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Comp. Leider Sen.:
Ton Slaets
Tel.: 06-52607617.
Comp. Leider Jeugd:
Toon Boetzkes
Tel.: 0492 462608
Jeugdafdeling:
Geri Marinussen,
Tel.: 0492 - 465409
Inge van Griensven,
Tel.: 06 - 18279349
Yvonne Lahaije
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Agenda, oktober. . .

Verjaardagen van de leden 

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

Allemaal van harte profi
ciat!

Nieuwe leden:
Cheyenne Bevers
Amanda Corstens
Rolf Hendricksen
Noah Hollanders
Anne Meulensteen
Indy Raaijmakers
Meike Schepers
Evy v Someren

Ledenbestand
Dames Heren Jongens Meisjes Totaal

Jeugd 25 50 75
Senioren 39 58 97

NSL 10  9 19
Totaal: 49 67 25 50 191
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30 oktober 2009: Algemene Leden Vergadering
13 en 14 november 2009: Clubkampioenschappen
14 november 2009: Feestavond

1-okt Dora Polman
5-okt Laurens van Kilsdonk
5-okt Andrew Muller
9-okt Marie-Louise Polman
10-okt Evelien Kuypers
12-okt Geert-Rian Hendriks
12-okt Sanne van Lieshout
13-okt Frank van Riet
14-okt Marcel Lahaye
14-okt Michael Hollanders

15-okt Toon Slaets
15-okt Karlijn Lahaije
15-okt Ilse Lahaije
16-okt Marte van Haperen
17-okt Ricardo Neijts
18-okt Jowan Iven
20-okt Sjoerd van Erp
21-okt Barry Schoenmakers
21-okt Max Wieland
23-okt Annie Boetzkes

Leden die zijn gestopt:
Tim v d Ven
Sherelynn Reijnen
Joris Gerrits

Floor Swinkels
Theo Verstegen
Karin Verstegen
Quinty Zwolle
Max Wieland
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Het nieuwe badmintonseizoen is 
inmiddels alweer in volle gang, de 
eerste trainingen zijn al weer af-
gewerkt, de eerste officiële wed-
strijden zijn al gespeeld en geluk-
kig komt hierbij ook ons mooie 
clubblad weer de eerste keer in de 
zaal te liggen.
Daarnaast is de opkomst vanaf de 
tweede speelavond prima, voor 
een voorzitter geweldig om te zien 
dat alle banen bezet zijn en dat de 
trainster bij alle groepen 4 of  5 
banen nodig heeft, geweldig.
Voor veel Mixed-leden was dit dui-
delijk even wennen, men was in-
middels gewend aan het feit dat er 
altijd wel een baan vrij is om te 
spelen.
Voor vele oudgedienden was de 
bezetting weer als vroeger, dit 
betekend een partijtje spelen, 
daarna rust, nieuwe tegenstanders 
zoeken en bij een baan gaan staan 
zodat deze daarna gebruikt kan 
worden. Op deze manier komt ie-
dereen aan voldoende speelmi-
nuten toe, de zaal is tenslotte tot 
23.00 uur beschikbaar.
Mooi is het ook om te zien dat de 
trainingen goed bezocht worden 
en dat degenen die niet kunnen 
zich keurig afmelden bij onze trai-
ner. Als dit zo doorgaat zullen de 

Woord van de voorzitter...

resultaten ook vanzelf gaan ko-
men.
Wat zou het mooi zijn als de train-
ster in haar eerste jaar al enkele 
kampioenen mag feliciteren (bijv. 
Mixed 1?)!!
Wat ik alle teamleiders wel wil vra-
gen: Schrijf een verslagje van de 
wedstrijd, bij voorkeur al op de 
avond zelf en stuur deze per mail 
naar Jan Driessens. Op deze ma-
nier hebben we altijd een juist ver-
slag, voor de redactie is het anders 
ondoenlijk om alles uit de formulie-
ren te halen. De wedstrijdformulie-
ren moeten wel nog zo spoedig 
mogelijk bij jan worden afgegeven 
ten behoeve van het wekelijkse ver-
slag in de Laarbeker. Ik reken op 
jullie medewerking!!

Op 13 en 14 november zijn weer de 
clubkampioenschappen en de fees-
tavond,
Op 8 januari is de nieuwjaarsrecep-
tie, volgend jaar is er weer een 
jeugdkamp etc. etc.

Kortom alle ingrediënten voor een 
nieuw mooi en sportief seizoen zijn 
weer volop aanwezig.

Maak er dus wat moois van,

Groetjes, 
Ruud Fransen
Voorzitter BC Mixed
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Bestuursmededelingen

 

 

B A D M I N T O N C L U B 

B E E K E N D O N K 

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. 16 sept.  2009

Afgelopen weekend hebben we een 
storing gehad op onze verenigings 
website. Door een kapotte server lag 
het gastenboek, de homepage en de 
ledenlijst er uit.
Gelukkig is alles weer opgelost en 
kan iedereen weer gebruik maken 
van de website. 
Je kunt je berichten weer posten of 
alleen lezen in het gastenboek. De 
foto’s van de activiteiten van het 
afgelopen seizoen staan er nog even 

op en de eerste competitie uitslagen 
kun je alweer zien onder de menu 
knop competitie. Op de kalender zie 
je wat globaal de activiteiten voor dit 
seizoen gaan worden. En dit clubblad 
vindt je onder de knop clubblad, 
digitaal en in kleur. Heb je opmerkingen 
of ideeën betreffende de site, laat het 
me weten. Met jullie opmerkingen 
wordt de website alleen maar beter.
Rien 

Website klaar voor nieuw seizoen

1.Opening 
Ruud opent de 
vergadering om 20.40 uur

2.Ingekomen stukken
Post van Laarbeekse  
Complimenten 
Vrijwilligerswerk 2009 
voor nominatie van een 
organisatie. Nieuw boek 
van IGO post.

3 Notulen Juli
Goedgekeurd, met dank 
aan Theo

4 Ledenbestand
Theo is benaderd voor 

eventueel 2 nieuwe leden. 
Gestop zijn Cherelynn 
Reijnen, van SL naar NSL 
Marcel Lahaije  en Han 
van Oirschot, naar SL 
Marlène Megens. Nieuw 
lid Amanda Corstens.

5  Commissies
•  BAC De feestavond is 
gepland op 14 november, 
•  CC Boekjes en wed-
strijd-formulieren zijn 
uitgedeeld. Er zouden voor 
aanvang van de competitie 
nieuwe bondskaarten 
komen.
• JC Opstarten voor de 

clubkampioenschappen 
op 13 en 14 Nov.
• TC 13 en 14 Nov. 
clubkampioenschappen, 
opgave worden digitaal 
verzonden, komen ook 
lijsten voor mensen 
zonder computer. Er komt 
een nieuwe poule voor 
sen.
• PR Jan Driessens gaat 
kontact opnemen met 
Ruud om een nieuw jasje 
voor het clubblad uit te 
brengen. 

Secretaris BC Mixed
Theo de Jong.
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Van de redactie...
Als je, als redactie,  aan een nieuwe editie van het clubblad begint is het 
toch weer altijd een verrassing hoe het eindresultaat er uit ziet. Zeker als er 
na een lange vakantie voor het eerste weer een Minimiks in de zaal moet 
liggen.
Het eerste nummer van het seizoen is bijna altijd het nummer met de 
jaarverslagen, Dat wil zonder meer zeggen dat veel mensen het erg druk 
hebben gehad met het maken van de verslagen.

Ook het aantal pagina’s  is weer afwachten. We zijn, toen we met deze 
manier van werken begonnen, er vanuit gegaan dat we aan 32 pagina’s 
genoeg zouden hebben. 
Dat bleek dus niet te kloppen, we zitten gemiddeld wel op 40 pagina’s, 
deze keer weer 44 en toch hebben we kopie weg gelaten. 
Dat is ook geen probleem.

Ongetwijfeld zal men merken dat de competitieverslagen kleiner worden, 
maar wel zal een korte samenvatting van alle gespeelde wedstrijden te 
lezen zijn in het clubblad. We laten het aan de teams over of er 
wedstrijdverslagen in de Minimiks komen, iedereen is daar vrij in. 

In deze Minimiks even een terugblik naar het vorige seizoen, verder weer 
de vaste rubrieken en dat worden er steeds meer.

In dit  en in het volgende nummer worden de nieuwe jeugdleden 
voorgesteld met foto, dat is in het digitale tijdperk geen probleem meer. 
Ook hebben we ( dank zij Inge) weer een teamfoto voor de voorpagina en 
voor de Laarbeeker. 

Wij hebben dit clubblad weer met plezier in elkaar gezet,

Veel leesplezier,

de redactie. 
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UITNODIGING VOOR DE
 ALGEMENE LEDENVERGADERING B.C. MIXED

30 OKTOBER 2009
AANVANG: 22.30 UUR

PLAATS: KANTINE D’N EKKER

AGENDA:

1.  Opening door de voorzitter

2.  Ingekomen/uitgegane stukken/mededelingen

3.  Notulen ledenvergadering d.d. 24 oktober 2008

4.  Jaarverslag secretaris

5.  Jaarverslag penningmeester seizoen 2008/2009

6.  Verslag kascommissie

7.  Begroting 2009/20010

8.  Bedanken kaderleden
 
9.  Verkiezingen kascommissie: in 2009 geen verkiezingen
 
10.  Verkiezingen: 
 Aftredend en herkiesbaar: Ton Slaets, Ruud Fransen
 Aftredend en niet herkiesbaar: Theo de Jong
 Het bestuur stelt Gert Lahaije voor als kandidaat   
 bestuurslid
 
11.  Rondvraag
 
12.  Sluiting
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Bijzondere Activitei-
ten Commissie  BAC. 

De eerste activiteit in het 
prille seizoen was de 
BACbeque op 30 augus-
tus. Bij de altijd gastvrije 
familie van de Vegt was de 
tweede editie en het weer 
was fantastisch. De op-
komst was groot en de 
gezelligheid spatte er 
vanaf. Het natje en droogje 
was goed verzorgd en op 
het eind van de avond 
kwamen de vuurkorven 
tevoorschijn en werd druk 

Jaarverslag secretariaat seizoen 2008-2009

Wij als bestuur en commissies van BC Mixed willen voorafgaande aan de 
algemene ledenvergadering nog even terug blikken op het afgelopen seizoen. 
Elke commissie heeft een verslag gemaakt en deze zijn bewerkt door onder-
getekende. Wel zijn alle originele verslagen te bekijken bij het secretariaat.

tafelvoetbal gespeeld. Kor-
tom een zeer geslaagde 
tweede editie. 
Kort daarna volgde de 
tweede grote activiteit; De 
feestavond. Het thema was 
de ‘white edition’ en veel 
van de Mixed-leden en 
aanhang hadden zich in het 
prachtig wit gestoken. De 
clubkampioenen werden 
geëerd, en de traditionele 
loterij mocht natuurlijk niet 
ontbreken. Door de uitrei-
king van de Barry van 
Heerwaarden Sportiviteit-
prijs aan Stan werd op een 
mooie en verdiende wijze 
gedacht aan Barry en was 
hij er toch een beetje bij.

