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Ledenbestand
Dames Heren
Jeugd

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
Speelavond: vrijdag 18.30 - 23.00 uur in
sporthal d’n Ekker, Wijnkelderweg 3 te Beek en Donk
Telefoon sportkantine: 0492 - 466263
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Aan dit nummer werkten mee:
Rien van Kessel, Jan Driessens, Arne v d Wijdeven, Anja
Beekmans, Jowan Iven, Inge van Griensven, Angela van
Gelder, Thea Kluytmans, Ruud van Kilsdonk, René Schepers,
Ton Slaets. ea.

Gonnie van Kessel
Jack
Muller
Jadzia Spaan
Bas
Fransen
Marjan Muller
Iris v d Bogaard
Rene
Buijssen
Nick
Meulensteen
Justin Zwolle
Mark v d Aa
Jan van Hees
Fabian Briels
Claudia Krone
Dorien Maas
Anke v d Bogaard

4-jan
7-jan
9-jan
15-jan
17-jan
22-jan
29-jan
29-jan
31-jan
1-feb
2-feb
2-feb
3-feb
3-feb

Marieke Lutterman
Lauri de Greef
Marlie Fransen
Eline
Buijssen
Lisa van Vijfeijken
Karin
Verstegen
Thea
Kluytmans
Tiny
Verbrugge
Pleun Lahaye
Hein van Vijfeijken
Tim
Lahaije
Theo
Verstegen
Maridy Daems
Maarten Maas

r te proficiat!
Allemaal van ha
Agenda december. . .

18 december, spelletjesavond in de kantine (hal gesloten i.v.m. rollershow)
11 december: laatste badmintonavond van 2009
8 januari: Nieuwjaarsreceptie.

Foto voorpagina;

De clubkampioenen jeugd: Kim en Fabian
MINIMIKS december 2009

Jongens Meisjes

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

Van de redactie...

Weer een Minimiks van 44 pagina’s en eigenlijk hadden we nog wel
een aantal pagina’s kunnen gebruiken.
We hebben dus weer enkele teksten bewaard voor de volgende Minimiks
Deze keer veel aandacht voor de feestavond en natuurlijk alle uitslagen
van het toernooi, met heel veel foto’s, een voordeel van het digitale tijdperk.

Notulen bestuursvergadering B.C. Mixed 18 november 2009
Aanwezig:
		

1. Opening
Ruud opent de
vergadering om 20.35 uur.

Ook veel ingezonden competitieverslagen, een ooggetuige verslag is
toch veel beter dan een verslag achter de PC, met behulp van het wedstrijdformulier. De hogere teams hebben een systeem bedacht, nu nog
de rest.

2. Ingekomen en uitgegane stukken
Ingekomen:
• Mail HBB met adressen.
• Mail HBB met jaarverslag reglementencommissie jaar 2008.
• Mail HBB met een reactie van Hans Jenniskens
omtrent het
probleem van het samenvallen van de huldings
wedstrijden
in juni 2010 en het jeugdkamp van B.C.Mixed.

Het volgende nummer is het eerste nummer van de dertigste jaargang,
eigenlijk iets unieks, want de meeste clubbladen halen die jaargang
niet.
Pas te lezen in februari, want aangezien we bijna niet spelen in december, komen we in januari niet uit.
Tot dan, veel leesplezier,
De redactie.

Het bestuur en de redactie wensen iedereen

3. Notulen
bestuursverga-dering
d.d. 21 oktober 2009.
De notulen zijn met dank
Theo goedgekeurd.

Prettige feestdagen
en een voorspoedig
tweeduizendtien
MINIMIKS december 2009

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

4. Financien
• Nieuwe adverteerder in

de minimiks: autobedrijf
Janssen te Beek en Donk.
• Netto opbrengst van de
loterij op de feestavond
bedraagt 391,50 euro.
• Mascha zorgt voor
bijgewerkte lijst van alle
sponsoren.
5. Ledenbestand
• Van SL naar NSL: Peter
van Kasteren en Christian
Daems
• Gestopt: Andrew Muller
en Noortje Habes.
6. Commissies
Bac: op 18 December
alternatieve avond en op 8
Januari nieuwjaarsreceptie.
TC: -Clubkampioenschap-pen zeer geslaagd en
uiterst sportief verlopen.
Het tellen van de wedstrijden regelde zichzelf.

BADMINTONCLUB

BEEK EN DONK

7. Wijziging/update adresgegevens bc mixed
en taakverdelingen.
- Foutieve gegevens
doorgegeven aan Ilse van
de HBB door Gert.
- Gert gaat de plaats van
Ruud overnemen als
bestuursafgevaardigde in
de BAC.
- Alle afgevaardigden
even op een rijtje:
Recr: Anja
JC: Mascha
Red: Ruud
BAC: Gert
TC: Mascha
CC: Ton
Sfeer: Allemaal
Website: Ruud
8. Sluiting
Ruud sluit de vergadering
om 22.59 uur.
Gert Lahaije
Secretaris B.C. Mixed

Bestuursmededeling:
Op de vrijdagen 18 december, 25 december en 1 januari is de sporthal
gesloten. Op 18 december is wel de kantine open! (alternatieve
spelletjesavond)
De volgende Minimiks verschijnt op vrijdag 5 februari.
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Woord van de voorzitter...

Verslag Algemene Ledenvergadering 30-10-2009
Opening van de vergadering door onze voorzitter Ruud Fransen om
22.44 uur, met 39 leden
aanwezig.
Jan Driessens, Dora Polman en Peter van Leuken
worden door Ruud speciaal vernoemd als aanwezige ereleden.

Vanzelfsprekend mag in de laatste Minimiks van dit kalenderjaar het
woordje van de voorzitter niet ontbreken.
Op maandag 23 november jl. zijn ondergetekende en onze nieuwe
secretaris Gert naar de A.L.V. van de H.B.B. gegaan. Over het algemeen was er weinig spannends te melden en verliep de vergadering
voorspoedig. Toch wil ik een paar punten wel vermelden.
Schokkend is het feit dat er in de eerste paar maanden van de competitie al bijna net zoveel strafzaken zijn geweest als in het hele vorige seizoen. Daarnaast krijgt iedereen een nieuwe bondskaart op
creditcard formaat. Daarvoor moeten we van iedereen een foto digitaal aanleveren! Dit zal dus nog wel wat organisatie vragen.

Ruud begint met een algemene terugblik op de gebeurtenissen van het afgelopen seizoen. Hierin vernoemd hij alle commissies
met al hun activiteiten.
Ook blikt Ruud vooruit naar
nieuwe activiteiten die het
komend seizoen op het
programma staan. Daarna
bedankt Ruud alle vrijwilligers voor hun inzet van het
afgelopen jaar.

De BJC (bonds jeugd commissie) + de BWC (Bonds wedstrijd Commissie) + het hoofdbestuur zijn opzoek naar nieuwe leden, dus mocht
je je geroepen voelen neem dan even met mij contact op.
Meest opvallende is dat er opnieuw gesprekken gevoerd worden tussen de verschillende bonden. Dachten wij na vorig jaar hier voorlopig
niets meer van te horen, niets is minder waar. Er liggen nieuwe voorstellen die we binnenkort toegestuurd krijgen om te bekijken. Daarna
volgt opnieuw een stemming over de eventuele samenwerking tussen HBB-NBB-BBF en RBB.

Ruud vernoemd twee mededelingen van huishoudelijke aard, hij vraagt de
mensen die competitie
spelen om als er wedstrijden gespeeld zijn om er
een kort verslagje van te
maken en deze tijdig in te
leveren bij Thea Kluytmans
en Jan Driessens. Het
huishoudelijk
reglement
geeft aan dat het bestuur
zelf mag beslissen over
uitgaven tot 2000 gulden,
dit bedrag wordt aangepast naar 1000 euro met
toestemming van alle aanwezige leden.

Helaas kunnen we deze maand weinig badmintonnen. natuurlijk nog
wel op 4 en 11 december, daarnaast is iedereen weer welkom op 18
december op de alternatieve avond in de kantine van de sporthal.
Gezellig buurten, kaarten, biljarten, darten etc.
Daarna zien we elkaar weer tijdens onze altijd gezellige nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2010.
Rest mij nog ,mede namens het bestuur, alle leden en hun familie en
vrienden hele fijne feestdagen en een gelukkig, sportief maar vooral
een gezond 2010 toe te wensen.
Groetjes,
Ruud Fransen
Voorzitter BC Mixed
MINIMIKS december 2009
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keurd door de leden.
Notulen van Okt. 2009
worden goedgekeurd met
dank aan de secretaris.
Jaarverslag van de secretaris wordt ook goed gekeurd met dank aan de secretaris Theo.
Onze
penningmeester
Mascha geeft uitleg over
de in- en uitgave en informeert of hier vragen over
zijn. Erik Pennings heeft
enkele vragen over de begroting en Mascha geeft
hierover uitleg met tevredenheid van Erik. Mascha
zal enkele punten meenemen voor een volgende
bestuursvergadering.
Voorzitter Ruud Fransen
leest het verslag van de
kascommissie voor. De
kascommissie
verleend
charge met betrekking tot
het financiële gedeelte.
Mascha geeft uitleg over
de begroting van 20092010, Ruud van Kilsdonk
vraagt of er een terugloop
is van de senioren leden
met betrekking tot de begroting, het bestuur verwacht dat het meevalt en
dat er jeugd doorstoomt
naar de senioren, het bestuur geeft wel aan dat de
wachtlijst nu minimaal is.
Begroting wordt goedgeMINIMIKS december 2009

Ruud zegt dat dit gedeelte
van de vergadering zijn favoriet is wat inhoud dat hij
nu wat bloemen en dankwoorden mag uitspreken.
Hij begint met het bedanken van kaderleden die vijf
jaar actief zijn, voor de J.
C. Ellen Minten en Claudia
Crone, deze laatste was
niet aanwezig. 10 jaar J.C.
Yvonne Lahaye. 15 jaar J.
C. Geri Marinussen,ook
niet aanwezig. 20 jaar J.C.
Toon Boetzkes, niet aanwezig.
Daarna was het de beurt
aan Peter van Leuken 10
jaar C.C. We hadden ook
2 jubilarissen, hierover
houd Ruud nog een korte
toespraak , als eerste
wordt Henny Spaan gehuldigd maar die kon niet tijdig aanwezig zijn omdat
hij uit het buitenland zou
komen, de bloemen en
oorkonde werden dan ook
overhandigd
aan
zijn
vrouw Marian.
Als tweede werd Peter van
Kasteren gehuldigd ook hij
kreeg bloemen en een
oorkonde.
Omdat de huidige kascommissie nog niet vervangen hoeft te worden
werd er ook geen nieuwe
verkiezing gehouden.

