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Website BC Mixed:
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Leden die zijn gestopt:
Teun van Hout
Bas v Vijfeijken
Aukje Staal
Jeroen Staal
Richard Staal
Kitty Houdijk
Mandy v d Heuvel
Roxanne v Hees

Nieuwe leden:

Clubblad voor leden van BC Mixed
Jaargang 29, nummer 5, juni 2009

Verschijnt maandelijks, behalve in de vakantie.
Oplage: 125 stuks
Eindredactie: Rien van Kessel tel.:0492 362596
E-mail adres: redactie@bcmixed.nl
Lay out: Jan Driessens. (e-mail: j.driessens@chello.nl)

Ledenbestand
Dames Heren
Jeugd

Badmintonclub Mixed, opgericht 11 januari 1961
Aangesloten bij de Helmondse Badminton Bond
Ingeschreven bij de K.v.K. nr.: 40239324
Betalingen: Rabobank: 10 14 25 597
Speelavond: vrijdag 18.30 - 23.00 uur in
sporthal d’n Ekker, Wijnkelderweg 3 te Beek en Donk
Telefoon sportkantine: 0492 - 466263
Inhoud:					
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Aan dit nummer werkten mee:
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Agenda, juli. . .

BBQ bij v d Vegt 18 juli.
Laatste trainingsavond: 24 juli
Opening nieuwe seizoen 11 september

Foto voorpagina:
Mixed 7 kampioen F-klasse
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Jongens Meisjes

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

1

2

MINIMIKS juni 2009

Bestuursmededelingen

Van de redactie...

Notulen bestuursvergadering B.C. Mixed d.d. 14 mei 2009

Voor de redactie is het eigenlijk pas halverwege het seizoen, maar voor de
badmintonners is het natuurlijk het einde van het seizoen. De competitie zit
erop, de nieuwe teams zijn bekend, wat dat betreft, de vakantie kan beginnen.

Aanwezig: Ruud Fransen voorzitter
Mascha Hoeks, penningmeester
Anja Beekmans, bestuurslid
Ton Slaets, bestuurslid
Afwezig m.k.g Theo de Jong

Het was weer een hele klus om dit clubblad in elkaar te zetten, maar we
kregen wel voldoende interessante onderwerpen aangeleverd. Zo hebben
we uit CLEAR het verhaal van Mixed gehaald. Mixed werd namelijk Brabants
Kampioen en dat was toch verrassend, hoewel, in het vorige seizoen hadden
de dames, samen met heren van Gemert ook al deze titel gepakt.
We kregen ook een leuk verhaal over het teamuitje van Mixed 7, uiteraard met
foto’s.
Aukje Staal schreef voor het laatst een artikel over haar favoriete team, de
familie Staal stopt bij BC Mixed en we zullen haar verhalen toch wel missen.
Helaas valt er dit jaar weinig of niets te vertellen over de bekercompetitie.
Mixed miste alle finales en het is lang geleden dat BC Mixed dat is overkomen.
Dan Hebben we onze jubilaris, Henny Spaan, natuurlijk een interview, maar
ook weer een verhaaltje, met verrassende foto’s.
Ook in deze Minimiks het laatste deel van de artikelenreeks over de jeugdcommissie. Het gaat deze keer over hoe de jeugdcommissie nu functioneert.
De laatste kampioen (en bijna kampioen) is bekend. We kregen weer een
heel aantal foto’s aangeleverd, waaronder weer veel foto’s gemaakt door
Jowan Iven.

deze vastliggen.

De vergadering wordt
om 20.45 uur geopend
bij Anja. Theo heeft zich
afgemeld voor deze vergadering.

Gestopt: Kitty Houdijk
Van OSL naar NSL: MarieLouise Polman.

Redactie:
Het bestuur heeft de toekomstige aanvulling van
de redactie besproken.
Het bestuur denkt na over
een andere opzet van
wedstrijdverslagen zodat
de hoeveelheid werk voor
de redactie beperkt kan
worden.

Financiën
Ruud neemt contact op
met De Koppelen voor de
advertentiebijdragen van
De Koppelen en Traxx.
Mascha vraagt de begroting van de jeugdcommissie op voor seizoen
2009-2010.

Rien en Jan.
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Ledenbestand

Ingekomen:
• Brief Sport & Gezondheidscentrum Laarbeek
met een aanbieding voor
de zomersportkaart
Notulen d.d. 15 april 2009
. De notulen zijn met dank
aan Theo goedgekeurd.

Ook wij beginnen aan de vakantie, de volgende Minimiks komt uit op de eerste
vrijdag van oktober. Tot dan en wij wensen hierbij iedereen een prettige vakantie.
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Opening

Ingekomen en uitgegane
stukken/mededelingen

Dan het nieuwe seizoen.
Het ziet er goed uit en met de nieuwe trainer zou Mixed 1 zo maar eens voor
een verrassing kunnen zorgen.
Ook in het nieuwe seizoen komen een achttal jeugdleden de gelederen bij de
senioren versterken. Het zou wel leuk zijn als er wat meer aandacht aan deze
groep wordt besteed.

BADMINTONCLUB
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Er worden nu geen leden
aangenomen (behoudens
één seniorenlid dat al
enkele keren is komen
spelen), we wachten af
hoe de toename van het
aantal seniorenleden verloopt door de overstap van
een aantal jeugdleden.

Commissies
Recreantencommissie:
De nieuwe recreantenleden passen zich snel aan
en komen vaak spelen.
Jeugdcommissie
Het bestuur gaat met de
jeugdcommissie afspraken
maken over:
* Het meespelen van de
jeugd bij de senioren.
* Leeftijd voor toegang tot
de feestavond.
* Eventuele andere zaken
waarvan het handig is dat
MINIMIKS juni 2009

BAC:
Op 18 juli wordt de bacbeque gehouden.
CC:
Teams zijn bekend gemaakt, er zijn nog geen
aanmeldingen voor de
inspraakavond.
Sluiting om 23.10 uur
Beek en Donk,
22 juni 2009
Mascha Hoeks (als invalsecretaris)

De nieuwe competitie
Woord van de voorzitter...

Op maandag 25 mei jl. is
tijdens de jaarlijkse competitieleiders vergadering van
de HBB de indeling van de
seniorencompetitie
voor
het komende seizoen vastgesteld. Daarnaast zijn er
nog een aantal ‘nieuwtjes’
bekendgemaakt. Hieronder een kort overzicht van
de belangrijkste punten
van die vergadering.

Voor jullie ligt alweer de laatste minimiks van het lopende badmintonseizoen.
Het lijkt wel of de seizoenen elk jaar sneller voorbij gaan.
Nog maar een paar weken en dan is er alweer de laatste speelavond van het seizoen, vanzelfsprekend zorgt de BAC voor een
hapje op deze avond.
Voor deze dag gebeurt er nog wel van alles: Jeugddag op 11 juli,
vriendjes of vriendinnetjesavond op 10 juli en de BACbecue op 18
juli.
Na onze meer dan welverdiende vakantie gaan we op 11 september weer van start met een nieuwe trainer en dus weer nieuwe
kansen op een mooie competitie en hopelijk enkele kampioenen.

Het belangrijkste punt op
de agenda is de indeling
van de teams in de verschillende klassen. In tegenstelling tot vorig jaar
waren we daar dit jaar heel
snel uit. In onderstaand
schema kun je zien hoeveel teams per klasse zijn
ingedeeld.
Mixed heeft in alle klassen
teams, met uitzondering
van de 1e klasse. Er is dit
jaar 1 zondagsteam opgegeven, door Phoenix. Dat
team zal gaan spelen in
de 2e klasse. Het kan dus
zijn dat één van de Mixedteams in de tweede klasse
twee wedstrijden op zondag zal moeten spelen.

Mijn persoonlijk streven is om aan het eind van het jaar eindelijk
weer eens zelf een shuutje te kunnen slaan in de zaal, want alleen
maar apres-badmintonnen begint op een gegeven moment toch
wel te vervelen.
Opnieuw wil ik al onze fantastische vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun inzet bij BC Mixed. Met name dankzij hun hebben
we zo’n fantastische club !!!
Hierbij wens ik iedereen namens het bestuur een fantastische
zomervakantie toe, geniet ervan en zorg ervoor dat je weer fit aan
het volgende seizoen kunt beginnen!!
Groetjes,
Ruud Fransen
Voorzitter.

Op zondag 6 juni 2010 worden de finales van de bekerwedstrijden gespeeld en
kampioenen bij de jeugd en
bij de senioren gehuldigd.
Vanwege de relatief vroeg
start van de competitie is
na overleg met onze trainer
besloten om meteen vanaf
de eerste vrijdag de mogelijkheid te bieden om de
gaan trainen. Dat betekent
dat op vrijdag 11 september 2009 de eerste speelen trainingsavond zal zijn
voor Mixed.
Zodoende heb je dan nog
twee trainingsmogelijkheden voor aanvang van de
competitie Voor de beker-

wedstrijden hebben zich
het volgende aantal teams
ingeschreven:
A klasse: 9 teams; B klasse: 13 teams; C klasse: 10
teams; D klasse: 5 teams
Mixed doet alleen mee in
de A, B en C klasse. De
indeling en de speeldata
worden zoals gebruikelijk
in het competitieboekje
bekend gemaakt.
Tot slot nog een ‘nieuwtje’
waar de bond nog mee bezig is. Er komen zeer waarschijnlijk nieuwe bondskaarten met ingang van
het komende seizoen. Zodra de bond daar definitief
een beslissing over heeft

Hoofdklasse
9 teams

Overgangsklasse
14 teams

2e klasse
21 teams

3e klasse
21 teams

4e klasse
14 teams

3 poules van 7 teams

5

Senioren
competitie
seizoen
2009-2010

door Ton Slaets
V.C.L.

