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Bestuur BC Mixed
Voorz. Ruud Fransen
06-51178794
Secr. Gert Lahaije
Tel.: 0492-463772
Penm Mascha Hoeks.
Tel.: 0492-841337
Ton Slaets
Tel.: 06-52607617.
Anja Beekmans
Tel.: 0492-464604
Corresp. adr BC Mixed
Gert Lahaije
Waterhoenplein 20
5741 BB Beek en Donk
Tel.: 0492-463772
E-mail: ghjlahaije@
onsbrabantnet.nl
Comp. Leider Sen.:
Ton Slaets
Tel.: 06-52607617.
Comp. Leider Jeugd:
Toon Boetzkes
Tel.: 0492 462608
Jeugdafdeling:
Geri Marinussen,
Tel.: 0492 - 465409
Inge van Griensven,
Tel.: 06 - 18279349
Yvonne Lahaije
Tel. 0492-463772
Badmintonclub Mixed, 
opgericht 11 januari 
1961 Aangesloten bij de 
Helmondse Badminton 
Bond
Ingeschreven bij de 
K.v.K. nr.: 40239324
Betalingen: Rabobank:  
10 14 25 597

Sporthal d’n Ekker, 
Wijnkelderweg 3 
te Beek en Donk
Telefoon sportkantine:  
0492 - 466263

Colofon Nieuwe leden: 
(geen mutaties)

Van SL naar NSL:

Leden die zijn gestopt:

Dames Heren Jongens Meisjes Totaal
Jeugd 28 56 84
Senioren 42 56 98

NSL 10 12 22
Totaal: 52 67 28 56 204

Ledenbestand

Agenda 

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

zondag 30 mei  huldigingen jeugdkampioe-
nen in sporthal de Beek in Bakel. 
4, 5 en 6 juni  jeugdkampweekend
zondag 6 juni  bekerfinale.
zaterdag 26 juni  BBQ van BC Mixed
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Van de redactie...
In de vorige Minimiks moest “de redactie aan het woord” wijken 
omdat we teveel kopij hadden, deze keer lukt het wel.
In dit nummer naast de gebruikelijke artikelen een pagina over de 
Gezondheidsdag in Beek en Donk en over het toernooi dat door 
Thea Kluytmans is georganiseerd, volgens velen voor herhaling 
vatbaar.

Veel plaats is er ingeruimd voor de seniorencompetitie met 
prachtige foto’s van Jowan Iven. Helaas is de standenlijst van de 
HBB niet bijgewerkt, zodat de wedstrijden van 28 en 29 april niet 
verwerkt zijn in de standenlijst.

Nog en keer alle jeugdteams, de jeugdcompetitie is voorbij, dus 
een kleine nabeschouwing. We missen echter een foto van 
Mixed 5, ook geen foto van Mixed 10, maar daar komen we in de 
volgende Minimiks uitgebreid op terug.

Nieuw in deze Minimiks is het nieuws over de HBB en een pa-
gina met nieuws over “badminton Nederland”, de nieuwe naam 
van de voormalige NBB. Dit willen we in elk nummer herhalen. 

In de volgende Minimiks de nieuwe teams, jeugd en senioren en 
een groot verslag van het kampweekend van onze jeugd. De vol-
gende Minimiks komt in verband met het jeugdkamp, een week 
later en zal, als alles goed gaat, op 11 juni in de hal liggen. 
Veel leesplezier,

namens de redactie. 
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B A D M I N T O N C L U B 

B E E K E N D O N K 

Bestuursmededelingen
Notulen bestuursvergaderingen B.C.Mixed d.d. 2010

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

1.  Opening
Ruud opent de vergade-
ring om 20.36 uur.

2.  Ingekomen en uitge-
gane stukken.
Ingekomen:
•  Brief van de Grote Club-
actie..
•  Brief Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Laarbeek be-
treffende maatschappe-
lijke stages.
•  Mail HBB met een aan-
tal keuzemogelijkheden 
voor het aantal competi-
tieboekjes per team voor 
jeugd en senioren.
Onze voorkeur hebben we 
doorgegeven. 
Wat er uiteindelijk beslo-
ten wordt horen jullie zo 
snel mogelijk.
 
   Uitgegaan:
•  Niets.
 

3.  Notulen bestuursver-
gadering d.d. 31 Maart  
2010  
De notulen zijn met dank 
aan Gert goedgekeurd.

4.  Commissies
Recr:  De gezondheids-
markt vonden wij geen 
succes, het was echter
 wel goed dat we er waren.     
               
CC:  -Toon Boetzkes heeft 
met Jan Driessens een 
opzet gemaakt op sterkte 
van alle senioren voor een 
laddercompetitie. Voorlo-
pig zal de laddercompetitie 
alleen bestaan uit singels.
De leden kunnen dan wen-
nen aan het idee en zien 
we ook hoe groot het ani-
mo  is. Daar komt nog bij 
dat het organisatorisch erg 
moeilijk is om voor dub-
bels zo’n competitie op te 
zetten.

 -de seniorenteams voor 
de nieuwe competitie wor-
den op vrijdag 21 Mei  be-
kend gemaakt.
   
5. Sluiting
Ruud sluit de vergadering 
om 23.00 uur.
                 
 Gert Lahaije
 Secretaris BC Mixed   

Geen jeugdtrai-
ning op 14 mei

Vrijdag 14 mei is er 
géén badminton 
voor onze jeugdle-
den, dit in verband 
met de vakantie van 
de jeugdleden en de 
afwezigheid van 
veel jeugdbegelei-
ders. 
Wel badminton voor 
de senioren, de hal 
is om half negen 

Onze jeugdleden gaan 
op vrijdag 4, zaterdag 
5 en zondag 6 juni op 
kamp.

Voor de jeugdleden 
die niet mee gaan is er 
op die vrijdag geen 
jeugdtraining.

Er gaan circa 70 jeugd-
leden mee op dat 
kampweekend, daar-
naast rond de twintig 
begeleiders, die er 
voor zorgen dat alles 
goed verloopt. 
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Seniorencompetitie 2010-2011: een update
De samenstelling van de nieuwe competitie is in volle gang. In dit 
bericht een korte samenvatting van de voortgang tot nu toe en de 
planning van onze commissie.
Nadat eind maart de digitale in-
schrijfformulieren zijn verzonden 
voor deelname aan de nieuwe 
competitie, kwamen er al snel veel 
inschrijvingen binnen. Enkele le-
den, waarvan we nog geen email 
adres hebben, hebben zich via de 
papieren versie ingeschreven. Ook 
die leden hebben inmiddels een 
email adres doorgegeven. Enkele 
weken later konden we als com-
missie voor het eerst bij elkaar ko-
men om de inschrijvingen te bekij-
ken. 

Vanuit de bond hebben wij richtlij-
nen gekregen voor het opgeven 
van de teams. De HBB wil graag 
voor 4 mei 2010 van ons weten 
met hoeveel teams Mixed meedoet 
aan de competitie en in welke klas-
sen. Daarnaast moeten we dan 
ook opgeven hoeveel teams deel-
nemen aan de Bekercompetitie. Dit 
hebben wij inmiddels doorgegeven. 
We hebben dit jaar 7 senioren 
teams opgegeven en voor de beker 
één team in de A, B en C klasse. 

Uiterlijk 5 juni wil de bond dan 
graag weten wie in welke teams 
gaan spelen. Daar zijn we als com-
missie nu nog druk mee bezig. Ge-
zien de vakantietijd en de feestda-
gen hebben we besloten om ernaar 

te streven om de voorlopige team-
indeling op 21 mei aanstaande in 
de zaal op te hangen. Op die avond 
(en misschien die vrijdag erna) is er 
dan een mogelijkheid om op- of 
aanmerkingen over de indeling 
kenbaar te maken aan onze com-
missie. Wij kunnen dan toelichten 
waarom we bepaalde keuzes heb-
ben gemaakt. Als iedereen instemt 
met de voorlopige indeling sturen 
wij de definitieve opgaveformulie-
ren naar de bond, voorzien van 
teamnummer, namen, classifica-
ties, bondsnummers, teamleider en 
eventuele wensen van het team.

Op de Competitieleidersvergade-
ring presenteert de bond dan de 
competitie indeling voor het nieuwe 
seizoen. De vergadering staat ge-
pland voor 31 mei 2010 en wordt 
vanuit Mixed bijgewoond door Ton 
(Competitieleider) en (meestal) een 
ander commissielid.

Wij gaan in ieder geval door met de 
teamindeling en zoals gezegd kun-
nen jullie op 21 mei aanstaande het 
resultaat in de zaal zien.

Groetjes namens de competitie 
commissie

 Ton Slaets  
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Bestuursmededelingen

Allemaal van 

harte proficiat!

Verjaardagen
30-apr Gert Lahaije
1-mei Rick v d  Elzen
2-mei Maike Breijnaerts
3-mei Saskia v d  Dungen
3-mei Peter v Kasteren
3-mei Evi v Rixtel
7-mei Jan Driessens
8-mei Leslie Heerdink
8-mei Jurriën Hendrikx
11-mei Marian Spaan
13-mei Ron v d  Pas
14-mei Henny Spaan
19-mei Riky v Maaren
19-mei Emma Smits
25-mei Iris v Leuken
26-mei Diek Maas
29-mei Meike Schepers
1-jun Arne v d  Wijdeven
4-jun Emma Iven

Senioren trainingen in mei!

In mei komt het gebruikelijk trainings-
schema te vervallen.
Er wordt, in één groep getraind, gedu-
rende een uur. 
Op 14 mei komt deze training te verval-
len. De laatste training van het seizoen is 
op vrijdag 28 mei. 

Agenda
9-16 mei: Thomas & Uber Cup Finals, Kuala 
Lumpur
22-23 mei: Nederlands Jeugd Kampioenschap 
2010
30 mei: huldigingsdag jeugdkampioenen in 
Sporthal de Beek in Bakel van 9.30 uur tot 
13.00 uur
31 mei:vergadering Verenigings Competitielei-
ders HBB

TEAM-UITJE?
Denk ook aan het clubblad! 

Veel teams gaan de komende weken op teamuitje. Een leuke, gezellige en misschien 
wel spannende middag of avond. Heb jij ook een afdelingsuitje? Denk dan ook aan 
een foto voor de Minimiks en een kort verslag. In elk team is wel iemand die dit kan 
verzorgen. Dit is niet alleen leuk voor de andere teams maar ook voor de overige 
leden
Alvast bedankt, 
redactie van Minimiks

Mixed website – voor het laatste nieuws
Wil je van de laatste nieuwtjes van onze vereni-
ging op de hoogte blijven, kijk dan regelmatig in 
het gastenboek van de Mixed website.
Soms kun je niet iedereen in de zaal of tijd voor 
het clubblad bereiken. Dan worden deze zaken 
in het gastenboek gezet. Regelmatig kijken is 
dan een must om op de hoogte te blijven
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Nu de competitie er bijna 
opzit, de trainingen be-
perkt gaan worden en na 
enkele weken zelfs hele-
maal stoppen, maar er nog 
meer dan tien badminton-
avonden zijn, willen we 
een mogelijkheid zoeken 
om meer wedstrijden te 
kunnen spelen, wedstrij-
den die toch net iets meer 
zijn dan een gewoon trai-
ningswedstrijdje. Dit willen 
we doen in de vorm van 
een laddercompetitie.