De feestavond van 2009.

Aftredend en herkiesbaar
waren Ton Slaets en Ruud
Fransen, deze mochten
met goedkeuring van de
leden hun functie binnen
het bestuur voortzetten.
Theo de Jong treed af als
secretaris van de club omdat hij het niet meer weet
te combineren met zijn andere activiteiten en had
aangegeven dat hij zich
niet zo geschikt voelde als
secretaris in het bestuur.
Hij werd voor zijn inzet bedankt door het bestuur.
De nieuwe secretaris Gert
Lahaye werd met instemming van de leden toegevoegd aan het bestuur als
vervanger van Theo.
Yvonne Lahaye had een
leuke vraag voor het bestuur, of er een maximum
aan contributie was voor
grote gezinnen of een flinke korting.( zijn met 6 personen lid ).Helaas voor de
Fam. Lahaye voorziet
Mixed hierin nog geen
clausule in ons huishoudelijk reglement.
Jan Driessens vraagt om
een applaus voor het bestuur voor de inzet van het
afgelopen jaar.
Voorzitter Ruud Fransen
sluit de vergadering om
23.20 uur met dank aan
alle aanwezigen.
Secretaris Theo de Jong

Officieel begint de feestavond om acht uur, maar
het was kwart voor negen voordat Ruud aan
zijn speech begon.
Intussen was de zaal redelijk vol gelopen en was
iedereen voorzien van
koffie en ook al van de
eerste drankjes.
De disc jockeys hadden
zich geïnstalleerd, de
avond kon beginnen.
Ruud begon met de prijsuitreiking van het toernooi,
voor het eerst een toernooi
in het toernooi, nl de veteranen of te wel de vijftig plussers, hadden hun eigen toernooi en zelfs een algeheel
winnaar. Gewoon iemand die
met de verschillende partners
de meeste partijen wist te winnen, de verschillen bovenin
waren minimaal, maar Dora
Polman had één partij meer
gewonnen dan Riky van
Maaren. Het zelfde verschil bij
de heren, hier waren Toon en
Toon heer en meester, maar
Toon Boetzkes won ook met
een punt verschil van Toon
Slaets.
De toernooiwinnaars van de
diverse onderdelen werden
naar voren geroepen, waardoor nu iedereen wist dat Ellen Kuhn haar titel weer terug
had gepakt en datzelfde gold
ook voor René Schepers. De
prijzen werden uitgereikt door
Marieke van Berlo.

Ooit kreeg Henny Spaan een oorkonde, toen
was Marian 25 jaar lid van BC Mixed, maar
ze kon toen niet aanwezig zijn, deze keer zijn
de rollen omgedraaid en ontvangt Marian de
oorkonde voor het 25 jarig lidmaatschap van
Henny.
Dit zijn de laatste notulen, gemaakt door
Theo de Jong. Zoals bekend is Theo gestopt
met het secretariaat van BC Mixed.
Theo, bedankt voor de prettige samenwerking
gedurende de periode dat je secretaris was
van BC Mixed.
Ook wensen wij zijn opvolger Gert Lahaije,
veel succes in de functie van secretaris van
BC Mixed .
Redactieteam

MINIMIKS december 2009

7

8

MINIMIKS december 2009

Tot slot pakte Ton Slaets
de microfoon om de winnaar of winnares van de
Barry van Heerwaarden
sportiviteitprijs bekend te
maken. Overigens doet
Ton dit niet alleen, daarvoor is er een hele commissie in het leven geroepen.
Niet geheel onverwachts
kwam deze prijs terecht bij
iemand die naast goed
badminton spelen ook nog
erg veel doet voor BC
Mixed. De prijs ging naar
Inge van Griensven en het
applaus dat toen losbarste
maakte wel duidelijk dat
de commissie een goede
keus had gemaakt.

wordt wat aangepast ,de
jaren zestig, met o.m.
Chubby Checker dreunen
uit de luidsprekers, maar
het blijkt weer eens, Mixed
is een badmintonclub,
geen dansclub, ook al
doen Remco en Robin nog
zo hun best.

Langzaam komt de avond
op gang, de laatste gasten
zijn binnen, er wordt vooral
veel gepraat, leuk om te
observeren, wie danst met
wie, of wie praat met wie.
Intussen kwam Wim met

de mededeling dat hij nog
één keer clubkampioen
wilde worden, bij voorkeur
bij het 50 jarig bestaan.
Joke dacht er het hare van,
dus Wim, begin maar vast
met de training. De muziek

De loterij, een van de bronnen van inkomsten voor de
feestavond, begint met het
kopen van lotjes bij de ingang. Na de nodige consumpties bij de gasten
gaat de BAC de tafels

langs om met goed uitgevoerde smoesjes nog meer
loten aan de man te brengen en dat lukt wonderwel.
Laat dat maar aan Canto
en René over
De muziek van de avond
werd, geheel volgens de
traditie, verzorgd door
Robin en Remco, oud
(jeugd)-leden van BC
Mixed, door sommigen
nog herkend als R & R in
de Minimiks.

We gaan wat mensen volgen, Wat heeft Marije met
Paul, voor zo ver wij weten
niks en intussen voert Harrie een geanimeerd gesprek met Deany. Ook de
echtgenoten van Jan en
Remy zijn druk in gesprek,
MINIMIKS december 2009
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trouwens een gezellige
tafel daar, dicht bij de bar.
Ton krijgt medelijden met
de disc jockeys en gaat ze
bier bezorgen. Wie zien
ook andere gasten die
zich bezig gaan houden
met de muziek.
Marije krijgt van Remco
een ballonnenmutsje, en
daar kan Paul natuurlijk
niet vanaf blijven. Intussen zien we ook Bas (van
de kantine ) met zijn vriendin Mandy binnen komen.
MINIMIKS december 2009

Yvonne praat met Henny
en Henny danst met Yvonne. Dan zien we een lachende Laurie, zou dat
een nieuwe vrijwilligster bij
Mixed worden?
Ook
Claudia is in een opperbeste stemming, wat wil
je, ze gaat een jaar studeren in Australië. Harrie
ontvoert Mandy voor een
ingewikkeld gesprek.
Zo gaan we de hele zaal
rond. Plotseling twee gitaristen die een wilde act opvoeren. Dan wordt het stil,

tenminste wat de mu-ziek
betreft, de loterij begint.
Alle tafels zijn opeens bedekt met loten. We zien
veel prijzen door de zaal
gaan, voornamelijk zagen,
staatsloten, agenda’s en
Dvd’s. De taken van de
BAC zijn weer goed verdeeld, Canto mag de zaal
rond met de emmer met
loten voor de trekking. Hij
heeft zo zijn eigen manier
om dit door de mensen te
laten doen. René heeft de
het racket, deze keer was
Riky van Maaren de gelukkige,
De muziek begint weer,
Mandy danst met Bas,
Anja met Peter, Ruud met
Marlie en zo zien we er
nog veel meer. Intussen is
ook het buffet geopend en
de eerste bordjes met eten
komen op tafel.
microfoon in zijn handen
geduwd gekregen en mag
zeggen welke prijs bij welk
lot hoort, Stan heeft de
belangrijke taak om de
prijzen aan de man te
brengen. Deany zoekt de
prijzen uit, die verloot gaan
worden.
Wat doet de
voorzitter, (ook lid van de
Bac)? Die kijkt toe, dat
mag, hij heeft zijn werk
(vooral achter de schermen) al lang gedaan.
De stemming zit er goed
in. Tot slot de hoofdprijs,

De oudere generatie heeft
zich terug getrokken aan
de zijkant van de zaal, net
achter de luidsprekers, zodat het daar nog wel, voor
wat betreft de “herrie,” nog
wel uit te houden is en een
gesprek gevoerd kan worden.
De avond komt nu echt op
gang, opeens een lambada midden op de vloer,
lang duurt dat niet, de attributen worden keurig in-

geleverd bij de disc jockeys. Maar waar zijn de loten gebleven? Keurig opgeruimd, zonder dat de
vloer vol papiertjes ligt.
Het wordt later, “we gaan
een feestje bouwen”, roept
Remco en de vloer komt
weer vol rook te staan. De
muziek wordt steeds indringender, glazen trillen
op de tafel en wat ook op
valt, de obers worden rustiger. De stemming gaat

naar een hoogtepunt, de
eerste polonaise wordt uitgevoerd.
Toch is het opeens minder
druk, een groep gasten is
vertrokken naar een ander
feest, bij Geri, een surprise party voor zoon Jan die
een wereldreis gaat beginnen.
Er blijven nog een vijftigtal
mensen over, maar de
vloer is weer vol, nu jong
en oud door elkaar en ook
“Brabant” komt langs.
Yvonne is nu in gesprek
met Jan de Jong.
Het feest loopt op z’n einde, de geliefden dansen
nu met elkaar, zo hoort het
ook. Om half twee stopt de
muziek. Langzaam loopt
de zaal leeg, de feestavond van 2009 is voorbij,
maar… vrijdag is het weer
“gewoon” badminton.

MINIMIKS december 2009
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Barry van Heerwaarden
Sportiviteitsprijs 2009
voor Inge van Griensven

Tekst van Ton Slaets bij
het uitreiken van deze
prijs tijdens de feestavond

Na vorig jaar is het de
tweede keer dat we
deze prijs uitrijken.
En, hoe cliche het ook
klinkt, het is verschrikkelijk moeilijk om een
selectie te maken op
basis van de criteria
die we aan deze prijs
hebben verbonden.
Ruud zei het heel
treffend: ‘het feit dat
het zo moeilijk is om
iemand voor deze prijs
te kiezen, geeft maar
weer eens aan hoe
sportief en betrokken
iedereen bij onze club
is’.
Toch is bij ons (het
bestuur) iemand weer
dusdanig opgevallen
die wij de prijs dit jaar
willen toekennen. Zij is
al jaren betrokken bij
onze club en op dit
toernooi, want daar
gaat het tenslotte om,
heeft zij laten zien dat
inzet, doorzettingsvermogen en sportiviteit
perfect te combineren
zijn. Ook het sturen

Lichamelijke oefeningen
Slot
Van alle menselijke bezigheden is training wellicht
de meest inefficiënte. Het
is een hel lange aanloop
om een klein beetje hoger
te komen. Om na honderd
meter eerder aan te komen, moet je duizend kilometer trainen. Het is alsof
een bergbeklimmer eerst
zijn eigen berg heeft moeten bouwen. Sporters zien
hun recordprestaties graag
als een uitbarsting van
vuurwerk. Maar het lichaam is het daar niet mee
eens. Dat is er juist op ge-

bouwd om de explosieve
energievoorraad geleidelijk
ter beschikking te stellen.

stoel, ergonomisch gevormd zodat geen spier
iets te doen heeft, en dan
na een even futloze autorit, als een gek sportend in
de hoogste stand. Al dat
gespring en gedraal is
nergens voor nodig als je
je normaal gedraagt. De
meeste mensen hoeven
hier niets voor te doen alleen voor te laten. Rij geen
auto, kijk geen tv, computer niet. Zo ga je vanzelf
meer bewegen.