Topklasse
8 teams

1 poule van 8 teams

MINIMIKS juni 2009

De start van de competitie
is dit jaar op 23 september
2009.
De laatste speeldag van de
competitie is 20 mei 2010.
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1 poule van 9 teams

3 poules van 7 teams

2 poules van 7 teams

2 poules van 7 teams
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1e klasse
10 teams

2 keer
2 poules
van 5 teams

genomen horen wij dat
ook. Dat zou betekenen
dat er voor iedereen een
nieuwe bondkaart moet
worden aangevraagd, mogelijk ook met een nieuwe
pasfoto. Als dit plan doorgaat horen jullie daar uiteraard nog meer van.
Zijn er nog vragen over de
competitie dan kun je altijd terecht bij één van de
leden van de competitie
commissie. Dat zijn Inge
van Giensven, Peter van
Leuken, Theo Mouris, Tonny Snijders en Ton Slaets.
Ton Slaets
Competitieleider Senioren

Aan alle competitiespelers en
-speelsters:
Twee weken na de eerste trainingsavond ( 11
september) worden de
eerste competitiewedstrijden gespeeld.
In overleg met de trainer heeft het bestuur
besloten om al op 11
september met de trainingen te beginnen.
Zorg er voor dat je om
half negen in de hal
aanwezig bent, daar
wordt dan de trainingsindeling bekend
gemaakt

Definitieve teamindeling voor het
seizoen 2009-2010 (senioren)
Mixed 1 – Topklasse
1. Noortje van den Eijnde
2. Ellen Kuhn		
3. Inge van Griensven
1. Erik Pennings
2. Stan v d Heijden (TL)
3. René Schepers

Mixed 2 – Hoofdkl.
1. Claudia Krone
2. Mascha Hoeks (R)
3. Maridy Daems
4. Monika Slaets
1. Ruud van Kilsdonk
2. Harrie van der Vegt
3. Ad Breijnaerts
4. Roger van Lieshout (TL)

Mixed 3 – Overgangskl.
1. Ellen Minten (R)
2. Marjan Muller (R)
3. Lauri de Greef (TL)
4. Sabitri Heesakkers
1. Tom de Jong
2. Paul van der Vegt
3. Geert van den Eijnde
4. Arne v. d. Wijdeven
5. Ton Slaets (R)

Mixed 4 – Tweede kl.
1. Yvonne Lahaije
2. Wendy Verbrugge
3. Marieke van Berlo (R)
1. Jan de Jong (TL)
2. Mark van der Aa
3. Ruud Rooijakkers
4. Remy Wieland

Mixed 5 – Tweede kl.
1. Ilse Lahaije
2. Karlijn Lahaije
3. Evelien Kuijpers
4. Marije Daems
5. Loes Lahaije (TL)
1. Wouter v Haperen
2. Jaimy Stofberg
3. Tim Lahaije

Mixed 6 – Derde kl.
1. Angela van Gelder (TL)
2. Tine van Lieshout
3. Annie Boetzkes
1. Jowan Iven
2. Theo de Jong
3. Jan van Hees

Mixed 7 – Derde kl.
1. Betsie van Hooff
2. Anja Beekmans
3. Dora Polman
1. Tonny Snijders
2. Peter v. Leuken (TL)
3. Gert Lahaije

Mixed 8 – Vierde kl.
1. Saskia van den Dungen
2. Ilke van Oirschot
3. Anita de Jong
1. Theo Mouris (TL)
2. Toon Slaets
3. Toon Boetzkes

Henny Spaan 25 jaar bij BC Mixed
Digitaal interview
11 vragen aan Henny Spaan
door Rien van Kessel

1. Naam, woonplaats,
leeftijd, leefsituatie, beroep/school, hobby’s
Henny Spaan, wonende
aan de Anjerstraat te
Beek en Donk, leeftijd 42
jaar, gehuwd, 2 kinderen
(Belana & Jadzia), directeur/eigenaar IBS Precision Engineering, president
euspen (European Society
for Precision Engineering
& Nanotechnology) en
mijn auto vind ik ook wel
een hobby.

Toelichting:		
(TL) = Teamleider
(R) = Reservespeler, opgegeven aan de bond om invallen gemakkelijker te maken

2. Hoe ben je met
badminton in aanraking
gekomen?
Bij Mixed.
3. Hoe ben je met Mixed

MINIMIKS juni 2009
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in aanraking gekomen?

gaan.

Via Angelique die destijds
naast ons woonde en al lid
was bij BC Mixed.
Dit was onderdeel van
de ledenwerving in 1984,
na de verhuizing van het
Anker naar de toch grote
sporthal D’n Ekker.

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

4. Welke functie(s) heb je
bij Mixed bekleed?
Voorzitter.
5. Wat trekt je het meest
aan bij Mixed?
Simpel gezelligheid; de
mogelijkheid om op vrijdag avond leuk te kunnen
sporten en na afloop aan
de bar nog even door te
MINIMIKS juni 2009

Het meest positieve is toch
wel de ongelofelijke prestatie dat een sportvereniging
een dergelijke groep diverse mensen zo hecht bijeen heeft gebracht en nog
steeds bij elkaar houdt.
De meest negatieve verandering is het resultaat
van deze positieve ontwikkeling. Wij zijn dit als vanzelfsprekend gaan vinden.
Hierdoor zijn we te gematigd en voorzichtig in het
ontwikkelen van nieuwe
activiteiten en verande-

ringen. “Het is toch goed
zo” is een erg gevaarlijke
houding. Wellicht moeten
we het verplicht stellen om
een paar weken bij een
andere vereniging te gaan
spelen…..
7. Hoogtepunt en dieptepunt in de afgelopen 25
jaar.
Het dieptepunt is toch wel
dat we na José ook Barry
op zo’n jonge leeftijd hebben moeten verliezen. Iemand die nog zo veel wilde
doen en zelfs probeerde
om mij badminton techniek
bij te brengen.
Het hoogtepunt heeft hier
direct mee te maken, dat
Wim en Joke hier elkaar
hebben kunnen vinden.
8. Lees je het clubblad en
bekijk je de website wel
eens?
Ik vind dit een vraag met
een sterk eigen belang
(n.b. hij wordt gesteld door
Rien). Maar, ja ik lees het
clubblad en ja ik bekijk de
web-site. Tijdens mijn reizen probeer ik af en toe
iets te schrijven en dat wil
ik ook wel blijven doen,
wanneer dit op prijs wordt
gesteld.

leeftijd is eenvoudig te
hoog voor een sportvereniging. Helaas kunnen
we ons zelf niet jonger
maken.
10. Doe je nog aan meer
sporten?

11. Wat wil je zelf nog
kwijt?
Niet veel, behalve dat ik,
ondanks wat ik hierboven
schrijf, toch in staat blijf
om voorlopig te blijven
badmintonnen.

Nee, geen tijd. Ik heb zelfs
besloten om te stoppen
met de competitie (sorry
Sabitri). Ik dacht als reserve wel een paar partijen
te kunnen spelen, maar
gezien het aantal heren in
elk team zal dit wel tegenvallen.

Wijziging in competitieverslagen clubblad
Jan heeft jaren lang de verslagen
van de competitiewedstrijden van de
senioren voor het clubblad geschreven.
Soms meegeholpen door enkele vaste
schrijvers. Vaak ook moest Jan achter
de wedstrijdformulieren aan lopen
om de gegevens voor zijn verhaal te
vergaren. Om te zorgen dat alle teams
de nodige aandacht krijgen, kost dat
veel tijd.
Daarom heeft Jan besloten hiermee
met ingang van het nieuwe seizoen te

stoppen. Wel zullen zaken als de uitslagen, het programma en de beste competitiespeler worden verzorgd door de reactie.
Om toch informatie over de wedstrijden
in het clubblad te krijgen zullen we elke
maand de teamleiders benaderen en
hopen zo toch de wedstrijdverslagen te
krijgen.
Namens de redactie,
Rien

B.B.Q. 2009
Datum: Zaterdag 18 juli
Tijd

: vanaf ca. 18.30 uur

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.

lokatie: Bemmerstraat 6 te
Beek en Donk
Kosten: 15,= euro per persoon,
te betalen bij opgave.
opgave: bij de B.A.C.

AGENDA
Vrijdag 10 juli
Vriendjesavond jeugd
Zaterdag 11 juli
Mixed Jeugddag
Zaterdag 18 juli
B.B.Q 2009 bij fam v d Vegt
Vrijdag 24 juli
Laatste speelavond

9. Wat zou je willen veranderen bij Mixed?

Vrijdag 11 september
Opening seizoen 2009 - 2010

Aan een goede vereniging
zou je niet veel willen veranderen. Dat is echter juist
het gevaar. De gemiddelde
MINIMIKS juni 2009
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Toen onze jeugdbegeleiding zelf
nog “jeugd” was!

Gastenboek

Badmintonclub Mixed
Gelezen op het gastenboek:

verzameld door Angela van Gelder.

spierpijn.

Geheel tegen mijn eigen
verwachtingen in en ook
geheel tegen de voorspellingen van onze instructeur in heb ik toch geen

Je zou het niet zeggen vandaag, maar het wordt 18 juli
25 graden en heerlijk BBQweer.
BAC

Wel zit ik al een halve dag
na te genieten van het
enorm leuke teamuitje wat
we hebben gehad.
Angela

Mixed 4 is vanmorgen helaas net geen kampioen
geworden.
Jeroen Staal
Henny oftewel Dr. Spaansan oftewel fiks-hoegaarden-Henny, Gefeliciteerd
met je verjaardag, en als je
er morgen bent dan ‘vatten
we er wel inne op’.
Ton

Uit de Mixed archieven

is het vanavond gewoon
training?
want op de kalender staat
jeugddag en ouder-kind
avond dus ik snap er niet
veel meer van :P
Janneke

Website Mixed niet op vakantie
Terwijl het clubblad tijdens de zomervakantie even vakantie
heeft draait de website gewoon door. Wellicht voor de mensen
die niet weggaan, om via de website contact te houden. Maar
ook degene die wel op vakantie gaan kunnen via de site hun
groeten en belevenissen kenbaar maken.
Dus, laat je horen de komende weken en laat een berichtje
achter in het gastenboek.
Rien
MINIMIKS juni 2009
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Dick speelde zijn
eerste competitiewedstrijd in 1995, nu
is hij reserve voor
de eerste en overgangsklasse. Naast
jeugdtrainer heeft hij
ook zitting in de toernooicommissie.

Dick
Paulussen

MINIMIKS juni 2009

Wat gebeurde er 25 jaar geleden.

De competitie in cijfers.