Wat bedoelen we daar-
mee.
Er wordt een lijst samen-
gesteld, o.m. aan de hand 
van de competitieresulta-
ten van de sterkste naar 
de zwakste speler en 
speelster. 
De bedoeling is dan dat 
een bepaalde speler of 
speelster de persoon “uit-
daagt” die één plaats ho-
ger op de lijst staat, met 
als inzet voor de uitdager: 
een plaats klimmen op de 
ranglijst en de nadere mag 
zijn of haar positie dan 
“verdedigen.”

Er zij twee mogelijkheden.
1. Verliest de “uitdager” de 
partij dan blijft de ranglijst 
onveranderd.  
2. Wint de  ‘uitdager” dan 
wisselen de twee van 
plaats en kan de “uitdager” 

Opzet van een  laddercompetitie. 

weer verder klimmen door 
degene die boven hem of 
haar staat weer uit te da-
gen. 
Natuurlijk mag degene die 
een plaats gezakt is zijn 
plaats terug zien te krijgen 
door de speler of speel-
ster die nu boven hem of 
haar staat, uit te dagen. 
Ook kan hij of zij uitge-
daagd worden door de 
spelers die een plaats 
lager op de ranglijst staan, 
dus verder zakken op de 
lijst is ook mogelijk. 

Natuurlijk zijn er enkele 
regeltjes te bedenken.
Zo mag iemand twee keer 
weigeren om een wed-
strijd, op het moment dat 
hij of zij uitgedaagd wordt, 
te spelen. Bij de derde 
weigering (nooit eerder 
dan de eerstvolgende 
trainingsavond)  wordt de 
wedstrijd als verloren 
beschouwd en zakt hij of 
zij  een plaats, ten gunste 
van de uitdager. 

Elke wedstrijd gaat om 
twee gewonnen sets tot 
21 punten, met verlenging 
en er wordt getracht om 
voor elke wedstrijd 
scheidsrechters beschik-
baar te stellen. 
De wedstrijden beginnen 
niet voor half tien op de 
vrijdagavond. 

Er zijn geen kosten ver-
bonden aan deelname en 
er worden ook geen prij-
zen beschikbaar gesteld. 
Iedereen kan meedoen, 
maar uiteraard is deel-
name op vrijwillige basis
Wel komt er na afloop van 
de laddercompetitie een 
officiële ranglijst die in de 
Minimiks wordt gepubli-
ceerd. 
De lijsten worden samen-
gesteld door de competi-
tiecommissie in samen-
werking met de recrean-
tencommissie. 

De ranglijsten.
We kunnen in principe de 
ranglijsten samenstellen 
met alle namen en iemand 
die toch niet mee wil doen 
kan zijn of haar naam van 
de lijst af laten halen, 
waardoor de actieven wel 
overblijven. Misschien is 
dit zelfs gemakkelijker dan 
om iedereen te vragen of 
hij of zij wel mee wil doen. 

Toon Boetzkes, 
Jan Driessens
m.m.v competitie-
commissie
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Op zaterdag 17 april werd 
er op verschillende loca-
ties, in en rond het ontmoe-
tingscentrum,  een ge-
zondheidsmarkt gehou-
den, waaraan ook BC 
Mixed deelnam.

De organisatie had be-
dacht dat BC Mixed maar 
een plaatsje buiten moest 
krijgen, terwijl badminton 

Weinig belangstelling voor de gezondheidsmarkt.

toch een echte binnensport 
is.  Naast badminton was 
ook volleybal, jeu de boule 
en voetbal op dezelfde par-
keerplaats van de biblio-
theek aanwezig. 
Gelukkig was het weer 
voortreffelijk, de hele dag 
volop zon en redelijk wei-
nig wind, hoewel voor bad-
minton toch iets te veel 
wind, vandaar dat de shut-
tles waren geprepareerd. 
Het bestuur had voor de 
middag een net opgezet, 
wat foto’s opgeplakt en fol-
ders klaar gelegd voor de 
grote toestroom, die na 
een uur werd verwacht, he-
laas, dat viel tegen. Hoe-
wel de belangstelling in het 
ontmoetingscentruum, 
waar medich en paramedi-
sche te zien waren, maar 
ook boksdemomstraties en 
volksdansen,  redelijk groot 
was, was op het buiten veld 

weinig te doen. Slechts 
een handjevol belangstel-
lende heeft een shuttle ge-
slagen, maar meestal wa-
ren het leden van BC Mixed 
die op de baan stonden.  

Dat neemt niet weg, BC 
Mixed heeft zich van de 
goede kant laten zien en 
wat naamsbekendheid, die 
men ongetwijfeld heeft ge-
kregen is nooit weg.

De organisatie was niet al 
te best, van die kant had 
men het geheel wel wat 
beter kunnen en moeten 
voorbereidien, maar een 
compliment voor het be-
stuur van BC Mixed die er 
toch maar de hele middag 
hebben gestaan.
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verzameld door Angela van Gelder.

Gelezen op het gastenboek:

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

Unieke bezoekers: 279 (300)
Totaal aantal bezoeken: 1858 (1864)
Gemiddelde tijd op site: 0.53 sec. (1.03 sec.)
Gemiddelde paginaweergave: 1.13 sec. (1.15 sec.)

Herkomst bezoekers
Nederland: 1821 (1837)
Ierland 17
Frankrijk 5
USA 4
Polen 4
Australie 3
Belgie 2 
Duitsland 1
Engeland 1

Best bezochte dag: donderdag 8 april –diverse 
updates-55 (50)
Slechtst bezochte dag: vrijdag 30 april –Koningin-
nedag- 20 (25)

Woensdag, 28. April 2010 
21:28   
Update

Vandaag terug naar het 
ziekenhuis geweest. Mijn 
enkelbanden zijn zeer 
waarschijnlijk links afge-
scheurd en rechts inge-
scheurd. Ik heb nu zo’n 
soort gipsvoet gekregen. 
Hier mag ik nog een week 
niet volledig op lopen hij 
was ook nog veel te dik. 
Over 1,5 á 2 weken krijg ik 
een nieuw voetje omdat de 
enkel dan waarschijnlijk 
goed geslonken is en ik 
dan teveel ruimte heb. 
Over een week of 4 gaat 
het eraf en wordt het op-
nieuw bekeken. De arts 
gaf aan dat dit een bles-
sure is waar ik voorlopig 
nog niet klaar mee ben, 
maar 3 maanden lijkt me 
tijd genoeg (dan starten 
we weer met de competi-
tie).
Hij is wel heel erg blauw/
zwart, tot bijna mijn knie 
toe.
Iedereen bedankt voor de 
lieve berichtjes.
 Groeten Inge

Zaterdag, 24. April 2010 
20:28   
Wat een gezellig toernooi 
was het gisteren. Thea 
had onze poule bijzonder 

goed ingeschat. Alle par-
tijen gingen gelijk op. 
Zelfs het tellen ging goed. 
Tenminste.. bij Geert ging 
het iets minder. Maar hoe 
dat kwam? 
Thea bedankt. 
Ik hoop trouwens dat Inge 
geen vervelend letsel 
heeft overgehouden aan 
gisteren.

Badmintonspelers van 
Nederland:
Dicky Palyama (25e ) en 
Judith Meulendijks (29e

Thea, 
Maandag, 26. April 2010 
13:44   
__________________
_Bedankt voor de com-
plimenten!
Dan de uitslag: De eer-
volle vermelding van het 
meest aantal punten 
gaat naar Deanny Mul-
ler!!! Proficiat Deanny!
Als tweede is Martijn 
geeindigd en de derde 
plek is voor Erik.
Iedereen bedankt voor 
hun enthousiasme.
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden.

Mei 1985.
In dit nummer van liefst 48 
pagina’s dik, werd veel 
aandacht besteed aan de 
clubkampioenschappen en 
de daaraan gekoppelde 
feestavond, in de kantine 
van de sporthal, dat in 
1985 voor het eerst op 
deze manier werd georga-
niseerd door de toenma-
lige feestcommissie. 

De opening van het club-
blad waren de notulen, 
geschreven door Ellen van 
Leuken, waarin bekend 
werd gemaakt:
 “dat de HBB zelf gaat 
sparen voor een compu-
ter!”

De belangstelling voor de 
uitwisseling met BC Ge-
mert en De Laarbunders 
(Veghel) viel zwaar tegen, 
wel werd er begonnen aan 
een laddercompetitie.

Het vrij spelen op de zon-
dagmorgen voor de jeugd 
was maar van korte duur, 
de belangstelling was te 
gering. 

BC Mixed had toen 119 
leden  (nu 204) en de be-
langstelling op de vrijdag-
avond was erg groot. Met 
70 leden op negen banen  
betekent dat er nog al 
eens gewacht moet wor-

den op een vrije baan. 
Verder was het bestuur op 
zoek naar een nieuwe 
voorzitter.

Een primeur bij de HBB:
Men wil beginnen met een 
aparte competitie voor 
kinderen van negen jaar 
en jonger. (Voorheen was 
tien jaar de minimum leef-
tijd). Het zou een pupillen-
competitie moeten wor-
den. 

Igo Jongen had zijn “beste 
competitiespelers en 
speelsters bekend ge-
maakt:
Bij de heren ging de eerste 
plaats naar Wim v d Wil-
denberg, Willem Jan van 
Ham eindigde op de twee-
de plaats, gevolgd door 
Hein van Vijfeijken. Bij de 
dames ging de titel naar 
Ellen van Leuken, gevolgd 
door Margriet Ras - Bou-
ten en Margaret Vogels.

De “Gedachte Prikkels” 
van Ari Ras gingen natuur-
lijk over de feestavond en 
het meest indrukwekkend 
was wel dat Rien van Kes-

sel met zijn fiets tegen een 
overstekende stoeprand 
was gereden. Volgens 
Rien had de stoeprand 
geen achterlicht...

Bij de clubkampioen-
schappen gingen de titels 
van het enkelspel naar 
Marion v d Boogaard en 
Mari Donkers. Margriet 
Ras en Marjo Jansen 
wonnen het damesdubbel, 
Mari Donkers en Joop 
Kerkhof het herendubbel 
en het gemengddubbel 
was voor Margriet Ras en 
Henry Gruyters. 

Twee pagina’s “Wist u 
dat”door onze Luistervink 
met:
- Dat deze dag, toernooi-
feestavond een topper is 
geworden in de geschie-
denis van BC Mixed
- Dat onze voorzitter al 
heel wat jaren meedraait, 
maar zo’n dag nog niet 
heeft meegemaakt. 