Gebruik je spieren waarvoor ze bedoeld zijn: ademhalen, lopen (en niet rennen), voedsel door de darmen pompen, praten, friemelen, eten zoeken, kinderen baren, een poepdoos
timmeren, de laatste adem
uitblazen. Moderne mensen doen met hun lichaam
tweemaal het verkeerde:
eerst een hele dag zoutzakken op een kantoor-

bespannen
reparatie
en verkoop
van rackets

van anderen, het
coachen, is haar op het
lijf geschreven en om
al die redenen willen
wij dit jaar de Barry
van Heerwaarden
Sportiviteitsprijs
uitrijken aan Inge van
Griensven.

MINIMIKS december 2009

Dekkers is zelf niet zo voor de sport, toch schreef hij er
een lijvig boek over. Zijn zienswijze en de humoristische
manier van schrijven, is te mooi om het boek weer in de
kast te zetten. Vandaar dat ik enkele leuke (sport)citaten
verzamelt heb.
Rien

Theo de Jong
de Hazelaar 23
5741 DR
Beek en Donk
0492 461997
06 51865840
t.jong26@chello.nl
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Wat gebeurde er 25 jaar geleden.

Gastenboek

Badmintonclub Mixed
Gelezen op het gastenboek:
verzameld door Angela van Gelder.
Vrijdag, 13.
2009 16:09

November

Hoi allemaal,
Ik zie dat de Clubkampioenschappen en de feestavond al begonnen zijn!
Ben ik toch niet te laat zeker hè?
Ik zie immers op de startpagina staan:
Nog 0 Dagen, 0 Uren, 0
Min en 0 Sec voor de clubkampioenschappen
en
feestavond.
Hoe dan ook: Alle jeugdleden en senioren die deelnemen aan de clubkampioenschappen: Veel succes en veel spelplezier.
Degene die naar de feestavond komen wens ik een
mooie Tropische avond
toe en voor degene die
zich nog niet opgegeven
hebben ... Dat kan natuurlijk nog steeds (denk ik?
maar dan moeten we een
beetje delen met het eten!)
Tot vanavond, tot morgen,
tot ... Roger
René: tot zo!!
Dames, heren, jongens en
meisjes, ik wil jullie een
spannend, gezellig en
vooral sportief clubkampi-

oenschap toewensen. Helaas zal ik er niet bij zijn
om mijn titel te verdedigen, maar ben gewaarschuwd, volgend jaar ben
ik weer.
Gr. Erik
Roger:
Erik, Erg jammer natuurlijk. Zelfs een geblesseerde Erik was lastig geworden (voor mij). Kom ik in
ieder geval zonder te spelen wellicht een plaatsje
hoger. Sterkte
Rene:
Erik, Veel beterschap en
jammer dat je er niet bij
bent!!!!
Woensdag was je al niet
helemaal lekker; heeft dus
toch doorgezet.
Groeten René
Nogmaals dank aan de organisatie voor het goed
geslaagde toernooi! Mooie
wedstrijden, lekker gespeeld en de echte gezellige mixed-sfeer! Natuurlijk proficiat aan alle kampioenen, bijna kampioenen en iedereen die zichzelf heeft overtroffen.
Groetjes Ellen M
De TC
MINIMIKS december 2009

Ook de toernooicommissie
wil iedereen bedanken
voor de deelname aan de
clubkampioenschappen,
de vele sportieve, spannende partijen en het (bijna
automatisch) tellen van
partijen waar geen teller
aanwezig was. Wat ons
betreft zeker geslaagd en
voor herhaling vatbaar.
Anja:
Het was inderdaad een geweldig weekend iedereen
Bedankt,ook Jan en Toon
Bedankt,ik denk wel namens alle “ 50 plussers “
voor de goede opzet en
hele leuke wedstrijden,
BEDANKT.
Badminton weetje
Baminton is in Indonesië
volkssport nummer 1 en
heeft daar dezelfde status
als voetbal in Europa. In
China is badminton de
meest beoefende sport.
China heeft het grootst
aantal mensen van alle
landen ter wereld. Dat zou
in kunnen houden dat badminton ’s werelds meest
beoefende sport is? Nee
dus. Meest beoefende
teamsport ter wereld : 1.
voetbal, 2. tennis, 3. basketball of american footbal.
in Nederland : 1. voetbal,
2. hockey, 3. volleybal
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De laatste Minimiks van
1984 opende met de notulen van de bijzondere leden vergadering, de vergadering die ging over het
huishoudelijk reglement.
Aanwezig waren; vier bestuursleden en drie leden,
verder vijf afmeldingen.
Het kwam er op neer dat
het nieuwe huishoudelijke
reglement van 1985 na enkele aanpassingen werd
aangenomen.
Ari Ras dacht aan ”terugblikken” en hij vond het
een goede zet van het bestuur dat Igo Jongen de
club trainde, want Ari had
het volgende bedacht:
Igo laat ons hard trainen,
zodat wij veel dorst en
honger krijgen. Bij Ron (de
toenmalige kantinebeheerder. Red.) gaan wij dan
veel drinken en dat is weer
slecht voor onze conditie.
Je begrijpt het al, we moeten harder trainen zodat wij
nog meer dorst krijgen.
Met deze cirkelbeweging
houden zij elkaar aan het
werk.
BC DOT organiseerde
weer een kersttoernooi,met
voor Mixed vooral prijzen
in de C-klasse, waar Marian v d Wildenberg en
Marlie Smits (?) in de halve finale tegenover
Ellen Toussaint en Marga-
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ret Andriesse, die met 2120 door Ellen en Margaret
werd gewonnen. Ellen en
Margaret werden uiteindelijk de winnaars van het damesdubbel C, terwijl Marian en Marlie de derde
plaats bereikten.
Mixed had één A-speelster
en dat was Margriet Ras.
Zij won in het damesdubbel A de vierde prijs, de
naam van haar partner is
helaas niet bekend. De
prijs, heel toepasselijk, een
kerstkransje!.
Bij de beste competitiespelers werd de stand nog
steeds keurig bijgehouden
door Igo Jongen.
Bij de dames stond Ellen
Toussaint op de eerste
plaats met een score van
92 %, gevolgd door Margaret Andriesse met 87%. Bij
de heren was Wim v d Wildenberg
lijstaanvoerder
met 81% terwijl Hein van
Vijfeijken op de tweede
plaats stond met 71%.
Gastschrijver
van
de
maand was Andre v d Putten, hij tekende zijn verhaal
met vooral goede wensen
voor BC Mixed.
Kokkie had niet alleen een
recept, genaamd “ Patatas
Riogadas en dat zou een
Spaanse aardappelsoep
zijn. Kokkkie had ook een
puzzel voor de jeugd.
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Kokkies puzzel: verbindt
de oneven punten met elkaar en dan kan je zien
wat Chef kok kwijt is.

Bij de “Nieuwe leden” deze
keer maar één naam Toon
Smits. Dus…
Bij Wist U was te lezen
Dat Hein en Dora samen
voor het DOT tornooi hadden ingeschreven
Dat Dora een elleboog en
Hein een vinger in het
verband had zitten en
Dat dit al voor het toernooi zo was.
Even lachen:
Op tafel ligt een boek met
een foto van Prins Bernhard.
“Wie is dat?’vraagt Elsje.
“Sint Bernhard !”antwoordt Inge.

Clubkampioenschappen voor 50 plussers.

Voor het eerst een toernooi in een toernooi en dit
toernooi was bedoeld
voor de oudere leden,
waarvan BC Mixed er
steeds meer krijgt.
Het idee kwam van Toon
Slaets die dit aankaartte
bij het bestuur.
Voor de toernooicommissie leverde dit geen onoverkomelijke problemen
op en er kon dus op twee
banen gespeeld worden.
Dora maakte een keurig
wedstrijdschema, maar
helaas was ook bij dit
toernooi-onderdeel het
blessureprobleem duidelijk aanwezig.

Van de twaalf leden die
mee zouden doen bleven
er maar acht over!
Het schema moest danig
aangepast worden.
In tegenstelling tot een
normaal toernooi werd hier
met wisselende partners
gespeeld, telkens twee
wedstrijden en in de volgende poule weer twee
wedstrijden maar nu met
een andere partner.
Omdat er door afmeldingen een tekort aan spelers
kwam werd Ad Beekmans
als “gastspeler” gevraagd
en bij de dames speelde
Geri alleen op de vrijdagavond, terwijl Anita die
MINIMIKS december 2009

Clubkampioenschappen geteisterd door blessures

René Schepers en Ellen Kuhn
clubkampioenen 2009

plaats op zaterdag overnam.
Toch werd het improviseren ”bij de dames”, telkens
moest iemand, die eigenlijk niet zou spelen, toch
meedoen, waardoor alle
wedstrijden gespeeld gewoon gespeeld werden.
Na telling van alle gespeelde wedstrijden bleek
dat Dora Polman de
meeste partijen had gewonnen, een meer dan
Riky van Maaren. Toon
Boetzkes won één partij
meer dat Toon Slaets.

Voor een toernooileiding
nooit leuk, maar deze keer
moest Berton alles “uit de
kast” halen om het toernooi toch door te laten
gaan. Ook beide titelverdedigers moesten wegen
ziekte verstek laten gaan,
erg jammer, maar dat doet
niets af aan de prestatie
van de nieuwe clubkampioenen, die overigens al
eens eerder het clubkampioenschap op hun naam
hadden staan.
Ellen Kuhn en René Schepers hebben wel moeten
werken voor hun titel, want
ook al waren er, zoals gezegd Noortje v d Eijnde en
Eric Pennings er niet bij, bij
BC Mixed zijn er meer titelkandidaten. Zij moesten
toch de eer laten aan René
en Ellen.
In de B-klasse ging de titel
naar een debutant bij de
senioren, vorig naar nog
jeugdkampioen, nu bij de
senioren, Ilse Lahaije pakte de titel voor Marieke van
Berlo.
Bij de heren was Jan de
Jong de sterkste, Mark v d
Aa werd keurig tweede.

