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Aan dit nummer werkten mee: 
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Mascha Hoeks,  Jan van Hees,  Angela van Gelder, Thea 
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Mixed 7 , met de nieuwe secretaris van BC 
Mixed: Gert Lahaije. 
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Geri Marinussen,
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Agenda november. . .

Verjaardagen van de leden 

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

Allemaal van harte profi
ciat!

Nieuwe leden:
Rachel Baerts
Kimberly van Eijk
Ilse Mulders
Wendy Mulders
Suzanne Rooijmans
Pleun Schenk
Meike van Zutven

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes Totaal

Jeugd 27 56 83
Senioren 40 57 97

NSL 10  10 20
Totaal: 50 67 27 56 200
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13 en 14 november 2009: Clubkampioenschappen
14 november 2009: Feestavond
4 december; Sinterklaasviering

Leden die zijn gestopt:

3-nov. Rachel Baerts
6-nov. Kristel Snijders
7-nov. Berton van Asseldonk
7-nov. Rien van Kessel
7-nov. Wendy Mulders
8-nov. Ilke van Oirschot 
9-nov. Heidi Breijnaerts
9-nov. Christian Daems
10-nov. Sabitri Heesakkers
14-nov. Wouter van Haperen
18-nov. Jan de Jong
20-nov. Ruud Rooijakkers

21-nov. Kimberly van Eijk
21-nov. Joris Maas
23-nov. Harrie van der Vegt
24-nov. Max van Riet 
25-nov. Noortje van den Eijnde 
25-nov. Jessy Leenders
27-nov. Noah Hollanders
4-dec. Gonnie van Kessel

Rens Maasakker
Nick Meulensteen
Hein van Vijfeijken
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Van de redactie...
Dit is het op een na laatste clubblad van de negenentwintigste 
jaargang en weer is het een dik clubblad geworden, waar we weer te 
veel kopie hadden, die doorgeschoven wordt naar het volgende 
nummer. 
In dit nummer ongeveer 50 foto’s, waarvoor we vooral Jowan Iven erg 
dankbaar zijn, hij leverde weer een CD met heel veel foto’s. waarvan 
er een heel aantal in deze minimiks zijn geplaatst. 
Niet alleen de kwantiteit, ook de kwaliteit van zijn foto’s is erg goed. 

Onze dank ook naar de schrijvers van de competitieverslagen, van 
jeugd en senioren. 
We kregen van Anja Beekmans een leuk verhaal over het 
Heiakkertoernooi en we hadden een interview met onze marathon 
loper Peter van Leuken. 

Natuurlijk een artikel over de jaarvergadering, maar het interview met 
de nieuwe secretaris komt pas in de volgende Mininiks.
Een foto van hem is te zien op de voorpagina, niet als secretaris, maar 
als competitiespeler in Mixed 7. 

Na een (te) rustige periode in de laatste drie maanden van het vorige 
seizoen is de belangstelling op de trainingsavond gelukkig weer 
toegenomen. Ook het ledenaantal is weer op peil, volgens de lijsten 
van Mascha zitten we weer op 200 leden. 
Daarom ook de tweede serie foto’s met nieuwe jeugdleden.
Kortom, we hebben weer een nieuwe Minimiks en we wensen u veel 
leesplezier. 

De redactie.

Mededeling:
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 november organiseert, zoals bekend, de toernooi 
commisse, de clubkampioenschappen van BC Mixed.
Voor degenen die niet meedoen aan dat toernooi is het op vrijdag 13 november geen 
badminton. Alle banen worden gebruikt voor het spelen van wedsttijden voor de 
clubkampioenschappen.  
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Bestuursmededelingen
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Aanwezig:  Ruud Fransen voorzitter
       Mascha Hoeks, penningmeester
                   Anja Beekmans, bestuurslid
                   Ton Slaets, bestuurslid
      Theo de Jong secretaris          
      Gert Lahaije ( gast )

Notulen bestuursvergadering B.C. Mixed d.d. 21 OKT. 2009

1. Opening.
 Ruud opent de vergader-
ing om 20.40 uur.

 2. Ingekomen stukken
Brief van Ilse van Reek 
over wijzigingen van de 
jaarstukken A.V.
Verzetten datum voor 
Educatief programma van 
Laarbeekse Compliment-
en Vrijwilligers avond van 
6 Nov. naar 20 Nov.

3 Notulen Sept.
Goedgekeurd, met dank 
aan Theo 

4 Financiën
Mascha heeft kascontrole 
gehad en alles was in 
orde. Men is geen aparte 
dingen tegengekomen.

5 Ledenbestand/Jubi-
laris    21 oktober 2009
Gestopt: Joris Gerrits, Tim 
van de Ven.  Van SL naar 
NSL: Dorien Maas
 Nieuw lid: Theo en Karin 
Verstegen, Quinty Zwolle, 
Max Wieland, Anne Meu-
lensteen, Noah Holland-
ers, Floor Swinkels, Meike                  
Schepers, Cheyenne Bev-
ers, Indy Raaijmakers, 
Rolf Hendricksen, Evy        

van Someren, Hein van 
Vijfeijken, Wendy Mulders,     
Suzanne Rooijmans, Rens 
van Maasakker, Pleun 
Schenk, Kimberly van Eijk, 
Ise Mulders, Meike van 
Zutven, Rachel Baerts
      
Peter van Kasteren was 
thuis niet te bereiken was 
dus jammer   van de taart, 
volgende keer beter bekij-
ken wat en hoe we het 
gaan doen, dus per geval 
bekijken.
Vanaf eind Nov. nieuwe 
senioren voortaan op de 
wachtlijst.

6 Commissies
•BAC De feestavond is 
bijna rond. 

•CC Tonnie Snijders heeft 
een mail gestuurd i.v.m. de 
classificatie. 

•JC Alternatieve terugkom-
dag, 
Thea komt naar de groe-
pen bij de jeugdtraining 
kijken. Ruud heeft laten 
weten dat Mixed met hun 
jeugd niet op de huldi-
gingsdag zal zijn. Wij zul-
len zelf onze jeugd huldi-

gen. 
•TC de TC heeft verga-
derd en het oude toer-
nooi-schema zal vervan-
gen worden door een 
nieuw programma. De 
inschrijvingen voor de 
clubkampioenschappen 
zijn redelijk.  

7   Jubileumcomm.
Zij vergaderen vrijdag 23 
Okt.

8  Rondvraag.
Gert vraag zich af waar 
wij moeten zijn voor 
klachten over het sanitair 
in de sporthal.
Ruud gaat de gemeente 
hierover aanschrijven.

 Geen mededeling over 
de nieuwe sporthal.

9. Sluiting.
 Ruud sluit de vergadering 
om 22.10 met dank aan 
alle  aanwezigen.

Secretaris BC Mixed
Theo de Jong.
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Hallo harde werkers / thuisblijvers,

Tot nu toe is mijn rondreis door Oman prima verlopen. De temperatuur 
overdag varieert van 28 graden bij het opstaan tot tegen de 40 in de 
middag. In Muscat (hoofdstad) zijn we in de Grote Moskee geweest, een 
van de weinige moskeeen waar je als niet-moslim binnen mag. Dat en 
Oman een land van olie is merk je aan de benziene prijs; 0,25 euro! Een 
uitgaansleven heeft Oman nauwelijks en alcohol kun je slechts 
sporadisch verkrijgen in een hotel.

Het landschap is erg berg- en rotsachtig in het noorden en kaal en droog 
in het woestijngebied in het zuiden. Ons 3 daags verblijf in de woestijn is 
goed verlopen. Zo ook de rit met de jeeps van de zandheuvels af en met 
120 km/u over de zandvlakte. Echt geweldig.

Al veel foto’s gemaakt, zels stiekum van vrouwen met een snavelmasker. 
De dierenmarkt in Nizwa was autenthiek en erg boeiend om er doorheen 
te lopen. We zijn als toerist praktisch overal alleen wat je dan snel een 
maakt met de bevolking. Gisteravond naar een zeelschildpadden strand 
geweest. Alle facetten van dat grote dier met eigen ogen gezien. Met 
name het eieren leggen in het gat dat ze eerst had gegraven, was erg 
indrukwekkend.

We zijn vandaag na een rondreis weer terug in Muscat en gaan morgen 
langs de kust naar Dubai waar we dan nog 2 dagen blijven. Gaat ook 
mooi worden.

Tot zover,
Greetings from the Sultanate of Oman,
Rien

Column
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In de opening van de 
voorzitter weer een over-
zicht van het afgelopen 
jaar, een jaar waar toch 
weer erg veel is gebeurd. 
Natuurlijk ook een vooruit-
blik, waaronder de club-
kampioenschappen en de 
feestavond van 13 en 14 
november. 
De verslagen van de se-
cretaris en de penning-
meester werden zonder 
vragen aangenomen, even 
als de nieuwe begroting. 

Er viel dit jaar minder te 
bedanken dan in de vorige 
seizoenen, Ellen Minten, 
Yvonne Lahaije ( beiden 

Rustig verlopen ledenvergadering.
Ook al was de hal op 30 oktober goed bezet, op de ledenvergadering was de 
belangstelling duidelijk minder. Maar, aldus de voorzitter Ruud Fransen, er 
waren voldoende leden aanwezig om de vergadering rechtsgeldig te maken. Er 
werd wel een regel in het huishoudelijk reglement aangepast.   zie )*

jeugdcommissie) en Peter 
van Leuken ( competitie-
commissie) kregen de 

bloemen voor vijf of tien 
jaar vrijwilliger.  
Ook twee jubilarissen; 
Peter van Kasteren en 

Henny Spaan zijn 25 jaar 
lid van BC Mixed en Peter 
kreeg daarvoor de bloe-
men en een oorkonde uit 
handen van de voorzitter. 
Henny Spaan was nog op 
zakenreis maar echtgenote 
Marjan nam de bloemen 
en de oorkonde in 
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ontvangst. Ooit was dat 
andersom, toen Marjan 
haar 25 jarig jubileum had 
nam Henny de honneurs 
waar.
Wel nieuws bij de  be-
stuursverkiezingen. 
Secretaris Theo de Jong 
stopt met zijn taak als 
secretaris en gaat zich 
bezig houden met de 
racketreparaties. 
Zijn opvolger wordt Gert 
Lahaije, hij werd met 
algemene stemmen  door 
de leden aangenomen. 

Verder was er weinig 
nieuws te melden, al kwam 
Yvonne Lahaije nog met 
een leuke vraag. 
Bestaat er een regel bij 
BC Mixed die contri-
butiekorting geeft voor 
een aantal leden uit één 
gezin. De familie Lahaije 
sppelt met zes man 
competitie en met de 
contributie vormt dat 

jaarlijks een groot bedrag. 
Helaas voor de famlilie 
Lahaije, deze regel kent 
men nog niet bij BC Mixed, 
maar wie weet, komt die 
nog ooit. 
Uiteraard was er het rondje 
van de vereniging, nadat 
het bestuur met een 
hartelijk aplaus  door de 
leden was bedankt. 

)* Uit het huishoudelijk reglement.
1. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de 
voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij zijn 
bevoegd alle beslissingen te nemen welke niet kunnen 
worden uitgesteld, alsmede uitgaven te doen buiten de 
begroting welk is goedgekeurd door de Algemene 
Ledenvergadering (ALV), tot een maximum bedrag van 
fl. 2.000,--. 
Over deze beslissingen wordt op de eerstvolgende 
bestuursvergadering/ALV verantwoording afgelegd.

De aanpassing:
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 30 
oktober 2009 is het bedrag van f 2000,-- aangepast. 
Vanaf deze datum mag het bestuur een bedrag van 
€ 1000,-- uitgeven buiten de begroting. 
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Peter van Leuken in de 
Marathon van Amsterdam 
Het is intussen binnen BC Mixed algemeen 
bekend, Peter van Leuken heeft in Amsterdam zijn 
eerste marathon gelopen. De redactie had een 
gesprekje met hem en hier volgt zijn verhaal.