De nieuwjaarsreceptie was 
dit jaar al op 2 januari. Ook 
daar was de opkomst groot 
en werd op het nieuwe jaar 
een toast uitgebracht. 
Aangezien de schoolvakan-
tie in 2009 laat begon was 
de BACbeque op 18 juli. 
Ook de derde editie was 
weer een groot succes en 
wederom voor een groot 
deel te danken aan de gast-
vrijheid van de familie van 
de Vegt. Het weer klaarde 
op toen we het vuur aan-

maakten. Deels binnen en 
buiten werd er lekker gege-
ten en gedronken. Ook de 
traditionele vuurkorven en 
tafelvoetbal waren er weer 
bij. Een week daarna was 
alweer de laatste speel-
avond. Met een klein hapje 
en voldoende drankjes kon 
de welverdiende vakantie 
beginnen. 
Op naar een mooi nieuw 
activiteitenjaar.

Jaarverslag Competi-
tie Commissie seizoen 
2008-2009

Topklasse
In het seizoen 2008-2009 
heeft BC Mixed één Top-
klasse team in één poule 
van 9 teams. Het hele sei-
zoen heeft Mixed gest-
reden om de 3e plaats met 
Mierlo. Con Brio en Ge-
mert zijn veruit het sterkste 
in deze poule. Uiteindelijk 
wordt Mixed 4e. Een prima 
prestatie temeer omdat het 
team met behoorlijk wat 
blessures te kampen had. 
Con Brio wordt uiteindelijk 
ongeslagen kampioen van 
de HBB. Mixed is het enige 
team wat een puntje bij 

Feestavond met “White 
edition”
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hen wist af te snoepen.

Hoofdklasse
De hoofdklasse bestaat uit 
in totaal 8 teams, waarvan 
2 van Mixed. Mixed 2 wordt 
geen kampioen, maar wel 
‘kampioen gelijkspelen’. 
Van de 14 wedstrijden 
spelen ze 10x gelijk. Uit-
eindelijk worden ze zeer 
knap 2e achter BBC. 
Mixed 3 heeft vanaf het 
begin vormproblemen. Het 
zit er wel in, maar het komt 
er niet uit. Dat resulteert in 
de rode lantaarn en dus 
degradatie. 

Eerste klasse
Mixed 4 doet in de eerste 
klasse lang mee om het 
kampioenschap. Pas in de 
laatste weken van de com-
petitie valt de beslissing en 
moet Mixed 4 helaas haar 
meerdere erkennen in Ge-
mert en Smashing Bruang. 
Gemert wordt uiteindelijk 
kampioen en Mixed eindigt 
op een keurige derde 
plaats.

Tweede klasse
In de tweede klasse zijn dit 
seizoen twee Mixedteams 
vertegenwoordigd. Mixed 
5 zit in een poule met het 
ongenaakbare Dommelen. 
Mixed wordt keurig 3e. 
Mixed 6 speelt in een an-
dere poule mee om de 
plaatsen in de midden-
moot. Uiteindelijk worden 
zij kampioen van de mid-
denmoot, ook 3e. 

Derde klasse
Ook in deze klasse spelen 
twee Mixed teams, Mixed 7 
en 8. Mixed 7 draait goed 
mee in hun poule en wordt 
uiteindelijik 3e. Mixed 8 
heeft het moeilijker in hun 
poule, maar ze weten uit-
eindelijk toch twee teams 
onder zich te houden.  

Vierde klasse
In deze klasse doet Mixed 
9 mee met een team wat 
uit ervaren en mindere er-
varen spelers bestaat. De 
resultaten zijn wisselend, 
maar het team kan goed 
mee. De minder ervaren 
spelers doen veel ervaring 
op en het team heeft een 
prima competitie gedraaid. 
Ze eindigen op de 5e 
plaats.

BEKERWEDSTRIJDEN
Dit jaar heeft Mixed weer in 
alle klassen bekerteams. 

Voor het eerst in jaren 
heeft Mixed in geen enkele 
klasse een team in de fi-
nale. Volgend jaar beter.

Jaarverslag Jeugd-
commissie
De eerste bijeenkomst van 
de jeugdcommissie in het 
seizoen 2008 – 2009 was 
al in augustus, daar werd 
het jaarprogramma in 
grote lijnen vastgesteld. 
Het ledenverloop onder de 
jeugd was minder dan ge-
bruikelijk, slechts vijf jeugd 
leden kwamen in het begin 
van dit seizoen niet meer 
terug. Geen enkel jeugdlid 
maakte de overstap naar 
de senioren.
Wel werden twee nieuwe 
jeugdleden ingeschreven, 
een maand later volgden 

Mixed 8, uit de derde 
klasse, hier niet in de 
competitie, maar op de 
golfbaan.
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er weer drie.
Op 20 september vond de 
selectie van de centrale 
training plaats in de City-
hal in Helmond. 

De competitiestart was op 
zondag 21 september. De 
A- en B-klasse waren sa-
mengevoegd en er werden 
twee poules gemaakt. De 
vijf sterkste teams zouden 
later uitmaken wie zich 
HBB de kampioen mocht 
noemen. 
Meteen een aantal aan-
passingen in het wedstrijd 
reglement. De invalbepal-
ingen werden versoepeld, 
op deze manier wilde men 
voorkomen dat teveel 
teams incompleet gingen 
spelen. Ook werd het 
toegestaan dat de jeugd 

en senioren samen de 
bekerwedstrijden spelen. 
Ook bij BC Mixed heeft 
men daar gebruik van ge-
maakt. 
Mixed had totaal dertien 
jeugdteams in de competi-
tie

Op 31 oktober en 1 novem-
ber werden de clubkam-pi-
oenschappen georgani-
seerd De A-jeugd was 
deels afwezig, zodat Je-
roen Staal, winnaar in de 
B-klasse, clubkampioen bij 
de jongens werd, maar om-
dat er bij de jongens geen 
A-klasse was werd hij club-
kampioen.
Bij de meisjes was dat in de 
A-klasse, Ilse Lahaije, haar 
zus Karlijn eindigde keurig 
op de tweede plaats. In de 

B-klasse ging 
de titel naar  
Iris van Leu-
ken en bij de 
jongste leden 
waren de titels 
voor Anke van 
Dijk en Daan 
Steegs.

De regels voor 
inschrijven op 
jeugdtoernooi-
en werd door 
de jeugdcom-
missie van BC 
Mixed iets 
aangescherpt, 
men zou voor-
taan meer zelf 
moeten doen. 
Ook het ver-

voer moet voortaan door 
de ouders geregeld wor-
den.

Op 28 november kwamen 
enkele zwarte Pieten op 
bezoek en er werd een 
heel programma afgewerkt 
met spelletjes, puzzelen 
en natuurlijk poseren voor 
de foto, met zwarte Piet. 

Rond de jaarwisseling or-
ganiseerde BC Mixed, 
onder leiding van Marlie  
Fransen en met medewerk-
ing van enkele vrijwilligers 
een aantal zeer geslaagde 
badmintonclinics voor de 
basisschool jeugd van de 
Raagten. 
Het eerste team van Mixed 
dat kampioen werd was 
Mixed 10, op 8 maart 
haalden zij die titel binnen. 
Mixed 3 was de volgende 
kampioen, op 5 april won-
nen ze met 8-0 van Boem-
erang en waren daardoor 
niet meer in te halen. 
Mixed 5 miste de titel op 
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een haar en ook Mixed 4, 
die een echte beslissing-
swedstrijd moest spelen 
tegen Con Brio miste het 
nodige geluk. 
Toch had Mixed nog een 
kampioen in huis, Mixed 7 
won op de allerlaatste 
wedstrijddag van het sei-
zoen met 6-2 van concur-
rent BCAB en pakte daar-
mee de titel. 
De ouder-kind avond was 
ook dit seizoen vervangen 
door de vriendjes avond, 
de jeugdafdeling heeft een 
nijpend tekort aan jongens.  
Op die avond werden ook 
de prijzen voor de beste 
competitiespelers uit-
gereikt. Inge van Duijn-
hoven en Max van Riet 
kregen de beker en 
oorkonde, uitgereikt door  
Geri. 

De Mixeddag werd dit jaar 
een fietstocht naar Hel-
mond, waar de jeugd zich 
kon vermaken aan het 
midgetgolfspel in de Wa-
randa en daarna genieten 
van friet en kroketjes en zo 
meer. 
De laatste avond was weer 
het bekende apenspel en 
na nog wat navieren in de 

kantine zat het seizoen 
2008 – 2009 er weer op

Jaarverslag website 
BC Mixed 2008 – 2009

Ook de website van BC 
Mixed heeft het afgelopen 
jaar niet stil gezeten. Ten-
minste, we hebben het dan 
over het team dat achter de 
website werkzaam is.
De website van Mixed is 
ervoor om de leden te in-
formeren over diverse zak-
en die met de club te maken 
hebben. Of het nu gaat om 
het aanbieden van digitale 
vervoersschema’s voor de 
jeugdcompetitie, het plaat-
sen van foto’s van Mixed 
activiteiten, of het “bijbuur-
ten op het gastenboek”  
over hoe de competitieav-
ond is verlopen. Het ge-
beurt allemaal op die site 
van ons! Erg leuk!
Daarnaast hebben we, 
mede door flinke inspan-
ning van het bestuur, de 
laatste jaren diverse spon-
soren op onze website mo-
gen verwelkomen. 
Maar we kunnen en willen 
meer uit onze site halen.  
Als commissie zijn we 
daarvoor wel erg afhankeli-

jk van de collegae uit an-
dere commissies. We kun-
nen namelijk alles ‘bou-
wen’ maar er moet wel 
animo voor zijn. Het zou 
ook erg leuk zijn als we de 
jeugd wat meer bij onze 
website kunnen betrek-
ken. Als iemand een idee 
heeft waar we mogelijk 
wat meer mee kunnen, 
voel je zo vrij om het even 
te delen. Misschien is het 
juist jouw idee, dat ervoor 
zorgt dat er nog meer 
mensen onze website 
gaan bezoeken! Dat zou 
natuurlijk hartstikke leuk 
zijn.
Het blijft misschien een 
beetje overbodig om te 
zeggen, maar het gasten-
boek is de meest populaire 
pagina van de website. 
Wel is het gebruik in de 
zomermaanden juli en au-
gustus minder geweest. 
Dit is echter iets wat we 
elk jaar zien terugkomen. 
Het gemiddelde website 
gebruik is afgelopen sei-
zoen wel beter geweest 
dan het seizoen daarvoor. 
Alleen de maanden juni en 
augustus hebben het af-
gelopen jaar minder 
bezoekers gehad.
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Gezien de normale stij-
ging aan het begin van het 
seizoen, hebben wij er 
vertrouwen in dat dit ook 
dit jaar weer gebeurd.
Rest ons nog even te her-
halen; Heb je een idee 
voor onze website, vertel 
het aan een van ons!
En tot ziens op de site of in 
de sporthal!

Verslag clubblad Min-
imiks 2008 - 2009
Het eerste nummer van 
het clubblad van het af-
gelopen seizoen kwam in 
oktober uit, het laatste in 
juni. De clubbladen van 
januari en februari waren 
samengevoegd waardoor 
er 8 clubbladen zijn uit-
geven.
Voor de inhoud van de 
clubbladen zijn verschil-
lende schrijvers inge-
schakeld. Elke maand kre-
gen zij van de reactie per 
email een reminder. De re-
dactie schreef natuurlijk 
zelf ook en een keer in de 
maand wordt in de kantine 
een korte bespreking ge-
houden over de kopij. De 
woensdag voor de vrijdag 
dat het clubblad in de zaal 
ligt, worden de teksten ge-
layout en het clubblad als 
het ware ‘in elkaar gezet’. 
Donderdags gaat de kopij 
naar de drukker en vrijdag 
liggen de clubbladen in de 
zaal. Enkele dagen later 
staat het clubblad dan ook 
op de website, in kleur.

