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Mixed 7 kampioen G-klasse.
Aan dit nummer werkten mee:
Rien van Kessel, Jan Driessens,
Ruud Fransen, Ton Slaets, Jowan
Iven, Inge van Griensven, Theo
de Jong, Claudia Krone, Angela
van Gelder, Anja Beekmans, Geri
Marinussen, ea.
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(geen mutaties)

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

Website BC Mixed:
www.bcmixed.nl

Nieuwe leden:

Colofon
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Leden die zijn gestopt:
(geen mutaties)

Van SL naar NSL:
(geen mutaties)

Ledenbestand
Dames Heren
Jeugd

Jongens Meisjes
27

55

Totaal
83

Senioren

40

54

94

NSL

10

12

22

Totaal:

50

66

27

56

198

Agenda
Vrijdag 12 febr. Carnaval bij Mixed!
Zondag 28 febr, HBB senioren kampioenschappen
Zondag 14 maart HBB jeugd kampioenschappen
Vrijdag 5 maart. Minimiks nr 2.

Voor de complete clubkalender: zie de website (onder
de knop “nieuws - kalender”)
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Column
Ga eens met mij terug naar het prille
begin van dit jaar. In gedachte zat je nog
bij 2009, maar die werd in volle vaart
ingehaald door de tijd. Opeens was het
zover: 2010. Wat zou het jaar allemaal
brengen? Een nieuwe keuken of nog een
jaartje wachten? Waar gaan we dit jaar
op vakantie? Hoe gingen we het dit jaar
aanpakken? Wat kon er beter in het
nieuwe jaar?
Goede voornemens
Veel mensen vinden het handig om met
het bepalen van goede voornemens te
beginnen. De kans is aanwezig dat veel
van jouw uitdagingen inmiddels al zijn
achterhaald door de werkelijkheid, doorgestreept op je toch al niet zo lange lijstje. Maar daar heb je dan waarschijnlijk
een hele goede reden voor, net zoals ik
die heb. Twee keer per week sporten?
“Nee, het is spiegelglad en kan nu beter
niet de weg op met die auto.” Zoiets.
Maar als er één voornemen is dat ongetwijfeld nog vol trots prijkt op je lijstje, is
het wel je voornemen om meer te doen
voor de medemens. Toch? Altijd maar
dat eigenbelang dat om de hoek kwam

Bestuursmededelingen

kijken, je was het spuugzat; dat moest en
zou in 2010 anders. Maar hoe zou je dat
nou aanpakken; meer doen voor andere
mensen? Een lastige opdracht, temeer je
er op zijn minst ook zelf nog iets aan
moest hebben natuurlijk. Lastig.
Gelukkig kwam er een uitkomst. De aarde
beefde in Haïti. Je las het op teletekst:
vele duizenden mensen vonden de dood,
miljoenen werden dakloos, kindloos en
hadden helemaal niets meer. Dit was de
uitgelezen mogelijkheid om iets voor de
medemens te doen. Maar ook om je geweten te sussen en aan je omgeving te
laten zien dat je met de bevolking van
Haïti begaan bent. Jammer, blijkbaar hadden we een natuurramp nodig om het
‘goede’ in ons naar boven te krijgen, maar
dan had je ook wat. Jammer, velen moeten zeggen dát en hoevéél geld er is overgemaakt. Jammer, kwam toch weer zó
vroeg in het jaar dat stukje eigenbelang
om de hoek kijken. Niets menselijks is
ons vreemd. In Haïti dachten ze ondertussen aan belangrijkere zaken: overleven.
Bart Vaessen

Notulen bestuursvergadering B.C. Mixed d.d. 16 December 2009 en
						
27 januari 2010

Aanwezig:

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

Notulen van 16 december 2009
1. Opening
Ruud opent de vergadering om 20.30
uur.
2. Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
• Strafzaak HBB i.v.m. het niet
verschijnen van B-Bekerteam, groot 50
euro.
• Uitnodiging HBB
seniorenkampioenschappen.
• Subsidiebeschikking Gemeente
Laarbeek 2010.
Gert Lahaije
Secretaris B.C. Mixed

Notulen van 27 Januari 2010

Van de redactie...
Een nieuwe Minimiks en voor het eerst met een omslag in kleur, dat na dertig
jaar. Het is in meer opzichten een apart nummer, want we hebben ook de layout wat aangepast.
Aan kopy weer geen gebrek, we hadden nog wel tien pagina’s kunnen vullen
en een deel daarvan stellen we uit naar het volgende nummer. Van de andere
kant, iets meer competitiegegevens was wel interessant geweest.
Toch hebben we met 52 pagina’s een extra dik clubblad, maar dat komt ook
omdat er in januari geen Minimiks verschenen is.
Veel leesplezier,
De redactie
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1.Opening
Ruud opent de vergadering om 20.40
uur.
2.Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
• Aanmelding nieuwe recreant
• Brief winkeliersvereniging Beekvlied
om een kraam te bemannen
tijdens de oranjemarkt om onze
vereniging te promoten.
• Uitnodiging van het CDA voor
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bijeenkomst “binding van 		
vrijwilligers”.
• Brief van Helvoort voor gratis
vermelding in de verenigingenen evenementengids Laarbeek 2010.
• Brief van de belasting mbt. opgave
omzetbelasting.
• Uitnodiging boerenbruiloft op
carnavalsdinsdag.
Komt op het prikbord in de zaal.
3. Notulen bestuursvergadering d.d.
16 December 2009
De notulen zijn met dank aan Gert
goedgekeurd.
4. Ledenbestand
• 2 nieuwe aanmeldingen jeugd.
• 2 nieuwe senioren.
5. Commissies
JC: -De huldigingswedstrijden van de
HBB zijn 1 week vervroegd.
Red: -nieuwe lay-out minimiks vanaf
februari.
CC: VCL vergadering HBB:
-wijziging parkeerbeleid gemeente wordt
vervolgt.
-herinnering HBB-toernooi.
6. Sluiting
Ruud sluit de vergadering om 22.57 uur.
Gert Lahaije
Secretaris BC Mixed
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Bestuursmededelingen

Van de voorzitter...

3-feb
3-feb
7-feb
10-feb
10-feb
10-feb
11-feb
18-feb
20-feb
21-feb
21-feb
23-feb
25-feb
25-feb
26-feb
26-feb
28-feb
1-mrt
1-mrt
2-mrt
2-mrt
5-mrt
5-mrt

Voor jullie ligt alweer het eerste clubblad van het nieuwe kalenderjaar.
Nog precies 11 maanden en dan starten we ons jubileumjaar, BC
Mixed bestaat dan maar liefst 50 jaar.
Dit is iets waar we met z’n allen heel trots op mogen zijn. We zullen dit jaar dan ook al veel voorbereidingen gaan treffen om er
volgend jaar een fantastisch feest van te maken.
Maar eerst natuurlijk nog 2010, de eerste kampioen bij de jeugd is
alweer bekend en zoals het er nu uit ziet gaan er nog meerdere
volgen bij de jeugd en misschien ook wel bij de senioren.
Verder staat het jeugdkamp er weer aan te komen in juni en staan
er tal van andere activiteiten op sportief en “cultureel” gebied gepland.
Het kan dus niet anders of ook 2010 gaat weer een mooi jaar worden.
Over onze nieuwe sporthal kan ik heel kort zijn, hierover hebben
we helemaal niets meer gehoord, kennelijk is een en ander op de
lange termijn geschoven. Mochten er wel weer berichten komen
dan houd ik jullie op de hoogte.

Verjaardagen

Maridy Daems
Maarten Maas
Ilona
Snijders
Inge van Duijnhoven
Lydian van Duijnhoven
Kim Steegs
Paul van der Vegt
Jop
Smits
Quinty Zwolle
Theo
Mouris
Janet van Oirschot
Inge van Lieshout
Tamara Kluytmans
Lieke
Verschuren
Sandra Driessens
Rolf
Hendricksen
Theo van Vijfeijken
Tamara Cornelissen
Bas van Lieshout
Toon
Boetzkes
Stan van der Heijden
Savanna van Hees
Roger van Lieshout

Beste Bestuurders en commissieleden.
De gemeente heeft haar parkeerbeleid betreffende de uitrijkaarten van de citysporthal aangepast. Wij hebben eind december dus een
onaangename verrassing gekregen.
De uitrijkaarten zoals wij ze kennen bestaan
niet meer. De kaarten die nu nog bij de Kegelaar te verkrijgen zijn, zijn de laatste parkeerkaarten welke in omloop zijn.
Zodra deze kaarten op zijn, kunnen wij deze
dienst dus helaas niet meer aanbieden.
Het bestuur van de HBB is op zoek naar een
andere oplossing.
Het spijt mij jullie dit te moeten berichten en
verzoeken jullie dit zo spoedig mogelijk aan
jullie sporters door te geven.

Met vriendelijke groet,
Allemaal van Ilse van den Reek
har te proficiat! Secr. HBB

Opnieuw wil ik graag een oproep doen aan alle spelers en begeleiders in de competitie. Zorg ervoor dat de wedstrijdformulieren
direct bij Jan Driessens komen! Verder zou het heel prettig zijn als
er een verslag van de gespeelde wedstrijden wordt gemaakt voor
in de Minimiks, gewoon al op de speelavond of -zondag tijdens de
wedstrijd schrijven dan is iedereen weer op de hoogte van de
teamprestaties.

29 december 2009
geboren

Billy

Ik wens iedereen nogmaals een fantastisch jaar toe.

zoon van
Jan en Clauria
de Jong van Megen

Ruud Fransen
Voorzitter BC Mixed
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Brief van de HBB.

Parkeerproblemen in
Citysporthal
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6 december 2009
geboren

RAFF
zoon van
Marie-Louise Polman
en
Ronald van Lankveld
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Belangrijke informatie over seniorentraining
Het bestuur en de trainer hebben de seniorentraining en het afmeldsysteem de
afgelopen maanden regelmatig tegen het
licht gehouden. Hierbij is ook het samenvoegen van de trainingsgroepen op de
vrijdagavond uitvoerig besproken. Voor de
tweede helft van het seizoen, met ingang
van februari 2010, hebben wij daarom de
volgende afspraken gemaakt:
• Afhankelijk van de opkomst kunnen de
laatste 2 groepen worden samengevoegd
• Omdat de opkomst vaak pas op vrijdagavond duidelijk is, zal de trainer dan
besluiten om de groepen samen te
voegen.
• Daarom wordt iedereen die in de laatste groep traint verzocht om ruim
voor 21.30u in de zaal te zijn, zodat je
bij samenvoegen van de groepen mee
kunt trainen met groep 2.
• Als de groepen 2 en 3 worden sa mengevoegd, wordt er in de 2e trainingsgroep één uur training gegeven,
dus van 21.30 – 22.30 uur.

NBB Nieuws
Nieuwe naam NBB:

BADMINTONCLUB

BADMINTON NEDERLAND

BEEK EN DONK

Het afmeldsysteem blijft onveranderd.
Dus kun je niet meetrainen, meld je dan
tijdig af bij Thea. Dat kan via de mail
(thea.kluytmans@planet.nl) of persoonlijk. Met tijdig bedoelen wij het liefst voor
donderdagmiddag, onverwachte blessures of ziekte buiten beschouwing gelaten.

Zaterdag werd door de Bondsvergadering de
nieuwe naam van de bond aangenomen:
‘Badminton Nederland’. Een dag later werd
aan het publiek, op een groot scherm in Topsportcentrum Almere, het logo gepresenteerd.
Bondspreses Rob Ridder en nationaal kampioen Eric Pang kregen als eerste de “officiële
Badminton Nederland cap” op. Vervolgens
konden alle toeschouwers in Almere zelf een
gratis cap ophalen.

NK Almere

Wij vertrouwen erop dat we hiermee
voor iedereen duidelijke afspraken hebben gemaakt. Het uitgangspunt is dat
iedereen prettig kan trainen en dat de
trainer zich goed kan voorbereiden. Als
we allemaal meewerken komt dat zeker
goed.

Uitslagen bij de dubbels:
GD Samantha Barning en Dave Khodabux
HD Jacco Arends en Jelle Maas
DD Paulien van Dooremalen en Lotte
				
Jonathans
De ondertekening van het contract met v.l.n.r.
Sandra Driessens (secretaris bondsbestuur),
Rob Ridder (voorzitter Badminton Nederland) en
Marc Hofstra (directeur van Gehandicaptensport
Nederland).

