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Zo maar een badmintonnertje van BC Mixed. Een “knappe” foto van Jowan Iven.
Aan dit nummer werkten mee:
Rien van Kessel, Jan Driessens,
Jowan Iven, Inge van Griensven,
Theo de Jong, Marieke van berlo,
Angela van Gelder, Anja Beekmans, Thea Kluytmans,
Paul v d Vegt

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

Colofon

Margo van de Rijt,
Dena van den Berk
Martin Kuijpers

Bestuur BC Mixed

Voorz. Ruud Fransen
Tel.: 0492 461116
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

Leden die zijn gestopt:
(geen mutaties)

Van SL naar NSL:
(geen mutaties)

Ledenbestand
Dames Heren
Jeugd

Jongens Meisjes
27

Totaal

55

82

Senioren

42

55

97

NSL

10

12

22

Totaal:

52

67

27

55

201

Agenda
Zondag 14 maart HBB jeugd kampioenschappen
Vrijdag 5 maart. Minimiks nr 2.
Zaterdag 3 april kaderavond

Voor de complete clubkalender: zie de website (onder
de knop “nieuws - kalender”)
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Van de redactie...
Weer een erg dik clubblad, de nummer 2 van de dertigste jaargang.
Deze keer iets nieuws, het voorstellen van de nieuwe seniorenleden.
Ook deze mensen horen graag bij de vereniging, met andere woorden,
we willen ook wel eens gevraagd worden om een wedstrijdje te spelen.
Misschien, nu iedereen weet wie ze zijn, dat dit iets gemakkelijker zal
gaan.
Helaas geen HBB kampioenschap voor Erik of Stan, wel hebben ze
samen de titel binnengehaald in het onderdeel herendubbel A.
Er is in februari maar weinig competitie gespeeld, dus weinig verslagen
en nog geen nieuwe kampioenen. Dat gebeurt volgende maand wel,
want zondag 7 maart kan het jeugdteam Mixed 2 kampioen worden.
Ook hebben we een paar jubilarissen, Inge van Griensven en Toon
Smits zijn 25 jaar lid van BC Mixed. Ook interviews met jeugdleden en
voor de kleintjes het verslag van carnaval.
Nog meer carnaval, Paul v d Vegt maakte de “vrijgezellenavond van
boer Ties “ mee. Boer Ties is niemand minder dan Maarten Maas, die
dit jaar als boerenbruidspaar bij de carnaval was betrokken.
Het middenstuk gaat over het wedstrijdformulier en kan uit de Minimiks
gehaald worden.
Het volgende nummer van de Minimiks verschijnt op vrijdag 2 april,
daags voor de kaderavond.
Dan verwachten we meer nieuws over het komende jubileum.
Veel leesplezier,
de redactie
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Bestuursmededelingen
Trainingsschema seniorencompetitie.
Groep 1 - 20.45-21.30u Groep 2 - 21.30 - 22.15 u Groep 3 - 22.15 - 23.00 u
Maart		
1 - 2 - 3		
4 - 5 		
6-7-8
April		
6 - 7 - 8		
1 - 2 - 3		
4-5
BADMINTONCLUB
Toelichting
BEEK EN DONK
Eerste groep begint om 20.45 uur, zorg dat je op tijd bent.
In principe is de laatste vrijdag van de maand vrij spelen.
Indien je niet kunt trainen graag even afmelden bij Thea, vóór of op donderdag.
Dat kan per e-mail: thea.kluytmans@planet.nl
Afhankelijk van de opkomst kunnen de twee laatste groepen worden samengevoegd. Dat wordt door de trainer bepaald en dan wordt iedereen verzocht om te
trainen.
Iedereen , die wil trainen, wordt daarom verzocht om ruim voor half tien in de zaal
te zijn. Als er twee groepen worden samengevoegd, zal er één uur worden getraind,
in plaats van de gebruikelijke 45 minuten.

Brabantse Team Kampioenschappen 2010
De kampioenschappen worden gehouden op zondag 30 mei 2010 in
topsporthal ”T-kwadraat” te Tilburg.
Dit seizoen is de NBB Afdeling
Noord-Brabant de gastheer.
De volgende teams zullen vanwege hun positie
in de competitie deelnemen aan deze Brabantse Team Kampioenschappen:
De nummer 4 in de Topklasse en de nummer 1
in de Hoofdklasse!
Het is dus geen vrijblijvende deelname maar
onderdeel geworden van onze competitie, ook
in de toekomst.
De stand van 10 april 2010 bepalend is voor
deelname. Dus de teams die op dat moment 1e
in de Hoofdklasse staan en 4e in de Topklasse
worden geacht aan de BTK deel te nemen.

De titelverdedigers!
Of ze hun titel mogen verdedigen
is nog maar de vraag.

Bron: Website HBB.
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Column

Carlton en Yonex

Er zijn nog al wat geruchten in omloop over de nieuwe sponsorcontracten die
Badminton Nederland ( de nieuwe naam van de NBB) wil sluiten met Yonex. Er
zouden spelers geboycot worden en deelname aan toernooien zou verboden worden, of ze moeten alles zelf gaan betalen. Zelfs Johan Cruijff ging zich er mee
bemoeien in zijn column in de Telegraaf. Hij vond dat men de tijd stil zet bij de NBB
en hij vergeleek dat met de sponsoring bij het betaald voetbal.
Nu is het natuurlijk niet mogelijk om betaald voetbal, met stadions vol publiek, die
daar goed voor betalen, te vergelijken met de badmintoncompetitie, waar het fenomeen, betalend publiek, niet bestaat, hooguit voor bij enkele grote toernooien.
Dus Cruijff weet echt niet waar het om gaat en dat heeft NBB voorzitter Rob Ridder in een open brief goed duidelijk gemaakt.
Waar gaat het allemaal om.
Badminton Nederland heeft sinds ruim een jaar een nieuw bestuur en dat bestuur
heeft vooruitstrevende plannen. Eén daarvan is deelname met een aantal spelers
aan de Olympische spelen van 2012 en vooral 2016. Om dat te bereiken is er een
heel traject nodig van opleidingen en het spelen van toernooien in het buitenland,
met name in Azië want daar valt het meest te leren. Ook in Nederland, o.m. in
Papendal worden er veel faciliteiten geboden.
Dit kost veel, heel veel geld, denk maar eens aan de reis en verblijfkosten van de
spelers die de buitenlandse toernooien gaan bezoeken. Hiervoor wil men met
Yonex een contract afsluiten dat over vele miljoenen gaat, uitgesmeerd over een
langere periode. Op zich geen probleem, maar er bestaat ook nog een Carlton
Carlton heeft een drietal Nederlandse topspelers onder contract, kortom, die leven van Carlton. Dat zijn Dicky Palyama, Eric Pang en onze Helmondse Judith
Meulendijks. Als er landenwedstrijden gespeeld worden moet dat volgens het
Yonex contract, met Yonex materiaal en daar zit het probleem, want dat wil Carlton niet. Hun spelers moeten spelen met Carlton materiaal.
Nu gaat dat alleen om een paar toernooien per jaar, waaraan deze spelers toch
niet meedoen omdat er geen prijzengeld te verdienen valt. Op alle andere toernooien mogen deze spelers gewoon meedoen met hun Carltonrackets, dus wat is
het probleem.
Het probleem is ook niet deze spelers, maar Carlton die over de hoofden van deze
spelers wil voorkomen dat Yonex een dergelijk contract afsluit, want dat is erg
nadelig voor Carlton. Het gaat toch om veel geld in de badmintonwereld.
Er komt dus een rechtszaak, gevoerd door Carlton tegen de NBB. Zou het contract hierdoor niet door gaan dan heeft dat verregaande consequenties voor de
badmintonsport in Nederland. Dan kan bijvoorbeeld het centrum in Papendal vergeten worden, evenals alle opleidingen en uitzendingen naar toernooien.
Het zal nog verder gaan, want vermoedelijk stapt het bondsbestuur dan ook op en
lees verder op pagina 9
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Bestuursmededelingen
Verjaardagen
6-mrt
6-mrt
6-mrt
7-mrt
12-mrt
14-mrt
22-mrt
22-mrt
30-mrt
2-apr
3-apr
5-apr
6-apr
6-apr

vrijdag 5 maart
De inhaal wedstrijd van Mixed 5 tegen Con
Brio 7 in d’n Ekker.

Anke van Dijk
Maria Kuypers
Ellen
Minten
Robert Verbrugge
Jan van de Weijer
Janneke Iven
Martijn van Oeffel
Canto Swinkels
Kristie van Osch
Calvin Bots
Stan van Rixtel
Daan
Steegs
Ellen
Kuhn
Geri
Marinussen

Jeugdcompetitie:

Zondag 7 maart: voor de middag.
Dan spelen Mixed 2, Mixed 6 en Mixed 8
Na de middag: Mixed 3, Mixed 9, Mixed 10 en
Mixed 11.
Ook een dubbel programma op 28 maart.
Eerst Mixed 2, Mixed 4, Mixed 5 en Mixed 10
en om 13.00 uur:
Mixed 1, Mixed 3, Mixed 6 en Mixed 7.

Allemaal van
har te proficiat!

Kampioen Mixed 7 speelt haar laatste wedstrijd,
de ovirige titelkandidaten zijn:
Mixed 2 op 7 maart, Mixed 3 ook op 7 maart,
(als Helden verliest!) Mixed 5 (?), Mixed 9 op 11
april en Mixed 10 op 25 april (?)
De huldigingswedstrijden en prijsuitreiking
aan de jeugdkampioenen zullen plaatsvinden op 30 mei in Sporthal de Beek te Bakel
van 9.30 uur tot 13.00 uur.

De Minimiks, cover in kleur!
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Zo ligt de Minimiks elke
eerste vrijdag van de
maand in de hal, vanaf
2010 met de cover in
kleur, voorzien van naamstickers op een tafel in de
hal zodat iedereen zijn of
haar Minimiks kan meenemen.
De clubbladen blijven drie
weken liggen (soms vier
weken), en de vierde (of
vijfde) week ligt er weer
een nieuwe uitgave.
De niet opgehaalde nummers worden een jaar bewaard in de kast van BC
Mixed en zijn op te vragen bij de redactie.

Januari 2010.

Inge van Griensven 25 jaar lid van BC Mixed.
Ze kwam binnen bij de
jeugd van BC Mixed, begin
1985, ze was toen net negen jaar. Ze kwam terecht
in de groep met de familie
Vereijken, dat waren Danny, Monique, Koen, Tanja
en Marcella. Ook de oudere zus van Inge, Mira, was
toen lid van BC Mixed en
speelde zelfs in de jeugdcompetitie.
Na anderhalf jaar begon
ook Inge met competitie en
haar eerste team was
Mixed 4, dat speelde in de
F-klasse en dat was in het
seizoen 1986 – 1987. In dat
team speelden ook Monique en Koen Vereijken,
Femke v d Kerkhof en Rob
Slaets.

Eind 1992 komt Inge bij de
jeugdcommissie, waar ze
ze jongste groep gaat trainen.

weer terug bij de jeugd, nu
niet als speelster, maar als
jeugdtrainer en begeleider.
In 1994 ging Inge mee als
begeleidster op het kampweekend in de Mortel.

Een nog erg jonge Inge
van Griensven, met haar
prijs, behaald bij haar eerste clubkampioenschappen in 1986
Het eerste succes kwam in
seizoen 1989-1990, toen
ze speelde in Mixed 3 in de
D-klasse. In dat team
speelden ook Noortje v d
Eijnde, Bas Smits, Paul
Saris en Monique Vereijken.
Het volgende kampioenschap kwam in het seizoen
1992 – 1993, toen in de Aklasse, met als enige aanpassing, Egan van Doorn
speelde in de plaats van
Paul Saris. Mixed 1 werd
kampioen in de A-klasse
en ging naar de seinoren.
Binnen het jaar was Inge
MINIMIKS maart 2010

Competitie bij de senioren
was de logische volgende
stap en het oud-jeugdteam
team werd ingedeeld in de
eerste klasse, met succes,
het team werd meteen
kampioen.
Dus promotie naar de overgangsklasse en met bijna
hetzelfde team, Monique
was gestopt en Sandra
Driessens nam die plaats
in, werd weer een kampioenschap bereikt.