De redactie is blij met de 
vaste schrijvers, maar 
meent dat het beter kan. 
Met name door het kader 
zou meer geschreven kun-
nen worden. Eigenlijk zou 
in het draaiboek van een 
kommissie voor een activit-
eit ook het schrijven van 
een artikeltje voor de Min-
imiks moeten staan. Dit bli-
jkt echter nog niet vanzelf-
sprekend te zijn. 
Vorig seizoen heeft de re-
dactie aangekondigd zich 
wat terug te trekken van het 
schrijven van competitie 
verslagen voor de senio-
ren. De teamleiders zullen 
in het nieuwe seizoen 
benaderd worden om zich 
in te zetten dat er toch ver-
slagen in het clubblad ko-
men van de gespeelde 
wedstrijden. En zo is de re-
dactie niet alleen bezig om 

daadwerkelijk elke maand 
een clubblad uit te geven, 
maar er ook voor te zorgen 
dat er nieuwe en vaste 
schrijvers komen en bli-
jven.

Recreanten Commissie 
Na een magere start van 
het aantal recreanten ging 
het gaande weg het jaar 
steeds beter. De groep 
groeide langzaam, maar 
de mensen die erbij kwa-
men waren enthousiast en 
zeer fanatiek. Dit tot grootte 
tevredenheid van Jan en 
Dora. Zo blijft onze club 
weer goed groeien en de 
sfeer weer steeds beter. 

Verslag toernooicommis-
sie zie bladzijde 17

Theo de Jong 
Secretariaat BC Mixed.
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Toelichting op de balans

Liquiditeit
Per 30 juni 2009 heeft de vereniging 18.953 euro aan liquiditeit.

Resultaat
Het negatieve resultaat van het seizoen 2008 / 2009 bedraagt 286 euro. Het 
bestuur stelt de ALV voor om het negatieve resultaat in mindering te brengen 
op de algemene reserves. Hierna zal de algemene reserve 12.141 euro 
bedragen.

Reservering 50 jarig jubileum
Aan de reservering voor het 50 jarig jubileum is naast de jaarlijkse 
reservering van 500 euro tevens de opbrengst van de website adverteerders 
en sponsors toegevoegd.

Toelichting baten en lasten seizoen 2008 / 2009 

Algemeen
Het totale eindresultaat is € 566 euro lager uitgevallen dan begroot. Per 
saldo is een verlies geleden in het afgelopen seizoen. Oorzaak hiervoor is 
zoals hieronder toegelicht dalende contributie-inkomsten.

Contributie
Het aantal spelende seniorenleden is in 2008 behoorlijk teruggelopen. Dat 
zagen we ook terug in de zaal. Dit heeft in het seizoen 2008/2009 tot een 
behoorlijke contributiedaling bij de senioren geleid. 

Jeugd 
Er zijn weinig afwijkingen van de begroting bij de jeugd. Er is wel ruim minder 
besteed aan de jeugddag dan begroot. Op andere vlakken, zoals de 
jeugdcompetitie, zijn de kosten iets hoger uitgevallen dan begroot. Oorzaak 
hiervoor is het grote aantal kampioenen, wat tot extra kosten leidt.

Senioren
De lagere contributie-inkomsten zijn deels opgevangen door het zuinig 
omgaan met geld bij diverse activiteiten. Dit is een compliment voor de 
diverse commissies.

Verslag van de penningmeester
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Toelichting op de begroting seizoen 2009 / 2010

Jeugdkamp
In het seizoen 2009/2010 wordt weer een jeugdkamp georganiseerd. Dit leidt 
tot hogere kosten dan de jeugddag. Wel wordt de eigen bijdrage van de 
jeugd voor het kamp verhoogd, zodat ook zij een deel van die kosten dragen.

Contributie jeugd
Aan het einde van het seizoen 2008/2009 is een groot aantal jeugdleden 
overgestapt naar de senioren en zijn ook jeugdleden gestopt. Dat betekent 
dat er veel nieuwe jeugdleden zijn begonnen in de tweede helft van 
september 2009. Nadeel hiervan is dat de contributie-inkomsten in de 
zomerperiode lager zijn dan normaal, omdat de nieuwe leden per 1 oktober 
worden ingeschreven. In de begroting is hiermee rekening gehouden.

Contributie senioren
Het aantal seniorenleden is vanaf het nieuwe seizoen weer op peil. Enerzijds 
door overstap van jeugd naar senioren en anderzijds door het blijven 
aannemen van nieuwe seniorenleden aan het einde van vorig seizoen en het 
begin van dit seizoen.

Zaalhuur
Dit jaar vallen diverse feestdagen op vrijdag, zodat de zaal in december 
diverse avonden dicht zal zijn. De hal is evenals voorgaande jaren weer een 
speelavond gesloten in verband met de kerstshow van de rollerclub.

Totaal resultaat
Het totale begrote positieve resultaat voor 2009 / 2010 bedraagt 39 euro.

Voor belangstellenden ligt een gedetailleerde begroting ter inzage bij de 
penningmeester.

Oktober 2009
Mascha Hoeks
Penningmeester BC Mixed
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Balans per 30 juni 2009    
       
reserve begin boekjaar
reservering 50 jarig jubileum
resultaat lopend boekjaar
reserve einde boekjaar
 
Kas
Rabobank  
Rabobank spaarrekening
totaal liquide middelen
 
nog te ontvangen bedragen
lening bespanmachine
voorraad shirts  
vooruit ontvangen bijdragen
nog te betalen kosten
 
 
Telling
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  B W B
  09/10 08/09 08/09
       
Jeugd    

 
contributie 
subsidie
inschrijfgeld
t-shirts
inkomsten
 
jeugdcompetitie
af: bijdrage
jeugdcompetitie
 
centrale jeugdtraining
af: bijdrage
centrale jeugdtraining
 
intern jeugdtoernooi
af: eigen bijdrage
intern jeugdtoernooi
 
jeugdkamp
af: eigen bijdrage
jeugdkamp
 
jeugddag
 
minimiks
af:bijdrage adverteerders
minimiks
 
sinterklaas
afsluitingsavond/carnaval
consumpties begeleiding jeugd
zaalhuur
opleiding begeleiding
jeugd algemeen
uitgaven
 
resultaat jeugd
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B W B
Senioren 09/10 08/09 08/09
    
contributie 
inschrijfgeld
rente opbrengsten
inkomsten
 
seniorencompetitie
af: bijdrage
seniorencompetitie
 
intern seniorentoernooi
af: eigen bijdrage
intern seniorentoernooi
 
feestavond
af: eigen bijdrage
feestavond
 
minimiks
af: bijdrage adverteerders
minimiks
 
nieuwjaarsviering
extra activiteit
afsluitingsavond
kaderavond
zaalhuur
shuttles
consumpties besprekingen
representatie
website
administratie
bestuurskosten
reservering 50 jarig jubileum
bankkosten
uitgaven
 
resultaat senioren
 
 
resultaat jeugd en senioren
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Verslag 
Toernooicommissie

Toernooicommissie 
Marieke van Berlo, Dick 
Paulussen en Berton van 
Asseldonk

Gedurende het seizoen 
waren er twee toernooien, 
de clubkampioenschap-
pen begin november 2008 
en een husseltoernooi te-
gen het eind van het sei-
zoen.

Clubkampioenschappen:
Dit jaar waren er bij de 

jeugd 51 deelnemers on-
danks het ontbreken van 
heren in de A-klasse. Bij de 
senioren waren er 40 
deelnemers. In totaal 
werden er meer dan 400 
partijen gespeeld. Dit was 
voor de toernooicommissie 
niet de enige uitdaging, ook 
het ontbreken van Berton 
zorgde voor een nieuwe 
situatie voor Marieke en 
Dick.
Ook zonder Berton is het 
toernooi uiteindelijk tot een 
goed eind gekomen. Voor 
het eerst was er geen gek-
laag van mensen dat ze 
weer op “die waaibaan” 
moesten spelen, want die 
baan werd vrijgelaten. 

Husseltoernooi:
Ook dit seizoen was er 
weer een husseltoernooi 
volgens het steeds bekend-
er wordende kaartensys-
teem. Echter werd er wel 
volgens een yahtzee-vari-
ant, genaamd Dobbelton, 
gespeeld. Er werden vijf 
partijen gespeeld en ver-
volgens mocht er na de 
partij gedobbeld worden 
om zo de uiteindelijke win-

Uitbreiding van de toernooicommissie.
Wij (Marieke, Berton en Dick) zijn op korte 
termijn op zoek naar een nieuw lid voor de 
toernooicommissie, zodat wij ook deze keer de 
clubkampioenschappen tot een succes kunnen 
maken.
 
Lijkt het je leuk om de clubkampioenschappen 
(en husseltoernooitjes) mee te organiseren, 
spreek Marieke of Dick even aan.

naar van de avond te bep-
alen. Het werd een erg 
gezellige avond met parti-
jen die je op een “normale” 
vrijdagavond niet ziet. 
Henny Spaan bleek het 
beste te kunnen dobbelen 
en werd de winaar van dit 
husseltoernooi. Het was 
een toernooi dat zeker 
voor herhaling vatbaar is.

Aankomend seizoen 2009-
2010:
Natuurlijk gaan we dit jaar 
weer in november de club-
kampioenschappen spel-
en. We verwachten tradi-
tiegetrouw veel inschrijvin-
gen waardoor we weer een 
lekker toernooi kunnen sa-
menstellen. Verder is er 
onze wens om toch weer 
tegen het eind van het sei-
zoen enkele toernooitjes 
tussendoor te gooien. Eén 
husseltoernooi is naar 
onze mening echt te 
weinig.

Namens de 
toernooicommissie:
Dick Paulussen

Op 3 oktober 2009 is 
het alweer een jaar 
geleden dat we 
opgeschrikt werden 
door het overlijden van 
Barry van 
Heerwaarden. Er mag 
dan een jaar verstreken 
zijn, Barry is niet uit 
onze herinnering 
verdwenen. Sterker 
nog op 13 en 14 
november worden de 
clubkampioenschappen 
van Mixed gehouden. 
Dan ook zal een van de 
deelnemers met de 
*Barry van 
Heerwaarden 
sportiviteitprijs* naar 
huis kunnen gaan. Je 
moet er wel wat voor 
doen want zoals Barry 
een bijzonder mens 
was, zo is de naar zijn 
naam genoemde prijs 
ook heel bijzonder.