Namens het bestuur en de trainer
Ton Slaets (VCL)

Trainingsschema seniorencompetitie.
Groep 1 - 20.45-21.30u Groep 2 - 21.30 - 22.15 u
Februari		
4 - 5 		
6 -7 - 8		
Maart		
1 - 2 - 3		
4 - 5 		
April		
6 - 7 - 8		
1 - 2 - 3		

‘AANGEPAST
BADMINTON’
BINNEN BOND
* Badminton
Nederland
neemt ondersteuning van
integratie van
gehandicapte
sporters in het
badminton over

Groep 3 - 22.15 - 23.00 u
1-2-3
6-7-8
4-5

Toelichting
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 email: thea.kluytmans@planet.nl
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Eric Pang hield Dicky Palyama af van zijn tiende
titel en bij de vrouwen moest Judiyh Meulendijks
in de tweede set geblesseerd afhaken, waardoor
Yao Jie haar zevende titel binnen haalde.
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Jaaroverzicht 2009
Niet alleen de secretaris, maar ook de redactie maakt elk jaar een “jaaroverzicht”,
zij het dat dit jaaroverzicht van januari tot en met december gaat en alleen over
artikelen die in het afgelopen jaar ook in de Minimiks zijn geplaatst, natuurlijk met
een aantal foto’s. Verder een overzicht van de poll’s en het gastenboek.
door Rien van Kessel

Januari
Mixed opent het jaar op 2
januari met een Nieuwjaarsreceptie die gezellig
en druk bezocht wordt, de
consumpties in de kantine
worden €0,10 duurder, de
leden morren over de vele
lege banen, het uitgeven
van het clubblad wordt
doorgeschoven naar de
volgende maand
Februari
Het clubblad is een dubbelnummer en dus erg dik tevens het dikste clubblad
van dit jaar met 48 bladzijden, er worden enkele recreanten
aangenomen

waardoor de training weer
opgestart wordt, het carnaval wordt op een eigen
(hussel)wijze en rustig
maar gezellig gevierd, het
ledenbestand is gedaald
naar 187 leden

Juni
Het laatste clubblad van
het seizoen wordt uitgegeven, Mixed krijgt het nieuwe seizoen 8 seniorenteams en 11 jeugdteams,
in het clubblad een interview en artikel over Henny
Spaan die 25 jaar lid is van
de vereniging, Mixed behaald de 6e plaats van de
HBB sportiviteitprijs en

ster van het jaar uitgeroepen

senioren en Max van Riet
en Inge van Duijnhoven bij
de jeugd
Juli
Op 11 juli
houdt
de
jeugd haar
dag in de
Waranda en
de senioren
hun inmiddels traditionele barbecue bij de familie
vd.
Veght
Augustus
Mixed viert
vakantie

Maart
De competitieleden worden via een brief in het
clubblad verzocht zich af
te melden als ze niet komen trainen, barman Bas
speelt een keer mee, op 8
maart wordt Mixed 10 van
de jeugd kampioen
April
Jeugdteam Mixed 3 wordt
kampioen, de kaderavond
had een speurtocht in zich,
Wendy wordt tot vrijwilligMINIMIKS februari 2010

vereniging, Erik neemt afscheidt als trainer, Thea
neemt zijn taak over, Mixed
7 jeugd wordt kampioen

Mei
De teamindeling van de
senioren wordt in de zaal
bekend gemaakt en een
inspraakavond gehouden,
Henny is 25 jaar lid van de

9

wordt Brabants teamkampioen, Jan schrijft het laatste deel het verhaal over
‘de jeugd van BC.Mixed’,
Gert en Yvonne Lahaije
worden de beste competitiespelers van 2009 bij de
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September
Op 11 september opent
d’n
Ekker
haar deuren voor Mixed
zodat het nieuwe seizoen
kan beginnen, een week
later is de opkomst in de
zaal zo hoog dat er weer
naast de banen gewacht
moet worden (helaas was
MINIMIKS februari 2010

September
Op 11 september opent d’n
Ekker haar deuren voor
Mixed zodat het nieuwe
seizoen kan beginnen, een
week later is de opkomst in
de zaal zo hoog dat er
weer naast de banen gewacht moet worden (helaas was dat maar eenmalig)
Oktober
Op de ledenvergadering
wordt Gert Lahaije de
nieuwe secretaris van
Mixed, Peter van Leuken
loopt de marathon in Amsterdam, bij het Heiakkertoernooi op 25 oktober
doen drie Mixedteams mee

Jaaroverzicht Polls 2009

vallen niet in de prijzen
maar maken er wel gezellig
toernooi van.
November
Peter van Kasteren is 25
jaar bij de vereniging, de
clubkampioenschappen
zijn prima verlopen inclusief een 50+ toernooitje, de
clubkampioenen waren bij
de jeugd Kim Steegs en
Fabian Brierls en bij de senioren Ellen Kuhn en Rene

Schepers, de Barry van
Heerwaarden sportiviteitprijs werd gewonnen door
Inge van Griensven, de
feestavond stond in het
teken van een Tropical
Party
en
bleek
erg

geslaagd, in het clubblad
stelt Jan een aantal nieuwe jeugdleden voor, het
ledenbestand telt deze
maand 200 leden het
hoogste van dit jaar

December
Op 4 december komen er
een paar Zwarte Pieten op
bezoek bij Mixed, op 11
december is de laatste
speelavond van Mixed in
2009, op 18 december is
de zaal dicht maar is er in
de kantine de alternatieve
Mixedavond. Deze wordt
drukker bezocht dan vorig
en erg gezellig, op de valreep doet de Mixedjeugd
mee aan het Phoenixoliebollen-toernooi
met
‘heel veel’ prijzen in de Bklasse.
En daarmee sluit Mixed
het jaar 2009 af en vloeien
we automatisch het jaar
2010 in. Het jaar waarin
voorbereidingen worden
getroffen voor het 50 jarig
bestaan van Mixed, januari
2011.
Rien
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In het afgelopen jaar zijn er
17 polls verschenen en dat
was ook het aantal in 2008.
De eerste poll van 2009
ging over het afsteken van
vuurwerk en de laatste
over het versturen van
kerstkaarten. Het aantal
stemmers was in 2009 gemiddeld 41,8 per poll. De
uitschieters waren 24 stemmers voor de poll die ging
over de ledenvergadering
en 66 stemmers voor de
poll waarin werd gevraagd
wat te doen om de zaal voller te krijgen.
Door de uitslagen van de
polls kunnen we een beetje
een indruk krijgen wat
Mixed is en hoe Mixed
denkt.
Vorig jaar bijvoorbeeld
heeft bijna 70% van de
poll-invullers geen vuurwerk afgestoken en waren
de invullers voornamelijk
senioren mannen, 44,8%,
en 24,1% senioren vrouwen. Bij de jeugd lag dat
net andersom; 13,8% meisjes vulden de polls in en
3,4% jongens.
De leden wisten wel hoe
de lege banen in de zaal
vol te krijgen; 45,5% van
de invullers meenden dat
het stimuleren van de leden een vollere zaal zou
laten zien. Het simpelweg
meer leden aannemen
scoorde 9,1%.
31,8% van de mensen zag
het liefst -leuke nietszeggende zaken- als poll. Ik
denk echter dat daardoor
de poll op onze website
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Leden stimuleren hij door
ruim 41% van de stemmers
gezien. Toen de ledenvergadering in aantocht kwam
vond bijna 46% dat de leden het bestuur moesten
controleren. Bijna 42%
deed aan zowel de clubkampioenschappen en de
feestavond mee, bijna 23
% alleen aan het toernooi
en bijna 20% aan alleen de
feestavond. Ruim 27% van
de stemmers viert geen
Sinterklaas en ruim 61%
komt wel eens niet op een
training vanwege een
feest. 65,5% van de stemmers stuurt nog stuurt een
Kerstkaart per post terwijl
34,5%
geen
kaarten
stuurt.

wordt onderschat. Met
onze polls kun je zeker ook
zinnige zaken aanhalen en
er wat van leren. Zoals wat
de leden vinden over het
afmelden als je niet kunt
komen trainen. 63,4% van
de stemmers vond het een
goed plan. Maar soms kun
je ook van iets luchtigs
polls maken, zoals die over
het boeken van een vakantie. Hoe doe jij dat; 47,2 %
ging helemaal niet en
30,6% boekte via internet.
En wat je doe met je vakantiefoto’s; 52,8% bekijkt
ze alleen maar op de pc en
36,2% maakt een fotoboek.
Soms kunnen commissies
een poll maken om te we- De poll op onze website
ten te komen of ze het wel kan alleen maar interesgoed doen. En als de com- sant blijven als er ondermissie dat niet doen, ben ik werpen zijn die de leden
er nog. De competitiecom- aanspreekt. Heb je dus
missie bijvoorbeeld bleek een leuk of interessant onhet bij de leden goed te derwerp, laat het ons wedoen in 2009; 43,4% van ten. Ook de commissies
de stemmers was tevreden daag ik uit om in 2010 een
met hun nieuwe team.
poll in te sturen.
Dat Mixed een barbecue
ging houden was voor
Wat te doen om een zaal
10,8% van de stemmers
voller te krijgen?
onbekend,
maar
ruim
54% gaf aan
wel te komen.
Na de vakantie kwam zo’n
80% van de
stemmers
met een goed
tot geweldig
gevoel terug.
Toen Dicky
activiteiten leden
ledenverPalyama op Leden
tv kwam werd stimuleren organiseren werven gadering
MINIMIKS februari 2010

Jaaroverzicht berichten gastenboek 2009
Het afgelopen jaar zijn er
414 berichten gepost in het
gastenboek van onze website. Dat zijn er 79 minder
dan in het jaar 2008 (493).
Het gemiddelde aantal berichten per maand was

34,4. In de maanden mei
en augustus zijn het minste berichten gepost, en in
oktober en november de
meeste. Het valt op dat in
de vakantie maanden juni
en juli goed gebruik is ge-

maakt van het gastenboek.
Hieronder een verdeling
van het aantal berichten
per maand.

aantal berichten per maand in 2009

50
40
30

Iets geheel onverwachts
was de aanwezigheid van
twee leden van het bestuur
(Ruud en Ton) met grote
fototoestellen.
Wat was er aan de hand.
Ook de HBB wil moderniseren en gaat de bondskaarten vervangen. Het
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Overzicht ledenbestand per einde 2009
Gemiddelde leeftijd Mixedleden 28 jaar
Op het einde van 2009
had Mixed 200 leden,
verdeeld over 113 senioren (waarvan 48 vrouwen
en 65 mannen) en 87
jeugdleden (waarvan 58
meisjes en 29 jongens).
Blijkbaar wordt badminton bij het mannelijk geslacht pas interessant als
men wat ouder wordt.
Onder de 113 senioren
behoren 5 ereleden en
19 niet-spelende leden.

De gemiddelde leeftijd bij
Mixed op het einde van
2009 is 28 jaar. Bij de
senioren is dat 41,5 en bij
de jeugd 14,5 jaar.
Het jongste jeugdlid is 6
en het oudste 17 jaar. Bij
de senioren is het jongste
lid 16 jaar en het oudste
69 jaar.
Boerdonk, Elst, den
Bosch, Schijndel, St.Oedenrode, Tilburg, Utrecht
allemaal 1 lid
MINIMIKS februari 2010

tekst en foto’s:Jan Driessens

De eerste badmintonvrijdag van het jaar was op
vrijdag 8 januari. Op die
avond stond natuurlijk de
nieuwjaarsreceptie op het
programma.
De avond begon, zoals gebruikelijk met de trainingen
van de jeugd. Ook al was
het weer buiten niet al te
best, de opkomst van beide
groepen was erg hoog en
er was een gezellige drukte
in de hal.

60

0

Nieuwjaarsreceptie.

De eerste
badminton
avond
van 2010
worden nu kleine kaarten
in de grootte van een creditcard en daarop moet na-

Voor de senioren was er
toch een training ingelast
(bekend gemaakt via de
website) en Thea kreeg het
vooral met de eerste groep
erg druk, zo druk dat er
voor enkele laatkomers
geen plaats meer was. In
de tweede groep was het
iets rustiger en dat is voor
een trainer ook wel eens
prettig.

Aantal leden per woonplaats:
Beek en Donk
154
Gemert		
13
Aarle Rixtel
9
Helmond
9
Son		
3
Valkenswaard
3
Deurne		
2
In de Magrietstraat in
Beek en Donk wonen de
meeste leden (10), gevolgd door De Lange
Zwaard (8).

13

tuurlijk een pasfoto. Deze
pasfoto’s moet digitaal
worden ingeleverd bij het
secretariaat van de HBB
en als het goed is zijn, met
ingang van het seizoen
2010 – 2011 de nieuwe
bondskaarten
beschikbaar.
Ook de senioren moesten
er aan geloven, ook zij op
“de foto”.

De opkomst was erg goed
ruim 50 personen hebben
hun eerste badminton-

14
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gang, de BAC zorgde voor
de champagne, terwijl
Anja, Betsie en Riky voor
de hapjes zorgden, (aangeboden door de familie
Gerrits).
Nadat iedereen opgefrist
in de kantine was, begon
de voorzitter met zijn toespraak. Een ongebruikelijk
begin, want eerst kreeg
carnaval wat aandacht.
Een van onze leden. Maarten Maas, heeft te maken
met de boerenbruiloft, hij
is de bruidegom van het

tot “afkopen” weer was ingevoerd en waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt. Ook het buffet werd
druk bezocht. De sfeer was
weer ouderwets gezellig.
Rond twaalf uur opeens
verjaardagsmuziek door
de luidsprekers, Marlie
Fransen is op 9 januari jarig en dat werd natuurlijk
gevierd.
Rond een uur verlieten de
eerste gasten de feestzaal,
natuurlijk ook door de leden van het bestuur.
De avond was geopend.

avondje in 2010 gehad.
Rond tien uur hielden de
eerste spelers het voor gezien, zij gingen zich vast
opmaken voor de nieuwjaarsreceptie in de kantine.

Op een sportief en gezond 2010 !!!

De kantine was goed bezet, veel leden hadden toch
gebruik gemaakt om elkaar
een goed Nieuwjaar toe te
wensen.

Rond half elf was de training afgelopen en werd het
steeds drukker in de kantine,

Intussen zorgde Bas voor
de drankjes, waarbij ook
deze keer de mogelijkheid

De voorbereidingen voor
het feest waren nog in volle

maar het bleef nog lang
onrustig in de kantine.
boerenbruidspaar. Ongetwijfeld zullen we daar nog
wel meer over horen.
Na deze bekendmaking
het officiële gedeelte, de
nieuwjaarswens van de
voorzitter.

Buiten was het koud, erg
koud, maar de openingsavond van badmintonclub
Mixed kan niet meer stuk
en als dit het hele jaar zo
blijft wordt 2010, het jaar
vòòr het jubileum, een
prachtig badmintonjaar.

