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Ruud Fransen, de voorzitter
van BC Mixed, met de sportiviteitsprijs 2010-2011.

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

Colofon
Bestuur BC Mixed
Voorz. Ruud Fransen

0492-775328

Secr. Gert Lahaije
Tel.: 0492-463772
Penm Mascha Hoeks.
Tel.: 0492-841337
Ton Slaets
Tel.: 06-52607617.
Anja Beekmans
Tel.: 0492-464604
Corresp. adr BC Mixed
Gert Lahaije
Waterhoenplein 20
5741 BB Beek en Donk
Tel.: 0492-463772
E-mail: ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl
Comp. Leider Sen.:
Ton Slaets
Tel.: 06-52607617.
Comp. Leider Jeugd:
Toon Boetzkes
Tel.: 0492 462608
Jeugdafdeling:
Geri Marinussen,
Tel.: 0492 - 465409
Inge van Griensven,
Tel.: 06 - 18279349
Yvonne Lahaije
Tel. 0492-463772
Badmintonclub Mixed,
opgericht 11 jan. 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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Van NSL naar SL:
Tamara Kluytmans

Leden die zijn gestopt:
Daphne de Ruijter
Kristel Snijders
Marcel Lahaije
Theo Verstegen
Karin Verstegen
Janneke Iven

Ledenbestand
Dames Heren
Jeugd

Jongens Meisjes
26

49

Totaal
75

Senioren

43

60

103

NSL

8

8

16

Totaal:

51

68

26

49

194

Agenda
17 juni: vriendjes avond,
8 juli: laatste trainingsavond
26 augustus: eerste trainingsavond
10 september: Mixed grill.
Voor de complete clubkalender: zie de website (homepage - kalender)

Van de redactie . . .
Dit is Minimiks nummer 5 van de 31ste jaargang, met weer heel veelnieuws.
Natuurlijk de sportiviteitsbeker, het resultaat van de actie bij Jan Linders
supermarkt, de familiedag en verder veel competitienieuws.
Een jaar geleden hadden wij een artikel over Monika Slaets en we vroegen ons af hoe het haar verging in de politiek. Haar antwoord in dit nummer.
We hebben ook de perikelen van Badminton Nederland gevolgd, waar er
opeens vier kandidaat voorzitters zijn. Benieuwd hoe dat afloopt.
We zijn er enkele maanden niet, maar in oktober is er weer een nieuwe
Minimiks. Tot slot wensen wij iedereen een prettige vakantie.
Rien en Jan.

30 jaar clubblad Minimiks

Het clubblad van Mixed bestaat 30 jaar, een jubileum om trots op te zijn. De redactie,
Jan en Rien, hebben besloten om op het einde van dit jubileum te stoppen met hun redactiewerk voor de Minimiks. Het aftellen is begonnen, er zijn nog 3 clubbladen te gaan.

Deel 5; Het computer
tijdperk
Het waren best grote stappen die de redacties van
de Minimiks moest zetten.
Via een mechanische en
elektronische typemachine
naar een computer van het
bestuur en naar de privé
pc’s van de diverse schrijvers. Echter de regelmatige
storingen van de eerste
computer maakte het er
voor de redactie niet altijd
gemakkelijker op. Op het
laatste moment moest vaak
geïmproviseerd worden om
de kopie toch nog uitgetikt
te krijgen en een enkele

keer moest de uitgave van
het clubblad zelfs daardoor uitgesteld worden.
Het computer tijdperk dat
door Berton van Asseldonk
werd ingezet, ging de redactie steeds meer tijdwinst en plezier opleveren.
Vaste sjablonen en vast
indelingen van het clubblad zorgde er voor dat het
maken van een clubblad
gemakkelijker werd. Toen
Jan Driessens meer tijd
kreeg voor het clubblad
heeft hij een computer
programma binnen gehaald dat speciaal was
ontwikkeld voor het maken
van clubbladen. Hiermee

was het op de computer
maken van een clubblad
compleet.
We hebben enige tijd gebruik mogen maken van de
capaciteiten van Barry van
Heerwaarden. Hij was niet
alleen een meester in het
schrijven, maar wist ook
wat van computers. Helaas
hebben we te kort mogen
genieten van Barry, anders
hadden we hem zeker als
redactielid binnengehaald.
Maar gelukkig hebben we
de digitale versie van de
Minimiks die Barry op z’n
wolkje kan lezen.
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Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergaderingen B.C. Mixed d.d. 11 mei 2011
Aanwezig: Ruud Fransen, voorzitter
Mascha Hoeks, penningmeester
Gert Lahaije, secretaris
Ton Slaets, bestuurslid
Anja Beekmans, bestuurslid
1. Opening
Ruud opent de vergadering om 20.40 uur.
2. Ingekomen en uitgegane stukken.
Ingekomen:
• Uitnodiging van de HBB
voor de huldiging van zowel de jeugd als de seniren op Zondag 29 Mei.
• Mail van Brigitte Bouten
ivm. opzegging lidmaatschap van Kristel Snijders.
• Mail van Marcel Lahaije
met een adreswijziging en
opzegging lidmaatschap.
• Mail van Theo en Karin
Verstegen ivm. opzegging
lidmaatschap.
• Mail van Hans
Jenniskens(HBB) met
enige verduidelijking mbt.
vacatures in de HBB.
Uitgegaan:
• Subsidieaanvraag naar
de Gemeente Laarbeek.
• Brief van Ton aan de
Gemeente Laarbeek waarin het College van B&W
wordt uitgenodigd voor de
expositie tijdens de clubkampioenschappen en
meteen het verzoek om
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die officieel te openen.
3. Notulen bestuursvergadering d.d. 13 April
De notulen zijn met dank
aan Gert goedgekeurd.
4. Financien
• Alle adverteerders hebben betaald, verder geen
nieuws.
5. Ledenbestand
• Nieuw: niemand
• Gestopt: Marcel Lahaije
Theo Verstegen, Karin
Verstegen, Kristel Snijders, Janneke Iven, Daphne de Ruijter
• Van spelend naar niet
spelend lid: Tamara Kluijtmans
6.Commissies
JC:
-Er is voor 17 Juni een vergadering gepland met alle
commissieleden om verschillende activiteiten te
bespreken
zoals
een
vriendjesavond en het
kamp.
-De nieuwe teams zijn bekend gemaakt
(9 stuks).

BADMINTONCLUB

BEEK EN DONK

Red:
-Er is overleg geweest
tussen Jan en Rien en
Arne, Ton en Dick.
Dit verliep heel positief,
wat erg belangrijk is om de
toekomst van de Minimiks
veilig te stellen.
-Dick gaat de wedstrijdverslagen doen ipv. Thea.
CC:
-De teams voor het komende seizoen zijn ingediend bij de HBB.
Dit kan dit jaar voor het
eerst via een link op de
HBB site met een
mooi
programma.
-Astrid Meulendijks van
Gemert komt ons eerste
team versterken.
7. Jubileumcommissie
-Familiedag op 15 mei is
geregeld. We hopen op
goed weer, er is geen
alternatief programma. Er
is officieel toestemming
van de gemeente en er
is een interview gepland
met Radio Contact.
-De vraag van Mascha of
de zaal nog nodig is voor
jubileum activiteiten wordt
met nee beantwoordt, dus

het formulier met data kan
worden verstuurd naar de
gemeente.
-De uitnodigingen voor de
jeugddag op 10 september
moeten de deur uit,
de inschrijvingen moeten
de inschrijvingen moeten
zoveel mogelijk voor de
vakantie binnen zijn.
zoveel mogelijk voor de
vakantie binnen zijn.
8.Nieuwe trainer
Diverse mogelijkheden
besproken, er worden op
korte termijn een aantal
mogelijke kandidaten gepolst.
9. Rondvraag
-We hebben officieel besloten om de prijs voor
vrijwilliger van het jaar te
vernoemen naar Jan
Driessens. Dit was informeel al besloten tijdens de
kaderavond.
10. Sluiting
Ruud sluit de vergadering
om 22.45 uur.

BC Mixed wint Sportviteitprijs HBB
Tijdens de huldigingsdag van de kampioenen
en de finales van de bekerwedstrijden wordt
traditioneel ook de sportiviteitprijs van de
HBB uitgerijkt.
Deze prijs is voor de ver- lers van Mixed van harte
eniging die door alle an- feliciteren met deze
dere verenigingen is prijs, want door jullie
aangewezen als spor- sportieve gedrag hebtiefste van het afgelopen ben wij deze prijs geseizoen. Gedurende het wonnen. Dit onderjaar wordt via de compe- streept nog maar eens
titieleider van iedere ver- een keer dat wij een vereniging twee maal een eniging hebben waar we
beoordeling doorgege- trots op kunnen zijn. En
ven. Op basis van die dat we deze prijs in ons
beoordeling stelt Ton jubileumjaar toegekend
Coolen, voorzitter van krijgen maakt het een
de Bonds Commissie prijs met een gouden
Senioren, een ranglijst randje.
samen waaruit de sportiefste vereniging naar Het trotse bestuur van
voren komt. Die ranglijst BC Mixed
hebben we inmiddels
ontvangen en natuurVereniging
%
lijk zijn wij bijzonder
1
Mixed
78,73
trots om die in deze
Heiakker
74,75
minimiks te publice- 2
B.C.V.
72,34
ren. Want BC Mixed 3
heeft voor het sei- 4
Fair Play
71,83
zoen 2010-2011 de 5
Never Down
71,12
sportiviteitprijs van
6
Sm. Bruang
70,99
de HBB toegekend
7
De
Ganzeveer
69,83
gekregen.
Wij willen uiteraard
alle competitiespe-
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B.C.A.B.

68,78

9

Dommelen

68,10

10

Brabantia

68,00
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Woord van de voorzitter...
Voor jullie ligt alweer de laatste minimiks van het badmintonseizoen.
Ons jubileumjaar is daarmee ook alweer bijna op de helft en tot op
heden naar mijn mening tot op heden erg goed verlopen. Mede
dankzij de inzet van alle leden hebben we ook bij de actie van Jan
Linders enorm veel succes geboekt. Deze actie heeft onze clubkas
maar liefst ruim € 910,= opgeleverd. Nogmaals bedankt aan allen
die hieraan hebben bijgedragen!
Natuurlijk is er nog een gebeurtenis geweest die ik hier graag wil
vernoemen.Tijdens de huldigingsdag van de kampioenen van de
HBB wordt jaarlijks ook de sportiviteitbeker uitgereikt. Voor mij als
voorzitter, voor Ton als competitieleider en hopelijk voor alle anderen, is dit de mooiste prijs die je als club kunt winnen. Het is namelijk
een waardering van alle andere clubs van de HBB. Zij waarderen
het dus dat BC Mixed zich afgelopen jaar erg sportief heeft gedragen in de competitie. Mede daarom zorg ik er voor aanwezig te zijn
tijdens deze dag, dat ik de prijs in mijn laatste jaar als voorzitter in
ontvangst heb mogen nemen is dan ook fantastisch. Daarnaast is
het voor grote verenigingen extra lastig om deze prijs te winnen. Alle
teams moeten zich sportief gedragen anders is de kans om te winnen al nihil. Ton heeft onlangs de totaaluitslag ook op papier gekregen, hieruit blijkt dat we de beker met afstand hebben gewonnen!
Namens het bestuur en de competitiecommissie wil ik alle deelnemers aan de afgelopen competitie dan ook enorm bedanken. Jullie
hebben voor een geweldige PR voor onze club gezorgd, en dat in
ons jubileumjaar.
Namens mijn mede bestuursleden wens ik iedereen alvast een fantastische zomervakantie toe!
Groeten,
Ruud Fransen
Voorzitter
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Club Spaar Actie
levert BC Mixed
910 euro op !