18

Mixed barbecue
18 juli

Je kunt als Bijzondere 
Activiteiten Commissie 
veel regelen voor een 
barbecue, maar het weer 
is niet te beïnvloeden. 
Althans dat heb ik altijd 
gedacht. Maar voorwaar 
wat blijkt, ondanks alle 
slechte voorspellingen was 
het op zaterdag 18 juli 
prima barbecue weer met 
zelfs een zonnetje. En 
tegen de tijd dat het toch 
wat af begon te koelen, 
was de schuur beschikbaar. 
Hoewel schuur; het is 
inmiddels een prachtig 

Laatste klubavond
24 juli

Mijn regenpak kon ik wel 
aan hebben toen ik naar 
Beek en Donk fietste. Twee 
buien kreeg ik over me 
heen, niet echt een 
vakantie gevoel. Toch was 
het op 24 juli de laatste 
klubavond van Mixed 
omdat de vakantieperiode 
aangebroken was en de 
spothal 6 weken dicht gaat. 
Voor de een is dat jammer, 
terwijl de ander een ‘jippie-
gevoel’ heeft.
Dat het niet druk zou zijn in 
de sportzaal was wel te 
voorspellen, maar er werd 
toch volop gebadmintond. 
In de kantine liep het 
langzaam ook wat voller 
en de BAC zorgde voor 
een bescheiden maar zeer 
smakelijk buffetje. Samen 
met de af te kopen drankjes 

ging dat er wel in. Ruud 
maakte bekend dat Yvonne 
en Gert Lahaye (dat kan 
haast geen toevallig zijn  ) 
de beste competitiespelers 
van het seizoen zijn, en 
bedankte barman Bas voor 
de gastvrijheid en de 
warme hapjes. Dan waren 
er nog twee jarigen, Dick 
en Rene, zodat we ook nog 
een beetje in een 

verjaardagsstemming 
kwamen.
Het was een gezellige 
laatste klubavond en velen 
gingen een welverdiende 
vakantie tegemoet.

De foto’s van deze laatste 
avond staan nog steeds 
op de website.

opgeknapte 
feestruimte. Hier was 
het warm, kon er 
getafelvoeltbalt worden 
of gewoon relaxt wat 
gebuurt worden en 
daar stond ook de tap. 
Maar de warmte was 
ook buiten aanwezig 
door de vuurkorven die 
werden aangestoken. 
Ja, de familie vd. Vegt 
had het er maar druk 
mee.
Kortom aan niets 
gebrek en een gezellige 
sfeer. Een mooie 
afsluiting van het 
seizoen 
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BC Mixed niet meer het meeste teams!

Jarenlang is BC Mixed de hofleverancier geweest als het om het aantal 
teams in de competitie ging. Dit seizoen zijn we gepasseerd door 
niemand minder dan BC Con Brio. Daarbij komt nog dat BC Gemert en 
BC de Hanevoet evenals BC Mixed ook acht teams in de competitie 
hebben. 
Als we ook nog uitgaan van de plaatsing van de teams is BC Mixed zelfs 
gezakt naar de derde plaats. BC Con heeft drie teams in de topklasse en 
een in de hoofdklasse. En zo kan het dat Mixed 6 in de derde klasse 
speelt tegen Con Brio 9. Dat is wel eens anders geweest.
Gemert heet een team in de topklasse, een team in de hoofd- en twee 
teams in de overgangsklasse. BC Mixed heeft in de Top- hoofd- en 
overgangklasse een team. Geen team in de eerste klasse, want Mixed 4 
speelt in de tweede klasse. Hanevoet heeft wel acht teams, maar 
Hanevoet 1 speelt in de overgangsklasse. 

Even zag het er naar uit dat het met het ledenbestand bij BC Mixed mis 
zou gaan, althans wat betreft de bezetting van de hal, of te wel de 
opkomst.  Natuurlijk is het bekend dat er een tiental geblesseerden zijn, 
maar toch…
De laatste drie maanden van het vorige seizoen was de bezetting in de 
hal minimaal, de opkomst lag beneden de 45 %. Een positieve 
uitzondering was de avond dat er een husseltoernooi werd 
georganiseerd, opeens waren er meer dan vijftig spelers en speelsters in 
de hal. 

De eerste week van het nieuwe seizoen bood weinig verbetering, maar 
toen kwam de tweede week. Opeens leek het of alle leden de weg naar 
de sporthal weg hadden gevonden. Ongeveer 70 leden zorgden er voor 
dat het weer echt druk was.
Wat bleek achteraf, een groot aantal langdurig geblesseerden was weer 
voorzichtig begonnen met de training. Ook waren er opeens een groot 
aantal oud jeugdleden, die eerste week verstek hadden laten gaan.
Het waren weer “oude tijden” waar het heel gewoon was, dat men na een 
partij even moest wachten en men, om te kunnen spelen, bij een baan 
moest gaan staan, wel hadden we toen maar negen banen. 
Het gaat meestal wel samen, als het druk is in de hal, dan wordt de 
seniorentraining ook goed bezocht, dat maakt het extra leuk voor de 
trainer. 
Al met al ziet het er weer goed uit en normaal gesproken is BC Mixed het 
volgende seizoen gewoon weer de grootste leverancier van 
competitieteams aan de HBB.
Zo hoort het toch? 
J.A.M. 
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maand Tijd Team
Oktober 20.45 – 21.30 uur 6, 7, 8

21.30 – 22.15 uur 1, 2, 3
22.15 – 23.00 uur 4, 5

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

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 7 okt. Mixed 1 en 2 (Stan en Roger)
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@planet.nl
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Het was best even schrik-
ken toen ik gisteravond de 
sportzaal binnen kwam. 
Alle 10 de banen waren 
bezet en er zaten nog 
mensen langs de kant, 
ongekend. De laatste we-
ken waren er amper 7 
banen vol. Zouden die al-
lemaal voor het toernooitje 
komen? Medeorganisator 
Dick in ieder geval niet. Hij 
vroeg of ik toch wel een 
stukje wilde schrijven en 
had geregeld dat Berton 
was ingevlogen vanuit 
Elst. Dick ging een feestje 
vieren. Dus aan Marieke 
en Berton de taak om de 
aanwezigen te amuseren.
Eerst werd uitgelegd hoe 
de puntentelling van de 5 
te spelen wedstrijdjes ver-
liep. Dat was in de vorm 
van het spel Jatsee. De 
spelers werden door het 

Op 10 juli organiseerde de toernooicommissie 
een  husseltoernooitje voor de senioren van 
BC Mixed. Hieronder een verslag van een 
deelnemer (toevallig ook lid van de redactie!) 

Husseltoernooi

lot van een spel kaarten op 
de baan gezet. En zie daar; 
je hebt een husseltoernoo-
itje. Ook deze keer weer 
partijen die je anders niet 
ziet. Want zeg nou eerlijk, 
ik ga Erik toch niet vragen 
om met mij te spelen, ha-
haha. En de combinatie 
René / Rien zie je ook niet 
elke week. Complimenten 
voor de ‘betere’ spelers, 
die toch het spel kunnen 
maken of breken. Ik was in 
ieder geval na elke partij, 
die zo’n 10 minuten duurde, 
bek af.
In de kantine was het in 
vergelijking met de zaal 
rustig. Ondanks dat bar-
man Bas ook in de zaal van 
de partij was, stond hij toch 
op tijd weer achter de bar. 
De puntentelling en de ‘win-
naar’ zijn mij even ont-
gaan. 

Kortom leuke partijtjes 
gespeeld die tezamen 
een leuke avond maakte. 
Rien

Na het tellen van de punt-
en is er toch een aardig 
lijstje ontstaan.
Gedeeld 4e: Jowan en 
Jan (v Hees), beide met 
vier 2-en (62 punten)
Gedeeld 2e: Sabitri en 
Andrew, beide met vier 5-
en (65 punten)
Winnaar: Henny San met 
vier 6-en (66 punten, de 
maximale score).

Maar, volgens mij zijn we 
allemaal wel een beetje 
winnaar, met de vele lek-
kere partijen badminton.
TC

1. Van Zijderveld   4-26
2. Amersfoort   3-18
3. Duinwijck   2-15
4. Van Zundert VELO  2-14
5. Almere   1-6
6. Victoria   2-4
7. Culemborg   1-3
8. Invictus   2-1
8. Smashing   2-1
10. TFS Barendrecht 3-0

STAND EREDIVISIE  NBB
Sinds twee seizoenen 
hanteert men bij de hoog-
ste klasse van de NBB 
een andere puntentelling 
dan bij de HBB. Niet de 
een of twee punten, maar 
het aantal gewonnen par-
tijen bepaalt het aantal 
punten. Wint men bijv. met 
5-3, dan krijgt de winnaar 

vijf en de verlieizer 
drie punten. De be-
doeling hiervan is dat 
ook de laatste parti-
jen “belangrijk” kun-
nen zijn. Hiernaast 
de stand van septem-
ber. Eerst het aantal 
gespeelde wedstrij-
den, dan de punten.
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Voor wie?
Voor alle recreatieve spe-
lers in de C/D klasse die 
gezellig en fanatiek een 
shuttle willen slaan. 
Wanneer?
Zondag 25 oktober 2009 
van 9.00 – 18.30 uur
Wat?
Het wordt een mix-/dub-
beltoernooi waarbij ge-
speeld wordt met teams 

Clubshirts
De nieuwe shirtjes zijn 
binnen, dus alle maten 
zijn weer op voorraad.

Kosten € 10,-- per stuk.

Vraag naar Inge van 
Griensven, bij voorkeur 
op de vrijdagavond. 

Badmintonclub Mixed organiseert op

Vrijdag 13 en 
zaterdag 14november

    Clubkampioenschappen
 2009 - 2010

In sporthal D’n Ekker in 
Beek en Donk

Inschrijfgeld € 5,- voor het 
hele toernooi.

Inschrijven bij de 
toernooicommissie, 

Marieke van Berlo en 
Dick Paulussen

Badmintonclub “de Heiakker” organiseert
de 4e editie van het Peeltoernooi 

bestaande uit minimaal 
4 personen (2 dames, 2 
heren) en maximaal 6 per-
sonen. Lees meer in ons 
toernooireglement:  
Waar?
Het evenement vindt 
plaats in de Sporthal “de 
Kubus” te Deurne. 

Inschrijvingen?
Bij  Anja Beekmans  

De kosten bedragen € 
32,50 per team.
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Theo de Jong kwam in 1997 bij BC Mixed.
Hij speelt competitie vanaf 1999 in de derde 
klasse, is jeugdtrainer in het tweede uur en 
secretaris van BC Mixed. Ook had hij en-
kele jaren een jeugdteam onder zijn hoede
Daarnaast kan men bij hem ook terecht 
voor racketreparaties  en voor een nieuw 
racket. 

Toen onze jeugdbegeleiding 
zelf nog “jeugd” was!
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Theo de Jong
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Gastenboek
Badmintonclub Mixed 

verzameld door Angela van Gelder.
Gelezen op het gastenboek:

WEBSITE GEBRUIK IN 
JULI
Het zijn gewoon wat cij-
fers, maar toch wel leuk 
om te weten.
In juli hebben 222 mensen 
1572 bezoeken aan onze 
website gebracht. Dat zijn 
ongeveer 7 bezoeken per 
persoon.-Per bezoek be-
zochten de mensen ge-
middeld 1,12 pagina’s Dit 
is een beetje een zinloos 
getal, aangezien bij ons 
de teller alleen op het gas-
tenboek staat. Dat hier 
een hoger getal dan 1 uit 
komt, komt doordat 
mensen ooit doorklikken 
om een berichtje of reactie 
te plaatsen. Je bezoekt 
dan meerdere pagina’s in 
1 bezoek.