De champagne werd gedronken en er werd een
heus vuurwerk afgestoken,
voorbereid door de BAC,
Het buffet werd geopend,
MINIMIKS februari 2010
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden.
In januari 1985 organiseerde men bij BC Mixed voor
het eerste een nieuwjaarsreceptie en wel op zondag
1 januari van elf tot een,
maar de belangstelling viel
zwaar tegen. De feestcommissie, die dit regelde
kreeg een nieuwe naam,
voortaan ging die club als
“BAK” door het leven. (tegenwoordig BAC, maar
commissie werd toen nog
met een K geschreven).
Ook in die maand werd
Wim van de Wildenberg de
nieuwe competitieleider bij
de senioren. Met Yvonne
Lahaije en Henry Gruijters
vormden zij de “spelersraad”, dat was de naam
van de toenmalige competitiecommissie.
In februari werd er een
groot
carnavalstoernooi
georganiseerd, voor jeugd
en senioren, met succes,
getuige de vele foto’s die in
het februarinummer geplaatst werden.
Toch waren er ook problemen, het ledenbestand
was danig teruggelopen en
men moest nieuwe leden
gaan werven. Dat gebeurde via de media.
Het is nog maar een jaar
voor het grote jubileum en
MINIMIKS februari 2010
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men ging proberen om een
toernooi te organiseren
voor oud-leden.
Ook in de vijfde jaargang
van de Minimiks ging Kokkie door met zijn recepten,
deze keer een franse bruine bonen schotel.
Rien van Kessel schreef
een verhaal over vrijwilligers en Ari Ras had het in
zijn
“Gedachteprikkels”
over gokken. Bedoeld werd
de lotto, waar Wilma Constant voor zorgde en dat
leverde de feestcommissie
jaarlijks een behoorlijk bedrag op, bestemd voor de
feestavond.
Igo Jongen hield nog
steeds de score bij van de
competitiespelers.
Ellen Toussaint was met 90
% de beste competitiespeelster was, bij de heren
was dat, met 88%, Wim v d
Wildenberg,
Sandra Driessens was lijstaanvoerster bij de jeugd
met 77% evenals Patrick
Rebel met 71%.
MINIMIKS februari 2010

Het is in februari ook 25
jaar geleden dat Evert van
Benthem voor het eerst de
Elfstedentocht wist te winnen en ook is het in die
maand 25 jaar geleden dat
Inge van Griensven lid
werd van BC Mixed.
Wist U had weer een aantal pagina’s nodig:
-Dat Geert Hendriks drie
keer achter elkaar de clublotto won.
-Dat daarna de familie
Lahaije vier keer won.
Natuurlijk ook Even Lachen:
Twee jongetjes zaten stiekem een sigaret te roken.
Zegt de een: “Ik snap niet
dat mijn vader het stoppen
zo moeilijk vindt!”

Een leuk ding voor puzelaars. Hoe kom je aan
bovenstaand figuur uit
één vel papier?

Jan van Hees en de dartskampioenschappen

Gelezen op het gastenboek:
verzameld door Angela van Gelder.
Walter Gelten, de Bonds Competitie Leider bij de jeugd, stuurde de standenlijst
van de jeugdcompetitie via e-mail door naar Arne v d Wijdeven, die zorgt ervoor
dat de standenlijst op de HBB website komt (en bij BC Mixed )! Walter doet dat
met een begeleidend schrijven...
Walter Gelten is onze (anders zo) vrolijke vriend.
Met het ter ziele gaan van
de HBB-er (ben ik helaas
zelf debet aan) worden
deze prachtige berichten
niet aan een breed publiek
getoond. Ik wilde daar
deze keer verandering
inbrengen. Ik vind het eeuwig zonde als slechts de 3
mensen op de e-mail lijst
van Walters bericht deze
leuke tekst te lezen krijgen.
Arne v d Wijdeven.
In alle vroegte scheurde de
wekker met zijn naargeestig geluid mijn dromen aan
flarden. Moeizaam heb ik
toch kans gezien mijn, van
slaap verplakte, ogen open
te worstelen. Gespeend
van elke zin tot actie schuiven we de gordijnen vaneen. Bleek en troosteloos
probeert het eerste ochtendgloren zich op te trekken aan mijn vensterbank
maar faalt hier vooralsnog
jammerlijk in. De laatste
sneeuwresten
proberen
nog een vleugje wit aan te
brengen in de grauwe sluier van kale bomen en zwart

bepekelde straatstenen.
Wederom wacht ons een
dag van grauwgrijze luchten, dunne winden en miezerige regen. Toch maar
naar het badhok gesloft en
aldaar een poging gedaan
het vervallen aangelaat
wat op te fleuren. Helaas,
de reclame bleek weer
eens erg geduldig. De tube
zalf welke na een half
doorwaakte nacht in geen
tijd een strak gezicht te
voorschijn tovert werkt
niet. De gehele 100 cc uitgesmeerd maar geen enkel resultaat kunnen waarnemen. Voor ik nog eens
ooit geloof wat er op een
reclamespot wordt beloofd. Je kon net zo goed
aambeienzalf gebruiken
en ..... Ach laat maar, de
miskoop in de afvalemmer
en we zien wel verder. Nog
wat naduwend tegen de
aangelaatspieren het uiteindelijk maar opgegeven
om op deze miserabele
ochtend een fris gezicht te
hebben.
Wellicht dat een goed ontbijt nog een lichtpuntje kan
zijn op deze grauwe ochtend.
Het eerste lichtpuntje is
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het peertje aan het plafond
wat met een droge knap
zijn laatste licht heeft uitgeblazen. Ook dat nog!
Het lijkt wel of de onheilsgodinnen zich hebben genesteld in mijn verlichtingsarmaturen. Na wat lusteloos gerommel in een doos
peren bleek er ook nog
geen passend exemplaar
op voorraad te liggen. Laat
ook maar, in het halfdonker
kun je ook wel ontbijten.
De koffie opgestart en een
sneetje brood met verse
kaas verhoogt de feestvreugde op deze deprimerende ochtend. Een krantje
erbij voor het goede nieuws
en ....... Jammer, de krantenjongen is weer eens te
laat. We troosten ons maar
met de gedachte dat het
meeste nieuws alleen
maar bestaat uit kommer,
ellende, neergang en rampen. In het vale ochtendlicht kunnen we dat missen
als kiespijn. Ook het broodje kaas kan me niet bekoren. Het brood lijkt oud en
droog te zijn. De kaas heeft
uitgedroogde randjes.

Ik dart al bijna vijfentwintig jaar. Wat ooit begonnen
is als een tijd verdrijf, tijdens het bier drinken, is
verder gegaan als een virus waar ik niet meer vanaf
kom. Klinkt ernstig, maar het is niet meer dan een
prettige verslaving.
Twee jaar geleden, ben ik op een nieuwe lokatie begonnen, met een nieuw team. Onze nationale knuffelbeer (Theo de jong) jullie allen bekend, stapte
meteen in dat team, samen met nog vier andere.
Met zijn zessen begonnen we aan ons eerste competitie jaar, waar we uiteindelijk vierde werden (van 14
teams). Je begint dus in de vierde klasse.
Onze verbazing was groot
toen we het jaar daarop
toch promoveerden naar
de derde klasse. Ondertussen was er nog een zevende man bij gekomen. Zonder de andere zes te kort te
doen, mag ik toch wel zeg-

gen dat hij de motor was,
achter een zeer succesvol
jaar. Dat begon aan een
nieuw seizoen in de derde
klasse. Al snel stonden we
bovenaan en werd het iedere week spannender.
Darten is nu eenmaal een

kroegsport, en je komt dus
ook wel eens minder leuke
teams tegen. Gelukkig zijn
de meeste wel aardig.
Daarbij zit je verdeelt over
de hele regio, als je op bezoek moet bij het thuisspelende team.
Dit varieert van Venray,
Boxmeer tot Liessel, Asten, Gerwen, Helmond en
zelfs in Beek en Donk.
Afijn, toen we op de helft
van de competitie waren,
zag het er naar uit dat we
wel eens als eerste konden
eindigen.
Naar mate we het eind naderden van het seizoen, en
steeds meer punten los
kwamen te staan, werden
de wedstrijden ook veel
royaler gewonnen. De concentratie bij darten is van
groot belang. Tijdens een
badminton wedstrijd speel
je je zenuwen meestal
weg. Tijdens een dartswedstrijd worden, naarma-

lees verder op pag. 30
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door Jan van Hees
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te de wedstrijd vordert, de
zenuwen, alleen maar groter. Lang, voordat het seizoen voorbij was, werden
we kampioen. ( zie foto).
Intens gelukkig en ontzettend trots, was ik. Ook binnen het team was de harmonie enorm, naar mijn
mening een ingrediënt voor
succes.
In de derde divisie, waren
er nog zeven andere teams
die kampioen werden.
Daarom moesten we onderling uitmaken,(in Mierlo)
wie de beste was. Met veel
zelfvertrouwen en goede
moed togen we naar Mierlo, met als inzet...de nummer een, mocht naar het
Nederlands
kampioenschap, in Nieuwegein.
We gooiden die dag het
ene na het andere team
van het bord. Leuk om te
vermelden was dat onze
“teamband” enorm was,
iets wat bij de andere
teams, zichtbaar minder
was.
Ook onze Theo, die meestal last heeft van zenuwen,
gooide op het niveau, zoals

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 Tim
Lahaije, van jeugdnaar seniorengroep.

vanaf 20.30 uur, in de
kantine en bij andere
seniorenactiviteiten?

1. Naam, woonplaats.
leeftijd, burgerlijke
staat, beroep/studie,
hobby’s, favoriete muziek/groepen.

We worden door de senioren behandeld als senioren en dat is fijn. Er zijn
nog niet zoveel senioren
activiteiten geweest maar
ik voel me goed geaccepteerd door de senioren.

(door Rien van Kessel)

we hem kennen. We werden eerste en gingen naar
Nieuwegein.
In Nieuwegein waren er 24
teams, die landelijk kampioen waren geworden, verdeelt in zes poules van
vier teams.
Onze grote pech was dat
we, de latere nummer een
en twee, bij ons in de poule
hadden.(foto)
Als eerste moesten we tegen een team, de kampioen van Nederland bleek
later, die gaf ons een

enorm pak slaag.
We werden dus derde in
de poule en mochten naar
huis. De sfeer in het team
was er niet minder om.In
de bus naar huis, beschikbaar gesteld door Peelland
dartbond, had ik nog een
coolbox verstopt met koud
bier.
Lang voordat we terug in
Helmond waren was die al
leeg. Bij de beste 24, van
Nederland horen, was voor
ons de kroon op een geweldig seizoen.

Tim Lahaije, Beek en
Donk, 16 jaar, ongehuwd,
hoveniers opleiding,
hardstyle.
2. Hoe bevalt het bij de
senioren (voor- en nadelen)?
Het is moeilijker dan ik
dacht, maar wel leuker dan
bij de jeugd want iedereen
is veel sportiever.
3. Wat is het grootste
verschil tussen de
jeugd- en de seniorengroep?
De leeftijd en de trainingstijd. Maar vooral de manier
waarop ze spelen.
4. Voel je je geaccepteerd: - in de seniorencompetitie, bij Mixed
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5. Wat vindt je van de
manier waarop Mixed de
overgang van de jeugd
naar de senioren regelt?
Ik vind dat dat goed is
geregeld dat je niet als
enige jeugdlid naar de
senioren gaat maar als
team en dat vind ik wel
fijn.
6. Wat betekend de vrijdagavond voor jou in
kombinatie met uitgaan?
Als we de derde trainingsgroep hebben is het wel
een beetje vervelend want
dan zijn we heel laat klaar
en kunnen we verder eigenlijk niks meer doen op
die avond.
7. Vindt je jezelf/je team
geïntegreerd bent/is bij
MINIMIKS februari 2010

Tim Lahaije
de senioren?
Ja ik vind van wel.
8. Kijk je wel eens naar
het klubblad en op de
website van Mixed?
Meestal kijk ik op de website en niet in het clubblad.
9. Wat zou jij veranderen
bij Mixed als je de baas
was?
Als ik de baas was zou ik
een tweede trainingsavond zoeken waardoor
de tijden op vrijdag niet zo
laat worden.
10. Wat wil je zelf nog
kwijt?
Ik badminton al lang en ik
heb nog niet het idee om
binnenkort te stoppen.

Rondreis Sultanaat OMAN en Dubai

Jubileumjaar 2011 - 50 jaar BC Mixed
Sinds kort heeft de website van Mixed er een menuknop bij, de menuknop
‘Jubileum’. Onder deze knop gaat de jubileumcommissie informatie geven over
het jubileum van Mixed volgend jaar januari. Houdt deze jubileumpagina dus in
de gaten. Momenteel staat onderstaand artikel op de site.
BC Mixed bestaat in 2011 al weer 50 jaar.
En dat moet natuurlijk gevierd worden.
Om die reden is er een tijd geleden een
jubileum commissie ingesteld. Die
commissie heeft als taak om activiteiten te
organiseren in het jubileumjaar.
De commissie bestaat uit:
Mark van der Aa – voorzitter
Wendy Verbrugge – notulist
Ruud van Kilsdonk
Ruud Fransen
Claudia Krone
Ton Slaets
Omdat het een jubileumJAAR betreft
worden er dus verspreid over het hele jaar
activiteiten georganiseerd voor jeugd en
senioren. Welke activiteiten er allemaal op
het programma staan, daar komen we in
een later stadium nog op terug. Wij willen
onder andere deze website gebruiken om
jullie daarover te informeren.

50

BADMINTONCLUB

Jaar

BEEK EN DONK

Als commissie kunnen we natuurlijk niet
alles alleen organiseren. Voor de verschillende activiteiten zijn we daarom
op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij
willen ondersteunen. Als je zin hebt om
ons te helpen, meld je dan bij één van
de leden van de commissie.
Uiteraard zijn er ook activiteiten die
door bestaande commissies kunnen
worden georganiseerd, zoals de Jeugdcommissie, de Toernooicommissie en
de BAC.
Die commissies worden tijdig benaderd
en van informatie voorzien over de activiteit.
We houden jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen, maar het belooft een
mooi jaar te worden.