Uit de Minimiks van juni 1984
In dat nummer was te lezen dat Joop Kerkhof, na
zich 15 jaar te hebben ingezet, is afgetreden als
voorzitter van de HBB. Er
is geen nieuwe voorzitter,
dus Wim van Hoof neemt
deze functie tijdelijk waar.
Het HBB bestuur werd
uitgebreid tot zeven personen. In dat zelfde artikel
stond ook dat Jan Driessens, zich als kandidaat
bestuurslid bij de HBB had
opgegeven.
Ander nieuws was dat
Wim v d Burgt na ruim 12
jaar, afscheid nam als beheerde van de sporthal.
Een artikelenreeks over
“verstandig bewegen” met
heel veel tips werd met
nummer 10 afgesloten..
Dan kwam er een heel
artikel over onze nieuwe
trainer. Het was de toen
23 jarige Igo Jongen uit
Helmond. Hij was voormalig topspeler, maar moest
door een blessure de topsport aan zich voorbij laten
gaan. Wel speelde hij nog
op hoog niveau zijn wedstrijden.
Hij werd meteen medewerker van de Minimiks
door zijn vijf pagina’s lang
verhaal over gemengddubbel.

Albert Maas moest als
“Probleemoplosser” een
oplossing zien te vinden
voor het volgende probleem:
Iedere keer als ik tegen een
shuttle aan wil slaan, zie ik
hem veranderen als een
klein kuikentje. Hierdoor
durf ik niet meer te slaan,
maar ik win ook nooit een
wedstrijd op die manier. Ik
krijg het niet over mijn hart
om dat kleine kuikentje te
slaan.
Zodra het kuikentje op de
grond ligt, omdat ik niet
durfde te slaan, steekt het
zijn tong uit en roept: “Lekker mis!”
Ik ben de wanhoop nabij.
Dhr F Ricky.
Het antwoord was kort en
krachtig:
Telkens als u een shuttle
aan ziet komen, probeert
u zich in te denken dat
de shuttle een olifant is in
plaats van een kuiken. Als
u niet slaat zal de olifant op
U vallen en roepen: “Zwaar
he! “
In een artikel, speciaal
voor de jeugd, werd uitleg
gegeven over de nieuwe
sporthal, over het gebruik,
de regels en natuurlijk de
kosten.
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Verder een mededeling
van de penningmeester
dat er in de maand juli gewoon contributie betaald
moest worden. De contributie is een jaar bedrag
dat in twaalf termijnen betaald mag worden, (’t Is
maar hoe je het bekijkt!”).
De competitiebijdrage voor
het nieuwe seizoen werd
gesteld op f 25,-- en voor
de jeugd betaalde men een
tientje.
De humor was weer in handen van Ari Ras, die een
artikel schreef over humor.
Hij zag contributieverlaging
ook wel als humor.
Wist u dat wist te vertellen
dat Joop Kerkhof tot erelid
van de HBB was benoemd
en dat dit “achter de schermen” was gebeurd.
Zoals gebruikelijk werd het
clubblad afgesloten met
‘Even lachen:”
“Wilt u uw pas laten verlengen?”
“Nee hoor, ik vind het formaat uitstekend!”
Ook toen werden er advertenties geplaatst in de Minimiks. Dr. Pepper was van
Bavaria,
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BC Mixed had in het afgelopen seizoen acht teams
in de seniorencompetitie
van de HBB, daarnaast
hebben er vier teams meegedaan aan de bekercompetitie. Totaal 26 dames en
28 heren vormden deze
acht teams, verdeeld over
(bijna) alle klassen van de
H.B.B. competitie. Alleen
in de overgangsklasse was
geen team van BC Mixed
te vinden, daarvoor hadden we wel twee teams
in de hoofd-, tweede- en
derde klasse.
Wat de resultaten betreft,
eigenlijk vallen ze wat tegen, dit jaar geen enkele
kampioen en ook geen enkel team in de bekerfinale.
De HBB huldigingen zullen
bij de senioren zonder een
Mixedafvaardiging zijn en
het is lang geleden dat zoiets ie gebeurd.
Wat dan wel, Een team bereikte de tweede plaats op
de ranglijst, dat was Mixed
2 in de hoofdklasse.
Mixed 4 in de eerste klasse
en Mixed 5 en Mixed 6 in
de tweede klasse en Mixed
7 in de derde klasse bereikten allemaal de derde
plaats. Het topklasseteam
Mixed 1 moest genoegen nemen met de vierde
plaats, Mixed 8 en Mixed 9
werden vijfde. Helaas voor
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Mixed 3, zij eindigden op
de laatste plaats en zullen
dus degraderen, ook dat is
bij BC Mixed al heel lang
niet meer voorgekomen.
Totaal werden er door de
acht teams van BC Mixed
118 wedstrijden gespeeld.
Liefst 50 keer was er winst
voor een team van BC
Mixed, 25 keer werd er
gelijk gespeeld en 43 keer
ging de winst naar de tegenstander. Alle gewonnen wedstrijden leverden
125 punten op, met 490
gewonnen en 454 verloren
partijen.
Bij de Nederlandse Badminton Bond is de gewone
puntentelling afgeschaft,
het aantal gewonnen sets
is nu de maatstaf. Als men
met 8-0 wint krijgt met acht
punten, verliest men met 71 dan krijgt men toch één
punt. Als we dit toepassen
op de standenlijst bij de
HBB competitie valt het op
dat dit geen enkel verschil
maakt voor de standenlijst.
Alle teams zouden op precies dezelfde plaats staan
dan ze nu staan.
De meeste wedstrijden zijn
gespeeld door Mixed 1, met
negen teams in één klasse
is iets wat al heel lang niet
meer is voorgekomen. De
topklasse speelde zestien
MINIMIKS juni 2009

wedstrijden.
Mixed 2 zorgde ook voor
een record, zij speelden
veertien wedstrijden en
speelden
daarvan tien
keer gelijk.
Mixed 2 was, gemiddeld
genomen, het jongste team
van BC Mixed en Mixed
8 was het oudste team.
Het verschil is precies 25
jaar. De oudste competitiespeler met 67 jaar is
Toon Slaets, de jongste
is Marloes de Greef, zij is
zestien.
Mixed 1, Mixed 3 en Mixed
4 hebben erg te kampen
gehad met blessures. In
deze teams hebben elf
personen een of meer
wedstrijden gespeeld. Alleen Mixed 7 heeft geen
invallers nodig gehad.
Heel lang hebben de dames een veel hogere score gehaald dan de heren,
maar die tijden zijn voorbij.
Ook de hoogste scores
van dit seizoen zijn beduidend lager dan in het vorige seizoen, toen Johnny
Muller nog 96 % haalde en
Riky van Maaren kwam op
87%.
De winnaars van dit jaar,
( heel toevallig ook een
echtpaar) moet het met
tien procent minder doen.

Een gemiddelde competitiespeler speelt ongeveer
24 partijen in een jaar,
maar het kan ook anders.
Het hoogste aantal is gehaald door Yvonne Lahaije, zij kwam op 40 partijen.
In de twee eerste wedstrijden speelde ze nog twee
partijen, maar toen Wendy
Verbrugge moest stoppen,
speelde Yvonne telkens
drie partijen. Remy Wieland, evenals Yvonne spelend voor Mixed 5, kwam
tot 37 partijen. De nummer
drie komt uit de topklasse,
Stan v d Heijden speelde
er 35, René Schepers 33,
maar dat deed ook Sabitri
Heesakkers.
Tot slot, voor zo ver bekend heeft Mixed dit jaar
(weer) geen strafzaken
opgelopen en ook dat is
een compliment voor alle
competitiedeelnemers en
de organisatie.

Sportiviteitsprijs 2008 - 2009.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

B.C. Fair Play, Helmond
76.50 (3)
B.C. de Heiakker, Deurne
76.35 (2)
B.C. de Ganzeveer, Aarle-Rixtel 76.26 (7)
B.V. Mierlo ‘76, Mierlo		
75.38 (5)
Smashing Bruang, Eindhoven 74.48 (4)
B.C. Mixed, Beek en Donk
73.83 (9)
B.C. Eindhoven 			
71.40 (5)
B.C.V. ‘73, Valkenswaard
71.67 (4)
B.C. de Raap, Eindhoven
71.43 (2)
H.B.C. Phoenix, Helmond
70.21 (6)
B.C. ‘85, Helmond 		
69.70 (4)
B.C. Gemert, Gemert 		
69.14 (8)
B.C. ‘t Rijtven, Deurne 		
68.57 (1)
B.C. Achtse Barrier, Eindhoven 68.55 (5)
B.C. Never Down, Helmond
66.46 (2)
B.C. Brabantia, Waalre 		
66.45 (5)
B.C. S.R.H., Veldhoven 		
66.20 (3)
B.V. Dommelen, Dommelen
66.18 (2)
B.C. Hanevoet, Eindhoven
66.08 (8)
B.C. Con Brio, Helmond
60.90 (9)
B.C. Bakel /Boemerang = BBC 54.06 (5)
B.C. Bakas, Asten geen comp.
B.C. Carré, Berghem geen comp.
B.C. Helden, Panningen alleen jeugd
B.C. Someren, alleen jeugd
B.C. de Raaijmeppers, Overloon, alleen jeugd

			

(Tussen haakjes: aantal teams)

Wij krijgen van onze collegaverenigingen (afgerond)
een 7,4 en dat is goed voor de zesde plaats als het
gaat om de sportiviteitsprijs.
Complimenten aan alle spelers en speelsters.
Bestuur BC Mixed.
MINIMIKS juni 2009

15

Mixed Brabants kampioen!

Dat sport geen grenzen kent, werd zondag
weer eens bewezen in
het Bredase Racketcentrum. Daar werden
de Brabantse teamkampioenschappen
gehouden. Deelnemers
waren de twee hoogst
geëindigde teams in
de competities van de
vier actieve badmintonbonden in Brabant.
Dit zijn de Nederlandse
Badminton Bond (NBB),
de Bossche Badmintonfederatie (BBF), de
Helmondse Badmin16

Stan v d Heijden, Claudia
Krone. Erik Pennings
en Inge van Griensven
mogen zich Brabants
kampioen 2009 noemen.