De bezoekers hebben 
gemiddeld 20 seconden 
per pagina besteedt. In 
vergelijking met de vorige 
maand waren er 6,87% 
nieuwe bezoekers.
Natuurlijk komen de 
bezoekers voor het groot-
ste deel uit Nederland, 
maar wist je dat we ook 
fans hebben in Brazilië 
(13), België (12), Frankrijk 
(8) en zelfs een in de Filip-
pijnen?
Maandag 13 juli was de 
drukst bezochte dag (50 
bezoekers), gevolgd door 

dinsdag 14, woensdag 15 
en woensdag 22 juli (41 
bezoekers).
Rien (ism. Harrie) 

De groeten uit......verhalen:
Ruud:
Zojuist weer terug geko-
men uit Oostenrijk na een 
reis van 920km.
Helaas daar geen internet 
tegen gekomen en dus ook 
geen berichtje achtergela-
ten.
Wel heel leuk geweest veel 
gewandeld en geklommen, 
zonder problemen aan de 
knie, dus dat is hoopge-
vend. Tot snel. 
Groetjes, Ruud 

Mascha:
Bij gebrek aan te lezen 
vakantieberichtjes op het 
gastenboek (geen kritiek 
overigens, want wie heeft 
internet nodig als je ook 
kunt genieten van zon, zee 
en strand), schrijf ik er zelf 
maar eentje. Hier geen zon, 
wel zee en een heel klein 
strand. Wat ik hier dan doe? 
Tja, ik denk dat de Ieren 
denken, daar heb je weer 
zo’n gekke Hollander op 
een fiets. Fietsen dus, en 
vloeken, als er weer een 
bui op me neerdaalt of 
windkracht 7 in mijn gezicht 
blaast, net als ik boven op 
dat heuveltje ben aangeko-

men. Verder is het genie-
ten van het mooie Ierse 
landschap en met een 
goed boek op bed ploffen, 
na een vermoeiende fiets-
dag. 

Nog twee fietsdagen voor 
de boeg, met de nu al wat 
sterkere bovenbeenspie-
ren (want in Ierland heeft 
men nog nooit van een 
vlakke weg gehoord) moet 
dat lukken. Afstappen staat 
niet in mijn woordenboek, 
wel in dat van Lance Arm-
strong die gisteren de Tour 
of Ireland heeft verlaten na 
iets te veel regen.

Ruud(je)
Mijn vakantie zit erop. 2,5 
wkn in Walcheren aan de 
riviera. (de Zweeuwse ri-
viera, Dishoek om precies 
te zijn). Heerlijk kunnen 
genieten en kunnen her-
stellen.
Indien men zich verveeld 
op vakantie of thuis (of 
zelfs op het werk). Iets om 
over na te denken kan het 
10e lustrum van Mixed 
zijn.
Jeugd en Senioren met 
ideeën mogen deze posten 
in de digitale ideeënbus. 
Deze is te vinden op de be-
ginpagina van de site.
Groeten en tot over 17 da-
gen. 
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Uit de Minimiks van juni 1984

Wat gebeurde er 25 jaar geleden.

36 Pagina’s dik was num-
mer 10 van de vierde jaar-
gang van de Minimiks in 
oktober 1984.
Weer veel aandacht voor 
de competitie en vooral 
Mixed 5 deed hat dat 
seizoen erg goed. 

Hein van Vijfeijken, 
een van de spelers 
van dat team en pas 
weer met badminton 
begonnen, loofde 
zelfs een rondje uit 
als hij in de competitie 
een single zou verlie-
zen.  Het gevolg is he-
laas niet bekend. 

Ari Ras, met “gedach-
te prikkels” dacht dat 
niemand ooit de competitie 
in Helmond bezocht, terwijl 
er toch elke maand zoveel 
verslagen in het clubblad 
stonden. Dat vond hij erg 
knap. Toch had hij zich 
vergist, want Wim v d Wil-
denberg kwam regelmatig 
kijken naar de wedstrijden, 
dus een sorry van Ari.

Ook in dat nummer een 
overzicht van de dertig 
HBB verenigingen. Opval-
lend is wel dat de helft van 
die verenigingen niet meer 
bestaat. Enkele namen 
van toen: BC Rally, BC de 
Mortel, BC Veredot, BC 

DOT, BC DAF, maar ook 
BC de Kempen, BC Kar-
regat en St. Joep. De HBB 
had toen circa 3500 geregi-
streerde leden.

De redactie had een nieu-
we medewerker in de per-
soon van Andre v d Putten.  
Andre was tekenaar en hij 
voorzag op de redactie 
avond het clubblad van te-
keningen.

Een andere vaste rubriek 
werd het recept van Kok-
kie. In dit nummer: het be-
reiden van Bamie Goreng. 
De schrijvende kok was 
Vico Jansen, een badmin-
tonspeler van BC Mixed, 
die in het leger zat als kok. 
De geruchten gaan dat Ari 
Ras alle recepten van kok-
kie heeft geprobeerd.

Ook toen werden er nieuwe 
leden gezocht, zowel pupil-
len, jeugd en senioren. 

De clubtrainer Igo Jon-
gen stelde een prijs 
beschikbaar voor de 
beste competitiespe-
ler en –speelster. Hij 
hield daarvoor ook 
keurig de score bij. 

De humor werd niet 
vergeten, er werd een 
badminton A-B-C- in-
gezonden met voor de 
Q : Quinquage sima, ( 
zevende zondag voor 
Pasen)  maar dat 
heeft niets met voet-
ballen te maken. 

Bij wist U werd vermeld 
dat het afgelopen weken 
erg druk was, soms wel 
te druk. Dat valt overigens 
moeilijk te rijmen met de 
oproep voor nieuwe leden. 

Even lachen had deze keer 
Belgenmoppen en sloot af 
met:
Over vijftig jaar krijgen de 
Hollanders oorlog met Bel-
gië. Dan zullen de Belgen 
eindelijk begrijpen wat er 
met de moppen wordt be-
doeld. 
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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

14

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

Gebruik je een mes veel, 
dan wordt het bot. Van 
een auto daalt de verkoop-
waarde met elke kilometer 
die hij heeft gereden. Alles 
slijt. Het veelvuldig gebruik 
van de spieren en pezen 
heeft de rug niet versterkt 
maar versleten, de knieën 
geruïneerd, het leven niet 
verlengd maar verkort.
Het verschil tussen een 
auto en een mens een au-
tomotor en een mensen-
spier, is dat een mens leeft. 
Leven is plooibaar. Er zit 
meer in je lichaam dan je 

er dagelijks leven uit haalt. 
Er zit rek in.
Een verstandig mens pro-
beert de voordelen van de 
machine met die van de 
mens te combineren. Zo 
ontstond de fiets. Een fiets 
is een rolstoel met grote 
wielen. Fiets je rustig, dan 
ga je driemaal zo snel als 
een wandelaar met drie-
maal minder moeite. Door 
de ideale versmelding van 
mens en machine geldt 
de fiets als een ideale uit-
vinding. Tot je ermee gaat 
sporten. Nergens zijn mens 

en machine zo slecht aan 
elkaar aangepast als in de 
sport. Van een racefiets-
zadeltje krijg je eerder pijn 
dan van het zadel op een 
omafiets, geen mens loopt 
in huis op voetbalschoe-
nen, lekker tuffen in een 
bootje ontaardt als sport in 
halsbrekend gegier en ge-
raas. Prutswerk is het ken-
merk van de ware sport. 
Sport is het je zo moeilijk 
maken met zo makkelijk 
mogelijke spullen.



MINIMIKS juni 2009MINIMIKS juni 2009 27

De nieuwe competitie

Senioren
competitie
 seizoen 

2009-2010

Traditiegetrouw is het 
nieuwe badmintonsei-
zoen weer geopend met 
de bekerwedstrijden. 
Daarnaast zijn ook de 
eerste wedstrijden van 
de competitie gespeeld. 
De teams uit de derde en 
vierde klasse mochten 
dit jaar de spits afbijten.

Helaas had Mixed 6 uit de 
derde klasse, nog zonder 
Tine van Lieshout, geen 
al te beste start en bleek 
Hanevoet 8 toch een maat-
je  te groot. Theo de Jong 
en Jan van Hees wisten er 
nog wel een derde set uit 
te slepen, maar na de dub-
bels was de achterstand al 
opgelopen tot vier punten. 
Het was Jowan Iven die 
tenslotte de eer voor Mixed 
6 wist te redden, met 21-18 
en 21-16 bleef hij de baas 
over G v Geel. De overige 
singlepartijen werden in 
twee sets verloren. 
Iets beter verging het vier-
deklasser Mixed 8. In dat 
team twee debutanten, de 
oud-jeugdleden Ilke van 
Oirschot en Saskia v d 
Dungen hebben de over-
stap naar de senioren ge-
maakt en hebben hun eer-
ste competitiewedstrijden 
bij de senioren gespeeld. 
De beide gemengddubbels 

waren nipt ( in drie sets) 
voor Gemert 8, maar Toon 
Boetzkes en Toon Slaets 
wisten wel het herendub-
bel te winnen. “Even warm 
draaien en dan de shuttle 
naar beneden slaan,”was 
hun reactie en nadat de 
eerste set nog voor Ge-

Het eerste resultaat van de Mixed-
teams: nederlaag en gelijkspel.

mert was werden zowel de 
tweede als de derde set 
met 21-12 gewonnen.
Vooral Ilke had een droom-
start in haar competitie, 
met Anita de Jong won ze 
in twee sets het dames-
dubbel en dat bracht de 
tussenstand op 2-2. Ilke 
won vervolgens ook haar 
single ( 21-14 en 21-11) 
en toen Toon Slaets, met 
21-18 en 21-17 ook zijn 
single wist te winnen was 
het eerste competitiepunt 
binnen. 
Jammer van de gemengd-
dubbels, Mixed 8 was 
dicht bij de eerste over-
winning. 

zo 27-09-09 2-I PHOENIX 3 MIXED 5
wo 30-09-09 C-p3 BBC MIXED 
wo 30-09-09 HO MIXED 2 PHOENIX 1
do 01-10-09 TOP BBC 1 MIXED 1
do 01-10-09 O-II GEMERT 4 MIXED 3
wo 07-10-09 3-III MIERLO 3 MIXED 7
wo 07-10-09  2-III MIXED 4 PHOENIX 4
wo 07-10-09 3-I MIXED 6 PHOENIX 5
wo 14-10-09 4-II MIXED 8 SM BRUANG 4
wo 14-10-09 TOP MIXED 1 BCV 1
wo 14-10-09 3-III MIXED 7 RIJTVEN 1
do 15-10-09 2-I MIXED 5 SRH 1
wo 21-10-09 O-II MIXED 3 PHOENIX 2
wo 21-10-09 2-III GEMERT 6 MIXED 4
do 22-10-09 HO MIXED 2 EINDHOVEN 2
wo 28-10-09 TOP EINDHOV.1 MIXED 1
do 29-10-09 HO BCV 2 MIXED 2
Wo 0 4-11-09 2-III MIXED 4 CON BRIO 7
Wo 04-11-09 3-I GEMERT 7 MIXED 6
wo  04-11-09 2-I MIERLO 2 MIXED 5

Programma in oktober
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De beker competitie

A-klasse  B-klasse  C-klasse

POULE I   POULE I   POULE III 
Mixed   BCV ‘73   BBC 
Eindhoven  Mixed   Mixed
Con Brio 2  Never Down Mierlo 

De eerste ronde:

Winst en verlies in bekercompetitie.
Na de teleurstellende bekercompetitie van het vorige seizoen, waarbij BC Mixed 
geen enkele finale plaats wist te bereiken, krijgt men dit seizoen weer een nieuwe 
kans. Mixed heeft geen Mixedteam in de D-klasse, er waren geen spelers en 
speelsters te vinden uit de vierde klasse die deze wedstrijden wilden spelen. 
Mixed was ooit de enige vereniging die elke keer met vier teams kwam, helaas is 
dat ook verleden tijd. 