Tot slot Even lachen:
“Waarom huil je, jongen?”
“Mijn vader heeft zich met 
een hamer op zijn vingers 
geslagen.”
“Daarom hoef je toch niet 
te huilen?’
“Nee, maar ik heb eerste 
gelachen…!”
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Claudia Krone in Australië. 
Voor degenen die dit nog niet weten; Claudia Krone 
gaat, met een vriendin, voor een jaar naar Australië, 
naar Brisbane, waar ze gaan studeren.  
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

Hier volgen enkele 
citaten uit de derde 
brief van Claudia:

Op vrijdag 12 maart had de 
Village een afspraak met 
het pretpark ‘Dreamworld’ 
dat we voor 25 dollar een 
avondje mochten rondlo-
pen en mochten genieten 
van de spannende en min-
der spannende attracties. 
Normaal ben ik niet zo’n 
waaghals, maar ik toch ben 
ik in de Giant Drop ge-
weest. Dat was de eerste 
en laatste keer. Ik ben nog 
nooit zo trillend uit een at-
tractie gestapt. Zelfs het 
schip in de Efteling is niet 
zooo eng! En heel toevallig 
vertelden ze me heel luch-
tig nadat ik erin had geze-
ten, oooh wist je niet dat dit 
de hoogste van de wereld 
was??
Terwijl we over het park lie-
pen zei Daniel dat we echt 
in de bumper cars moes-
ten. Ik vond het allemaal 
best, ik wist toch niet waar 
hij het over had. Totdat ik 
gewoon de botsauto’s zag 
staan!! Ik kwam niet meer 

bij van het lachen, want 
midden op de vloer stond 
een plateau waar je per se 
omheen moest rijden en je 
mocht maar 1 kant op! Dus 
je was gewoon de hele tijd 
om elkaar heen aan het rij-
den, wat natuurlijk dodelijk 
saai was omdat je amper 
tegen elkaar aan botste.

verder...
Vervolgens begon om 9 
uur onze eerste surfles. 
Die begon natuurlijk eerst 
met een uitleg over je surf-
board, de golven en je ei-
gen veiligheid. Daarna 
mochten we uitzoeken wat 
we aan wilden, een wetsuit 
of een trassie. Die je moest 
kopen in de winkel. Aan-
gezien ik toch nog een 
souvenir moest hebben 
heb ik voor de trassie ge-
kozen! Een blauwe want 
de rest had allemaal een 
zwarte aan. Uiteindelijk 
een perfecte keus geble-
ken want ik herkende me-
zelf binnen twee seconden 
op de foto’s! Zodra je de 
foto’s ziet weet je ook waar 
ik het over heb.

De eerste surfles ging niet 
eens zo slecht, ik geloof 
dat ik in 2 uur surfen wel 
ongeveer 3 of 4 keer op 
mijn surfboard heb ge-
staan! Helaas ben ik er 
100 keer meer afgevallen 
dan dat ik erop ben blijven 
staan. En ik voel nog 
steeds dat water heel hard 
kan zijn, aangezien ik al 
twee weken last heb van 
mijn linker arm/pols. Maar 
niet zeuren en gewoon 
doorgaan. Dus ook de 
tweede surfles op zater-
dag ging het alweer iets 
beter dan de ochtend.
Claudia Krone
Griffith University Village
96 Edmund Rice Drive
Southport 4215, QLD
Australia
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Een toernooi op de vrijdagavond. 

Vrijdag 23 april, officieel 
de laatste trainingsavond 
voor de competitiespe-
lers, maar omdat er ook 
in mei nog wedstrijden 
gespeeld worden en er 
nog een bekerfinale op 
het programma staat, 
wordt er in mei, voor de-
genen die willen, een uur 
training gegeven. Vrijdag 
de 23ste werd, in plaats 
van vrij spelen, gebruikt 
om een toernooitje te 
spelen, georganiseerd 
door Thea Kluytmans. 

Hiervoor had ze wel in-
schrijvingen van deelne-
mers nodig, om het toer-
nooi ook goed te kunnen 
maken. Vandaar dat ge-
vraagd werd aan de com-
petitiespelers om zich af te 
melden via e-mail (zoals 
gebruikelijk), zodat Thea 
wist wat ze verwachten 

kon. 
Ook de niet competitiespe-
lers waren uitgenodigd, via 
het gastenboek en door 
een aankondiging in de hal, 
op de vrijdag vooraf aan 
het toernooi. Zij moesten 
zich, weer via e-mail, op-
geven als ze mee wilden 
doen.
Op papier werd het een 
groot toernooi. Maar nu 

nog de praktijk. Thea ging 
in eerste instantie uit van 
zes banen, echter dat wer-
den er steeds meer, want 
de belangstelling was echt 
groot en uiteindelijk wer-
den er negen banen ge-
bruikt. Gelukkig was de 
opkomst van de recrean-
ten niet te groot, waardoor 
deze toch hun partijtjes ge-
speeld hebben.   
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De opzet was als volgt, op 
elke baan stonden vijf spe-
lers of speelsters, die tel-
kens met een andere part-
ner een partij speelden 
terwijl de vijfde man als tel-
ler fungeerde. Er werden 
dus alleen dames- en he-
rendubbels gespeeld. Ver-
der werd er op tijd gespeeld 
en omdat de spelers van 
elke groep toch bijna even 
sterk waren, waren er erg 
leuke partijen te zien. Een 

wedstrijd op een toernooi 
is, zoals vaak te horen 
was, net iets anders als 
een gewoon trainingspar-
tijtje en dat maakt het zo 
leuk.  
De uitslag van elke wed-
strijd werd op een formu-
lier vermeld en Thea heeft 
de uitslag op het gasten-
boek bekend gemaakt. 
Thea kreeg, ook op het 
gastenboek, enkele com-
plimenten voor de organi-

satie van het toernooi. De 
reactie van Thea: 

Bedankt voor de compli-
menten!
Dan de uitslag: De eervolle 
vermelding van het meest 
aantal punten gaat naar 
Deany Muller!!! Proficiat 
Deany!
Als tweede is Martijn  van 
Oeffel geëindigd en de 
derde plek is voor Erik 
Pennings.
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deel 4

Rondreis Sultanaat OMAN en DubaiRondreis Sultanaat OMAN en Dubai

Vrijdag 30 oktober  
De vrijdag in een moslim-
land is als bij ons als een 
zondag. Bovendien is het 
geen toeval dat we op een 
vrijdag in Nizwa zijn. Daar 
is op de vrijdagmorgen een 
dierenmarkt die erg leuk 
blijkt om mee te maken. Na 
Muscat is Nizwa de tweede 
belangrijkste bestemming 
in Oman.

Als we in het centrum van 
Nizwa aankomen is het al 
erg druk met geparkeerde 
auto’s en vrachtwagens. 
Op een plein omgeven 
door palmbomen worden 

in een kring geiten en koei-
en rondgeleid die bekeken 
worden en waarop gebo-
den kan worden, een soort 
goatwalk dus. Ik wurm me 
door de menigte totdat ik 
in het midden op een ver-
hoging kan staan en alles 
vanuit de hoogte kan zien. 
Het is een prachtig spekta-
kel en vooral de mensen, 
meestal mannen, die alle-
maal in witte gewaden en 
tulbanden rondlopen, zijn 
het fotograferen meer dan 
waard. Er zijn prachtige 
koppen bij. De enkele toe-
rist die hier rond loopt valt 

in het niet bij de locale be-
volking waardoor het een 
authentiek karakter heeft. 
Dit is het echte leven in 
Oman. Hier lopen vrou-
wen met een snavelmas-
ker. Een masker met grote 
gaten voor de ogen en die 
ook de neus bedekt. Op de 
foto willen ze niet maar met 
een telelens kan ik toch 
een paar foto’s  maken. Na 
een uurtje rondgekeken 
te hebben loop ik verder 
naar de plaatselijke soek. 
Hier wordt de traditionele 
Omaanse kromdolk ver

Een reisverhaal in acht delen
door Rien van Kessel
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kocht, de khanjar. Af en toe 
zie je er nog een oudere 
man mee lopen. Wierook 
wordt in Oman al sinds 
2000 voor Christus gebruikt 
en vooral hier in het zuiden 
groeien de bomen waar-
van het hars voor wierook 
wordt gebruikt. Oorspron-
kelijk om kleding fris te 
houden, en ook om gasten 
te laten weten dat het tijd 
was om te vertrekken zon-
der dat in zoveel woorden 
te hoeven zeggen. Toen 
kwamen de Romeinen, 
die de Omaanse wierook 
importeerden voor hun be-
grafenisrituelen, en daarna 
de rooms-katholieke Kerk. 
Door de grote vraag uit 
het buitenland werd Zuid-
Oman enorm rijk. Vandaag 
de dag is de geurige hars 
nog steeds overal te vin-
den. De soek is toeristisch 
en ik heb het daar dan ook 
snel bekeken.
Vanaf de soek lopen we 
naar het fort van Nizwa 
dat uit 1650 stamt. Het 
fort valt vooral op door zijn 
enorme toren van 40 me-
ter doorsnee en 20 meter 
hoog. Ook dit fort is geres-
taureerd en is verder keu-
rig onderhouden. Van de 
bovenste ring heb je een 
mooi uitzicht over de stad 
en de moskee.
We rijden verder naar de 
Green Mountains. Aan het 
begin van dit ruige berg-
gebied moeten we stoppen 
en staat er een reusach-
tig bord met ‘danger’. We 

worden gecheckt op goed 
vervoer, watervoorraad en 
dergelijke. Als alle drie de 
jeeps zijn goedgekeurd 
mogen we door, op eigen 
risico. Het landschap is nog 
ruiger en onherbergzamer 
dan we al gezien hebben, 
maar de weg is prima. We 
komen tot 2100m hoogte 
en de temperatuur is ge-
daald naar 21 graden. De 
chauffeurs hebben het 
zichtbaar koud. In de win-
ter schijnt het hier te kun-
nen vriezen en sneeuwen. 
Verderop stoppen we om 
een klein dorpje te bezoe-
ken. Je kunt er niet met au-
to’s komen en we moeten 
lopende van de berg naar 
beneden tot aan een droge 
rivierbedding. Vandaar uit 
kunnen we het dorpje zien 
liggen, bestaande uit erg 
oude huisje en ik vraag me 
af of er nog wel mensen 

wonen. De weg terug naar 
boven is zwaar omdat het 
erg heet is.
Weer verder bezoeken we 
een ander dorpje waar dui-
delijk wel gewoond wordt 
en bekend is om haar 
rozen waar parfums van 
worden gemaakt. Het is 
een fotogeniek dorp, maar 
er wordt verzocht om geen 
foto’s te maken. Als we 
daarna stoppen op een te-
genoverliggende berg zien 
we het dorp van ver af. Het 
gebied waar we nu zijn is 
erg apart, een soort maan-
landschap. Allemaal platte 
schijven rots met hier en 
daar een struikje. De uit-
zichten zijn ook hier weer 
erg mooi.
We rijden richting hotel 
en gaan onderweg nog 
lunchen. We krijgen een 
salade bestaande uit witte 
kool, komkommer, uien en 
tomaat, met een stukje li-
moen. Dan denken we een 
kop soep te krijgen maar 
al gauw blijkt dit een erg 
heet sausje te zijn waar 
we een soort pannenkoek 
in moeten soppen. Daarna 
volgt een bord met rijst  
waardoor heen stukjes 
wortel, kaneel en kip zijn 
gemengd. Omdat het ook 
hier binnen te koud is met 
de airco, gaan we buiten 
zitten.
Nadat we de lunch op heb-
ben rijden we verder en 
stoppen bij een irrigatie 
bouwwerk waarvoor een 
ronde toren op een berg is 
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gebouwd. Het water wordt 
beneden door verschil-
lende kanaaltjes geleid en 
wel zo dat elk gebiedje een 
vooraf bepaald gedeelte 
van het water krijgt toebe-
deeld. Erg knap gemaakt. 
We lopen de berg op naar 
de watertoren en hebben 
weer een mooi uitzicht 
op het groene landschap 
waarin hier en daar een 
dorpje ligt.
Het is 16.00 uur als we te-
rug zijn in ons hotel en om 
19.00 uur ga ik eten. Weer 
in het hotel want in de om-
geving is verder niets. Er 
is een uitgebreid koud en 
warm buffet en het smaakt 
prima. De prijs inclusief 
een biertje is 14 OMR, zo’n 
28 euro.