Waar was
Con Brio?
tonbond (HBB) en de
Recreatieve Badmintonbond Breda (RBB).
De organisatie was dit
jaar in handen van de
RBB, die zich onlangs
aansloot bij de NBB.
De BBF en de HBB zijn
zelfstandige bonden.
MINIMIKS juni 2009

De eindstrijd was:
1. HBB: Mixed
35 gamepunten
2. BBF: Shuttle-up
23 gamepunten
3. RBB: Racketswingers
22 gamepunten
4. RBB: Intermatjan
21 gamepunten
5. NBB: BC Goirle
11 gamepunten
6. NBB: BC Gilze
8 gamepunten

Het toernooi is zeer
sportief verlopen. Er werd
gespeeld van 10.00 tot
16.30 uur, met aansluitend de prijsuitreiking. Per
wedstrijdronde werden vijf
partijen van twee games
gespeeld, te weten een
mannen- en vrouwenenkelspel en de drie
dubbels (VD, MD, GD).
Het algemene niveau was
vergelijkbaar met de NBBcompetitie tweede klasse
regio. Dit is de hoogste
klasse waarin men nog
met nylon shuttles speelt,
waarmee ook de andere
bonden spelen.
Deze kampioenschappen
worden bij tourbeurt georganiseerd. Dit jaar was
het de beurt aan de RBB
in . Volgend jaar wordt
het de NBB of de BBF.
RBB-voorzitter Hans Emmerik vond het ook prettig
om tijdens dit evenement
Rob Ridder, voorzitter van
de Ton Möller, voorzitter
van de BFF, weer eens te
spreken Temeer omdat
de RBB eind vorig ook is
aangesloten bij de NBB.
Rob Ridder was ook zeer
positief over de opzet van
dit gemeenschappelijk
toernooi en vond ook dat
dit zeker vervolg moet
krijgen.

Bron: Clear nr 39

Henny Spaan 25 jaar bij BC Mixed.
Naast het interview met
Henny Spaan op pagina
8, hier het verhaal over
Henny bij BC Mixed.

Claudia heeft de opslag. Er werd gespeeld met gele nylon
shuttles.

de vierde klasse,naar de
derde, tweede, totdat hij
in 1999 in de eerste klasse
terecht kwam. In dat team
speelde ook zijn Marian,
verder Marlie Fransen en
Frank v Riet.
Het jaar daarop stopte Marian en kwamen Yvonne
Lahaije en Sabitri Heesakkers het team versterken.
Ook Tonny Snijders en

Henny Spaan kwam bij BC
Mixed op 18 mei 1984, tenminste zo staat het op de
ledenlijst vermeld , dus zal
dat wel kloppen. BC Mixed
had toen 86 seniorenleden,
waarvan er veertig competitie speelden. Hennie
begon zelf m,et competitie
spelen in het seizoen 8788, in Mixed 7, gewoon
in de vierde klasse. Van

Een nog erg jonge Henny
Spaan, tijdens de huldigingen in de Braak, rond
1990.

De RBB voorzitter Hans Emmerich (links) en de NBB
voorzitter Rob Ridder.
MINIMIKS juni 2009
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Paul Beekman speelden
toen in Mixed 4 in de eerste klasse. Helaas dat
team eindigde toen onderaan op de ranglijst
Het jaar daarop in de
tweede klasse, en met
succes, Mixed 4, het team
van Henny werd ongeslagen kampioen en promoveerde weer naar de
eerste klasse. Nu ging het
een stuk beter en het team
eindigde op een keurige
derde plaats. De resultaten bleven goed, het team
hield stand, meestal in de
middenmoot of net daarboven. Kampioen zijn ze
echter niet meer geworden.
Vooral wegens tijdsgebrek
speelt hij geen competitie,
maar ( als hij niet op zakenreis in het buitenland
is) is hij wel vaak te zien
in de hal.
Intussen zijn ook zijn dochters bij BC Mixed terecht
gekomen en vanaf het
komende seizoen spelen
ze allebei competitie. Ma-

Een verhaal over de jeugd van BC Mixed

BADMINTONCLUB

35 jaar jeugd bij BC
De jeugdcommissie

rian is wel begonnen aan
de competitie, maar moest
toch opgeven vanwege een
slepende blessure.
Henny deed meer dan
badminton alleen, in 1991
volgde hij Willem Jan van
Ham op als voorzitter van
BC Mixed.
In 1994 moest hij het stokje
weer overdragen onder
meer in verband met studie
(hij was toen met zijn doctorstitel bezig).
Henny is nog steeds een

Na een wedstrijd in de
Kegelaar. In 1992 speelde
Henny in Mixed 7, met
o.a. Lianne Martens en
Sabitri Heesakkers. Marian Spaan, (toen nog v
d Wildenberg) speelde in
Mixed 2.
trouwe bezoeker op de
vrijdagavond, als hij even
kan volgt hij de training,n
speelt zijn wedstrijdjes en
is daarna ook te vinden in
de bar.

De huidige
(dagelijkse)
leiding van de jeugdcommissie wordt gevormd door
Geri Marinussen, Inge van
Griensven en Yvonne Lahaije. Geri is al vanaf 1981
betrokken bij de jeugdafdeling, Inge werd vrijwilligster
bij de senioren in 1992, eigenlijk al voordat ze zelf bij
de senioren terecht kwam.
Yvonne kwam (als ouder
van badminton spelende
kinderen) in 1999 bij de
jeugdcommissie.
Er zit dus al heel wat jaren
ervaring in deze groep.
De competitieleider bij de
jeugd is Toon Boetzkes en
die is vanaf de 1990 bezig
met de jeugdcommissie.
De contactpersoon tussen de jeugdcommissie en
bestuur is onze penningmeester en jeugdtrainster
Mascha Hoeks. Ook zij
begon als jeugdlid bij BC
Mixed.

nu.

Slot

Geri Marinussen
tijdens de training gedaan
wordt hangt af van de trainers zelf, zij maken het
programma. Wel wordt er
vooraf een soort doelstelling gemaakt, op het eind

Wat doet de jeugdcommissie eigenlijk.
De belangrijkste taak is
het geven van trainingen
aan jeugdleden, elke vrijdag weer opnieuw. Wat er
MINIMIKS juni 2009
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BEEK EN DONK

van het seizoen moet de
betreffende groep wel bepaalde vaardigheden hebben aangeleerd.
De groepen worden door
de dagelijkse leiding, ingedeeld per team en op
speelsterkte, leeftijd speelt
daarbij geen doorslaggevende rol. Het doorschuiven naar een hogere groep
komt maar sporadisch
voor en alleen wanneer
er plaats is in de hogere
(vaak oudere) groep.
Het is de bedoeling dat er
in de toekomst twee keer
per jaar een z.g. terugkomdag wordt georganiseerd,
waar de trainers hun eigen
vaardigheden wat kunnen
Ervaren senioren geven
training aan jeugdleden

bijschaven, maar vooral
wordt aangeleerd hoe
deze vaardigheden moeten worden overgedragen
aan de jeugdleden. Deze
bijscholing wordt verzorgd
door Thea Kluytmans.
Het belangrijkste doel van
de training is dat de ervaring die hierbij wordt opgedaan, ook gebruikt gaat
worden. Daarvoor wordt er
o.m. competitie gespeeld.
Ook dat vraagt heel wat
organisatie.
De competitie.
Terwijl de “oude” competitie nog in volle gang is
worden de voorbereidingen voor de nieuwe competitie al weer gemaakt en
dat begint met het maken,
uitdelen en weer verzamelen van de inschrijfformulieren voor de nieuwe
competitie.
Vervolgens worden de
nieuwe teams samengesteld. Het zal duidelijk zijn
dat dit niet zo eenvoudig
is. In principe spelen en
drie jongens en drie meisjes in een team en die zes
kinderen moeten eigenlijk
niet alleen even oud zijn,
hun spelniveau moet ook
zowat gelijk zijn aan elkaar
en ze moeten toch een
beetje bij elkaar passen.
Dat klopt natuurlijk nooit
en moet er nog al wat geschoven worden. Zo moeten er meestal meer dan
tien teams worden samengesteld. Het aantal com-

vervoersschema in elkaar
gezet en worden er op de
vrijdag voor elke wedstrijddag briefjes uitgedeeld
door de competitieleider
waarop staat wie, wie ophaalt. Is men niet op die
vrijdag aanwezig dan kan
men voor deze informatie
terecht op de website van
BC Mixed, ook daar is het
vervoerschema terug te
vinden.
Mixed tegen Mixed. Omdat BC Mixed zoveel teams heeft
en er bij de HBB niet voldoende afdelingen zijn voor elk
team, worden, noodgedwongen, meerdere teams van
Mixed in één afdeling ondergebracht. De eerste wedstrijd
van het seizoen is dan clubgenoten tegen elkaar.
petitiespelers en speelsters
varieert al heel lang tussen
de 70 en 80.
Al deze teams worden ingedeeld in een bepaalde
klasse en daarvoor is de
Bonds Commissie Jeugd
van de H.B.B. weer verantwoordelijk. Zij organiseren
een bijeenkomst waar alle
verenigingen met jeugdleden aanwezig zijn. Daar
wordt de feitelijke klasse indeling vastgesteld. Inge van
Griensven en Toon Boetzkes zijn de afgevaardigden
van BC Mixed die deze bijeenkomsten bezoeken.
Elk team heeft een eigen
teambegeleider ( soms wel
twee) en het zijn tegenwoordig vooral de ouders
van de badmintonners die
deze taak op zich nemen, in
de meeste gevallen spelen
MINIMIKS juni 2009

die zelf ook badminton en
weten zij wel wat er te koop
is in de jeugdcompetitie.
Lange tijd hebben de trainers ook deze taak verzorgd, maar dat wordt toch
te veel, gelukkig hebben
we bij BC Mixed voldoende
badminton spelende ouders die een team, waarin
hun zoon en/of dochter
speelt, door de competitie
loodsen.
Dan zijn we er nog niet,
want zodra de competitie
begint moeten de kinderen
naar de Cityhal in Helmond
worden gebracht en deze
taak komt op de schouders
van de ouders van de kinderen die competitie spelen.
Daarvoor wordt elk jaar een
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Centrale training
Ooit ( in 1984) is er door
de H.B.B. een centrale
training opgezet, met als
doel om de betere, of talentvollere jeugd of hoe je
dat ook maar noemen wilt,
door extra training nog beter te maken. Helaas is die
training tegenwoordig niet
meer wat het geweest is.
Er wordt door de leiding
van BC Mixed heel wat tijd
in gestopt om kinderen te
overtuigen dat de centrale
training wel goed voor ze
is. Daarnaast wordt het gezamenlijk vervoer geregeld
en worden de kosten voor
het grootste deel door BC
Mixed betaald. Als het dan
op de training, door allerlei redenen niet goed gaat
heeft dat tot gevolg dat de
kinderen afhaken. Ook bij
BC Mixed gebeurde dat,
van de vijftien “geselecteerden” doen er nog maar
drie mee aan de centrale
training en vermoedelijk in
het volgende seizoen blijven er daar maar drie van