Op de openingsdag van 
de competitie kreeg Mixed 
in poule 1 van de A-klasse 
bezoek van Eindhoven.
Ellen Kuhn was, na veel 
blessureleed weer terug 
en won met René Sche-
pers het eerste gemengd-
dubbel. Ook Inge van 
Griensven is weer terug in 
het eerste team van Mixed 
en ook zij won met René 
een gemengddubbel.  
Hoofdklasser Eindhoven 
deed was terug, Emons en 
Tönjes wonnen in drie sets 
van Inge en Stan. 
Ellen en Inge hadden drie 
sets nodig om te winnen 
van Stutemeyer en Emons, 
René en Stan wonnen ver-
volgens het herendubbel 
en daarmee was in feite 
de volgende ronde al be-
reikt. Ellen had de nodige 
moeite met Suze Emons, 
de tweede set werd met 
minimaal verschil gewon-
nen, maar Mixed kwam 
op vijf gewonnen partijen. 
Doddy Arie, intussen toch 
wel een veteraan heeft erg 
veel routine in huis en dat 

ondervond Stan, die zijn 
meerdere moest erkennen 
in de voormalige sterspeler 
van DAF.

In de B-klasse leed Mixed 
een zware nederlaag tegen 
het veel sterkere BCV. P
Sabitri Heesakkers en Paul 
v d Vegt wonnen in drie 
sets hun gemengddubbel, 
de beide andere gemengd-
dubbels gingen, ook in drie 
sets verloren. Tom de Jong 
won zijn single, maar Val-
kenswaard won met 5-2.
Er is nog niets verloren, 
gewoon winnen van Never 
Down en dan heeft men 
(vermoedelijk) de volgende 
ronde wel bereikt. 

A POULE

bestaat uit 9 teams in 3 
poules van 3.
  
Naar 2e ronde (afval-
ronde)
Nrs 1 en 2 uit poule 1, 
2, 3 en  2 beste nr. 3 
worden d.m.v. loting 
gekoppeld (8 teams)

Naar 3e ronde: 
Halve finale
De winnaars uit de 2e 
ronde worden d.m.v. 
loting gekoppeld

Finales
Winnaars van de halve 
finale.
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De centrale jeugd-
training wordt 
georganiseerd door 
een commissie van 
de H.B.B. voor de 
jeugdleden van de 
aangesloten ver-
enigingen. Ook de 
inbreng van de ver-
enigingen is erg be-
langrijk, want afhan-
kelijk van de inzet 
van deze vrijwilligers 
komen er voldoende 
deelnemers op de 
selectiedagen van de 
centrale jeugdtrai-
ning. 
BC Mixed heeft 
hierin altijd een voor-
aanstaande plaats 
ingenomen. 

De centrale jeugdtraining
Hoe het begon.
Op initiatief van toenma-
lig HBB voorzitter Har-
rie Colen is het HBB be-
stuur in 1985 begonnen 
met het organiseren van 
extra trainingen voor de 
jeugdleden van de HBB 
verenigingen. De bedoe-
lingen waren goed en de 
plannen groots, maar wat 
er over bleef was een trai-
ning voor een kleine groep 
om de veertien dagen. Het 
bleek toch te moeilijk om 
aan voldoende geld en 
extra trainers te komen.

In de Microhal aan de Pau-
lus Potterlaan in Helmond 
vond op 30 november 
1985 de eerste training 
plaats. Uit een groep van 
42 aanmeldingen werden 

19 kinderen geselecteerd 
in de leeftijd van tien tot 
en met vijftien jaar.
De training vond plaats op 
zaterdag morgen en werd 
gegeven door Igo Jongen, 
die al vanaf het begin bij 
de Centrale Training was 
betrokken. 

In deze groep waren ook 
twee leden van BC Mixed 
opgenomen, dat waren de 
vijftienjarige Patrick Rebel 
en de even oude Sandra 
Driessens. Ook Barry van 
Heerwaarden en de voor 
Con Brio 1 spelende Edith 
Vorstenbosch  (nu Edith 
Kuypers) .

De HBB nam de C.T. zoals 
die werd genoemd serieus 
en stelde op de jaarverga

Patrick Rebel en Edith Vorstenbosch (Kuypers), hier op 
het BC Mixed jeugdtoernooi, waren een van de eersten 
die de centrale training hebben gevolgd. 

In november 2010 
is het 25 jaar gele-
den dat men bij de 
HBB begon met de 
centrale training.
De voorbereidingen 
hiervan  begon-
nen in het seizoen 
‘84-’85. In het kader 
van jubileum, wat 
overigens niet ge-
vierd zal worden, dit 
artikel.
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Jeugdtraining op vrijdag 18 september.

Hallo jongens en meisjes,

Het nieuwe seizoen is weer begonnen, daarmee ook de trainingen en 
natuurlijk de competitie, ook daar zijn de eerste wedstrijden al gespeeld.
Er zijn een aantal jeugdleden gestopt met badminton, een aantal zijn 
overgegaan naar de senioren dus er zijn weer veel nieuwe leden 
aangenomen.
Wij willen de nieuwe leden aan jullie voorstellen in het clubblad, niet in een 
keer, de rest in de volgende Minimiks. 
Wat hebben we verder, competitie en toernooi nieuws.

Wij wensen jullie veel leesplezier,

de redactie
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Igo Jongen als trainer en 
kwamen er nieuwe trai-
ners. Herma van Dalm, 
echtgenote van een van 
Nederlands beste bad-
mintontrainers Tony van 
Dalm, heeft vele jaren haar 
stempel gedrukt op de 
centrale training. Ook de 
van BC Mixed afkomstige 
Marlie Fransen heeft heel 
wat jaren centrale training 
gegeven. Haar groep was 
de jongste jeugd. 

Er werd een soort ken-
nismakingsdag georgani-
seerd voor alle groepen 
gezamenlijk  die de trai-
ning gingen volgen. Dat 
gebeurde op verschillen-
de locaties, zoals eens op 
een oud scholencomplex 
in Eindhoven, waar na af-
loop een zwemfeest werd 
gehouden. In Gemert werd 

o.m. gebruik gemaakt van 
de buitenaccommodatie 
en daar werd een coo-
pertest georganiseerd. In 
een ander jaar werd in de 
Braak een demonstratie 
gegeven door de zonen 
van Herma van Dalm, 
Edwin en Quinten, die op 
dat moment Nederlands 
kampioen herendubbel 
waren. 
De selectiegroep mocht 
ook met en tegen hun 
spelen. En natuurlijk wer-
den er foto’s gemaakt.

Een van de voordelen 
van de centrale training 
was dat de belangstel-
ling voor jeugdtoernooien 
weer toenam. Dat had te 
maken met de eisen die 
aan de deelnemers wer-
den gesteld, men moest 
minimaal vijf keer per jaar 

deelnemen aan een toer-
nooi. De deelnemers van 
de C.T. namen op hun 
beurt weer andere leden 
van hun verenging mee 
op toernooi. 

De kosten van de centrale 
training waren niet mis, 
maar er waren ook spon-
soren. In de tijd dat men 
met de C.T begon speel-
de men nog met Carlton 
shuttles en de importeur 
zorgde voor een flinke 

Tijdens een kennisma-
kingsdag in Gemert.

Een trainingsgroep in 1995  
met Marlie Fransen. 
Van BC Mixed: Claudia 
Krone (midden achterste 
rij) Ellen Minten, Dick Pau-
lussen, Stan v d Heijden 
en staand Jan v d Weyer.
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dering van 1985 een heu-
se commissie samen. 
Voorzitter werd Theo Re-
lou, secretaresse, Diny 
van Hoof, HBB afgevaar-
digde Jan Driessens, 
verder werd Leen van 
Horssen  commissielid en 
was Igo Jongen de eerste 
trainer. De eerste naam 
van deze commissie was 
Kommissie, Centrale 
Jeugdtraining, in 1987  
werd veranderd in B.J.K., 
de Bonds Jeugd Kommis-
sie 
Er werden reglementen 
gemaakt voor de deelne-
mers en voor de vereni-
gingen. De belangstelling 
werd steeds groter en in 
1987 had men zelfs al drie 
groepen. 
Ook werden er andere 
activiteiten georgani-
seerd. Zo vond er een 
ontmoeting plaats tussen 
de jeugd van de HBB en 

de jeugd van de BBF. Ook 
al was de belangstelling 
erg groot, de HBB jeugd 
was veel te sterk voor de 
BBF jeugd, praktisch alle 
partijen werden door de 
HBB jeugd gewonnen. 
Als “return”werd er door 
de HBB  jeugd deelgeno-
men aan een BBF jeugd-
toernooi in Rosmalen en 

ook hier ging 80% van de 
prijzen naar de HBB. Men 
deed het dus blijkbaar wel 
goed bij de HBB. Ook wer-
den er “singledagen”georg
aniseerd op het einde van 
het seizoen, als een aantal 
leden wegens leeftijd de 
C.T gingen verlaten. Niet 
alleen in Helmond, maar 
ook in Eindhoven wilde 
men een centrale training 
organiseren, door gebrek 
aan belangstelling duurde 
dat maar een paar jaar en 
toen werd de groep weer 
samengevoegd en ging 
men in Bakel , in sporthal 
de Beek verder. In het be-
gin werd de hal door BC 
Bakel gehuurd en voor de 
helft door verhuurd aan 
de HBB. In beginjaren 
negentig kwamen er 135 
aanmeldingen, 89 kinde-
ren werden aangenomen. 
Door een conflict met het 
hoofdbestuur verdween 

Taktische uitleg van Herma van Dalm.

Met de steren op de foto, Quinten van Dalm, Bas Ruis, 
Bas Smits en Edwin van Dalm. ( 1992)
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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. Deze keer is de 
groep van Geri aan de beurt, in de volgende Minimiks komen de andere kinderen aan 
de beurt. Hieronder de hele groep, met dank aan Geri die voor de tekst zorgde. 

Even voorstellen!
Onze nieuwe jeugdleden.

Robin Slaets komt uit een echte badmintonfamilie want 
papa, mama, haar zus en haar opa spelen badminton bij 
BC Mixed,Ze is jarig op 18 juni en is nu 7 jaar.
Ze zit op de Raagten in groep 4.
Behalve badminton doet ze ook streetdance en ze vindt 
de school erg leuk.

Robin Slaets

Meike Schepers is jarig 
op 29 mei en ze is 6 jaar.
Ze komt uit Gemert en zit 
op ’t Einder in groep 3.
Ook haar zus Lieke en 
haar papa spelen 
badminton bij BC Mixed. 
Ook zij vindt het lluk bij BC 
Mixed en ze doet ook nog 
zwemmen en hockey.