1995 Mixed 4, het team
van Inge, wordt kampioen
in de overgangsklasse
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de hoogste klasse van de
HBB. Dat was eerst de
hoofdklasse, maar in 1999
ging men over op de Topklasse.
Ook dit seizoen speelt ze
in Mixed 1, natuurlijk in de
topklasse, maar ook al zit
er een kampioenschap dit
seizoen niet in, Mixed 1
behoort wel bij de top-3
van de HBB teams.
Ze hebben nog een bijzon-

der record te pakken, het
afgelopen seizoen zijn ze
zelfs Brabants kampioen
geworden.
Naast succesvol speelster
heeft Inge zich ook enorm
ingezet voor BC Mixed.
Zoals gezegd, ze begon
als jeugdbegeleidster in
1993, ging ook competitieteams
begeleiden
en
steeds meer evenementen
buiten badminton te orga-

Inge wordt clubkampioen
1n 1997
Weer een promotie en nu
op het hoogste niveau. Het
team, Mixed 2, kreeg er
een heer bij in de persoon
van Roel Manders.
Het team van Inge is ongetwijfeld een van de meest
succesvolle
jeugdteams
geweest dat Mixed ooit
heeft gehad.
Inge speelde vanaf dat seizoen bijna onafgebroken in
Inge behoudt het overzicht!

Inge als teambegeleidster,
In 1999 werd haar team,
Mixed 6 kampioen in de
D-klasse.
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niseren.
In 1999 kwam ze in het bestuur terecht, en werd ze
de secretaresse van BC
Mixed. Dat bleef ze tot de
ledenvergadering
in
2005.
Daar bleef het niet bij, ze
had zitting in verschillende
commissies, waarvan de
jeugdcommissie voor haar
toch de belangrijkste commissie was.
In dat kader ging ze naar
de HBB waar ze kwam bij
in de BCJ, de bondscom

missie jeugdzaken, de
commissie die o.m. de
competitie, de centrale training en de HBB jeugdkampioenschappen
organiseerde.
Inge deed daar voortreffelijk werk en als voorbeeld
daarvan de HBB jeugdkampioenschappen die, in
de tijd dat Inge bij de HBB
was wel degelijk goed georganiseerd waren.
Bij de jeugd was ze intussen opgeklommen tot voorzitter van de jeugdcommissie, een functie die ze
deelde met Geri Marinussen. Intussen is dat een
driemanschap geworden,
want ook Yvonne Lahaije
behoort bij deze groep.
Een uniek trio, want alle
drie de dames zijn meer
dan 25 jaar lid van onze
vereniging.
Dit alles is natuurlijk niet
onopgevallen gebleven en
in 2006 werd ze verkozen
tot vrijwilliger van het jaar.
Haar andere grote prijs
heeft ze het afgelopen
toernooi uitgereikt gekregen, dat was de “Barry van
Heerwaarden” sportiviteitsprijs.
Het werd toch allemaal wat
veel en Inge deed een
stapje terug, ze stopte bij
de HBB, wel begrijpelijk,
maar toch erg jammer.
Gelukkig blijven de contacten tussen Mixed en de
jeugdcommissie van de

HBB,
mede
dank zij Inge,
erg goed en
ook dat is een
van de sterke
punten
van
haar.
Inge heeft in
haar carrière
een enorme
stempel gedrukt op BC
Mixed en lang
niet alles over
haar is geschreven in dit
artikel.
BC Mixed mag
trots zijn op deze leden. Op de feestavond in 2009
Wij wensen Inge proficiat kreeg Inge de “Barry van
met haar jubileum, we wen- Heerwaarden, Sportivisen haar veel badminton- teitsprijs” uitgereikt.
plezier en hopen nog vele
jaren van haar diensten gebruik te mogen maken.
vervolg column van pag 5.
moeten ze weer helemaal vooraan beginnen. Dan gaan
we pas echt veel jaren terug.
Carlton zit daar niet mee, dat is duidelijk. Er gaan geruchten dat: als de NBB een (behoorlijk) bedrag aan
Carlton zou betalen, zou de sponsoring van Yonex wel
gewoon door kunnen gaan. Terecht dat de NBB hier
niet op in gaat.
De drie betreffende spelers doen absoluut niet mee aan
de Olympische spelen, de heren hebben nog nooit aan
de toelatingseisen kunnen voldoen en gezien hun leeftijd zal dat ook niet meer kunnen.
Er moeten nieuwe mensen komen en Yonex is bereid
om hier veel geld in te stoppen, natuurlijk ook in hun
belang, maar als dat niet gebeurt hebben we niets.
Op 10 maart doet de rechter uitspraak,
J.A.M.
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden.
In maart 1985 had BC
Mixed 113 leden, de gemiddelde opkomst bij de
senioren (80 leden) was tegen de 90%
Voor de recreanten (daarmee werden de Niet-competitiespelersbedoeld) was
er een uitwisseling met de
Laarbunders, maar dat was
allen voor heren(?) maar
ook Gemert werd bezocht,
nu werden de dames wel
uitgenodigd. Ook een ontmoeting met de recreanten
van Bakel stond op het programma en er zou een singletoernooitje
georganiseerd worden.
De BAK ( commissie werd
ton met een “K “geschreven) organiseerde voor de
pupillen een zwemmiddag
in het golfslagbad in Oss
en deze voormalige Feestkommissie
bestond uit
Willy Constant. Albert
Maas, Ari Ras, Geert Hendriks en Rien van Kessel,
allemaal beroemde namen
uit een grijs verleden.
De spelersraad (tegenwoordig competitie commissie) trof de voorbereidingen voor de nieuwe
competitie. De spelersraad
bestond uit Wim v d Wildenberg die de verenigings
competitieleider was, uit

Yvonne Lahaije wiens taak
het was om voor de bondskaarten en de classificatie
en de andere leden waren
Dora Polman en Henry
Gruijters.

berg werden derde in het
Herendubbel B. De beker
was voor Bakel.
In de A-klasse gingen zowat alle prijzen met beker
naar dorpsgenoot BC Dot.

Vermeld in die Minimiks:

Ook toen maakten de
Mixed leden verre reizen,
waarvan verslag werd gedaan in de Minimiks. Zo
kwam Willem Jan van Ham
(in het leger) voor een half
halfjaar terecht in de Sinai
woestijn in Egypte.

`Peter en Ellen trouwen
op 29 maart 1985.
Toon Smits, had het, als
gastschrijver over de Engelse taal en met name
over spreekwoorden waarin `Dutch` een hoofdrol
speelt. Dat bleken er nog al
wat te zijn. Zo blijkt een
Dutch clock en koekoeksklok te zijn en Dutch Gold
is klatergoud, aldus Toon
Smits.
De
toernooicommissie,
met Wilma Constant. Chris
v d Hoogenhoff en voorzitter Joop Kerkhof organiseerde weer het jaarlijkse
open toernooi, waarbij BC
Mixed in de C-klasse toch
de wisselbeker in eigen
huis wist te houden, zonder
dat er een dubbel in de prijzen was gevallen.
Iets beter ging het in de Bklasse, waar v d Boogaard
en van Rhijn de tweede
plaats in het damesdubbel
binnenhaalden . Mari Donkers en Wim v d Wilden-
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De humor kwam weer van
Ari Ras in zijn gedachteprikkels, hij had het over
het zware leven van een
baancommissaris bij het
toernooi.
Kokkie maakte Linzen met
romig
oesterzwammen,
wat dat dan ook mag zijn.
Ook Wist u dat had groot
nieuws, :
-dat Jan Driessens door
zijn dochter werd weggestuurd.
-dat de foto die Jan maakte
zo’n flits gaf dat Sandra’s
service mislukte.
Even lachen tot slot;
De vuilniswagen kwam
voorbij, Een vrouw komt
aanrennen en roept: “Ben
ik te laat voor het vuilnis?”
“Nee, spring er maar in!”

Onze nieuwe leden
Bij de jeugd gebeurde dat al langer, met ingang van dit seizoen willen wij ook de
nieuwe seniorenleden in de Minimiks aan u voorstellen.
Deze keer drie nieuwe leden die kozen voor BC Mixed.
Margo van de Rijt, woonachtig in Lieshout, begon ooit met badminton bij
BCAB, vandaar kwam ze terecht bij PT
Wilcox( tegenwoordig is dat BC Eindhoven) en ze eindigde bij de Raap, waarna
ze overging op tennis. Na acht jaar wilde ze toch weer terug naar badminton
en koos voor BC Mixed. Bij PT Wilcox
speelde ze competitie in de overgangsklasse. Naast badminton heeft ze nog
een hobby en dat is motorrijden.

Dena van den Berk en Martin Kuijpers
zijn beginnende badmintonners. Ze wonen
samen in Gemert, maar kwamen bij BC
Mixed doordat “ons mam”, ook bij Mixed ging
spelen. Dena is de dochter van Margo. Voor
Dena is badminton nieuw, Martin heeft enige
ervaring, vooral opgedaan op de camping.
Hij was ooit voetballer, maar kiest nu voor
badminton.
Wij wensen onze nieuwe leden veel succes,
maar vooral veel plezier bij BC Mixed.
Bestuur en redactie.
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Digitaal interview
Aan het einde van elk seizoen maken een aantal
jeugdleden de overstap naar de senioren. Om te
weten hoe het hun vergaat bij de senioren het volgende interview.
10 vragen aan ……………..
Wouter van Haperen; van jeugd naar senioren
1.
Naam, woonplaats.
leeftijd, vriendin, beroep/
studie, hobby’s, favoriete muziek/groepen
Mijn naam is Wouter van
Haperen, 17 jaar, ik woon
in Beek en Donk en ik heb
geen vriendin. Een tijdje
geleden werkte ik nog bij
supermarkt de Jumbo in
Mariahout, maar daar ben
ik mee gestopt omdat ik het
niet meer kon combineren
met mijn opleiding op het
dr.-Knippenbergcollege in
Helmond. Mijn hobby’s zijn
TV kijken, computeren, afspreken met vrienden, bier
drinken, muziek maken
(saxofoon) en natuurlijk
badmintonnen! De muziek
die ik mooi vind is housemuziek en liedjes van nu
(top 40 muziek).
2. Hoe bevalt het bij de
senioren (voor- en nadelen)?
Ik vond het erg leuk toen ik
hoorde dat wij als oudste
jeugd door mochten stromen van de jeugdtraining
naar de seniorentraining.
De trainingen bij de senioren zijn erg leuk en ik leer

er iedere week wat nieuwe
dingen bij. Het is ook een
leuke uitdaging om met oudere mensen met meer ervaring te badmintonnen.
Hierdoor leer je veel, en
het is natuurlijk heel leuk
als je een keer wint van
één van de ouderen!
3. Wat is het grootste
verschil tussen de jeugden de seniorengroep?
Het grootste verschil tussen de jeugd- en seniorengroep is natuurlijk de leeftijd. Bij de jeugd badminton
je tegen jeugd (logisch!)
van je eigen leeftijd, en bij
de senioren tegen ouderen. Ook de tijd van de training is verschillend. Bij de
jeugd trainde ik om 19:30
en bij de senioren om
20:45, of later. Het is namelijk zo dat de seniorentraining is verdeeld in 3
groepen. De eerste groep
traint om 20:45, de tweede
om 21:30 en de laatste om
22:15. Per maand rouleren
de groepen, waardoor je
dus vaak op verschillende
tijden traint.
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Wouter van Haperen
4. Voel je je geaccepteerd: - in de seniorencompetitie, bij Mixed
vanaf 20.30 uur, in de
kantine en bij andere seniorenactiviteiten?
Ik voel me erg geaccepteerd bij Mixed. Er badmintonnen hele gezellige mensen en ik voel me door iedereen erg opgenomen.
Een aantal mensen kende
ik voorheen al, omdat het
vrienden/kennissen
zijn
van mijn ouders… erg
grappig dus! Ook de competitie is erg leuk en ook
daar voel ik me geaccepteerd. Wij zijn als Mixed 1
van de jeugd doorgestroomd naar de senioren.
Dat is erg leuk, want het
‘oude’ jeugdteam is een
erg gezellig team, ook al
staan we bijna onderaan in
de competitie. Na de seni

orentraining duiken we af
en toe de kantine in om een
biertje te drinken. Ook dat
is natuurlijk heel gezellig!
5. Wat vindt je van de
manier waarop Mixed de
overgang van de jeugd
naar de senioren regelt?
De manier waarop Mixed
de overgang regelt vind ik
heel goed. Ze hebben ons
van tevoren ingelicht over
de keuze om naar de senioren te gaan, en we mochten af en toe al met de senioren mee trainen.
6. Wat betekend de vrijdagavond voor jou in
kombinatie met uitgaan?
Ik vind het heel leuk om na
de training nog even op
stap te gaan. Meestal gaan
we met zijn allen nog even
naar ‘Thuis’. Na van tevoren even in de kantine te

hebben gezeten, is het nóg
leuker om daarna iets te
gaan doen. De training (en
achtereenvolgens de kantine) heeft dus alleen maar
zijn voordelen als het gaat
om het uitgaan na de training.
7. Vindt je jezelf/je team
geïntegreerd bent/is bij
de senioren?
Ons team behoort qua niveau niet bepaalt tot één
van de besten, maar qua
gezelligheid behoren wij
zeker aan de top! Ik vind
wel dat we geïntegreerd
zijn bij de senioren; iedereen doet heel aardig, en de
competitie is altijd erg gezellig.
8. Kijk je wel eens naar
het klubblad en op de
website van Mixed?