Beek en Donk

Jan Linders kijkt terug op een geweldig
succesvolle Club Spaar Actie. Tussen 26 april
en 22 mei werd voor de eerste keer de Club
Spaar Actie gehouden in alle Jan Linders
supermarkten. In totaal deden liefst 210 clubs
actief mee om voor hun club zoveel mogelijk
spaarmunten te verzamelen.
Op de website kon men een stem uitbrengen
voor je favoriete club. Scouting uit Bergen was
wel heel fanatiek, zij verzamelden (?) ruim
5400 stemmen en wonnen daarmee de extra
Jan Linders cheque ter waarde van 500 euro.
De deelnemende clubsworden in Jan Linders
supermarkt uitgenodigd voor een feestelijke
party waarbij de cheques worden overhandigd.
In totaal reikt Jan Linders ruim twee ton uit.

zaterdag 28 mei 2011 16:46
Zojuist bij Jan Linders de cheque mogen
ontvangen voor de clubactie!
We hebben maar liefst 910 euro
gekregen!!!!!!!
Wij willen Jan Linders en alle mensen die
muntjes in onze koker hebben gegooid
enorm bedanken.
Het bestuur
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Bestuursmededelingen
Verjaardagen van juni, juli, augustus en september
5-jun
7-jun
11-jun
11-jun
14-jun
18-jun
18-jun
20-jun
22-jun
25-jun
27-jun
27-jun
30-jun
1-jul
4-jul
4-jul
5-jul
6-jul
6-jul
7-jul
7-jul
7-jul
9-jul
9-jul
11-jul
13-jul
13-jul
13-jul
13-jul
14-jul
19-jul
22-jul
25-jul
25-jul
28-jul
29-jul
31-jul
2-aug
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Anita de
Wim v d
Dianne van
Ans van
Kim van de
Veerle van
Robin
Deany
Monika
Willem
Ruud van
Toon
Charlie
Marieke v
Veerle van
Koss v d
Theo de
Mari
Anniek van
Amanda
Johnny
Suzanne
Sharon
Martin
Tonny
Inge van
Peter van
Tine van
Elwin
Bas
Pleun
Gijs van
Dick
Rene
Floor
Nol
Nikki van
Yvonne

Jong
Wildenberg
Deursen
Vijfeijken
Vossenberg
Riet
Slaets
Muller
Slaets
Aarts
Kilsdonk
Smits
Kuypers
Berlo
Schayk
Wijdeven
Jong
Donkers
Leuken
Corstens
Muller
Rooijmans
Hellings
Kuijpers
Snijders
Griensven
Leuken
Lieshout
Wagelmans
Gerrits
Schenk
Berlo
Paulussen
Schepers
Swinkels
Spierings
Meel
Lahaije

3-aug
3-aug
4-aug
6-aug
7-aug
8-aug
14-aug
15-aug
17-aug
23-aug
24-aug
24-aug
28-aug
4-sep
10-sep
13-sep
14-sep
18-sep
19-sep
20-sep
21-sep
22-sep
22-sep
24-sep
26-sep
27-sep
27-sep
30-sep
1-okt
4-okt

Ad
Koen
Han van
Lieke
Joop
Anne
Angela van
Paul
Anja
Gijs
Geert vd
Tom de
Betsie van
Rens van
Wendy
Meike van
Merle
Arend
Loes
Ton
Lieke
Christ v d
Josje
Tessa
Anne v d
Jeroen
Anne
Belana
Dora
Suus van

Breijnaerts
Breijnaerts
Oirschot
Fransen
Kerkhof
Meulensteen
Gelder
Beekman
Beekmans
Spierings
Eijnde
Jong
Hooff
Maasakker
Verbrugge
Zutven
Briels
Luppens
Lahaije
Slaets
Schepers
Hoogenhoff
Paulussen
Spierings
Laar
Lutterman
Slaets
Spaan
Polman
Meel

Eén jaar in de raad

Jan vroeg mij pas of ik een stukje wilde schrijven
over 1 jaar in de raad. Natuurlijk! Was mijn eerste reactie. Toen ik begon na te denken over wat ik dan zou
schrijven werd het toch wel wat moeilijker. 1 jaar in
de raad, veel leeswerk, veel avonden bezig met de
politiek, bijeenkomsten en discussies
Maar als ik daarover schrijf
dan klinkt het misschien
wel negatief en dat is zeker
niet het gevoel wat ik heb
als ik terug kijk op een jaar
in de raad. Het lezen is
vaak interessant, de avonden die ik weg ben zijn
nooit nutteloos en juist
vaak de momenten om
weer eens andere mensen
te leren kennen en ook hun
visie over bepaalde onderwerpen te horen.
De raad is het hoogste orgaan in Laarbeek en dat is
wel iets wat we ons als
raadsleden goed moeten
beseffen. Dit wetende
maakt het voor mij een stuk
makkelijker om me goed
voor te bereiden op alle
vergaderingen. Want je
voelt en bent wel verantwoordelijk voor het beleid
in Laarbeek. Omdat het
voorbereiden met een goede dosis motivatie gebeurt
wil dat niet zeggen dat ik
alle onderwerpen al goed
onder de knie heb. Er zijn
ook wel onderwerpen die
me minder interesseren
dan andere onderwerpen.
Wat mij het meeste aantrekt zijn de onderwerpen
die echt met mensen te
maken hebben. Ik zit ook

nog in de commissie maatschappelijke ontwikkeling,
daar zit ik echt op mijn
plaats. De WMO, voorzieningenclusters
(brede
scholen), sport, servicepunten enz. Dus echt de
onderwerpen waarmee je
met een hele groep mensen bezig bent van 0 tot
100 jaar. Vaak vertegenwoordig ik ook deze punten in de Raad. We zitten
als ABL met z’n 3-en in de
raad dus dat maakt het
ook wat makkelijker om de
taken te verdelen wat natuurlijk niet inhoudt dat je
de andere stukken niet
hoeft te kennen. Wanneer
ik tijd heb ga ik vaak luisteren naar de andere commissies zodat ik precies
weet wat er daar al is gezegd. Zo is het ook weer
een stuk makkelijker om
alles te snappen en om de

discussie waar nodig aan
te gaan op verschillende
onderwerpen. En dat gaat
me steeds beter af. Ik word
ook steeds vaker in de winkels, bij school enz. aangesproken over allerlei zaken die spelen in de politiek of over ervaringen van
mensen en wat ze ermee
moeten. Waar moeten we
zijn, wie kunnen we aanspreken, kan jij niet iets
voor mij doen?????
Gelukkig word ik thuis gesteund door 2 lieve meiden
en niet te vergeten door
Ton. Anne en Robin vinden
het ook best wel eens interessant, zeker toen de burgemeester op bezoek
kwam. Het was voor hun
denk ik wel een beetje een
anti-climax, want hij kwam
niet in een limousine of iets
anders interessants, nee
gewoon met de fiets! Maar
toch, het was wel weer een
onderwerp voor op school
dus daarmee had ik toch
weer punten gescoord!
Maar zonder gekheid, 1
jaar in de raad na een
mooie verkiezingsoverwinning, zittende in de coalitie,
met ik kan niet anders zeggen, hele fijne raadscollega’s kijk ik zeker terug op
een goede 1e periode.
Ik hoop dat ik over 3 jaar,
bij de volgende verkiezingen, weer in de raad zit
want daar ligt toch echt wel
een uitdaging voor wat mij
betreft nog veel jaren.
Groetjes Monika Slaets
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Familiedag

Tekst: Rien van Kessel
Foto’s: Mark vd Aa en Rien van Kessel

Zondag 15 mei was de dag
dat de jubileumcommissie
voor alle leden van Mixed
met ‘aanhang’ een familiedag organiseerde. Dit
gebeurde in de vorm van
een wandeltocht. Om zo’n
tocht gezellig te laten verlopen heb je tenminste droog
weer nodig.
Ondergetekende ging op
die zondag volle goede
moed op de fiets naar Beek
en Donk maar strandde on-

met de auto opnieuw naar
Beek en Donk te vertrekken. Je heb niet alles in
de hand en ik hoopte maar

Aangekomen op het speelveld ‘De Ratel’ waren een
paar partytenten opgezet
met hangtafels en was er

derweg op een fikse regenbui. Hierdoor zette ik een
terugtocht in om daarna

dat de jubileumcommissie
de rest van de dag wel onder controle had.

koffie. Er hadden zich zo’n
40 mensen ingeschreven
en de wandelgroepjes konden zelf gevormd worden.
Ik wachtte op de laatsten
die nog komen zouden en
zo gingen we als laatste
groep op pad. Gewapend
met een paraplu, een routebeschrijving en twee
bladzijden met foto’s gingen we op weg. De route
was ongeveer een uur lopen en onderweg moest
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genoteerd worden in welke
volgorde we de foto’s in
het landschap terug zagen.
De wandeltocht bracht ons
naar de randen van Beek
en Donk tussen de weilanden, mooie lanen en langs
paarden en schapen. Kortom een mooi stukje Beek
en Donk. Wat mij betreft
had de route wel wat langer
mogen zijn.
Maar in ieder geval hadden we alle foto’s gevon-

den, dus een prijs
lag ons in het verschiet. Terug op de
basis moest blijkbaar nog
een soort
puzzel worden gemaakt maar die
hadden we even
gemist. Nu was
dat niet zo heel erg
want later bleek
door de wind de
uitslagen van de
foto’s weggewaaid,
en werd iedereen
als winnaar uitgeroepen.
Rond 3 uur zijn Ruud en