Zaterdag 31 oktober  
Ik ben het gevoel van da-
gen in de week helemaal 
kwijt. Vandaag lekker uit 
kunnen slapen tot half 8 en 
mijn bagage weer ingepakt. 
We vertrekken vandaag en 
gaan met het woestijnavon-
tuur beginnen. Na weer 
een prima ontbijt stappen 

we om half 10 in de jeeps 
en rijden naar het zuiden 
de woestijn tegemoet.
We bezoeken onderweg 
een mark in een dorpje 
waar zowat alles te koop 
is. Op straat, in winkel-
tjes en vis en groenten in 
grote open hallen. Het is 
nog vroeg in de morgen 
maar al 33 graden heet. 
In een pick-up zie ik 3 ka-
melen vastgebonden zitten 
en verderop staan enkele 
vrachtwagens met geiten 
in de brandende zon. Het is 
leuk om rond te kijken maar 
al gauw heb ik het bloed-
heet en vlucht snel een 
klein winkeltje binnen waar 
ze vers fruitsap verkopen 
en natuurlijk airco hebben. 
Er lopen ook hier veel vrou-
wen met een snavelmasker 
die op deze markt gemaakt 
worden. Foto’s maken is uit 
den boze.
We rijden weer verder 
door een droog berg- en 
rotsachtig landschap waar 
weinig vegetatie is. Af en 
toe zien we groepjes dro-
medarissen, dat wijst op 
de nabijheid van de woes-

tijn. Bij een garagebedrijfje 
wordt er lucht uit de ban-
den van de jeeps gelaten 
om zo meer grip te krijgen 
op het rulle woestijnzand. 
En dat we de woestijn na-
deren, is te zien aan het 
landschap, we rijden door 
het woestijnlandschap Wa-
hiba Sands. De rotsbergen 
verdwijnen geleidelijk aan 
en zandheuvels komen in 
de plaats. Het uitzicht is 
fantastisch veel verschil-
lende kleuren zand; geel, 
rood, oranje en beige. Als 
we off road de woestijn in 
rijden raken de chauffeurs 
door het dolle heen. Wie 
het hardst over de zand-
vlakte kan scheuren. Met 
zo’n 120 km per uur in het 
stof van de voorganger 
rijden geeft toch wel een 
kick. Totdat we een heuvel-
tje over het hoofd zien en ik 
een reistas die achter in de 
jeep lag op mijn hoofd krijg. 
Gelukkig is de tas zachter 
dan mijn hoofd en kunnen 
we er om lachen. 

Wordt vervolgd
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Theo de Jong
de Hazelaar 23
5741 DR Beek en Donk
0492 461997
06-39569703
t.jong26@chello.nl

bespannen, reparatie 
en verkoop van rackets

tekst: Theo de Jong

De eerste set 
Hoe weet je nu of jouw ‘act’ 
het gewenste resultaat op-
levert en in je voordeel gaat 
werken? Het kan bijna niet 
anders, maar je tegenstan-
der verliest zijn geduld aan 
je geklungel en vraagt veel 
te vroeg om te beginnen 
met de wedstrijd. Stem hier 
altijd mee in. Je bent al 
warm genoeg als het goed 
is.
En nu komt het grote mo-
ment waar alles mee valt of 
staat. Je gooit werkelijk al-
les in de strijd wat je in je 
hebt. Meteen vanaf het be-
gin van de eerste set. Niet 
inhouden, niet te voorzich-
tig, maar 100% vlammen. 
De tegenstander weet niet 
wat hem/ haar overkomt, 
de aanverwante bezoekers 
op de tribune trouwens ook 
niet.
Gebruik dit gezichtsverlies 
in je voordeel. Als het alle-

Vervolg van “Mentaliteit en wedstrijdinstelling 
(Minimiks nr 3)

maal mee zit, sta je in no-
time op een ruime voor-
sprong voordat de tegen-
stander beseft hoe de za-
ken ervoor staan. De ner-
veus geworden tegenstan-
der kan zijn/haar eerste 
set op zijn/haar buik schrij-
ven.
Uitgaande dat je het voor 
elkaar hebt gekregen om 
je op papier betere tegen-
stander de eerste set af te 
snoepen, wacht je, zolang 
als reglementair mogelijk, 
om de tweede set te be-
ginnen.
Waarom? Allereerst krijgt 
iedereen de kans om je te-
genstander aan te spreken 
over zijn wanprestatie te-
genover zo’n boerenpum-
mel (deze status stijgt al-
leen maar). Ten tweede 
stijgt de spanning voor je 
tegenstander omdat er op 
dat moment niets gebeurd. 
Je tegenstander wil niets 

liever dan zo snel mogelijk 
de boel weer recht te zet-
ten. Zorg dat deze span-
ning en dit ongeduld stijgt 
door zolang mogelijk tijd te 
rekken. Let wel op dat je 
niet teveel afkoelt natuur-
lijk.

De tweede set 
Je weet dat je tegenstan-
der nu helemaal gebrand 
is om je alle hoeken van 
het veld te laten zien in 
deze tweede set. Perfect!. 
Afhankelijk hoe sterk (men-
taal en fysiek) je tegen-
stander daadwerkelijk is, 
laat hem maar zijn gang 
gaan. Spaar je krachten in 
de beslissende derde set.
Je kent nu zijn sterke en 
zwakke punten uit de eer-
ste set. Hoe gemeen het 
ook moge zijn, speel con-
stant en dan bedoel ik ook 
constant op zijn meest 
zwakke plek zover dat mo
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gelijk is. Voor vele tegen-
standers is dat de hoge 
clear richting de back-
hand. Maak hem moe en 
gefrustreerd door de hele 
tijd op deze plek de shuttle 
te slaan.
Veelal heeft een tegen-
stander twee oplossingen 
voor deze zwakke plek. 
Hou daar rekening mee en 
hou de shuttle zolang mo-
gelijk in het spel. Zorg er 
ook voor dat het spel snel 
hervat wordt na de slagen-
wisseling. Zorg ervoor dat 
je zo min mogelijk onnodi-
ge fouten maakt. Oftewel 
hou de rally’s lang en maak 
je tegenstander conditio-
neel kapot. Het zou natuur-
lijk mooi zijn dat je toch de 
tweede set te pakken krijgt, 
maar laten we uitgaan dat 
je een beslissende derde 
set moet spelen.

De derde set 
De sensatie hangt in de 
lucht. Ondanks je verloren 
tweede set en het nadelige 
gewin qua moraal van je 
tegenstander, sta je er 
stukken beter voor dan het 
begin van de eerste set. 
Als je bovenstaande exact 
hebt gevolgd en uitgevoerd 
zijn twee zaken een feit. 

Feit 1: Tegenstander heeft 
eerste set verloren, tweede 
set gewonnen weliswaar 
maar daar moest wel gru-
welijk hard voor gewerkt 
worden. In de derde set 
heb jij het initiatief en het 
psychologisch voordeel. Jij 
bepaalt wat er op de baan 
gebeurd ongeacht je bad-
mintonkwaliteiten. 

Nu is het jouw beurt weer 
om vol gas te geven we-
derom. Be cool and be a 

killer. In ieder geval zijn je 
kansen voor een enorme 
sensatie ruim gestegen. 
En ook al zou je deze der-
de set toch verliezen, dan 
nog heb je een bevredi-
gend gevoel overgehou-
den. Beter dan je best 
doen, is er niet.
Kortom samengevat : Ik 
heb vele wedstrijden ge-
wonnen van tegenstanders 
die normaal gesproken 
veel beter zijn dan ik. Maar 
een mens is ook maar een 
mens en soms kun je daar 
nuttig gebruik van maken. 

Wie nu nog zegt dat bad-
minton een sport is voor 
softies en watjes zou 
toch maar eens een rac-
ket ter hand moeten ne-
men. 

Wordt vervolgd.

 Con Brio voor tiende 
keer HBB kampioen

In het gouden jubileumjaar 
van Con Brio hebben de 
spelers van het vaandel-
team voor de zesde ach-
tereenvolgende keer de 
badmintontitel van HBB 
gepakt door de enige over-
gebleven concurrent, 
Mixed uit Beek en Donk, 
met 6-2 te verslaan.

Nieuws van de HELMONDSE BADMINTON BOND

overkoepelende organi-
satie van verenigingen 
rond Helmond

HBB jeugdkampioen-
schappen 2010
Op zondag 14 maart wer-
den de HBB jeugdkampi-
oenschappen gespeeld. 
Een enthousiaste en gro-
te groep jeugdspelers 
speelden de sterren van 
de hemel. Winnaars in de 
A-klasse waren; dames-
enkel Annabel van Tilburg 
BC Con Brio en in de 
herenenkel Bram van 
Leuken BC Con Brio.
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World Badminton 
Championship 2010 
Thomas en Uber Cup fina-
les 
Van 9 tot en met 16 mei worden de fina-
les gespeeld van de World Badminton 
Championship in Kuala Lumpur (Malay-
sie). Dit kampioenschap is het eindre-
suktaat van de Thomas en de Uber Cup.
De Thomas en Uber Cup zijn de Cups 
die verdiend worden met het wereldkam-
pioenschap voor respectievelijk de he-
renlandenteams en de dameslanden-
teams. De cups zijn vernoemd naar Sir 
George Thomas en mevrouw Uber.
Sir Thomas was een baron uit Yapton, 
geboren in 1881. Hij haalde zowel op 22-
jarige leeftijd als op 47-jarige leeftijd 
enkele wereldtitels binnen. Toen in 
1948/1949 de landencompetitie van start 
ging loofde hij een beker uit voor de win-
naar. Deze beker is bekend geworden 
als de Thomas Cup. Sir George Thomas 
is gedurende 21 jaren president van de 
IBF geweest.
Mrs. Uber is een top-badmintondame 
rond 1940, geboren in Amerika. Zij heeft 
diverse titels in het damesenkelspel en 
dubbelspel behaald.
Het Nederlandse herenteam heeft zich 
een keer gekwalificeerd voor de finales 
(voor de beste 8 landen van de wereld), 
en wel in 1998.
Het Nederlandse damesteam heeft zich 
al 7x keer gekwalificeerd voor de finales 
(1988, 1990, 1992, 1998, 2000, 2002 en 
2004). In 2002 haalde het damesteam 
op sensationele wijze een bronzen me-
daille; in 2004 werd de ploeg in de 
kwartfinale door Denemarken uitgescha-
keld.

Nieuws van 
BADMINTON NEDERLAND    de 
Nederlandse badmintontonbond

Van Zundert VELO landskampioen
Zaterdagmiddag 1 mei 2010 heeft van 
Zundert VELO haar achtste landstitel 
weten te behalen. In Den Haag, waar de 
finale gespeeld werd, werd de tegen-
stander uit Amstelveen van Zijderveld 
verslagen met 5-1. Het team was in de 
reguliere competitie ongeslagen en in 
de halve finale Play Offs werd afgere-
kend met Duinwijck.

WK badminton 2011 in Wembley
De wereldkampioenschappen badmin-
ton hebben in 2011 plaats in de Wem-
bley Arena in Londen. Dat meldde de 
mondiale badmintonfederatie. De titel-
strijd is daarmee de generale voor de 
Olympische Spelen van Londen in 2012. 
De WK van dit jaar zijn in augustus in 
Parijs.
Een nieuwe frisse Badminton Ne-
derland website  
Badminton Nederland heeft een nieu-
we Badminton site gelanceerd. De site 
ziet er zeer verfrissend en hedendaags 
uit. Zo te zien kunnen ze ook mooie 
foto’s kwijt, want de foto van Nick 
Fransman op de voorpagina ziet er 
goed uit. Hopelijk wordt de nieuwsbe-
richtgeving ook flitsend zodat de an-
dere Nederlandse badmintonsites op 
lange termijn overbodig zijn. Voor de 
site van Badminton Nederland ga je 
naar www.badminton.nl
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Con Brio voor de tiende keer op rij HBB kampioen.