Natuurlijk kijk ik wel eens
in het clubblad of op de
website van Mixed. Vooral
de moppen in het clubblad
vind ik altijd erg grappig.
En natuurlijk kijk ik ook altijd even naar de tussenstand van de competitie,
ook al staan wij vrijwel onderaan. De website is
vooral handig voor de tijden van de training, die
staan daar namelijk op vermeld.
9. wat zou jij veranderen
bij Mixed als je de baas
was?
Helemaal niets!
10. wat wil je zelf nog
kwijt?
Het enige wat ik kwijt wil, is
dat Mixed een hele leuke
club is om bij te badmintonnen!

BC Con Brio bestaat 50 jaar.
Op 6 september 1960
werd in Helmond, vijf
maanden voor het ontstaan van BC Mixed,
werd in Helmond, BC
Con Brio opgericht. In
het septembernummer
van de Minimiks wilen wij
extra aandacht besteden
aan de oudste vereniging
van de HBB.
Een van de eerste activiteiten van het jubileumjaar was het Miecon-

toernooi, dat in januari
van dit jaar in de Citysporthal werd verspeeld en waaraan ook
en aantal Mixedleden
hebben deelgenomen.
In het gemengddubbel B
wisten Wendy Verbrugge
en Jan de Jong beslag te
leggen op de derde
plaats.
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Onze jubilaris

Digitaal interview
10 vragen aan …………
Toon Smits, 25 jaar jaar lid van BC.
Mixed
1. Naam, woonplaats,
leeftijd, leefsituatie, beroep/school, hobby’s
Toon Smits, Beek en
Donk, 65 jaar, gepensioneerd, voetbal-biljartentafeltennis-badminton.

Enkele jaren in de toernooicommissie gezeten.
5. Wat trekt je het
meest aan bij Mixed?
De ongedwongen sfeer.

2. Hoe ben je met badminton in aanraking gekomen?
Door Willy en Wilma Constant (destijds lid van de
vereniging, red.)
3. Hoe ben je met Mixed
in aanraking gekomen?
Zie antwoordt 2
4. Heb je functie(s) bij
Mixed bekleed, en zo ja
welke?

Toon Smits,

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

8. Lees je het clubblad
en bekijk je de website
wel eens?
Het clubblad lees ik altijd.

7. Hoogtepunt en dieptepunt in de afgelopen
25 jaar
Voor mij is het dieptepunt
ongetwijfeld het overlijden van Jan Coppens.

10. wat wil je zelf nog
kwijt?
Niets aan te te voegen.

9. Wat zou je willen veranderen bij Mixed?
Zo laten als het is.

11 januari 1961 - 11 januari 2011

BC.Mixed 50 jaar
Nog 10 maanden en dan is het zover, dan begint het jubileum jaar van Mixed.
Die 11e valt in 2011 op een dinsdag. Bij de oprichting in 1961 viel de 11e op een
woensdag. Toen vond de eerste vergadering plaats en werd BC.Mixed opgericht.
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Gelezen op het gastenboek:
verzameld door Angela van Gelder.
Rien:
Net gehoord en vond hem
wel leuk;
Haast is een goedmaker
van minuten als je uren
verspeeld hebt.
d’n Arne: Rien, je slaat de
spijker op zijn kop. Ik las m
de eerste keer te vlug want
ik had haast. Maar na een
herlees herken ik er wel
wat in. Ik had laatst haast
een ongeluk omdat een ander haast had. En laatst
had ik haast haast
Anja:
Het was vrijdag maar rustig
in de zaal,zodoende had
Thea te weinig mensen om
training te geven,maar
Thea had een hele goede
oplossing,een klein toernooitje spelen, het was
echt heel leuk je kon zo
tenminste met iemand spelen waar je anders nooit
mee speelt,en ook de recreanten
deden
goed
mee,het was kei leuk Thea
het was goed opgelost,later
in de kantine was het dus
ook maar rustig,maar er
zat wel een hele gezellige
groepje,en het was ook
heel leuk versiert door Betsie en Toon,iedereen nog
fijne dagen,ALAAF
Henny:
Dit keer naar Seoul in Zuid
Korea. Wat een modern

land! En een enorme stad,
meer dan 10 miljoen inwoners, 24 miljoen in de directe omgeving. Druk,
druk maar ook modern. Alles nieuw, inclusief de metro. Wel raar, alles is westers, behalve de mensen.
Het meest rare is toch wel
de status die ze aan sommige zaken ontlenen. De
auto’s hebben hier nog de
plastic bescherm delen,
deze zijn er zelfs opgeplakt! Natuurlijk ook nog
beschermfolie op de dorpels. Maar het is pas echt
als de leveringssticker nog
op je auto zit, dan heb je
pas een nieuwe, ook al is
ie jaren oud. Groeten uit
Korea, Henny
Rien: Hey Henny, dat doet
me aan mijn eerste Mazda
(1300) denken. Toen ik die
na 13 jaar weg deed zaten
de plastic beschermhoezen er ook nog om. Zo hou
je de binnenbekleding wel
nieuw. Zuid Korea, daar
wil ik ook nog een keer
heen. Potverdorie ben je
me voor ;-)
Arne: Ha Henny. Ik houd
altijd mijn hoes om mijn
racket. Blijft de bespanning mooi netjes en ik beschadig de lak niet op mijn
frame. Misschien moeten
we ook maar zakjes om de
shuttle doen?

Mascha in Zweden
(Mora)
Na een week in de middle
of nowhere, ben ik nu in
een plaatsje met een bibliotheek en dus een computer met internet. Overigens
wel lekker rustig hoor,
geen laptop en geen internet. We zijn hier met een
groepje van acht mensen
en een reisbegeleider alle
mogelijke vormen van wintersport aan het beoefenen. En dat is erg leuk...
Gisteren een paar uur op
pad in de hondenslee en ‘s
middags nog een potje
curling. Vanmorgen geschaatst en nu is de rest
van de groep aan het langlaufen. Verder hebben we
nog gesneeuwscootered,
een gps-tocht door de
sneeuw gemaakt, geskied
en gevist op een bevroren
meer. Vandaag is het lekker warm (-4), maar de rest
van de week lag de temperatuur overdag tussen -15
en -20. ‘s Nachts is zelfs 26 gemeten. Wat wel heel
leuk was: in bikini in de hot
tub, buiten onder de sterrenhemel, met -18. Morgen
om 04.00 uur op om terug
te rijden naar het vliegveld
bij Stockholm. Tot volgende week!
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Rondreis
Rondreis Sultanaat
Sultanaat OMAN
OMAN en
en Dubai
Dubai
Een reisverhaal in acht delen
door Rien van Kessel

Na de excursiemorgen
rijden we terug naar het
hotel. Omdat een van
de reisdeelnemers haar
bankpasje in een pinautomaat op het vliegveld is
kwijtgeraakt, gaat zij terug
naar het vliegveld. Daardoor kunnen wij meeliften
naar het centrum en laten
ons afzetten bij een ‘toeristisch’ stand. Op het terras
van een restaurant gaan
we wat eten. Het strand is
nagenoeg leeg, niet echt
vreemd want het is bloedheet. We besluiten na de
lunch langs het strand te
gaan lopen en daarna de
wijk in de gaan waar veel
consulaten staan. Het is
een sjieke wijk met dure
ommuurde
gebouwen.
Door de wirwar van straten komen we toevallig uit
bij een McDonald’s waar
we een drinkstop maken
en even bij de airco kunnen uitpuffen. Als we weer
terug zijn bij het strand
is het inmiddels half 6 en
gaat de zon net onder. De
hitte wordt minder naar gelang de zon verder de zee
inzakt en het is daardoor
heerlijk relaxen. Als het
donker is zoeken we een
leuk restaurantje op in een
winkelcentrum. Ik neem
noodles met groenten en

deel 2

garnalen met een limoenmint sapje. Alcohol is verboden in Oman en hotels
moeten een vergunning
hebben om het op bepaalde tijden te mogen schenken. Samen 4,70 OMR en
dat is zo’n 10 euro. Daarna
met de taxi terug naar het
hotel (3 OMR).

hoef je niet, zoals in Iran,
gesluierd te gaan.
We zijn om 20.00u terug
in ons hotel. Ik wil gaan internetten maar de pc in het
hotel is bezet. Op mijn kamer koffie gezet, geld geordend en bekeken of ik nog
moet wisselen, dagboekje
bijgewerkt, gedoucht, alles

De grootste inkomsten
haalt Oman uit de olie die
in 1950 werd ontdekt. Maar
ook de visserij spekt de
staatskas. Er wordt in Oman
geen belasting betaald, het
onderwijs en ziekenzorg is
gratis. Oman is een veilig
land. Als je gepakt wordt
voor een misdaad kom je
op een zwarte lijst en is de
kans om werk te krijgen nihil. Als vrouwelijke toerist

gereed gemaakt voor het
vertrek morgen en is het
tijd om te internetten, want
ik heb voor negen uur afgesproken. Wat kun je het
toch druk hebben op zo’n
rondreis. De Indiërs die zit
te internetten is nog niet
klaar en ook na een half
uur wil hij nog niet wijken.
Ik besef dat ik op communicatiegebied op deze rond
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reis achterloop. De meeste
deelnemers e-mailen via
hun mobieltje. Ik geeft het
op en ga naar bed, morgen
weer een kans.
Dinsdag 27 oktober
Om half 7 opgestaan en
redelijk geslapen. Tijdens
het ontbijt krijgen we een
briefing van de reisleider.
Het blijkt dat het voor de
reisorganisatie KoningAap
het eerste seizoen is dat zij
Oman in hun programma
hebben en dit is de tweede reis die georganiseerd

tig. Te hard rijden wordt bestraft met een flinke boete
en 24 uur cel. In Oman rijden geen treinen vanwege
het bergachtig karakter en
alleen maar busdiensten
voor de lange afstanden.
De eerste stop vandaag
is bij de Amouage parfum
fabriek. Het moet een legendarisch en exclusief
parfum zijn, laat ik me vertellen. Leuk maar ik heb
het snel gezien, ehhh geroken dus. We rijden weer
verder en het valt me op
dat door al het openbaar

wordt. Voor de reisleiders
is het zijn eerste Omanreis.
Kortom deze reis is erg experimenteel!
We vertrekken vandaag uit
het hotel en gaan naar Sawadi Beach, 260km rijden
met verschillende stops.
Het duurt even voor we de
stad uit zijn want ook hier
kennen ze files. Iedereen
rijdt hier trouwens erg rus-

groen slangen lopen voor
irrigatie. Buiten de palmbomen groeit hier van nature
niets.
We rijden naar Rustag dat
bekend staat om haar dadels (de beste van Oman).
Oman is trouwens de
grootste producent ter wereld van dadels. Het fort
van Rustaq, het Al Hazm
Castle, is gesloten maar