Ton naar Radio Contact
geweest omdat daar een
interview met hun werd
afgenomen. Dat hebben

dan even gemist, maar Jan
heeft er toch wat van papier
gezet voor de Minimiks.
Geen officiële prijsuitreiking
of terugblik waar de foto’s
te vinden waren of zoiets,
maar wel nog even wat
napraten met een drankje.
Nadat ik met mijn fietstocht
een ‘nat pak’ had gehaald,
heeft het verder niet meer
geregend. Met dank aan
de jubileumcommissie.
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bespannen, reparatie
en verkoop van rackets
Theo de Jong
de Hazelaar 23
5741 DR Beek en Donk
0492 461997
06-39569703
t.jong26@chello.nl

In de laatste Minimiks voor
de vakantie, geen verhaal
van Theo, maar een foto
van zijn team dat kampioen
geworden is in de tweede
klasse afdeling 1.
Het gaat over BC ‘85 1 en
Theo de Jong is trainer bij
BC ‘85 uit Helmond, zoals
blijkt, met succes, want hij
brengt BC ‘85 naar de eerste klasse.
BC’85 1 was duidelijk het
sterkste team uit de tweede klasse, want de kampioen heeft een voorsprong
van vijf punten op de nummer 2, SRH 1 uit Veldhoven
BC ‘85 1 bestaat uit: Sebastiaan Brandse, Pieter
Boogaarts, Ivo Senssen,
Astrid van Beek en Linda
Verberne
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BC 85 1
SRH 1
BCAB 4
Sm Bruang 5
BCV 4
Con Brio 9
Gemert 5 )

12
12
12
12
12
12
12

12
9
7
5
3
1
1

0
1
2
0
2
2
1

0
2
3
7
7
9
10

24
19
16
10
8
4
3

71
65
60
44
40
34
22

25
31
36
52
56
62
74

Gelezen op het Gastenboek
Vrijdag voorlopig de laatste mogelijkheid voor het
bestellen van een jubileumshirt!!!!
Inge

Oewe maat, matin en ons
jong. Eeeejjjjjj
Maaaaaaaat,
Gefeliciteerd met je verjaardag. Tot vanavond.
Groetjes van Oewe Maat,
Matin, Anne en Robin. En
natuurlijk van Hobke en
Jodie alias Harrie en Johnnie.
Bij deze kan ik jullie mededelen dat de winnaar van
de sportiviteitsbeker voor
het seizoen 2010- 2011 is
geworden:
BC MIXED !!!!!!!!!!!
Ruud
Zojuist bij Jan Linders de
cheque mogen ontvangen
voor de clubactie!
We hebben maar liefst 910
euro gekregen!!!!!!!
Wij willen Jan Linders en
alle mensen die muntjes in
onze koker hebben gegooid enorm bedanken.
Het bestuur
Even voor de duidelijkheid,
want het is voor buitenstaanders een beetje een
wazig bericht. Ons pap
(Toon dus) ziet als hij bij
contact gegevens kijkt op

deze site (gegevens van
de commissieleden en het
bestuur) bij mijn naam niet
TON staan, maar UW.
Als ik bij die gegevens kijk
zie ik wel gewoon mij
voornaam staan, dus dat
is net zo wazig als het
bericht :-)
Groetjes, Ton
Zoals eerder bekend gemaakt is de hoofdprijs van

de fotowandeltocht een
geheel gratis en zelf te
verzorgen voetreis naar
Rome. We hebben na lang
wikken en wegen besloten
om deze prijs aan IEDEREEN toe te kennen.
Groetjes van de Jubileum
Commissie
In het bijzonder van Mark,
Ruud en Ton

Website in cijfers 2011

april

mei

Aantal keren dat de site
werd bezocht

2500

2257

Aantal keren dat een pagina werd bezocht

7145

5904

Aantal pagina’s per bezoek

2,86

2,62

Unieke bezoekers

547

469

Tijd op site

1.48 sec.

1.23 sec.

Gastenboek

2231

1735

Competitie

255

199

Kalender

227

194

Jeugd

221

--

Nederland

2455

2172

Dag met minste bezoekers

zat. 9
april, 32

zat. 21
mei, 29

Dag met meeste bezoekers

di 26 april, don. 12
81
mei, 61

Bekeken pagina’s:

Bezoekers uit:
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden?
Het juni/julinummer van
1986 bestand maar uit 20
pagina’s, heel wat minder
dan de 56 pagina’s van het
januarinummer. De competitie was afgelopen, wel
werden de resultaten van
de beste competitiespelers bekend gemaakt. Bij
de dames was Ellen van
Leuken de beste met bijna
95%, gevolgd door Margriet
Ras die een score van 92
% behaalde. Bij de heren
was het Mari Donkers die
met 86% bovenaan de lijst
stond, gevolgd door Ruud
Fransen die 84 % wist te
bereiken.
Veel aandacht voor de
afsluiting van het jubileumjaar, met de clubkampioenschappen en een grote
feestavond op 31 mei. De
feestavond werd gehouden
in de kantine van sporthal
d’n Ekker, waar toch 120
personen aanwezig waren.
Naast muziek, er was een
heus orkest, was er tijd ingeruimd voor het uitreiken
van allerlei prijzen, zo waren Dora Polman en Rob
Andriesse 12 1/2 jaar lid
van BC Mixed en was Joop
Kerkhof 25 jaar bezig met
badminton.
De feestavond werd georganiseerd door de Bac, die
toen bestond uit Willy Constant, Geert Hendriks, Ari
Ras Albert Maas en Rien

14

van Kessel.
Het hoogtepunt van de
avond was ongetwijfeld het
optreden van het Mixed cabaret o.l.v. Ari Ras.
De
clubkampioenschappen, georganiseerd door
de toernooicommissie met
o.m Wilma Constant, Ellen
van Leuken en Joop Kerkhof.
Clubkampioenen van dat
jaar (A-klasse) : Marion v
d Boogaard en Willem Jan
van Ham. In de B-klasse
gingen de titels naar Brigitte Bouten en Albert Schepers en bij de beginners
waren dat Ans Endevoets
en Marcel Lahaije.
Ook in deze Minimiks een
artikel over middelen tegen
spierpijn en de gedachte
prikkels van Arie Ras.
Hij had het over “Banen

wisselen”, iets wat bij hem
niet kan, want: “banen kunnen niet wisselen!” was zijn
standpunt.
Ook 25 jaar geleden: De
toelating van de Nederlandse badminton Bond
als lid van het Nederlands
Olympisch Comité.
Jowan Iven zocht, als
gastschrijver, een vereniging voor Artis.
Uit even lachen:
“Heb jij niet in de krant
gelezen dat ik lid van de
gemeenteraad ben geworden?”
“Nee, ik ben het niet tegengekomen. Heeft het misschien onder : ongelukken”
gestaan, die lees ik namelijk nooit!”

Terwijl de Mixeddag van
zondag 15 mei nog in
volle gang was, vertrokken Ruud Fransen en Ton
Slaets naar de studio van
Radio Kontakt, voor het
geven van een interview
over BC Mixed. De afspraak was dat ze tussen
3 en 4 uur in het programma: “Sport en actueel”, te
horen zouden zijn.
Het programma begon met
muziek, een keuze van beide heren, waarna ze iets
over zich zelf mochten vertellen. Daarna ging het over
de sport zelf, met name in
Azië, waar badminton de
sport nummer een is.
In het tweede deel werd de
vraag gesteld: “Wat treffen
jullie in het spelletje aan?”
Hierop kwam het antwoord
van Ton: Als ouders badminton spelen doen de
kinderen dat vaak ook, niet
omdat ze het moeten, maar
omdat ze het leuk vinden.
De sport is individueel,
intensief, maar ook een
teamsport en een sport
voor de hele familie.
Ruud en Ton droegen hun
jubileumshirts en Ruud
was aan de beurt om iets
over het ontstaan en de geschiedenis van BC Mixed
te vertellen, wat hij dan ook
netjes deed.
Het begon allemaal in de
kleine zaal van Heinsbergen, via veel omwegen

Ruud Fransen
en Ton Slaets
op bezoek bij
radio kontakt.
naar d’n Ekker. Als slot:
“we blijven in d’n Ekker totdat die gesloten wordt en
dan zien we wel verder.”
Natuurlijk ging het ook over
de vrijwilligers en hij vertelde o.m. dat er bij Mixed
zelfs een wachtlijst voor
vrijwilligers is geweest.
Ton moest toch even lachen toen hij de vraag
gesteld kreeg: “wat zijn de
hoogtepunten
geweest
van BC Mixed.”
“We hebben ooit een HBB
kampioen gehad” en hij wist
feilloos te vertellen dat dit
in 1964 was. “Dit jaar twee
senioren en drie jeugdkampioenen is ook een goede
prestatie, maar”, zei Ton,
“dat is niet het belangrijkste. De goede sfeer, de gezelligheid, ook te merken
aan de vele vrijwilligers, is

ook heel belangrijk.
In deel drie van het programma ging het over de
familiedag en was het weer
de beurt aan Ruud. Ondanks de regen die vooral
’s morgens viel, was de
opkomst goed en was er
veel belangstelling voor de
fotowandeltocht door het
mooie Beek en Donk.
Ton vertelde daarna nog
over de activiteiten van
het jubileum, de dingen
die gebeurt waren en nog
gaan gebeuren, zoals de
zeskamp voor de jeugd en
de barbecue voor de senioren.
Verder de clubkampioenschappen en de grote expositie in d’n Ekker, die,
zoals het er nu naar uitziet
geopend zal worden door
de burgemeester. Het jaar
wordt afgesloten met een
oudejaarsreceptie.
Ook kwam de social media
ter sprake. Mixed is zich
terdege bewust van het belang van een website, die
ook goed bekeken wordt,
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zeker het gastenboek. Natuurlijk kwam ook het clubblad ter sprake.
Wat er ook aan komt is een
bestuurswisseling, Ruud
Fransen stopt na tien jaar
als voorzitter, maar hij heeft
al een andere functie binnen BC Mixed toegewezen
gekregen. Ton Slaets wordt
de nieuwe voorzitter en er
is al een kandidaat voor
het bestuur, iemand uit de
groep oudjeugdleden die
als senior iets meer willen
doen voor BC Mixed.

Tot slot nog even aandacht
voor de muntenactie bij Jan
Linders, waarbij BC Mixed
een van de vier verenigingen is, die daaraan meedoet.
Op het eind werd Radio
Kontakt nog bedankt omdat
men de mogelijkheid had
gekregen om het verhaal
van BC Mixed te vertellen.
Natuurlijk hebben beide heren meer dan 25 jaar ervaring bij BC Mixed, waarvan
zowat de helft van de tijd
een bestuursfunctie, maar
toch, je moet snel reageren

op de vaak onverwachte
vragen en je moet al deze
kennis toch maar paraat
hebben. Het is niet zo eenvoudig als het er uit ziet.
Ze hebben het keurig gedaan en BC Mixed is, zeker binnen Laarbeek, weer
op de kaart gezet.
Wil je dit interview zelf horen, dat kan: radiokontakt.
nl. Ga dan naar: Uitzending
gemist en kies voor zondag
15 mei, 15.00 uur.