Het toernooi was goed
geslaagd en zeker voor
herhaling vatbaar.

De toernooileiding, met Dick Paulussen, Marieke van
Berlo, Berton van Asseldonk en Mascha Hoeks.
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Uitslagen clubkampioenschappen 2009 - 2010
GDB
1 Angela van Gelder+ Tonny Snijders
2 Marije Daems+Gert Lahaije
3 Jan de Jong+Ilke van Oirschot
4 Saskia vd Dungen+Ruud Rooijakkers

DDA
1 Yvonne de Jong+Ellen Kuhn
2 Claudia Krone+Ellen Minten
3 Lauri de Greef+ Inge Griensven
4 Maridy Daems+Monika Slaets

DDB
1 Angela van Gelder+Ilse Lahaije
2 Karlijn Lahaije+I1ke van Oirschot

HDA
1 Deany Muller+Canto Swinkels
2 Harrie vd Vegt+Paul vd Vegt
3 Tom de Jong+Rogier Lieshout
4 Dick Paulussen+René Schepers

HDB
1 Jan de Jong+Gert Lahaije
2 Ruud Rooijakkers+Barry Schoenmakers
DEB
1 Ilse Lahaije
2 Marieke van Berlo
3 Angela van Gelder
4 Marije Daems
HEB
1 Jan de Jong
2 Mark vd Aa
3 Gert Lahaije
4 Ruud Rooijakkers

Zo nu en dan hoor ik leden
morren over de laatste
trainingsgroep
op
de
vrijdagavond. En eerlijk is
eerlijk, ook ik vind het niet
altijd het meest ideale
tijdstip om mezelf nog eens
lekker uit te leven. Na een
week werken of school
slaat de vermoeidheid toe
in zo’n laatste uur, lonkt het
bier in de kantine en (voor
de jeugd onder ons) begint
het weekend in één van de
café’s of disco’s in de
buurt.

DEA
1 Ellen Kuhn
2 loge Griensven
3 Yvonne de Jong
4 Ellen Minten

Kan dat dan niet anders?
Omdat Mixed zo’n grote
vereniging is, en we op
vrijdagavond (maar) 10 banen tot onze beschikking
hebben zijn we genoodzaakt om de training in
groepen te verdelen. Veel
van onze leden helpen als
vrijwilliger mee
tijdens de jeugdtraining.
Omdat zij pas om 20.30u
klaar zijn, hebben we besloten om de traning voor
de senioren pas om 20.45u
te laten beginnen. Zo kunnen de jeugd-begeleiders
nog even wat drinken, zich
een beetje opwarmen en
zich goed voorbereiden op
de seniorentraining.
Een grote vereniging heeft
ook veel competitieteams,
dit seizoen 8 stuks. Om die
teams optimaal te kunnen

HEA
1 René Schepers
2 Canto Swinkels
3 Deany Muller
4 Berton van Asseldonk
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Trainen tot 23.00 uur: een must of een moet?
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trainen vind onze trainer
het belangrijk dat ze voldoende aandacht kan besteden aan de individuele
spelers per team. Op meer
dan 4 banen training geven
is dan ook niet wenselijk en
is onoverzichtelijk voor de
trainer. Bovendien krijgen
de individuele spelers dan
te weinig aandacht.
Rekening houdend met alle
bovengenoemde punten is
de groepsindeling die we
nu hebben (3 groepen van
45 minuten) de enige logische en praktische indeling.
Kan er dan voor mij geen
uitzondering
gemaakt
worden?
Dat zou een vraag kunnen
zijn van iemand die de late
training echt niet ziet zitten,
om welke reden dan ook.
Het kenmerk van een uitzondering is dat iets slechts
eenmalig of zeer zelden
gebeurt. Als iemand echter
permanent niet meedoet
aan de late training dan is
dat geen uitzondering
meer, maar een voorkeurspositie ten opzichte van
anderen. Bovendien zullen
dan meer mensen, met allemaal hun eigen redenen,
met dezelfde vraag komen
en zal binnen de kortste
keren de laatste trainingsgroep zijn uitgestorven. Je
begrijpt dat we iedereen
MINIMIKS december 2009

hetzelfde willen behandelen en daarom staat iedereen ook om de zoveel tijd
in de laatste trainingsgroep.
Kan ik er een positieve
draai aan geven?
Als je gaat kijken hoe vaak
je per jaar eigenlijk op vrijdagavond in de laatste
trainingsgroep zit, dan is
dat maximaal 3 maanden
per seizoen. Omgerekend
zijn dat maximaal 11 vrijdagen (want de laatste
vrijdag van de maand is
het in principe vrijspelen).
Anders gezegd betekent
het dat je ruim 5 maanden
in de eerste of tweede trainingsgroep zit. Als je in de
laatste groep zit, kun je
van 20.30 tot 22.15u meerdere wedstrijden vrijspelen. En als je met je teamgenoten afspreekt om allemaal te komen dan is dat
goed voor de sfeer en het
bevordert ook de teamspirit.
Kortom: Zie de laatste trainingsgroep niet als een
blok aan je been, maar als
een uitdaging om je favoriete spelletje nog leuker
te vinden.
Ton Slaets
Competitieleider Senioren
en bestuurslid

Mixed 6

Ingezonden wedstrijdverslagen
Mixed 1
Gemert 1 – Mixed 1: 4-4
(28-10-2009)
De eerste echte test voor
Mixed 1 is de altijd lastige
wedstrijd tegen Gemert
op den 11e van den 11e .
Noortje was geblesseerd
aan haar rug.
Het eerste GD werd door
Ellen en René met goed
spel gewonnen. Erik en
Inge speelden een ongelukkige wedstrijd en grepen net naast de winst.
Ellen en Inge wonnen op
knappe wijze het damesdubbel. Stan en René
hadden meer moeite. Dit
dubbel ging verloren en
daardoor bleef het mooi
gelijk opgaan. Ellen won
door sterk spel haar single
en Inge deed hetzelfde.
Dat betekende dat we nog
maar 1 puntje nodig hadden om de winst te pakken. Erik speelde een
sterke eerste set, maar
daarna kwam Joost Swinkels op stoom. Erik kon de
tweede en derde set zijn
spel niet meer spelen en
verloor. Stan speelde niet
zijn beste spel en verloor
zijn single. Daarmee kwam
de totaalstand op 4-4. Een
knappe prestatie, maar
met een beetje geluk had
er meer ingezeten. Het

Gemert 7 – Mixed 6
4-11-2009

Tekst: René Schepers
leuke van de wedstrijden
tegen Gemert is dat het altijd spannende wedstrijden
zijn, maar bovenal sportieve wedstrijden in een leuke
sfeer.
Alleen, volgende keer pakken we ze….
Mixed 1 – Con Brio 2: 6-2
( 25-11-2009)
Als voorbereiding op de
clash van 16 december tegen Con Brio 1, was op
den 25e van den 11e de
wedstrijd tegen de reserves van Con Brio.
Ook jammer genoeg weer
zonder Noortje die met een
pijnlijke rug haar verjaardag aan het vieren was.
Dat betekende dus weer
werk aan de winkel voor
Inge en Ellen. De gemengddubbels werden gewonnen. Waar Ellen en
René in de beker nog het
GD verloren, werd er nu
goed en aanvallend gespeeld en het punt was binnen. Inge en Erik hadden
meer sets nodig, maar ook
zij trokken de partij naar
zich toe. Stan en René
speelden een goede wedstrijd en hadden eigenlijk in
twee sets moeten winnen.
Alleen het verslappen aan
het eind van de eerste set
betekende setverlies in de
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verlenging. Maar in drie
sets is ook niks mis mee.
Het traditionele dameskoppel Inge en Ellen was te
sterk voor de tegenstander. Daardoor stonden we
zomaar op 4-0. Erik speelde zijn singel tegen Gerard
Ehrismann. Het ging mooi
gelijk op en in drie sets
kwam Erik net tekort. Ellen
was op dat moment bezig
haar tegenstander op te
eten. Na lange afwezigheid begint de kracht bij
haar weer te komen.
Dus het belangrijke 5e
punt was binnen.
Stan speelde, met nieuwe
grip, een solide singel. Alleen de kracht op het einde
ontbrak. Inge had weinig
moeite met haar tegenstander en won. Kortom
een goeie generale voor
het echte werk 16 december. Met een beetje geluk
kunnen we stunten.
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Voorwoord
Wie bijgelovig is, zal uit de
tekenen voorafgaande aan
de wedstrijd niet veel
goeds hebben voorspeld.
Vanwege de blessure die
Theo opliep tijdens het
Heiakkertoernooi kon hij
tegen Gemert nog niet
spelen. Omdat het zijn
“goede” knie betrof is er
enige verwarring ontstaan.
Is de goede knie nu de
slechtste knie? Nee, want
een goede knie is toch altijd de beste knie……? Of
is de slechtste knie nu de
beste knie geworden?
Hoe dan ook, veel soeps is
het niet en dus ging Theo
mee voor de morele ondersteuning.
Anders verging het met
onze Jan. Hij had een
griepje en moest thuisblijven.
Teamleidster Angela belde
heel Mixed rond om een
geschikte invaller te vinden.
En die blijken schaars te
zijn. Sinds Theo Mouris de
vorige keer geblesseerd is
geraakt tijdens zijn invalbeurt bij Mixed 6 is algemeen de aanname dat heren bij Mixed 6 niet lang
stand kunnen houden. En
dat schrikt potentiele inval-
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Tekst en foto’s: Jowan Iven
lers af. Maar Peter van
Leuken is nergens bang
voor.
De wedstrijd
Angela en Jowan presteerden het om 3 sets lang
de stand 21-17 op de borden te krijgen. Dan vraag
je je af wie er dan wel gewonnen heeft. Nou, gelukkig voor Mixed 6 was na
dat 1e gemengd dubbel het
eerste puntje binnen.
Tine en invalpartner Peter
maakten het net zo spannend. 22-20 werd het in de
1e set voor Gemert. Dat
kon dus nog alle kanten op.
Dat moet Gemert ook gedacht hebben want die wisten nipt hun 1e punt binnen
te slepen (21-19).
Gelegenheidsherendubbel
Peter en Jowan wonnen
vlotjes de 1e set en stoomden op naar de eindoverwinning (10-21). Ho ho,
dachten de heren van Gemert en sleepten er met
26-24 een derde set uit.
Met beide benen weer op
de grond concentreerden
Peter en Jowan zich op de
beslissende set. Opnieuw
met overmacht (12-21)
werd de set, en dus de partij, gewonnen.
De dames van Mixed waren niet bij machte om het
spel van Gemert te breken
en verloren met 21-17 en
21-10.
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Op deze manier werden
de punten om en om verdeeld. Logisch bekeken
zou Jowan de volgende
wedstrijd
(herenenkel)
moeten winnen. Voor Jowan was het een nieuwe
ervaring om te spelen tegen een heer die misschien nog wel langer was
dan hij. Dat zag er lastig
uit, zo’n lang end aan de
andere kant van het net.
Beheerst werd de 1e set
met 16-21 gewonnen, om
de boeiende 2e set weer
met 21-18 af te geven.
Maar na 2 sets was het lek

Theo de Jong

renenkel gewoon winnen.
Want de partij van Angela
was enkel een positieve
afwijking van het algehele
patroon. Tijdens de 1e set
had Peter dat nog niet in de
gaten (21-18). Maar na een
korte cursus logica vanaf
de zijlijn sprintte hij naar de
eindzege door de andere 2
sets met gemak te winnen
(15-21, 13-21).
Tja logica, er is vaak niet
aan te ontkomen. Zo ook
Tine niet die machteloos
was tegen de sterke dame
van Gemert (21-10, 21-13).