we maken toch een stop.
Forten zie je door heel
Oman, in totaal zijn er zo’n
500. Ze liggen op strategische plaatsen en vormden
vroeger een soort Chinese
muur ter bescherming van
het land. Nu zijn ze bijna
allemaal goed restaureert
en te bezichtigen. Dit fort
is een gigantisch gebouw
waar mooie foto’s te maken
zijn. De gebouwen staan
er allemaal mooi en gerestaureerd bij. Soms een
beetje ‘te’ vind ik. Als we
een beetje door een van
de ingangspoorten van het
fort gluren zien we een militair in Arabisch tenue die
de poorten toch even open
maakt. Zo kunnen we toch
even op de binnenplaats
kijken. De militair laat ons
vol trots de gegraveerde
houten deuren zien die
toegang geven tot het
daadwerkelijk fort. Het ziet
er allemaal erg indrukwekkend uit. Ook de irrigatiekanalen achter het fort.
Ik loop nog wat verder en
denk om het fort heen te
kunnen lopen. Dat kan ook
maar loop dan wel door de
erven van enkele huisjes
die bijna tegen het fort zijn
aangebouwd. De bewoners laten even duidelijk
op Arabische wijze weten
daar niet van gediend te
zijn. Ik loop snel door en
doe alsof ik niets hoor.
We rijden door een ruig
rotsachtig landschap, vaak
ook langs droge rivierbed
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dingen, erg mooi. We bezoeken een warmwaterbron
waar de plaatselijke bevolking zich te goed doet. De
bron ligt in het dorp Nakhal,
gelegen tussen bergen en
een prachtige natuur met
berggeiten. Het is geweldig
om hier even rond te lopen
en foto’s te maken. Maar
ik bedenk me ook dat het
leven hier in dit droog landschap en de extreem hoge
temperatuur in de zomer
erg moeilijk is. Het valt me
op dat verschillende deuren en poorten van staal
zijn en met stalen strippen
zijn versierd.
Verderop stoppen we bij
een fort dat wel te bezichtigen is. Het is een groot gebouw dat ook weer prachtig gerestaureerd is. Niet
alleen het fort is prachtig,
ook de uitzichten over het
land.
Voor we onze lunch gaan
gebruiken rijden we een
wadi in. Een wadi is een
rivierbedekking die vaak
droog staat en meestal

in het groen ligt. Aan de
overkant zien we een klein
dorpje. Ik waag me op de
keien in het beekje en loop
zo een stuk verder. Ook
hier weer volop berggeiten
en een mooi zicht op het
dorpje waar een moeder de
was aan het doen is.
Het is half 2 als we bij onze
lunchplaats aankomen en
het bergengebied achter
ons laten. De chauffeur rijdt
ons bij het restaurant bijna
binnen en bij het uitstappen begrijp waarom. Het
is zo heet dat het pijn doet.
En dan te bedenken dat het
zomers hier 50 graden kan
worden. Nu is het slechts
tegen de 40.
We nemen een typische
Omaanse lunch; rijst met
lamsvlees, rauwkost met
een rosé (pittig) sausje
en een frisdrankje. De
Omaanse koffie is niet te
drinken en heeft meer weg
van afwaswater. Filterkoffie, zoals wij die kennen,
is niet te krijgen in Oman.
Als je koffie besteld is dat

oploskoffie of Omaanse
koffie in een klein kommetje, zonder melk en suiker
en vaak met kardemon of
kruidnagel. Maar verder
zijn er veel buitenlandse
keukens in Oman, dus voor
elk wat wils.
We rijden naar ons hotel;
het Sawadi Beach Resort.
Bij binnenkomst worden
we verwelkomt met een
drankje. De kamers bevinden zich buiten het hoofdgebouw en zijn evenals in
Muscat erg luxe. Ik ga meteen op emailjacht en hier
is het eerste kwartier gratis. Nadat ik een berichtje
naar het thuisfront heb gestuurd en ze lekker heb gemaakt met de temperatuur,
de zee, het strand en het
zwembad, ga ik de omgeving verkennen. Het resort
ligt nagenoeg tegen de zee
met een breed en haast
verlaten strand. Het zeewater is erg aangenaam
van temperatuur. Ik drink
wat met de drie meiden
uit onze groep en neem
een duik in het zwembad.
Tegen half 6 gaan we naar
het strand waar we genieten van de zonsondergang.
Als de zon in de zee is ondergegaan en de maan
haar plaats inneemt, lopen
we in de branding van de
zee zover we kunnen. Het
is donker en half 7 als we
weer terug zijn, tijd om te
douchen.
Wordt vervolgd
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Het wedstrijdformulier
Er is veel gezegd en geschreven over het
wedstrijdformulier van de HBB. Op zich lijkt
het invullen vrij eenvoudig, maar toch kunnen
er problemen ontstaan als iets niet goed is
ingevuld en dat komt vaker voor dan men zou
verwachten. In dit “uitneembare” artikel veel
antwoorden op de vragen hierover.
Het invullen van een wedstrijdformulier zou geen probleem moeten
zijn. Echter de praktijk leert ons dat
het wel eens anders is, er worden
wel eens fouten gemaakt, meer dan
men op het eerste gezicht zou verwachten.
Van de andere kant, “waarom moet ze bij de HBB zoveel weten? Gewoon de naam van het team en de uitslag, dat zou toch voldoende moeten zijn” .
Toch worden deze vragen op het wedstrijdformulier niet
voor niets gesteld, er zit altijd wel een “verhaal” achter.
In deze Minimiks een aantal pagina’s met informatie
over het wedstrijdformulier. Op de middenpagina een
afbeelding van het formulier met een aantal punten. Die
punten zijn weer terug te vinden op de pagina daarvoor
en daarachter.
Voor de rest wat achtergrond informatie, deels uit de
lange geschiedenis van badminton bij de Helmondse
Badminton Bond die intussen al vijftig jaar er voor zorgt
dat er competitie gespeeld kan worden.
Het wedstrijdformulier in deze vorm bestaat al ruim dertig jaar. De grootste aanpassing is van drie naar vier
exemplaren per formulier, het invullen van de aanvangstijd en het omruilen van het dames- en herenenkelspel.
Er is een tijdlang eerst het damesenkel en daarna pas
het herenenkel gespeeld. Ook begon men toen met het
damesdubbel en daarna het herendubbel. Tegenwoordig beginnen de heren. Soms komt men nog oude wedstrijdformulieren tegen, waar eerst het DD en daaronder
het HD staat vermeld.

Elke vereniging moet zorgen voor wedstrijdleiders
die er op hun beurt weer
voor zorgen dat de competitiewedstrijden van die
avond in goede orde verlopen.
Welke vereniging op welke
avond moet aantreden
staat keurig vermeld in het
programmaboekje.
Op de foto: Stan v d
Heijden en Roger van
Lieshout als wedstrijdleiders voor BC Mixed.
Naast het inzetten van de
vrije banen zorgen zij ook
dat, na afloop van de wedstrijden, de wedstrijdformulieren worden gecontroleerd en voorzien van een
handtekening.
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Wie is verantwoordelijk voor het correct
invullen van het wedstrijdformulier?
Verantwoordelijk hiervoor
is het thuisspelend team,
dus het team dat in het
programmaboekje als eerste wordt genoemd.
In principe is de teamleider
verantwoordelijk want hij
zorgt voor het invullen van
het formulier.
Ook de gegevens die door
de tegenstander worden
ingevuld vallen onder de
verantwoording van het

thuisspelend team. Als de
teamleider van de tegenstander bijv. vergeet om de
bondsnummers in te vullen
kan de strafcommissie van
de HBB, het thuisspelend
team daarvoor zelfs een
boete opleggen.
Kijk dus het formulier altijd
even na, voordat dit wordt
ingeleverd bij de wedstrijdleiding.

Wie vult wat in?
De reglementen van de
HBB zeggen hierover (in
paragraaf 5) het volgende:

teamleider van de tegenstander, die het formulier
dan verder invult.

Artikel 23.
b. Het ontvangende team
vult het wedstrijdformulier
in voor zo ver van toepassing op de eigen teamgegevens,
c. Het bezoekende team
overhandigt, op een apart
vel, haar teamopstelling
aan het ontvangende team
waarna de wedstrijdgegevens verder worden ingevuld, al dan niet in het bijzijn van beide teamleiders.

Tegenwoordig wordt vooraf al bepaald, wie bij de
enkelspelen tegen wie
speelt, omdat door de opgave van speelsterkte bekend is wie de eerste heer
of dame is. Voorheen was
dat niet het geval en kon
de tegenstander bepalen,
wie de tegenstanders van
hun spelers worden. Dat
kan een voordeel zijn.
Vooral een iets zwakker
team kan zijn sterkste heer
tegen de zwakste heer van
de tegenstander inzetten,
waardoor er een theoretische kans is dat allebei de
teams een single winnen.
Dit zou de eindstand kunnen beinvloeden.

In de praktijk gebeurt dat
echter maar zelden.
De teamleider (of iemand
van het team) vult het formulier in met de gegevens
van het eigen team en
geeft het formulier aan de
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Ook de wedstrijdleiding
behoort het wedstrijdformulier goed na te
kijken, voordat er een
handtekening wordt gezet.

Artikel 23 a).

Het wedstrijdformulier
dient duidelijk en volledig te worden ingevuld.
(In blokletters metvoorletter, naam en bondsnummer van de speler.
v/i voor vastspeler of invaller, de naam van beide teams en het wedstrijdnummer).
Het is niet de bedoeling
dat alleen de voornamen
van de spelers worden ingevuld. Dat komt wel eens
voor op de formulieren
van de jeugdcompetitie.
Helaas komt het ook regelmatig voor dat het derde en/of vierde formulier
bijna niet te lezen is. Zorg
dus voor een harde ondergrond bij het invullen.

Het invullen van het wedstrijdformulier (de regeltjes).
Wat wordt waar ingevuld.
1.

Het wedstrijdnummer. (alleen senioren)
Het wedstrijdnummer is te vinden in het programmaboekje.

2.

De aanvangstijd,
Bedoeld wordt de aanvangstijd van de eerste partij van de
avond.

3.

De klasse en afdeling van het team.
Bij afdeling wordt een nummer ingevuld, alleen bij de 		
senioren en alleen als de klasse uit meer dan een afdeling
bestaat. Ook moet de datum van de dag waarop de 		
wedstrijd wordt gespeeld ingevuld worden.

4.

De naam van het thuisspelend team.
Dit is het team dat als eerste wordt genoemd in het 		
programmaboekje.

5.

Onderdeel
Niet om in te vullen, maar achter deze kolom worden de 		
namen van de spelers ingevuld. De kolom geeft de volgorde
van de te spelen partijen aan.

6.

De naam van het uitspelend team.

7.

Namen
In deze kolom worden achter het juiste onderdeel, de namen
van de spelers van het thuisspelend team ingevuld.

8.

Vast of invaller.
In deze kolom wordt een “v” ingevuld als de betreffende
speler een vastspeler is ( de naam van de speler staat in het
programmaboekje vermeld), of een “i” als de betreffende
speler een invaller is. (dus de plaats van iemand anders 		
overneemt).

9.

Het bondsnummer
Staat op de bondskaart, uitgegeven door de H.B.B.
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10.

Namen.
De namen van de spelers van het “uit”spelend team.

11.

Vastspeler/invaller van het “uit”spelend team.
( zie punt 8)

12.

Bondsnummers
Van de spelers van het ‘uit”spelend team.

13.

De uitlag van de eerste set van de betreffende partij.

14.

De uitlag van de tweede set van de betreffende partij.

15.
De uitlag van een eventuele derde set van de partij.
		
16.
Het resultaat van de partij:
1-0 bij winst voor het thuisspelend team of 0-1 bij winst van het
uitspelend team.
17.

De optelling van deze resultaten,
dat moet samen altijd “8“ zijn.

18.
De naam en handtekening van de teamleider van het
		
thuisspelend team.
19.
De naam en handtekening van de teamleider van het
		
uitspelend team.
20.