Wendy Verbrugge Jeugd VCL-ler van BC Mixed.
Ze begon in 1990 als tienjarige bij de jeugd van BC
Mixed, waar ook haar ouders bij betrokken waren.
Na haar jeugdcarrière ging
ze verder bij de senioren,
maar ze bleef wel betrokken
bij de jeugdafdeling,want
als 17 jarige ging ze al mee
als begeleidster op een
kampweekend. Ze werd
trainster van verschillende
groepen en, het eerste jaar
nog samen met haar vader,
maar daarna alleen, heeft
ze tien jaar een jeugdteam
onder haar hoede gehad.
Wendy, intussen samenwonend en moeder van dochter Fenna, heeft veel erva-
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ring zowel met de jeugd
als met de jeugdcompetitie en toen haar gevraagd
werd om jeugdVKL-ler te
worden heeft ze dat ook
aangenomen.
Daarmee wordt ze de opvolgster van Toon ( en Annie) Boetzkes die dit ruim
20 jaar hebben gedaan.
Toon blijft wel bij de jeugdcommissie betrokken als
trainer.
Wij wensen Wendy veel
succes toe met deze nieuwe functie.

Azoren

deel 6

Een reisverhaal in acht delen
door Rien van Kessel

Tijdens elke reis die ik gemaakt heb gebeurt er wel
iets dat niet gepland is en
dat maakt het vaak ook
wel spannend. Soms ook
gebeurt er wat dat minder
leuk is, zo ook nu. Terwijl
wij in de supermarkt onze
lunchinkopen doen, schuift
onze reisleidster uit op de
treden van de bus en komt
met haar rug lelijk ten val.
Ze wordt door het personeel van de supermarkt op
een stoel gezet en besloten
wordt om langs het ziekenhuis te gaan voor foto’s.
Wij gaan naar het hotel
terug in afwachting op nadere berichtgeving. In die
tijd stuur ik via de laptop
van mijn kamergenoot een
email naar het thuisfront.
Om 12.00 uur is Joyce weer
terug; niets gebroken maar
wel een flinke bloeduitstorting. Ze heeft een injectie
en pillen gekregen tegen de
pijn, heeft stijve spieren en
kan moeilijk lopen. Het plan
is dat wij gaan lopen zoals
gepland en dat Marcel ons
met zijn gps voorgaat. We
eten ons lunchpakket op in
de lounge van het hotel en
gaan op pad.
Het is inmiddels half 2 als
we op de plek aankomen
waar de tocht (Ponta dos

Rosais) begint en daar is
het aardig mistig. We moeten klimmen en hoe hoger
we komen hoe mistige en
natter het wordt. Aangezien ik met mijn kamergenoot weer achteraan
loop is het goed uitkijken
dat we de laatste van de
groep niet uit het oog verliezen. Als dat een keer
wel gebeurt en we bij een
t-splitsing staan is het een
beetje gokken welke kant
we op moeten.
Door het vocht zijn de lavastenenmuurtjes
helemaal begroeid met allerlei
soorten planten en dat is
een lust voor het oog en
voor de camera. De weilanden, muurtjes, de mist
en de stilte, geven een
heel aparte sfeer, die ik
maar moeilijk op een foto

kan vastleggen.
We lopen naar de vuurtoren van Ponta dos Rosais,
maar de vraag is of we
daar wel uitzicht hebben.
Als de vuurtoren plotseling
voor ons opdoemt klaart
het wonderwel in een keer
op. De betonnen vuurtoren
is onderdeel van een gebouwen complex dat ons
als een hoefijzer wil omarmen. De gebouwen zijn
verlaten en ik vraag me af
wat hier op dit verlaten punt
van het eiland aan activiteiten heeft plaatsgevonden.
Hoe dan ook het uitzicht
is spectaculair. Prachtige
kliffen, mooie vegetatie en
een rotspunt die uit de zee
omhoog steekt. De blauwe
kleur van de zee, de zwarte
lavarotsen, de begroeide
berg en de zon vormen een
waar hoogtepunt van deze
reis tot nu toe. Ik heb net
mijn foto’s gemaakt als de
mist weer terug komt en
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ons het uitzicht ontneemt,
alsof er een kijkdoos dicht
gaat.
We lopen dezelfde weg terug maar de mist is nu zo
dik dat het lijkt of het regent. Mijn T-shirt is nu niet
alleen nat van het zweet
maar ook van de fijne regen. Het is weer flink klimmen geblazen en mijn bril
beslaat door de warmte
van mijn lichaam en de
regen. Het is afzien en ik
begin te twijfelen aan het
label van ‘hoogtepunt’ dat
ik aan deze wandeling heb
gehangen. Als ik denk alle
ellende gehad te hebben,
meldt onze gps-man dat
we nog eens 200m moeten
klimmen. En dit pad is nog
steiler dan dat we al gehad
hebben, voetje voor voetje
gaat het voorwaarts. En
dat terwijl ‘het jonge stel’
in onze groep kletsend en
dartelend omhoog lijkt te
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zweven. Voor mijn kamergenoot en ik die de ‘hekkensluiters’ vormen, is het
zwoegen.
Het stuk dat we nu lopen
is helaas niet spectaculair
en het lijkt wel of we deze
klim maken om te klimmen.
Het nut daarvan ontgaat
mij even. Als de mist wegtrekt en ik weer zin in het
wandelen begin te krijgen
veranderd het rode zandpad in zwart asfalt. Even
verder komt de bus ons
tegemoet gereden en komt
aan deze spectaculaire en
barre wandeltocht abrupt
een einde.
Het is al over vijven als
we in het hotel aankomen
en mij een fijne douche te
wachten staat. Het gevoel
van afzien spoelt weg door
het doucheputje en het gevoel van ‘yes, ik heb het
gehaald’ viert hoogtij en is

van mijn gezicht af te lezen.
Om kwart over zeven gaan
we met vier taxi’s naar het
dorp verderop om te eten.
Je zou het restaurant zelf
nooit gevonden hebben
omdat het achter andere
huizen ligt maar wel aan
zee met zicht op de Pico.
Het restaurant bestaat uit
een rond houten gebouw
en lijkt aan de buitenkant
klaar om een grondige
restauratie te ondergaan.
Binnen is het oud maar
sfeervol vooral door de
open keuken waar de kok
in zwarte kleren zijn kookkunsten laat zien. Het eten
is goed; ik heb gegrilde kip
met aardappelen en boontjes en het is erg gezellig.
Dan kan het grote afrekenen beginnen. Omdat
Joyce met enkele anderen
later is aangeschoven omdat ze eerst naar het zie-

is geweest voor een pijnstillende shot, zijn er twee
totaalrekeningen. Op het
papieren tafelkleed worden
de bedragen per persoon
uitgeteld maar omdat niet
iedereen gepast geld heeft
wordt er onderling zolang
met geld geschoven dat
het uiteindelijke bedrag
toch klopt. Hiermee gaat
wel veel tijd gemoeid terwijl
ik het voor deze dag helemaal heb gehad. Het is tegen middernacht als ik me
te rusten leg.
14 juli - 9e reisdag
Om 08.00u opgestaan, het
is wolkenloos en de Pico
is in volle omvang prachtig zichtbaar vanuit onze
kamer. Onze wandeling
vandaag begint in Serra do
Topo en gaat naar Faja dos
Cubres . Om half 10 beginnen we met de aankopen in

de supermarkt en onderweg naar het vertrekpunt
van de wandeling maken
we een fotostop met uitzicht
op de Pico. De bus zet ons
af en neemt Joyce verder
mee naar de plek waar wij
gaan picknicken. Het pad
voert ons naar beneden
en dat geeft weer een aanslag op de kuitspieren. De
paden zijn erg steil, soms
van ijzerhoudend rood
zand, soms van kiezels of
rotsen. De schaduw heeft
deze rotsen beschermd
tegen de zon waardoor ze
soms erg glad zijn. Glijpartijen met een niet te
omschrijven afloop blijven
gelukkig uit. Het blijft bij
een bescheiden slippertje.
De steile paden maken
de wandeltocht zwaar. De
planten, met name de vele
hortensia’s en de prachtige uitzichten doen de

zwaarte echter snel vergeten. Uiteindelijk komen
we tegen twee uur aan in
een piepklein dorpje aan
de kust. Maar ook dit gehuchtje heeft een kerk, met
volgens mij meer zitplaatsen dan bewoners, en met
een toren die ik beklim en
waar enkele grote klokken
hangen. In de kerk staat op
het altaar een tv wat wijst
op het uitzenden van eucharistievieringen in plaats
van een echte mis. Tegen
de gevel van de kerk in
de schaduw eten we onze
lunch op en bekijken de
omgeving. Buiten ons is er
niemand in die omgeving,
het is een oase van rust.
Tegen drieën vervolgen we
onze wandeltocht weer.
Wordt vervolgd
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Geen winst voor Oranje in China.
De Oranje badmintondelegatie voor de Sudirman Cup2011 is donderdag 18 mei naar China
vertrokken. De wedstrijden voor de Sudirman
Cup werden van 22 tot en met 29 mei gespeeld in
Qing Dao, China.
Het team van Nederland
was als tweede geplaatst
in groep 2. China is als 1
geplaatst in groep 1.
Teamsamenstelling.
Het team dat Nederland
vertegenwoordigde bestaat
uit
Mannen: Rune Masssing,
Saber Afif, Jorrit de Ruiter,
Dave Khodabux en Jacco
Arends
Vrouwen: Patty Stolzenbach, Josephine Wentholt,
Ilse Vaessen, Samantha
Barning en Iris Tabeling
Begeleiding: Martijn van
Dooremalen
(manager),
Gerben Bruijstens (bondscoach) en Ton Meulendijks
(fysiotherapeut).
In dit rijtje ontbreken van
de nationale selectie de
hoogst genoteerde dubbels Paulien van Dooremalen/Lotte Jonathans en
Ruud Bosch/Koen Ridder.
Zij hebben van 19-22 mei
deelgenomen aan de Spanish Open in Madrid.
Aangezien op 1 mei het
Olympisch kwalificatietraject start, hebben de twee
koppels hier kansen om
kostbare punten te veroveren..
Nederland zit in groep 2b,
samen met Canada, Singa-
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pore en USA.
Nederland speelt de volgende wedstrijden
24 mei: Nederland – USA
25 mei: Nederland – Singapore
26 mei: Nederland – Canada
27 mei: winnaar groep 2a
tegen winnaar groep 2b.
Helaas wist het oranje
team geen enkele wedstrijd
te winnen, ook al zat men
af en toe dicht bij een overwinning. De USA won met
4-1 van Oranje. Het team
van de USA is versterkt
met een aantal bekende
Aziaten. Ook ook werd er
verloren van Singapore (14) en Canada (2-3).
Tot slot:
Nederland heeft het spannend gemaakt in China.
In de laatste wedstrijd tegen Polen bij een stand
van 2-2 wonnen Dave en
Samantha de 1e game en
hadden kansen om de 2e
game te winnen maar helaas pakte het anders uit
en verloren zij daarna ook
de 3e game. Dus een 20e
plaats voor Nederland op
de Sudirman Cup.