Seniorencompetitie

Mixed 1 reserve kampioen H.B.B.?

Inge van Griensven en 
Erik Pennings, een vast 
gemengddubbel van 
Mixed 1. 

Met nog één wedstrijd te 
gaan heeft Mixed 1 de 
tweede plaats vast in han-
den, temeer omdat concur-
rent Gemert 1 haar laatste 
wedstrijd tegen Con Brio 1 
mag spelen. Mixed 1 speelt 
haar laatste wedstrijd op 
19 mei tegen Con Brio 3 en 
dat team zal degraderen 
uit de topklasse. Daarmee 
sluit Mixed 1 een succes-
vol seizoen af. Weliswaar 
weer geen kampioen, maar 
wel weer terug op de twee-
de  plaats. 

Ook dit seizoen bleef Mixed 
1 niet zonder blessures. 
Noortje v d Eijnde moest al 
na drie wedstrijden afha-
ken wegens en hernia en 
ook Ellen Kuhn kon het sei-
zoen niet afmaken. Tijdens 
een toernooi bij Mixed, op 
de vrijdagavond raakte ook 
nog de enige overgebleven 
dame, Inge van Griensven, 
geblesseerd.

Mixed 1 had een sterke 
start in de competitie, pro-
movendus BBC 1 werd met 

7-1 verslagen en dat over-
kwam ook BCV 1. Tegen 
Gemert werden de punten 
verdeeld, maar in de return 
liep het net iets beter en 
ging de 5-3 winst naar 
Mixed. Het enige team dat 
(nog) te sterk is, is Con 
Brio, ook al had Mixed 
meer verdiend dan een 6-2 
nederlaag. 
De grootste overwinning 
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werd binnengehaald  op 21 
januari, toen werd BBC met 
8-0 verslagen.
Na 13 wedstrijden heeft 
Mixed 21 punten. Tien 
wedstrijden werden er ge-
wonnen, een keer gelijk en 
twee keer ( van Con Brio 1) 
verloren. 
Van de tien overwinningen 
werd vijf keer met 6-2 ge-
wonnen, drie keer 7-1, een 
keer 5-3 en, zoals gezegd, 
een keer met 8-0. 
Inge van Griensven speel-
de met 38 keer, de meeste 
partijen, Stan v d Heijden 
kwam tot 31 partijen.

Door de blessures heeft 
Mixed 1 wel enkele inval-
sters nodig gehad. 
Tegen Con Brio 2 is Yvon-
ne de Jong ingevallen en 
tegen Con Brio 1 was dat 
Marlie Fransen. Tegen Con 
Brio 3 moet men opnieuw 
op zoek naar dames die 
willen spelen in Mixed 1. 
De heren hadden geen in-
vallers nodig, wel is er vier 
keer met twee heren ge-
speeld. 

Dit alles heeft ook conse-
quenties voor de bekerfi-
nale, waar Mixed op 6 juni  
in de A-poule weer tegen-
over Con Brio komt te 
staan.  Mixed is dan niet al-
leen gehavend door de af-
wezigheid van de dames, 
maar enkele heren zijn ook 
betrokken bij de leiding van 
het jeugdkamp, dat in dat-
zelfde weekend op het pro-

Het herendubbel van 
Mixed 1, René Schepers 
en Stan v d Heijden. Tien 
van de dertien gespeelde 
partijen werden gewonnen

gramma staat. Dat wordt 
nog even puzzelen om een 
team op de baan te krij-
gen. 

Con Brio 1 
werd kampi-
oen, na de 6-
2 overwinning 
op Mixed 1. 
Na afloop de 
felicitaties van 
de Mixedle-
den aan de 
kampioenen. 
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Ook tweede plaats voor Mixed 2? 
De hoofdklasse is, met ne-
gen teams de grootste 
klasse van de HBB compe-
tite en de teams spelen dus 
liefst zestien wedstrijden.
Toch begint ook hier de 
competitie op een eind te 
raken en lijken de kaarten 
geschut. 
Mixed 2 staat na 13 wed-
strijden één punt achter op 
Phoenix 1, maar dat team 
heeft een wedstrijd meer 
gespeeld. Daar komt nog 
bij dat hun programma erg 
zwaar is, o.m. Gemert 2  is 
een van de tegenstanders 
en dat team heeft kampi-
oensaspiraties. 

Toch is het seizoen voor 
Mixed 2 niet zonder slag of 
stoot verlopen. Liefst twaalf 

personen hebben een of 
meer wedstrijden gespeeld 
in Mixed 2, daar kun je met 
gemak twee teams van 
maken. Of dit goed is voor 
een team is een andere 
vraag, echter nood breekt 
wet. Mascha Hoeks kampt 
met een slepende blessu-
re, Claudia Krone  verblijft 
in Australie, ook Harrie v d 
Vegt heeft een poos in het 
buitenland doorgebracht 
en ga zo maar door. 
Overigens, toen het team 
aan de competitie begon, 
bestond het al uit vier da-
mes en vier heren.

Dat neemt niet weg dat het 
team toch nog op de twee-
de plaats van de ranglijst 
kan eindigen en dat zou, 

Invalster Ellen Minten met 
Ruud van Kilsdonk. 

na alle tegenslag toch een 
knappe prestatie zijn. Toch 
had Mixed 2, zonder pro-
blemen wel degelijk kans 
gehad op een kampioen-
schap. Zo werd er gelijk 
gespeeld tegen Gemert 2, 
dat slechts drie punten 
meer heeft als Mixed 2. Er 
werd een beetje onnodig 
verloren van BCV 2 en van 
Eindhoven 2, een team dat 
onderaan op de ranglijst 
staat. 

Ook Marian Muller is be-
gonnen als invalster, maar 
is intussen een vaste 
kracht in Mixed 2, niet al-
leen dat, zij heeft ook de 
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Harrie v d Vegt, Mixed 2

Mixed 3 buiten 
degradatiege-
vaar

hoogste score van het 
team. 

Tegen BBC 2 Mixed 2 had 
weer een complete andere 
opstelling, zonder de vaste 
dames, waarvoor Marlie 
Fransen en Thea Kluyt-
mans de invallers waren. 
BBC 2  is een voormalig 
team van BC Deurne, die 
na opheffing van de bad-
mintonclub uit Deurne, over 
zijn gestapt naar Bakel. 
Het gemengddubbel van 
Thea en Ruud van Kilsdonk 
liep als vanouds en dat 
bracht het eerste punt op 
het scorebord. Ook Ad 
Breijnaerts won met Marlie 
het gemengddubbel, waar-
na de derde invaller, John-
ny Muller met Ad het he-
rendubbel wist te winnen. 
Helaas ging het dames-
dubbel verloren, maar na 
de dubbels stond Mixed 
nog op een riante 3-1 voor-
sprong. 
Alleen Johnny bleek in 
staat om zijn single te win-
nen en dat bracht de eind-
stand op 4-4, waardoor 
Mixed 2 de tweede plaats 
deelt met Phoenix 1.  
Een kampioenschap zit er 
niet meer in. Wel is het pro-
gramma van Mixed 2 iets 
gemakkelijker dan het pro-
gramma dat Phoenix 1 nog 
te goed heeft, zodat er voor 
Mixed 2 wel degelijk kans 
is op de tweede plaats op 
de ranglijst. 

Mixed 3 is ingedeeld in de 
overgangsklasse, een nor-
male klasse met zeven 
teams en dus twaalf wed-
strijden. Mixed 3 kent een 
wisselvallig seizoen, na 
een sterke start, met winst 
op Gemert 4, Phoenix 2, 
(de huidige nummer 2!) en 
Ganzeveer, ging het fout. 
Tegen Gemert werd nog 
gelijk gespeeld, maar de 
overige wedstrijden gin-

Geert v d Eijnde, Mixed 3
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verloren. Dat duurde tot 21 
april, toen werd BBC 3 met 
6-2 verslagen,  op zich een 
knappe prestatie, want de 
eerste ontmoeting eindigde 
nog in een 6-2 nederlaag. 
Dat leverde meteen een 
hoger plaats op in de rang-
lijst, want Gemert 4 kan 
Mixed 3 niet meer inhalen. 
Mixed 3 heeft één keer ge-
bruik gemaakt van inval-
sters, Marije Daems en 
Marlie Fransen vervingen 
in de wedstrijd tegen Gan-
zeveer  2 Sabitri Heesak-
kers. Mixed 3 won toen met 
5-3. De wedstrijd tegen 
Brabantia 2 werd met 5-3 
verloren. Dat betekent dat 
Mixed 3 weer een plaatsje 
zakt op de ranglijst en dat 
Brabantia 2, Mixed 3 weer 
voorbij gaat. 
De laatste wedstrijd van 
het seizoen wordt gespeeld 
op 27 mei. Kampioen Fair 
Play is dan de tegenstan-
der, maar de uitslag is niet 
meer van belang, Mixed 3 
handhaafd zich in de over-
gangsklasse, ook al zou 
Gemert 2 met 8-0 van 
Phoenix winnen, overigens 
zal dat niet gebeuren. 

Op de verenigingswebsite vindt je foto’s van activiteiten, uitslagen 
van competitiewedstrijden, het digitale clubblad, geschiedenis en 

natuurlijk een gastenboek dar gebruikt wordt om het laatste nieuws 
te lezen of er zelf op te zetten.

 

Sabitri Heesakkers, Mixed 3, overgangsklasse. 
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Mixed 4 aast op een kampioenschap.
Ze hebben het in eigen hand, gewoon de laatste 
wedstrijd van het seizoen winnen en Mixed 4 is kam-
pioen van de tweede klasse. 

Zo eenvoudig als het lijkt is 
het natuurlijk niet.
Met nog één wedstrijd te 
gaan heeft Mixed 4,  18 
punten uit 11 wedstrijden 
en is daarmee koploper. 
Na de 7-1 winst op BBC 6 
werd Ganzeveer 3 met 6-2 
verslagen, dat met inval-
ster Ilse Lahaije. 

maar Ilse maakte dat meer 
dan goed door met haar 
moeder het damesdubbel 
te winnen met 21-18 en 21-
8, nadat Jan de Jong en 
remy Wieland weer het he-
rendubbel binnen haalde. 
Jan de Jong won met over-
tuiging zijn single van zijn 
jonge tegenstander en dat 
deed ook Yvonne Lahaije.
Mark moest in drie sets 
zijn meerdere erkennen in 
S Smits, maar vervolgens 
liet Ilse weinig over van 
Wendy Vlamings, Ilse won 
met 21-10 en 21-12 en dat 
bracht de eindstand op 6-2 
en een kampioenschap 
komt steeds dichterbij. 
De vraag is nu: Wat deed 
Ganzeveer tegen Sma-
shing Bruang. 
Die, voor Mixed 4 belang-
rijke wedstrijd, stond op 28 
april op het programma. 
Helaas is de uitslag bij de 
redactie nog niet bekend!

Ze maakte het meteen 
spannend in haar ge-
mengddubbel met Mark v d 
Aa. De eerste set ging met 
25-23 verloren, maar de 
tweede set werd met 26-24 
gewonnen. Helaas ging de 
derde set naar Ganzeveer, 

Moeder Yvonne wint met dochter Ilse het damesdubbel!