22

over. Geen goede zaak en
de HBB zal toch moeten
onderzoeken waar het fout
ging.
Toernooien.
De volgende mogelijkheid
om extra wedstrijden te
kunnen spelen is meedoen
aan de jeugdtoernooien.
Er zijn binnen de HBB nog
steeds een aantal verenigingen die een jeugdtoernooi organiseren, waarvoor ook onze jeugdleden
worden uitgenodigd. Via
een briefje wordt de nodige
informatie aan de kinderen
verstrekt. De inschrijvingen
worden geregeld door de
jeugdbegeleiding, evenals
de betalingen. Deelnemen
aan een toernooi kost gewoonlijk drie tot vijf euro
per persoon per onderdeel,
afhankelijk van wie het
toernooi organiseert.
BC Mixed organiseert zelf
geen open jeugdtoernooi,
maar wel de clubkampioenschappen, meestal in
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oktober of november. Dit
is een groot evenement,
waar de hele vereniging bij
betrokken is, tegelijk met
de jeugd spelen ook de
senioren hun clubkampioenschappen.
Het toernooi wordt georganiseerd door de toernooicommissie, het toeval
wil dat beide leden van de
toernooicommissie ook lid
zijn van de jeugdcommissie.
Toch blijft het een hele
organisatie, vanaf het bekend maken, inschrijven,
het toernooi in elkaar zetten tot de prijsuitreiking en
wat er nog allemaal meer
bij komt kijken.
Tegenwoordig is alleen
maar badminton spelen
niet meer voldoen om
de jeugd vast te houden,
daarvoor moet er meer geOuders wachten op de
thuiskomst van hun kinderen na afloop van een
kampweekend.

mogen vraagt. Het is niet
zo eenvoudig om elke keer
weer wat nieuws te bedenken.

Regelmatig zijn er bijeenkomsten, wel op de vrijdagavond in het vergaderlokaal van de sporthal. Daar worden o.m. de nieuwe plannen besproken
organiseerd worden. Ook
bij Mixed gebeurt dat.
In de even jaren organiseert de jeugdcommissie
een kampweekend, dat wil
zeggen, op een vrijdag in
juni vertrekt het overgrote
deel van de jeugd per fiets
naar een kampeerboerderij, waar ze gedurende het
hele weekend en ook een
halve nacht, bezig worden
gehouden en ze zondag
tegen de avond weer aankomen in Beek en Donk.
Het kampweekend.
Dit vraagt natuurlijk ontzettend veel voorbereiding,
vooral omdat we te maken
hebben met jongens en
meisjes in de leeftijd van
zes tot achttien jaar. Het
programma is daarop afgestemd en natuurlijk krijgt
de jeugdcommissie steeds
meer ervaring.
Uiteraard wordt de hele
jeugdcommissie (dus alle

jeugdtrainers) hierbij betrokken en daarnaast is er
de vaste keukenstaf bestaande uit Rien van Kessel
en Sabitri Heesakkers. Ook
Annie Boetzkes is al heel
wat jaren een vaste kracht
in deze keukenstaf.
Soms maakt men gebruik
van extra begeleiders, maar
dat heeft alles te maken het
thema van het kampweekend.
Het eerstvolgende kampweekend wordt georganiseerd in 2010. Het is dan
twintig jaar geleden dat
men voor het eerste een
kampweekend organiseerde. Intussen is men van vijftig naar ongeveer honderd
deelnemers gegroeid.
Mixed jeugddag.
In het oneven jaar, als er
geen kampweekend is
wordt er een jeugddag georganiseerd. Weer iets dat
toch veel organisatieverMINIMIKS juni 2009

Andere activiteiten
Iets wat elk jaar terugkomt is de sinterklaasviering, vaak georganiseerd
door enkele leden van de
jeugdcommissie, ook zij
moeten toch maar elk jaar
iets nieuws bedenken. Een
ding staat vast, er komt
een bezoek van een paar
zwarte Pieten. Aangezien
we nog er jonge leden hebben wordt daar wel zorgvuldig mee omgegaan.
Ook carnaval staat, na
een paar jaar weg te zijn
geweest, weer op het programma, vaak in de vorm
van een spelletjes avond.
Het moet toch weer georganiseerd worden. Door
wie? Natuurlijk door de leden van de jeugdcommissie.
Dan hebben we nog de
vriendjesavond, in het leven geroepen omdat de
verhouding jongens en
meisjes niet meer in evenwicht is, we hebben duidelijk te weinig jongens. Het is
de opvolger van de ouderkind-avond, waar papa of
mama met zoon of dochter
een partijtje mochten spelen tegen een ander ouderkind-dubbel. Dat was erg
leuk, omdat er veel ouders
bij zijn, die nog nooit tegen
een shuttle hadden geslagen en dat leverde wel ko-
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De jeugdclubkampioenschappen worden
tegelijk met de seniorenkampioenschappen georganiseerd in een weekend in
oktober of november. Er wordt begonnen
op de vrijdagavond, de hele zaterdag
mische taferelen op, naast
veel respect van ouders
voor de trainers.
Elke vrijdag, als de kinderen in de hal komen, zijn de
netten opgezet en staan er
shuttles bij de banen, ook
daarvoor heeft Mixed zijn
vaste krachten. Als de
competitie begint krijgen de
teambegeleiders een tas
met alle benodigdheden,
zoals telboek, wedstrijdformulier, shuttles enz.
Overigens, ’s avonds worden de netten ( en de rest)
weerkeurig opgeruimd, dat
gebeurt niet door de leden
van de jeugdcommissie,
hoewel !!!
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worden er wedstrijden gespeeld en rond
zes uur is er een prijsuitreiking voor de
jeugd. Het weekend wordt afgesloten met
de feestavond voor de senioren.

Om alles ingoede banen
te leiden is veel overleg
nodig, daarvoor worden er
regelmatig, tijdens de vrijdagavond bijeenkomsten
gehouden voor alle leden
van de jeugdcommissie,
daarnaast zijn er natuurlijk
de contacten tussen deze
vrijwilligers op de vrijdagavond, bijv. in de kantine.
Er gebeurt eigenlijk nog
veel meer, wat te denken
van de clubshirts, maar
ook van de artikelen die regelmatig is de Laarbeeker
staan.
We hebben ook nog een
Minimiks waar de verslagen van de activiteiten te
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lezen zijn, tegenwoordig
met veel foto’s. Voor de
leden van de jeugdcommissie is er af en toe een
nieuwsbrief.
Of er nog wensen zijn. Natuurlijk, het kan altijd beter,
maar ook voor vrijwilligers
zijn er grenzen.
Er zal in de toekomst
steeds meer van de ouders
worden verwacht. Daarnaast gaat de computer en
met name het internet een
steeds grotere rol spelen
binnen de organisatie.
Het is wel voor te stellen
dat alle uitnodigingen, alle
vervoersschema’s, maar
ook het clubblad nog maar

Achterste rij:
Marije Daems,
Noortje Habes,
Evelien Kuijpers,
Karlijn Lahaije en
Jaimy Stofberg.
Voorste rij; Koen
Breijnaerts, Anniek
van Leuken, Maike
Breijnaerts,
Tamara Kluytmans,
Tim Lahaije, Ilse
Lahaije en Teun
van Hout.
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alleen via een website te
lezen zijn. Het zal nog wel
even duren, maar dat het
er komt is vrijwel zeker.
Voor de ouderen van nu
misschien een probleem,
maar over een jaar of tien
zal het weer heel anders
zijn. Laten we hopen dat
BC Mixed dan nog steeds
even groot is en dat heel
veel kinderen en volwassenen nog lang van een
van de oudste, maar ook
een van de leukste sporten die er bestaan, kunnen
genieten

Top-tien beste competitiespelers en –speelsters seizoen 2008-2009

Wie houden zich bezig met de jeugdafdeling.
Naast de dagelijkse leiding van de jeugdcommissie,
zoals bekend, bestaande uit Geri Marinussen, Inge
van Griensven en Yvonne Lahaije zijn dat ook Toon
Boetzkes als competitieleider van de jeugdafdeling
en Mascha Hoeks als bestuursafgevaardigde van de
jeugdcommissie.
Jan Driessens zorgt voor de administratie.
Daarnaast geven als deze mensen naast hun andere
functies ook nog jeugdtraining.
De overige jeugdtrainers op dit moment zijn:
Marieke van Berlo
Annie Boetzkes
Maridy Daems
Claudia Krone
Ellen Minten
Wendy Verbrugge

Mark v d Aa
Stan v d Heijden
Theo de Jong
Dick Paulussen
Eric Pennings
Ruud Rooijakkers

Dan zijn er nog de
teambegeleiders.
Naast de jeugdcommissieleden, Wendy en
Toon, Inge en Yvonne
waren dit in het afgelopen seizoen de volgend
(ook badmintonspelende) ouders:
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Da/he-dubb
S W
%
12 8 66,7
11 7 63,6
12 8 66,7
10 8 80,0
3 1 33,3
1 0 0,00
11 8 72,7
10 5 50,0
11 6 54,5
12 6 50,0

Enkelsp.
S W
%
14 12 85,7
11 6 54,5
12 6 50,0
10 3 30,0
13 9 69,2
12 9 75,0
11 8 72,7
7
1 14,2
10 5 50,0
3
1 33,3

S
40
33
32
30
29
24
33
26
25
25

totaal
W
%
30 75,0
22 66,7
20 62,5
18 60,0
17 58,6
14 58,3
19 57,6
14 53,8
13 52,0
12 48,0

Gert Lahaije
Paul v d Vegt
Wim v d Wildenberg
Martijn v Oeffel
Stan vd Heijden
Jan de Jong
Theo de Jong
Jowan Iven
Tom de Jong
Remy Wieland

9
9
6
4
3
5
12
6
10
13

10 8
7 6
7 5
4 2
16 10
9 6
12 8
5 2
10 6
14 8

12
9
7
4
16
9
1
11
10
10

31
25
20
12
35
23
25
22
30
37

24
19
15
9
23
15
16
14
19
23

7
6
3
4
2
3
8
5
5
9

77,8
66,7
50
100
66,7
60,0
67
83
50,0
69,2

80
85,7
71,4
50
62,5
66,6
66,6
40,0
60
57,1

9
7
7
3
11
6
0
7
8
6

75,0
77,8
100
75,0
68,8
66,7
0
63,6
80,0
60,0

Gert en Yvonne Lahaije beste competitiespelers van 2009.
Gert Lahaije, uit Mixed 7 in
de derde klasse scoorde
77.4% en dat was voldoende voor de eerste
plaats.
De score van Erik Pennings was wel hoger,
maar Erik heeft te weinig
partijen gespeeld om mee
te mogen doen aan deze
top-tien.
Bij de dames was het
Yvonne Lahaije uit Mixed
5, die uiteindelijk Sabitri
Heesakkers is gepasseerd
en met een score van 75
% de beste competitie-

Peter van Leuken.
Roger van Lieshout
Marlene Megens
Jan van Hees
Frank van Riet
Marcel Lahaije
Jowan Iven
Aukje Staal
Tonny Snijders
Marian Spaan
Ruud Fransen

Ook bij de huldiging van
de kampioenen zijn de
vrijwilligers betrokken.
Hier krijgt Mixed 7 hun
kampioensmedaille.