Peter van Leuken
boven en wist Jowan hoe
de heer van Gemert te bespelen. Lang of niet, de
heer van Gemert werd met
13-21 overrompeld.
Voortzetting van de logica
zou inhouden dat Angela
haar enkelspel moest afgeven. Maar Angela houdt
helemaal niet van logisch
spelen. Verrassend doorbrak ze de logica van de
badmintonwetten en zette
dame R van Gemert uit
Gemert zonder pardon opzij (11-21, 13-21).
Als we de oorspronkelijke
logische volgorde aanhouden moest Peter zijn he-

beste meneer de drukker,
ook bedankt voor het vakkundig drukken van ons
blad.
Houdoe!

Angela van Gelder en
Annie Boetzkes

Aftertalk
De strijd tegen Gemert en de logica
werd vooral door
Angela beslist die
er op geheel eigen
wijze een andere
draai aan wist te geven. Hulde aan Angela.
Door haar inzet
werd er met 3-5 van
Gemert gewonnen.
Oh ja, Peter, jij ook
bedankt voor je inzet. En nou ik bezig
ben, de anderen
ook bedankt. Dank
zij hun was dit allemaal niet mogelijk
ge-weest.
Theo en Jan, beterschap gewenst.
De redactie bedankt
voor het plaatsen
van dit stukje. En
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Standenlijst seniorencompetitie per 1 december
Topklasse
Con Brio 1
Mixed 1
Gemert 1
Con Brio 2
Con Brio 3
BCV 1
Eindhoven 1
BBC 1

5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
4
3
1
1
0
0

0
1
1
0
1
0
1
0

0
0
0
2
3
4
4
5

10
9
9
6
3
2
1
0

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

5
5
4
5
4
4
5
4
4

3
3
2
2
1
1
1
1
1

1
1
2
1
2
2
1
0
0

1
1
0
2
1
1
3
3
3

7
7
6
5
4
4
3
2
2

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

3
3
3
4
3
4
4

3
2
2
2
0
1
0

0
1
0
0
2
0
1

0
0
1
2
1
3
3

6
5
4
4
2
2
1

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

4
3
3
4
3
4
3

3
2
1
1
0
0
0

1
1
2
2
3
1
0

0
0
0
1
0
3
3

7
5
4
4
3
1
0
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Tweede klasse
Phoenix 3
Hanevoet 4
Gemert 5
SRH 1
BCAB 3
Mierlo 2
Mixed 5

4
3
5
4
4
4
4

4
2
2
1
1
1
1

0
1
1
1
1
0
0

0
0
2
2
2
3
3

8
5
5
3
3
2
2

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

5
4
4
4
4
4
5

5
3
3
2
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1

0
1
1
2
3
3
4

10
6
6
4
2
1
1

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

4
4
3
3
3
3
4

4
4
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1

0
0
2
2
2
2
3

8
8
2
2
2
1
1

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

4
4
5
5
4
4
4

4
3
2
2
2
0
0

0
0
1
1
0
1
1

0
1
2
2
2
3
3

8
6
5
5
4
1
1
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Uitslagen in november

Beste competitiespelers en –speelster 2009 - 2010
Dames
Ellen Kuhn
Marieke v Berlo
Loes Lahaije
Lauri de Greef
Inge v Griensven
Yvonne Lahaije
Betsie v Hooff
Angela v Gelder
Maridy Daems
Noortje vd Eijnde
Heren
Jan de Jong
Geert v d Eijnde
Arne v d Wijdeven
Jowan Iven
Remy Wieland
René Schepers
Mark v d Aa
Tom de Jong
Ruud Rooijakkers
Gert Lahaije

Gem. dubb.

S
2
3
1
2
5
4
2
4
1
3
3
1
1
4
3
5
1
2
1
2

In het bovenstaand
schema zijn de volgende
wedstrijden, i.v.m het
ontbreken van het
wedstrijdformulier, NIET
opgenomen:
18-11 2009
Ganzeveer 2 - Mixed 3
19-11-2009
Hanevoet 7 - Mixed 7 en
25-11-2009
Mixed 8 - Ganzeveer 6
Opvallend is het grote verschil in het aantal gespeelde wedstrijden, zo hebben
Inge van Griensven en An-

W
%
2
100
3
100
1
100
2
100
3
60
4
100
1
50
3
75
0
0,0
2 66,7
3
1
1
3
3
4
1
1
1
2

100
100
100
75,0
100
80
100
50
100
100

Dubbelsp.

S
4
3
1
2
5
4
0
5
4
1

1
1
1
3
3
5
2
0
2
1

W
4
3
1
1
4
3
0
1
1
0

1
1
1
3
2
4
1
0
2
1

%
100
100
100
50
80
75
0,0
20
25
0,0
100
100
100
100
66,6
80
50
0,0
100
100

Enkelspel

S
4
3
0
2
4
4
2
5
4
2
4
0
0
4
1
1
2
2
1
1

W
4
3
0
2
4
2
2
4
4
1
4
0
0
4
1
1
2
2
0
0

%
100
100
0,0
100
100
50
100
80,
100
50,
100
0,0
0
100
100
100
100
100
0,00
0,0

S
10
9
2
6
14
12
4
14
9
6

Totaal
W
10
9
2
5
11
9
3
8
5
3

%
100
100
100
83,3
78,6
75,0
75,0
57,1
55,6
50,0

8 8 100
2 2 100
2 2 100
11 10 90,9
7 6 85,7
11 9 81,8
5 4 80,0
4 3 75,0
4 3 75,0
4 3 75,0

gela van Gelder al veertien
partijen gespeeld, terwijl
andere spelers en speelsters pas twee partijen op
hun naam hebben staan.
Bij de heren heeft Jan de
Jong de koppositie overgenomen en is Eric Pennings ( met 62 %) uit de
top-tien lijst verdwenen.
Ongetwijfeld zien we hem
volgende keer wel weer terug in deze lijst.
Bij de dames is Ilke van
Oirschot verdwenen uit de Jan de Jong uit Mixed 4,
top, Angela van Gelder is na acht partijen nog
nieuw in deze lijst.
steeds ongeslagen.
MINIMIKS december 2009
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Gemert 1

Mixed 1

4-4

Mierlo 2

Mixed 5

6-2

Mixed 1

Con Brio 2

6-2

Mixed 5

Gemert 5

2-6

BCV 2

Mixed 2

4-4

Gemert 7

Mixed 6

3-5

Gemert 2

Mixed 2

4-4

Mixed 6

Con Brio 9

6-2

Ganzeveer 2

Mixed 3

3-5

Hanevoet 7

Mixed 7

7-1

Mixed 4

Con Brio 7

8-0

Mierlo 6

Mixed 8

7-1

BBC 6

Mixed 4

1-7

Mixed 8

Ganzeveer 6

3-5

Programma december en januari
02.12.2009

Mixed 2

Ganzeveer 1

02.12.2009

Mixed 3

BBC 3

02.12.2009

Mixed 4

Ganzeveer 3

02.12.2009

Mixed 7

BC ‘85 1

09.12.2009

BC ‘85 2

Mixed 6

10.12.2009

BCAB 3

Mixed 5

10.12.2009

BCAB 6

Mixed 7

10.12.2009

BC ‘85 3

Mixed 8

16.12.2009

Con Brio 1

Mixed 1

17.12.2009

Mixed 2

BBC 2

17.12.2009

Brabantia 2

Mixed 3

06.01.2010

Mixed 6

Ganzeveer 5

07.01.2010

Mixed 5

Hanevoet 4

13.01.2010

Mixed 1

Con Brio 3

13.01.2010

Con Brio 4

Mixed 2

13.01.2010

Mixed 7

Ganzeveer 4

13.01.2010

Mixed 8

Mierlo 5

17.01.2010

Mixed 5

Phoenix 3

20.01.2010

Brabantia 1

Mixed 2

20.01.2010

Mixed 3

Fair Play 1

20.01.2010

Sm. Bruang 3

Mixed 4

27.01.2010

Mixed 1

BBC 1

27.01.2010

Mixed 6

Hanevoet 8

27.01.2010

Mixed 8

Gemert 8
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Mixed 2 tegen Gemert 2

Tekst: Ruud van Kilsdonk

Een verslag van een bijzondere wedstrijd.
We schrijven woensdag 11 november 2009, Sint-Maarten voor de gelovige,
en voor de carnavalsvierders het begin van een spannende tijd. Voor het
ons geliefde Mixed 2 is het de dag van de titanenstrijd met Gemert 2. Het
beloofd een spannende wedstrijd te worden.
Team Tiran Monika heeft de kaarten geschud. Harrie moet thuis blijven
(lees: kan niet) en het de opstelling kan gemaakt worden.