Opmerkingen van wedstrijd- of teamleiders.

21.

Naam, vereniging, bondsnummer en naam van de 		
wedstrijdleider
van de avond, aan wie dit formulier (ingevuld en ondertekend)
wordt ingeleverd.
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Invullen aanvangstijd.
Tegenwoordig is een competitiewedstrijd bij de senioren rond elf uur wel afgelopen, zeker met de nieuwe
spelregels. In het verleden
was dat wel eens anders.
In de jaren ’70 – ’80 was
het heel normaal dat iemand rond half een ’s
nachts nog met zijn single
bezig was, in verder een
bijna lege sporthal. Later
vond men dat toch niet nodig en om twaalf uur gingen
de lampen uit. Toen kwam
het fenomeen inhaalpartijen. Elke partij die nog niet
uitgespeeld was moest
worden ingehaald maar
daar had men vaak geen
zin in. Ook al had men twee
en een halve set gespeeld,
de partij moest in zijn geheel worden overgespeeld,
maar men moest wel voor
die ene partij naar de sporthal komen.
Een van de oorzaken was
omdat men te laat begon
met de eerste partij en vaak
waren het de hogere teams
die maar niet wilden beginnen. Ook het weigeren van

de extrabaan, gewoon omdat het niet uitkwam voor
de spelers, is een van de
oorzaken.
Rond de jaren ’90 kwam
op het wedstrijdformulier
te staan: Invullen: aanvangstijd wedstrijd.
Het behoort te worden gecontroleerd door de wedstrijdleiding. Zolang men
maar op tijd klaar is ( tegenwoordig is dat elf uur!)
is er niets aan de hand, is
men niet op tijd klaar en
het blijkt dat men te laat is
begonnen, kan de strafcommissie hier een boete
voor uitdelen en dat gebeurt ook wel eens.
Tegenwoordig is dat veel
minder van toepassing,
omdat met het rallypointsysteem de partijen niet zo
lang meer duren, ook de
verschillen in tijdsduur van
de partijen zijn veel minder
geworden. Het invullen van
de aanvangstijd is daarom
minder belangrijk geworden, hoewel het wel moet

gebeuren.
Een kort onderzoek op de
wedstrijdformulieren van
BC Mixed leert ons het volgende:.
Lang niet altijd wordt er
een begintijd ingevuld, in
de meeste gevallen was
het Mixedteam het uitspelend team en hoeft dus de
tijd niet in te vullen, daarvoor is het thuisspelend
team verantwoordelijk. In
bijna alle gevallen vult men
20.00 uur in, dat is ook de
aanvangstijd die in het
competitieboekje staat en
het is onwaarschijnlijk dat
men dan ook werkelijk begint.
Een enkele keer staat er
20.15, nooit later en daarmee is men binnen de regels gebleven.
De bedoeling is dat het
tijdstip, waarop de eerste
partij begint, wordt ingevuld op het wedstrijdformulier en niet zonder meer
20.00 uur invullen, terwijl
iedereen nog met de warming-up bezig is.

Ook bij BC Mixed hebben we de wedstrijdformulieren nodig, enerzijds voor
de verslaggeving in de Laarbeeker en Minimiks en anderzijds voor het
bijhouden van de persoonlijk score van de competitiespelers en -speelsters
van BC Mixed.
Het is daarom wel van belang dat het formulier ook leesbaar is en dan niet
alleen de eerste exemplaren, maar ook het blauwe en rode deel.
Graag de formulieren Inleveren bij Jan Driessens, op de vrijdagavond of
(zondagcompetitie jeugd) op Lijsterlaan 57
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De handtekenning van de teamleider.
Teken nooit een wedstrijdformulier voordat de
wedstrijd is afgelopen, alles is ingevuld en er
geen meningsverschillen zijn tussen de beide
teams.
Als de handtekening is gezet, mag er niets meer worden
veranderd en mogen er ook geen aantekeningen meer
worden geplaatst op de ruimte onder “Opmerkingen”
(20)
Het is wel eens voorgevallen dat de tegenstander toch
een aanmerking heeft opgeschreven, nadat de uitspelende teamleider zijn handtekening had gezet. Dat kan
consequenties hebben.

Artikel 24:

Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen
op het wedstrijdformulier,
de ingevulde opstellingen
worden als bindend beschouwd.
Ingeval van een foutieve
invulling, of wijziging naar
aanleiding van een vergissing of blessure zal een
correctie alleen door de
wedstrijdleiding
mogen
worden aangebracht waarna deze altijd melding hiervan zal maken op de daarvoor bestemde ruimte op
het wedstrijdformulier.
In het hoofdstuk

SANCTIES:
De stand 27 - 28 is
mogelijk geworden met
de invoering van de
nieuwe spelregels.
De eindstand van de
set wordt dient meteen
ingevuld op het wedstrijdformulier...
Opmerking:
Voor de bekercompetitie worden andere wedstrijdformulieren gebruikt dan bij de reguliere competitie. De formulieren voor de bekercomptitie worden
uitgedeeld tijdens de bekerwedstrijden

Wilt u meer weten over de reglementen van
de HBB competitie, in het rek op de
materialenwagen, achter het prikbord is alle
informatie te vinden.
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Een lid (vereniging red.)
kan bestraft worden met
een boete van ten hoogste
€ 25,-- indien niet voldaan
wordt aan de voorschriften
in de artikelen die betrekking hebben op.
e) het gestelde aangaande
het invullen van het wedstrijdformulier.
Indien een formulier niet
correct is ingevuld kan de
HBB daarvoor een sanctie
opleggen aan BC Mixed.
Indien dit nalatigheid betreft van het team kan dit
door BC Mixed doorberekend worden aan de betreffende teamleden.

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

Over shuttles....

Echte veren shuttles zijn
gemaakt van ganzenveren of eendenveren (mindere kwaliteit).
In eerste instantie worden
de veren gesorteerd
(links - rechts) en geknipt.
De shuttle bestaat uit een
kurken dop overtrokken
met leder. In de kurken
dop zitten 16 veertjes
welke ten opzichte van
elkaar bevestigd zijn met
een of twee geknoopte
koordjes. De aanmaak
van deze shuttles is volledig met de hand. Plastiek shuttles zijn gemaakt
uit een kurken dop met
leer overtrokken. In deze
dop zit een plastic verengedeelte uit één stuk.

tekst: Theo de Jong

Shuttles feiten ,snelheden, gewicht.

U hebt het zich wel al eens afgevraagd hoe snel een
shuttle nog echt wel ging vanaf het moment dat hij vertrok vanaf het racket. Bij tennis spreken ze steeds over
de ‘verschrikkelijke’ snelheid waarmee de bal over het
veld zoeft.
Tijdens de Swiss Open van verleden jaar zijn er tests
gedaan waaraan zelfs speciaal fotomateriaal te pas
kwam dat maar liefst 2.000 beelden per seconde maakte. Om een idee te geven hoe snel het er in badminton
aan toe gaat hebben we hier telkens de top 3 van de
snelst geslagen shuttles van spelers tijdens het toernooi
even op een rijtje gezet:
Dames Speelster
Afstand m/s
km/u
1.
H. Kirkegaard
1m26
93,7
337,2
2.
P. Hong Yan
1m175 87,4
314,5
3.
S. Yamada
1m14
84,8
305,1
Heren
1.
2.
3.

Speler 		
J. Laugesen
Y. Nakanishi
L. Tsunfn Seng

Er bestaan er ook verschillende snelheden
in plastic shuttles. Deze worden meestal
aangeduid door middel van een gekleurde
band op de dop. Volgende tabel geeft een
overzicht van de kleuren die gebruikt worden (Yonex Mavis):

Afstand
1m36
1m30
1m24

Temp
19 - 29 °C
11 - 21 °C
< 14 °C

m/s
101,1
96,7
92,2

Snelheid
traag
middel
snel

km/u
364,0
348,0
331,9
Kleur
groen
blauw
rood
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Seniorencompetitie
Topklasse, Mixed 1.

BCV 1 was afgelopen
maand, de enige tegenstander van Mixed 1 en het
werd een gemakkelijke 7-1
overwinning. Mixed 1 staat
nu op de tweede plaats van
de ranglijst, met evenveel
punten (en wedstrijden) als
Gemert, maar het aantal
gewonnen sets is bij Mixed
1 iets gunstiger. Con Brio
heeft drie punten meer en
zal haar titel hoogstwaarschijnlijk wel prolongeren.
Wel moeten alle teams nog
vijf wedstrijden spelen, er
kan nog van alles gebeuren.
Er is een fout geslopen in
de tekst over de hoofdklasse in de vorige Minimiks.
Daarin staat o.m, dat Mixed
2 verloren heeft van Brabantia. Dat is niet juist,
want Mixed won met 5-3
van Brabantia.
In februari won Mixed 2
met 6-2 van Phoenix, maar
liet daarna een puntje liggen bij het onderaanstaande Eindhoven 2. Ruud van
Kilsdonk was verhinderd,
dus spelen met twee heren.
Het eerste gemengddubbe, gespeeld door Maridy
Daems en Harrie v d Vegt
werd gewonnen, maar in
het andere gemengddub-
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bel moest Roger van Lieshout opgeven met een behoorlijke rugblessure.
Gelukkig kon Ton Slaets
opgetrommeld worden, die
is herstellende van een behoorlijke blessure en nog
lang niet op zijn oude niveau, maar er kon tenminste gespeeld worden.
Het dames- en herendubbel ging naar Eindhoven
zodat Mixed tegen een 3-1
achterstand aan keek. Marian Muller, Maridy Daems
en Harrie v d Vegt wisten
hun single te winnen, waardoor de schade beperkt
bleef tot een gelijk spel.
Op 24 maart staat de wedstrijd Mixed 2 – Gemert 2
op het programma, met als
inzet, het kampioenschap
van de hoofdklasse.
Mixed 3 in de overgangsklasse mist de aansluiting
met de top, want evenals
Mixed 2 speelden zij 4-4
tegen de hekkensluiter van
de afdeling: Gemert 4. In
deze klasse zullen Fair
Play 1 en Phoenix 2 onderling wel uitmaken wie zich
kampioen mag noemen,
Mixed zakt af naar de middenmoot.
Toch was het begin goed,
na de dubbels was het al 31, helaas wist alleen Lauri
haar single te winnen,
waardoor de stand op 4-4
bleef steken.
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Tweede klasse.

Op de huidige standenlijst
is Mixed 4 nog koploper
van de tweede klasse, met
evenveel punten dan Smashing Bruang, maar die
hebben een wedstrijd minder gespeeld. Ook Mixed 4
speelde gelijk en dat was
tegen middenmoter Phoenix 2.
Als Mixed vier de komende
wedstrijden blijft winnen
dan wordt op 26 mei uitgemaakt wie er kampioen
wordt. Mixed 4 speelt dan
tegen Smashing Bruang.
Mixed 5 wist niet te winnen
van SRH, het werd zelfs
een 7-1 nederlaag, terwijl
SRH toch maar twee plaatsen boven Mixed 5 staat.
Derde klasse.
Mixed 6 mocht op bezoek
bij Phoenix 5 en wist daar
een 5-3 zege te behalen,
op zich niet zo’n probleem,
want dat team deelt de
laatste plaats met Con
Brio. Mixed 6 kan nog een
plaats op de ranglijst klimmen als er op 21 april gewonnen wordt van BC’85
2, want dat team staat, met
evenveel punten, net boven Mixed 6.
Mixed 7 moest haar meerdere erkennen in Rijtven 1,
het team uit Overloon bleef
met 6-2 de baas over
Mixed 7. Dora Polman en
Gert Lahaije wonnen hun

gemengddubbel,
maar
Mixed moest wachten tot
zowat de laatste partij, toen
Peter van Leuken zijn single wist te winnen.