Peter is al heel lang bezig 
met hardlopen, dat begon 
al toen hij nog in Nuenen 
woonde. Geen wedstrij-
den, maar gewoon lopen 
voor zijn plezier.  Dat is hij 
blijven doen, tot een jaar of 
vier geleden het plan kwam 
om een marathon te lopen. 
Peter is niet aangesloten 
bij een vereniging en regelt 
dus alles zelf. 

Nu loop je niet zo maar 
een marathon, daar is wel 
wat, of liever gezegd, heel 
veel voorbereiding voor 

nodig. Elke week trainen 
en dat wil zeggen:  elke 
week tussen de 30 en 50 
kilometer  hardlopen. 
Daarnaast natuurlijk wed-
strijden lopen, in dit geval 
halve marathons en dat is 
telkens toch ruim 20 kilo-
meter. Hij heeft er zes ge-
lopen. Dat was al een er-
varing op zich, maar wel 
hard nodig om in hetzelfde 
tempo te kunnen 
blijven lopen. Zijn snelheid 
is nog altijd tussen de tien 
en elf kilometer per uur. 

Zijn doel was niet om 
een record te vesti-
gen, maar vooral om 
de marathon gezond 
uit te lopen.  Hij koos 
Amsterdam omdat 
daar de meeste 
deelnemers zijn en 
start en finish in het 
Olympisch stadion 
zijn. 
En er waren veel 
deelnemers. Volgens 
de website: Amster-
dam Marathon waren 
er liefst 26000 deelne-
mers, waaronder 
9000 die de hele ma-
rathon liepen, een 

enorm aantal. Dat is na-
tuurlijk een geweldige er-
varing. 
In Eindhoven heeft hij een 
halve marathon gelopen, 
dit is puur in de binnenstad 
met ontzettend veel pu-
bliek en heel gezellig, al-
leen, daar doen maar 1300 
marathonlopers aan mee. 

Over zijn race: de eerste 
dertig kilometer ging erg 
goed, tussen de 30 en 40 
kilometer werd het wat 
moeilijker en de laatste ki-
lometers was het “hobbel-
en” zoals hij dat noemde. 
Dat betekent naast het 
hard lopen af en toe 
stukjes gewoon wandel-
en. 

Dat neemt niet weg, hij 
heeft het gehaald en nog 
wel in een prima tijd, van 
iets meer dan 4 uur. Dan 
loop je nog altijd 10,24 ki-
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Dank zij de chip weet iedereen 
hoe lang men over een 
bepaalde afstand heeft gedaan. 
De lijst van Peter: 
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lometer per uur en daar-
bij heeft hij zijn mara-
thon “gezond” uitgelo-
pen.  Dat was overigens 
te zien, een week later 
speelde Peter weer ge-
woon zijn badminton-
wedstrijden.

De verzorging rond zo’n 
marathon is prima, maar 
het kost ook wel wat, 
het inschrijfgeld voor 
deze marathon is € 48,-
-  

De tijd van alleen stop-
watch is voorbij, elke 
marathonloper heeft 
een speciaal chipje in 
zijn schoenen, waar-
mee geregistreerd 
wordt,  via matten op de 
weg, hoe lang hij onder-
weg is op welke afstand. 
(zie bijgevoegde lijst). 
Op de vraag wanneer 
het moment was dat hij 
op wilde geven ant-

5 kilometer 30:07 (30:07)
10 kilometer 57:30 (27:23)
15 kilometer 1:24:21 (26:51)
20 kilometer 1:51:05 (26:44)
Halve marathon 1:57:08
25 kilometer 2:17:52 (26:47)
30 kilometer 2:46:45 (28:53)
35 kilometer 3:18:14 (31:29)
40 kilometer 3:51:55 (33:41)

Wil je meer informatie ga dan 
op de website naar :“www.
Amsterdan marathon.nl”. 

Wil je meer weten over de 
resultaten  en videobeelden 
zien van de aankomst van  
Peter, ga dan naar “uitslagen” 
.
Tik de naam Peter van 
Leuken in en de rest volgt 
van zelf. 

woordde  Peter: “ Op-
geven was niet aan de 
orde, wel kom je de man 
met de hamer tegen en 
dan wordt het wel erg 
moeilijk.

Op de vraag of dit een-
malig was kwam een dui-
delijk nee. Zijn ultieme 
doel is het lopen van de 
Marathon in New York. 
Daarvoor eerst de mara-
thon van Berlijn, dat zou 
ook een aparte ervaring 
moeten worden. 
Echter je kunt maar een, 
hooguit twee marathons 
per jaar lopen, dus New 
York zal nog wel even du-
ren. 
Wij vinden het lopen van 
een marathon op zich al 
een geweldige prestatie, 
in New York is natuurlijk 
wel heel apart.

Wij houden u op de 
hoogte.
Redactie BC Mixed. 
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Gastenboek
Badmintonclub Mixed 

verzameld door Angela van Gelder.
Gelezen op het gastenboek:

Holland Sport, Mixed 
ook!!!
Dicky Palyama in Holland Sport
Aanstaande maandag 12 
oktober wordt na ‘De Wereld 
draait door’ het populaire 
sportprogramma ‘Holland 
Sport’ uitgezonden. Een van de 
onderdelen is een reportage 
met Dicky Palyama. 
Programmamaker Casper 
Brasser heeft met behulp van 
een zogenaamde ‘high speed 
camera’ prachtige slow motion 
beelden gemaakt, die er voor 
zorgen dat enkele 
badmintonslagen op een 
prachtige manier zijn te zien.
Palyama is de huidige nummer 
20 van de wereld en volgende 
week een van de favorieten 
tijdens de Yonex Dutch Open. 
Holland Sport wordt 
uitgezonden op Nederland 3 
om 20.30u. Presentator is 
Wilfried de Jong. 

Hopelijk heeft Thea ook 
gekeken. Er werden enige leuke 
trainingsoefening gedaan.
Gewoon de sporthal volstorten 
met strandzand, iedereen een 
zwaar houten racket in de hand 
en dan de kikkersprong doen. 
Nou dat worden lachen vrijdag. 
Ben benieuwd hoeveel mensen 
er naar het programma 
gekeken hebben. Ik heb er een 

poll voor gemaakt.
Groeten, Rien 

Ton: Rien, ik merk dat je erg 
enthousiast bent over de 
oefeningen. Waarom kom je zelf 
vrijdag niet even meetrainen? 
Groetjes, Ton ;-)

Rien: Erg enthousiast, maar dan 
om langs de lijn te kijken, 
hahahaha

theo en anita: Nou Rien, als je 
goed naar de trainingen kijkt die 
Thea geeft valt het op dat de 
meeste mensen bij mixed geen 
kikkersprongen nodig 
hebben,want wat wij leren meer 
dan goed is voor te 
badmintonnen. .Zonder druk 
maar met veel plezier en inzet.

Thea: Dat is nou nog eens een 
leuke opmerking. Tot nu toe is 
iedereen razend enthousiast en 
ik misschien nog wel het meest. 
Laat ik dan die kikkersprongen 
nog maar even vergeten maar 
het is wel een goeie tip van 
Rien. Mocht het slapper worden 
tijdens de trainingen.......je bent 
gewaarschuwd! :)

Complimenten
Op de site van de HBB staat 
regelmatig een stukje, 
geschreven door Wim van Hoof, 

over het verloop van de 
competitie. Dit keer wordt 
Mixed 1 als een gevaarlijke 
outsider omschreven. Op zich 
is dat geen vreemde tekst maar 
Wim vervolgt zijn verhaal zeer 
positief.

Ik citeer:
 “De spelers voelen elkaar 
goed aan en steunen 
elkaar in dik en dun. Het 
team straalt rust uit, heeft 
goede spelers met 
techniek in huis en weet 
de wedstrijd snel naar hun 
hand te zetten.” 

Ik moet even zeggen dat ik het 
hier dus voor doe. Dat zelfs 
andere mensen zien dat daar 
een team staat. Dat de spelers 
tijdens een wedstrijd elkaar 
oppeppen, aanmoedigen en 
proberen tips te geven. Volgens 
mij is dat nog belangrijker dan 
mijn trainingen. Complimenten 
voor Mixed 1!
Het zijn meestal alleen de 
vaandelteams die genoemd 
worden op zo’n site dus de 
andere teams niet getreurd. Tot 
op heden ben ik trots op elke 
speler. Ik vond alleen dat dit 
even genoemd mocht worden. 

groetjes van een trotse trainer 
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Het eerste team, dat zich 
“Ze Gaan Er Voor” 
noemde, bestond uit Jan 
de Jong, Jan van Hees, 
Rieky van Maaren en 
Renée Huijbers. Het was 

een fanatiek team, onder 
meer duidelijk te merken 
aan Jan de Jong die zelfs 
over de baan rolde om de 
shuttle toch te raken. 
Dat team bereikte de 
kruis-finale. Tegenstander 
was BCAB, een team dat 
toch net iets sterker was 
dan ons Mixed team en 
wat Mixed ook probeerde, 
de winst ging naar BCAB.

Heiakker toernooi
Drie teams hadden zich, 
vooral dank zij het 
enthousiasme, waarmee 
Anja de mensen kan 
motiveren, opgegeven 
voor het vierde Heiakker 
toernooi.

Tekst en foto’s: Anja Beekmans

Het tweede team noemde 
zich: “Ze geven niet op” 
en dat deden ze ook niet. 
Tine van Lieshout, Marije 
Daems, Gert Lahaije en 
Paul v d Vegt behaalden 
ook de halve finale en daar 
troffen ze het sterke team 
van Push Baexem  (nooit 
van gehoord!), dus de 
Mixedteams mochten te-
gen elkaar om de derde en 
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vierde plaats. 
Het werd een leuke partij, 
waarbij het herendubbel 
van Jan de Jong en Jan 
van Hees met 21-11 en 21 
-12 werd gewonnen van 
Paul v d Vegt en Gert La-
haije.  Rieky van Maaren 
en Renée Huijbers won-
nen met  21-19 en 21-8 

van Tine van Lieshout en 
Marije Daems. 
Men kreeg telkens 70 mi-
nuten om een wedstrijd uit 
te spelen. Het team dat op 
het moment dat de tijd om 
was de meeste punten had, 
was winnaar van de partij. 
Zo gebeurde het dat Jan 
van Hees met Renée Hui-

jbers de eerste set van hun 
gemengddubbel tegen 
Gert Lahaije  en Tine van 
Lieshout met 21-12 wisten 
te winnen, maar in de 
tweede set ging het minder 
en kwamen ze op een 16-
6 achterstand, toen de tijd 
om was. Dat betekende 
voor beide teams een 
punt. 
Uiteindelijk wist het team 
“Ze gaan er voor”beslag te 
leggen op de derde plaats.
Zoals gezegd, er was nog 
een derde team, dat zich 
“de Kneusjes” noemde.  
Dat team bestond uit Theo 
en Anita de Jong, Jowan 
Iven en Angela van 
Gelder. 
Helaas raakte Theo de 
Jong geblesseerd, zo erg 
zelfs dat hij naar het zie-
kenhuis moest. Daar bleek 
dat een spiertje in de knie-
holte was gescheurd en 
jammer genoeg is Theo 
voorlopig uitgeschakeld. 
Gelukkig werd iemand van 
de Heiakkers ( Gerrie 
Zwiggers) bereid gevon-
den om de plaats van Theo 
over te nemen. Dat team 
eindigde op de achtste 
plaats. 
Na afloop met een hele 
groep  eten bij de Griek en 
dat was de afsluiting van 
een zeer geslaagd 
Heiakker toernooi. 
Op naar het eerste 
lustrum!