Tweede overwinning voor Mixed 5!
Mixed 5 won op 21 april 
met 6-2 van BCAB 3. Het 
team uit de Achtse Barier 
wist niet wat hun over-
kwam, want de eerste ont-
moeting eindigde nog in 
een 6-2 overwinning voor 
BCAB. 
Wel had Mixed 5 twee in-
vallers en die  zelfde inval-

lers, Jan de Jong en Remy 
Wieland hadden al eens 
voor een overwinning ge-
zorgd, maar deze keer 
ging het anders. Zo verloor 
Remy zijn gemengddubbel 
en verloren Remy en Jan 
het herendubbel. 
Winst was er in het ge-
mengddubbel van Evelien 

Kuypers, die met Jan de 
Jong en gemengddubbel 
speelde, maar winst was 
er ook voor het damesdub-
bel dat deze keer gespeeld 
werd door Evelien en Ilse 
Lahaije. Het was de eerste 
ker dat er dit seizoen een 
damesdubbel werd gewon-
nen. In de enkelspelen lie
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ten Remy en Jan zich niet 
voor de tweede verrassen 
en wonnen hun single. 
Ook Ilse en Karlijn speel-
den een knappe single die 
ze allebei wisten te winnen. 
Het zijn dus niet alleen de 
invallers geweest, maar 
het hele team heeft ge-
zorgd voor een knappe 
overwinning op een team 
dat wel op de vierde plaats 
staat.
Helaas zal deze overwin-
ning een degradatie niet 
kunnen voorkomen, tenzij 
Mixed 5 haar laatste wed-
strijd wint maar dan moet 
Mierlo ook nog verliezen.
Dat Mierlo verliest zou best 
kunnen, want die mogen 
nu tegen BCAB, maar 
Mixed 5 krijgt Hanevoet 4 
op bezoek en dat team zit 
nog in de race om het kam-
pioenschap. Het zal dus 
een zware klus worden. 

Ilse Lahaije, Mixed 5, won 
haar single en het dames-
dubbel tegen BCAB. 

The Master Tekst en foto’s: Jowan Iven

Tijdens de vorige ontmoe-
ting met BC’85 werden de 
punten verdeeld na een 4-
4 stand. Theo de Jong was 
geblesseerd en gaf zowel 
Mixed 6 als BC’85 aanwij-
zingen. Voor diegenen die 
het nog niet weten, Theo 
traint BC’85 en heeft dus 
een band met beide 
teams.

Theo, onze Blessure King 
ook bekend als Mister Me-
niscus voelde zich deze 
keer onverslaanbaar en 
besloot mee te doen tegen 
BC’85.
Je zag de vertwijfeling in 
de gezichten van de tegen-
stander. Doet Theo alleen 
voor de lol mee? Kunnen 
we van hem winnen? Houdt 
hij het 2 partijen vol? 

Allemaal vragen waar al-
leen Theo een antwoord 
op kon geven. 

Deel 1 van het antwoord 
kwam al na het 1e ge-
mengd dubbel. Theo en 
Tine mepten BC85 met 21-
16 en 21-14 van de baan 
af. Jan en Annie hadden 
iets meer tegenstand. Met 
21-18 en 21-17 werd toch 
mooi het tweede punt voor 
Mixed 6 binnen gesleept.
BC85 hoefde niet lang te 
wachten op deel twee van 
Theo’s antwoord. Samen 
met Jowan werd een goed 
draaiend herendubbel 
neergezet. Het is dat Theo 
de heren aan de andere 
kant van het net nog vaker 
spreekt, anders was de 
overwinning zeker groter 
geweest (21-10, 21-15).
And there you have it. 
Theo “The Master” won 2x 

Tine van Lieshout en Theo 
de Jong, Mixed 6
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van zijn pupillen op over-
tuigende wijze. BC85 mag 
in de handjes knijpen met 
zo’n kundige trainer. En dat 
nog wel met een 4-dubbele 
brace, vermorzelde menis-

Angela van Gelder

cus en alleen nog rudi-
menten van zijn kruisban-
den. Petje af.
Een vette 3-0 op het sco-
rebord en nog 5 partijen te 
gaan, dat gelijke spel van 
toen moest eraan. Maar 
waar liet Mixed 6 vorige 
keer de punten liggen? 
Niemand wist het nog. De 
dames lichtten een tip van 
de sluier op. Het dames-
dubbel werd keurig aan 
BC85 gelaten (16-21, 15-
21).
Jowan speelde een be-
hoorlijke eerste set in het 
herenenkel en won die met 

een ruime 21-12. Minimaal 
een gelijkspel zat al in de 
pocket. HoHoHo dacht de 
1e heer van BC85. En plots 
stond er 12-17 op het tel-
bord in het nadeel van Jo-
wan. Dit bleek een uitge-
kookt strategisch plan om 
zand in de ogen te strooien 
van BC85. Effe aanzetten 
en hopla, de achterstand 
werd omgebogen in een 

21-18 zege.
De ervaring in de competi-
tie heeft bij Mixed 6 name-
lijk voor een meer strategi-
sche/tactische aanpak ge-
zorgd. In haar damesenkel 
pakte Angela de 1e set met 
een krappe 21-18 en kleur-
de daarbij nog roder dan 
haar shirt, ondersteund 
door puffen en hijgen. De 
dame aan de andere kant 
moet haar kans hebben 
geroken op de overwinning 
middels een 2e en 3e set. 
Pats! in “no time” pakte 
Angela ook de 2e set (21-
13) effe erbij. Excellent 
strategisch uitgedacht van 
Angela. Jan v Hees is een 
moeilijke leerling. Zelfs 
potjes stratego op de ban-
ken in de cityhal wisten 
Jan niet te overtuigen van 
het nut van een strategisch 
plan.  In zijn herenenkel 
was geen greintje strategie 
te ontdekken. Of het moet 
zijn; “gewoon winnen”, wat 
Jan ook deed met behoor-
lijke goei cijfers (21-11, 21-
14). Het feestgedruis van 
de overwinning klonk door 
heel de zaal en dat terwijl 
Tine nog aan haar enkel-
spel moest beginnen. En 
met de feeststemming nog 
in de benen wist ze geen 
potten meer te breken en 
gaf voor de vorm nog een 
puntje aan BC85 (9-21, 9-
21). De 6-2 overwinning 
werd in de kantine nog 
lang en uitbundig gevierd 
met hopextracten, kouwe 
T en een warm buffet.  

Annie Boetzkes

Jan van Hees
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Mixed 7 goe-
de midden-
moter
Mixed 7 heeft, zeker na 
de 5-3 winst op BCAB, 
de vierde plaats van de 
ranglijst veilig gesteld.

Evenals de eerste keer 
werd het een 5-3 over-
winning, ondanks een 
sterke heer bij BCAB. Dat 
betekende verlies in het 
gemengddubbel, heren-
dubbel en verlies van een 
single partij. 
Dora Polman en Gert La-
haije wonnen hun ge-
mengddubbel, maar 
BCAB kwam terug door 
het andere gemengddub-
bel te wonnen, het da-
mesdubbel werd omge-
zet in winst door Dora en 
Betsie van Hooff, nadat, 
zoals gezegd het heren-
dubbel door BCAB was 
gewonnen. De tussen-
stand na de dubbels: 2-
2.
Betsie, Anja en Gert won-
nen hun single en dat 
bracht de eindstand op 
5-3. 
De laatste wedstrijd van 
het seizoen is tegen hek-
kensluiter Ganzeveer 4. 
Ook die wedstrijd kan ge-
wonnen worden, maar de 
vierde plaats blijft het 
hoogst haalbare in dit 
seizoen.

Mixed 8 weg van laatste plaats!
Lange tijd stond het team van Theo Mouris op de 
laatste plaats van de ranglijst, maar, met nog een 
wedstrijd te gaan heeft Mixed 8 deze plaats geruild 
met  Mierlo 5. Beide teams hebben 4 punten, echter 
Mixed 8 heeft meer partijen gewonnen dan Mierlo. 

Saskia v d Dungen en Toon Boetzkes

Tegen Ganzeveer 6, een 
team dat een plaats boven 
Mixed staat,  werd het nog 
een nipte nederlaag, ook al 
won teamleider Theo Mou-
ris zijn gemengddubbel 
met Anita de Jong en won 
hij ook zijn single, Mixed 
kwam niet verder dan drie 
gewonnen partijen en de 
punten gingen naar Aarle-
Rixtel. Jammer voor de da-
mes van Mixed, de dames 
van ganzeveer waren net   
iets sterker. 

Boven Ganzeveer staat BC 
‘85 3 en dat was de tegen-
stander op 21 april.

Mixed begon met pech 
want het eerste gemengd-
dubbel werd met 22-20 
verloren in de derde set. 
Mixed kwam weer langszij 
want Theo Mouris en Anita 
de Jong wonnen hun ge-
mengddubbel. Dat deden 
ook Toon Boetzkes met in-
valler Tini Verbrugge die 
een geblesserde Toon 
Slaets verving. Na de dub-
bels 2-2, maar het had ei-
genlijk 3-1 moeten zijn.
Ook bij de enkelspelen 
werden de punten ver-
deeld, nu waren het de he-
ren die hun single wisten te 
winnen. Theo Mouris had 
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daar wel drie sets voor no-
dig, maar de beslissende 
set werd wel met 21-15 ge-
wonnen.
Ook Tini Verbrugge haalde 
een 100% score, hij won 
zijn single met 21-16 en 21-
17. Weer een punt voor 
Mixed 8.

De laatste wedstrijd is op 
27 mei. De tegenstander is 
dan Mierlo 5, het team dat 
nu op de onderste plaats 
staat. Niemand wil op de 
laatste plaats staan, dus 
Mierlo zal er alles aan doen 
om Mixed te verslaan. 
Mixed heeft echter genoeg 
aan een gelijkspel en dat 
moet toch haalbaar zijn. 

wo 31-03-10 3-I CON BRIO 9 MIXED 6 1 - 7
wo 31-03-10 4-II GANZEV. 6 MIXED 8 5 - 3
do 01-04-10 2-I GEMERT 5 MIXED 5 6 - 2
do 01-04-10 TOP CON BRIO 2 MIXED 1 2 - 6
wo 07-04-10 3-III BC 85 1 MIXED 7 7 - 1
wo 07-04-10 2-III GANZEV.3 MIXED 4 2 - 6
wo 21-04-10 O-II BBC 3 MIXED 3 2 - 6
wo 21-04-10 HO GANZEV. 1 MIXED 2 5 - 3
wo 21-04-10 3-I MIXED 6 BC ‘85 2 6 - 2
wo 21-04-10 4-II MIXED 8 BC ’85 3 4 - 4
wo 21-04-10 TOP MIXED 1 CON BRIO 1 2 - 6
do 22-04-10 2-I MIXED 5 BCAB 3 6 - 2

wo 28-04-10 3-III MIXED 7 BCAB 6 5 - 3
wo 28-04-10 O-II MIXED 3 BRABANT. 2 6 - 2
do 29-04-10 HO BBC 2 MIXED 2 4 - 4

Uitslagen seniorencompetitie april 2010

De uitslagen van 28 en 29 april zijn niet in de standen-
lijst en de top-tien opgenomen!

Een geblesseerde Toon 
Slaets kijkt vanaf de kant 
geinteresseert toe, hoe 
zijn team een punt pakt bij 
BC ‘85 3.