door Arne v d Wijdeven

Beste sportvrienden,

verjaardag dus hij was alvast aan t indrinken. De
vrouw van onze voorzitter,
ook wel Marlie, had het
maar lastig met Geertmans. Hij wilde maar niet
stilzitten in de tandartsstoel. Ook op de baan
bleek Geert een wervelwind. Hij dook van links
naar rechts en rende van
voor naar achter. En dat
was nog maar de warming
up. Het GD ging vrij eenvoudig naar onze vrienden
van Mixed 3. In het andere
GD van Marije en TomTom
bleek dat de kerstgans zich
nog niet ongans had gegeten aan graankorrels. Het
ging dan ook naar de overkant van het netje.1-1.

gebruikt bij het handbal en
bij het hockey. Wat een milieuvriendelijk idee. Misschien moeten we voor
tafeltennis, vollebal, tennis
en badminton ook maar allemaal gebruik maken van
het pingpongnetje. Lekker
makkelijk. Je kan dan in
huis op de keukentafel
badmintonnen.
Evenzo
kunnen we basketbal (netjebal) en korfbal (mandjebal) combineren. De ultieme netloze sport blijft dan
toch squash. Of schaken.
Of paardrijden (maar dat is
hetzelfde als schaken
want daar zitten 4 paarden
in het spel [ik zeg Ysbrandt
Chardon]). HD werd dus
gewonnen. 2-1

Het herendubbel werd een
grote frustratie. Geert en
uw verslaggever kwamen
niet aan smashen toe. De
tegenstander wel. En ook
veelvuldig. Maar omdat de
1e set door ruimtegebrek in
het oude zwembad werd
gespeeld, en omdat Geertmans en Arne aan de hoge
kant van het net stonden
werd die 1e set een simpele binnenhaler. De 2e set
vond op vertrouwd terrein
plaats (baan 5), u weet wel
naast een ijskoude muur
en een volledig fout geplaatste voetbalgoal. Misschien weet u het niet maar
die voetbal goal wordt ook

Het damesdubbel bleek
minder eenvoudig. De sets
waren lang, maar niet
langdradig. Toch wist het
Aerle Rixtelse duo de partij winnend naar zich toe te
touwtrekken. 2-2
Marineboy TomTom knalde de shuttles met een rotvaart van zich af. Zijn tegenstander bleek mentaal
een maatje te klein. Lichamelijk was hij een maatje
te groot. Daarom won
TomTom in 2 sets. 3-2.
Ook Laurie en ondergetekende sleepten een overwinning uit het vuur. Ze
werden beiden met brandwonden in het brandwon-

Mixed 3 tegen Ganzeveer
2 stond op de rol. Dat zou
een echte streekderby
worden. Onze Ganzeveriaanse vrienden uit Aerle
Rixtel waren op volle sterkte aanwezig. Speciaal om
uw verslaggever af te leiden werd bij Ganzeveer
een oude bekende lieftallige schoonheid opgesteld
(Marion).
Geheel gehuld in zebrakleding betrad ons illustere
zestal het veld. Voor de
gelegenheid hadden we
gesjopt bij andere Mixed
teams en zodoende konden we met Marije Daems
de gelederen versterken.
Ook
tandartsassistent
Marlie was bereid gevonden om ons uit de brand te
helpen. De immer goedlachse Sabitri kon niet aanwezig zijn. Zij stond elders
in de finale van Wipe Out.

De eerste wedstrijd betekend een achterstand. Monika en Roger slagen er
niet in de partij winnend te beslissen in ons voordeel. Er is hard gestreden,
maar Gemert is een maatje te groot, helaas. De tweede wedstrijd is eveneens een gemengd dubbel, maar dan van Claudia en Ruud. Het is een langzame wedstrijd, het resultaat doet een spannende wedstrijd vermoeden. In
werkelijkheid komen Claudia en Ruud niet in het ritme, maar weten een
continue kleine voorsprong te houden. Het eerste punt is binnen.
Nog twee dubbels te gaan en eerlijkheids halve moet gezegd worden dat
we ondanks een gedreven houding niet al te veel kansen zien. Onze fanatieke houding wordt beloond. Roger en Ad weten er een belangrijk punt uit
te slepen. Het is een spannende wedstrijd en met een spannende derde set
(23-21) is het tweede punt een feit. Helaas hebben we de damesdubbel van
Monika en Maridy in de tussentijd moeten afgeven. De eerste set eindig
met 10 punten, maar gevoed met aanwijzingen vanuit het team halen ze 15
punten. Hoop is geboren en wanneer we Gemert 2 nogmaals treffen hebben we er zeker een vast punt bij. Toch, … meiden….!?!? De singels worden
begonnen met een redelijk makkelijke overwinning door Ruud. Hetzelfde
beeld zien we bij Claudia, alleen dan tegenovergesteld (verlies). Na de wedstrijd wordt Claudia opgevangen door het team, waarvoor Claudia in de
kantine haar dank betuigd met een “schaaltje Claudia”.

Paul van de Vegt had een
enorm slechte avond. Hij
sloeg werkelijk geen enkele shuttle raak. U denk dat
ik overdrijf? Welnee, serieus Paul deed er niets toe
die avond. Was ook wel logisch want Paul stond reserve. Maar hij was er wel
om zijn team te supporteren.
Geert (voorheen Geertje)
had later op die avond een

Ad zet zich met volle overtuiging in om een gelijk spel zeker te stellen. Deze
spannende wedstrijd wordt besloten met een nipt verlies, jammer! Nu volgt
onze Troef, of moet ik zeggen onze duracel. Ons Maridy weet alles vlot te
trekken in een driesetter, mede dankzij een enorme doorzettingskracht lijkt/
is* Maridy onverslaanbaar. De balans opgemaakt van deze avond, een gelijkspel.
Zoals belooft een “schaaltje Claudia” in de kantine. Wat dat is,…., dat is nou
typisch Mixed 2.
* haal door wat niet van toepassing is.
MINIMIKS december 2009

Mixed 3 tegen Ganzeveer 2
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dencentrum te Beverwijk
opgenomen. 5-2.
Het laatste woord in dit
verslag is met recht voor
een kort relaas over het
spel van Marije. Haar tegenstander was de immer
vrolijke Marion, tegen wie
het moeilijk spelen is.
Maar Marije liet zien dat
ze erg veel in haar twix
heeft. De 1e set moest ze

nipt aan haar tegenstander
laten maar de 2e werd zeer
glansrijk gewonnen. Zo
glansrijk dat er zelfs scouts
van sun vaatwastabletten
naar de wedstrijd waren
gekomen. De 3e set werd
een uitputtingsslag. Tot ver
na 11 uur werd er doorgespeeld op de middenbaan.
Beide dames werden goed
aangemoedigd en er was

respect voor beiden. In de
verlenging werd de partij
nipt door de vijand gewonnen. Maar dat hinderde absoluut niet. Marije heeft laten zien wat ze waard is en
met recht mag gezegd
worden dat ze niet misstaat in deze klasse. Klasse!
Einduitslag 12 euro 50.
Arne

Toen onze jeugdbegeleiding zelf
nog “jeugd” was!

Geri Marinussen

Elke gerespecteerde verenging
heeft een clubblad en in dit digitale
tijdperk natuurlijk ook een website.
Of toch niet? Om dat te weten te
komen heb ik, uiteraard digitaal, alle
HBB verenigingen onderzocht op
hun plaats in de digitale wereld.
Ten tijde van mijn onderzoek (oktober 2009) waren er 27 verenigingen
lid van de HBB. De conclusies uit
mijn onderzoekje:
- 4 verenigingen hebben een digitaal clubblad; BC. Achtse Barrier,
BC. Mixed, BC.de Raaijmeppers en
BCV ’73 maar dit is alleen voor leden te raadplegen. Verder hebben
BC. Con Brio en HBC Phoenix een

digitale nieuwsbrief
- nagenoeg alle verenigingen hebben een website, uitgezonderd BC.
Rijtven, BC. Carré, BC. Fair
Play,BC. Never Down, BC. SRH en
BC. Someren.
- BC. Bakas, BC. Hanevoet en BC.
Mixed hebben Hyves en BC. Smashing Bruang heeft Twitter
- de volgende verenigingen hebben
geen website en geen digitaal clubblad en zijn dus het minst digitaal
van alle bij de HBB aangesloten
verenigingen; BC. Rijtven, BC. Carré, BC. Fair Play, BC. Never Down,
BC. SRH en BC. Someren.
Rien

MINIMIKS december 2009
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Uit de Mixed archieven

Hoe digitaal zijn de HBB verenigingen?

30

Zij begon al in 1981 met badminton,
speelde heel lang competitie, maar nog
langer was ze betrokken bij de jeugdafdeling, als teambegeleidster, als trainster,
tegenwoordig (met Inge) voorzitter van de
jeugdafdeling.
MINIMIKS december 2009

Jeugdcompetitie

Hallo jongens en meisjes,
Dit is al weer de laatste Minimiks van dit jaar, 2009 is bijna voorbij.
Vrijdag 11 december is de laatste badmintonavond van dit jaar, want op
18 december wordt de hal gebruikt door de rolschaatsers, dus geen
badminton. De week daarop is het eerste Kerstdag, de vrijdag daarop
is het nieuw-jaar, dus pas op 8 januari in 2010 gaan we weer met trainen beginnen. Twee dagen later, op tien januari gaan we weer verder
met de competitie. Op die dag kan Mixed 7 zelfs al kampioen worden.
Ook in 2010, we gaan weer op kamp, dat zal zijn in juni, natuurlijk horen
we daar nog veel meer van, het belooft weer een spannend weekend te
worden.
Natuurlijk doen we in 2010 nog veel meer, zoals carnaval vieren, vriendjes avond, maar vooral competitie en toernooien spelen, want daar gaat
het eigenlijk om.
Maar eerst de feestdagen.
De jeugdcommissie wenst alle lezers