14

Lichamelijke oefeningen
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

15

bespannen
reparatie 

en verkoop 
van rackets

Theo de Jong
de Hazelaar 23

5741 DR
Beek en Donk
0492 461997
06 51865840

t.jong26@chello.nl

Toen de industriële revolu-
tie begon, werden boeren 
arbeiders. Hun leven ver-
anderde opslag. Als was 
het leven op het platteland 
geen pastorale, frisse lucht 
en lichaamsbeweging 
kreeg je genoeg. Dat kon 
je van de fabrieken en in-
dustriesteden niet zeggen. 
De natuur is opgestookt of 
platgereden, de beweging 
beperkt zich tot het klikken 

van een muis. Wat je over-
dag te kort bent gekomen, 
moet je er ’s avonds en in 
het weekend weer aan-
sporten. Daar gaat je door 
de industrie verworven 
vrije tijd.
Iemand die geen poot uit-
steekt verbruikt over een 
hele dag genomen altijd 
nog 50 procent van de en-
ergie van een topsporter 
op zijn topst. Iedereen die 

leeft, levert elke dag en 
nacht een topprestatie om 
zijn lijf in leven te houden. 
Een gewoon mens houdt 
dat een jaar of zeventig, 
tachtig vol. Tegen die tijd 
is de hardloper allang uit-
gelopen.
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Toen onze jeugdbegeleiding zelf 
nog “jeugd” was!
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Ruud Rooijakkers

Een van de jongste jeugbegeleiders, zelf ook afkom-
stig uit de Mixed jeugd en begon in 1997met bad-
minton. Hij traint de jongste kinderen en speelt zelf 
competitie in de eertse klasse. 

16

Wat gebeurde er 25 jaar geleden.
November 1984

De Minimiks begon met 
een artikel over het be-
zwaarschrift dat het 
bestuur, met veertien 
andere verenigingen had 
ingediend tegen de 
gemeente Beek en Donk. 
De reden: een forse 
verhoging van de zaal-
huur.
Het bezwaarschrift had 
succes, de zaalhuur ging 
( dat jaar) niet omhoog en 
de gemeente zou een 
onderzoek instellen.

Ook in dat nummer, een 
uitnodiging voor een extra 
ledenvergadering, die zou 
gaan over een nieuw 
huishoudelijk reglement.

Igo Jongen publiceerde 
voor het eerst en 
tussenstand van de beste 
competitiespelers en 
–speelsters. 
Lijstaanvoerders: 
Ellen Toussaint met 92,8% 
en Hein van Vijfeijken met 
77,7%.

Rien van Kessel en Wilma 
Constant deden alle 
moeite om iet extra te 
organiseren voor de 
recreanten. Er werd 
geprobeerd om een 
recreantentoernooi met 
buurtverenigingen op te 

zetten, helaas geen 
interesse. Ook een 
geplande ontmoeting met 
de recreanten van Laar-
bunders liep op niets uit. 

In zijn Gedachte Prikkels 
vroeg Ari Ras om een 
nieuwe Carttonflapper, 
turboschoenen met 
superveters…

Bij “Wist u dat” stond te 
lezen dat men bij Mixed 
weer een carnavals 
toernooi zou organiseren.

De Gastschrijfster van de 
maand had het over tien 
kleine negertjes, die een 
voor een verdwenen, zij 
zag een overeenkomst 
men BC Mixed, waar de 
opkomst op de trainings-
avond ook afnam. 

Traditigetrouw afsluiten 
met:
Even lachen:

Een man staat met een 
vioolkist bij de bushalte.
“Speelt u viool?” vraagt 
een dam.
Man: “Nee hoor, hoort u 
dan iets?” 

Tien kleine negertjes, 
getekend door André v d 
Putten. 
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De senioren competitie

Natuurlijk, ook Gemert  en 
Con Brio hebben drie keer 
gespeeld en drie keer ge-
wonnen, zij het net iets 
minder ruim dan Mixed.
Mixed 1 begon met een 7-1 
winst op BCV 1, vervol-
gens werd BBC 1 met 7-1 
verslagen en tenslotte 
moest Eindhoven er met 
6-2 aan geloven.
BBC 1, de kampioen van 
de hoofdklasse, voelt 
zich nog niet thuis in de 
topklasse en hebben na 
drie wedstrijden slechts 
vijf partijen weten te win-
nen. Zij staan daardoor 
onderaan op de ranglijst. 
Mixed had opvallend 
weinig moeite met dit 
team uit Bakel. Vervol-
gens kwam BCV, het 
team uit Valkenswaard, 
dat nu op de vijfde plaats 
staat, had ook weinig in 
te brengen tegen Mixed 
1.
Eindhoven bood onver-
wacht veel tegenstand, 
liefst vijf keer was er een 
driesetter nodig, maar 
Mixed won wel met 6-2.  
Noortje v d Eijnde moest 
in die wedstrijd haar single 

vanwege een blessure op-
geven. 
Liefst negen teams heeft 
de HBB bij elkaar gezet in 
de hoofdklasse, waaronder 
Mixed 2. Dat team heeft in-
tussen drie keer gespeeld, 
waarvan een keer winst, 

een keer gelijk en een keer 
verlies. Met deze drie 
punten is Mixed toch mid-
denmoter in de hoofdk-
lasse. Overigens is er in 
deze klasse geen team 
zonder verliespunten. 

Van Phoenix werd nog 
met 5-3 gewonnen, maar 
de wedstrijd tegen Eind-
hoven 2 leverde een on-
verwachte nederlaag op. 

Voor een uitgebreid ver-
slag van deze wedstrijd 
zie pagina…

Een week later kreeg 
men BCV 2 op bezoek 
en nu werden de punt-
en netjes verdeeld. 
Toch zag er dat na een 
3-1 achterstand in de 
dubbels niet naar uit, 
maar dank zij winst in 
de singles van Maridy 
Daems, Claudia Krone 
en Harrie v d Vegt werd 
er een puntje binnenge-
haald.

De overgangsklasse 
bestaat weer uit twee 
afdelingen, maar nu 
geen promotie of de-
gradatie poule. Beide 
afdelingen bestaan uit 
zeven teams en in de 
afdeling II van de over-
gangsklasse is Mixed 3 

ondergebracht. 

Mixed 1 lijstaanvoerder topklasse.
Veertien wedstrijden heeft Mixed 1 dit seizoen te 
goed en tot op heden verloopt de competitie naar 
wens; drie keer gespeeld en drie keer gewonnen. Het 
resultaat: de eerste plaats op de ranglijst.

Wendy Verbrugge uit Mixed 4
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De beker competitie
Vette’ winst voor Mixed C in de beker.
Met een afvaardiging uit 
2de, 3de en 4de klasse 
gingen we woensdag naar 
Helmond. Mixed C moest 
aantreden tegen BBC. 
Mixed begon heel sterk 
door de 1ste en 2de GD te 
winnen. De 3de GD ging 
moeizaam en werd dan 
ook verloren. De DD werd 
ook afgegeven. De dames 
van BBC waren iets 
sterker. De HD was een 
bloedstollende partij. De 
eerste set werd door onze 
heren gewonnen met 24-
22 maar helaas bij de 
beker is de set afgelopen 
bij 21. Dit werd halverwege 
de tweede set pas ontdekt. 
Maar wie was er nu het 

eerste bij de 21. De 
meningen waren hierover 
derdeeld. De tweede set 
werd gewonnen door onze 
heren met iets ruimere 
cijfers waarna er een derde 
set werd gespeeld. Deze 
werd glansrijk gewonnen 
door Mixed. De DE ging 
met ups en downs. Marije 
bood goed weerstand maar 
kon helaas geen vuist 

maken. Hierna was Jan 
aan de beurt. Hij moest 
tegen Geert spelen. Er 
waren mooie 
slagenwisselingen maar 
uiteindelijk won degene 
met de langste adem. 
Mixed heeft met 4-3 
gewonnen van BBC.

Uit het gastenboek, 
door Angela

STAND
1. Van Zundert VELO  5-36
2. Amersfoort   5-32
3. Van Zijderveld   6-30
4. Almere   5-24
4. Duinwijck   5-24
6. Culemborg   5- 19
7. Victoria   5-13
8. Smashing   5- 12
9. Invictus   5-9
10. TFS Barendrecht  6-9

UITSLAGEN NBB competitie.
De competitie wordt in het weekend 
gespeeld. In januari is de competitie 
afgelopen.
Van Zundert VELO – Duinwijck 1-7
TFS Barendrecht – Victoria 2-6 
Almere – Smashing 8-0 
Culemborg – Invictus 4-4

De competitie van de NBB heet 
tegenwoordig weer gewoon “Eredivisie”en 
bestaat dit seizoen uit tien tams, die per 
wedstrijd, evenals de HBB teams, acht 
partijen spelen.
Er is wel een verschil met de puntentelling. 
Geen twee punten per gewonnen wedstrijd, 
maar het aantal gewonnen partijen bepaalt 
het aantal punten. Dat is gedaan om de 
wedstrijd, ook na een 5-0 tussenstand, nog 
aantrekkelijk te maken. Want, als de 
concurrent acht punten pakt, moet jij dat ook 
doen, anders raak je achterop.

De NBB heeft een online magazine, voor iedereen 
te lezen op het internet. 

do 05 11 09 A-p1 MIXED CON BRIO 2
wo 09-12-09 B-p1 MIXED NEVER DOWN 4
wo 16-12-09 C-p3 MIXED MIERLO

Bekerprogramma:
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Mixed 3 staat, na twee 
wedstrijden op de tweede 
plaats, achter Fair Play, 
maar dat team heeft een 
wedstrijd meer gespeeld. 
Wel zijn de tegenstanders 
van Mixed zijn terug te vin-
den in de onderste re-
gionen van de ranglijst en 
de uitslagen waren slechts 
5-3.

Een verslag van Arne v d 
Wijdeven op pagina 23…

In de tweede klasse afde-
ling III speelt Mixed 4 en 
dat team liet op 7 oktober 
een punt liggen in de wed-
strijd tegen Phoenix 4. 
Zowel het dames- als het 
herendubbel gingen verlo-
ren. Bij de enkelspelen 
werden alleen de heren-
singles gewonnen. Het 
team nam revanche tegen 
Gemert 6. Alle dubbels 
werden in twee sets ge-
wonnen en ook al mocht 
Gemert de eer redden, 
Mixed 4 won met 7-1. Ook 
in deze afdeling is geen 
enkel team zonder ver-
liespunten gebleven. Dat 
beloofd een spannende 
competitie te worden. 

De andere tweede klasser 
is het voormalige jeugd-
team dat in Mixed 5 nu en 
kans krijgt in de senioren 
competitie. 
De eerste tegenstander 
van het seizoen was 
Phoenix 3 en dat kwam 
hard aan want het werd 

een 7-1 nederlaag. 
Gelukkig dat Tim 
Lahaije de eer wist 
te redden, hij won 
zijn single. Voor de 
tweede wedstrijd 
had men behoorlijk 
wat versterking in-
gehuurd in de per-
sonen van Jan de 
Jong en Remy 
Wieland, die Tim 
Lahaije en Wouter 
van Haperen ver-
vingen.
Jaimy Stofberg 
sleepte er met 
Marije Daems een 
driesetter uit in het 
gemengddubbel  
en dat deed hij ook 
in zijn single, maar 
de punten waren 
toch voor de tegen-
stander. 
Ilse en Loes Lahai-
je wonnen met 21-
16 en 21-14 hun  eerste 
dames dubbel in de senio-
ren competitie en ook Ilse 
won haar single. Mixed 5 
won, vooral dank zij de in-
vallers Jan en Remy met 
5-3. 

Mixed 6, in de derde 
klasse, begon het seizoen 
met een 7-1 nederlaag 
tegen de vermoedelijke 
kampioenskandidaat 
Hanevoet 8. Het enige 
punt kwam van Jowan 
Iven. Tegen Phoenix 5 
werd dat verlies wat recht 
gezet, want na de dubbels 
stond er al een 4-0 

voorsprong op het 
wedstrijdformulier. 
Helaas moest invaller Theo 
Mouris geblesseerd af-
haken, maar de 6-2 winst 
was wel binnen.
Ook de andere derde 
klasser, Mixed 7 heeft een 
keer gewonnen en een 
keer verloren en staat nu 
op de vierde plaats in 
afdeling III. Gewonnen 
werd er van Mierlo 3, waar-
bij drie keer een driesetter 
nodig was, maar ook waar-
bij Dora Polman en Gert 
Lahaije met 21-6 en 21-8 
hun gemengddubbel wis-

Annie Boetzkes uit Mixed 6
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maand Tijd Team
November 20.45 – 21.30 uur 4, 5

21.30 – 22.15 uur 6, 7, 8
22.15 – 23.00 uur 1, 2, 3

December 20.45 – 21.30 uur 1, 2, 3
21.30 – 22.15 uur 4, 5
22.15 – 23.00 uur 6, 7, 8

Januari 20.45 – 21.30 uur 6, 7, 8
21.30 – 22.15 uur 1, 2, 3
22.15 – 23.00 uur 4, 5

Trainingsschema senioren
seizoen 2009 – 2010 Ook dit seizoen heeft BC Mixed een 

vijftal keren de wedstrijdleiding in de 
Citysporthal toegewezen gekregen. Dat 
betekent dat twee teams twee keer 
wedstrijdleiding hebben. 