Yvonne Lahaije
Sabitri Heesakkers
Marieke v Berlo
Dorien Maas
Noortje vd Eijnde
Inge van Griensven
Aukje Staal
Dora Polman
Mascha Hoeks
Claudia Krone

Gem.dubb.
S W
%
14 10 71,4
11 9 81,8
8
6 75,0
10 7 70,0
13 7 53,8
11 5 45,5
11 3 27,3
9
8 88,9
4
2 50,0
10 5 50,0

27

28

speelster is.
Als we naar het enkelspel kijken is het Wim v d
Wildenberg, die met 100%
verreweg de hoogste
score heeft.
Bij de dames singles is
de eerste plaats ook voor
Yvonne. Inge van Griensven , de nummer 6, staat
bij het enkelspel op een
keurige tweede plaats.
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77,4
76,0
75,0
75,0
65,7
65,2
64,0
63,6
63,3
62,2

Eindstand seniorencompetitie seizoen 2008 - 2009
Topklasse
Con Brio 1
Gemert 1
Mierlo 1
Mixed 1
Eindhoven 1
Con Brio 3
Con Brio 2
BCV 1
Phoenix 1

S
16
16
16
16
16
16
16
16
16

W
15
14
9
8
4
5
5
2
1

G
1
0
2
3
4
1
1
2
4

V
0
2
5
5
8
10
10
12
11

P
31
28
20
19
12
11
11
6
6

Hoofdkl.
BBC 1
Mixed 2
BCV 2
Brabantia 2
Brabantia 1
Gemert 2
Eindhoven 2
Mixed 3

14
14
14
14
14
14
14
14

12
3
5
4
5
4
3
1

2
10
5
5
3
4
4
5

0
1
4
5
6
6
7
8

26
16
15
13
13
12
10
7

Eerste kl.
Gemert 3
Sm.Bruang 1
Mixed 4
BCAB 2
Hanevoet 2
Phoenix 4
Eindhoven 3

12
12
12
12
12
12
12

10
8
7
6
3
1
0

0
2
2
2
3
2
3

2
2
3
4
6
9
9

20
18
16
14
9
4
3

Tweede kl.
Dommelen 1
BBC 4
Mixed 5
BCAB 3
SRH 2
Con Brio 8
Heiakker 1
Hanevoet 5

14
14
14
14
14
14
14
14

14
11
9
5
3
2
2
1

0
1
1
5
3
4
4
0

0
2
4
4
8
8
8
13

28
23
19
15
9
8
8
2

Laatste
uitslagen!

wo 13-05-09
wo 13-05-09
wo 13-05-09
do 14-05-09
do 14-05-09
zo 17-05-09

3-III
HOOFD
TOP
HOOFD
2-III
2-II

Tweede kl.
BCV 4
Con Brio 6
Mixed 6
Gemert 4
Hanevoet 4
Sm.Bruang 2
Ganzeveer 3

S
12
12
12
12
12
12
12

W
10
10
5
4
3
3
1

1
0
2
2
2
2
3

V
1
2
5
6
7
7
8

P
21
20
12
10
8
8
5

Derde kl.
Phoenix 5
De Raap 2
Mixed 7
Rijtven 1
Gemert 5
Ganzeveer 5
Brabantia 5
BC ‘85 2

14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
8
5
3
2
3
1

0
1
2
4
6
4
1
2

1
2
4
5
5
8
10
11

26
23
18
14
12
8
7
4

Derde kl.
S. Bruang 3
BC ‘85 1
BCAB 4
Gemert 6
Mixed 8
Ganzeveer 7
Never Down 2

12
12
12
12
12
12
12

9
8
8
6
4
2
0

3
2
1
3
1
0
0

0
2
3
3
7
10
12

21
18
17
15
9
4
0

Vierde kl.
Mierlo 4
Phoenix 6
Eindhoven 5
Gemert 8
Mixed 9
BC ‘85 4
Hanevoet 8

12
12
12
12
12
12
12

12
7
6
6
5
2
0

0
3
3
1
1
0
0

0
2
3
5
6
10
12

24
17
15
13
11
4
0

MIXED 8 MIXED 2 BCV 1 BBC 1 BBC 4 BCV 4 -
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SM BRUANG 3
BCV 2 		
MIXED 1
MIXED 3
MIXED 5
MIXED 6

Mixed 7 teamuitje
Teamuitje
Mixed 7
Tekst: Jowan Iven
Foto:s: Angela v Gelder
De titel doet vermoeden
dat we als team een nieuwe soort ajuin hebben gekweekt maar dat is helemaal niet het geval.
Er waren in het afgelopen
seizoen wel overeenkomsten met uien waar te nemen.
Hier en daar zat er wel een
wedstrijd tussen om van
te huilen. Gelukkig hebben we over het algemeen
vooral gelachen.
Tussen de Ice-T en de bitterballen door werd er in

het seizoen een klein kapitaal bijeen gelegd.
Een spetterende afsluiting
van het seizoen moest het
worden. Sportief als Mixed
7 is werd enthousiast gereageerd op het voorstel van
een golf-clinic.
Op golfterrein “De Pettelaar” in den Bosch kregen
we een hartelijk ontvangst
en een heerlijke Bosche
Bol om mee te beginnen.
Met de slagroom nog op
de kin liepen we naar onze

0-8
4-4
0-8
6-2
7-1
4-4
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ingezonden
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eerste oefening.
Meteen mochten we na
een gedegen uitleg van de
golfsport een partijtje putten.
Dat is al niet zo simpel
maar op een lichte helling

wil de bal al helemaal niet
rollen zoals gedacht. Toch
bleken er enkele talenten
in de groep rond te lopen
die met gemak alle holes
binnen 3 slagen afwerkten.
Op naar de volgende oefening waar we het chippen
leerden. De bankpasjes
mochten terug in de portemonnee want er werd iets
anders bedoeld.
Met een boogballetje was
het de bedoeling om de
bal uit de bunker te chippen.
En tenslotte kon er geswingd worden toen we
met ferme slagen de balletjes over het veld heen
mochten jagen.
Niet alle ballen gingen de
juiste richting in en dan
moest men hard “FORE”
roepen om andere golfers

meeste punten had verzameld bij het chippen en putten kreeg een hele fraaie
trofee mee naar huis.
Het grootste talent van
Mixed 7 zit bij Jan van
Hees die vanaf nu Tiger
Jan wordt genoemd.

Moppersmurf:
Ik haat golf!

Bij de Hommel in Beek en
Donk werd nog heel lang
en lekker getafeld en gekletst. En zo kwam ook dit
badmintonseizoen weer tot
een uitstekend einde.

te waarschuwen voor afzwaaiende ballen.
De schade viel mee want
het resulteerde uiteindelijk
in slechts een boze golfer
op het terrein toen we vergaten te roepen.
Toen werd het tijd voor
de prijsuitreiking. Wie de

Lichamelijke oefeningen
13

Bewegen is gezond voor
iedereen. Van sporten krijg
je volgens de verzekeraar
een betere weerstand,
goede nachtrust, minder
kans op hart- en bloedvaten, gezonde stoelgang,
een betere conditie,
snellere stofwisseling,
krachtigere spieren, sterke
botten, een vrolijk humeur
en minder stress. Halleluja! Je zou wel gek zijn
om je dit tovermiddel te

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
ontzeggen. Toch zijn er
van die gekken volgens de
overheid nog veel te veel.
‘De moderne mens
beweegt te weinig’, zegt
een rapport van TNO. Dat
is ongezond, dat weten
we allemaal. Weinigen
zullen de stelling betwisten
dat bewegen gezond is.
Maar ga je op zoek naar
bewijzen voor die stelling,
dan blijkt ze op drijfzand
gebouwd. Het te bewijzene

is uitgangspunt geworden,
een artikel des geloofs.
De hoogste tijd voor een
ketters geluid. Zo vaag als
de bewijzen voor het voordeel zijn, zo duidelijk zijn
de nadelen van de sport.
Je moet een flink vuiltje in
je ogen hebben om een
activiteit waarbij zoveel
blessures vallen gezond
te noemen.

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
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Jeugdcompetitie

De laatste wedstrijd van
het seizoen was meteen
ook de belangrijkste. Bij
winst was Mixed 7 kampioen. Wel was er al eens
van deze tegenstander
verloren...