Op de website van BC Mixed stond bovenstaande button.
Doordat de plannen voor het jubileum in
vergevorderd stadium zijn, komt deze
button te vervallen.

Groetjes van de
Jubileum Commissie.

MINIMIKS februari 2010

23

Een reisverhaal in acht delen
door Rien van Kessel

In het Arabische gebied
heb ik nog maar weinig
landen bezocht. Dubai
spreekt veel mensen aan
maar voor wat betreft de
cultuur niet zo interessant.
Oman is een land met zowel cultuur als een prachtig
landschap en nog niet vertrapt door het massatoerisme. Gecombineerd met
het moderne Dubai een
prima reisbestemming.
Zondag 25 oktober
De wintertijd is vannacht
ingegaan en dat heeft
mijn taxichauffeur niet in
de gaten gehad. In plaats
van 04.15u staat de taxi
om 03.15u voor de deur. Ik
kan het rekken tot 04.00u
en dan vertrekken we via
Geldrop naar Schiphol.
De rit verloopt uitermate
vlot en in plaats van half
8 sta ik om half 7 al in de
vertrekhal. Voordeel is dat
het inchecken van de bagage ook vlot gaat, het is
niet druk.
Bij het afrekenen van mijn
koffie merk ik dat mijn pinpas niet werkt. Ondanks dat
ik ook dollars en cheques
bij me heb, ga ik voor de
voorzichtigheid toch nog
even wat extra euro’s halen. Deze geldautomaat
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werkt wel.
We vliegen om 10.30u met
de Airbus 330A-200 met
zo’n 280 personen aan
boord in ruim 6 uur via
Abu-Dhabi naar Muscat,
de hoofdstad van het Sultanaat Oman. Ik draai mijn
horloge 3 uur naar voren.
Rond 19.45u landen we in
Abu Dhabi, het is daar 29
graden. Het vliegtuig wordt
schoongemaakt en een uur
later vertrekken we naar de
hoofdstad van Oman en
dat is dan nog 45 minuten
vliegen.
Op het vliegveld staat ons
iemand van het Omaanse
agentschap op te wachten
die onze visa regelt, kosten
€15,00. Het pinnen gaat
niet omdat de automaten
nog niet zijn aangepast aan
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deel 1
de nieuwe pinpasjes van
de ING. Ik wissel alvast
$190. De bagage is snel
ter plaatse en buiten worden we opgewacht door
onze Nederlandse reisleider en de Omaanse chauffeur/reisleider. Het is zo’n
45 minuten rijden naar ons
hotel dat buiten de stad
ligt. Onderweg valt de vele
neonverlichting op, soms
kitsch, soms heel sjiek.
Ik heb een eenpersoons
kamer, groot en erg netjes met op tafel een bordje
met fruit en (gratis) water
in de koelkast. Er komt
zelfs een ober met een
welkomstdrankje aan de
deur, het moet niet gekker
worden. Het hotel heeft
een vierkante vorm en alle
kamers kijken uit op

een binnenplaats.
Erg leuk en sfeervol. Door het gedoe
met geld wisselen
op het vliegveld
zijn nu alle valuta
door elkaar gehusseld; euro’s, dollars,
dollar cheques en
Omaanse rials.
Ik ga douchen en al
snel is het twaalf uur
en kruip ik mijn bed
in. Het was een lange en zware dag.
Maandag 26 oktober
Voor het slapen
gaan de airco uitgezet, maar de
temperatuur in mijn
kamer werd al snel
te hoog. Zonder airco is het
in Oman niet uit te houden.
Ik wordt om half 7 wakker,
opgestaan en wat blijkt; de
Times of Oman is onder
mijn deur naar binnen geschoven. Het uitzicht vanuit
mijn kamer is minder. Ik kijk
tegen een afgegraven berg
rotsen. De wijk waarin het
hotel staat ligt in een kaal
en rotsachtig gebied, maar
aan de voorzijde heb daar
geen weet van. Maar wil je
naar het centrum dan heb
je toch echt een taxi of bus
nodig.
Het ontbijt is goed, maar
geen beleg, wel een gekookt ei en fruit. Ik ga
naast het hotel geld pinnen
en hier werkt de automaat
wel. Ik krijg er 300 Omaan-

se Rial uit, de temperatuur
is al opgelopen tot 30 graden.
Muscat is de hoofdstad
van Oman en een van de
kleinste en tevens schoonste hoofdsteden van de
wereld. In de stad, met de
voorsteden Matrah, Ruwi,
Qurum en Seeb leven ongeveer 540.000 mensen.
We gaan vandaag een
stadsexcursie maken. Altijd
interessant om een indruk
te krijgen van een stad.
Als eerste bezoeken we de
Grote Moskee, de Sultan
Qaboos Moskee, die buiten de stad ligt. Voor dat we
naar binnen gaan worden
de dames voorzien van
een hoofddoek en moeten
de blote armen bedekt worMINIMIKS februari 2010

den. De moskee die
in 2001 is geopend
heeft 5 minaretten,
gebaseerd op de 5
pijlers van de Islam.
De hoogste minaret
is 92m hoog. Het
is de enge moskee
die op bepaalde tijden voor niet-moslims te bezoeken
is. De moskee is
gigantisch groot en
het met de handgeknoopte kleed is het
grootste van de wereld wordt verteld.
De
gebedsruimte
heeft 37 kroonluchters waarvan die
in de koepel hangt
zo groot is dat je je
moeilijk kunt voorstellen dat die door mensen handen is gemaakt,
echt gigantisch.
Na dit bezoek gaan we de
plaatselijk vismarkt bekijken. Je zou verwachten dat
met de hitte hier het een
stinkboel is, maar dat valt
mee. Er worden prachtige
vissen verkocht van allerlei afmetingen en kleuren.
Achter in de ruimte die aan
alle zijden open is, worden de gekochte vissen
in mootjes gehakt zodat
men ze in een plastic tasje
kan meenemen. Dit is wel
een vieze kledderzooi en
de mensen willen dan ook
niet graag gefotografeerd
worden. Buiten worden de
houten vissersbootjes binnengehaald en de netten
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gerepareerd.
De Mutrah Soek waar we
vervolgens heen lopen ligt
dicht bij de vismarkt en is
leuk om er even door heen
te slenteren. De temperatuur hier is aangenaam. Ik
heb het hier echter gauw
gezien en loop door de wirwar aan straatjes de soek
uit en beland in een soort
achterbuurtje. Weliswaar
ben ik buiten, maar de

het land langzaam omgevormd tot een modern land.
Daarvoor heeft hij zijn vader wel van de troon gestoten omdat deze in de ogen
van de sultan te conservatief was. Deze had het land
om het te beschermen en
omdat hij bang was voor
buitenlandse
invloeden,
afgesloten van de rest van
de wereld. Hierdoor bleef
Oman een van de armste

straatjes zijn er niet minder
smal. Ik kom een soort kapelletje tegen waar water
getapt kan worden. Na een
korte wandeling kom ik bij
toeval weer uit op de plek
waar we begonnen zijn. Op
een terrasje drink ik wat en
wacht op de rest. We stappen weer in ons busje en
deze brengt ons naar het
Al Alam paleis, het paleis
van Sultan Qaboos, dat we
helaas niet van binnen mogen bekijken. Oman wordt
sinds 1970 geregeerd door
Sultan Qaboos en hij heeft

landen ter wereld. In 1970
lag er slechts 5km aan geasfalteerde weg in Oman.
Sultan Qaboos pleegde
een geweldloze coup, veranderde de naam in Sultanaat Oman en ging het land
moderniseren. Het resultaat is duidelijk zichtbaar,
geholpen door de olieopbrengsten hoort Oman er
weer bij. Doordat de sultan
de oliedollars aan het volk
uitgeeft en het land moderniseert zonder de cultuur te
verliezen, wordt hij op handen gedragen. Wie hem
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straks gaat opvolgen is
nog een probleem omdat
de sultan geen kinderen
heeft. Het paleis van de
sultan, in de kleuren blauw
en goud, staat op een
groot plein met aan weerszijde regeringsgebouwen.
Erg indrukwekkend en erg
mooi. Vaak worden sultan en sjeik door elkaar
gehaald, daarom even
het verschil. Een sultan is
een hoge rang binnen de
moslimadel en komt overeen met koning of keizer.
En sultan staat aan het
hoofd van een sultanaat
zoals Oman. Een sjeik is
iemand die aanzien heeft
verworven in de Arabische
wereld op geestelijk of wereldlijk gebied.
Op de terugweg naar ons
hotel stoppen we bij een
ander hotel, het Al Bustas
hotel (het voormalige Alum
paleis). Omdat de hal van
het hotel erg apart is gaan
we even binnen kijken,
fotograferen mag. Bij binnenkomst kom je direct de
sultan tegen, op een schilderij weliswaar, maar toch.
De hal is hoog en voorzien
van een koepel en erg
sfeervol ingericht. Het is
er erg druk met sjeiks die
blijkbaar zaken aan het
doen zijn. Zeker de moeite
waard om er even en kijkje
te nemen.
Wordt vervolgd

Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart.

bespannen, reparatie
en verkoop van rackets

Stem op Monika
Beste Mixed leden,
De meeste leden weten dat ik al lang bij Mixed
badminton, al meer dan 25 jaar, maar wat niet
iedereen weet is dat ik ook al lang actief ben in de
politiek van Laarbeek. Op dit moment ben ik actief
als commissielid van Maatschappelijke zaken. Dit
is een adviesorgaan voor de gemeenteraad.
Maatschappelijke zaken is volgens mij een van de
belangrijkste commissies, want hier gaat het echt
over mensen . Van 0 tot hoog bejaard en alle positieve en negatieve dingen die daarbij horen.
Maar ook over de nieuwbouw van scholen en natuurlijk het verenigingsleven. Dus ook alle sportverenigingen en de voorzieningen die daarmee te
maken hebben. Over de toekomst van de sporthal D’n Ekker en de kleine
sporthal aan de Otterweg zijn veel onzekerheden. Voor en namens veel van
de sportverenigingen, dus ook voor Mixed, die gebruik maken van deze accommodaties hebben ik hun onrust al uitgesproken in de commissie. Maar
de echte besluitvorming gebeurt natuurlijk in de gemeenteraad. En na een
aantal jaren van commissiewerk is het voor mij een logische stap om te
proberen in de gemeenteraad te komen zodat ik juist daar de wensen van
de inwoners van Laarbeek kan vertegenwoordigen. Met de aankomende
verkiezingen van 3 maart sta ik daarom ook op de 2e plaats van Algemeen
Belang Laarbeek. Ik heb zo’n 15 jaar geleden bewust gekozen voor deze
dorpspartij omdat die zich echt kan richten op we wensen en mogelijkheden
van het dorp en zich niet hoeft bezig te houden met de standpunten van een
landelijke partij. Om in de gemeenteraad te komen heb ik natuurlijk veel
stemmen nodig en doe ik een beroep op de Mixed leden om op 3 maart op
mij te stemmen. Dan zorg ik dat jullie stem goed wordt vertegenwoordigd in
de commissie en de Laarbeekse gemeenteraad.
Alvast bedankt voor je stem en steun!!
Monika Slaets
(wil je meer weten over de standpunten van ABL kijk dan op www.abllaarbeek.nl)
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Theo de Jong
de Hazelaar 23
5741 DR Beek en Donk
0492 461997
06-39569703
t.jong26@chello.nl

Over shuttles....
Eerst een paar feitjes
over de shuttle. Een
shuttle kan harder gaan
dan je denkt, want de
shuttle kan in rally’s
snelheden tot boven de
300 km/h halen en dat
is nog veel harder dan
een tennisbal die bij de
service snelheden boven de 200 km/h haalt.
Badminton kan worden
gerekend tot de top drie
intensieve sporten
In het dubbelspel worden soms 30 tot 50 slagen gedaan in 20 seconden en dat is nogal
wat. Ook is bewezen dat
een badmintonspeler
vaak 2x zoveel loopt
dan een tennisspeler en
dan ook nog in de helft
van de tijd en dat allemaal voor een shuttle!
28

tekst: Theo de Jong
Veren shuttles
Een veren shuttle bestaat uit 16 ganzenveertjes, bevestigd in een kurk met een doorsnede van 2,5 tot 2,8 cm ,
die met een dun lapje leer wordt overtrokken. Het gewicht bedraagt ongeveer 5 gram . Als de veren eenmaal
beschadigd zijn, wordt de vlucht van de shuttle beïnvloed.
Warmte, kou en vocht hebben ook invloed op de vlucht.
Dit is onder andere een reden dat de shuttle geen lang
leven heeft. Goede veren shuttles onderscheiden zich
vooral door een stabiele koers tijdens de vlucht. Bij het
spel aan het net nemen ze snel de normale houding aan,
dat wil zeggen met de dop naar de grond gericht. De eigenschappen van veren shuttles zijn
verder: geringe levensduur, want op
top niveau worden per game soms
50 shuttles verbruikt.
Nylon shuttles
Er wordt veel gebruik gemaakt van
nylon shuttles, omdat dit veel goedkoper is in vergelijking met de verenshuttle. Als we een nylon shuttle van
goede kwaliteit hebben zijn dit de eigenschappen: er is
een langere levensduur, de shuttles gaan minder snel
kapot. Zoals al gezegd zijn ze veel goedkoper. Er moet
wel gezegd worden dat de vluchteigenschappen veel
slechter zijn dan de veren shuttles, dit is de reden dat in
de professionele tak van de badmintonsport er altijd
gebruik gemaakt wordt van veren shuttles.
wordt vervolgd
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Vervolg van pag. 19
Nog wat naknagend is me
de zin in het broodje geheel vergaan. De pedaalemmer mag verder zijn
best doen.