Het programma:

Wo 4 nov.Mixed 3 en 8 (Lauri en Theo)
Do 21 jan.Mixed 1 en 7 (Stan en Peter) 
Wo 3 mrt  Mixed 4 en 5 (Jan en Loes)
W0 19 mei Mixed 6 en 7 (Angela en  
           Peter) 

Als er onderling wordt afgesproken dat 
er iemand anders gaat is natuurlijk 
prima, bedenk wel dat er minimaal twee 
personen aanwezig moeten zijn in de 
hal, anders krijgen wij een boete. 

De regels voor de wedstrijdleiding kun je 
nalezen in het competitieboekje.
Zijn er vragen dan kun je altijd terecht bij

Ton Slaets,
Verenigings Competitie Leider 

Wedstrijdleiding

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@

ten te winnen.  Het werd uiteindelijk 6-2 
voor Mixed.
Rijtven was een tegenstander van een an-
der kaliber. En weer wonnen Dora en Gert 
hun gemengddubbel. Maar de andere dub-
bels waren voor de tegenstander. Betsie 
van Hooff kon wat terug doen door haar 
single te winnen, maar het werd een dui-
delijke 6-2 nederlaag. 

Ook vierde klasser Mixed 8 heeft twee 
wedstrijden gespeeld. Het werd een zware 
nederlaag tegen Smashing Bruang, maar 
tegen Gemert 8 werden de punten 
verdeeld. 
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Nou, laten we het er op 
houden dat, of de tactische 
tips niet klopten, of de uit-
voering hiervan niet. 

De dames speelden een 
wedstrijd welke eigenlijk 
niet in het beeld tot nu 
paste. Zij wisten te winnen 
met net iets meer dan 21 
tegenpunten. Verdeeld 
over twee sets dan. Tijdens 
de damesdubbel werd de 
grootte Monika truc uitge-
voerd, door de herenen-
kels te wisselen. Ruud ging 
alsnog de eerste herenen-
kel spelen en Harrie werd 
dan opgeschoven naar de 
tweede. Rogers naam 
werd uit de singlelijst ge-
schrapt. Daar hij zich ook 
in meer of mindere mate 
een beetje geblesseerd 
had tijdens de herendub-
bel, kwam dit niet eens 
slecht uit. Wat er wel slecht 
uit kwam, waren de sin-
gles. Ruud ging eervol ten 
onder in drie set. Dit ging 
bijna net zo snel als Har-
rie’s verlies in 2 sets. 

Claudia was hier zo van 
onder de indruk, dat ze de 
eerste set van haar wed-
strijd nog met haar hoofd 
ergens anders zat. Binnen 
enkele minuten was de 
eerste set verloren. In de 
tweede set werd dit geluk-
kig weer rechtgezet. Hoe 
de wedstrijd is afgelopen 
zult u zelf moeten vragen, 
want ten  tijde van het 
schrijven van dit verslag, 

BCV 2- Mixed 2
Een week na het tegenval-
lende resultaat tegen Eind-
hoven, mocht er gep-
robeerd worden om dit te 
herstellen tegen BCV. Het 
team waarmee vorig jaar in 
de laatste wedstrijd om de 
tweede plaats werd ge-
vochten. De voorbereidin-
gen hiervoor verliepen per-
fect tot de wedstrijddag 
zelf. Om 08:54 ontvingen 
de teamleden een ontstel-
lend bericht met de mede-
deling dat de opstelling en 
het vervoer een keer op 
andere (democratische) 
wijze geregeld moesten 
gaan worden. De normaal 
gesproken uitermate vrien-
delijke en zeer taakbe-
wuste teamleider Monika 
moest namelijk verstek la-
ten gaan met een keelont-
steking. Binnen 2 uur stond 

er echter een tweede na-
tuurlijke leider op, met het 
volgende mailtje (de oplet-
tende lezer kan aan de in-
houd van de mail deze 
grote leider achterhalen, 
dus dat laat ik in het mid-
den):

Mogelijke opstelling van 
de assistent teamleider (ik 
bied me vrijwillig aan, in-
dien daar problemen mee 
zijn graag vooraf in de 
groep bespreken! Intensie 
is om de teamleiding niet 
op zijn tirannees maar 
zoveel mogelijk democra-
tisch, sociaal, open en ee-
rlijk te laten verlopen!):
GD1 Maridy/Roger - GD2 
Claudia/Ruud - HD Ruud/
Harrie - HE1 Harrie - HE2 
Roger. DD en DE lijken 
me duidelijk.
 Wie rijdt?

Als Claudia rijdt hebben 
we wellicht een tas tekort 
of een van ons (Harrie, 
Roger) moet zich voor tas 
uitgeven. (Zak was een-
voudiger geweest maar 
het zij zo.)
Als Harrie rijdt kunnen we 
wellicht met de tractor 
vanuit de agrarische 
achterhoek Beek en Donk 
/ Boerdonk (Lijkt me wat 
koud maar wel gezellig!)
Alternatief is dat ik rijd. 
Dan dien ik wel vanmid-
dag vrij te nemen want 
moet ik via Aarle, over de 
Brug naar BenD wederom 
over de brug naar de 

was de wedstrijd nog niet 
afgelopen... Ook de 
damesenkel van Maridy 
ging in twee sets. Verbaasd 
waren we dit keer dat 
Maridy gewoon de eerste 
set won! Uiteindelijk heb-
ben we dankzij de dames 
het verlies weten te 
beperken tot 3-5. Na twee 
wedstrijden hebben alle 
teams in de hoofd-klasse 
al punten verloren. En ook 
is er geen uitslag groter 
dan 6-2 geweest. Het be-
loofd dus een spannende 
competitie te worden dit 
jaar!
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Vooraf

De voorbereidingen voor 
deze donderdag begon-
nen al op maandag. Team-
tiran Monika had het strijd-
plan alweer ruim van te 
voren klaar. Alleen waren 
er wat technische proble-
men om de rest van het 
team hiervan op de hoog-
te te stellen. Om precies te 
zijn, zijn er drie mails ver-
stuurd met de opstelling 
en het vervoerschema. 
Geen van deze drie zijn 
door de overige teamleden 
ontvangen. Grote conster-
natie dus in de voorberei-
ding. 

Uiteindelijk kregen Roger 
en Harrie het voor elkaar 
om in een email om ver-
voer te vragen en Claudia 
wist via email mee te del-
en dat ze wel een auto had 
voor vier mensen, mits 
deze dan geen tassen 
mee zouden nemen. Uit-
eindelijk moest er don-
derdag ’s avonds om 7u 
nog geregeld worden wie 
er nou zou rijden en dit al-

Vandaag is uw verslag live vanaf baan één in de 
Cityhal. Dit i.v.m. het ontbreken van een reporter die 
later deze week tijd heeft om een verslag van deze 
wedstrijd uit te werken. De daadwerkelijke behaalde 
resultaten kunnen afwijken van wat in dit verslag 
beschreven is. De wedstrijd duurde namelijk langer 
dan de tijd die nodig was voor dit verslag.

lemaal vanwege de tech-
nische problemen bij onze 
teamleider. Om zeven uur 
belde Claudia Harrie maar 
op om te vragen hoe het 
nou zat. Dit telefoon-
gesprek werd besloten met 
de afspraak dat Claudia 
Monika ging bellen. Zij zou 
Harrie niet terugbellen 
wanneer Monika reed en 
ook niet wanneer Claudia 
reed. Jaja. Na al dit gejojo, 
heeft toch Monika maar ge-
reden, omdat het zonder 
tassen ook zo moeilijk is 
om te spelen.

De wedstrijd 

Net als voor de eerste wed-
strijd, was er geen dis-
cussie meer mogelijk over 
de opstelling. Teamtiran 
Monika had het wedstrijd-
formulier namelijk al ge-
woon ingevuld. Ruud ging 
een mix spelen, Roger een 
dubbel en een single en 
Harrie een mix, dubbel en 
single. Later zou deze op-
stelling toch nog weer 

aangepast worden. Alles 
om de tegenstander te ver-
warren natuurlijk. Ten tijde 
van de dubbels was deze 
move nog niet aan de orde. 
Ruud en Claudia begon-
nen gewoon aan hun wed-
strijd, tegelijkertijd met 
Harrie en Monika. In het 
vervolg HarMonika. 
Verder willen we over deze 
wedstrijden niet teveel uit-
wijden. Laten we het er op 
houden dat beide koppels 
de tweede set wisten te 
winnen. 

In de dubbels lieten de her-
en een zelfde wedstrijd-
beeld zien als in de beide 
mixen. Het knappe aan het 
winnen van deze tweede 
set, was dat ze begonnen 
met een 7-0 achterstand. 
Waarom vraagt u zich af? 

Mixed 2 – Eindhoven 2
Teamlink.nl voor badmintonclubs?

door Harrie v d Vegt

Roger van Lieshout, nu 
niet als speler in Mixed 2, 
maar, met Stan v d 
Heijden, wedstrijdleider.
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De avond begon in ieder 
geval al goed: sportbroek 
kwijt. Het hele huis afg-
ezocht. Zelfs op ongebrui-
kelijke plekken zoals in de 
kast, bij de schone was en 
zelfs in de buurt van de 
wasmachine. Niks gevon-
den dus. Helaas waren de 
winkels al dicht. Dan maar 
een sportbroek van een 
van de kinderen meege-
nomen. Adam kon het 
vroeger met een vijgen-
blad af nou dan moet het 
bij mij ook wel lukken met 
een hockeysportrokje van 
mijn dochter. Maar wat 
schetst mijn verbazing: bij 
het omkleden ontdek ik 
mijn sportbroek verscho-
len in een hoekje van de 
sporttas. Daar zat het 
blauwe ding dus al 3 wek-
en opgesloten sinds de 
laatste straftraining van 
Thea. Geen nood, ik heb in 
een survivalgids geleerd 
dat een commando zijn 
sportbroek 4 keer onge-
wassen kan dragen. 1 keer 
gewoon, 1 keer binnenste-
buiten, 1 keer achterstevo-
ren en 1 keer binnenstebu-
iten en achterstevoren. 
Volgens een BCV speler 
die het allemaal zo eens 
stond af te kijken wist hij 

Overgangsklasse: Mixed 3 - Phoenix 2
door Arne v d WijdevenWeer een spannende dag voor Mixed 3. De hele 

competitie zijn we al ongeslagen. Dat is ook niet zo 
heel moeilijk want we speelden pas 1 wedstrijd. 
Maar goed dat mag de pret niet drukken. Tsja en als 
het niet mag dan doen we dat ook niet.