Geschiedenis van
de Sudirman Cup
De Sudirman Cup, Wereld Team Badminton
Kampioenschappen,
worden elke twee jaar
gehouden en is een van
de meest prestigieuze titels in de sport, met namen in de Aziatische
landen.
Het evenement was voor
de eerste keer in Bung
Karno Stadium in Jakarta, Indonesië gehouden
in 1989 Er deden toen 28
landen mee. De Sudirman Cup dit jaar heeft
meer dan 50 nationale
teams als
deelnemer.
De Cup is genoemd naar
Dick Sudirman, een oud
Indonesische badmintonspeler en oprichter
van de Badminton Bond
van Indonesië (PBSI).
Tot 2003 vond de Sudirman Cup altijd plaats
naast het Wereld Badminton Kampioenschap
(individueel).
De eerste keer dat dit
toernooi apart als landentoernooi werd georganiseerd was in Eindhoven in 2003.
Bron: www,badmintoninfo.nl

Competitie in cijfers
In de seniorencompetitie
van het afgelopen seizoen
hebben 22 verenigingen
één of meer teams opgegeven. Deze verenigingen
hadden samen 97 teams
en 592 spelers/sters.
De 97 teams werden verdeeld over 15 klassen en
afdelingen. Toch waren er
maar veertien kampioenen want de hoofdklasse
bestond wel uit twee afdelingen, maar door de playoffs was er daar maar één
kampioen.
Dit jaar heeft de HBB voor
het eerste alle informatie
over de competitie, zoals
alle persoonlijke gegevens,
op de website geplaatst. Er
is dus een lijst met spelers/
sters die het hoogst gescoord hebben.
Drie spelers hebben een
score van 100% gehaald
en de beste is ongetwijfeld
Mirjam v d Berg (BC Con
Brio) die, in de topklasse,
42 partijen speelde en ze
allemaal won. De topklasse is de enige klasse die
uit acht teams bestaat en
deze teams spelen dus 14
wedstrijden. BC Hanevoet
leverde de twee overige
spelers met een score van
100%, maar zij speelden
beduidend minder wedstrijden.

Als we de honderd beste
spelers/sters ( die tenminste tien partijen hebben
gespeeld) onder elkaar
zetten, zien we dat BC
Gemert 13 spelers in deze
lijst heeft staan. BC Hanevoet staat op de tweede
plaats met 11 namen en
BCAB derde met acht
namen. BC Mixed en BV
Mierlo delen, met acht namen de zevende plaats.

50 personen scoorden
tussen de 70 en 80%, 35
tussen 80 en 90% en 15
personen scoorden boven
de 90 %,

De HBB kampioenen van 2010-2011
Top
Con Brio
Hoofd
BCV 2
Overg. I
Hanevoet 1
Overg II
BCAB 1
Eerste I
Sm Bruang 3
Eerste II Mixed 4
Tweede 1 BC 85 1
Tweede II Mixed 5
Tweede III Sm Bruang 4
Derde I
Hanevoet 7
Derde II
Hanevoet 6
Derde III Eindhoven 2
Vierde I
N Down 2
Vierde II
Gemert 7
hebben één kampioen.
Dat betekent dat er twaalf
verenigingen zijn die het
zonder titel moeten stellen,
waaronder BC de Ganzeveer en BC Bakel die beiden toch zeven teams in
de competitie hebben.

Wat het aantal teams betreft staat Con Brio met
11 teams bovenaan. Dan
volgen er vijf verenigingen
met zeven teams, waaronder BC Mixed. ( In 2006
had BC Mixed nog 12
teams in de seniorencompetitie)
De vereniging met de
meeste kampioenen is BC
Jan de Jong, met Martijn
Hanevoet. Zij hebben drie
van Oeffel, de beste comtitels, BC Mixed en Smapetitiespeler van BC Mixed.
shing Bruang hebben er
twee. Zeven verenigingen
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Nog een keer: de beste competitiespeler en –speelster.
Helaas is er een fout geslopen in de vorige lijst. Niet
wat betreft het scoringspercentage, maar de naam
Ruud Rooijakkers stond in
de verkeerde lijst.
Dit heeft als consequentie dat Gert Lahaije zijn
tiende plaats kwijt is, want
Ruud Rooijakkers deelt nu
met Ruud van Kilsdonk de
vijfde plaats. Omdat er ook
elf heren in de lijst stonden
is ook Jan van Hees zijn
plaats kwijt.
Bij de dames verandert
er eigenlijk niets want de
oplettende lezers hadden
al gezien dat die lijst uit elf
namen bestaat omdat Inge
van Griensven en Wendy
Verbrugge allebei 50 %
hebben gescoord.
Nu Ruud daar wegvalt,
hebben we gewoon tien
dames over.

Ilse Lahaije
Angela v Gelder
Yvonne Lahaije
Sabitri Heesakkers
Yvonne de Jong
Marieke v Berlo
Maridy Daems
Karlijn Lahaije
Inge v Griensven
Wendy Verbrugge

E
G
E
D
A
E
B
F
A
F

18
22
32
21
41
21
26
21
24
16

16
18
22
14
26
13
15
11
12
8

2
4
10
7
15
8
11
10
12
8

89%
82%
69%
67%
63%
62%
58%
52%
50%
50%

78%
81%
68%
66%
60%
60%
50%
47%
50%
50%

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

E
E
G
A
E
B
E
A
A
E

24
24
28
23
18
21
22
28
31
14

19
19
21
17
12
14
13
18
18
8

5
5
7
6
6
7
9
10
13
6

79%
79%
75%
74%
67%
67%
59%
64%
58%
57%

79%
79%
75%
73%
65%
60%
58%
57%
57%
51%

De eerste kolom (cijfers)
is het aantal gespeelde
wedstrijden, daarnaast het
aantal gewonnen en verloren partijen.
De eerste kolom met procenten is de echte score
en de tweede rij is voor de
classificatie. Het verschil
ontstaat doordat degene
die de tweede single speelt,
bij winst geen 100%, maar
80% krijgt toegewezen.

We hebben wel enkele andere cijfers over de competitie.
BC Mixed had dit seizoen
zeven teams, waarvan,
zoals bekend, twee teams
een kampioen zijn geworden.
Bij de NBB krijgt men het
aantal gewonnen partijen
als punten Wint men bijv.
met 7-1 dan krijgt de winnaar zeven punten en de
verliezer 1 punt. Wint men
met 5-3 dan krijgt de win-
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Ilse Lahaije uit Mixed 4
heeft de hoogste score
van BC Mixed.
naar vijf en de verliezer
drie punten. Dit is gedaan
om ook de laatste partijen

interessanter te maken. Alles winnen met 5-3 wil niet
zeggen dat men kampioen
is.
Bij de HBB is dat nog niet
ingevoerd, dus winnen be

tekent twee punten en
gelijkspel één punt.
We hebben eens vergeleken wat de consequenties zijn als ook
de HBB dat in zou voeren.
In de klassen waarin
Mixed speelt zou er
weinig
veranderen.
Een uitzondering, niet
BCV 2, maar Phoenix 1 zou kampioen
zij geworden in de
hoofdklasse,
omdat
BCV 20 partijen heeft
gewonnen en Phoenix
21. Echter BCV heeft
zeven punten en Phoenix
maar zes.
In de tweede klasse zouden Gemert 4 en Heiakker
1 van plaats verwisselen.
Heiakker staat nu vierde,
heeft 12 punten en 47 gewonnen partijen. Gemert 4
heeft 11 punten, maar wel
48 gewonnen partijen.
Het maakt dus niet zo heel
veel uit, maar het blijft wel
een feit dat, ook bij een 5-0
voorsprong, ook de overige
partijen belangrijker worden, je weet namelijk nooit
of je die punten nodig hebt
om kampioen te worden.
Andere cijfers.
Mixed 1 bestond uit zeven
personen, waar Noortje v d
Eijnde helemaal niet en Ellen Kuhn slechts één wedstrijd heeft meegedaan. De
reden waarom zijn bekend.
Verder heeft Inge van

In Mixed 2, dat keurig
de
kampioenspoule
haalde, maar het daarna toch iets liet liggen
had slechts een invaller nodig. Deany Muller
viel in voor Ton Slaets
in de wedstrijd tegen
Fair Play 1 die met 7-1
werd gewonnen.

Yvonne de Jong en
Johnny Muller, het sterkste gemengddubbel van
BC Mixed.
Griensven wegens blessure een aantal wedstrijden moeten missen, René
Schepers heeft twee en
Stan v d Heijden heeft een
wedstrijd gemist. Mixed
1 heeft vijf invallers nodig gehad, totaal hebben
elf mensen een of meer
wedstrijden in Mixed 1 gespeeld.
Van de invallers hebben
Maridy Daems en Pleun
Verbon het erg goed gedaan door vier van de zes
door hun gespeelde partijen te winnen. Ellen Minten
speelde drie partijen en
won ze allemaal. Dat was
nog wel tegen Con Brio 2,
het team dat later Mixed
1 uit de bekercompetitie
wipte.

Ook Mixed 3 in de
overgangsklasse heeft
veel invallers nodig gehad. Arne vd Wijdeven
moest
geblesseerd
afhaken, Ruud Fransen miste drie wedstrijden,
Marlie Fransen twee en
Marije Daems was er niet
tegen BCAB 1, de latere
kampioen en die wedstrijd
werd met 8-0 verloren. Paul
v d Vegt miste de wedstrijden tegen Brabantia 2 en
BCAB 1.
Geen invallers voor kampioen Mixed 4, ook al was
Ilse Lahaije er een keer
niet bij en miste Wouter
van Haperen twee wedstrijden.
Voor Wendy Verbrugge
was het geen leuk seizoen, ook al werd ze met
haar team kampioen, ze
miste door ziekte toch vijf
wedstrijden. Karlijn Lahaije heeft er drie gemist,
evenals Ruud Rooijakkers.
Martijn van Oeffel was een
keer verhinderd, helaas op
dezelfde avond
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dat ook Ruud afwezig was,
maar het team had in Dick
Paulussen een prima invaller. Dick scoorde gewoon
100%.

maal won, dus 100% score. Angela van Gelder staat
met 91% op plaats twee en
Yvonne Lahaije met 83 %
op de derde plaats.

ze samen, Inge won zeven
van de acht door haar gespeeld gemengddubbels
en René negen van de elf
gespeelde partijen.