Helaas kon zijn titel als
HBB kampioen niet prolongeren, maar won, met
Stan v d Heijden, wel de
titel bij het herendubbel.
Jan de Jong wist beslag
te leggen op de tweede
plaats in de B-klasse

HBB kampioenschap
zondag 28 februari

Vierde klasse
Mixed 8 is terecht gekomen
op de laatste plaats van de
ranglijst. Het team verloor
kansloos met 8-0 van koploper Smashing Bruang 4,
een team dat in de tweede
klasse geen slecht figuur
zou slaan. Mierlo 5 wist,
geheel onverwachts een
gelijkspel weg te halen bij
de Ganzeveer waardoor ze
Mixed 8 zijn gepasseerd
op de ranglijst

Stan v d Heijden
en Erik Pennings
kampioen HDA

Het herendubbel van
Mixed 7
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Beste competitiespeler en -speelster seizoen 2009 - 2010
Marieke v Berlo
Marian Muller
Ellen Kuhn
Yvonne Lahaije
Inge v Griensven
Claudia Krone
Anja Beekmans
Maridy Daems
Noortje vd Eijnde
Angela v Gelder

Gem. dub.
S
W
%
4 3
75
4 4 100
6 5 83,3
8 7 87,5
9 5 55,6
4 2
50
5 3
60
7 2 28,6
3 2 66,7
6 3
50

Da/he dub.
Singles
S W %
S W %
4 4
100 4 4 100
5 4
80
2 2 100
8 7 87,5 8 7 87,5
8 6
75
8 5 62,5
9 7 77,8 8 7 87,5
4 3
75,
6 4 66,7
3 1 33,3 4 3
75
6 3
50 10 7
70
1 0
0,0
2 1
50
6 1 16,6 8 4
50

Jan de Jong
Remy Wieland
René Schepers
Jowan Iven
Ruud v Kilsdonk
Erik Pennings
Geert v d Eijnde
Arne v d Wijdeven
Stan vd Heijden
Peter v Leuken

3
6
8
6
8
6
6
3
4
1

4
6
8
4
5
1
5
7
9
7

3
6
6
3
6
5
3
1
1
1

100
100
75
50
75
83,3
50
33,3
25
100

3
4
6
4
5
1
5
5
7
4

75
66,6
75,0
100
100
100
100
71,4
77,7
57,1

De “backhand-training!”
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7
1
3
6
6
6
1
4
9
8

7
1
3
5
3
3
0
3
6
5

100
100
100
83,3
50
50
0,0
75
66,7
62,5

Totaalscore
S
W %
12 11 91,7
11 10 90,9
22 19 86,4
24 18 75,0
26 19 73,1
14 9
64,3
12 7
58,3
23 12 52,2
6
3
50
20 8
40
14
13
19
16
19
13
12
14
22
16

13
11
15
12
14
9
8
9
14
10

92,9
84,6
78,9
75,0
73,7
69,2
66,7
64,3
63,6
62,5

Mixed 8: een team van uitersten.
dat alleen maar uit meisjes
bestond. Ilke en Saskia
namen in deze competitie
de partijen van de jongens
voor hun rekening.
De seniorencompetitie is
toch wel iets anders, ook
al winnen ze regelmatig
hun partij, er wordt ook
nog al eens verloren.
Mixed 8 heeft overigens
pas een keer gewonnen
en staat met drie punten
op de voorlaatste plaats.

Op de rug gezien, Toon Slaets (l) en Toon
Boetzkes, het herendubbel van Mixed 8.
Vierdeklasser Mixed 8 is
toch een bijzonder team.
Het is een team met de
oudste en de jongste competitiespelers
van
BC
Mixed. Saskia v d Dungen
(3-5-1992) was net 17 toen
ze begon in de seniorencompetitie. De andere debutante, Ilke van Oirschot
(8-11-1991) was ook 17
toen ze in Mixed 8 begon,
maar intussen zijn beide
dames 18 jaar.
Ze komen uit de jeugdcompetitie, in het seizoen 2008
– 2009 speelden ze in het

jeugdteam Mixed 6, uitkomend in de E-klasse, het
team van Jan van Hees,

De 18 jarige Saskia v d
Dungen
Tussenstand na acht wedstrijden:
6

Ganzeveer 6

8

2

2 4

6

27

37

7

Mierlo 5

8

1

2 5

4

21

43

8

Mixed 8

8

1

1 6

3

19

45
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Van de jongste naar de
oudste competitiespeler
en dat verschil is vijftig
jaar. Toon Slaets is met
zijn 68 jaren de oudste
competitiespeler van BC
Mixed. Zijn vaste heren
dubbelpartner Toon Boetzkes is net zestig jaar geworden.
De andere spelers van het
team zijn Anita de Jong en
Theo Mouris, zij zitten, wat
leeftijd betreft tussen de
beide uitersten in.
Het team heeft nog één
zware tegenstander tegoed, dat is Mierlo 6, met
Smashing Bruang, een
van de titelkandidaten.
Daarna volgen nog drie
partijen waar punten gepakt kunnen worden en
daarbij horen ook Ganzeveer 6 en Mierlo 5. De het
team kan dus nog en
plaatsje klimmen op de
ranglijst.
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Standenlijst seniorencompetitie per 28 febr. 2010
Topklasse
Con Brio 1
Mixed 1
Gemert 1
Con Brio 2
BCV 1
Eindhoven 1
Con Brio 3
BBC 1

S
9
9
9
9
9
9
9
9

W
9
7
7
4
2
1
1
1

G
0
1
1
0
1
3
1
1

V Pnt
0 18
1 15
1 15
5
8
6
5
5
5
7
3
7
3

Hoofdkl.
Mixed 2
Gemert 2
Brabantia 1
Phoenix 1
BBC 2
Con Brio 4
BCV 2
Ganzeveer 1
Eindhoven 2

S
10
9
10
10
10
9
10
10
10

W
6
5
5
4
4
4
3
3
1

G
3
3
2
3
2
0
2
1
2

V Pnt
1 15
1 13
3 12
3 11
4 10
5
8
5
8
6
7
7
4

Overgangskl.
Fair Play 1
Phoenix 2
Ganzeveer 2
Brabantia 2
Mixed 3
BBC 3
Gemert 4

S
8
7
8
7
8
8
8

W
5
5
4
2
3
3
1

G
1
0
0
3
1
1
2

V Pnt
2 11
2 10
4
8
2
7
4
7
4
7
5
4

Tweede kl.
Mixed 4
Sm.Bruang 3
Ganzeveer 3
Phoenix 4
Con Brio 7

S
8
7
8
8
8

W
5
5
3
2
2

G
2
2
3
5
4

V Pnt
1 12
0 12
2
9
1
9
2
8

Tweede kl.
Phoenix 3
Hanevoet 4
BCAB 3
Gemert 5
SRH 1
Mierlo 2
Mixed 5

S
8
8
7
8
7
8
8

W
8
5
4
4
2
1
1

G
0
1
1
1
1
0
0

V
0
2
2
3
4
7
7

Pnt
16
11
9
9
5
2
2

Derde kl.
Hanevoet 8
Ganzeveer 5
BC ‘85 2
Mixed 6
Gemert 7
Phoenix 5
Con Brio 9

S
9
9
8
8
9
8
9

W
9
8
4
4
3
0
0

G
0
0
1
1
0
1
1

V
0
1
3
3
6
7
8

Pnt
18
16
9
9
6
1
1

Derde kl.
BC ‘85 1
Hanevoet 7
Rijtven 1
Mixed 7
Mierlo 3
Ganzeveer 4
BCAB 6

S
8
8
7
8
8
8
7

W
8
7
5
4
1
1
0

G
0
0
0
0
1
0
1

V
0
1
2
4
6
7
6

Pnt
16
14
10
8
3
2
1

Vierde kl.
Sm.Bruang 4
Mierlo 6
Gemert 8
BC ‘85 3
Ganzeveer 6
Mierlo 5
Mixed 8

S
7
8
8
7
8
8
8

W
7
7
3
3
2
1
1

G
0
0
1
0
2
2
1

V
0
1
4
4
4
5
6

Pnt
14
14
7
6
6
4
3

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.
Ga zelf maar een kijkje nemen;
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Vrijgezellenfeest Boerenpaar
Tekst: Paul v d Vegt
Alsvorens dit verslag te lezen, wil ik u er op wijzen
dat er in het verslag vakjargon voor kan komen zoals:
Pirouettes, spagaten, piqué en comazuipen
Het lijkt als de dag van gister, het is toch echt al weer
ruim een maand geleden.
Het vrijgezellen feest van
onze Ties.
Op zaterdag 23 januari
moesten we ons om 8 uur
melden in cafe d’n Donkie.
Na ons gemeld te hebben
kregen wij een dik pak cosumptiebonnen.
Toen iedereen van mixed?
(Ruud, Ton, Deany, Harrie,
Gert en Paul) gearriveerd
was werd het eerste rondje
van de cosumptiebonnen
genuttigd. Na vier rondjes
bleek het dikke pak cosumptiebonnen echter al
verdwenen te zijn.
Tjah ook een manier om je
bonnen van karton te maken..
Toen boer Ties om half 9
aankwam achter op de
trekker hadden we er ook
al de nodige pilsjes achter
onze kiezen. Eenmaal weer
binnen werd boer Ties de
opdracht van de avond duidelijk gemaakt. Ten eerste
moest hij een schitterend
gedicht schrijven voor zijn
skonne boerinneke. Hierbij
mocht natuurlijk wel hulp
van de andere aanwezige

boeren gevraagd worden,
wat onze Ties echter niet
wist is dat wij van te voren
waren ingelicht een zo belachelijk mogelijk gedicht
te schrijven. Zijn tweede
opdracht was een dans
voor zijn aanstaande. Eenmaal in een schitterend
passend roze balerina
pakje gehesen te zijn,
kwam Ties helemaal los.
De pirouettes en spagaten
volgende elkaar in snel
tempo op. Helaas voor
onze Ties was de kuur
snel afgelopen, maar een
ding was duidelijk, hij had
er zin in vanavond! De derde en laatste opdracht was
om een aantal nutteloze
zakjes onderweg naar de
andere kroegen te verkopen. Hierbij kwamen de
handelskills van onze Ties
goed van pas. Ze kosten
eigenlijk een euro, maar
da zei onze Ties niet. Nee
ze kosten 1,50 maar als je
er drie kocht, hoefde je
“slechts” 3 euro te betalen.
Deze aanpak bleek goed
te werken want we waren
het Piet van Thielplein nog
niet af, of Ties was al helemaal los! Dit komt mede
dankzij de grandioze tip
van boer Harrie.. ik citeer:
“Ties, je moet ook daar bij
het restaurant langsgaan”,
Ton kijkt Harrie vragend
aan, “Welk restaurant be-
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doel je?”, “Ja daar bij de
Chinees” , Ton bijna huilend van het lachen “Mijn
god, daar zit al zeker 8 jaar
geen chinees meer! JONGE!”, Harrie “Oh”.
Even later bij het Huukske
aangekomen wordt onze
Ties weer aan het werk gezet. Boetseer je toekomstige vrouw in adamskostuum. Hiervoor had onze
Ties drie pakjes klei ter beschikking. De eerste tweepakjes werden al snel tot
twee schitterend ronde
vrouwlijke vormen gekneed.
Nadat hij een schitterend
schaap had geboetseerd
was het tijd voor een extra
repetitie van de dans. Als
snel bleek hij wat te hebben bijgeleerd, want naast
de standaard pirouttes en
spagaten bleek de piqué
ook schitterend in de kuur
te passen.
Ook aan deze kuur kwam
een eind, tijd voor onze
Ties om zijn dorst te lessen met enkele pilsjes.
Hierna werd koersgezet
richting de tapperij, Achter
in de zaal bleken de boerinnekes al aanwezig te
zijn en in smacht te wachten op de boeren. Helaas
bleek en voor de jongere
boeren van Mixed geen
jonge boerinnekes rond te
lopen.
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Een fikse tegenvaller! Gelukkig was het bier hier
gratis en werd het al snel
zeer gezellig. Nadat we de
serveersters wegwijs hadden gemaakt naar onze
tafel bleven de glazen niet
leeg op tafel staan.
Ook hier was het een druk
programma, boer Ties en
zijn aanstaande Hella
moesten gaan vissen. Het
nut is me hiervan is me nog
steeds niet duidelijk, maar
onze Ties had verloren van
Hella. Daarna werd de
boerenkar opgespannen.
Met bekende als rechter
paard en linkerpaard, rechter- en linkervoorwiel, d’n
ruiter, het boerenpaar(van
vorig jaar) en ten slotte het
rechter en het linkerachterwiel. Toen eenmaal iedereen had plaatsgenomen
werd er een verhaal verteld. Telkens als jou karakter genoemd werd moest je
gaan staan. Deed je dit niet
dan moest je een shotje
achteroverslaan,
geserveerd door onze schitterende balerina, Ties. Toen
het verhaal eenmaal opgang was en de nodige
shotjes burgemeester waren gemaakt, begonnen
we het rechterachterwiel af
te leiden. We boden hem
een pilsje aan, welke hij
dorstig achterover sloeg.
Hierbij niet op het verhaal
lettend en vergat op te
staan. Dus gelijk er een
shotje achteraan. Dit bleek
het begin van het einde.

