Boemerang

4

Hanevoet

1

Bakas

2
1

1
67

67

62

52

Ook binnen Mixed 8 zit een
leeftijdsverschil van drie
jaar. Wel is de oudste een
meisje dat de jongenspartijen gaat spelen.
In de hogere klassen zoals
de C-klasse in het leeftijdsverschil nog groter, maar
meestal is het niveauverschil veel minder groot.
Vaak hangt het er vanaf op
welke leeftijd iemand met
badminton is begonnen. Zo
zal iemand die als zes jarige is begonnen, een groot
voordeel hebben wanneer
hij of zij op vijftienjarige
leeftijd tegen iemand speelt
die pas een of twee jaar
met badminton bezig is.
Leeftijd zegt hier dus niet
alles.
Het blijft jammer dat de
klassen zo klein zijn, de
meeste teams spelen nu
drie of vier keer tegen elkaar. Als de teams praktisch gelijkwaardig zijn, valt
dat nog wel mee, erger
wordt het als er een duidelijk zwakker team bij zit,
dan wordt het minder leuk.
Als je al drie keer met 8-0

hebt verloren is er nog
maar weinig motivatie om
een vierde keer tegen dat
team te spelen. De praktijk
heeft dat ook wel geleerd.
Bij een klasse van acht
teams kunnen de verschillen ook groot zijn, maar
daar heb je in elke geval
een aantal teams, zowel
boven als onder in de
ranglijst die aan elkaar gewaagd zijn. Helaas is dat
met zo weinig teams niet
meer mogelijk.
In plaats van de negen
klassen van nu zouden er
hooguit zeven overblijven.
In 2007 en 2008 had men
bij de HBB nog 67 jeugdteams in de competitie, zij
kwamen van twintig verenigingen en vooral in
2008 waren er veel combinatieteams, zoals MPC,
BBC en BSC. (Bakel, Boemerang en
Someren
voegden hun teams samen, zodat ze, wat betreft
leeftijd, beter bij elkaar
pasten) .
Ze zijn allemaal verdwenen. In 2009 waren er nog

maar vijftien verenigingen
en dit seizoen zijn daarvan
maar dertien verenigingen
overgebleven. Ook deze
verenigingen hebben bijna
allemaal teams ingeleverd.
Alleen Mierlo en Gemert
hebben een team meer
dan in het vorige seizoen.
Verenigingen zoals Hanevoet, Boemerang, Bakas,
RCH en Someren, zijn opgehouden te bestaan, of
hebben geen teams meer.
Helden, Dommelen en Bakel zijn met twee teams erg
klein geworden. Ook Phoenix heeft haar aantal teams
bijna gehalveerd
BC Mixed is al jarenlang
de grootste toeleverancier
van jeugdteams, gevolgd
door Con Brio.
Er zal toch iets moeten gebeuren, wil deze competitie niet te klein worden, dat
is vooral een taak van de
HBB. Ook zij moeten inzien dat het zo niet verder
kan. We wachten op hun
reactie.
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Hallo jongens en meisjes,
In deze Minimiks helaas weinig plaats voor jullie, maar dat komt wel in de volgende Minimiks. Dan weer veel foto’s van badminton. Deze keer willen we
een aantal nieuwe jeugdleden voorstellen. De overige jeugd komt de volgende keer.
Vergeet niet om je op te geven voor de jeugddag van 15 januari, dat wordt
een heel groot feest voor alle jeugdleden, maar ook voor ouders, opa’s, oma’s
oma;s familie en al wie wil komen kijken.
Maar eerst nog trainen, competitie spelen en...
Jeugdcommissie.

Lana Raaijmakers.
Zus van Indy
Zit op basisschool De
Raagten in groep 3. Ze is
zes jaar en haar hobby’s
zijn knutselen, turnen en
badminton.
Haar lievelingsvak op
school is schrijven. Ze
hebben twee katten (katrinova en Bessy) en twee
honden (Doeka en Janko).
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Novi Wieland.
Zus van Max en dochter
van Remy Wieland.
Ze is zes jaar, zit op basisschool de Raagten in
groep 3. Ze doet turnen en
badminton, maar het leifste doet ze knutselen.. Ze
hebben twee huisdieren
(hamsters) ,ukkie en ukkie.
Ze vindt badminton best
wel moeilijk.

Nova v d Wijdeven.
Zus van Koss en dochter
van Arne v d Wijdeven. Zit
op basisschool Eerschot
en dat is in St Oedenrode,
in groep 6.
Haar hobby’s zijn turnen
en badminton.
Haar lievelingsvak op
school is gym.

Kanleigh van Eyk.
Zit op basisschool ‘t Einder en dat is in Gemert.
Ze is zes jaar en zit in
groep 3.
Ze is bezig met zwemles
en oefent voor A. Als huisdier heeft ze een hond
Sita en een konijn Flamy.
Naast badminton doet ze
het liefst computeren.