Erik Pennings, eer-
ste heer in Mixed 1 
in de topklasse.
Vermoedelijk zien 
we hem ook niet 
terug is de volgende 
competitie. 
Er zijn meer spelers 
en speelsters die af 
haken, soms als 
gevolg van een bles-
sure, soms door 
andere oorzaken. 
In de volgende Mini-
miks de namen van 
de spelers van de 
nieuwe teams. 
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Gem. dub. Da/he dub. Singles Totaalscore
S W % S W % S W % S W %

Marieke v Berlo 5 4 80,0 5 5 100 5 5 100 15 14 93,3
Ellen Kuhn 8 7 87,5 10 9 90,0 10 8 80,0 28 24 85,7
Marian Muller 5 5 100 6 4 66,7 3 3 100 14 12 85,7
Yvonne Lahaije 10 9 90,0 10 8 80,0 10 7 70,0 30 24 80,0
Inge v Griensven 13 8 61,5 13 10 76,9 12 8 66,7 38 26 68,4
Claudia Krone 4 2 50,0 4 3 75,0 6 3 50,0 14 8 57,1
Maridy Daems 8 2 25,0 7 3 42,9 11 9 81,8 26 14 53,8
Sabitri Heesakkers 8 4 50,0 8 3 37,5 8 4 50,0 24 11 45,8
Angela v Gelder 7 4 57,1 9 2 22,2 11 6 54,5 27 12 44,4
Lauri de Greef 8 3 37,5 9 3 33,3 9 5 55,6 26 11 42,3

Jan de Jong 4 4 100 5 4 80 9 9 100 18 17 94,4
Remy Wieland 8 8 100 8 6 75,0 1 1 100 17 15 88,2
Jowan Iven 7 4 57,1 6 6 100 8 7 87,5 21 17 81,0
René Schepers 12 9 75 12 9 75,0 4 4 100 28 22 78,6
Ruud v Kilsdonk 8 6 75,0 5 5 100 6 2 33,3 19 13 68,4
Stan vd Heijden 5 2 40,0 13 10 76,9 13 9 69,2 31 21 67,7
Jan v Hees 7 4 57 9 7 77,8 10 6 60,0 26 17 65,4
Arne v d Wijdeven 3 1 33,3 7 5 71,4 4 3 75 14 9 64,3
Geert v d Eijnde 7 3 42,8 6 5 83,3 2 1 50,0 15 9 60,0
Roger v Lieshout 6 2 33,3 6 4 66,7 5 4 80 17 10 59

Top-tien beste competitiespeelsters en -spelers

wo 19-05-10  HO      MIXED 2  -      CON BRIO 4
wo 19-05-10  TOP    CON BRIO 3 -       MIXED 1
   
do 20-0510    2-I       HANEVOET 4  -  MIXED 5
   
wo 26-05-10   3-I       GANZEV. 5 -       MIXED 6
wo 26-05-10   3-III     GANZEV. 4 -       MIXED 7
wo 26-05-10   2-III     MIXED 4   - SM BRUANG 3
   
do 27-05-10    4-II      MIERLO 5 -       MIXED 8
do 27-05-10    O-II     FAIR PLAY 1 -      MIXED 3
do 27-05-10    HO      MIXED 2 - BRABANTIA 1

Het laatste programma van dit seizoen

Belangrijkste wedstrijd:  MIXED 4 -SM BRUANG 3
Inzet: kampioenschap van de tweede klasse!

Marieke van Berlo en 
Marian Muller zouden 
niet meedoen aan de 
competitie.
Echter er kwamen pro-
blemen, er was een da-
mes tekort, voornamelijk 
door blessures. 
Marieke en Marian deden 
wel mee en met succes.
Ook al is deze lijst nog 
niet definitief , Marieke 
wordt ongetwijfeld de 
beste competitiespeel-
ster van dit seizoen met 
Marian op een gedeelde 
tweede plaats! 
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Topklasse Sp. W G V Pnt + - Tweede kl. Sp. W G V Pnt + -
Con Brio 1 13 13 0 0 26 86 18 Phoenix 3 11 9 0 2 18 58 30
Mixed 1 13 10 1 2 21 72 32 Hanevoet 4 11 8 1 2 17 57 31
Gemert 1 13 10 1 2 21 71 33 Gemert 5 12 7 2 3 16 52 44
Con Brio 2 13 4 1 8 9 44 60 BCAB 3 11 4 2 5 10 44 44
Eindhoven 1 13 2 4 7 8 38 66 SRH 1 11 3 3 5 9 40 48
BBC 1 13 3 1 9 7 35 69 Mierlo 2 11 2 0 9 4 35 53
Con Brio 3 13 2 2 9 6 36 68 Mixed 5 11 2 0 9 4 26 62
BCV 1 13 2 2 9 6 34 70

Derde  kl. Sp. W G V Pnt + -
Hoofklasse Sp. W G V Pnt + - Hanevoet 8 11 11 0 0 22 81 7
Gemert 2 13 7 5 1 19 67 37 Ganzeveer 5 11 9 0 2 18 51 37
Phoenix 1 14 7 3 4 17 61 51 Mixed 6 11 6 2 3 14 46 42
Mixed 2 13 6 4 3 16 57 47 BC ‘85 2 11 4 2 5 10 37 51
Brabantia 1 13 6 2 5 14 54 50 Gemert 7 11 4 1 6 9 41 47
Ganzeveer 1 13 6 1 6 13 51 53 Phoenix 5 11 1 2 8 4 30 58
BBC 2 14 5 3 6 13 54 58 Con Brio 9 12 0 1 11 1 26 70
BCV 2 14 4 3 7 11 50 62
Con Brio 4 13 5 0 8 10 46 58 Derde kl. Sp. W G V Pnt + -
Eindhoven 2 13 2 3 8 7 40 64 BC ‘85 1 11 11 0 0 22 75 13

Hanevoet 7 10 8 1 1 17 59 21
Overg. Kl. Sp. W G V Pnt + - Rijtven 1 10 6 1 3 13 50 30
Fair Play 1 10 7 1 2 15 52 28 Mixed 7 10 4 0 6 8 31 49
Phoenix 2 10 7 0 3 14 50 30 Mierlo 3 11 3 1 7 7 33 55
BBC 3 11 5 1 5 11 41 47 BCAB 6 10 1 1 8 3 21 59
Ganzeveer 2 10 5 0 5 10 37 43 Ganzeveer 4 10 1 0 9 2 19 61
Mixed 3 10 4 1 5 9 37 43
Brabantia 2 10 2 4 4 8 37 43 Vierde kl. Sp. W G V Pnt + -
Gemert 4 11 1 3 7 5 34 54 Sm. Bruang 4 11 11 0 0 22 71 17

Mierlo 6 11 9 0 2 18 63 25
Tweede. Kl. Sp. W G V Pnt + - Gemert 8 11 5 2 4 12 46 42
Mixed 4 11 8 2 1 18 64 24 BC ‘85 3 11 4 2 5 10 43 45
Sm. Bruang 3 10 7 2 1 16 47 33 Ganzeveer 6 12 3 2 7 8 39 57
Phoenix 4 10 3 6 1 12 44 36 Mixed 8 11 1 2 8 4 27 61
Ganzeveer 3 10 4 3 3 11 45 35 Mierlo 5 11 1 2 8 4 23 65
Con Brio 7 11 3 5 3 11 42 46
Gemert 6 10 0 2 8 2 24 56
BBC 6 10 1 0 9 2 22 58

Standenlijst seniorencompetitie

De wedstrijden van  28 en 29 april zijn niet 
in deze standenlijst opgenomen!
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Jeslynn Meinhardt, zit 
in groep 3 op ‘t Otterke. 
Vindt badminton erg 
leuk en gaat ook karten!

Nieuwe jeugdleden!

Wie zijn dit en wat heeft dit te maken met 4, 5 en 6 juni? 

Hallo jongens en meisjes, 
De jeugdcompetitie is 
weer afgelopen en we 
hebben zoals iedereen 
natuurlijk al weet vier 
kampioenen. Op 30 mei 

is de huldiging voor 
deze kampioenen, 
maar daarvan krijgt 
iedereen nog bericht.
De huldigingen zijn 
deze keer niet in Hel-
mond, maar in Bakel. 
Heel belangrijk: de 
week daarop gaan we 
op kamp en ook dit 
jaar is er weer de mo-
gelijkheid op een “op 
te treden” voor een 
groot publiek. Dat kan 
zingen dansen, play-
back, of wat dan ook 
zijn. Uit ervaring we-
ten we dat dit wel 
heel erg leuk is. 
Bedenk iets en geef je 
op!!!. 

Jeugdcommissie

Mededelingen 
kampweekend

Om 16.45 uur ver-
wachten wij iedereen 
met bagage op de 
parkeerplaats bij D’n 
Ekker.
De eerste groepen 
zullen tegen 17.00 
uur vertrekken. 
We zijn weer terug 
op zondag 6 juni 
rond half vijf, weer 
op de parkeerplaats 
bij de sporthal. 

Op vrijdag 14 mei, 
de vrijdag na Hemel-
vaartsdag, is er voor 
de jeugd van BC 
Mixed geen badmin-
ton. 
De hal is, alleen voor 
de senioren,  pas 
open om half negen
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Jeugdcompetitie
Nog een keer de kampioenen!
Alle wedstrijden zijn ge-
speeld, de eindstand is be-
kend, kortom, de jeugd-
competitie 2009 - 2919 is 
afgelopen.
De teams van BC Mixed 
hebben het erg goed ge-
daan, daarom nog een keer 
de foto’s van de kampioe-
nen.
Vier teams kampioen, dat 
is heel veel, vooral als je 
bedenkt dat er maar tien 
klassen zijn en dat er wel 
zestig teams meedoen aan 
de competitie. 
De kampioenen zijn Mixed 
2 uit de C-klasse, Mixed 3 

Foto boven: 
Mixed 2, kampioen in de 
C-klasse. Staand, v.l.n.r.; 
Teambegeleider Roger van 
Lieshout, Evi van Rixtel, 
Inge van Lieshout, Lieke 
Verschuren en teambege-
leider Frank van Riet.
Zittend: Max van Riet en 
Jeroen Lutterman. 

Foto links:
Mixed 9 kampioen in de I-
klasse. Staand, v.l.n.r.; 
Belana Spaan, teambege-
leider Marian Spaan, Jessy 
Leenders, en Iris v d Bo-
gaard.
Zittend: Justin Zwolle en 
Sjoerd van Erp. 
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uit de D-klasse, Mixed 7 uit 
de G-klasse en Mixed 9 uit 
de I-klasse.

Niet iedereen kan kampi-
oen worden, ook niet bij 
Mixed, maar “bijna “ kampi-
oen, dus ‘n tweede plaats 
is ook erg goed.
Op de tweede plaats zijn 
geëindigd Mixed 5 uit de E-
klasse en Mixed 6 uit de F-
klasse. Het meidenteam 
Mixed 5, ook uit de E-klas-
se leverde een knappe 
prestatie door achter Mixed 
4 op de derde plaats te ein-
digen. Ook Mixed 10 ein-
digt op de derde plaats, dat 
is in de pupillen klasse. 
Mixed 8 eindigde in het 
midden van de ranglijst van 
de H-klasse en dat is meer

Foto boven: De eerste kampi-
oen van het seizoen: Mixed 7 
uit de G-klasse. Staand, 
v.l.n.r.: Emma Iven, Tessa 
Spierings, teambegeleider Dik 
Jan Spierings en Merle Briels. 
Zittend: Stan v Rixtel en Daan 
Steegs.
Foto links: 
Mixed 3 uit de D-klasse.
Staand, v.l.n.r.: Gijs Spierings, 
Willem Aarts, Veerle van 
Schaijk, Iris van Leuken en 
Kim Steegs.
Voor de groep: teambegelei-
der Peter van Leuken. 
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dan vooraf verwacht werd.
Mixed 1 was te licht voor 
de A-klasse, maar wist op 
het laatst toch een wed-
strijd te winnen, zodat die 
akelige “0 punten” van de 
ranglijst is verdwenen.
Nul punten is wel het lot 
van het jongste competitie-
team aller tijden, Mixed 11, 
maar zij hebben nog veel 
tijd om groter en sterker te 
worden en hun tijd komt 
nog wel. 