nog 3 manieren meer om 
zijn broek te dragen. 
Gezien ‘smans voorkomen 
kon ik me dat wel voorstel-
len ook. Hoe dan ook mijn 
sportkleding was compleet. 
Op naar het veld.
Nou dat viel allemaal nog 
niet zo mee. Ik kom de zaal 
binnen en kon gelijk mijn 
astma-inhaler tevoorschijn 
toveren en een mistlamp 
aanzetten. Heel de baan 
waar wij op speelden stond 
onder de rook. Wat blijkt?  
Phoenix was uit zijn as aan 
het verrijzen. Nou houd ik 
zelf ook wel van ver reizen, 
net als Rien trouwens (en 
Hennie), maar dit was een 
staaltje verrijzen uit de bui-
tencategorie. Dat is dan 
weer het nadeel van het 
spelen tegen een club als 
Phoenix. Bij de kleinste 
achterstand gaan ze POEF 
in rook op en leggen zee 
en mistgordijn. En jullie 
weten het allemaal: bij mist 
verdubbel uw afstand en 
halveer de snelheid. In een 
partij waarbij je met 11-1 
achterstaat betekent een 
verdubbeling van afstand 
dat je gelijk de set met 21-1 
verliest. Als je dan je snel-
heid ook nog eens halveert 
dan wordt een gemiddelde 

smash meer een slome 
dropshot. En zo ging dus 
het eerste GD verloren.
Voor zij onder hen die nu 
al moe zijn van het stukje 
en eigenlijk alleen maar in 
de einduitslag geinteress-
eerd zijn: het werd 5-3 
voor ons. Voor zij onder u 
die graag de spanning tot 
op het laatst bewaren: 
jammer, jammer maar de 
luie lieden onder u hebben 
het verpest, de uitslag is 
reeds verraden.
Nou gelukkig is de wed-
strijd niet na enkel 1 GD 
afgelopen. Er volgen altijd 
nog 7 partijen meer. Be-
halve dan als je speelt te-
gen een incompleet team 
of tegen een team met 
blessures of tegen Hane-
voet 8. Vol goede moed 
werd dan ook aan het 2e 
GD begonnen. Keukenk-
ruid min R (Laurie) speel-
de met ondergetekende 
een mooie partij. Met een 
turboshuttle werd de partij 
in 3 sets winnend afgeslo-
ten.  Evenzo verging het 
onze helden in het HD. 
Smashing Paultje vd Vegt 
wist zelfs de gevoelige 
snaren bij de tegenstander 
te raken. Dat gaf een mooi 
resultaat namelijk de 
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Boerderij dan na wederom 
3 bruggen zijn we dan bij 
de eindbestemming. Na 
het spelletje ‘boeren’golf  
krijg ik vervolgens nog 5 
bruggen voor mijn kiezen 
en dat maakt 10 bruggen! 
Maar zoals ik eerder for-
muleerde, democratisch, 
sociaal, open en eerlijk.
En als ik ze allemaal goed 
geteld heb (en ik weet, jul-
lie gaan ze nu natellen) is 
het geen brug te veel. 
Leuke associatie met deze 
spreuk “A bridge to far”, of 
geen cent te veel ...).
P.S. als Harrie vanuit Til-
burg komt wordt het pas 
echt leuk. Dan bied ik me 
aan om met Claudia mee 
te rijden. Gezamenlijk in 
de koekentrommel onder 
de gezellige praat van de 
2 tassen die achterin zit-
ten!
Aardig wat mogelijkheden 
dus en  de drie teamleden 
waar het hier over gaat 
waren dan ook ruim op 
tijd, inclusief opgepikte 
teamleidertas, in de hal. 
Een teamlid met niet 
zoveel reismogelijheden 
had hier ook meer proble-
men mee. 
Om tien voor half negen 
stormde Ruud live vanaf 
schiphol de hal in. De 
problemen die deze chao-
tische voorbereiding nog 
zouden geven voor Ruud, 
volgen later in dit verslag.
Over de opstelling durfde 
niemand, met de normale 
manier van opstelling cre-

eren nog in gedachten, 
ook maar enige negatieve 
uitlatingen te doen. Zo 
kwam het dus dat Maridy 
in plaats van de eerste mix 
te tellen ineens deze moest 
spelen. Dit had ze zelf pas 
door toen ze toste voor het 
begin en maar 3 spelers 
zag staan.. Helaas voor 
ons werden beide mixen 
verloren. 
Roger en Maridy vochten 
wel tot in de verlenging van 
de derde set, maar deze 
moeite werd niet beloond. 
Wie wel beloond werden 
waren de heren. Ook in de 
verlenging van de derde 
set kwamen zij met een 
overwinning van de baan. 
De dames wisten dit goede 
voorbeeld helaas niet te 
volgen. Met weer een 
derde set moesten werd 
de overwinning aan de te-
genstander gelaten. Net 
als vorige week dus een 
achterstand na de dub-
bels. 
Met extra motivatie werd 
er begonnen aan de sin-
gles, want nog een keer 
verliezen zou te erg zijn. 
Harrie verloor de eerste 
set nog net in de verleng-
ing. Maar zijn tegenstander 
die 3 partijen moest spelen 
en ook drie keer drie sets, 
begon dit toch te voelen. 
De tweede en derde set 
konden dus wel door hem 
gewonnen worden. Tegelij-
kertijd speelde Roger zijn 
wedstrijd. Hij kwam echter 
geen moment in zijn spel. 

Twee sets later zat Roger 
dan ook ontevreden weer 
op de bank. 
Claudia en Maridy wisten 
hun verlies in de derde set 
ook recht te zetten in de 
singles. Als een van de 
laatste nog aan het spelen 
in de cityhal, wisten zij een 
gelijkspel op het scorebord 
te zetten.

In de douche kwam Ruud 
tot de ontdekking dat zijn 
stresserige voorbereiding 
resulteerde in het ontbrek-
en van schone kleding 
voor in de kantine. “Die 
van ons” werd direct inge-
schakeld om dit recht te 
zetten. De schone kleren 
uit Ruuds auto werden 
hem in de kleedkamer 
bezorgd! Helaas voor 
Ruud heeft hij een hele 
moderne, zelf sluitende 
auto. “Die van ons” had dit 
even een momentje ver-
geten en de achterklep 
dichtgegooid met de sleu-
tels erin. Op naar huis dus 
voor de reserve sleutels en 
in de kantine voegde hij 
zich weer bij ons met twee 
paar sleutels.
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Het eerste gemengddub-
bel was van Noortje en 
René. Ze hadden niet echt 
veel moeite met hun te-
genstanders en wisten dan 
ook in twee sets het eerste 
punt voor Mixed 1 binnen 
te halen. Tegelijkertijd werd 
het tweede gemengddub-
bel gespeeld door Inge en 
Erik. Ook hier ging de 
eerste set erg vlug naar 
Mixed, daarna ging het he-
laas minder. Inge en Erik 
waren niet aanvallend ge-
noeg en moesten de 
tweede set aan Eindhoven 
laten. De derde set kwam 
er weer meer druk van het 
Mixed-koppel waardoor 
deze wedstrijd ook gewon-
nen werd.
Het herendubbel was een 
erg rare wedstrijd. De he-
ren van Eindhoven speel-
den een gemengddubbel, 
waardoor Stan en René er 
geen vat op hadden. Na 
goede tips van de teamge-
noten ging de tweede set 
beter en werd deze ook 
gewonnen, waarna na hard 
werken ook de derde set 
naar Stan en René ging. 
Daarna mochten Noortje 

en Inge aantreden. Ook dit 
was een vreemde partij, 
met niet al te hoogstaand 
spel. Helaas liet de rug van 
Noortje het gedurende de 
wedstrijd in de steek waar-
door deze wedstrijd in drie 
sets verloren werd. 
Tijdens deze wedstrijd 
moest Erik aantreden te-
gen Doddie Arie. De eerste 
set ging redelijk snel naar 
Doddie. Tja, Doddie is ook 
een vlug manneke dat elke 
bal wel haalt. Maar Erik liet 
zich niet van de wijs bren-
gen en wist de tweede set 
naar zich toe te trekken. De 
derde set zag Doddie elke 
hoek van de baan en had 
niets meer in te brengen. 
Erik speelde deze set bijna 
foutloos en wist deze te 
winnen met 21-5 en voor 
degene die ooit tegen Dod-
die gespeeld hebben weten 
hoe onmogelijk dit eigenlijk 
is!!!! 
De volgende partij was 
voor Stan omdat de dames 
net van de baan af kwa-
men. Dit was een mooie 
partij met lange slagenwis-
selingen die meestal in het 
voordeel van Stan beslist 

werden. Hij wist deze wed-
strijd dan ook in twee sets 
te winnen. Hierdoor had-
den we inmiddels 5 punten 
en was de winst binnen. 
Aangezien Noortje intus-
sen rondliep als een oud 
wijf, besloot ze om geen 
single meer te spelen (die 
ze overigens fit makkelijk 
had gewonnen). 
Dus was de laatste wed-
strijd voor Inge. De eerste 
set werd met solide spel 
gewonnen maar helaas 
kon ze dit in de tweede set 
niet volhouden. Na wat 
tips van de bank werd de 
derde set binnengehaald 
en de eindstand beslist op 
6-2 winst. 
Het was een gezellige 
avond die wederom goed 
werd afgesloten in de kan-
tine.

Hopende dat iedereen ge-
noten heeft van dit gewel-
dige verslag, wachten we 
op de schrijver voor het 
volgende verslag.

Groeten Mixed 1.

Op woensdag 28 oktober mocht Mixed 1 alweer voor de derde wedstrijd aantreden. 
Ditmaal was Eindhoven 1 de tegenstander. Ellen zat ergens in de volle zon, waar-
door we maar met 2 dames konden aantreden. Helaas had Noortje veel last van 
haar rug maar ze ging het gewoon proberen. Maar we hadden nog een kreupele, 
Stan moest de zondag voor deze wedstrijd de trap van dichterbij bekijken en had 
zijn vinger bezeerd. Hij wilde eerst wat balletjes slaan voordat hij besloot om toch 
zijn wedstrijden te spelen. 

Eindhoven derde tegenstander van Mixed 1
door Inge van Griensven
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noodzaak tot een nieuw 
racket bij de vijand.
Toen het DD. De 
Phoenixianen probeerden 
weer met rookgordijnen 
ons keukenkruid en het 
snoepje van de week gek 
te maken. Maar zonder 
resultaat. Dan maar de 
shuttle de schuld geven. 
Met maar liefst 4 keer een 
nieuwe shuttle werd 
gepoogd om de band 
tussen onze ladies te 
vernielen. Jammer maar 
helaas. Sabitri wordt er 
niet warm of koud van. Dat 
laatste geldt wel voor de 
douche bij de heren maar 
dat is een ander verhaal. 
Afijn onze dames wisten 
winnend de baan te 
verlaten. Hiep hiep Hoe-
gaarden het was 3-1 voor 
ons vrolijke vijftal.
Intussen was super-
supporter Martijn ook 
aangekomen (5 kg). Dat 
zou ons team vleugels 
geven. Kwam ook goed uit 
want die van Phoenix 
waren gekortwiekt.
Onze TomTom de Jong 
wist op de baan goed de 
weg. Datzelfde geldt voor 
TomTom met een glas cola 
maar dat is een heel ander 
verhaal. TomTom was niet 
domdom en versloeg zijn 
opponent eenvoudig maar 
duurzaam in 3 sets. In 
navolging van Mixed 2 
vorig jaar hadden we een 
gelijkspel al binnen.
Het frietvet kon al aan en 
de fusten werden al 

aangeslagen. Maar ja, je 
moet de huid van de beer 
niet verkopen voor die 
geschoten is. Dat valt 
trouwens ook niet mee 
want het is erg lastig om 
een jachtvergunning in 
Nederland te krijgen. 
Daarnaast is een kaartje 
voor een gemiddelde 
dierentuin erg duur. En 
tenslotte is het ook moeilijk 
om een beer te schieten in 
de dierentuin wanneer al 
die oppassers in de weg 
lopen. Niet geschoten is 
echter altijd mis. Toen we 
toch in de dierentuin waren 
konden we meteen een 
staaltje biologie met 
natuurkunde oppikken bij 
de zebra. Ik heb daar 
geleerd waarom je een 
zwart wit gestreept pak aan 
moet op de baan. Let op: in 
de felle zon nemen de 
zwarte strepen van de 
zebra de warme lucht op. 
De witte strepen kaatsen 
de warme lucht juist terug. 
Daardoor onstaat er een 
drukverschil tussen de 
zwarte en de witte strepen. 
In geval van een 
drukverschil stroomt de 
lucht van een hoge druk-
gebied naar een lage 
drukgebied. Door die lucht-
stroming weet de zebra 9 
graden temperatuurverschil 
te creeren. Erg slim. Een 
zebra zweet dus ook niet. 
Dat is nog slimmer. Ik koop 
mezelf zo’n zebrapak. 
Immers je hoeft je 
sportkleding dan ook niet 

elke week te wassen (geen 
zweet).  En daarom verloor 
Paul zijn HE. Ook Sabitri 
ging STO (Strijdend Ten 
Onder). Dat werd gevaarlijk, 
4-3 voorsprong nog enkel. 
Al onze hoop was dan ook 
gevestigd op ons keuken-
kruidje. Ze trok haar zwart 
witte pak aan, nam een 
oude shuttle, luisterde naar 
Martijn en vloog toen de 
baan op. Vlug nog een 
paar hijsen aan haar 
sigaret en toen begon het. 
Rien als het te lang wordt 
dan moet je hier maar een 
foto invoegen. Iedereen 
weet het: Phoenix kan niet 
van je winnen, maar je kan 
wel van ze verliezen.
Laurie deed dat niet. En zo 
wonnen we voor de 2e 
keer op rij met 5-3 een 
partij. Hiep Hiep Ragout. 
Omdat Fair Play nog niet 
van de baan af was werden 
wij meteen koploper. Dat 
werd gevierd met niet 1 
maar 2 schalen bitter-
garnituur. TomTom likte 
zelfs de laatste kruimeltjes 
er nog van af. Moe maar 
voldaan werd na 12 
huiswaarts gekeerd. 
Volgende keer weer een 
stukje van de volgende 
partij van uw heldenteam 
Mixed 3. Het thema wordt 
dan: hoe vind ik mijn weg 
op de baan zonder 
TomTom?
Arne
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Beste competitiespelers en –speelster 2009 - 2010