34

Nadat het verhaal was afgelopen, was het de beurt
aan Hella haar gedicht voor
te dragen. Dit bleek een
groot succes, een schitterend gedicht waar zelfs
een Hugo Claus zich niet
voor hoeft te schamen.
Hierna onze Ties, de candle light muziek was al opgezet en het wachten was
op de zachte dromerige
klanken van onze Ties.
Niets bleek minder waar te
zijn, de ene na de andere
vunzige opmerkingen vlogen door de zaal heen.
Blijkbaar hadden de overige boeren goed hun werk
gedaan! Hierbij was het
dus al 2-0 voor Hella. Nu
werd me gelijk duidelijk dat
het vissen dus ook voor
een punt was. Het boetseerwerk werd beoordeeld
door DE kunstkenner van
Beek en Donk. Hier bleek
Ties toch beter te hebben
gescoord dan Hella, mede
dankzij het deken dat hij
over “Hella” had neergelegd zodat ze het niet koud
zou krijgen. 2-1! Ties in de
achtervolging! Nu was het
weer even rustig, de deurzakkers knalde weer door
het zaaltje heen met de gigantische hit, het feest kan
beginnen. Ook nu weer
kwamen de, steeds knapper uitziende, serveersters
om de 10 min een vol blad
bier op onze tafel zetten.
Rond een uur of 12 bleek
het tijd te zijn voor het
dansje. Maarten was eerst.
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Nadat hij de dansvloer opwasgekomen werd de muziek gestart. Een schitterende korte kuur, waarschijnlijk goed voor goud
bij de olympische spelen,
werd daar door Ties gedanst. Na een oorverdovend applaus was het de
beurt aan Hella. Die bleek
hieraan minder aandacht
te hebben geschonken.
Een slap aftreksel van Micheal Jackson bleek het
gevolg.
Desalniettemin
hebben we hierom hard
gelachen, onder het motto
van leedvermaak is ook
vermaak. 2-2! Een ongekende spanning! Het kwam
er op aan wie het meeste
geld had binnengebracht
met het verkopen van de
nutteloze prut. Hierin bleek
Ties toch echt een heel
stuk beter te zijn geweest
dan Hella, en met 20 tegen
10 euro was de overwinning voor Ties! Daar moest
op gedronken worden!
Nogmeer zal u denken, Jazeker nog meer! De avond
liep al op zun eind, maar
wederom hebben we nog
enkele bladen bier ons
kunnen toeeigenen. Het
comazuipen was een feit.
Nadat het programma was
afgelopen heb ik van betrouwbare bronnen vernomen dat de meeste boeren
en boerinnen in het cafe
zijn gaan zitten.
ALAAF!

Hallo jongens en meisjes,
De tweede Minimiks van dit seizoen, met een verhaal en veel foto’s
over de carnavalsviering van 12 februari.
Intussen zijn de brieven voor het inschrijven voor het kampweekend uitgedeeld en binnenkort komt de uitnodiging voor de nieuwe
competitie.
Deze maand geen kampioenen in de jeugdcompetitie, maar ongetwijfeld weer wel als de volgende Minimiks uit komt.
Het zou wel eens druk kunnen worden bij de huldiging van de
jeugdkampioenen, op zondag 30 mei in Bakel.

Anne vond het vorig kamp super gezellig!
Vooral de spelletjes vond ze leuk.
Anne gaat dit jaar weer mee, jij toch
ook??
We gaan op 6, 7 en 8 juni.
Waarheen?
Dit toestel stond er twee
jaar geleden.
Wie weet wat de jeugdcommissie voor dit kampweekend heeft uitgedacht?

Als je meegaat krijg je via de tam tam antwoord op deze vraag.
Geef jezelf op! UGH!.
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Een oude traditie komt weer terug.

Carnaval bij BC Mixed.

Foto’s: Marieke van
Berlo en Jan Driessens

vakkundig verzorgd door
onze eigen prins Stan.
De jeugdbegeleiding had
de hal oranje getoverd en
er werd een toernooitje georganiseerd voor alle groepen. Dat gaf leuke partijtjes, vooral omdat nu iedereen met iedereen speelt
en dat komt niet zo vaak
voor.

Was het in de jaren tachtig
nog een enorm feest, zowel bij de jeugd als bij de
senioren, tegenwoordig is
dat anders. Een hele poos
is er zelfs helemaal geen
carnavalsviering geweest.

Toch begint dit heel voorzichtig weer terug te komen, zeker bij de jongste
groep.
Om half zeven was de hal
al goed bezet met prachtig
uitgedoste carnavalsvierders, de ene nog mooier
dan de andere. Wat wel op
viel, het was allemaal keurig verzorgd. Natuurlijk was
er de carnavals muziek,
Meike en Quinty

Noah en Jesslynn
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Na afloop prijzen voor de
mooiste en wie geen prijs
had kreeg toch een prijs.
Veel rustiger was het in het

schien kunnen we dit in
het jubileumjaar herhalen.

Een prachtig
uitgedoste Pleun
wil wel poseren.
De balonnen
gingen niet zo
maar stuk!

tweede uur maar toch was
er een vijftiental jeugdleden die enkele partijtjes
speelden en er werd zelfs
een ballon opblaas wedstrijd georganiseerd.
Ook hier weer prijzen na
afloop en voor degenen die
er waren was het toch een
gezellige avond en mis-
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Jeugdcompetitie

Foto’s: Jowan Iven.

Nog veel Mixedjeugdteams kanshebber op een kampioenschap
In het vorig seizoen hadden de jeugdteams van BC
Mixed drie kampioenstitels
binnen gehaald, maar zoals het er nu naar uit ziet
kunnen er dat meer worden.
De eerste is al binnen,
Mixed 7 was al erg vroeg in
het seizoen zeker van een
titel. Op 7 maart volgt
hoogwaarschijnlijk Mixed 2
en, als de concurrentie verliest, ook Mixed 3. Zo niet
dan wordt het kampioenschap even uitgesteld. Verder is Mixed 9 ook zo goed
als zeker van een kampioenschap.
Dan zijn er nog Mixed 5 en
Mixed 10, zij hebben het
iets zwaarder, maar kansen zijn er zeker.
Het zou dus zo maar kunnen dat Mixed de helft van
alle
kampioenschappen
binnenhaalt.

A-klasse.

Ook tegen koploper BCV
kon Mixed 1 geen vuist maken, Fabian Briels redde
de eer, hij won zijn single
met 21-14 en 21-10.

E-klasse.

Mixed 2 en Mixed 3 waren
deze maand vrij, Mixed 4
liet een puntje liggen in de
wedstrijd tegen Gemert 2,

zodat de overwinning werd
veilig gesteld.

H-klasse.

Ook Mixed 7 was vrij en
Mixed 8 uit de H-klasse
won met 8-0 van Dommelen 3, maar moest met een
6-2 nederlaag haar meerdere erkennen in BCV 3.
Dat team staat met Brabantia 1 bovenaan op de
ranglijst in de H-klasse.
Mixed 8 staat nog op de
vijfde plaats maar zou nog
een plaatsje kunnen klimmen.
Anniek van Leuken en
Koen Breijnaerts Mixed 1
maar het meidenteam van
Jan van Hees won wel met
8-0 van hekkensluiter
Phoenix 2. De andere Eklasser, Mixed 5 won met
5-3 van Gemert 2 en moet
op vrijdag 5 maart, in de
eigen hal de inhaalwedstrijd tegen Con Brio 7 spelen. De inzet is het kampioenschap van de E-klasse.
Mixed 5 kreeg niets cadeau
van Gemert, want na de
dubbels was de tussenstand 2-2. De tweeling Lydian en Inge van Duijnhoven wonnen hun singles en
dat deed ook Diek Maas,
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Bas van Lieshout uit
Mixed 6

I-klasse

Mixed 9 deed weer goede
zaken,het team dat in het
vorige seizoen maar niet
kon winnen is nu onverslaanbaar. Nu moesten er
Gemert 3 met 6-2 en Bakel 2 met 8-0 aan geloven.
Mixed 9 heeft nog vijf wedstrijden te gaan ( ze spelen
totaal 15 wedstrijden) en is
met zes punten voorsprong
al bijna zeker van het kampioenschap.

P-klasse

In de pupillenklasse won
Mixed 10 met 8-0 van
Mixed 11, op zich geen verrassing, maar de 7-1 overwinning op Phoenix mag er
ook zijn. Er moet nog twee
keer gespeeld worden tegen Mierlo 4 en en Con
Brio 9. Het beloofd nog een
spannende competitie te
worden.

Kristel Snijders en Marieke
Lutterman uit Mixed 8

De uitslagen van 7 februari
BCV ‘73 1
Mixed 4
Phoenix 2
Gemert 2
Mixed 8
Dommel. 3
Gemert 3
Mixed 9
Mixed 10
Mixed 11
Mixed 11
Mixed 11

Mixed 1		
Gemert 2
Mixed 4		
Mixed 5		
BCV ‘73 3
Mixed 8		
Mixed 9		
Bakel 2		
Phoenix 5
Mixed 10
Mixed 10
Mierlo 4		

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

Prigramma jeugdcompetitie:
05.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
28.03.2010

Mixed 5
BCV ‘73 2
Bakel 1
Mixed 3
Mixed 3
Ganzev. 2
Mixed 6
Mixed 8
Mixed 8
Mixed 9
Mixed 9
Mixed 10
Mixed 10
Phoenix 5
Mixed 10
Gemert 1
Phoenix 1
Mixed 2
Mierlo 1
Mixed 3
Mixed 4
Con Brio 6
Phoenix 2
Mixed 5
Helden 3
BCAB 2
Someren 3
Mixed 7
Phoenix 5
Mixed 10

Con Brio 7
Mixed 2
Mixed 2
BCAB 1
Dommelen 2
Mixed 6
Someren 1
Phoenix 4
Helden 4
Mierlo 3
Raaijmepp. 2
Con Brio 9
Mixed 11
Mixed 11
Mixed 11
Mixed 1
Mixed 2
BCV ‘73 2
Mixed 3
Helden 2
Con Brio 7
Mixed 4
Mixed 5
Con Brio 6
Mixed 6
Mixed 6
Mixed 7
Con Brio 8
Mixed 10
Mierlo 4
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Programma en uitslagen jeugdcompetitie
A-klasse
28.03.2010
11.04.2010
18.04.2010
25.04.2010
C-klasse
07.03.2010
07.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
18.04.2010
18.04.2010
D-klasse
07.03.2010
07.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
25.04.2010
E-klasse
28.03.2010
28.03.2010
05.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
18.04.2010
18.04.2010
F-klasse
07.03.2010
07.03.2010
28.03.2010
28.03.2010

Gemert 1
Mixed 1
Con Brio 2
Mixed 1

Mixed 1
Con Brio 1
Mixed 1
BCV ‘73 1

BCV ‘73 2
Bakel 1
Phoenix 1
Mixed 2
Mixed 2
Mixed 2

Mixed 2
Mixed 2
Mixed 2
BCV ‘73 2
Con Brio 4
Bakel 1

Mixed 3
Mixed 3
Mierlo 1
Mixed 3
Con Brio 5

BCAB 1
Dommelen 2
Mixed 3
Helden 2
Mixed 3

Mixed 4
Con Brio 6
Mixed 5
Phoenix 2
Mixed 5
Mixed 5
Con Brio 7

Con Brio 7
Mixed 4
Con Brio 7
Mixed 5
Con Brio 6
Gemert 2
Mixed 5

Ganzev. 2
Mixed 6
Helden 3
BCAB 2

Mixed 6
Someren 1
Mixed 6
Mixed 6

G-klasse
28.03.2010
28.03.2010
H-klasse
07.03.2010
07.03.2010
18.04.2010
18.04.2010
I-klasse
07.03.2010
07.03.2010
11.04.2010
11.04.2010
25.04.2010
P-klasse
07.03.2010
07.03.2010
28.03.2010
28.03.2010
25.04.2010
25.04.2010
07.03.2010
07.03.2010
11.04.2010
11.04.2010
25.04.2010
25.04.2010

Mixed 8
Mixed 8
Mixed 8
Mixed 8

Phoenix 4
Helden 4
BCAB 4
Mierlo 2

Mixed 9
Mixed 9
BCV ‘73 4
Mixed 9
Bakel 2

Mierlo 3
Raaijmepp. 2
Mixed 9
Gemert 3
Mixed 9

Mixed 10
Mixed 10
Phoenix 5
Mixed 10
Con Brio 9
Mierlo 4
Phoenix 5
Mixed 10
Mixed 11
Mixed 11
Mierlo 4
Con Brio 9

Con Brio 9
Mixed 11
Mixed 10
Mierlo 4
Mixed 10
Mixed 10
Mixed 11
Mixed 11
Con Brio 9
Phoenix 5
Mixed 11
Mixed 11

Merle Briels en Emma Iven hebben nog
steeds kans op de titel: “Beste competitiespeler 2010,” zij verloren pas één partij.