Omdat niet alle klassen 
even groot zijn heeft niet 
iedereen even veel wed-
strijden gespeeld, ook zijn 
er uitvallers geweest, hoe-
wel dat dit in dit seizoen 
best is meegevallen.

Mixed 1 heeft een invalster 
nodig gehad, daar kwam 
Iris van Leuken met zus 
Anniek een damesdubbel 
spelen.
Mixed 2, 3, 4 en 5 hadden 
geen invallers, in Mixed 6 
is Stan van Rixtel een zon-
dag  ingevallen.  Mixed 7 
heeft geen invallers nodig 
gehad, maar daar moet wel 
bij vermeld worden dat 
Tessa Spierings vier keer 
de partijen van de jongens 
heeft overgenomen, de 
helft daarvan heeft ze ge-
wonnen.
In Mixed 10 is Rick v d El-
zen ingevallen en daar is 
het bij gebleven. 

De overige teams

Mixed 1 uit de A-klasse, Staand, v.l.n.r.: Koen Breij-
naerts, Fabian Briels, Tamara Kluytmans en Anniek van 
Leuken

Mixed 4 uit de E-klasse, Staand, v.l.n.r.: Jody v Kraaij, 
Emma Smits, Janneke Iven en teambegeleider Jan van 
Hees. Zittend:  Savanna v Hees, Gonnie van Kessel en 
Lisa v Vijfeijken.
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Mixed 6 uit de F-klasse.
Staand, v.l.n.r.: Ilona Snijders, 
Pleun Lahaije, teambegelei-
der Marcel Lahaije en Bas 
van Lieshout.
Zittend: Kristie v Osch en Bas 
Fransen.

Het pupillenteam Mixed 11. 
v.l.n.r.: Teambegeleider 
René Schepers, Anne 
Slaets, Lieke Schepers, 
Anne v d Laar, Max van 
Wieland, Jadzia Spaan, 
Calvin Bots en Rick v d 
Elzen, teambegeleider Mo-
nika Slaets. 

Mixed 8 uit de H-klasse, met 
staand, v.l.n.r.: Jop Smits, Nol 
Spierings, Marieke Lutter-
man, teambegeleider Tonny  
Snijders en Kristel Snijders.
Zittend: Anke v d Laar. 
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Beste competitiespeler en -speelster seizoen 2009 - 2010

Gem. dub. Da/he dub. Singles Totaalscore
S W % S W % S W % S W %

Iris v Leuken 15 15 100 1 1 100 15 15 100 31 31 100
Kim Steegs 1 1 100 15 14 93,3 15 15 100 31 30 96,8
Emma Iven 11 10 90,9 9 9 100 10 10 100 30 29 96,7
Jessey Leenders 5 5 100 11 10 90,9 14 14 100 30 29 96,7
Merle Briels 7 6 85,7 9 9 100 8 8 100 24 23 95,8
Lieke Verschuren 9 9 100 15 14 93,3 14 13 92,9 38 36 94,7
L. v Duijnhoven 7 5 71,4 11 11 100 6 6 100 24 22 91,7
Evi van Rixtel 11 8 72,7 12 12 100 9 9 100 32 29 90,6
Inge v Lieshout 12 10 83,3 5 4 80,0 9 9 100 26 23 88,5
Inge v Duijnhoven 9 8 88,9 5 5 100 10 8 80,0 24 21 87,5

Willem Aarts 14 14 100 14 13 92,9 14 14 100 42 41 97,6
Daan Steegs 12 12 100 12 10 83,3 12 10 83,3 36 32 88,9
Stan v Rixtel 8 7 87,5 8 8 100 8 6 75,0 24 21 87,5
Sjoerd v Erp 15 14 93,3 15 14 93,3 15 11 73,3 45 39 86,7
Max v Riet 16 14 87,5 16 13 81,3 16 12 75,0 48 39 81,3
Justin Zwolle 15 9 60,0 15 14 93,3 15 11 73,3 45 34 75,6
Gijs Spierings 15 10 66,7 15 14 93,3 15 10 66,7 45 34 75,6
Jeroen Lutterman 16 13 81,3 16 13 81,3 16 9 56,3 48 35 72,9
Bas Fransen 12 7 58,3 12 9 75,0 12 9 75,0 36 25 69,4
Joris Maas 10 7 70,0 10 4 40,0 10 7 70,0 30 18 60,0

Iris van Leuken en Willem Aarts, 
beste competitiespeelster en -
speler van 2009-2010

Iris heeft zelfs een score van 100% 
en dat komt niet vaak voor, Willem 
Aarts verloor een herendubbel tegen 
BCAB, hij won wel 41 van de 42 door 
hem gespeelde partijen.
Tweede bij de dames is Kim Steegs, 
zij verloor een damesdubbel, ook 
tegen BCAB .
Emma Iven en Jessey Leenders zijn 
allebei op de derde plaats geeindigd 
met 29 gewonnen partijen en een 
score van 96,7%.
Bij de jongens eindigde Daan Steegs 
op de tweede plaats, gevolgd door 
Stan van Rixtel. 
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Eindstand HBB jeugdcompetitie seizoen 2009 – 2010 
A-klasse S W G V P + - G-klasse S W G V P + -
BCV ‘73 1 12 9 0 3 18 66 30 Mixed 7 12 12 0 0 24 87 9
Con Brio 2 12 7 3 2 17 59 37 Phoenix 3 12 9 0 3 18 69 27
Con Brio 1 12 6 2 4 14 54 42 BCAB 3 12 9 0 3 18 68 28
Gemert 1 12 3 3 6 9 44 52 Someren 3 12 5 0 7 10 30 66
Mixed 1 12 1 0 11 2 17 79 Con Brio 8 12 4 0 8 8 38 58

Ganzeveer 3 12 3 0 9 6 28 68
C-klasse S W G V P + - Someren 2 12 0 0 12 0 16 80
Mixed 2 16 15 1 0 31 106 22
BCV ‘73 2 16 7 5 4 19 67 61 H-klasse S W G V P + -
Phoenix 1 16 7 3 6 17 74 54 BCV ‘73 3 14 13 0 1 26 86 26
Bakel 1 16 6 1 9 13 56 72 Brabantia 3 14 11 0 3 22 79 33
Con Brio 4 16 0 0 16 0 17 111 Phoenix 4 14 9 1 4 19 73 39

Helden 4 14 8 1 5 17 65 47
D-klasse S W G V P + - Mixed 8 14 5 2 7 12 54 58
Mixed 3 15 15 0 0 30 108 12 BCAB 4 14 4 1 9 9 37 75
BCAB 1 15 11 0 4 22 87 33 Mierlo 2 14 1 2 11 4 33 79
Helden 2 15 10 0 5 20 84 36 Dommelen 3 14 1 1 12 3 21 91
Mierlo 1 15 4 1 10 9 40 80
Con Brio 5 15 4 1 10 9 36 84 I-klasse S W G V P + -
Dommelen 2 15 0 0 15 0 5 115 Mixed 9 15 13 2 0 28 91 29

BCV ‘73 4 15 9 4 2 22 75 45
E-klasse S W G V P + - Gemert 3 15 9 2 4 20 74 46
Con Brio 7 12 12 0 0 24 79 17 Raaijmepp. 2 15 5 1 9 11 53 67
Mixed 5 12 9 0 3 18 70 26 Mierlo 3 15 3 1 11 7 39 81
Mixed 4 12 8 1 3 17 56 40 Bakel 2 15 1 0 14 2 28 92
Gemert 2 12 5 2 5 12 51 45
Dommelen 1 12 4 0 8 8 41 55 P-klasse S W G V P + -
Con Brio 6 12 2 1 9 5 38 58 Mierlo 4 16 13 1 2 27 94 34
Phoenix 2 12 0 0 12 0 1 95 Con Brio 9 16 10 2 4 22 89 39

Mixed 10 16 8 3 5 19 72 56
F-klasse S W G V P + - Phoenix 5 16 5 2 9 12 51 77
Raaijmep.1 12 12 0 0 24 86 10 Mixed 11 16 0 0 16 0 14 114
Mixed 6 12 7 1 4 15 55 41
Helden 3 12 6 2 4 14 52 44 S = aantal gespeelde wedstrijden
Brabantia 2 12 6 1 5 13 46 50 W = aantal gewonnen wedstrijden
Ganzeveer 2 12 4 3 5 11 40 56 G = aantal gelijk gespeelde wedstrijden
Someren 1 12 3 0 9 6 36 60 V = aantal verloren wedstrijden
BCAB 2 12 0 1 11 1 21 75 P = aantal behaalde punten
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Puzzelpagina
Van punt naar punt...

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

Sudoku
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Even lachen

40

Er staan twee Belgen te 
wachten voor een stoplicht. 
Zegt de een tegen de an-
der: “Hé Sjefke, ‘t is groen!” 
Zegt Sjefke: “een kikker?”

Een Belg is op zoek naar 
een Nederlandstalige ver-
sie 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 be-
staat, mag ik er dan één 
hebben?” “Ja hoor” zegt de 
herder, waarop de Belg 
zegt: “167 stuks”. Dat is 
precies goed. De Belg be-
dankt 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?”

Een Belg spijkert zijn nieu-
we vloer. Telkens als hij 
een spijker pakt bekijkt hij 
deze aandachtig en regel-
matig gooit hij ze dan weg. 
Een andere Belg vraagt 
verbaasd wat dat voorstelt. 

Volgens de eerste Belg zit 
bij de meeste spijkers de 
punt beneden en de kop 
boven, maar er zijn ook af-
wijkers bij met de punt naar 
boven. “Wat ben jij een on-
gelooflijke oen, zeg” meent 
de tweede Belg, “die gooi 
je toch niet weg? Die kun je 
bewaren voor het plafond!”

De Belgen gaan hun eer-
ste 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 ge-
stolen”, zegt de ene, “maar 
maak je niet ongerust, ik 
heb het kenteken geno-
teerd”.

Een Belg heeft zijn oor ver-
brand. Hij was aan het strij-

ken toen de telefoon ging.

Een Belg zegt tegen de 
psychiater: “Ik heb gedaan 
wat u zei. Ik ben 2 weken 
op vakantie gegaan en ik 
voel mij kiplekker”. “Dat is 
mooi”, zegt de psychiater, 
“maar wat doet u dan nog 
hier?”. Zegt de Belg: “Ik 
vraag mij nu af wanneer ik 
eieren ga leggen!

Ferry’s vader bekijkt het 
rapport van zijn zoon. Va-
der: “Ik mis de tien.” Ferry: 
“Welke tien?” Vader: “De 
tien voor de moed om dit 
rapport aan mij te laten 
zien!”

Jantje steekt zijn vinger 
omhoog. De meester zegt: 
“Wat is er?”. “Ik moet naar 
de wc, meester”, zegt Jan-
tje. “Wacht maar even”, 
antwoordt de meester. “Jul-
lie krijgen een vraag: waar 
ligt de grootste oceaan? 
Jantje, weet jij het ant-
woord?”. “Ja,” zegt Jantje, 
“onder mijn stoel”.

Onderwijzer: “Miesje, van-
daag gaan we zinnen ma-
ken met persoonlijke voor-
naamwoorden: ik, jij, hij, 
wij, jullie, zij. Bijvoorbeeld 
je vader zegt: ‘Ik ga uit.’, 
wat zegt je moeder dan?” 
Miesje: “Jij blijft thuis!”