Mixed 4 grijpt net naast de titel

Mixed 7 kampioen G-klasse.
Mixed 7 moest lang wachten, pas bij de allerlaatste
competitiewedstrijd
van
het seizoen zou de beslissing vallen. Dat gebeurde
op 17 mei. Eerst nog even
tegen Con Brio, maar dat
werd, zoals verwacht een
simpele 8-0 overwinning,
waarbij bij geen enkele
partij de winst in gevaar is
geweest. Dan de nummer
1 van de ranglijst: BCAB

1 tegen de nummer 2 en
dat was Mixed 7. De eerste
keer werd er nog verloren,
eigenlijk iets onnodig, maar
toch. Nu moest er gewonnen worden.
Het eerste gemengddubbel ging nog naar BCAB,
maar vervolgens wonnen
Iris van Leuken en Willem
Aarts met 30-13 hun gemengddubbel. De tweeling
van Duijnhoven kregen wat

Teambegeleider Frank
van Riet kan trots zijn op
zijn team, want concurrent BCAB werd met 6-2
verslagen en de titel was
binnen.
Het team bestaat uit
Lydian en Inge v Duijnhoven, Iris van Leuken,
Joris Maas, Max v Riet en
Willem Aarts.

meer tegenstand en met
30-26 zorgden zij voor hun
aandeel in de winst. Willem Aarts en Max van Riet
hadden intussen hun herendubbel gewonnen.
Nog twee singles winnen
en de titel was binnen. Dat
gebeurde ook, want Iris van
Wel heel veel “Mixed”
op de tribune tijdens de
huldigingen van de kampioenen
Leuken, Inge van Duijnhoven en Max van Riet wonnen met overtuiging en dat
bracht de eindstand op 6-2,
de winst was binnen Mixed
7 was kampioen.
Kampioen Mixed 3 speelde
haar laatste wedstrijd tegen de voormalige concurrent Helden 1 en zoals een
kampioen betaamd, Mixed
7 won met 5-3. Drie keer
werd een dubbel gewonnen en bij de singles werden de punten verdeeld.
Mixed 1 sloot het seizoen
af met een 4-4 tegen BBC
1, dat Mixed 1 zien we niet
meer terug bij de jeugd,
maar speelt in het nieuwe
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seizoen seniorencompetitie.
Mixed 2, waar Teun van
Hout en Bas v Vijfeijken
hun laatste wedstrijd speelden, want zij stoppen met
badminton, won de laatste
wedstrijd van het seizoen
met 7-1. Het onderaanstaande Phoenix 2 bood
weinig tegenstand. Het had
nog erger kunnen worden,
maar een zieke Karlijn Lahaije liet haar single voor
wat het was.
Mixed 8, evenals kampioen Mixed 7 spelend in de
F-klasse, sloot het seizoen
in steil af. Someren 1 werd
met 6-2 verslagen en tegen
plaatsgenoot Ganzeveer 2
MINIMIKS juni 2009

werd een gelijkspel overeen gekomen. Voor de
standenlijst maakte het
weinig uit, Mixed 8 blijft op
de vijfde plaats staan.
Ze eindigden na de gewone competitie met
evenveel punten en evenveel gewonnen sets op
de - gedeelde - eerste
plaats van de ranglijst in
de D-klasse. Tegen elkaar speelden ze gelijk.
We hebben het over Con
Brio 3 en Mixed 4.
De competitieleiding besloot dat er een beslissingswedstrijd gespeeld
moest worden, want er
waren geen verschillen
in sterkte tussen de beide
teams te ontdekken.
Dat gebeurde op de dag
van de huldiging van de

kampioenen, op zondag
7 juni.
Zoals verwacht was er erg
veel publiek die ook kwamen kijken naar de verrichtingen van de kampioenen, maar steeds meer
kreeg men aandacht voor
die ene wedstrijd tussen
Mixed 4 en Con Brio 3. Het
werd ook wel erg spannend.
Als bij de gemengddubbels werden de punten
verdeeld, dank zij de nipte
overwinning van Evi van
Rixtel en Fabian Briels, het
werd 30-26. Fabian Briels
en Jeroen Staal wonnen
met 30-23 het herendubbel, maar Evi van Rixtel en
Lieke Verschuren moesten
het onderspit delven tegen

Ook zij ( Mixed 3) waren al kampioen en mochten hun
medaille en de beker ophalen. Het volgend jaar is dit
team Mixed 1 en spelen zij in de A-klasse.
de toch wel sterke dames
van Con Brio.
Na de dubbels dus weer
een gelijke stand. De single zouden de beslissing

kunnen brengen. Helaas,
net iets te veel fouten van
Fabian en de eerste herensingle was voor Con Brio.
Ook Lieke kwam tekort.
Maar Jeroen liet zien hoe
het ook kan en hij won zijn
single met 30-15.
Alle druk kwam dus op de
laatste single en die zou
gespeeld worden door Inge
van Lieshout. Ondanks
haar formidabele inzet en
onder niet bepaald alle
daagse omstandigheden
ging de partij uiteindelijk
naar Con Brio, dat daarmee het kampioenschap
binnen haalde.
De eerste kampioenen
van dit seizoen, ook hun
laatste wedstrijden hebben
ze gewonnen. Het verhaal
van Mixed 10 is te lezen
op pag. 37.
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Mixed 1- A
Anniek van Leuken 1
Tamara Kluytmans 2
Maijke Breijnaerts 3
Koen Breijnaerts 1
Gijs van Berlo
2
Fabian Briels
3

Ad Breijnaerts
06-07-94
25-02-93
02-05-92
03-08-94
22-07-93
25-12-92

Mixed 2-C
Inge van Lieshout
Lieke Verschuren
Evi van Rixtel
Max van Riet
Jeroen Lutterman

Roger v Lieshout
Frank van Riet
23-02-95
25-02-94
03-05-95
24-11-95
27-09-95

Mixed 3-D
Kim Steegs
Veerle van Schaik
Iris van Leuken
Gijs Spierings
Willem Aarts

Peter van Leuken
10-02-95
04-07-94
25-05-96
23-08-94
25-06-95

Mixed 4 -E
Janneke Iven
Emma Smits
Savanna van Hees
Jodi van Kraaij
Lisa van Vijfeijken
Gonnie van Kessel

Jan van Hees
14-03-94
19-05-94
05-03-96
01-09-93
17-01-94
04-12-92

Anke v d Bogaard
Lieke Fransen
Sanne van Lieshout
Michaël Hollanders
Jurriën Hendriks

Mixed 5 -E
Amber van Osch
Inge vDuijnhoven
Lydian v Duijnhoven
Joris Maas
Diek Maas

Maarten Maas
22-06-95
10-02-95
10-02-95
21-11-94
26-05-96

Anne Slaets
Lieke Scheepers
Anne van de Laar
Jadzia Spaan
Rick van den Elzen
Calvin Bots

Mixed 6 -F
Kristie van Osch
Ilona Snijders
Pleun Lahaije
Bas Fransen
Bas van Lieshout

Marcel Lahaye
30-03-95
07-02-96
31-01-96
07-12-96
01-03-97
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Mixed 7 - G Emmie Raaijmakers
Emma Iven
04-06-96
Tessa Spierings
24-09-96
Merle Briels
14-09-96
Stan van Rixtel
03-04-98
Daan Steegs
05-04-98
Mixed 8 -H
Kristel Snijders
Marieke Lutterman
Anke van Dijk
Jop Smits
Nol Spierings

Tonny Snijders
06-11-98
04-01-98
06-03-98
08-02-97
29-07-98

Mixed 9 I-klasse
Belana Spaan
Iris vd Boogaard
Jessy Leenders
Sjoerd van Erp
Justin Zwolle

Marjan Spaan
30-09-97
11-12-97
25-11-95
20-10-97
17-12-97

Mixed 10 P-kl,

Ruud Fransen
Roger v Lieshout
29-12-99
06-08-99
12-10-99
14-10-00
08-05-00

Mixed 11 P-kl
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René Schepers
Monika Slaets
27-09-00
22-09-00
26-09-00
06-12-00
01-05-00
02-04-01

Hulde, huldiging, gehuldigd
Maar dan in een andere volgorde.
Op 7 juni jl. heeft Mixed
10, samen met Mixed 3
en 7, als kampioenen de
huldigingwedstrijden gespeeld. Dit houdt in dat het
kampioensteam tegen een
selectie van spelers van
de tegenstanders speelt.
Gewoon voor de lol, voor
de eer. Mijn team was helaas niet compleet. Tessa
had andere verplichtingen.
Onze tegenstanders denk
ik ook, want zoals het het
hele seizoen al gaat kwamen alleen Solmaria en
Philemon (BCAB) opdagen. Lies en Lou (Brabantia) waren het vast vergeten en de twee spelers van
de Raaymeppers ... ach ja
... die waren er weer eens
niet.

tegen twee. Hoe los je dat
op?
De eerste mix was geen
probleem.
Richard
en
Merle speelden tegen ...
Philemon en Solmaria. Een
leuke partij die in twee sets
(vandaag werd er om twee
gewonnen sets gespeeld)
redelijk makkelijk gewon-

ijsjes :) ) zijn we naar de
kantine getogen om gehuldigd te worden. Onder
luid applaus namen we de
beker en medailles in ontvangst. Als vanouds straalden we (ze) weer voor de
foto.
We hebben ‘m... de beker!!

door Aukje Staal

nen werd door Mixed. Ten
tijde van de eerste mix ben
ik gaan nadenken hoe ik

Jeroen Staal, toen hij in
september 2002 bij BC
Mixed met badminton
begon...
Hij gaat (met zijn broer Richard) zijn geluk beproeven bij BC Geldrop.

Daar zaten we dan. Vier
het allemaal kon oplossen.
Ik besloot maar eens te
gaan winkelen bij naastgelegen banen. Zo gebeurde
het dat we geen tweede
mix maar wel een damesdubbel konden spelen.
Anne van Leuken (Con
Brio G-klasse) speelde
mee en wat volgde was
een leuke damesdubbel
waarbij de dames moe
maar voldaan van de baan
kwamen.
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Voor ons drieën (Jeroen,
Richard en ikzelf) betekent
deze huldiging een mooie
afsluiting van onze tijd bij
Mixed. De heren spelen
komend jaar voor Geldrop
(NBB) en ikzelf speel al bij
Fair Play. Voor Jeroen he-

Hulde aan de jeugdafdeling
is hier zeker op zijn plaats.
Alle belangeloze inzet van
het team, de begeleiding,
het jeugdkamp ..... en Toon
(Jeroen zou je graag mee
willen nemen) ... . Al die
jaren dat mensen voor ons
klaargestaan hebben. Als
jeugdcommissielid weet ik
hoeveel tijd jullie aan de
jeugd besteden.