Prettige feestdagen en een gelukkig 2010.
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Het begint er steeds meer
op te lijken dat de A-klasse
toch te hoog gegrepen is
voor Mixed 1. Ook de, te
kleine, klassen in de top
van de HBB jeugdcompetitie is nadelig voor Mixed
1, dat zich nu nergens aan
kan optrekken. Waren er
twee teams meer geweest
in de A-klasse, dan was de
competitie voor iedereen
veel leuker geweest.
Ook op 29 november had
Mixed 1, met invalster Iris
van Leuken weinig kans
tegen Gemert 1. Wel won
Iris met Fabian Briels een
gemengddubbel.
Ook speelde ze voor de
eerste keer een damesdubbel met haar zus in de
A-klasse en, ook al werd
er verloren, het ging nog
niet zo slecht.
In de C-klasse won Mixed
2 afgelopen maand een
keer met 5-3 en drie keer
met 8-0. Na acht wedstrijden is het team nog steeds
ongeslagen en als het
team zo blijft spelen is het
nog maar de vraag welk
team van Mixed 2 zou kunnen winnen.
De eerste competitiehelft
zit er op, er is al twee keer
tegen elke tegenstander
gespeeld en er is een
voorsprong van vijf punten. Het kampioenschap
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komt steeds dichterbij.
Ook Mixed 3, in de D-klasse is een echte titelkandidaat. Deze maand werd er
twee keer met 7-1 en twee
keer met 8-0 gewonnen.
Mixed speelt drie keer tegen elke tegenstander en
de enig over gebleven concurrent is Helden 2. Dat
team speelde pas een keer
tegen Mixed 3 en verloor
toen met 6-2 maar Helden
verloor weer van BCAB en
dat maakt de kansen voor
Mixed 3 alleen maar groter.
Mixed 5 heeft het zich zelf
moeilijk gemaakt door de
eerste wedstrijd van het
seizoen te verliezen van
MINIMIKS december 2009

Mixed 4, het “meidenteam”
van Jan van Hees. De return van 15 november verliep toch iets anders, Mixed
5 won met 7-1.
Daarmee zal Mixed 5,
Mixed 4 op de ranglijst
gaan passeren en kan zelfs
nog mee doen om het kampioenschap, als er gewonnen kan worden van Con
Brio 7. Dat is de huidige
lijstaanvoerder en dat team
heeft nog niet verloren.
Mixed 4 verloor dan wel
van Mixed 5, de drie overige wedstrijden die ze
speelden wisten de meisjes keurig te winnen, Dommelen 1 en Gemert 2 werden met 5-3 verslagen.
Mixed 4 zal zeker in de top
3 eindigen.

hoorlijk tegenstand en het
werd een nipte 5-3 overwinning. Deze overwinningen maken de weg vrij
voor het kampioenschap.
Mixed 8, een van de jongste teams uit de H-klasse,
doet het boven verwachting goed en en kan hun
plaats in de middenmoot
goed vasthouden. Brabantia was te sterk, maar Mierlo werd verslagen, terwijl
er van Helden 4 en van
BCAB 4 ook al met 5-3
werd gewonnen. Mixed 8
kan zelfs een plaats klimmen op de ranglijst.

Mixed 4, het meidenteam van Jan van Hees, staand, v.
l.n.r.: Jody van Kraay, Emma Smits en Janneke Iven.
Zittend: Savanna van Hees, Gonnie van Kessel en Lisa
van Vijfeijken.
In de F-klasse is Raaijmeppers 1 heer en meester,
ook Mixed 6 kan niet winnen van het team uit Overloon. Maar de tweede
plaats is nog wel haalbaar
en dat is toch ook een
prachtig resultaat. Gewoon winnen van Helden
3, de volgende tegenstander. Ook dat team liet al
een puntje liggen tegen
het laag geklasseerde
BCAB. Kansen zijn er wel
degelijk voor Mixed 6.

Mixed 7 uit de G-klasse
zou wel eens de eerste
kampioen van BC Mixed
kunnen worden. Als op 10
januari gewonnen wordt
van Someren 2 en Ganzeveer 3 zijn ze niet meer in
te halen, dus kampioen van
de G-klasse. Voor alle duidelijkheid, van deze teams
is al eens met 8-0 gewonnen.
Op 29 november werd er
gewonnen van concurrent
BCAB 3, Phoenix bood beMINIMIKS december 2009

Het meest verrassende
team van dit seizoen is ongetwijfeld Mixed 9. In het
vorige seizoen werd alles
ver verloren, deze keer
winnen ze alle wedstrijden
met grote cijfers. Mixed 9
speelt drie keer tegen elke
tegenstander en in de eer-

ste ronde is alles gewonnen. Op papier het sterkste
team, maar ze moeten wel
blijven winnen, dan kan
een kampioenschap ze
niet meer ontgaan.
In de pupillenklasse spelen
Mixed 10 en Mixed 11.
Even dacht Mixed 10 gemakkelijk kampioen te
worden en in het begin
leek het daar erg veel op.
Intussen hebben enkele
teams een behoorlijke versterking gekregen en dat
leverde Mixed 10 de eerste
nederlaag op. Terwijl de
gevaarlijkste concurrent,
Con Brio 9 met 5-3 werd
verslagen zorgde Mierlo 4
voor een onaangename
verrassing, het werd een
6-2 nederlaag. Gelukkig
werd Mierlo al eens met 53 verslagen, dus blijft
Mixed 10 wel lijstaanvoerder, maar de spelers zijn
gewaarschuwd.

Anke van Dijk in actie

In Mixed 11 worden er al
enkele partijen gewonnen,
ook al is er van een wedstrijd winnen nog lang geen

sprake, dat komt heus
wel in het volgende seizoen.

Mixed 7, uit de G-klasse, kan kampioen worden op
zondag 10 januari.

Een verkeerd geschreven naam!

Scheyenne Bevers
Is jarig op 12 juli en zit op school in ‘t Klokhuis in
groep 4
Ze doet aan turnen en vindt knutselen erg leuk,
badminton ook!
Dit stond in de vorige Minimiks, maar ...
ze heet Sheyenne Bevers en niet zoals het
bovenaan staat. Ook is ze niet jarig op 12 juli,
maar op 21 augustus. Ze zit wel in groep 4 op het
Klokhuis.
Sorry voor de fout.
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Uitslagen clubkampioenschappen 2009 - 2010
GD Jeugd A
1 Jeroen Lutterman+Kim Steegs
2 Gijs van Berlo+Iris van Leuken
3 Fabian Briels+Anniek van Leuken

DD Jeugd B
1 lnge van Duijnhoven+Pleun Lahaye
2 Emma Smits+Merle Briels
3 Janneke Iven+ Tessa Spierings
4 Savanna van Hees+Lisa van Vijfeijken
HD Jeugd B
1 Bas van Lieshout+Diek Maas
2 Bas Fransen+Daan Steegs
3 Joris Maas en Stan v Rixtel .

DD Jeugd A
1 Iris van Leuken+ Inge van Lieshout
2 Evi van Rixtel+Kim Steegs
3 Veerle van Schaik+Lieke Verschuren

GD Jeugd B
1 Inge van Duijnhoven+Stan van Rixtel
2 Diek Maas+ Tessa Spierings
3 Bas van Lieshout+Lisa van Vijfeijken
4 Janneke Iven+ Joris Maas

HD Jeugd A
1 Willem Aarts+Fabian Briels
2 Gijs van Berlo +Gijs Spierings
DE Jeugd A
1 Kim Steegs
2 Anniek van Leuken
3 Inge van Ueshout

DE Jeugd B
1 Inge van Duijnhoven
2 Lisa van Vijfeijken
3 Janneke Iven
4 Lydian van Duijnhoven

HE Jeugd A
1 Fabian Briels
2 Jeroen Lutterman
3 Gijs van Berlo

HE Jeugd B
1 Diek Maas
2 Joris Maas
3 Bas Fransen
4 Daan Steegs

Grote zus Inge was en niet,
daarom mocht Sanne de prijs
ophalen en...op de foto!
MINIMIKS december 2009
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DD Jeugd C
1 Anke van Dijk+Kimberley van Eijk
2 Marieke Lutterman+Meike van Zutphen
3 Lieke Fransen+lndy Raaijmakers
4 Rowena Baerts+Iris vd Bogaard

HE Jeugd C
1 Nol Spierings
2 Sjoerd van Erp
3 Justin Zwolle
4 Jurriën Hendrikx

Beste competitiespeler en -speelster seizoen 2009 - 2010

HD Jeugd C
1 Calvin Bots+Nol Spierings
2 Sjoerd van Erp+ Jurriën Hendrikx
3 Justin Zwolle + Rick v d Elzen.
GD Jeugd C
1 Kimberley van Eijk+Nol Spierings
2 Sjoerd van Erp+lndy Raaymakers
3 Rowena Baerts+ Justin Zwolle
4 Rick v d Elzen + Leslie Heerdink
DE Jeugd C
1 Anke van Dijk
2 Marieke Lufterman
3 Verle van Riet
4 Anke vd. Boogaard

Kim Steegs
Iris v Leuken
Lieke Verschuren
Merle Briels
Emma Iven
Amber v Osch
Inge v Duijnhoven
Lydian v Duijnhoven
Jessey Leenders
Sanne v Lieshout

Gem. dub.
S
W
%
0
0 0
8
8 100,
7
7 100,
6
5 83,3
7
6 85,7
3
2 66,7
5
5 100,
4
3 75,0
3
3 100,
5
4 80,0

Da/he dub.
S W %
8
8 100,
0
0 0
10 9 90,0
8
8 100,
6
6 100,
5
5 100,
2
2 100,
5
5 100,
4
3 75,
4
4 100,

Singles
S W
8 8
8 8
9 9
6 6
7 7
4 4
5 4
3 3
5 5
7 6

Totaalscore
%
S
W %
1000 16 16 100
100,
16 16 100
100,
26 25 96,2
100,
20 19 95,0
100,
20 19 95,0
100,
12 11 91,7
80,0
12 11 91,7
100,
12 11 91,7
100,
12 11 91,7
85,7
16 14 87,5

Willem Aarts
Sjoerd v Erp
Max v Riet
Daan Steegs
Justin Zwolle
Joris Maas
Jeroen Lutterman
Stan v Rixtel
Jurrien Hendriks
Diek Maas