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, op termijn, van alles te zien zal zijn.
Vanuit Hong Kong schreef ze haar eerste verhaal.
Wij plaatsen het begin en het einde van dit verhaal,
wil je meer weten ga dan naar:

WWW.Claudiakrone.waarbenjij.nu

Hong Kong!
Na een uitgebreid afscheid
op Schiphol was het voor
Cindy en mij dan eindelijk
zover. Na anderhalf jaar
voorbereiden op weg naar
Australie, maar natuurlijk
eerst een tussenstop van
vijf dagen in Hong Kong!
Na een reis van 24 uur waren we eindelijk bij ons hotel aangekomen: Chung
King mansion in Hong
Kong aan een van de bekendste en drukste wegen
van Hong Kong, Nathan
Road.
Onze eerste gedachte toen
we op onze kamer van 7
m2 aankwamen was: ‘Hier
moeten we zo snel mogelijk weer weg!’ Dus we zijn
meteen Hong Kong ingetrokken en begonnen met
het maken van onze fotoverzameling over Hong
Kong die na vijf dagen op
ruim 600 foto’s is geëindigd
(Cindy is hier hoofd verantwoordelijke voor).
Ik zal dit verhaal chronolo-

gisch in elkaar zetten
anders is het denk ik
voor velen niet te volgen aangezien Cindy en ik
in twee dagen bijna alles
hebben gezien wat Hong
Kong te bieden heeft.
Maandagavond
Na, struikelend over onze
koffers , onze kamer verlaten te hebben zijn we direct naar de skyline van
Hong Kong wezen kijken
op de Avenue of Stars. Al
mijn grote helden hebben
hier een ster liggen waaronder Bruce Lee en Jacky
Chan en vele anderen
waar ik niet eens de naam
van kan uitspreken. Na
een uitgebreide zoektocht
wilden we toch wel een
beetje van de Chinese cultuur meekrijgen en hebben
we gegeten bij een Chinees restaurant. Ik geloof
ook nu ik eraan terug denk
dat dit de eerste en laatste
keer is geweest dat we
daar hebben gegeten ondanks dat het eten toch
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wel een soort van lekker
was (Ik weet niet zo goed
hoe ik het eten beter kan
omschrijven). Na het eten
hebben we nog een beetje
door de winkelstraten van
Hong Kong gestruind ......
Nu is het alweer vrijdag en
zitten Cindy en ik al vanaf
13.00 uur op het vliegveld
van Hong Kong te wachten
op onze vlucht die om
22.45 uur vertrekt. We waren de stad helemaal beu
na 3 volle dagen en zaten
liever op het vliegveld dan
in de stad…Hong Kong is
erg leuk maar na drie dagen kun je er alleen nog
maar het volgende over
denken: druk, vies en rochelende chinezen. Dus
op naar Australie!!
Xxx Claudia
De rest van het verhaal
van Claudia is te lezen op
haar website (zie boven).
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De laatste kruimels spoelen we weg met verse koffie. Echter ook dit hoogtepunt van de dag lijkt verworden te zijn onder invloed van allerlei negatieve
krachten. De koffie is niet
warm genoeg en heeft een
rare bijsmaak lijkt het wel.
Na nog enkele slokken met
een vies gezicht te hebben
doorwrocht maar besloten
de koffie in de gootsteen te
gooien. Zielloos ligt vervolgens daar de koffie wat
rond te spoelen in een
wanhopige poging zich nog
even aan het aardse daglicht te kunnen laven alvorens een smadelijk einde
te vinden in de riolen van

Valkenswaard. Zelfs de
doodstrijd van mijn koffie in
de gootsteen kan de volledig mislukte ochtend niet
meer opleuken.
Moet ik nou ook nog gaan
werken. De gedachte alleen al. Maar ja, in deze
sombere tijden zit er niets
anders op dan je ‘s morgens in alle vroegte door
grauwe troosteloze duisternis voort te ijlen voor
weer een dag gezeur aan
je hoofd, mislukte projecten ................ Nog voor ik
de sleutel omdraai is de
laatste motivatie voor de
dag al volledig ingestort.
Om toch maar niet volledig
weg te glijden in de maalstroom van apathische ellende,
demoraliserende
ondergang, platgeslagen
aspiraties en nog veel meer
negatievigheden moet er
snel vertrokken worden.
Een ferme draai aan de

sleutel een peut op het
gaspedaal en er gebeurt
helemaal niets.
Ik heb nooit geloofd in blue
monday als meest deprimerende dag van het jaar
maar op moment dat bleek
dat ik vergeten was te tanken na alle ellende die de
ochtend al had gebracht
bekroop me het gevoel dat
alles en iedereen op zo’n
dag samenspant om al je
levensvreugde te gronde
te richten in een baaierd
van tegenslagen, wansmakelelijke
koffie,
droog
brood en een drooggevallen brandstoftanks.
Morgen is er weer een dag
die ongetwijfeld niet miserabeler kan lopen.
Ik wens jullie succes met
de nieuwe standenlijst.

MieContoernooi
Hallo allemaal,
Het jubileum-toernooi
(MieCon),werd vandaag
door zeven mixed leden
bezocht, die actief meededen. En natuurlijk
weer een handje vol
trouwe fans.
Goed georganiseerd en
een beetje later begonnen door de hevige
sneeuwval van afgelopen nacht.
In de B klasse deed
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Wendy en Marije, een
verwoede poging om eerste te worden, maar door
de enorme concurentie
zijn ze helaas derde geworden (toch heel goed)
Ook in de B klasse Jan en
Wendy, weer derde. goed
hoor.
De rest moest het met een
gedeelde vierde plaats
doen. (Betsie, Riky, Remy
en Jan)
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Verder staan nog op de
agenda:
28 febr HBB seniorentoernooi
20 Maart nachttoernooi
BC Valkenswaard ‘73
Nog bedankt voor de inzet.
Groeten
Anja

Competitie

De bekercompetitie
In de A- poule won Mixed 1 haar eerste wedstrijd 5-2 van Eindhoven, dat
was al op 23 september van het vorige jaar. Op 5 november werd Con
Brio 2, ook met 5-2, verslagen en
Mixed kwam in de loting voor de volgende ronde. Van de negen A-teams
gingen er acht door. Alleen Eindhoven
is uit de bekercompetitie.

Alle uitslagen in de A-poule.
A-p1
A-p1
A-p1
A-p2
A-p2
A-p2
A-p3
A-p3
A-p3

Topklasse.

De loting leverde de volgende indeling op.
A-p4
BBC
Con Brio 1
A-p5
Mixed
BCV’73
A-p6
Ganzeveer
Phoenix
A-p7
Con Brio 2
Gemert
De wedstrijden worden gespeeld op donderdag 4 maart.
De halve finales staat gepland op woensdag
7 april en de finales op zondag 6 juni.

MIXED
EIindhoven 5-2
MIXED
CON BRIO 2 5-2
Eindhoven CON BRIO 2 1-6
BBC
GEMERT
2-5
BBC
BCV ‘73
5-2
GEMERT
BCV ‘73
4-3
PHOENIX Ganzeveer 3-4
PHOENIX CON BRIO 1 0-7
Ganzeveer CON BRIO 1 1-6

Iets meer geluk had Mixed in de Cklasse. Ook al verloor men van BBC (
met 4-3) en van Mierlo ( ook 4-3) , ook
hier gaan acht van de negen teams
door naar de volgende ronde. Ganzeveer had twee teams in deze klasse,
maar beide teams haalden de volgende
ronde niet. Gemert heeft nog geen wedstrijden gespeeld en wordt in de tweede
ronde ingeloot.
De loting leverde de volgende indeling
op.
C-p4
Gemert		
Mixed
C-p5
Phoenix
Sm.Bruang 2
C-p6
Sm.Bruang 1
BBC
C-p7
BC’85
Mierlo

In de B-poule verloor Mixed met 5-2 van
BCV en kwam in de tweede wedstrijd, nu
tegen Never Down, zelfs helemaal niet op
dagen hetgeen behalve een 7-0 nederlaag
ook een boete van 50 euro opleverde.
Het zal duidelijk zijn dat Mixed in de Bklasse geen bekercompetitie meer speelt.
B-p1 BCV ‘73- MIXED 5-2
B-p1 MIXED - NEVER DOWN 0-7

Alle uitslagen in de C-poule:
C-p1

Ganzeveer 2

Sm.Bruang 1

1-6

C-p1

Ganzeveer 2

BC ‘85

2-5

C-p1

Sm.Bruang 1 BC ‘85

4-3

C-p2

Phoenix

Ganzeveer 1

5-2

C-p2

Phoenix

Sm.Bruang 2

2-5

C-p2

Ganzeveer 1

Sm.Bruang 2

2-5

C-p3

MIXED

MIERLO

3-4

C-p3

BBC

MIXED

3-4

C-p3

BBC

MIERLO

3-4

De wedstrijden worden gespeeld op donderdag 11 maart.
De halve finales staat gepland op woensdag 15 april en de finales op zondag 6 juni.
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Mixed 1 behoort dit seizoen weer bij de top van de
HBB competitie. Nog heeft
Con brio de meeste punten
en dat zal ook wel zo blijven, maar na acht ( van de
veertien) wedstrijden is
Gemert naar de derde
plaats verwezen, dankzij
meer gewonnen sets van
Mixed.
Ellen Kuhn is, na een langdurige blessure periode
weer helemaal terug, zij
heeft in de topklasse, nog
geen enkele partij verloren.
Helaas gaat het minder
goed met een andere dame
uit het team, nu is Noortje v
d Eijnde, vermoedelijk voor
de rest van het seizoen uitgeschakeld door een rugblessure.
Opvallend is dat alle spelers en speelsters van
Mixed 1 de top-tien van
beste competitie spelers
hebben gehaald, iets dat
maar zelden voor komt.
Mixed 1 verloor één wedstrijd, op 16 december was
Con Brio 1 te sterk voor
Mixed 1 en het werd een 62 nederlaag. Con Brio 3
werd vervolgens met 6-2
verslagen en BBC kreeg
de grootste nederlaag,
Mixed won die wedstrijd
met 8-0.
Het HBB kampioenschap
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zal dit seizoen, onder de
nieuwe trainer toch te hoog
gegrepen zijn, maar zeker
is wel dat nu al de derde
plaats al bijna zeker is gesteld. De tweede plaats is
haalbaar.

Hoofdklasse.

Mixed 2 is nog steeds in de
race om de titel, maar de
verschillen
tussen
de
teams in de hoofdklasse
zijn erg klein. Nog zeker vijf
teams kunnen kampioen
worden en alle teams hebben een of meer wedstrijden verloren en meerdere
keren gelijk gespeeld.
Zo won Mixed met 5-3 van
Ganzeveer 1, dat team is
intussen ver weggezakt.
De
Boemerang Bakel
Combinatie werd weer met
6-2
verslagen, evenals
Con Brio 4 dat met dezelfde cijfers verloor. Echter
tegen Brabantia 1 liet men
een steekje vallen en het
was de eerste nederlaag
van Mixed 2. Op zich is er
nog niks aan de hand, want
ook Brabantia verloor al
een wedstrijd van BCV en
van Gemert.
Gemert 2 is nu koploper
met dertien punten uit negen wedstrijden. Mixed
staat op de tweede plaats
met twaalf punten uit acht
wedstrijden, evenveel punten als Brabantia, maar die
hadden daar negen wedMINIMIKS februari 2010

strijden voor nodig.
Phoenix 1 – Mixed 2 is de
volgende wedstrijd die op
het programma staat. Wint
Mixed, dan neemt het de
koppositie van Gemert
over, maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan, ook
Phoenix is een van de titelkandidaten.

Overgangsklasse.

Nog spannender is het in
de overgangsklasse, dat
dit seizoen een normale
afdeling met zeven teams
is, dus geen play-off systeem. De nummer zes
van de ranglijst heeft maar

Mark v d Aa, 2de heer van
Mixed 4 uit de tweede
klasse.

twee punten minder dan
de koploper en er kan
dus nog van alles gebeuren in deze klasse. De
verschillen tussen de
teams zijn wel heel erg
klein.
Na de eerste competitiehelft is Phoenix koploper
met acht punten, gevolgd
door Fair Play met zeven
punten. Dan volgen vier
teams met zes punten,
waaronder Mixed 3.
Brabantia 2 werd met 62 verslagen, maar BBC 3
was te sterk voor Mixed
3, dat werd een 6-2 nederlaag. Ook van Fair
Play 1 werd niet gewonTine van Lieshout, Mixed 6
nen, maar de schade bleef derde klasse
beperkt tot een 5-3 nederVoor het andere tweedelaag.
Gemert 4 is de volgende klasseteam breken
tegenstander en om in de zware tijden aan.
race te blijven moet daar Het oud-jeugdledenteam staat onvan gewonnen worden.
deraan op de ranglijst en heeft (met
Tweede klasse.
In de tweede klasse liet behulp van invalMixed 4 het afweten tegen lers) pas één wedSmashing Bruang 3, het strijd gewonnen en
werd een nipte 5-3 neder- het zal er in de
laag, maar voor de Eindho- tweede helft alles
venaren voldoende om de aan moeten doen
koppositie van Mixed 4 om degradatie te
over te nemen. Phoenix 4 voorkomen.
is de volgende tegenstan- Er werd verloren
der, staat op de ranglijst van BCV ( met 6-2)
onder Mixed 4, maar heeft van Hanevoet 4 (7nog geen wedstrijd verlo- 1), waar Jaimy
ren, wel vier keer gelijk ge- Stofberg de eer
speeld. Mixed is nog steeds wist te redden en
een van de titelkandidaten met 8-0 van koploper
Phoenix 3.
van de tweede klasse.
Mierlo 2 en SRH 1 zijn de
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te kloppen teams, tegen
deze teams moeten in
de eerst volgende wedstrijden punten worden
gepakt, (misschien zijn
invallers uit Mixed 4
weer nodig) om degradatie te voorkomen.

Derde klasse.