Gem. dubb. Dubbelsp. Enkelspel Totaal 
Dames S W % S W % S W % S W %
Ellen Kuhn 0 0 0 2 2 100 2 2 100 4 4 100
Marieke v Berlo 1 1 100 1 1 100 1 1 100 3 3 100
Loes Lahaije 1 1 100 1 1 100 0 0 0,0 2 2 100
Ilke v Oirschot 0 0 0,0 1 1 100 1 1 100 2 2 100
Lauri de Greef 2 2 100 2 1 50,0 2 2 100 6 5 83,3
Inge v Griensven 3 2 66,7 3 2 66,7 2 2 100 8 6 75,0
Betsie v Hooff 2 1 50,0 0 0 0,0 2 2 100 4 3 75,0
Maridy Daems 1 0 0,0 3 1 33,3 3 3 100 7 4 57,1
Noortje vd Eijnde 3 2 66,7 1 0 0,00 2 1 50, 6 3 50,0
Yvonne Lahaije 2 2 100 2 1 50,0 2 0 0,0 6 3 50,0

Heren S W % S W % S W % S W %
Jan de Jong 2 2 100 1 1 100 2 2 100 5 5 100
Erik Pennings 2 2 100 0 0 0 2 2 100 4 4 100
Geert v d Eijnde 1 1 100 1 1 100 0 0 0 2 2 100
Arne v d Wijdeven 1 1 100 1 1 100 0 0 0 2 2 100
Remy Wieland 1 1 100 1 1 100 0 0 0,0 2 2 100
Jan de Jong 0 0 0,0 1 1 100 1 1 100 2 2 100
Toon Slaets 0 0 0,0 1 1 100 1 1 100 2 2 100
Stan vd Heijden 1 0 0,0 3 3 100 3 3 100 7 6 85,7
 René Schepers 3 2 67 3 3 100 1 1 100 7 6 85,7
Remy Wieland 2 2 100 2 1 50 1 1 100 5 4 80

MIXED 2 PHOENIX 1 5-3
BBC 1 MIXED 1 1-7
GEMERT 4 MIXED 3 3-5
MIERLO 3 MIXED 7 2-6
MIXED 4 PHOENIX 4 4-4
MIXED 6 PHOENIX 5 6-2
MIXED 8 SM BRUANG 4 1-7
MIXED 1 BCV 1 7-1
MIXED 7 RIJTVEN 1 2-6
MIXED 5 SRH 1 5-3
MIXED 3 PHOENIX 2 5-3
GEMERT 6 MIXED 4 1-7
MIXED 2 EINDHOV. 2 3--5

Ze staan nog niet allemaal in de top-tien, maar 
wel op de foto, gemaakt door Jowan Iven.
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Topklasse Sp W G V P Tweede kl. Sp W G V P
Mixed 1 3 3 0 0 6 Phoenix 3 3 3 0 0 6
Gemert 1 3 3 0 0 6 Hanevoet 4 3 2 1 0 5
Con Brio 1 3 3 0 0 6 SRH 1 2 1 0 1 2
Con Brio 2 3 2 0 1 4 BCAB 3 3 1 0 2 2
BCV 1 3 1 0 2 2 Mixed 5 2 1 0 1 2
Con Brio 3 3 0 0 3 0 Gemert 5 2 0 1 1 1
Eindhoven 1 3 0 0 3 0 Mierlo 2 3 0 0 3 0
BBC 1 3 0 0 3 0

Derde klasse Sp W G V P
Hoofdklasse Sp W G V P Hanevoet 8 3 3 0 0 6
BBC 2 3 2 1 0 5 Ganzeveer 5 3 3 0 0 6
Brabantia 1 3 1 2 0 4 BC ‘85 2 2 1 0 1 2
Phoenix 1 3 1 1 1 3 Mixed 6 2 1 0 1 2
Mixed 2 3 1 1 1 3 Gemert 7 3 1 0 2 2
BCV 2 3 1 1 1 3 Phoenix 5 2 0 0 2 0
Eindhoven 2 3 1 1 1 3 Con Brio 9 3 0 0 3 0
Ganzeveer 1 2 1 0 1 2
Gemert 2 2 0 1 1 1 Derde klasse Sp W G V P
Con Brio 4 2 0 0 2 0 Hanevoet 7 3 3 0 0 6

BC ‘85 1 2 2 0 0 4
Overg.klasse Sp W G V P Rijtven 1 2 1 0 1 2
Fair Play 1 3 2 1 0 5 Mixed 7 2 1 0 1 2
Mixed 3 2 2 0 0 4 BCAB 6 1 0 0 1 0
Ganzeveer 2 2 1 0 1 2 Mierlo 3 2 0 0 2 0
BBC 3 2 1 0 1 2 Ganzeveer 4 2 0 0 2 0
Brabantia 2 2 0 1 1 1
Phoenix 2 1 0 0 1 0 Vierde kl. Sp W G V P
Gemert 4 2 0 0 2 0 Sm.Bruang 4 2 2 0 0 4

BC ‘85 3 2 2 0 0 4
Tweede kl. Sp W G V P Mierlo 6 3 2 0 1 4
Ganzeveer 3 3 2 1 0 5 Ganzeveer 6 3 1 1 1 3
Mixed 4 2 1 1 0 3 Mixed 8 2 0 1 1 1
Con Brio 7 2 1 1 0 3 Gemert 8 3 0 1 2 1
Phoenix 4 2 0 2 0 2 Mierlo 5 3 0 1 2 1
Sm.Bruang 3 1 0 1 0 1
Gemert 6 2 0 0 2 0
BBC 6 2 0 0 2 0

Stand seniorencompetitie per 1 november 2009

Elke week!
De nieuwste standenlijsten op de website van BC Mixed.
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Jeugdtraining op vrijdag 18 september.

Hallo jongens en meisjes,

Alweer een nieuwe Minimiks, deze keer weer veel foto’s, ook van onze 
nieuwe leden. 
Het wordt een drukke maand, naast het trainen, competitie spelen, de 
centrale training ook nog de clubkampioenschappen.
Dan verwachten we hoog bezoek, kijk maar op pagina 40.
Dan nog een mededeling: 
Voor alle kinderen die niet meedoen aan de clubkampioenschappen is er 
op vrijdag 13 november geen training. Ook voor de jongste groep die op 
zaterdag meedoen aan de demonstratietraining is er op vrijdag geen 
training.

De jeugdcommissie
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wo 28-10-09 TOP EINDHOVEN 1 MIXED 1 12 12
do 29-10-09 HOOFD BCV 2 MIXED 2 38 13
Wo 0 4-11-09 2-III MIXED 4 CON BRIO 7 176 3
Wo 04-11-09 3-I GEMERT 7 MIXED 6 201 12
wo  04-11-09 2-I MIERLO 2 MIXED 5 138 15
wo 11-11-09 TOP  GEMERT 1 MIXED 1 15 12
wo 11-11-09 HOOFD GEMERT 2 MIXED 2 44 15
wo 18-11-09 4-II MIERLO 6 MIXED 8 285 1
wo 18-11-09 O-II GANZEVEER 2 MIXED 3 97 5
wo 18-11-09 2-III BBC 6 MIXED 4 178 10
do 19-11-09 3-III HANEVOET 7 MIXED 7 243 2
wo 25-11-09 3-I MIXED 6 CON BRIO 9 204 5
wo 25-11-09 4-II MIXED 8 GANZEVEER 6 288 12
wo 25-11-09 TOP MIXED 1 CON BRIO 2 19 14
do 26-11-09 2-I MIXED 5 GEMERT 5 141 11
wo 02-12-09 3-III MIXED 7 BC 85 1 246 2
wo 02-12-09 O-II MIXED 3 BBC 3 100 12
wo 02-12-09 2-III MIXED 4 GANZEVEER 3 181 13
wo 09-12-09 3-I BC ‘85 2 MIXED 6 206 13

Programma van 2009.
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schakeld voor de titel. Dat 
gaat duidelijk tussen Mixed 
7 en BCAB 3. 

In de H-klasse speelt 
Mixed 8 en dat vrij jonge 
team won van Dommelen 

3, maar verloor de 
overige wedstrijden. 
Toch blijft een plaats in 
het midden van de rang-
lijst haalbaar. 
De volgende koploper is 
Mixed 9 en evenals 
Mixed 2 en Mixed 3 heb-
ben zij vier keer gespeeld 
en hebben acht punten 
te pakken. Ook Mixed 9 
heeft nog een tegen-
stander te goed, waarte-
gen ze nog niet hebben 
gespeeld en dat team 
staat ook op de laatste 
plaats. 

Mixed 10 en Mixed zijn 
de pupillenteams. Natu-
urlijk gaat Mixed 10 voor 
de titel, maar de concur-
rentie van Mierlo en Con 
Brio is groot,  Mixed 10 
won al twee keer van Mixed 
11, ook van Phoenix 5, 
maar speelde gelijk tegen 
Con Brio 9.  Alle teams 
spelen vier keer tegen 
elkaar, dus er kan er wel 
eens van Con Brio gewon-

nen worden.

Voor Mixed 11 is elke partij 
die ze winnen van belang, 
voor dit superjonge team 
is het gewoon wedstrijdjes 
spelen. Hun tijd komt nog 
wel.  
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Jeugdcompetitie
Tot op heden doet de jeugd van BC Mixed het erg 
goed in de jeugdcompetitie van de H.B.B. Deze com-
petitie bestaat uit tien afdelingen en in de helft van 
deze afdelingen staat een Mixedteam op de eerste 
plaats. Maar de competitie is nog lang en ongetwij-
feld bestaat de kans dat enkele teams wel eens een 
wedstrijdje verliezen. Van de andere kant, dit jaar 
heeft de Bonds Commissie Jeugd gekozen voor klei-
ne klassen, waardoor men bijna alle tegenstanders 
al kent.

In de A-klasse wil het met 
Mixed 1 niet lukken. De 
kampioen van de C-klasse 
is duidelijk te licht voor het 
grotere werk. Con Brio is 
heer en meester in de A-
klasse.  
Veel beter gaat het met 
Mixed 2, vier keer gespeeld 
en acht punten. Phoenix 
heeft wel één punt meer, 
maar ook twee wedstrij-
den meer gespeeld en… 
Mixed 2 won met 6-2 van 
Phoenix 1. Dat beloofd 
dus wat.

Mixed 3, in de D-klasse 
heeft hetzelfde resultaat 
en staat wel bovenaan.  
De enige tegenstander die 
Mixed 3 in de eerste com-
petitiehelft nog te goed 
heeft is Dommelen 2 en 
dat team staat op de laat-
ste plaats.  Ook Mixed 3 
heeft alles in eigen hand.
Mixed 4 en Mixed 5 spelen 
in de F-klasse. Mixed 4 is 
het meidenteam van Jan 
van Hees en dat team doet 
het weer opvallend goed. 
Con Brio 7 was net iets te 
sterk, maar de drie overige 

wedstrijden werden wel ge-
wonnen, waardoor Mixed 4 
op een keurige tweede 
plaats staat. Van Mixed 5 is 
nog niet veel te zeggen. 
Het team speelde pas twee 
keer, met Daan Steegs die 
in viel voor Joris Maas.  
Verloren werd er van Mixed 
4, maar Dommelen 1 werd 

met 7-1 verslagen. Het is 
overigens wel vreemd dat 
Dommelen 1 in de E-klasse 
speelt, terwijl we Dommel-
en 2 terug vinden in de D-
klasse.
 