Koss v d Wijdeven.
Broer van Nova en zoon
van Arne v d Wijdeven.
Hij zit op basischool de
Eerschot (St Oedenrode).
Hij is zeven jaar en zit in
groep 3/4. Zijn hobby’s
zijn TV kijken en badminton. Hij vindt badminton
erg leuk, - Je moet dingen
leren-

Bradley Bots.
Broer van Calvin. Hij zit
op basisschool Het Klokhuis ingroep 3 en is zes
jaar. Zijn hobby’s zijn
“Wii-en”, badminton en
buiten spelen. Hij is voor
PSV. Zijn lievelingsvak is
rekenen. Hij vindt badminton leuk, vooral overslaan met Koss.

Pupillenklasse: Mixed 10
Zondag 26 september 2010 – Mixed 10 tegen Mixed 11 en Mierlo 5
In de pupillenklasse van de is in de competitie. Dat is was zo nu en dan ook erg
HBB zitten dit jaar 4 teams. Robin Slaets (8 jaar). Ze spannend. Iedereen had
Naast Mixed 10 is er nog zit al 2 jaar bij Mixed en dit heel goed gewerkt. In
een team van Mixed van de jaar speelt ze dus voor het Mixed 11 zitten de nog iets
partij, namelijk Mixed 11. eerst mee in de competi- minder ervaren spelers.
Ook Mierlo en Con Brio tie. Het team wordt bege- Uiteindelijk bleek dat ook
spelen in deze klasse.
leid door Monika en Ton in de uitslag: 8-0 voor
Mixed 10. Maar, we moeDe meeste spelers in Mixed Slaets.
10 spelen dit jaar voor de Deze 5 dappere strijders ten goed opletten, want bij
tweede keer in de pupillen- mochten het op de eerste Mixed 11 leren ze heel
klasse. Dit jaar kunnen ze competitiedag openemen snel.
zich verder ontwikkelen en tegen hun clubgenoten De tweede wedstrijd van
nog meer leren. De ‘erva- van Mixed 11 en tegen de middag was tegen Mierren’ spelers van Mixed 10 Mierlo 5. Onder leiding van lo 5. Ondanks de 7-1 overzijn Calvin Bots (9 jaar), René Schepers ging Mixed winning van Mixed 10 waMax Wieland (10 jaar), 11 de wei in. Het team be- ren de wedstrijden zeer
Anne Slaets (10 jaar) en staat uit alleen dames. Er aan elkaar gewaagd. Het
Anne van de Laar (10 jaar). werden hele leuke wed- was en leuke middag.
Er is één speler die nieuw strijden gespeeld en het Groetjes van Mixed 10.
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Uitslagen september en oktober
A