Zowel Mixed 6 als
Mixed 7 staan in hun afdeling op de vierde
plaats, drie punten boven Gemert 7 en twee
punten achter BC ’85.
Mixed 6 speelde gelijk
tegen BC’85 maar verloor vervolgens met 6-2
van Ganzeveer 5 zelfs met
8-0 van Hanevoet 4, maar
dat zijn dan ook de koplo-

Het herendubbel van
Mixed 7, Gert Lahaije en
Tonny Snijders

pers van de afdeling. Phoenix
5 is de volgende tegenstander en dat kan
zomaar van gewonnen
worden. De derde
plaats
komt
dan in zicht.
De andere derde
klasser,
Mixed 6 liep tegen een 7-1 nederlaag op bij
koploper BC ’85
1, tegen BCAB
6 werd het een
5-3
overwinning en Ganzeveer werd
zelfs met 6-2 verslagen.
Het wordt spannend voor
Mixed 7, want de volgende
wedstrijd gaat tegen Mierlo 3
dat een plaats
onder Mixed staat
en daarna tegen
Rijtven 1, dat
weer een plaats
boven Mixed 7
staat. De inzet is
de derde plaats
op de ranglijst.

een single niet zo maar
weggeven.
Bij de dames heeft alleen
Anita de Jong competitie
ervaring en komen Ilke van
Oirschot en Saskia v d
Dungen uit de jeugd. Het is
duidelijk wennen aan het
spel bij de senioren voor
de oud-jeugdleden.
Van het net boven Mixed 8
staande BC’85 werd met
5-3 gewonnen, maar vervolgens werd met dezelfde
cijfers van het onderaan
staande Mierlo 5 verloren.
Ook middenmoter Gemert
8 was te sterk, dat werd
een 6-2 nederlaag. De volgende tegenstander is
Smashing Bruang 4 en dat
is de koploper…

Vierde klasse.

Jan van Hees, Mixed 6
derde klase.

Saskia v d Dungen. Mixed
8, vierde klasse.
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De heren uit
Mixed 8 behoren
tot de oudste generatie badmintonspelers, maar
dat neemt niet
weg dat ze trouw hun wedstrijden spelen en dat ze
MINIMIKS februari 2010

Riky van Maaren, vaste
invaldame voor Mixed 7

Uw trotse koploper mocht aantreden tegen BBC.

Brabantia 1 – Mixed 2
door Harrie v d Vegt
We schrijven woensdagavond 20 januari. De avond
dat het leiderschap in de
hoofdklasse bepaald ging
worden. Op baan 14 van
de cityhal speelden de lijstaanvoerders brabantia en
mixed tegen elkaar. Op
baan 15 speelde de andere
lijstaanvoerder tegen de
nummer 4. Alle 4 de teams
zouden de avond kunnen
besluiten als lijstaanvoerder en dat was te merken
aan de stemming..: ontspannen en gezellig!
Mixed 2 begon met 2 teamleden die hun hoofd niet
echt bij deze wedstrijd hadden. Zo was Harrie net terug van zijn reis door India
en was Claudia aan het bedenken wat ze niet mocht
vergeten voor haar jaar in
Australië! De verhalen van
ondergetekende zorgen er
bij haar voor dat ze ook zeker wist dat ze alles kwijt
zou raken en alle dingen
die maar fout kunnen, fout
zouden gaan.
Terwijl iedereen zich hiermee bemoeide, had de
teamtiran (die weer mee
was ondanks dat ze zelf
onmogelijk kon spelen, hulde!) de opstelling alweer
gemaakt. Dit is al een prestatie op zich, omdat wij
speelden in een samen-

stelling die we nog niet
eerder hadden dit seizoen!
Roger was namelijk thuisgebleven ivm pijntjes en
een overdaad aan heren
en ons nieuwe teamgenoot van 40+ die nooit
traint was er voor de geblesseerde Mascha en
Monika. Van de dubbels
die gecreëerd werden,
hadden Ad en Harrie pas
één keer eerder samen
gedubbeld en Ad en Maridy volgens mij nog nooit.
Ondanks deze bijzondere
koppels, hebben we deze
wedstrijden toch zeker niet
weggeven! Winst was er
voor ons in de mix van

Ruud en Marian, de beide
dubbels en in de singles
van Ruud en Claudia. Over
geluk hadden we hierbij
ook niet te klagen, gezien
de hoeveelheid sets die
met slechts 2 punten verschil door ons gewonnen
werden. Heel veel wedstrijden werden op deze manier beslist en slechts 1
ging daarvan naar Brabantia. In totaal dus 5 wedstrijden voor ons en daarbij de
complete 2 punten! Met de
uitslag van 4-4 tussen Gemert en Phoenix maakt
ons dit lijstaanvoerder voor
de komende 2 weken (de
afgelopen 2 weken red.)!

Totale resultaten van alle Mixedteams, in vergelijking met BC gemert en BC Con Brio
Team

S

W

G

V

P

+

-

Mixed 1
Mixed 2
Mixed 3
Mixed 4
Mixed 5
Mixed 6
Mixed 7
Mixed 8
Mixed

7
8
6
6
7
6
6
6
52

5
5
3
4
1
3
3
1
25

1
2
0
1
0
1
0
1
6

1
1
3
1
6
2
3
4
21

11
12
6
9
2
7
6
3
56

38
38
22
34
14
24
21
17
208

18
26
26
14
42
24
27
31
208

Gemert

52

19

12

21

50

206

210

Con Brio

62

23

10

29

56

233

263
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BBC is een afkorting die
van alles kan betekenen.
Denk aan British Broadcast
Company,
boerenbond
cuijk, BarBeCue, bij bitterballen chocola, bij bier canterellen, Bivakmuts Breiende Canto en ga maar
door. Wij dachten dat het
Bakelse Badminton Club
betekende. Maar lang niet
alle teamleden kwamen
van het Bakelse bos. We
zagen zelfs mensen vanuit
Meijel. Meijel kennen we
natuurlijk van de mooie
club Boemerang. U kent
dat wel zo’n boemerang.
Een krom end hout. De
boemerang is uitgevonden
in Australie al vele eeuwen
geleden. Toen al begrepen
de Aboriginals dat de aarde niet plat maar rond was.
Zij wisten met hun end hout
een prachtige, krommende, elipsvorminge, wederkerende, circkelkrullende
beweging te maken. De uitvinder van de boemerang
is trouwens ook de uitvinder van de zware hersenschudding (niet geheel toevallig). Waarom noem je
een badmintonclub nou
Boemerang? Dat is toch
niet slim. Tenminste als je
wilt dat de naam de lading
dekt. Immers wij heten
Mixed omdat we met jongens en meisjes de club
bemensen. Waren er alleen meisjes/dames bij
Mixed dan heetten we geen
Mixed maar Damesdubbel.
Evenzo als Canto het enige
lid van Mixed was, dan
heetten we Herenenkel. En
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ga zo maar door. Maar
goed Boemerang heet
boemerang en dat is niet
slim. Heb je na een shuttleachtervolging met snoekduik eindelijk de shuttle
weer naar de overzijde van
het net weten te lepelen,
komt die als vanzelf weer
terug geboemerangd. Tenzij de shuttle harder teruggeboemerangd komt dan
dat je hem weggeboemerangd hebt. Want dan gaat
ie uit. Heb je toch weer een
punt. En dat had BBC. En
zo verloren we het eerste
GD
Het 2e GD werd bevolkt
door Sabitri (of zoiets) en
Geertmans. Sarbiti speelde de sterren van de hemel. Geert ook. Maar BBC
speelde sterrender. Srabitie en Geert (voorheen
Geertje) moesten hun
meerdere erkennen in de
BakelMeijelnaren.
Het HD was al niet veel anders. Sterker nog het was
geheel anders. Srobitro
speelde immers niet mee.
Paul wel. Ondergetekende
trouwens ook. Wat een
prachtige partij was het
toch. Het Mixeddubbel
kwam geen moment in
haar spel. Nog voor Paul
zijn trainingspak uit had
kon hij het alweer aantrekken, verdraaid onderbroek
en sportbroek vergeten
aan te doen. Paul beloofd
dat hij vanaf nu niet rechtstreeks vanuit de sauna
komt badmintonnen. HD
verloren
Sorbitol en Laurie speelMINIMIKS februari 2010

Arne van de Wijdeven

den een erg sterk damesdubbel. Hun tegenstandsters hadden geen schijn
van kans dus die wonnen
de eerste set. Ja met Mixed
3 weet je het nooit. Sabrina
deed haar uiterste best.
Laurie speelde op een gegeven moment zelf met
een losse veter maar het
mocht allemaal niet meer
baten. Ze wonnen de DD.
Tussenstand 3-1 voor niet
ons.
De beide herenenkels werden verloren ondanks ultieme pogingen van Geert
om Laurie mee uit te vragen. Deze pogingen werden zwaar ondermijnd
door de hulp van uw verslaggever.
Schratbitoe speelde om
des keizers baard nog een
DE nadat Laurie haar partij
wegens verlies moest opgeven. Het moet gezegd
worden dat onze hindoestaanse surinaamse geen
moment haar concentratie
verloor. Ook al keken we
tegen een 6-1 achterstand
aan Snibritri maakt dat allemaal niks uit. Stoicijns
als altijd op de baan haalde
Sandokan een prachtige
stunt uit door de DE in
twee eenvoudige sets zonder touw naar zich toe te
trekken.
Eindstand 6-2. Maar niet
getreurd. Door verlies van
de nabije concurrent staan
we nog steeds eerste.
Arne van de Wijdeven

Standenlijst per 1 februari

Beste competitiespeler en -speelster seizoen 2009 - 2010

Ellen Kuhn
Marieke v Berlo
Marian Muller
Inge van Griensven
Yvonne Lahaije
Anja Beekmans
Maridy Daems
Noortje vd Eijnde
Sabitri Heesakkers
Lauri de Greef

Gem. dub.
S
W
%
4
4
100
3
3
100
3
3
100
7
4
57,1
6
5
83,3
3
2
66,7
5
1
20,0
3
2
66,7
5
2
40,0
5
2
40,0

Jan de Jong
René Schepers
Remy Wieland
Erik Pennings
Jowan Iven
Ruud v Kilsdonk
Jan v Hees
Stan vd Heijden
Tom de Jong
Geert v d Eijnde

3
6
4
5
5
7
3
3
4
4

3
5
4
4
2
5
2
1
2
2

100
83
100
80,0
40,0
71,4
67
33,3
50
50,0

Da/he dub.
S W %
6 6 100
3 3 100
3 3 100
7 6 85,7
6 5 83,3
2 1
50
6 3 50,0
1 0 0,0
5 2 40,0
6 2 33,3
2
6
4
1
4
4
5
7
0
3

1
5
2
1
4
4
4
6
0
3

50
83,3
50
100
100
100
80,
85,7
0,0
100

Singles
S W
6 6
3 3
1 1
6 6
6 4
2 2
8 6
2 1
5 3
6 3

%
100
100
100
100
66,6
100
75,0
50,0
60,0
50,0

5
2
1
5
5
6
5
7
4
1

100
100
100
60,0
80,0
50,0
60
57,1
75,0
0,0

5
2
1
3
4
3
3
4
3
0

Totaalscore
S
W %
16 16 100
9 9 100
7 7 100
20 16 80,0
18 14 77,8
7 5 71,4
19 10 52,6
6 3 50,0
15 7 46,7
17 7 41,2
10
14
9
11
14
17
13
17
8
8

9
12
7
8
10
12
9
11
5
5

90,0
85,7
77,8
72,7
71,4
70,6
69,2
64,7
62,5
62,5

Uitslagen seniorencompetitie.
Mixed 1

Con Brio 3

6-2

Mixed 5

Hanevoet 4

1-7

Mixed 2

Ganzeveer 1

5-3

Mixed 5

Phoenix 3

1-7

Mixed 2

BBC 2

6-2

BC ‘85 2

Mixed 6

4-4

Con Brio 4

Mixed 2

2-6

Mixed 6

Ganzeveer 5

2-6

Brabantia 1

Mixed 2

3-5

Mixed 7

BC ‘85 1

1-7

Mixed 3

BBC 3

2-6

BCAB 6

Mixed 7

3-5

Brabantia 2

Mixed 3

6-2

Mixed 7

Ganzeveer 4

6-2

Mixed 3

Fair Play 1

3-5

BC ‘85 3

Mixed 8

3-5

Mixed 4

Ganzeveer 3

5-3

Mixed 8

Mierlo 5

3-5

Sm.Bruang 3

Mixed 4

5-3

Mixed 8

Gemert 8

2-6

BCAB 3

Mixed 5

6-2
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Topklasse
Con Brio 1
Mixed 1
Gemert 1
Con Brio 2
BCV 1
Eindhoven 1
Con Brio 3
BBC 1

S
7
7
7
7
6
7
7
6

W
7
5
5
3
2
1
1
0

G
0
1
1
0
0
2
1
1

V
0
1
1
4
4
4
5
5

P
14
11
11
6
4
4
3
1

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

S
7
7
7
7
8
7
7
7
7

W
4
4
4
4
4
3
2
1
1

G
2
2
2
1
1
1
0
1
0

V
1
1
1
2
3
3
5
5
6

P
10
10
10
9
9
7
4
3
2

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

S
5
5
5
6
5
5
5

W
3
2
3
3
2
2
1

G
0
2
0
0
1
0
1

V
2
1
2
3
2
3
3

P
6
6
6
6
5
4
3

Tweede kl.
Mixed 4
Sm.Bruang 3
Phoenix 4
Ganzeveer 3
Con Brio 7
Gemert 6
BBC 6

S
5
5
5
5
6
5
5

W
4
3
2
2
1
0
0

G
1
2
3
1
3
2
0

V
0
0
0
2
2
3
5

P
9
8
7
5
5
2
0
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Tweede kl.
Phoenix 3
Hanevoet 4
BCAB 3
Gemert 5
SRH 1
Mierlo 2
Mixed 5