In de F-klasse is Raaijmep-
pers 1 veel te sterk en 
deelt Mixed 6 de tweede 
plaats met Helden 3. Ook 
Brabantia heeft vijf punten, 
maar zij hebben twee wed-
strij-den meer gespeeld. 
Mixed 6 verloor nipt van 
Raaij-meppers, maar liet 
ook een steekje vallen te-
gen het laag geklasseerde 
Ganzeveer 2. Mixed kwam 
niet verder dan een gelijks-
pel.

Ook in de G-klasse staat 
een Mixedteam op de 
bovenste plaats. In dit 
geval moet Mixed 7 de 
plaats delen met BCAB 3, 
een team dat nota bene uit 
de pupillenklasse komt. De 
overige teams uit de G-
klasse zijn nu al uitge-
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Iedereen die om half zeven in de zaal komt heeft het al gezien, BC Mixed heeft weer 
heel veel nieuwe leden. Wij willen deze leden graag in het clubblad aan u voorstelen. 
Omdat het er zo veel zijn, (ruim 25) willen we dat in twee keer doen. Vorige keer de 
groep van Geri, deze keer de nieuwe leden in de groep van Wendy.

Even voorstellen!
Onze nieuwe jeugdleden.

Indy Raaijmakers.
Is jarig op 30 april, Ze zit 
in groep 7 op de Raagten. 
Ze doet aan rolschaatsen 
maar ze vindt badminton 
ook erg leuk.

Rachele Baerts
Is jarig op 3 november en ze 
zit op  de Raagten in groep 4. 
Ze vindt badminton erg leuk 
en ze doet ook aan turnen.

Ise Mulders
Zit op ‘t Klokhuis in groep 
6. Ze is jarig op 11 juni en 
ze doet aan toneelspelen. 
Ook vindt ze badminton 
erg  leuk.

Anne Meulensteen
Zit op de Raagten in groep 
6, ze doet aan volleybal 
en fitness- zwemmen 
maar ze vindt badminton 
toch ook wel leuk. 

Meike van Zutphen 
Ze is jarig op 13 septem-
ber en zit op ‘t Klokhuis in 
groep 4. Ze doet aan 
turnen en nu ook aan 
badminton en dat vindt ze 
erg leuk.
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Mixed 4 tegen Con 
Brio 6.
De tegen stander was niet 
compleet bij aanvang van 
de wedstrijd. Dus de wed-
strijd leiding vroeg of we, 
met onze instemming toch 
maar zeven wedstrijden 
wilden spelen.
Dus bij de eerste twee 
mixen speelde dezelfde 
dame mee.
Later kwam hun tweede 
dame toch nog opduiken, 
om vervolgens het dames-
dubbel en de single te 
spelen.
Gelukkig is het bij Mixed 
beter geregeld (dat mag 
zeker ook wel eens ver-
meld worden) We wonnen 
de wedstrijd met 6-2. Wel 
met flinke tegenstand, 
maar het dubbeltje viel 
lekker onze kant op.
 
Mixed 6 tegen 
Phoenix 2.
 Het team was warm en de 
inzet was enorm.
Helaas was de tegen 
stander twee maten te 
klein.
Alles gewonnen met 
enorme verschillen. (8-0)
Jammer voor de tegen-
stander die zullen weinig 
punten maken dit seizoen. 
En dat is niet leuk voor 
een team. Wij hebben 
goede zaken gedaan, en 
de sfeer is lekker.
Mooi gedaan meiden.
 
Jan v Hees

4 oktober dierendag, onze eerste twee wedstrijden 
van het seizoen. gelukkig s’middags (poeh).
De eerste wedstrijd begon, Janneke en Jody 
mochten beginnen tegen Mixed 5.
Ze maakten er een echte wedstrijd van en wonnen 
met 29-30, Emma en Lisa hadden het iets 
makkelijker 30-18.
Savanna verloor haar singel (30-11) (ze was drie 
dagen ziek thuis geweest) helaas. Gonnie en Lisa 
deden het herendubbel, stonden 23-23 en trokken 
toen de wedstrijd naar hun toe: 30-23.
3-1 voor en de DD begon. Die gaven we af dus 3-2 
daarna 3-3 en werd het dus weer spannend.
Gonnie moest tegen invaller daan, omdanks zijn 
geweldige vechtlust was het geen partij voor hem , 
en Gonnie pakte haar single (4-3).
Alles hing nu van Janneke af, Janneke deed wat ze 
moest en pakte de eerste twee punten van het 
seizoen. Mooi gedaan meiden.
Helaas voor Mixed 5 die Joris erg miste, maar voor 
ons waren het fijne punten.
 
Tweede wedstrijd tegen Con Brio, wij werden de 
eerste 4 wedstrijden helaas weggespeeld. dus 4-0 
achter. Maar toen kwam Lisa, tegen een water vlug 
kereltje( ik geloof Quin of zo) maakte ze er weer een 
geweldige wedstrijd van en won met 27-30. 
Schitterende partij Lisa. Ook Gonnie moest heel diep 
gaan. Helaas viel de laatste shuttle verkeerd, daar-
mee verloor ze de ook een zinderende wedstrijd. 29-
30. En 5-1 achter, de wedstrijd hadden verloren maar 
Janneke sleepte er toch nog een puntje bij.
UIit eindelijk een 6-2 verlies, en dat terwijl ik een 
begeleider nog terechtwees, over zijn constante 
aanwijzingen tijdens de wedstrijd.   En een irritante 
supporter die werkelijk bij ieder punt moest juichen 
(walgelijk)  Goed gedaan meiden, volgende keer 
pakken we gewoon vier punten. O ja Inge bedankt 
voor je tijd.(foto’s)
 

Ingezonden verslagen
door Jan van Hees Mixed 4
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 Rolf Hendricksen zit op het 
Commanderij College. 
Naast badminton doet hij 
ook voetbal en de computer 
vindt hij ook best aardig.

Evi van Someren zit op het dr. Knippenberg 
college in Havo 4.
Ze heeft getennist, nu vindt ze badminton 
wel leuk.

Rens van Maasakker.
Zit op de Muldershof 
in groep 8.
Hij doet alleen 
badminton. 

De nieuwe leden uit de groep van Mascha en Claudia

Ook deze leden wensen wij een prettige tijd bij BC Mixed.

Jeugdcomm. BC Mixed. 

Suzanne Rooijmans,
zit op de VMBO en doet 
naast badminton ook 
aan muziek.
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Wij wensen ook deze nieuwe leden veel succes, maar vooral veel plezier bij 
BC Mixed,

Mede namens bestuur en jeugdcommissie
De redactie

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!

Kimberly van Eijk
Is jarig op 21 november en 
ze zit op “t Einder in Gemert 
in groep 6. 
Ze vindt zwemmen erg leuk 
en badminton ook. 

Wil je de foto’s zien in kleur?
Kijk dan op de website van 
BC Mixed onder “clubblad” 

De Centrale jeugdtraining van de H.B.B. 
Drie jeugdleden zijn 
begonnen aan de 
centrale training, die dit 
seizoen weer in Bakel 
wordt georganiseerd. 

Veerle van Riet, Anke 
van Dijk, Marieke 
Lutterman en Lieke 
Scheepers zijn door de 
selectie gekomen en ze 
mogen met degene die 
de training al volgden 
regelmatig op zaterdag 

naar Bakel. 

Volgens de HBB: 
Mede op basis van 
voorlopige opgaven van de 
deelnemers en nieuwe 
kandidaten hebben wij 
besloten om de trainingen 
weer in Sporthal De Beek, 
Beekakker 13 te Bakel 
(tel. 0492-342637)  te 
organiseren

De voorlopige speeldata 
voor het seizoen 
2009-2010:.
26/9, 10/10, 17/10, 7/11, 
21/11, 5/12, 16/1, 30/1, 
13/2, 6/3, 20/3 en 27/3

De trainingstijden: 
voor groep A/B: 09.30- 
11.15 uur
voor groep C/D: 11.15- 
13.00 uur
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A-klasse S W G V P G-klasse S W G V P
Con Brio 2 4 4 0 0 8 Mixed 7 4 4 0 0 8
BCV ‘73 1 3 2 0 1 4 BCAB 3 4 4 0 0 8
Gemert 1 3 1 0 2 2 Someren 3 4 2 0 2 4
Con Brio 1 3 1 0 2 2 Ganzeveer 3 2 1 0 1 2
Mixed 1 3 0 0 3 0 Con Brio 8 4 1 0 3 2

Phoenix 3 2 0 0 2 0
C-klasse S W G V P Someren 2 4 0 0 4 0
Phoenix 1 6 4 1 1 9
Mixed 2 4 4 0 0 8 H-klasse S W G V P
Bakel 1 6 2 1 3 5 Brabantia 3 4 4 0 0 8
BCV ‘73 2 4 0 2 2 2 Phoenix 4 4 3 1 0 7
Con Brio 4 4 0 0 4 0 BCV ‘73 3 4 3 0 1 6

Helden 4 4 2 1 1 5
D-klasse S W G V P Mixed 8 4 1 0 3 2
Mixed 3 4 4 0 0 8 BCAB 4 4 1 0 3 2
Helden 2 4 3 0 1 6 Mierlo 2 4 0 1 3 1
BCAB 1 4 2 0 2 4 Dommelen 3 4 0 1 3 1
Mierlo 1 4 2 0 2 4
Con Brio 5 4 1 0 3 2 I-klasse S W G V P
Dommelen 2 4 0 0 4 0 Mixed 9 4 4 0 0 8

BCV ‘73 4 4 3 0 1 6
E-klasse S W G V P Gemert 3 4 2 0 2 4
Con Brio 7 4 4 0 0 8 Mierlo 3 4 2 0 2 4
Mixed 4 4 3 0 1 6 Raaijmepp. 2 4 1 0 3 2
Gemert 2 4 2 1 1 5 Bakel 2 4 0 0 4 0
Mixed 5 2 1 0 1 2
Dommelen 1 4 1 0 3 2 P-klasse S W G V P
Con Brio 6 4 0 1 3 1 Mixed 10 4 3 1 0 7
Phoenix 2 2 0 0 2 0 Mierlo 4 2 2 0 0 4

Con Brio 9 2 1 1 0 3
F-klasse S W G V P Phoenix 5 4 1 0 3 2
Raaijmepp. 1 6 6 0 0 12 Mixed 11 4 0 0 4 0
Mixed 6 4 2 1 1 5
Helden 3 4 2 1 1 5
Brabantia 2 6 2 1 3 5
Someren 1 4 2 0 2 4
Ganzeveer 2 6 1 2 3 4
BCAB 2 6 0 1 5 1

Standenlijst jeugdcompetitie
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D Mixed 3 BCAB 1 5-3 G Someren 2 Mixed 7 0-8
D Mixed 3 Dommelen 2 8-0 G Mixed 7 Someren 3 7-1
I Mixed 9 Mierlo 3 6-2 H Mixed 8 Dommelen 3 7-1
I Mixed 9 Raaijmepp. 2 7-1 H Phoenix 4 Mixed 8 6-2
P Mixed 11 Mixed 10 0-8 D Mierlo 1 Mixed 3 2-6
P Mixed 11 Mierlo 4 1-7 D Mixed 3 Helden 2 6-2
P Mixed 10 Phoenix 5 8-0 E Mixed 4 Con Brio 6 6-2
A Gemert 1 Mixed 1 6-2 E Mixed 4 Phoenix 2 8-0
E Mixed 4 Mixed 5 5-3 P Mixed 10 Con Brio 9 4-4
E Con Brio 7 Mixed 4 6-2 P Phoenix 5 Mixed 11 7-1
E Mixed 5 Dommelen 1 7-1 P Mixed 10 Mixed 11 8-0
F Someren 1 Mixed 6 0-8 A Con Brio 2 Mixed 1 6-2
F Mixed 6 Ganzeveer 2 4-4 C BCV’73 2 Mixed 2 1-7
H Mixed 8 Brabantia 3 3-5 C Bakel 1 Mixed 2 1-7
H BCV’73 3 Mixed 8 7-1 I BCV’73 4 Mixed 9 2-6
A Mixed 1 Con Brio 1 2-6 I Mixed 9 Gemert 3 5-3