Ook Mixed 6 kon het niet
zonder invallers stellen,
ook al heeft Maarten Maas
slechts een keer meegedaan.

Bij de heren scoorde Jan
de Jong 100%, hij speelde tien singles. Peter van
Leuken won er elf van de
dertien en met 85 % bezet
hij de tweede plaats, terwijl
Martijn van Oeffel met 73
% op een keurige derde
plaatst staat.

Opvallend is dat het minder
goed ging met de damesen herendubbels. Weer is
Ilse Lahaije hier de beste
met een score van 86%,
Martijn van Oeffel was dat
bij de heren, hij speelde
tien herendubbels en won
er acht.
Totaal
41
vastspelers
speelden (die tien of meer
partijen gespeeld hebben)
in deze competitie, waarvan slechts vijf personen
75% of meer scoorden, 17
personen tussen de 50 en
75%, 15 personen tussen
de 25 en 50% en slechts
vier personen minder dan
25%.

Tonny Snijders heeft maar
twee wedstrijden gespeeld.
Tine van Lieshout, Betsie van Hoof en Jan van
Hees hebben allemaal een
wedstrijd gemist. Ook Anja
Beekmans moest wegens
blessure twee keer verstek
laten gaan.
Toon Boetzkes en Theo de
Jong zijn de invallers geweest voor Mixed 7 o.m.
door de blessure van Toon
Slaets, die, evenals Angela
van Gelder drie wedstrijden
heeft gemist. Theo Mouris
was nog op vakantie toen
de eerste wedstrijd werd
gespeeld. Annie Boetzkes
en Anita de Jong hebben
31 partijen gespeeld, zij
hebben dan ook geen enkele wedstrijd gemist.
De meeste wedstrijden zijn
gespeeld door Yvonne de
Jong, totaal 32, daarvan
heeft ze er 22 gewonnen.
De top 3 van de enkelspelen wordt aangevoerd
door Ilse Lahaije die negen
singles speelde en ze alle-
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Een van de sterkste gemengddubbels zijn Yvonne
de Jong en Johnny Muller.
Zij speelden in de topklasse, 14 partijen en wonnen
er twaalf, zonder meer een
knappe prestatie.
Ook Inge van Griensven en
René Schepers, eveneens
topklasse, behaalden een
hoge score, Vaak speelden

Mixed 5 kampioen 2de kl.

Seniorencompetitie 2011 – 2012
Op maandag 30 mei jl. waren Ruud, Inge, Wendy en
Ton aanwezig op de competitieleidersvergadering
van de HBB. Inge en Wendy voor de jeugd. En Ton
en Ruud voor de senioren.
Zowel Wendy als Ruud
gaan vanaf het komende
seizoen de taken van competitieleider voor respectievelijk de jeugd en de senioren op zich nemen. Dus is
het een goede voorbereiding om alvast mee te gaan
naar deze vergadering. In
dit stukje zal ik me beperken tot de vergadering van
de
seniorencompetitie,
simpelweg omdat ik niet bij
de andere vergadering
aanwezig was.
Het belangrijkste punt op
de agenda is de samenstelling van de competitie
voor het nieuwe seizoen.
Dit jaar is die samenstelling
anders verlopen dan andere jaren. De bond heeft
dit jaar de inschrijfprocedure verder geautomatiseerd. Dat wil zeggen dat
we al begin mei de teams
digitaal hebben moeten indienen. Vervolgens heeft
de bond de tijd gehad om
alle teams te bekijken en
om alvast een klassenindeling te maken. Dit bleek
zeer goed te werken, want
het voorstel wat door de
bond werd gedaan was

Ton Slaets
VCL-ler
BC Mixed

meteen akkoord.
Er hebben zich in totaal 3
zondagsteams
aangemeld. Eén in de tweede
klasse (Gemert) en twee
in de vierde klasse (Boemerang en Someren). In
het geval van de vierde
klasse worden de zondagsteams over de twee
poules verdeeld. Dat wil
zeggen dat Mixed 8 zeker
twee keer op zondag zal
spelen.
De start van de competitie
is op woensdag 21 september 2011 en ze eindigt
op donderdag 26 april
2012.
Op zondag 3 juni 2012 is
dan de traditionele huldingsdag van de jeugd- en
seniorenkampioenen en
de finale van de bekerwedstrijden.
Het HBB toernooi voor de
senioren zal plaatsvinden

op 4 maart 2012. Voor de
jeugd staat dat toernooi
gepland op 18 maart
2012.
Voor het bekertoernooi
wordt ook komend seizoen
weer uitgegaan van een
knock-out systeem vanaf
de eerste ronde. De indeling daarvan wordt in het
competitieboekje opgenomen. Mixed heeft zich ingeschreven in Beker 1, 2
en 4.
Wie in welke klasse mee
kan doen, daar komen we
voor de start van het nieuwe seizoen nog op terug.
Nieuwtjes
Zoals ieder jaar valt er ook

Hieronder een schema van de klassenindeling.
Topklasse

8 teams

1 poule

Hoofdklasse

9 teams

1 poule

Overgangskl.

14 teams

2 poules van 7

Eerste klasse

14 teams

2 poules van 7

Tweede klasse

21 teams

3 poules van 7

Derde klasse

21 teams

3 poules van 7

Vierde klasse

15 teams

1 poule van 7 en
1 poule van 8

25

dit jaar wel weer iets nieuws
te melden. De bond gaat
bij wijze van experiment
een coach toestaan in de
zaal. Er mag per competitieavond slechts één coach
aanwezig zijn (dus niet per
team eentje). Die coach
moet in principe vooraf
worden aangemeld bij de
bond en hij of zij mag in de
zaal tussen iedere set aanwijzingen geven en achter
de baan aanwezig zijn (dus
niet langs de zijlijn).
Wat nog niet definitief is,
maar daar komt binnenkort
duidelijkheid over, is een
nieuwe puntentelling voor
de standenlijst. Nu is het
zo dat je voor een gewonnen wedstrijd 2 punten
krijgt en bij een gelijkspel 1
punt. De nieuwe telling die
ook bij Badminton Nederland (voorheen NBB) wordt
gebruikt gaat uit van de gewonnen wedstrijdpunten.
Is de uitslag bijvoorbeeld
6-2, dan krijgt het verliezende team 2 punten en
het winnende team 7 punten (bij winst krijg je dus 1
punt extra).
Zoals gezegd is het niet zeker of dit experiment doorgaat komend seizoen. We
moeten als competitieleiders binnenkort voor of tegen dit systeem stemmen.
Afhankelijk van de uitslag
zal het experiment wel of
geen doorgang vinden.
Mixed vindt dit wel een in-
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Mixed 4

teressant experiment, dus
wij stemmen voor. Wordt
vervolgd.
Tot slot:
De definitieve teamindeling
voor komend seizoen is in
deze Minimiks gepubliceerd. Er zijn nog een paar
kleine wijzigingen aangebracht. Dit betreft niet de
vastspelers, maar de invallers. Dit heeft puur een administratief doel en maakt
invallen voor anderen gemakkelijker.
Rest mij om jullie allemaal
een goed vakantie te wensen en voor komend seizoen veel plezier, sportiviteit en succes. Zoals gezegd zal Ruud (Fransen)
mij opvolgen als competitieleider. Daar horen jullie
op de algemene ledenvergadering nog meer over.
Ruud, toch alvast veel succes met deze mooie commissie.

De nieuwe teams
In enkele teams staan reservespelers
toegevoegd. Dit wordt gedaan
om invallen in die teams
gemakkelijker te maken.
Die spelers zitten dus
niet vast in dat team.
Hieronder een lijst met
de overige reservespelers die we als invaller
achter de hand hebben
Overige reservespelers
Margot van de Rijt
Ilke van Oirschot
Lisa van Vijfeijken
Maike Breijnaerts
Dick Paulussen
Wim vd Wildenberg
Mark van der Aa
Bas Gerrits
Toon Boetzkes
Koen Breijnaerts
Ton Slaets
Competitieleider
BC Mixed

Seniorenteams, seizoen 2011-2012
1
2
1
2
3
4

Mixed 1 Topklasse
René Schepers
Stan van der Heijden
Yvonne de Jong - TL
Noortje van den Eijnde
Ellen Kuhn
Astrid Bijsterveld

1
2
3
1
2
3
4

Mixed 2 Hoofdklasse
Ruud van Kilsdonk
Harrie van der Vegt
Jan de Jong
Maridy Daems
Inge v Griensven - Reserve
Monika Slaets - TL
Pleunie Verbon - Reserve

1
2
3
4
1
2
3

Mixed 3 Overgangskl.
Ton Slaets
Paul van der Vegt
Wouter van Haperen
Remy Wieland - TL
Ilse Lahaije
Sabitri Heesakkers
Marieke van Berlo

1
2
3
4
5
1
2
3
4

Mixed 4 Eerste kl.
Roger van Lieshout
Arne van de Wijdeven
Ruud Fransen - TL
Martijn van Oeffel
Deany Muller
Lauri de Greef - Reserve
Marije Daems
Karlijn Lahaije
Marlie Fransen

1
2
3
1
2
3

Mixed 5 Tweede kl.
Ruud Rooijakkers
Tim Lahaije - TL
Gert Lahaije
Dorien Maas
Yvonne Lahaije
Loes Lahaije - Reserve

1
2
3
1
2
3

Mixed 6 Derde kl.
Gijs van Berlo
Fabian Briels
Maarten Maas
Wendy Verbrugge - Reserve
Angela van Gelder - TL
Anniek van Leuken

1
2
3
1
2
3

Mixed 7 Derde klasse
Tonny Snijders
Peter van Leuken
Jan van Hees
Anja Beekmans - TL
Betsie van Hooff
Tine van Lieshout

1
2
3
4
1
2
3

Mixed 8 Vierde klasse
Theo de Jong
Theo Mouris
Martin Kuijpers
Toon Slaets
Annie Boetzkes
Dora Polman
Anita de Jong - TL
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Weer meer teams bij de HBB competitie

Ook bij BC Mixed meer competitiespelers
De belangstelling voor badminton lijkt iets toe te nemen, de HBB seniorencompetitie van het seizoen
2011-2012 bestaat uit 102 teams en dat zijn er vijf
meer dan in het afgelopen seizoen. Ook heeft BC
Mixed, zonder de reserves, een achttal spelers meer
in de competitie dan in het afgelopen seizoen.
Is de daling gestopt? We moeten het nog even afwachten maar het ziet er wel hoopvol uit. Helaas is
dat (nog) niet het geval bij de jeugdcompetitie, daar
is zelfs een afdeling verdwenen.