S
6
6
6
6
6
6
6

W
6
4
3
3
1
1
1

G
0
1
1
1
1
0
0

V
0
1
2
2
4
5
5

P
12
9
7
7
3
2
2

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

S
6
6
6
6
6
6
6

W
6
5
3
3
2
0
0

G
0
0
1
1
0
1
1

V
0
1
2
2
4
5
5

P
12
10
7
7
4
1
1

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

S
6
6
6
6
6
6
6

W
6
5
4
3
1
1
0

G
0
0
0
0
1
0
1

V
0
1
2
3
4
5
5

P
12
10
8
6
3
2
1

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

S
6
6
6
6
6
6
6

W
6
5
2
2
2
1
1

G
0
0
1
1
0
1
1

V
0
1
3
3
4
4
4

P
12
10
5
5
4
3
3

MINIMIKS februari 2010

Sinterklaasavond bij BC Mixed

4 dec. 2009
Tekst: Geri Marinussen

Hallo jongens en meisjes,
De eerste kampioen is binnen, een heel verhaal over
Mixed 7, allemaal proficiat met jullie kampioenschap,
knap gedaan.
Als het goed gaat in de volgende Minimiks weer nieuwe
kampioenen.
Natuurlijk op vrijdag 12 februari weer carnaval bij BC
Mixed. Iedereen is welkom, maar dan wel verkleed,
gewoon op de gebruikelijke trainingstijden. En... er worden prijzen beschikbaar gesteld voor de best verkleedde carnavalsvierder.
Dan komen binnenkort weer de uitnodigingen voor deelname aan weer een
fatastisch kampweekend. De voorbereidingen zijn in volle gang.
In dit nummer ook een
verhaaltje over sinterOost.. West.. thuis..
klaas en de eerste informatie over het
Waar zullen we dit jaar naar toe gaan,
kampweekend van dit
welke spannende avonturen gaan we nu
jaar, zorg dat je 4, 5
weer beleven?!
en 6 juni vrij bent!
De HBB jeugdkampiTrekken we oost- ofwestwaarts of
oenschappen komen er
misschien wel naar het zonnige zuiden..
aan, daar hebben wij
We houden het nog even geheim, maar
goede herinneringen
als ook jij mee op kamp gaat krijg je
aan.
zeker antwoord op deze vraag.
Dan nog het Bakel
teamtoernooi, BCAB en
Binnenkort volgt het inschrijfformulier.
Brabantia.
Geef jezelf op en ga 4-5-6 juni mee
Veel leesplezier,
Redactie en
Jeugdcommissi.

op kamp!

De kampcommissie.
MINIMIKS februari 2010
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En ja hoor ook dit jaar (wat
eigenlijk al vorig jaar is)
waren de pieten weer naar
de sporthal van Mixed gekomen. Ze waren dit jaar
erg vroeg en waren zelfs al
aan het badmintonnen toen
we binnenkwamen. Gelukkig hadden ze weer genoeg
strooigoed in hun zakken
en strooiden hier heel gul
mee.

de hele zaal opgezet.
Op baan 1 en 2 moest je
met een super grote ballon
badmintonnen.
Op baan 3 en 4 lagen chocolade letters waarvan ieder groep zoveel mogelijk
woorden moest maken.
Op baan 5 en 6 werd met
munten en pepernoten gegooid en die moesten ook
weer opgevangen worden
dat viel nog niet mee.
Op baan 7 t/m 8 stond een
hindernisbaan opgesteld
waar je met pietenmuts op

Voor de kinderen van het
eerste trainingsuur hadden
ze een aantal leuke spelletjes bedacht maar daarvoor moesten natuurlijk
eerst groepen gemaakt
worden. Ieder kreeg een
kaartje met een sinterklaasliedje erop. Allemaal
tegelijk dit liedje zingen en
dan maar zoeken wie het
zelfde liedje aan het zingen
was want daar hoorde je
bij. Het werd een mooie kakofonie.
De spelletjes waren door
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De uitslagen:

en een pakje in je hand
overheen moest en daartussen liepen steeds maar
pieten en begeleiders.
Het werd een gezellige
boel, het uur vloog om.
Voordat iedereen weer
naar huis ging kregen ze
nog een chocolade letter

en kwamen de kinderen
van het tweede trainingsuur al binnen.
Deze speelden een zwarte
pieten toernooi met veel
lol.
De hele avond zorgde
Stan voor gezellige achtergrond muziek. Wil je
nog eens genieten van
deze avond kijk dan op

HDB
1ste Willem Aarts – Jeroen Lutterman
2de Bas v Lieshout – Bas Fransen
DDB
1ste Inge v Lieshout – Lieke Verschuren
2de Kim Steegs - Evi v Rixtel
GDB
1ste Ing v Lieshout – Jeroen Staal
3de Eve v Rixtel – Willem Aarts
4de Kim Steegs – Jeroen Lutterman
DDC
3de Merle Briels – Pleun Lahaye

onze website want daar
staan heel veel mooie foto’s die deze avond gemaakt zijn.
Nadat we de pieten nog
een drankje in de kantine
aangeboden
hebben
zwaaiden we ze uit en we
hopen dat ze ons ook weer
in 2010 komen bezoeken.

Was inderdaad wel een lang toernooi, ‘s
morgens om 08.20 vertrokken, ‘s avonds om
20.15 uur weer thuis.
Mixed heeft het inderdaad goed gedaan, veel
mooie wedstrijden en een hele goede inzet van
al onze spelers.
Alle pupillen hebben een medaille gekregen, in
de C enkele prijzen en heel veel prijzen in de
B-klasse.
Daardoor bijna de wisselbeker gewonnen,
helaas had Con Brio het nog ietsje beter
gedaan, zij dus eerste en wij tweede, keurig
dus.
Ruud en Bas:
MINIMIKS februari 2010
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Centrale jeugdtraining

Jeugdcompetitie

Wijziging groepsindeling.
Omdat de groepsindeling
A t/m D verwarrend kan
werken in vergelijking met
de klasse indeling en de
gehanteerde leeftijdscategorieën heeft men besloten om de benaming te
veranderen.
Er wordt voortaan getraind
in de groepen 1, 2, 3 en 4,
waarbij groep 1 de sterkste groep is.
De nieuwe indeling is dus
meer geënt op het niveau
van de spelers en minder
op de leeftijd.
De nieuwe trainingstijden
zijn:
Groep 1 en 2: 09.30 uur11.15 uur
Groep 3 en 4: 11.15 uur13.00 uur.

Eerste kampioen bij de HBB in 2010

De deelnemers van BC Mixed zijn als volgt ingedeeld:
Groep 1 (Rob) 09.30 - 11.15 uur
Willem Aarts
Koen Breijnaerts
Max v.Riet
Groep 3 (Martin) 11.15 - 13.00 uur
Anke v. Dijk
Marieke Lutterman
Groep 4 (Rob) 11.15 - 13.00 uur
Veerle v. Riet
Lieke Scheepers

Extra trainingsdata in april:

Het bestaande aantal centrale training trainingsdata is
alsnog met twee uitgebreid.
Op de zaterdagen 10 april en 17 april zal er ook centrale training zijn op de gebruikelijke tijden en locatie.

Mixed 7 kampioen G-klasse
Vroeg in het seizoen, maar
Mixed 7 won alle wedstrijden in de G-klasse met
overtuiging en is daarom
de terechte kampioen van
die klasse. Mixed 7 heeft
intussen tien wedstrijden
gespeeld, een groot verschil tegenover de zes die
Mixed 9 pas heeft gespeeld, die mogen nog vijf
zondagen spelen, terwijl
Mixed 7 op 28 maart zijn
laatste wedstrijddag heeft.
De G-klasse is een van de
weinige afdelingen die een
normale competitie speelt,
gewoon twee keer tegen

dezelfde tegenstander en
op zes zondagen twaalf
wedstrijden.
Het team van teambegeleider Dirk Jan Spierings is
een van de jongste teams
uit de G- klasse, Someren
2, Someren 3 en Phoenix 3
zijn gemiddeld een tot anderhalf jaar ouder, maar
dat maakte op het Mixedteam weinig indruk.
De dames van Mixed 7 komen uit de H-klasse en weten al wat kampioen worden is, zij werden in het
vorige seizoen ook kampioen. De jongens van het

Huldigingsdag jeugdkampioenen verzet!
Inzake het voornemen van de BCJ om de huldigingstag van de jeugdkampioenen
te verzetten delen wij mede dat deze definitief verzet is naar 30 mei aanstaande.
De huldigingwedstrijden en prijsuitreiking aan de jeugdkampioenen zullen plaatsvinden in Sporthal de Beek te Bakel van 9.30 uur tot 13.00 uur.
Voor de goede orde zij vermeld dat de finales van de bekerwedstrijden en huldiging van de kampioenen bij de senioren op 6 juni zal geschieden.
Namens de Bonds Commissie Jeugd
Jan Rongen voorzitter

MINIMIKS februari 2010
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team komen uit de I-klasse.
Van de tien wedstrijden die
Mixed 7 tot nu toe speelde
werden er vijf met 8-0 gewonnen, twee keer werd
het 7-1 en twee keer 6-2.
Alleen middenmoter Phoenix wist het nog een beetje
spannend te maken, maar
ook zij moesten hun meerdere erkennen in Mixed 7,
zij het met slechts 5-3.
Vier keer was Stan van
Rixtel verhinderd, maar
omdat Mixed 7 met drie
dames speelt, mocht Tessa Spierings de partijen

De andere teams...

Het herendubbel van
Daan Steegs (links) en
Stan van Rixtel.

van Stan overnemen, waardoor Mixed 7 geen invallers
nodig had.
Dat betekent ook enkelspel tegen jongens, voor Tessa geen
probleem, zij won drie van de
vier singles die ze tegen jongens speelde.
Mixed 7 heeft na tien wedstrijden 20 punten, en 71 gewonnen partijen tegen slechts negen verloren partijen. Dat
geeft de sterkte van het team
wel aan. Merle Briels en Emma
Iven verloren slechts een gemengddubbel, wonnen al hun
damesdubbels en hun enkelspelen. Tessa had de pech dat
ze af en toe tegen jongens
moest, niet alleen enkelspel,
maar ook gemengd- en herendubbel en dat leverde een paar
verliespunten op, maar een
score van 83 % is nog altijd
erg hoog. Ook Daan Steegs
behaalde dat percentage, Stan
van Rixtel kwam op 75%

Mixed 10 en Mixed 11
hebben een lange vakantie
gehad, tenminste wat het
competitiespelen betreft,
maar op 7 februari gaan ze
weer beginnen. Dan spelen ze hun eerste wedstrijden na de ( of misschien
nog in de ) winter.

Een damesdubbel van Mixed 7, Merle Briels en
Tessa Spierings.

De foto’s van de jeugdcompetitie zijn
gemaakt door Jowan Iven

ten. Mixed 9 speelt in een
klasse met zes teams en
alle teams spelen drie keer
tegen elkaar en dat zijn dus
15 wedstrijden, waarvan
ze er zes hebben gehad
(en allemaal gewonnen!)
Ook Mixed 8 kent een lange winterstop en ook zij
moegen weer op 7 februari, als Dommelen en BCV
de tegenstanders zijn. Om
te winnen van BCV zal misschien niet meevallen,
maar over Dommelen kan
Mixed 8 wel de baas blijven.
Mixed 7 is kampioen en
het verhaal hierover is elders in dit blad te lezen. Zij
hebben tien wedstrijden

Mixed 9 is de koploper van
de I-klasse met vier punten
voorsprong op de concurrentie.. Zij speelden hun
laatste wedstrijden op 17
januari, toen BCV met 5-3
en Raaijmeppers met 6-2
werd verslagen.
Op 7 februari mag de toekomstige (?) kampioen tegen Gemert 3 en Bakel 2,
maar om kampioen te worden moet het team van Marian Spaan nog even wachMINIMIKS februari 2010
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gespeeld en spelen hun
laatste
wedstrijden
in
maart.
Mixed 6 won met 5-3 van
Helden, maar verloor met
dezelfde cijfers van Brabantia, beide teams staan
boven Mixed 6 op de ranglijst.
Mixed 5 krijgt een probleem, want, zoals het er
nu naar uitziet gaat de
wedstrijd op zondag 7 februari tegen Con Brio 7
niet door, Con Brio kan
geen team op de been krijgen en deze belangrijke
wedstrijd (inzet is het kampioenschap!) zal in d’n Ekker, op een vrijdagavond
worden ingehaald.
Mixed speelt op zondag 7
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februari alleen tegen Gemert 2.
Wel sneu voor BC Con
Brio, want Con Brio 7 is
hun enige titelkandidaat,
terwijl Mixed er een stuk of
vijf heeft, waarbij de eerste
kampioen al binnen is.

Standenlijst jeugdcompetitie per 1 feb.

Nog een lange periode
zonder badminton en dat
was voor het meidenteam
van Jan van Hees, Mixed
4, maar ook zij spelen op 7
februari en doen ook nog
steeds mee aan de race
om de titel in de E-klasse.