Mixed 1

Mixed 2

4-4

D

BCV’73 2

Mixed 5

4-4

A

Con Brio 1

Mixed 2

8-0

D

Brabantia 1

Mixed 6

2-6

A

Helden 1

Mixed 1

6-2

F

Mixed 7

Mixed 8

7-1

A

Mixed 2

Gemert 1

2-6

F

Mixed 8

BCV’73 3

6-2

B

Mixed 3

Con Brio 2

4-4

F

Mixed 7

Mierlo 2

7-1

B

Phoenix 1

Mixed 3

5-3

H

Mixed 9

BCAB 4

5-3

C

Mixed 4

BCAB 1

2-6

H

Brabantia 3

Mixed 9

6-2

C

Gemert 2

Mixed 4

1-7

P

Mixed 10

Mixed 11

8-0

D

Mixed 5

Mixed 6

1-7

P

Mierlo 5

Mixed 10

1-7

D

Mixed 5

Brabantia 1

7-1

P

Con Brio 8

Mixed 11

2-6

D

Mixed 6

Phoenix 3

4-4

P

Mierlo 5

Mixed 11

5-3

D

Phoenix 3

Mixed 5

3-5

P

Con Brio 8

Mixed 10

1-7

D

Dommelen 1

Mixed 6

6-2

P

Mixed 11

Mixed 10

1-7

Programma 7 en 14 november
7 november Cityhal (ochtend)
A

9.30

1

Mixed 1

Con Brio 1

A

9.30

2

Mixed 2

Helden 1

C

9.30

5

Phoenix 2

Mixed 4

C

11.15

5

Raaijmepp. 1 Mixed 4

F

9.30

11

Mixed 8

Gemert 3

F

9.30

13

BCV’73 2

Mixed 7

F

11.15

11

Mierlo 2

Mixed 8

F

11.15

12

Gemert 3

Mixed 7

14 november Cityhal (ochtend)
A

9.30

1

Gemert 1

Mixed 1

B

9.30

3

Mixed 3

Bakel 1

D

9.30

11

Mixed 5

Dommelen 1

D

9.30

12

Mixed 6

BCV’73 2

D

11.15

11

Mixed 6

Mixed 5

De competitie is intussen
bijna twee maanden oud
en alle teams hebben een
aantal wedstrijden gespeeld.
Totaal zijn dat 26 wedstrijden. Mixed won er 14 ,
verloor er 8 en speelde 4
keer gelijk. Drie keer
speelden de teams van
BC Mixed tegen elkaar.
Ook al is de competitie
pas begonnen, Mixed 10
in de P-klasse en Mixed 7
in de F-klasse zijn al lijstaanvoerder. Dit zegt nog
niet alles, maar omdat
vooral Mixed 11 de eerste
ronde wel erg goed heeft
doorstaan, is de kans op
een kampioenschap niet
ondenkbaar.
(Bron: website HBB)
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Puzzelpagina
1. In kwaal zit een Nederlandse rivier
2. Stekelig diertje
3. Goal
4. Vlug
5. Vak op school
6. Wisseling
7. Als je vaak in de spiegel kijkt ben je,,,
8. Part

Van punt naar punt...
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Even lachen
Mijnheer de Vries moet
voor zijn werk een boottocht maken. Om niet misselijk te worden gaat hij
naar zijn huisarts om een
middeltje te halen. Deze
adviseert hem om vlak voor
vertrek een liter dikke tomatensoep te eten. “Helpt
dat dan tegen zeeziekte?”,
vraagt de Vries verbaasd.
“Nee, dat niet, maar het
kleurt wel erg mooi in het
blauwe water”.
Waarom hebben olifanten
gele klompjes? Zodat je ze
niet kan zien als ze in de
vla drijven. Wel eens een
olifant in de vla gezien?
Nee, het werkt dus!
Een Belg tankt in Holland
bij een self-service station.
Hij gaat naar binnen om te
betalen, gaat naar buiten
en komt direkt daarna in
paniek weer binnen. “Alez”,
zegt hij, “nu heb ik mijne
voiture gesloten en de
sleutels erop laten steken”.
“Geen paniek”, zegt de bediende, “dat gebeurt wel
vaker. U krijgt van mij een
schroevendraaier,
een
doekje en een ijzerdraadje
mee. Met de schroevendraaier duwt u het raamrubber opzij, u doet het
doekje ertussen om niets
te beschadigen, en met het
ijzerdraadje hengelt u het
pinnetje van de deur open”.
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De Belg is helemaal opgelucht en loopt weer naar
buiten.
Vijf minuten later komt een
Hollander binnen. “Wat ik
nu toch heb meegemaakt”,
zegt hij verbaasd tegen de
bediende. “Nou, wat dan?”
vraagt deze. “Staat er buiten een Belg met een ijzerdraadje z’n deur open te
hengelen!” “En?” vraagt de
bediende, “Dat maken wij
hier regelmatig mee!”. “Ja”,
zegt de Hollander, “maar
toch niet dat de vrouw in de
auto zit en roept: “Beetje
naar links, beetje naar rechts!”
Er staan twee Belgen te
wachten voor een stoplicht.
Zegt de een tegen de ander: “Hé Sjefke, ‘t is groen!”
Zegt Sjefke: “een kikker?”
Een Belg is op zoek naar
een Nederlandstalige versie van “Windows ME”. Hij
gaat computerzaak in en
computerzaak uit, maar
van “Ramen IKKE” hebben
ze nog nergens gehoord.”
Een Belg is met vakantie in
Schotland. Tijdens een
wandeling ontmoet hij een
schaapsherder met een
grote kudde schapen. De
Belg vraagt aan de herder:
“Als ik raad uit hoeveel
schapen jouw kudde bestaat, mag ik er dan één heb-

ben?” “Ja hoor” zegt de
herder, waarop de Belg
zegt: “167 stuks”. Dat is
precies goed. De Belg bedankt de herder, zoekt een
mooi exemplaar uit, en
loopt weg met het dier over
zijn schouder. De herder
rent achter de Belg aan,
en vraagt: “Als ik raad uit
welk land jij komt, mag ik
dan mijn hond terug?”
De Belgen gaan hun eerste
raket lanceren. “En,” vraagt
een verslaggever, “waar
gaat de reis naar toe?”
“Awel”, zegt de Belg, “wij
gaan naar de zon.” “Naar
de zon?” vraagt de reporter, “Maar daar is het toch
veel te heet? Bent u niet
bang dat de raket zal
smelten?” “Wat denkt gij?,”
antwoordt de Belg, “Wij
zijn niet gek, hoor. We
gaan natuurlijk ’s nachts!”
“Waarom heeft een Belg
eelt achter zijn oren? Daar
krabt hij zich altijd als hij
iets niet begrijpt.”
Er zitten twee Belgen in
een bar. Eentje staart uit
het raam. “Waar kijk je zo
naar?”, vraagt de ander.
“Ze hebben net je auto
gestolen”, zegt de ene,
“maar maak je niet
ongerust, ik heb het kenteken genoteerd”.