De nieuwe teams zijn weer
behoorlijk aangepast in
vergelijking met het vorige
seizoen. Zo zijn in Mixed 1
Inge van Griensven en
Johnny Muller gestopt.
Voor Johnny heeft Mixed
geen vervanger, dus zullen
René en Stan het voorlopig
met z’n tweeën moeten
doen. Terug na een jaar
vinden we Noortje v d Eijnde en Ellen Kuhn weer terug en ook een nieuwe
dame. Het is Astrid Bijsterveld, afkomstig van BC
Gemert, die zoals het er nu
naar uit ziet, de gelederen
van Mixed 1 komt versterken.
De topklasse bestaat weer
uit acht teams, er worden
dus weer 14 wedstrijden
gespeeld.
Mixed 2 speelt traditiegetrouw in de hoofdklasse en
in dat team is niet zo veel
veranderd. Wel nieuw in
Mixed 2 is Jan de Jong, hij
komt uit het kampioensteam Mixed 4 en dat speelde in de eerste klasse. Hij
gaat dus twee klassen ho-
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ger spelen, maar dat zal
voor hem geen probleem
zijn. Hij neemt de plaats
over van Ton Slaets en zij
naam vinden we terug in
de eerste klasse, in Mixed
4.
Op papier is Mixed 3 gedegradeerd uit de overgangsklasse, maar omdat
Mixed 5 in de tweede klasse en Mixed 4 in de eerste
klasse kampioen is geworden verandert er eigenlijk
niets met de teams, alleen
de namen zijn anders.
Zo spelen Ilse Lahaije, Sabitri Heesakkers, Marieke
van Berlo, Wouter van Haperen en Remy Wieland in
de overgangsklasse, dat
was dus het kampioensteam van het vorige seizoen.
Eerste klasser Mixed 4 bestaat uit negen personen,
dat team zal geen invallers
nodig hebben. Het is het
voormalige Mixed 3, met
uit Mixed 5: Martijn van
Oeffel en verder zijn Ro-

ger van Lieshout en Deany
Muller weer terug in de
competitie.
Mixed 5 komt uit in de
tweede klasse en het is het
team van de familie Lahaije. Yvonne, Gert, Tim en
Loes (als reserve) spelen
in dit team. Gebleven in dit
team is Ruud Rooijakkers
en als opvolgster van Karlijn, die in Mixed 4 speelt
komt Dorien Maas het
team versterken.
De jeugd die de overstap
naar de senioren maakt
vinden we terug in de derde klasse, in Mixed 6. Anniek van Leuken, Fabian
Briels en Gijs van Berlo
speelden vorig seizoen
nog in de A-klasse. Ze
worden begeleid door de
routiniers Angela van Gelder en Maarten Maas. Zij
mogen dit team op sleeptouw nemen, maar dat is
hun wel toevertrouwd.
Wendy Verbrugge is als
reserve aan het team toegevoegd.
De andere derde klasser is
Mixed 7. Het is het voormalig Mixed 6, zonder Gert
Lahaije, maar nu met Peter
van Leuken.
In Mixed 8 is Theo de Jong
weer terug en nieuw in de
competitie: Martin Swinkels.

De sponsoren van BC Mixed
Fitland
Op de website:
vd Ven Hollanders Installatie
Attentiv Hypotheken & Verzekeringen
Bavaria
Van der Vegt IT
Pedicure Meijers
Schilderwerken J. de Jong
Sportshop Laarbeek
Sportshop Laarbeek
Govers Accountants
PRS party rent service
Eeterij Uniek
De vier seizoenen
Hoffman Damwanden en Grondkeringen
Terrastab
Bloematelier De 4 Seizoenen
Skyhighmedia
Youngstyle Haarmode
Plus Mario en Elle van Balkom
v.d. Ven - Hollanders
A Jansen autobedrijf
Terrastab
Van Berlo tuinen
Vishandel de Beer
De Jong autorijschool
ADZ Industriële Verhuizingen VOF
Case support
Skyhighmedia
Pedicure Marianne van Dijk
Lunchroom ‘t Baguetje
Yours fashion
Le Jardin
En in de Minimiks:
Jo Ceelen drogist
Govers Accountants
Gall en Gall
Patrick Wetzel
Rabobank
Schilderwerken J. de Jong
Van de Graft accountants
Sport- & gezondheidscentrum Laarbeek
Attentiv Hypotheken & verzekeringen
Ber Vogels bakkerij
Wij bedanken alle sponsoren voor hun medewerking
Manders woonsfeer
Cafe zaal de Tapperij en wensen iedereen een prettige vakantie !
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Badminton Nederland kiest voorzitter.
Op 25 juni 2011 zullen de afgevaardigden van Badminton Nederland een voorzitter kiezen. Het leek zo eenvoudig, de huidige voorzitter Rob Ridder had aangegeven dat hij zich beschikbaar stelde voor de tweede
bestuursperiode van drie jaar. Zo eenvoudig als het
leek was het echter niet want geheel onverwachts
verschenen er drie kandidaten die ook wel voorzitter
wilden worden.
Deze kandidaten hebben
een ding gemeen, ze hebben alle drie de schijn tegen dat eigen belang een
rol speelt en geld is daarbij
wel belangrijk.

Ted v d Meer
Ook willen ze alle drie de
contributie voor de recreatieve spelers drastisch
verlagen en ze willen een
eind maken aan het sponsorcontract met Yonex,
zodat de vier toppers mee
kunnen doen aan de grote
toernooien. Waar ze het
benodigde geld vandaan
halen is nog onduidelijk.
Echte plannen hebben ze
niet.
De eerste kandidaat is
Ted van der Meer, journa-
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list, sportverslaggever en
ondernemer. Vooral dat
laatste is voor hem van belang. Ted was eindredacteur van “Clear” het digitale
weekblad van Badminton
Nederland. Daarnaast had
hij een contract met zijn
bedrijf bij de badminton
bond. Dat contract is niet
verlengd.
Daarop is hij gestopt als
eindredacteur van Clear
en heeft hij zich kandidaat
gesteld voor de functie van
voorzitter.
Walter Zijlstra organiseerde de afgelopen jaren
diverse toernooien in het

Ron Daniels

oosten van het land en zijn
bedrijf was ook betrokken
bij de stichting Topsport
badminton.
Het klikte echter niet tussen de voorzitter Rob Ridder en Walter Zijlstra en
ook bondsdirecteur Geert
Jan Venekamp lag regelmatig in de clinch met Zijlstra. Toch mag de club van
Zijlstra in Zwolle de teamkampioenschappen organiseren.
Ook Zijlstra ziet zijn belangen in gevaar komen en
stelt zich ook kandidaat
voor de functie van voorzitter, hoewel hij op de lijst
van “badmintoninfo.nl” niet
voorkomt.
Daar staat wel de naam
Ron Daniels op.
Dat is de derde kandidaat
, iemand van de harde
lijn en volgens sommigen
een beruchte trainer. Hij
verzorgt (volgens zijn zeggen) trainingen over de
hele wereld, maar is nooit
gevraagd voor Badminton
Nederland.
Waarom hij kiest voor een
onbetaalde baan als voor

zitter en een goedbetaalde
baan als trainer laat schieten is ons een raadsel.
Volgens een artikel in “badmintoninfo” is hij onlangs
aangesteld als bondscoach
van Vietnam. Ons inziens
moeilijk te combineren met
de functie van voorzitter
van Badminton Nederland.
Badminton
Nederland
heeft voorgesteld om in
Zwolle een openbare discussie te houden tussen

de kandidaat voorzitters
en de huidige voorzitter,
maar daar hebben de kandidaten geen zin. Wel hebben ze commentaar op de
eisen die vooraf aan de
kandidaatstelling worden
gesteld. Zo moet een kandidaat-bestuurslid o.m. lid
zijn van een badmintonvereniging en door drie afgevaardigden worden voorgedragen. Geen van deze
drie mensen voldoet aan
die voorwaarden, maar dat

valt wel te regelen.
Zoals gezegd, op 25 juni,
in Nijkerk, kiezen de 32
afgevaardigden van alle
badmintondistricten
de
voorzitter van Badminton
Nederland. Het zal voor
velen nog een spannende
tijd worden en de resultaten zijn voorlopig nog onvoorspelbaar.

NJK 2011 in Almere
Op zaterdag 21 en zondag
22 mei werden in Almere
de Nederlandse jeugdkampioenschappen gehouden,
een toernooi waar ruim 400
partijen zijn gespeeld.
Een van de kampioenen
komt uit Helmond. Het is de
zoon van Igo Jongen, oudtrainer van BC Mixed. Zijn

Sandra Driessens bij de
prijsuitreiking van NJK
2011 in Almere.

zoon Noah werd met Joran
Kweekel kampioen in het
herendubbel onder de 13.
Aan de wedstrijdtafel zat
o.m. Sandra Driessens.

Geen korte rokjes
bij badminton
Het zou zo waar een fijne
kijksport worden, bij gebrek
aan voetbal: damesbadminton. Per 1 juni zouden
alle badmintonsters worden verplicht een kort rokje
te dragen.
De Internationale Badmintonfederatie (BWF) heeft
de omstreden maatregelen
vandaag echter per direct

geschrapt.
Het BWF heeft nu besloten
helemaal af te zien van de
maatregel en alles bij het
oude te laten.
“Het vrouwencomité van
de BWF had een meer
uitgebreid onderzoek gevraagd naar het vestimentaire reglement en wilde
dat het verplicht dragen
van jurkjes of rokjes werd
ingetrokken”, zo heeft men
vandaag laten weten. “De
federatie heeft besloten dit
te aanvaarden.”
Het is weer duidelijk: vrouwen hebben de broek aan.
Bron: badmintoninfo.nl

Nederlandse jeugdkampioenen:
HE: Nick Fransman
DE: Thamar Peters
HD: Nick Fransman/Jim Middelburg
DD: Thamar Peters/Soraya de Visch Eijbergen
GD: Jim Middelburg/Soraya de Visch Eijbergen
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KIDSZONE
Hallo jongens en meisjes.
Dit is al weer het laatste nummer van dit seizoen. Op 8 juni
hebben we onze laatste trainingavond van dit seizoen.
Maar eerst hebben we nog de vriendjesavond. Die staat gepland op vrijdag 17 juni.
Iedereen mag een vriendje of vriendinnetje meebrengen.
Vraag wel of je vriendje of vriendinnetje gymschoenen mee
brengt. Hebben ze een racket dan is dat prima, hebben ze
geen racket dat zorgt de club daar wel voor.
Geef wel even door aan de jeugdcommissie wie je meebrengt,
dan is gemakkelijker om de wedstrijden te organiseren.
Na de vakantie begint weer een nieuw seizoen en de eerste
trainingsavond is op 26 augustus. iedereen is dan weer van
harte welkom.
In september staat het volgende onderdeel van het jubileum
voor de jeugd op het programma, maar daar over meer na de
vakantie.
In deze Minimiks staan nog een keer de teams, in het vorige
clubblad was Mixed 5 weggevallen, maar Mixed 5 bestaat echt.
Ook de foto’s van de teams die gehuldigd zijn staan in deze
Minimiks.
Tot slot wensen wij, mede namens de jeugdcommissie en het
bestuur, iedereen een prettige vakantie toe.
De redactie.
32

Nog een keer de jeugdkampioenen!