De uitslagen van februari:
BCV ‘73 1
Mixed 1
7-1
Mixed 4
Gemert 2
4-4
Phoenix 2
Mixed 4
0-8
Gemert 2
Mixed 5
3-5
Mixed 8
BCV ‘73 3
2-6
Dommel. 3 Mixed 8
0-8
Gemert 3
Mixed 9
2-6
Mixed 9
Bakel 2
8-0
Mixed 10
Phoenix 5
7-1
Mixed 11
Mixed 10
0-8
Mixed 11
Mixed 10
0-8
Mixed 11
Mierlo 4
1-7
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Someren 3 Mixed 7
Mixed 7
Con Brio 8
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Standenlijst per 1 maart 2010
A-klasse
BCV ‘73 1
Con Brio 2
Con Brio 1
Gemert 1
Mixed 1

S
8
8
8
8
8

W
7
5
4
2
0

G
0
2
1
1
0

V
1
1
3
5
8

P
14
12
9
5
0

C-klasse
Mixed 2
Phoenix 1
Bakel 1
BCV ‘73 2
Con Brio 4

S
10
12
12
10
12

W
10
6
5
4
0

G
0
2
1
3
0

V
0
4
6
3
12

P
20
14
11
11
0

D-klasse
Mixed 3
BCAB 1
Helden 2
Mierlo 1
Con Brio 5
Dommelen 2

S
10
10
10
10
10
10

W
10
7
7
3
2
0

G
0
0
0
1
1
0

V
0
3
3
6
7
10

P
20
14
14
7
5
0

E-klasse
Mixed 4
Con Brio 7
Mixed 5
Gemert 2
Dommelen 1
Con Brio 6
Phoenix 2

S
10
7
7
8
10
8
8

W
7
7
6
3
3
1
0

G
1
0
0
2
0
1
0

V
2
0
1
3
7
6
8

P
15
14
12
8
6
3
0

F-klasse
Raaijmepp. 1
Helden 3
Brabantia 2
Mixed 6
Someren 1
Ganzeveer 2
BCAB 2

S
8
8
10
8
8
8
10

W
8
5
5
4
3
2
0

G
0
1
1
1
0
2
1

V
0
2
4
3
5
4
9

P
16
11
11
9
6
6
1

G-klasse
Mixed 7
BCAB 3
Phoenix 3
Con Brio 8
Someren 3
Ganzeveer 3
Someren 2

S
10
12
10
10
10
10
10

W
10
9
7
4
4
2
0

G
0
0
0
0
0
0
0

V
0
3
3
6
6
8
10

P
20
18
14
8
8
4
0

H-klasse
Brabantia 3
BCV ‘73 3
Phoenix 4
Helden 4
Mixed 8
BCAB 4
Mierlo 2
Dommelen 3

S
10
10
10
10
10
10
10
10

W
9
9
7
5
5
3
0
0

G
0
0
1
1
0
0
1
1

V
1
1
2
4
5
7
9
9

P
18
18
15
11
10
6
1
1

I-klasse
Mixed 9
BCV ‘73 4
Gemert 3
Raaijmep. 2
Mierlo 3
Bakel 2

S
10
10
10
10
10
10

W
10
6
6
3
2
1

G
0
2
0
1
1
0

V
0
2
4
6
7
9

P
20
14
12
7
5
2

P-klasse
Mixed 10
Mierlo 4
Con Brio 9
Phoenix 5
Mixed 11

S
10
10
8
10
10

W
7
7
4
3
0

G
2
1
2
1
0

V
1
2
2
6
10

P
16
15
10
7
0

Kolom 1
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Beste competitiespeler en -speelster seizoen 2009 - 2010
Gem. dub.
S
W
%

Da/he dub.
S W %

Kim Steegs

0

0

0

Iris v Leuken

10

10

100

0

Merle Briels

7

6

85,7

Emma Iven

9

8

88,9

Jessey Leenders

4

4

Inge v Duijnhoven

6

Lydian v Duijnhoven
Lieke Verschuren

%

Totaalscore
S
W %

100

10

10

100

20

20

100

0

0

10

10

100

20

20

100

9

9

100

8

8

100

24

23

95,8

7

7

100

8

8

100

24

23

95,8

100

7

6

85,7

9

9

100

20

19

95,0

6

100

2

2

100

6

5

83,3

14

13

92,9

4

3

75,0

6

6

100

4

4

100

14

13

92,9

8

8

100

9

8

88,9

9

8

88,9

26

24

92,3

Evi van Rixtel

6

4

66,7

7

7

100

7

7

100

20

18

90,0

Sanne v Lieshout

7

6

85,7

5

5

100

8

7

87,5

20

18

90,0

Willem Aarts

10

10

100

10

9

90,0

10

10

100

30

29

96,7

Sjoerd v Erp

10

10

100

10

9

90

10

8

80,0

30

27

90,0

Max v Riet

10

9

90,0

10

9

90

10

8

80,0

30

26

86,7

Daan Steegs

10

10

100

10

8

80

10

8

80,0

30

26

86,7

Stan v Rixtel

6

5

83,3

6

6

100

6

4

66,7

18

15

83,3

Jeroen Lutterman

10

8

80,0

10

9

90

10

7

70,0

30

24

80,0

Justin Zwolle

10

6

60

10

9

90

10

9

90,0

30

24

80,0

Jurrien Hendriks

10

8

80,0

10

7

70

10

8

80,0

30

23

76,7

Gijs Spierings

10

7

70,0

10

9

90,0

10

5

50,0

30

21

70,0

Diek Maas

7

6

85,7

7

2

28,6

7

6

85,7

21

14

66,7

Er is deze maand maar
weinig veranderd, wel twee
nieuwe namen. Bij de meisjes is Sanne van Lieshout
nieuw op de lijst en bij de
jongens is dat Diek Maas.
Helaas missen we nog de
uitslagen van Mixed 4 tegen Gemert 4 en tegen
Phoenix 2. De inhaalwedstrijd Mixed 5 - Con Brio 7

10 10

Singles
S W

wordt op 5 maart in de eigen hal gespeeld.
Voor de meeste teams
nog vier wedstrijden en
dat zit ook deze competitie er weer op.
Vooral bij de meisjes is
het bovenin erg spannend, Kim en Iris, uit
Mixed 3, hebben nog niets
verloren en ook de num-
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mers drie en vier, Merle en
Emma hebben nog steeds
kans op plaats 1, want zij
hebben nog maar één partij verloren.
Bij de jongens is de kans
groot dat Willem gaat winnen, maar voor de tweede
plaats zijn er nog veel kandidaten.

puzzelpagina
Alle nevenstaande woorden zitten
horizontaal , verticaal of diagonaal verstopt in de puzzel.
Streep ze door en maak van de
overgebleven letters het puzzelwoord.

atletiek fiets penalty stadion
wielrennen
bal
goal puk
strafschop yoga
basketbal joggen racket stick
zwemmen
doelpunt mat
rugby trainingspak
elftal
net
set
veld

Valentijndoolhof!

Welke lentespreuk staat hier?

Van punt naar punt...
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Even lachen
Er is brand in een huis. De
brandweer komt eraan en
probeert een oud vrouwtje
te redden. Een brandweerman gaat de ladder op en
zoekt naar de oude mevrouw. Uiteindelijk kan hij
haar vinden en loopt met
de vrouw naar de ladder.
“Even op uw tanden bijten
oma, dit is zo voorbij”, zegt
hij.
“Oh nee,” antwoordt de
oude dame, “dan moeten
we weer naar boven, want
mijn gebit ligt nog in de
badkamer.”
Er zitten 2 bananen in bed,
zegt de ene tegen de andere: “Hé, ga eens recht
liggen.”
Er staat een vrouw in de
douche, en iemand klopt
op de deur. “Hallo, mag ik
binnen komen?”. De vrouw
herkent de stem van de
blinde buurman.
“Ach, hij ziet me toch niet in
mijn nakie”, dus ze zegt:
“Kom maar binnen, buurman!”.
“Hoi,” zegt de buurman
vrolijk, “ik heb goed nieuws,
ik kan weer zien!”
Trots vertelt de jongste bediende aan de baas, dat hij
dat roze met groen gestreepte jasje uit de oude
voorraad toch heeft weten
te verkopen.

“Vond die man dat mooi?”,
vraagt de baas. “Nou, dat
zei hij niet zo direkt, alleen
zijn
blindegeleidehond
gromde een beetje”.
Een dronkaard wankelt
naar huis. Hij komt bij een
mooie nieuw geasfalteerde
weg, die door de regen
blinkt als een spiegeltje.
“Bah, een kanaal, en ik heb
geen zwembroek bij me.
Nou ja, er kijkt niemand”.
Hij kleedt zich uit, neemt
een aanloop, duikt en …
klapt op het asfalt.
“Verdraaid,” mompelt hij,
“nu heeft het nog gevroren
ook”.
Een dronkenlap stapt in
een taxi, en valt er met zijn
zatte kop aan de andere
kant weer uit. “Dat was
snel, hoeveel krijgt u van
me?”, vraagt hij aan de
chauffeur.
Jan belt bij zijn onderbuur
aan en vraagt of hij de volgende avond de stereo-installatie mag lenen. “Natuurlijk,” zegt de buurman,
“heb je een feestje?”. “Nee
hoor!”, antwoordt Jan, “Ik
zou alleen eens een beetje
willen slapen!”.
Klein manneke met hele
hoge nood doet op een
parkeerplaats een plasje.
Tegen een mooie dure auto
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wel te verstaan. Toevallig
komt de eigenaar van de
auto net aan en ziet wat er
gebeurt.
“Is
dat
normaal?”
schreeuwt hij, “Mijn dure
Rolls. Het manneke kijkt,
zijn gezicht klaart helemaal
op en stralend zucht hij:
“Nee man, super!”
Er komt een man bij de gemeente en die wil zijn
naam veranderen. “Wat is
uw naam?”, vraagt de
ambtenaar. “Jan Kloot”,
mompelt de man. “Dat zou
ik ook willen veranderen”,
meent de ambtenaar.
“Hoe wilt u voortaan heten?”. “Ik wil liever Piet genoemd worden”, zegt de
man.
Jantje van vier heeft voor
straf een flink pak voor zijn
billen gekregen. Als hij
voor een grote spiegel de
schade opneemt meent
hij: “Zie je nou wel, helemaal gebarsten!”
Juf: “Jantje, je moet je gezicht beter wassen. Ik kan
zo zien wat je vanochtend
gegeten hebt.
” Jantje: “Wat dan, juf?”
Juf: “Brood met chocoladepasta.” Jantje: “Fout juf,
dat was gisteren.”
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