Meike Schepers

Floor Swinkels

Floor Swinkels is jarig op 28 juli en ze is 6 jaar.
Ze zit op de Raagten in groep 3.
Waarom ze bij badminton kwam? Omdat papa ook bij 
badminton is.Floor doet ook nog zwemmen. 

Pleun Schenk is jarig op 
19 juli en is 7 jaar.  Ze zit 
op de Raagten in groep 4 
en ze vindt badminton erg 
leuk. Ze heft ook nog 
andere hobby’s want ze 
doet aan streetdance.

Pleun Schenk
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Seizoen: ‘85 -’86   ‘86 - ‘ 87   ‘87-’88 ‘88 -’89 ‘89 -’90 ‘90 -’91
Kosten H.B.B. f 508,90 f 1.913,00 f  2.274,55 f 3.075,76 f 3.284,26 f  2.450,00 .
Kosten B.J.K. f    800,70 f     454,30 f    569,45 f    862,40 f     950,00
Bijdrage
vereniging: f 380,00 f    800,00 f  2.012,50 f 2.975,00 f 2.905,90 f  2.800,00
Totaal: f 888,90 f 3.513,70 f  4.741,35 f  6.620,21 f 7.051,66 f  6.200.00

Kosten per
deelnemer: f   20,00 f    25,00 f     35,00 f 35,00 f      35,00 f       40,00
Aantal deeln. 19 32 58 85 83 70

bijdrage voor de centrale 
training. Toen men over 
ging op Yonex ging men op 
dezelfde voet verder, toch 
werd de bijdrage die de 
ouders moesten betalen 
steeds hoger. 

Intussen zijn alle namen 
van het begin verdwenen, 
zowel bij de vrijwilligers 
bij de HBB als de trainers. 
Een nieuwe groep heeft 
de C.T overgenomen en 
men traint al weer een hele 
poos in de Cityhal in Hel-
mond. Toch is de belang-
stelling niet meer wat het 
geweest is en ook het ni-
veau is dalende. Men kan, 
in vergelijking met de be-
ginperiode “te gemakkelijk” 
bij de centrale training. Van 
de andere kant, men heeft 
weinig keus, anders wordt 
de groep te klein. 
Helaas is het wel zo dat 
steeds meer leden af-
haken, ook die van BC 
Mixed.
Het ziet er wel naar uit dat 
er veranderingen komen, 
zo wil men weer terug 
naar de sporthal in Bakel, 

Kostenoverzicht centrale 
training in de beginjaren.

niet alleen uit kostenbe-
sparende overwegingen, 
maar ook zal de sfeer in 
en kleinere hal beter zijn 
en  komen er vermoedelijk 
weer nieuwe kandidaten, 
zodat de centrale training 
in elk geval het 25-jarig 
bestaan nog haalt. (no-
vember 2010), maar dat 
zal wel lukken. 

Het “voor doen” van slagen is bij de jongere badminton-
nertjes heel belangrijk. Marlie Fransen geeft uitleg aan 
de deelnemers van de centrale training.
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Gezellige 
Mixedjeugddag 
in de Waranda.
Dit seizoen geen kamp-
weekend, dus de Mixed-
jeugddag wordt weer van 
stal gehaald. Deze keer 
had de begeleiding 
gekozen voor een fietst-
tocht naar de Hemondse 
Waranda. Daar ligt, ver-
scholen onder de oude bo-
men een echte midgetgolf-
baan, waar onze jeugd 
zich gemakkelijk een hele 
middag kon vermaken.

Het geheel werd in de ge-
bruikelijke groepjes ver-
deeld, de jeugdbegelei-
ders liepen er tussendoor 
en zo liep alles weer op rol-
letjes.
Dat golfen niet zonder 
gevaar is ondervond Max 
Wieland, hij stond iets te 
dichtbij en... 

Natuurlijk had de dag ook 
een thema, “laat je strik-
ken” en dat had Anke van 
Dijk letterlijk opgenomen, 
ze bood iedereen een 
strikje aan. 

Ook ontbrak het niet aan 
eten en drinken. Na een 
wandeling en natuurlijk de 
prijsuitreiking voor de best 
uitgedoste was het weer 
tijd voor het fietstochtje 
naar Beek en Donk. 

Meer foto’s te zien op de Website van BC Mixed
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Nick Meulensteen is 6  en 
zit op school in de Raagten 
in groep 3.
Hij vindt badminton nu al 
leuk, maar doet ook 
zwemmen en volleybal.

Nick Meulensteen

Noah Hollanders is jarig 
op 1 april en hij is 6 jaar. 
Hij zit op de Raagten in 
groep 3. Ook zijn oudere 
broer is bij badminton.
Noah heeft het erg druk, 
want hij doet ook aan 
tennis, voetbal en 
basketbal. 

Noah Hollanders

Max Wieland is jarig op 21 
oktober. Hij is 7 jaar en zit 
op de Raagten in groep 4.
Ook zijn papa is bij 
badminton en ook Max 
vind badminton wel leuk, 
maar hij doet ook turnen 
en is bij I.V.N. 

Max Wieland

Quinty Zwolle is jarig op 20 
februari en ze is 7 jaar.
Zij zit op ’t Klokhuis in 
groep 4. Ook haar grote 
broer is bij badminton.
Quinty vindt badminton 
leuk, maar tennis ook.

Quinty Zwolle

Wij wensen deze nieuwe leden veel succes, maar vooral veel plezier 
bij BC Mixed,

Mede namens bestuur en jeugdcommissie
De redactie
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Jeugdcompetitie

De teambegeleiding

Vrijdag 25 september zijn 
alle competitiebenodigd-
heden uitgereikt aan de 
teambegeleiders. Ook dit 
seizoen heeft Inge van 
Griensven weer voldoen-
de ouders gevonden die 
bereid zijn om dit seizoen 
een aantal keren (met kin-
deren) naar de Citysport-
hal in Helmond en daar 
een jeugdteam te begelei-
den. 
Nieuw in deze groep is 
het echtpaar Spierings 
Raaijmakers, die Mixed 
7, het team waarin hun 
dochter Tessa speelt, door 
de competitie zal loodsen. 
Alle overige teambegelei-
ders zijn ouders van com-
petitie spelende kinderen,  
die zelf ook badminton 
spelen. 

Er zijn, ten opzichte van 
het vorige seizoen, voor 
zo ver ons bekend, geen 
veranderingen doorge-
voerd, het enige wat ons 
op is gevallen, is dat er 
meer kleinere klassen 
zijn, waardoor de helft van 
de teams drie of vier keer 
tegen dezelfde tegenstan-
der moet spelen. Dat is 
een keuze van de Bonds 

Commissie Jeugd van de 
H.B.B. 

Het programma ziet er re-
delijk uit, wel is er weer een 
winterstop, in de maand de-
cember wordt er geen com-
petitie gespeeld, voor som-
mige teams betekent dat, 
dat ze zes tot acht weken 
geen competitie spelen.
De laatste wedstrijden wor-
den gespeeld op 25 april, 
de huldigingen van de kam-
pioenen zijn gepland op 
zondag 6 juni. 

Nog even enkele 
regeltjes…

Afmelden.
Het is altijd mogelijk dat 
iemand op een bepaalde 

zondag geen competitie-
wedstrijden kan spelen, bij-
voorbeeld door ziekte. Dat 
komt gelukkig maar zelden 
voor, meestal is de reden 
van een afmelding dat de 
ouders of de kinderen, iets 
anders op het programma 
hebben staan.
Natuurlijk is het de bedoe-
ling dat iemand, die zich 
opgeeft voor de competitie 
ook elke wedstrijd aanwe-
zig is, zeker als er maar 
twee jongens of meisjes in 
het team spelen. Een team 
moet tenminste uit twee 
jongens  en twee meisjes 
bestaan, zoniet is het team 
niet compleet en dat heeft 
zo z’n consequenties. Een 
aantal wedstrijden kunnen 
dan niet gespeeld worden.
Zo lang er een invaller te 
vinden is, is dat probleem 
opgelost, maar dan moet 
de teamleider wel de kans 
hebben om iemand te vin-
den, dat gaat moeilijk op 
de zondagmorgen als de 
wedstrijden gespeeld moe-
ten worden. 

Dus, als iemand op een 
bepaalde wedstrijddag niet 
mee kan doen, laat dit tij-
dig weten aan de competi-
tieleider Toon Boetzkes, bij 
voorkeur schriftelijk, zodat 

Aan de  teambegeleiding, ouders en competitie-
spelers en -speelsters

Toon Boetzkes
Verenigings Competitie 
Leider jeugd.
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hij tijdig voor een vervan-
ger kan zorgen. 

Materialen.
Het is gebruikelijk dat er 
gedurende een competi-
tieseizoen meer dan één 
koker shuttles nodig is. 
Hebt u nieuwe shuttles 
nodig dan kunt u hiervoor 
terecht op vrijdagavond, bij 
Mark v d Aa of bij diens af-
wezigheid, bij iemand van 
de jeugdbegeleiding. Ook 
extra wedstrijdformulieren 
zijn  in de hal te verkrijgen. 

Het vervoerschema.
Door de competitieleider 
is een vervoerschema ge-
maakt, waarop staat wan-
neer welke ouders een 
aantal kinderen naar de 
Citysporthal brengen. Bent 
u op die dag verhinderd, 
probeer om zelf te ruilen 
met iemand anders. Lukt 
dat niet, neem dan tijdig 
contact op met de compe-
titieleider. 

De kinderen krijgen op de 
vrijdag voor de wedstrijd-
dag een briefje mee waarop 
staat door wie en hoe laat 
ze worden opgehaald. Is 
uw kind op die vrijdag niet 
in de hal, dan heeft hij of 
zij ook geen briefje. In dat 
geval kunt u op de website 
van BC Mixed zien wie uw 
zoon/dochter ophaald. 
Moet u zelf kinderen weg-
brengen, zorg dan dat er 
op de vrijdag iemand het 
vervoerschema ophaalt. 

Voor informatie hierover 
kunt u altijd terecht bij de 
competitieleider

Na de wedstrijden
Het is de bedoeling dat 
u de kinderen die u naar 
Helmond hebt gebracht, 
ook weer mee neemt naar 
Beek en Donk. Het is ook 
mogelijk dat de ouders van 
dat spelertje ook in de hal 
zijn en hun zoon of doch-
ter zelf meenemen. Het is 
wel zo gemakkelijk dat de 
teambegeleider hiervan op 
de hoogte is. 

De ingevulde  wedstrijd-
formulieren zijn nodig voor 
het verwerken van de ge-
gevens, maar ook voor het 
verslag in de Laarbeeker. 
Het is daarom belangrijk 
dat deze formulieren op de 
zondagmiddag terecht ko-
men bij de personen die de 
gegevens verwerken.
Meestal spelen er een aan-
tal teams en het is wel zo 
gemakkelijk dat iemand de 
formulieren verzamelt en in 
de brievenbus stopt bij Jan 
Driessens, Lijsterlaan 57 
Beek en Donk. 

Tot slot willen wij, bij voor-
baat, de teambegeleiders 
bedanken voor hun inzet 
en wensen wij alle team-
begeleiders en hun teams 
een succesvol, maar vooral 
sportief seizoen toe.

Jeugdcommissie 
BC Mixed 

Centrale training.