Mixed 7, het team van Tonny Snijders met
Marieke Lutterman, Anke van Dijk, Sjoerd
van Erp en Nol Spierings. Kampioen in de Fklasse. Niet op de foto: Kristel Snijders.

Mixed 3, het team van Dirk Jan en Emmie
Spierings, met Iris van Leuken, Veerle van
Schaijk, Max van Riet en Gijs Spierings.Kampioen in de B-klasse.
Niet op de foto: Kim Steegs.

Mixed 10,het team van Monika en Ton Slaets,
met Anne v d Laar, Max Wieland, Calvin Bots
en Anne en Robin Slaets. Kampioen in de
pupillenklasse.

BC Mixed

11

58

3

BC Con Brio

8

42

2

BV Mierlo

5

32

BC Gemert

4

25

HBC Phoenix

4

23

BCAB

4

21

BC de Ganzeveer

3

18

BCV

3

16

BC Brabantia

3

14

BC Helden

2

10

BC Bakel

2

11

BC Dommelen

2

8

BC Raaijmepp.

1

5

52

283

2

1

1
9

De eerste kolom is het aantal teams
van de vereniging, daarnaast het
aantal spelers en in de derde kolom
staat het aantal kampioenen dat de
verenigingen hebben behaald.

De kampioenen van 2011
A-klasse

5

Con Brio 1

B-klasse

6

Mixed 3

C-klasse

5

BCAB 1

D-klasse

6

Dommelen 1

E-klasse

6

Brabantia 2

F-klasse

7

Mixed 7

G-klasse

6

Con Brio 5

H-klasse

7

Brabantia 3

P-klasse

4

Mixed 10

In de middelste kolom:
het aantal teams per klasse
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Nogmaals: de nieuwe jeugdteams!
Mixed 1 A/B klasse
Inge
van Lieshout
23-2-1995
Kim
Steegs
10-2-1995
Lieke
Verschuren
25-2-1994
Evi
van Rixtel
3-5-1995
Max
van Riet
24-11-1995
Willem
Aarts
25-6-1995
Gijs
Spierings
23-8-1994
Jeroen
Lutterman
27-9-1995
TL:
Roger van Lieshout en
Fam. Spierings
Mixed 2
Tessa
Merle
Emma
Stan
Daan
Nol
TL:

C klasse
Spierings
Briels
Iven
van Rixtel
Steegs
Spierings
Fam. Spierings

Mixed 3
Anke
Marieke
Veerle
Bas
Bas
Sjoerd
TL:

D-klasse
van Dijk
6-3-1998
Lutterman
4-1-1998
van Riet
18-6-1998
Fransen
7-12-1996
van Lieshout
1-3-1997
van Erp
20-10-1997
Roger van Lieshout

24-9-1996
14-9-1996
4-6-1996
3-4-1998
5-4-1998
29-7-1998

en Ruud Fransen
Mixed 4
D-klasse
damesteam
Kristie
van Osch
30-3-1995
Ilona
Snijders H
7-2-1996
Pleun
Lahaije H
31-1-1996
Savanna van Hees H
5-3-1996
Belana
Spaan
30-9-1997
Iris
vd Bogaard
11-12-1997
Jessy
Leenders
25-11-1995
TL Marcel Lahaije en Tonny Snijders
Mixed 5
Lieke
Lieke
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F-klasse
Schepers
Fransen

22-9-2000
6-8-1999

Sanne
Jurien
Michael

van Lieshout
Hendriks
Hollanders

12-10-1999
8-5-2000
14-10-2000

TL René Schepers en Rob Hollanders
Mixed 6
Anke
Anne
Anne
Robin
Rick
Calvin
Max
TL:

F-klasse
vd Bogaard
29-12-1999
Slaets
27-9-2000
vd Laar
26-9-2000
Slaets
18-6-2002
vd Elzen
1-5-2000
Bots
2-4-2001
Wieland
21-10-2001
Ton en Monika Slaets

Mixed 7
Lesley
Jadzia
Rowena
Indy
Kim vd
Anne
Eline
TL:

G-klasse
Heerdink
Spaan
Baerts
Raaijmakers H
Vossenberg H
Meulesteen H
Buissen
Marian Spaan

Mixed 8
Maike
Rachel
Meike
Evi
Quinty
TL:

Pupillenklasse
van Erp
Baerts H
van Zutphen H
van Meel R
Zwolle R

Mixed 9
Novi
Floor
Meike
Nick
Koss
Brady
TL:

Pupillenklasse
Wieland
26-11-2003
Swinkels
1-8-2003
Schepers
29-5-2003
Meulesteen
17-12-2002
vd Wijdeven
4-7-2003
Bots
12-1-2004
Remy Wieland en
Arne vd Wijdeven

damesteam
8-5-2000
6-12-2000
24-4-2000
13-4-1999
14-6-2000
8-8-2000
15-1-2000

13-12-2001
3-11-2001
13-9-2001
27-3-2001
20-2-2002

Foto van de maand
Competitiespelers en -speelsters van BC Mixed winnen sportiviteitsprijs !

HBB voorzitter Hans Jenniskens overhandigt de beker, verbonden aan de sportiviteitsprijs, aan BC Mixed voorzitter Ruud Fransen tijdens de huldigingen van de kampioenen.

Laatste nieuws:
Zondag 5 mei vonden in
de Sporthal Theereheide
te Sint-Michielsgestel de
“Noord-Brabantse Teamkampioenschappen”
plaats. Dit betreft een toernooi tussen de 4 Brabantse badmintonbonden, de
Bossche Badminton Fede-

ratie, de Recreatieve Badmintonbond Breda, de
Helmondse Badminton
Bond en Badminton Nederland. Het toernooi
wordt beurtelings georganiseerd door een van
deze bonden. Dit jaar was
de BBF de organisator,
De uitslag: 1. Shuttle-Up,

Berlicum. 2. Deno, `sHertogenbosch. 3. Con
Brio, Helmond. 4. BCV,
Valkenswaard. 5.Racketswingers, Breda.
(Van de HBB waren de
nummer 4 van de topklasse, Con Brio 2 en
kampioen hoofdklasse,
BCV 1 uitgenodigd. )
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Even lachen
De meester vraagt aan
jantje of hij Amerika op de
kaart kan aanduiden. Jantje komt Amerika aanduiden en de meerster antwoord dat Jantje Amerika
juist heeft aangeduid. Dan
vraagt de meester aan
Piet: “Wie heeft Amerika
ontdekt?” Piet antwoordt:
“Jantje, meneer.”
Jantje en Pietje lopen samen naar school. Onderweg zegt Jantje tegen Piet:
“Weet je wat ik gisteren
gedroomd heb? Ik heb gisteren gedroomd dat ik op
de kermis was!” “Oh, wat
leuk,” antwoordt Piet, “ik
heb gisteren gedroomd dat
ik een feestje van mijn verjaardag ging houden en dat
ik heel de klas had uitgenodigd, behalve jij.” “Waarom
nodigde je mij niet uit?!”
Antwoordt Piet: “Omdat jij
toen op de kermis was!”
Jantje komt aan bij een
voetbalwedstrijd met een
kaartje voor de overdekte
tribune. De controleur kijkt
hem verbaast aan en zegt:
“Jij hebt zeker wel een rijke
vader! Wat doet ie eigenlijk?” “Die zoekt zich nou
rot naar zijn kaartje.”
Jantje en zijn vader zaten
op de bank. Op een gegeven moment zegt Jantje
tegen vader: “Papa, ik ga
met oma trouwen.” “Maar
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Jantje, dat kan toch niet.
Oma is mijn moeder.”, antwoordt vader. Zegt Jantje:
“Nou, zeg dat is ook flauw.”
“Hoezo?” “Nou”, zegt Jantje, “jij bent toch ook met
mijn moeder getrouwd?”
Jantje gaat naar school en
heeft zijn les niet geleerd.
In de les vraagt de meester
aan Jantje: “Jantje, waardoor gaan mensen zweten?” Jantje denkt diep na
en zegt dan: “Door uw vragen, meester.”
De onderwijzer geeft een
eenvoudig rekensommetje
op: “Als er vijf vliegen op
tafel zitten en ik sla er twee
dood, hoeveel blijven er dan
achter?”
Hansje:”Alleen
twee dode, meester.”
Arno zegt tegen zijn moeder: “Mama, op school
zeggen ze dat ik spastisch
ben!” Zegt moeder: “Ach,
allemaal leugens. Doe je
voeten uit je broekzakken
en ga buiten spelen.”
Jantje huilt omdat zijn
hondje is overleden. Zijn
moeder vraagt: “Toen je
opa stierf heb je ook niet zo
gehuild.” En daarop geeft
Jantje als antwoord: “Maar
opa had ik ook niet voor
mijn zakgeld gekocht.”
Jantje zegt: “Ik heb al dagen niet geslapen!” Vraagt

zijn vriend: “Hoe komt dat
dan?” Jantje: “Mijn oma
heeft haar gebroken been
en de dokter heeft gezegd
dat ze beter geen trappen
meer kan lopen. Je moet
haar eens horen als ze
via de regenpijp omhoog
klimt!”
Een jongetje ziet zijn buurman die zijn vissen aan het
voeren is.
Het jongetje vraagt aan zijn
buurman: “Wat voert u uw
vissen?”
Waarop de buurman antwoordt:
“watervlooien.”
“Dierenbeul!”, roept het
jongetje, “vissen kunnen
zich niet krabben!”
Op een dag ging Jantje
naar school. Toen vroeg de
meester: “Waar stierf Napoleon?”
Jantje: “Op bladzijde 72 van
het geschiedenisboek.”
Een man en een vrouw
hadden twee kinderen Ze
heten Mark en Frank. Op
een dag kregen ze nog
een kindje. Ze gingen naar
het gemeentehuis om het
kindje aan te geven. Ambtenaar: “Wat word de naam
van uw zoon?”Vrouw:
“Euro” Ambtenaar: “Euro?”
Man: “Ja, we hebben al
Mark en Frank. Nu hebben
we de nieuwe Euro!”