8
6
10
8
6
4
10
4
8
6

8
6
10
8
6
4
10
4
8
6

8
6
10
8
6
4
10
4
8
6

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

Bas Fransen

6

8
6
9
8
3
4
7
3
6
5

4

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

66,6 6

7
6
9
6
6
2
9
4
5
2

87,5
100
90
75
100
50
90
100
62,5
33,3

4 66,6

6

8
5
9
6
6
4
7
2
6
5

24
18
30
24
18
12
30
12
24
18

23
17
27
20
15
10
23
9
17
12

95,8
94,4
90,0
83,3
83,3
83,3
76,7
75,0
70,8
66,7

4 66,7 18 12 66,7

Bestuur en leden bedanken de sponsoren en
Attentiv verzekeringen
Schilderwerk J de Jong
Sportshop Laarbeek
Govers Accountants
Eeterij Uniek
Lunchroom ’t Baquetje
Snackbar de Beemd
Hoffmann Groep
Youngstyle haarmode
van de Ven Hollanders
Lekker gezond
Jo Ceelen
Party Rent Service
Café zaal v d Burgt
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Fitland Gemert
Barbas hout en gashaarden
Patrick Wetzel
Sport & Gezondheidscentrum
Thibo Staalbouw
Autorijschool De Jong
Ber Vogels Bakkerij
Yours Fashion Vrijetijdskleding
Manders woonsfeer
Nice & Happy Bodyfashion
Gall $ Gall
van der graft accountants
Rabo bank
Van Neerbos bouwmaterialen
Bavaria
Bloematelier De 4 seizoenen
A.R. Meijers Pedicure
De Koppelen Feestcafé
Trax Party en cartcentrum
Van Berlo tuin en landschapinrichting
Versspecialist v/d Laarschot

wensen iedereen
een gezond 2010
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Uitslagen en programma jeugdcompetitie
15 november
A
Mixed 1
D Con Brio 5
D BCAB 1
G Mixed 7
G BCAB 3
P
Phoenix 5
P
Mixed 10
C Phoenix 1
C Mixed 2
E
Mixed 5
E
Mixed 4
E
Con Brio 6
H Helden 4
H BCAB 4
22 november
D Dommel. 2
D Mixed 3
F
Mixed 6
F
Mixed 6
P
Mixed 11
P
Mixed 11

BCV’73 1
Mixed 3
Mixed 3
Ganzeveer 3
Mixed 7
Mixed 10
Mierlo 4
Mixed 2
BCV’73 2
Mixed 4
Dommelen 1
Mixed 5
Mixed 8
Mixed 8

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

Mixed 3
Mierlo 1
Raaijmepp. 1
Brabantia 2
Con Brio 9
Phoenix 5

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

29 november
A
Mixed 1
G
Mixed 7
G
Mixed 7
I
Bakel 2
I
Mierlo 3
C
Mixed 2
C
Mixed 2
E
Mixed 5
E
Dommelen 1
E
Dommelen 1
E
Gemert 2
H
Mierlo 2
H
Brabantia 3
P
Mierlo 4
P
Con Brio 9
P
Mierlo 4
P
Con Brio 9

Gemert 1
BCAB 3
Phoenix 3
Mixed 9
Mixed 9
Con Brio 4
Bakel 1
Phoenix 2
Mixed 4
Mixed 5
Mixed 4
Mixed 8
Mixed 8
Mixed 11
Mixed 10
Mixed 10
Mixed 11

Standenlijst jeugdcompetitie per 1 dec.
2-6
6-2
5-3
0-8
2-6
8-0
8-0
8-0
3-5
1-7
3-5
3-5
5-3
7-1
3-5
6-2
8-0

In december geen
jeugdcompetitie.

10 januari
A

9.30

1

Con Brio 1

Mixed 1

C

9.30

11

Mixed 2

Phoenix 1

C

11.15

11

Con Brio 4

Mixed 2

F

9.30

5

Mixed 6

Helden 3

F

11.15

4

Brabantia 2

Mixed 6

G

9.30

13

Mixed 7

Someren 2

G

11.15

15

Ganzeveer 3

Mixed 7

17 januari
A

9 30

2

Mixed 1

Con Brio 2

D

9.30

6

Helden 2

Mixed 3

D

11.15

11

Mixed 3

Con Brio 5

I

9.30

14

Raaijmepp. 2

Mixed 9

I

11.15

15

Mixed 9

BCV’73 4
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A-klasse
BCV ‘73 1
Con Brio 2
Con Brio 1
Gemert 1
Mixed 1

6
6
5
6
5

5
4
2
2
0

0
1
1
0
0

1
1
2
4
5

10
9
5
4
0

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

8
8
8
8
8

8
5
3
2
0

0
1
2
1
0

0
2
3
5
8

16
11
8
5
0

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

8
8
8
8
8
8

8
6
5
3
2
0

0
0
0
0
0
0

0
2
3
5
6
8

16
12
10
6
4
0

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

6
8
6
6
8
8
6

6
6
5
3
2
1
0

0
0
0
1
0
1
0

0
2
1
2
6
6
6

12
12
10
7
4
3
0

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

8
6
6
8
6
6
8

8
4
3
3
2
1
0

0
1
1
1
0
2
1

0
1
2
4
4
3
7

16
9
7
7
4
4
1
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G-klasse
Mixed 7
BCAB 3
Someren 3
Phoenix 3
Ganzeveer 3
Con Brio 8
Someren 2

8
8
8
6
6
6
6

8
5
4
3
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0

0
3
4
3
4
4
6

16
10
8
6
4
4
0

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

8
8
8
8
8
8
8
8

7
7
5
5
4
2
0
0

0
0
1
1
0
0
1
1

1
1
2
2
4
6
7
7

14
14
11
11
8
4
1
1

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

6
6
6
6
6
6

6
4
3
2
1
0

0
0
2
1
1
0

0
2
1
3
4
6

12
8
8
5
3
0

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

8
8
8
8
8

5
5
4
3
0

2
2
1
1
0

1
1
3
4
8

12
12
9
7
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
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Kleurplaat(je)

De nieuwe generatie badmintonners

De sneeuwman mist zijn hoed,
kun jij hem helpen?

Quinty, Robin, Floor, Pleun, Meike, Noah, Nick en Max. Voor het eerst meedoen aan
het demonstratie training was best spannend, maar het ging allemaal goed.
Voor de nieuwe beginnende badmintonners is een
toernooi nog net iets te
moeilijk, daarom heeft de
jeugdcommissie al heel
lang geleden een demonstratietraining ingevoerd.
Hierdoor zijn ook deze leden bij het toernooi betrokken.
Alle papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s en
oma’s, ooms en tantes op
de tribune, maakt het alleen maar spannender.
Natuurlijk eerste het voorstellen en dan begint het
echt, onder leiding van de
vaste groepstrainer Geri,
die geassisteerd wordt
door Marieke.
Er wordt een heel programma afgewerkt , maar
daar blijft het niet bij, na af-

loop, naar de kantine en
daar krijgen alle deelnemers een echte oorkonde
en natuurlijk een prijs, die
ze ook echt verdiend hebben.
En wat ook heel belangrijk
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is, niet alleen maar meisjes, maar ook drie jongens.
Het volgende seizoen kunnen er uit deze groep weer
competitieteams worden
samengesteld.
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Even lachen
‘Weet jij hoe een struisvogel geboren wordt?’ ‘Die
komt uit een ei.’ ‘En weet je
hoe een zebra geboren
wordt?’ “Euh...’ ‘Streepje
voor streepje!’
Als huiswerk krijgt de klas
de volgende rekenopgave:
‘Een wandelaar loopt 5 km
per uur. Hoe lang doet hij
over 12,5 km?’ De volgende dag haalt de meester
de schriften op. Wim heeft
zijn huiswerk niet gemaakt
en de meester vraagt
waarom. Het antwoord
luidt:
‘Mijn vader is nog onderweg, meester!’
‘Kun jij zwemmen?’
‘Soms.’
‘Hoezo soms?’
‘Alleen als ik in het water
ben!’

Deze keer een hele oude foto: broer kust zus
met het behalen van het kampioenschap
van Mixed 5 ( 1989).
V.l.n.r.: Liane Polman, Femke Kerkhof,
Noortje v d Eijnde, Geert v d Eijnde,
(daarachter) Mark van Lieshout, Roy v d
Meene en Bas Smits. De teambegeleider
van Mixed 5 was Tini Smits.

Op vrijdag 18, vrijdag 25
december en vrij-dag 1
januari is de sporthal gesloten.
De training begint weer op
vrijdag 8 januari.

Rechter: ‘Dus, beklaagde,
u hebt de inbraak uitgevoerd zoals ik ze juist heb
besproken?’
Beklaagde: ‘Nee, maar uw
tactiek is ook niet slecht!’
‘Zo, Bertje, jij wilt zeker ook
oogarts worden, net als je
vader?’ ‘Nee, meneer, ik
wil tandarts worden.’ ‘Tandarts?
Waarom? Vind je oogarts
geen mooi beroep?’
‘Dat wel, meneer, maar
een mens heeft maar 2

Nieuwe “Mixed”shirts,
voor jeugd en senioren,
€ 10,-- per stuk,
bij Inge van Griensven,
op de vrijdagavond!
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ogen en wel 32 tanden.’
‘Wat krijg je als je lord omdraait?’
‘Drol.’
‘Wat krijg je als je drol omdraait?’
‘Lord.’
‘Mis, vieze handen!’
‘Mams, wanneer ben ik geboren?’ ‘Op 12 maart, liefje.’ ‘Hé, dat is op mijn verjaardag!’
Op de afdeling Eerste hulp
wordt een zwaar gewonde
man binnen gebracht.
“Naam”, informeert de verpleegster. “Jan Jansen”
antwoord de man. De zuster “Getrouwd?” Waarop
de man antwoord “Nee,
een ongeluk met de motor.”
Een stoere Amerikaan en
een Italiaan staan naast elkaar. Zegt de Amerikaan:
Wij Amerikanen kunnen alles bouwen, geef mij ijzer
en staal en ik bouw een
heel vliegdekschip. Waarop de Italiaan antwoordt:
Wij Italianen hebben andere kwaliteiten, geef mij je
vrouw en ik maak de hele
bemanning.
Een oppas komt in een
winkel en pakt een pak
waspoeder om zijn oppasbaby te wassen. “Daar kan
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zo’n baby niet tegen,
hoor!” zegt de winkeljuffrouw. De man is eigenwijs en doet het toch. Een
week later komt ie terug
in de winkel en de winkeljuffrouw vraagt: “En, hoe
gaat het met de baby?” Man: “Niet zo goed, die
ligt in het ziekenhuis!” Winkeljuffrouw: “Ik zei
toch dat baby’s niet tegen
waspoeder kunnen!” Man: “de was poe-der
was geen probleem, dáár
kon ie wel tegen, maar
niet tegen het centrifugeren!”
Twee domme blondjes
zitten een tak van de
boom af te zagen. Er komt
een man langs en zegt:``
Jullie moeten niet op te
tak zelf gaan zitten zagen,
als jullie die tak hebben
doorgezaagd vallen jullie
ermee naar beneden``.
De twee domme blondjes
kijken elkaar aan en gaan
er gewoon mee door.
Even later gebeurt wat de
man zei: Ze vielen met de
tak en al uit de boom.
De blondjes klimmen de
boom in en beginnen opnieuw op een andere tak.
Iets later komt de man
weer langs. Het ene
blondje fluistert tegen het
andere blondje
:``PPPPPPSSSST, daar
heb je die waarzegger
weer.