15 november 29 november
A Mixed 1 BCV’73 1 A Mixed 1 Gemert 1
D Con Brio 5 Mixed 3 G Mixed 7 BCAB 3
D BCAB 1 Mixed 3 G Mixed 7 Phoenix 3
G Mixed 7 Ganzeveer 3 I Bakel 2 Mixed 9
G BCAB 3 Mixed 7 I Mierlo 3 Mixed 9
P Phoenix 5 Mixed 10 C Mixed 2 Con Brio 4
P Mixed 10 Mierlo 4 C Mixed 2 Bakel 1
C Phoenix 1 Mixed 2 E Mixed 5 Phoenix 2
C Mixed 2 BCV’73 2 E Dommelen 1 Mixed 4
E Mixed 5 Mixed 4 E Dommelen 1 Mixed 5
E Mixed 4 Dommelen 1 E Gemert 2 Mixed 4
E Con Brio 6 Mixed 5 H Mierlo 2 Mixed 8
H Helden 4 Mixed 8 H Brabantia 3 Mixed 8
H BCAB 4 Mixed 8 P Mierlo 4 Mixed 11
22 november P Con Brio 9 Mixed 10
D Dommelen 2 Mixed 3 P Mierlo 4 Mixed 10
D Mixed 3 Mierlo 1 P Con Brio 9 Mixed 11
F Mixed 6 Raaijmepp. 1
F Mixed 6 Brabantia 2
P Mixed 11 Con Brio 9
P Mixed 11 Phoenix 5

Uitslagen en programma jeugdcompetitie

In december geen jeugdcompetitie.
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Zwarte Pieten op bezoek bij BC Mixed?
Op vrijdag 4 december.

We hebben gehoord dat 
vrijdag 4 december 
geen gewone 

trainingsavond is, 
maar dat op die avond 

een paar zwarte 
Pieten op bezoek 
komen bij de jeugd  
van BC Mixed. 
Zorg er dus voor dat je 
die avond zeker in de 
sporthal bent. Je weet 
maar nooit wat er 
gebeurt, maar het 
zal, zoals elk jaar, 
weer erg leuk 
worden. 
Neem natuurlijk 
wel je gewone 

sportkleding en je 
racket mee, want 
badmintonnen doen 
we wel!

Om zelf te kleuren!
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Beste competitiespeler en -speelster seizoen 2009 - 2010

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

Merle Briels 3 3 100 4 4 100 3 3 100 10 10 100
Emma Iven 3 3 100 3 3 100 4 4 100 10 10 100
Kim Steegs 0 0 0 4 4 100 4 4 100 8 8 100
Iris v Leuken 4 4 100 0 0 0 4 4 100 8 8 100
Sanne v Lieshout 3 3 100 1 1 100 4 4 100 8 8 100
Lieke Verschuren 2 2 100 4 3 75,0 4 4 100 10 9 90,0
Tessa Spierings 4 4 100 3 2 66,7 3 3 100 10 9 90,0
Janneke Iven 2 1 50,0 2 2 100 4 4 100 8 7 87,5
Jessey Leenders 1 1 100 4 3 75,0 3 3 100 8 7 87,5
Anke v d Bogaard 1 1 100 4 4 100 3 2 66,7 8 7 87,5
Lieke Fransen 4 3 75,0 3 3 100 1 1 100 8 7 87,5

Willem Aarts 4 4 100 4 3 75,0 4 4 100 12 11 91,7
Daan Steegs 4 4 100 4 3 75 4 4 100 12 11 91,7
Sjoerd v Erp 4 4 100 4 4 100 4 3 75,0 12 11 91,7
Jurriën Hendriks 4 4 100 4 3 75 4 4 100 12 11 91,7
Max v Riet 4 3 75,0 4 4 100 4 3 75,0 12 10 83,3
Jeroen Lutterman 4 3 75,0 4 4 100 4 3 75,0 12 10 83,3
Justin Zwolle 4 2 50 4 4 100 4 4 100 12 10 83,3
Stan v Rixtel 2 2 100 2 2 100 2 1 50,0 6 5 83,3
Bas v Lieshout 4 3 75,0 4 3 75 4 3 75,0 12 9 75,0
Bas Fransen 4 3 75 4 3 75 4 3 75,0 12 9 75,0
Michael Hollanders 4 3 75 4 3 75 4 3 75,0 12 9 75,0

Jop Smits (opslag) en Nol spierings van Mixed 8 uit de H-klassse
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Toernooiagenda

BC Bakel jeugdtoernooi
. 

Nogmaals over 
de toernooien.
De inschrijvingen voor de 
toernooien worden voort-
aan geregeld door Marian 
Spaan. Bij haar kunnen jul-
lie terecht voor de inschrij-
vingen en het inschrijfgeld. 
Er is nog iets veranderd, 
voorheen maakte de jeugd-
begeleiding van Mixed uit, 
met wie je ging dubbelen. 
Dan doen we niet meer, je 
mag nu zelf uitzoeken met 
wie je een dubbel wilt spe-
len op het toernooi, ( uit-
gezonderd de Mixed club-
kampioenschappen!) 
Ook je partner moet zich 
inschrijven voor het toer-
nooi, want als jij je alleen 
in schrijft en opgeeft met 
wie je wilt dubbelen, maar 
je partner geeft zich niet op 
dan gaat het toernooi niet 
door. 

Let op: 
Er is een klasse indeling 
naar leeftijd en deze klasse 
is bepalend voor de oudste 
speler van het dubbel. Als 
een 11 en een 12-jarige 
samenspelen, moet dat 
in de B-klasse, ook al zou 
de 11-jarige in de C-klasse 
mogen spelen.
Er is nog een regel van 
toepassing, je mag maar 
in één klasse inschrijven. 

Stel je bent 11 jaar, maar 
je speelt met een 12 ja-
rige een herendubbel en 
met een 11-jarige een ge-
mengddubbel. Dan moeten 
alle dubbels in de B-klasse 
spelen en het kan nog ver-
der gaan, als je partner van 
11 jaar, die nu in de B-moet 
spelen  bijv. een dames-
dubbel speelt, dan moet 
dat ook in de B-klasse, on-
geacht de leeftijd. 

Op zondag 8 november 
organiseert

BC Con Brio 
een jeugdtoernooi in de 
Citysporthal in Helmond
Op dat toernooi worden 
alleen dubbels ge-
speeld, in de A-, B-, C-, 
en P-klasse.

De inschrijving is 
intussen gesloten en 
binnenkort ontvangen 
onze leden hun briefjes 
met aanvangstijd van 
hun eerste wedstrijd. 

Inschrijfklassen voor jeugdtoernooien.

A-klasse  t/m 17 jaar geboren na 1-6-1991
B-klasse t/m 14 jaar, geboren na 1-6-1994
C-klasse t/m 11 jaar, geboren na 1-6-1997
P-klasse t/m 9 jaar, geboren na 1-6-1999

Het geplande jeugdtoernooi van BC.Bakel op 1 
november 2009 kan dit jaar geen doorgang 
vinden. Dit i.v.m. het aantal inschrijvingen.Dat is 
zo bedroevend laag dat er helemaal niets van te 
maken is.

m.vr.gr. Jeugdcommissie BC.Bakel

Voor de kinderen die 
NIET meedoen aan de 
clubkampioenschappen 
is er op vrijdag 13 no-
vember geen training!.
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Help, Piet weet niet hoe hij bij de cadeautjes moet komen!

Om vast te wennen aan het sin-
terklaasfeest een dubbele pagina 
speciaal voor de jongste leden, met 
doolhof, kleurplaat en foto’s van het 
vorig jaar. Natuurlijk ook wat liedjes!
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Even lachen

Twee baby’s.
“Hoe laat ben je gebo-
ren?”
Om twaalf uur ‘s nachts.”
“Go, mocht jij dan zo laat 
opblijven?”  

“Ma,” zegt een meisje, “Ik 
zit aan de tweede sok te 
breien.”
“Dan heb je de eerste af.”
“Nee, ik ben eerst aan de 
tweede begonnen.” 

Politieagent: “Ik moet u 
een bekeuring geven, me-
neer.Hoe is u naam?”
Verkeersovertreder: “Jari-
nowkan Satnibutokransi-
patski.”
“Hoe schrijft u dat?”
“D-A-T.”  

“Mijn vader is een 
gieregaard.”
“Hoezo?”
“Hij giert altijd van het 
lachen.”  

Een politieagent heeft een 
zakkenroller opgepakt.Hij 
brengt hem naar het poli-
tiebureau en zegt tegen de 
brigadier:
 “Dit individu heb ik betrapt 
toen hij een portefeuille 
probeerde te rollen.”
“Geef hem een boete van 
honderd euro,”antwoordt 
de brigadier.
“Dat is helaas niet mogeli-
jk,” zegt de agent, “want hij 
bezit er niet meer dan vi-

jfentwintig.”
De brigadier kijkt verstoord 
op van zijn papieren en 
bromt:
“Laat hem dan net zo lang 
zakkenrollen tot hij er hon-
derd bij elkaar heeft.” 

“Mijn hond kan tellen.” 
“O ja?”
“Ja. Als je vraagt hoeveel 
vier min vier is, zegt hij 
niets.” 

“De tandarts heeft twee 
kiezen bij me getrokken.”
“Twee nog wel.”
“Ja, hij kon niet teruggeven 
van honderd euro.” 

“Wat wil je worden als je 
groot bent, Willempje?”
“Nachtwaker, opa.”
“Nachtwaker? Hoe kom je 
daarbij?”
“Dan hoef ik ‘s avonds lek-
ker niet naar bed, opa.”

Tekenleraar: Waarom heb 
jij nog niets getekend? 
Leerling: Dat heb ik wel, 
meneer. Deze tekening 
stelt een grazende koe 
voor.’ Tekenleraar: ‘Maar 
waar is het gras dan?’
Leerling: ‘Dat heeft de koe 
opgegeten.’ Tekenleraar: 
‘Maar ik zie ook geen koe.’ 
Leerling: ‘Denkt u soms dat 
een koe in een wei blijft 
waar helemaal geen gras 
meer staat?’

Op een avond komen 
twee vlooien uit een 
bioscoop. Het regent pi-
jpenstelen, en de ene vlo 
zegt tegen de andere: 
‘Wat doen we? Gaan we 
te voet of nemen we de 
hond?’ 

De onderwijzer heeft het 
over vliegende vissen.
‘Heeft iemand van jullie 
die ooit gezien?’ vraagt 
hij.
‘ Ja, ik! ‘ roept Ernst. ‘Op 
de markt, toen twee vis-
handelaars ruzie had-
den...’

Tijdens een proefwerk 
betrapt de leraar Piet her-
haaldelijk op spieken.
Hij buldert: ‘Dat is nu al 
voor de derde keer dat ik 
je naar andermans blad 
zie kijken!’ ‘Ik kan er niets 
aan doen, meester, hij 
schrijft zo onduidelijk!’

Tijdens de les geschiede-
nis vraagt de leraar:
‘Wanneer werd Rome ge-
bouwd?’ 
Jantje steekt zijn vinger 
op: “s Nachts, meester.’ 
‘Hoe kom je daar nu bij?’ 
vraagt de onderwijzer 
verbaasd.
‘Wel, u hebt zelf gezegd 
dat Rome niet op een 
dag gebouwd werd!’
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Nieuwe “Mixed”shirts, 
voor jeugd en senioren, 

€ 10,-- per stuk, 
bij Inge van Griensven, 

op de vrijdagavond!
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Clubkampioenschap-
pen op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 oktober

Je doet to
ch 

ook m
ee!

Spelletjes zijn niet alleen van deze tijd, 
misschien wel iets anders dan nu!