Mixed 3 is koploper in de
D-klassse en haalde fors
uit tegen Helden 2 en Con
Brio 5, twee keer 8-0 winst.
De voorsprong van Mixed
3 is na acht wedstrijden al
vier punten, maar ook in
deze klasse spelen de
teams drie keer tegen elkaar, er zijn dus nog veertien punten te verdienen.
Het kampioenschap laat
nog even op zich wachten.
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Nog erger is het gesteld in
de C-klasse, met Mixed 2,
waar de teams zelfs vier
keer tegen elkaar spelen.
Totaal zijn dat zestien
wedstrijden.
De voorsprong van Mixed
2 is opgelopen tot negen
punten, er moeten nog zes
wedstrijden gespeeld worden, dus kan Mixed 2 op 7
maart kampioen van de Cklasse worden als er gewonnen wordt van BCV en
Bakel. Mixed heeft dan 24
punten, terwijl concurrent
Phoenix niet meer dan 23
punten kan halen.
Mixed 1 tenslotte, moet
het nog vijf keer vol zien te
houden, dan zit het seizoen er ook voor hun op.
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A-klasse
BCV ‘73 1
Con Brio 2
Con Brio 1
Gemert 1
Mixed 1

Sp.
6
7
6
7
6

W.
5
4
3
2
0

G.
0
2
1
1
0

V. Pnt
1 10 33 15
1 10 34 22
2 7 27 21
4 5 25 31
6 0 9 39

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

Sp.
10
10
10
8
10

W.
10
5
4
3
0

G.
0
1
1
2
0

V. Pnt
0 20 68 12
4 11 45 35
5 9 37 43
3 8 29 35
10 0 13 67

D-klasse
Sp. W.
Mixed 3
8 8
Helden 2
8 6
BCAB 1
8 5
Mierlo 1
8 3
Con Brio 5
8 2
Dommelen 2 8 0

G.
0
0
0
0
0
0

V.
0
2
3
5
6
8

Pnt
16
12
10
6
4
0

55
48
43
26
17
3

9
16
21
38
47
61

E-klasse
Sp. W.
Con Brio 7
6 6
Mixed 4
8 6
Mixed 5
6 5
Gemert 2
6 3
Dommelen 1 8 2
Con Brio 6
8 1
Phoenix 2
6 0

G.
0
0
0
1
0
1
0

V.
0
2
1
2
6
6
6

Pnt
12
12
10
7
4
3
0

41
37
39
27
25
23
0

7
27
9
21
39
41
48

F-klasse
Sp.
Raaijmepp. 1 8
Helden 3
8
Brabantia 2 10
Mixed 6
8
Someren 1
8
Ganzeveer 2 8
BCAB 2
10

G.
0
1
1
1
0
2
1

V. Pnt
0 16 57 7
2 11 39 25
4 11 38 42
3 9 35 29
5 6 27 37
4 6 24 40
9 1 20 60

48

W.
8
5
5
4
3
2
0

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

Sp.
10
10
8
8
8
8
8

W.
10
7
5
4
2
2
0

G. V. Pnt
0 0 20 71
0 3 14 52
0 3 10 40
0 4
8 24
0 6
4 23
0 6
4 18
0 8
0 12

9
28
24
40
41
46
52

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

Sp.
8
8
8
8
8
8
8
8

W.
7
7
5
5
4
2
0
0

G. V. Pnt
0 1 14 50
0 1 14 48
1 2 11 43
1 2 11 41
0 4
8 31
0 6
4 17
1 7
1 17
1 7
1 9

14
16
21
23
33
47
47
55

I-klasse
Sp. W.
Mixed 9
6 6
Gemert 3
6 4
BCV ‘73 4
6 3
Mierlo 3
6 2
Raaijmep. 2 6 1
Bakel 2
6 0

G. V. Pnt
0 0 12 38
0 2
8 32
2 1
8 29
1 3
5 19
1 4
3 17
0 6
0 9

10
16
19
29
31
39

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

G. V. Pnt
2 1 12 44
1 2 11 41
2 2 10 41
1 4
7 28
0 8
0 6

20
23
23
36
58

Sp.
8
8
8
8
8

W.
5
5
4
3
0

Kolom 1: aantal gespeelde wedstrijden
Kolom 2: aantal gewonnen wdstrijden
Kolom 3: aantal gelijk gespeelde wedstr.
Kolom 4: aantal verloren wedstrijden
Kolom 5: aantal behaalde punten
Kolom 6: aantal gewonnen sets
Kolom 7 aantal verloren sets
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Uitslagen en programma jeugdcompetitie

Beste competitiespeler en -speelster seizoen 2009 - 2010

Kim Steegs
Iris v Leuken
Merle Briels
Emma Iven
Jessey Leenders
Lieke Verschuren
Amber v Osch
Inge v Duijnhoven
Lydian v Duijnhoven
Evi van Rixtel
Willem Aarts
Sjoerd v Erp
Max v Riet
Daan Steegs
Stan v Rixtel
Joris Maas
Jeroen Lutterman
Justin Zwolle
Jurriën Hendriks
Gijs Spierings

Uitslagen januari 2010

Gem. dub.
S
W
%

Da/he dub.
S W %

Singles
S W

%

0
10
7
9
3
8
3
5
4
6

10
10
8
8
7
9
4
5
3
7

10
10
8
8
7
8
4
4
3
7

100
100
100
100
100
88,9
100
80,0
100
100

20
20
24
24
16
26
12
12
12
20

20
20
23
23
15
24
11
11
11
18

100
100
95,8
95,8
93,8
92,3
91,7
91,7
91,7
90,0

10
8
10
10
6
4
10
8
8
10

10
6
8
8
4
4
7
7
6
5

100
75,0
80,0
80,0
66,7
100
70,0
87,5
75,0
50,0

30
24
30
30
18
12
30
24
24
30

29
22
26
26
15
10
24
19
17
21

96,7
91,7
86,7
86,7
83,3
83,3
80,0
79,2
70,8
70,0

10
8
10
10
6
4
10
8
8
10

Bij de meisjes blijven Kim
Steegs en Iris van Leuken
alles winnen en staan met
20 gespeelde en ook 20
gewonnen partijen bovenaan.
In de vorige lijst, in december, stond een fout.
Lieke Verschuren had volgens die lijst 26 partijen gespeeld. Dat klopt niet, ze
had er toen pas 20 gespeeld. In januari heeft ze
zes partijen gespeeld, dus
nu heeft ze wel 26 partijen
gespeeld en daarvan heeft

0
10
6
8
3
8
2
5
3
4

0,0
100
85,7
88,9
100
100
66,7
100
75,0
66,7

10
0
9
7
6
9
5
2
5
7

10
0
9
7
5
8
5
2
5
7

10
8
9
10
5
4
8
4
6
7

100
100
90,0
100
83,3
100
80,
50
75,
70,

10
8
10
10
6
4
10
8
8
10

9
8
9
8
6
2
9
8
5
9

100
0,0
100
100
83,3
88,9
100
100
100
100
90,
100
90
80
100
50
90
100
62,5
90,

ze er 24 gewonnen.
Ook bij de jongens is het
erg spannend.
Wilem Aarts heeft zijn
voorsprong op Sjoerd van
Erp iets vergroot, maar
Max van Riet en Daan
Steegs komen iets dichterbij.
Er moeten, behalve door
Mixed 7, nog heel wat wedstrijden worden gespeeld,
voordat de competitie is
afgelopen. Willem Aarts
speelt, evenals de lijstaanMINIMIKS februari 2010

Totaalscore
S
W %

voerders bij de meisjes,
Kim en Iris, in Mixed 3 en
dat team blijft met grote cijfers winnen.
Ook in januari werd twee
keer met 8-0 gewonnen.
Ze spelen nog vijf wedstrijden en dat kan de score
iets veranderderen.
Hoewel, het team speelt
drie keer tegen elke tegenstander, twee keer hebben
ze ruim gewonnen, waarom ook niet de derde keer.
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10.01.2010

Con Brio 1

Mixed 1

7-1

17.01.2010

Mixed 1

Con Brio 2

0-8

10.01.2010

Mixed 2

Phoenix 1

5-3

10.01.2010

Con Brio 4

Mixed 2

1-7

17.01.2010

Helden 2

Mixed 3

0-8

17.01.2010

Mixed 3

Con Brio 5

8-0

10.01.2010

Mixed 6

Helden 3

5-3

10.01.2010

Brabantia 2

Mixed 6

5-3

10.01.2010

Mixed 7

Someren 2

8-0

10.01.2010

Ganzeveer 3

Mixed 7

0-8

17.01.2010

Raaijmepp. 2

Mixed 9

2-6

17.01.2010

Mixed 9

BCV ‘73 4

5-3

Programma februari 2010
07.02.2010

BCV ‘73 1

Mixed 1

-

07.02.2010

Phoenix 2

Mixed 4

-

07.02.2010

Mixed 4

Gemert 2

-

07.02.2010

Gemert 2

Mixed 5

-

07.02.2010

Mixed 5

Con Brio 7

-

07.02.2010

Mixed 8

BCV ‘73 3

-

07.02.2010

Dommelen 3

Mixed 8

-

07.02.2010

Gemert 3

Mixed 9

-

07.02.2010

Mixed 9

Bakel 2

-

07.02.2010

Mixed 11

Mixed 10

-

Overige wedstrijddagen jeugdcompetitie in 2010:
zondag 7 februari 9.30 uur
zondag 7 maart 9.30 uur
zondag 7 maart 13.00 uur
zondag 28 maart 9.30 uur
zondag 28 maart 13.00 uur
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zondag 11 april 9.30 uur
zondag 18 april 9.30 uur
zondag 25 april 9.30 uur
Huldiging kampioenen:
zondag 30 mei
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Toernooien
Jeugdtoernooi 2010
HBB:
14-03-2010
BCV
21-02-2010
Someren 28-02-2010
Bakel
04-03-2010
BCAB
17-04-2010
Brabantia 10-04-2010
Er kan nog ingeschreven worden voor de HBB jeugdkampioenschappen. Op deze kampioenschappen, waar de inzet, het HBB jeugdkampioenschap is, een titel die al door
verschillende Mixedleden is
gewonnen.
Ook het teamtoernooi van BC
Bakel is gewoonlijk een leuk
toernooi en ook daar zijn in
het verleden door de Mixedteams al veel prijzen gewonnen.
Er is ook een toernooi in Geldrop, daar kent men niet de
A-, en en C-klasse, maar dat
toernooi wordt gespeeld op
leeftijd, er is bijv. een titel voor
kinderen onder de veertien.
In feite komt dat op hetzelfde
neer, misschien nog wel duidelijker, want onder de veertien wil simpelweg zeggen dat
een veertienjarige op dat toernooi in die klasse niet mee
mag doen. Die speelt bijv. in
een afdeling onder de zestien.
Misschien ook iets voor de
HBB?

Even lachen

puzzelpagina

Loopt een Belg door New
York omhoog te kijken naar
alle
hoge
gebouwen.
Vraagt hij aan een New
Yorker:
“Wat zijn dat voor gebouwen?” Waarop de New
Yorker vol trots zegt
“dat zijn wolkenkrabbers”.
De Belg denkt even na en
zegt dan “oh, zet ze eens
aan dan”.

Zoek de tweeling of:

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

Welke twee zijn hetzelfde?
aalscholver fuut
kievit merel winterkoning
buizerd
gors
koolmees mus uil
duif
goudvink kraai
raaf wielewaal
eend
grutto leeuwerik reiger wulp
ekster
hop
meeuw
taling zwaan

Van punt naar punt...

Een heuse sportrebus!

Wat moet je doen als een
Belg een handgranaat naar
je toe gooit?
Haal het pinnetje eruit en
terug gooien.
Komt een Nederlander in
Belgie en ziet 2 Belgen. De
één graaft een lange geul
en de ander gooit hem
weer dicht.
Dus vraagt de Nederlander
“waarom doen jullie dat”
Zegt een van de Belgen:
“We leggen een draadloze
telefoon verbinding aan!!”
Er komt een Belg bij een
paardenverhuurbedrijf.
“Goedemorgen,” zegt de
Belg, “ik wil graag een
paard huren?”
Zegt de verhuurder: “Hoe
lang?”
Zegt de Belg: “Voor 8 personen.”
De goede fee mocht de
prijzen uitrijken aan de Nederlander, de Fransman en
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de Belg. Ze legt uit: “Je
neemt een aanloop op de
duikplank, roept wat je in
het zwembad wilt hebben
en hup, je duikt er in!” De
Nederlander neemt een
aanloop en roept: “Bier!”,
en hij duikt zo in het zwembad vol bier!. De Fransman
roept: “Wijn!”, en duikt zo in
een zwembad vol Cote de
Roussillon. De Belg neemt
zijn aanloop, struikelt half
en roept: “Shit!”
Een Belg stapt boos de
winkel binnen, waar hij de
vorige week een kettingzaag heeft gekocht. “Mooie
kettingzaag...!” zegt hij
boos, “ik heb er het hele
weekend over gedaan, om
een boom om te zagen!”.
“Nou” zegt de verkoper “laten we eens kijken”.
Hij start de kettingzaag met
een ruk aan het touwtje,
waarop de Belg hem aankijkt, en roept:
“Wat doe je nou...!?!??”
Ik kom op straat een Belg
tegen met een varken aan
een touw. Ik vraag:”Heb je
die gewonnen met de bingo”. Ja zegt het varken!
De meester vraagt aan de
leerlingen een zin te bedenken waar het woord
ventilator in voorkomt.
Wim: “Als het warm is in de
klas, zet de meester de
MINIMIKS februari 2010

ventilator aan.” “Goed zo,
Wim. Nog iemand een
voorbeeld?”, vraagt meester. Jantje denkt lang na en
zegt dan:
“Als je vroeg in de bioscoop
bent, krijg je een betere
plaats dan de vent-die-later komt!”
Vraagt de juf: “Jantje, heeft
je vader je nu alweer geholpen met je huiswerk?”
Zegt Jantje: “Nee hoor Juf,
deze keer heeft hij het helemaal alleen gemaakt!”
Onderwijzer tot klas: ‘Iemand heeft gisteren appels
uit mijn tuin gestolen. Ik
zeg jullie alleen: God ziet
alles.’
Jantje:’ja maar hij klikt
niet.’
Waarom staat er een haan
op de kerktoren?
Omdat er anders geen kip
binnen komt
Wat is groen en huppelt in
de wei?
Een dophertje.
Twee Chinezen telefoneren met elkaar. Zegt de
ene: “Hallo, met Wie?” Zegt
de andere: “Ha Wie, met
Lo.”