De centrale training is al 
weer gestart, niet in de 
Cityhal in Helmond, 
maar terug naar het 
oude adres, sporthal “de 
Beek“ in Bakel. De 
sporthal ligt aan de 
Beekakker 13 te Bakel 
(tel. 0492-342637) 
Drie jeugdleden van BC 
Mixed volgen deze 
training, dat zijn: Max 
van Riet, Willem Aarts 
en Koen Breijnaerts.

De trainingsdata zijn als 
volgt:

26 september, 
10  en 17 oktober. 
7 en. 21 november en 
5 december. 2009. 
Vervolgens in 2010:
16 en  30 januari. 
13 februari. 
6, 20 en 27 maart. 

De trainingen zijn van 
half tien tot een uur. 
De nieuwe kandidaten 
zijn beoordeeld tijdens 
de eerste training 

De trainingstijden 
voor groep A:
 09.30- 11.15 uur
voor groep B: 
11.15- 13.00 uur
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4 oktober
D 9.30 Mixed 3 BCAB 1
D 11.15 Mixed 3 Dommelen 2
I 9.30 Mixed 9 Mierlo 3
I 11.15 Mixed 9 Raaijmepp. 2
P 9.30 Mixed 11 Mixed 10
P 11.15 Mixed 11 Mierlo 4
P 11.15 Mixed 10 Phoenix 5
A 13.00 Gemert 1 Mixed 1
E 13.00 Mixed 4 Mixed 5
E 14.45 Con Brio 7 Mixed 4
E 14.45 Mixed 5 Dommelen 1
F 13.00 Someren 1 Mixed 6
F 14.45 Mixed 6 Ganzeveer 2
H 13.00 Mixed 8 Brabantia 3
H 14.45 BCV’73 3 Mixed 8

11 oktober
A 9.30 Mixed 1 Con Brio 1
G 9.30 Someren 2 Mixed 7
G 11.15 Mixed 7 Someren 3
H 9.30 Mixed 8 Dommelen 3
H 11.15 Phoenix 4 Mixed 8

Programma jeugdcompetitie 
in oktober

18 oktober
D 9.30 Mierlo 1 Mixed 3
D 11.15 Mixed 3 Helden 2
E 9.30 Mixed 4 Con Brio 6
E 11.15 Mixed 4 Phoenix 2
P 9.30 Mixed 10 Con Brio 9
P 9.30 Phoenix 5 Mixed 11
P 11.15 Con Brio 9 Phoenix 5
P 11.15 Mixed 10 Mixed 11
A 13 00 Con Brio 2 Mixed 1
C 13.00 BCV’73 2 Mixed 2
C 14.45 Bakel 1 Mixed 2
I 13.00 BCV’73 4 Mixed 9
I 14.45 Mixed 9 Gemert 3
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Op de eerste wedstrijd-
dag van het seizoen wa-
ren Phoenix 1 en Con 
Brio 4 de tegenstanders 
van Mixed 2, spelend in 
de C-klasse.  Tegen Con 
Brio liepen de gemengd-
dubbels al erg goed, werd 
het herendubbel gewon-
nen, maar was het dames-
dubbel voor Con Brio. De 
enkelspelen waren voor 
Mixed 2, waarbij Evi van 
Rixtel de grootste score 
haalde, zij won haar single 
met 30-5. Phoenix 1 bood 
iets meer tegenstand en 
meteen werd er een ge-
mengddubbel verloren. De 
andere dubbels werden 
wel gewonnen, maar ook 
bij de enkelspelen ging 
een partij naar de tegen-
stander, dat leverde voor 
Mixed 2 wel een 6-2 winst 
op. De hoogste score bij 
de singles in deze wed-
strijd werd gehaald door 
Inge van Lieshout, zij won 
met 30-11 van Lieke van 
Weerden. 

Mixed 7 uit de G-klasse 
kreeg teams van dezelfde 
vereniging tegenover zich, 
maar de uitslagen waren 
nog groter dan van Mixed 
2. Phoenix 3 werd met 7-
1 verslagen en Con Brio 8 
zelfs met 8-0. Con Brio 8 is 
wel een team dat alleen uit 

meisjes bestaat. 
Merle Briels won haar sin-
gle tegen Evelien Tan met 
30-6 en het damesdubbel 
met Tessa Spierings, zelfs 
met 30-4. Tegen Phoenix 
speelde Merle het dames-
dubbel met Emma Iven, die 
partij werd gewonnen met 
30-7.
Het was de eerste wedstrijd 
voor de teambegeleider 
Dirk Jan Spierings, die hier-
mee een uitstekende com-
petitiestart meemaakte.

Mixed 6 begon de compe-

Nederlaag en winst voor Mixed 6
Ruime winst voor jeugdteams, Mixed 2 en Mixed 7.

titie met een overwinning, 
Raaijmeppers werd met 6-
2 verslagen. 
De dames van BCAB wa-
ren iets sterker, dat be-
tekende verlies van het 
damesdubbel en van een 
damesenkel.
Tegen de Raaijmeppers 
werd het een 5-3 neder-
laag, deze keer zorgden de 
dames voor de punten van 
Mixed 6. Eeen gemengd-
dubbel, het amesdubbel en 
een damesenkel werden 
door Mixed 6 gewonnen.

Mixed 7, met staand, v.l.n.r.:  Tessa Spierings, Merle 
Briels en Emma Iven. Daarachter teambegeleider Dik 
Jan Spierings. Zittend Stan v Rixtel  en Daan Steegs, 
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Toernooiagenda

BC Bakel jeugdtoernooi
Op zondag 1 november organiseert BC Bakel een 
jeugdtoernooi in sporthal  “De Beek”in Bakel. 
Op dat toernooi worden alleen dubbels gespeeld, in 
de A-, B-, C-, en P-klasse. 
Het inschrijfgeld bedraagt €  4,50 per persoon per 
onderdeel.
Inschrijven kan tot vrijdag 2 oktober bij Marian Spaan. 

Met de competitie is ook 
het toernooiseizoen weer 
van start gegaan. De 
juegdleden kunnen in-
schrijven voor twee HBB 
toernooien en natuurlijk 
voor de clubkampioen-
schappen avn BC Mixed.

De inschrijvingen voor 
de toernooien worden 
voortaan geregeld door 
Marian Spaan. Bij haar 
kunnen jullie terecht voor 
de inschrijvingen en het 
inschrijfgeld. 
Er is nog iets veranderd, 
voorheen maakte de 
jeugdbegeleiding van 
Mixed uit, met wie je ging 
dubbelen. Dan doen we 
niet meer, je mag nu zelf 
uitzoeken met wie je een 
dubbel wilt spelen op het 
toernooi, ( uitgezonderd 
de Mixed clubkampioen-
schappen!) 
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 inde-
ling 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 spe-
len.
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.

Het inschrijfgeld 
bedraagt €  4,50 per 
persoon per onderdeel.
Inschrijven kan tot 
vrijdag 9 oktober 
bij Marian Spaan of 
iemand van de jeugde-
begeleiding

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
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Hoe kom ik bij de shuttle?
Zoek de juiste weg.

Welk land staat hier? 

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

Puzzelhoek

Van punt naar 
punt en dan 
kleuren!

Welke vogel blijft er over als 
alle letters zijn weggestreept?
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Even lachen
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Moeder legt kleine Hans 
de klok uit.
‘Dat zijn de uren en dat zijn 
de seconden.’ 
‘En waar zijn dan de ogen-
blikjes?’ 

Telefoon bij de politie: 
‘Er tikt een bom in mijn 
slaapkamer, agent! Wat 
moet ik doen?’ 
‘We komen er aan meneer! 
Zolang hij tikt, hoeft u ner-
gens bang voor te zijn!’    

Een bank wordt al voor de 
vijfde keer door een bank-
rover overvallen. 
De rechercheur vraagt: ‘Is 
u iets aan de overvaller op-
gevallen?’ 
‘Jawel,’ zegt de bankdirec-
teur, ‘Hij ging steeds netter 
gekleed!’  

Een klas schoolkinderen 
bezoekt de dierentuin. 
Vraagt de leerkracht: ‘Daar, 
allemaal zwanen! Zouden 
jullie ook zo’n lange hals 
willen hebben?’
Zegt Theo: ‘Bij het wassen 
niet, wel als ik moet afkij-
ken!’  

‘Toen ik jong was,’ zegt va-
der tegen zijn zoon, ‘waren 
er nog ooievaars genoeg. 
Ze zijn nu bijna uitgestor-
ven!’
‘Dan mag je blij zijn dat je 
me nog gekregen hebt, 
pap!’ 

“Heb je het nieuwste schil-
derij van mijn broer ge-
zien?
Het lijkt zo echt dat je er tra-
nen van in je ogen krijgt.”
“Wat stelt het dan voor?”
“Een doorgesneden ui.” 

Domme blondjes: 
Voor het eerst in de ge-
schiedenis rijdt een blon-
dine een F1-wedstrijd. Na 
afloop blijkt dat ze 75 pit-
stops nodig heeft gehad: 
drie om te tanken, vier om 
banden te wisselen en 68 
om de weg te vragen.  

Een buschauffeur is onder-
weg met 50 oudere Hol-
landse dames,
Na een kwartier wordt op 
zijn schouder getikt, 
Een van de dames biedt 
hem een handje vol pinda’s 
aan. 
Na een bedankje peuzelt 
hij deze op (de nootjes). 
Na weer een kwartier staat 
er een andere dame achter 
hem met een handje pin-
da’s.
Dit gaat door tot hij acht 
keer een handje pinda’s 
heeft gekregen, en opge-
peuzeld.
Bij de negende dame vraagt 
hij, “Waarom eten jullie de 
pinda’s niet zelf op?” 
Waarop de dame zegt dat 
dat niet kan in verband met 
hun tanden.
Vraagt de buschauffeur, 

“Waarom kopen jullie ze 
dan ?”
Waarop de dame ant-
woordt: “Wij vinden de 
chocolade er omheen zo 
lekker.”  

De kleine Daniëlle moet in 
bed blijven en goed zwe-
ten.
Plotseling roept ze: “Mama, 
mama, kom gauw! ik regen 
over m’ n hele lijf!” 

“Komen er in u land nog 
menseneters voor?”
“Nee, niet meer. De laatste 
twee hebben we verleden 
week opgegeten.” 

“Leendert, kijk eens door 
het raam. Wat voor weer 
het is.”
“Ik kan het niet zien. Het is 
te mistig.” 

Frons en Frans staan op 
het dak van een reusach-
tige wolkenkrabber. Frons 
verliest pardoes zijn even-
wicht en stort in de diepte.
 “Leef je nog?”roept Frans 
hem na.
 “Ja!”
 “Heb je niets gebroken?”
“Neen!”
“Hoe is dat mogelijk?”
“Ik val nog steeds!” 

Nieuwe “Mixed”shirts, 
voor jeugd en senioren, 

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

op de vrijdagavond!
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Oplossingen; 
Het land is Oostenrijk en de vogel 
die overblijft als alle letters zijn 
weggestreept is  kiekendief.

Clubkampioenschap-
pen op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 oktober

Je doet to
ch 

ook m
ee!

Ook dit seizoen gaan we weer op kamp. 
De datum is al bekend.
Waar we naar toe gaan blijft nog even 
een verrassing en de kampleiding heeft 
het al erg druk met de voorbereiding.
Een ding is zeker, met jullie mede-
werking wordt het weer een geweldig 
kampweekend!