Voor de herendubbel ben
ik nog een baan verder
wezen shoppen (Mixed
7 F-klasse). Joris Maas
(bedankt Joris !!) speelde
samen met Philemon tegen Bas en Richard. Het
zou een driesetter worden
waarbij de heren weinig
aan elkaar toegaven. Een
genot om te zien.
De singles werden door
Solmaria en Philemon zelf
gespeeld en zo hebben we
de ochtend toch op een
leuke en sportieve manier
kunnen invullen.
Met een welverdiend zakje
chips van de teamleidster
(dit jaar kwamen er geen
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laas deze dag geen kampioensbeker (hij verloor nipt
tegen Con Brio 3), maar als
clubkampioen van zowel
Mixed als Geldrop (u19)
mag hij terugkijken op een
fantastisch seizoen.
Richard is naast competitiekampioen (Mixed 10)
ook clubkampioen bij Geldrop (u13) en aangenomen
bij de Brabantse Jeugdselectie (NBBJ). Ook hij heeft
dus een topjaar achter de
rug. Voor Mixed betekent
dit dat ze de twee heren
kwijt raken omdat het geheel (én Geldrop én Mixed)
niet te combineren is.

Inge, Géri, Ruud(je), Marieke, Wendy, Dick, Mark,
Stan, Yvonne, Theo, Ellen, Toon, Claudia, Maridi,
Mascha, Erik, Annie, Jan
en alle anderen die we vergeten zijn:
DANK JULLIE WEL VOOR
AL DIE JAREN BADMINTONPLEZIER
Aukje Staal
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Top-tien beste competitiespelers en –speelsters seizoen 2008-2009
Jongens

Gem.dubb.
S W %

Max v Riet

8

8

100

10

10

100

10 10

100

Willem Aarts

10 10

100

13

13

100

5

80,0 28 27 96,4

Richard Staal

14 14

100

14

13

92,9

14 13 92,9 42 40 95,2

Jeroen Staal

12 10 83,3 12

11

91,67 12 12

Bas v Lieshout

14 12 85,7 14

13

92,9

14 13 92,9 42 38 90,5

Jaimy Stofberg

7

6

85,7 10

9

90,

8

Gijs Spierings

5

3

60,0 14

11

78,6

13 13

Fabian Briels

12 10 83,3 12

11

91,60 12

9

75,0 36 30 83,3

Tim Lahaije

9

9

81,81

7

87,5 28 23 82,1

Koen Breijnaerts

15 12 80,0 15

7

77,7

Da/he-dubb
S W %

11

S

8

Enkelsp.
W %
4

7

100

S

totaal
W %

28 28

100

36 33 91,7

87,5 25 22 88,0
100

32 27 84,4

14 93,33 15 10 66,7 45 36 80,0

Meisjes
Inge v Duijnhoven

7

7

100

5

4

80,0

10 10

100

22 21 95,5

Iris v Leuken

12

12

100

9

8

88,9

10

9

90,0

31 29 93,5

Emma Iven

10

10

100

4

3

75,0

10

9

90,0

24 22 91,7

Inge v Lieshout

9

7

77,8

4

4

100

11 10

90,9

24 21

Merle Briels

8

8

100

13 11

84,6

9

7

77,8

30 26 86,7

Tessa Spierings

10

8

80,0 11 10

90,9

9

8

88,9

30 26 86,7

Amber v Osch

14

12

85,7 14 11

78,6

14 13

92,9

42 36 85,7

Kim Steegs

11

9

81,8 12 10

83,3

3

3

100

26 22 84,6

Anniek v Leuken

11

10

90,9

4

66,7

13 11

84,6

30 25 83,3

Kristel Snijders

10

8

80,0 10 10

100

10

60,0

30 24 80,0

6

Max van Riet,
beste competitiespeler van het seizoen
2008 - 2009.
Willem Aarts staat
op de tweede plaats
en derde is Richard
Staal.

6

87,5

Inge v Duijnhoven,
beste competitie
speelster van het
seizoen 2008 - 2009.
Iris van Leuken en
Emma Iven zijn de
nummers 2 en 3.
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Eindstand jeugdcompetitie seizoen 2008 - 2009
A-klasse
Phoenix 1
Mixed 1
BBC 1
Gemert 1
BCV ‘73 1

s
8
8
8
8
8

w
8
5
4
1
0

g
0
1
1
1
1

v p
0 16
2 11
3 9
6 3
7 1

+
53
38
35
18
16

11
26
29
46
48

B-klasse
Raaijmepp.1
Con Brio 2
Con Brio 1
Mixed 2
Phoenix 2

s
8
8
7
8
7

w
7
6
3
2
0

g
1
1
0
0
0

v p
0 15
1 13
4 6
6 4
7 0

Vervolg F-kl
Gemert 2
Ganzeveer 2
Con Brio 6
Mixed 8
Con Brio 7
Someren 1

14
14
14
14
14
14

8
5
6
5
1
0

1
4
1
1
1
2

5
5
7
8
12
12

17
14
13
11
3
2

69
55
51
51
18
15

43
57
61
61
94
97

49
45
26
25
7

15
19
30
39
49

C-klasse
Mixed 3
Helden 1
Brabantia 1
Ganzeveer 1
BSC 1
Boemerang 1

s w g v p
15 11 3 1 25
15 8 4 3 20
15 5 8 2 18
15 5 5 5 15
15 4 4 7 12
15 0 0 15 0

89
74
69
61
53
14

31
46
51
59
67
106

G-klasse
Con Brio 8
Bakel 1
SRH 2
Mixed 9
Helden 3
Dommelen 1
Gemert 3
Someren 2

s
14
14
14
14
14
14
14
14

w
12
10
8
8
6
5
2
0

g
1
3
2
1
2
1
0
0

v
1
1
4
5
6
8
12
14

p
25
23
18
17
14
11
4
0

91
79
68
75
60
52
16
7

21
33
44
37
52
60
96
105

D-klasse
Mixed 4
Con Brio 3
BSC 2
BCV ‘73 2
Helden 2
Brabantia 2
BSC 3

s w g v p
12 10 2 0 22
12 10 2 0 22
12 7 0 5 14
12 6 1 5 13
12 3 1 8 7
12 2 1 9 5
12 0 1 11 1

80
80
54
49
32
29
12

16
16
42
47
64
67
84

H-klasse
Mixed 10
Raaijmepp. 2
BCAB 2
Brabantia 3
Con Brio 9
BCV ‘73 3
Ganzeveer 3
Phoenix 5

s
14
14
14
14
14
14
14
14

w
13
11
9
6
4
4
4
0

g
0
0
1
3
3
2
1
0

v
1
3
4
5
7
8
9
14

p
26
22
19
15
11
10
9
0

101
81
71
56
47
40
39
13

11
31
41
56
65
72
73
99

E-klasse
Phoenix 3
Mixed 5
SRH 1
Mixed 6
Con Brio 5
Mierlo 1
Con Brio 4
Phoenix 4

s w g v p
14 12 1 1 25
14 12 0 2 24
14 11 1 2 23
14 6 2 6 14
14 6 2 6 14
14 3 1 10 7
14 2 1 11 5
14 0 0 14 0

96
89
84
52
52
37
30
8

16
23
28
60
60
75
82
104

I-klasse
Brabantia 4
Mixed 11
Mierlo 2
MPC 1
Con Brio 10
Ganzeveer 4
Mixed 12

s
12
12
12
12
12
12
12

w
9
7
6
5
3
2
1

g
3
5
4
2
2
1
1

v
0
0
2
5
7
9
10

p
21
19
16
12
8
5
3

70
66
56
46
38
27
33

26
30
40
50
58
69
63

F-klasse
Mixed 7
BCAB 1

s w g v p
14 13 0 1 26
14 13 0 1 26

98 14
91 21

P-klasse
BCAB 3
Phoenix 6
Mierlo 3
Mixed 13
Mierlo 4

s
16
16
16
16
16

w
16
12
5
5
0

g
0
0
2
2
0

v
0
4
9
9
16

p
32
24
12
12
0

112 16
97 31
54 74
52 76
5 123

s = aantal gespeelde wedstrijden
w = aantal gewonnen wedstrijden
g=aantal gelijkgesp. wedstrijden
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v = aantal verloren wedstrijden - = aantal verloren sets.
p = aantal behaalde punten
+ = aantal gewonnen sets
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De achtste sudoku.
De bedoeling is dat in elk vakje de
cijfers 1 t/m 9 worden geplaatst,
zodanig dat elke horizontale en
vertikale rij ook de cijfers 1 t/m 9
bevat. Ook moeten in elk dik omlijnt vakje ook de cijfers 1 t/m 9
staan. De oplossing plaatsen we
in de volgende Minimiks.
Veel succes.

DOOLHOF

Voor alle jeugdleden (en hun ouders)
Wat hebben we
dit seizoen nog te
goed?
Natuurlijk de Mixed jeugddag (gestrikt!) op zaterdag
11 juli. Je hebt je toch wel
opgegeven voor deelname.
Het wordt een fantastische
dag voor alle jeugdleden.
De avond daarvoor, op
vrijdag 10 juli, staat de
vriendjesavond op het programma, de kans om je
vriendje te laten zien hoe
goed jij bent in badminton,
maar ook hoe leuk badminton wel is en misschien wil
je vriendje ook wel bij badminton.
(Geef zijn of haar naam
maar op bij Geri of Inge.)
Ook op die avond, de prijsuitreiking van de beste
competitiespelers,
Inge
van Duijnhoven en Max
van Riet zijn de uiteindelijke winnaars. Bij de jongens heeft Max het hele

seizoen bovenaan gestaan,
bij de meisjes was het echt
spannend, want Inge stond
vorige maand nog op de
tweede plaats.
De laatste trainingsavond
is op vrijdag 24 juli. Zoals
te verwachten is weer het
apenspel voor de kinderen
van het eerste uur en op de
afscheidsavond van een
deel van de oudere jeugd
zal er ongetwijfeld wel iets
georganiseerd
worden.
Een aantal jeugdleden
gaan naar de senioren en
weer anderen stoppen met
badminton, ook al omdat
ze gaan studeren in een
andere plaats en dus veel
minder thuis zijn. Ook zijn
er leden die op vrijdagavond een baantje hebben
en daardoor stoppen met
badminton.

afloop van de training en
dan begint de vakantie.
We verwachten iedereen
weer terug op vrijdag 11
september, dan beginnen
we weer met een nieuw
seizoen.

Voor degenen die op de
laatste avond aanwezig
zijn, natuurlijk een ijsje na

De redactie en de jeugdcommissie wenst iedereen
een heel fijne vakantie.

Voor iedereen die in de vakantieperiode jarig is!!!!
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Max van Riet, de enige
competitiespeler van BC
Mixed die een score van
100% heeft gehaald.

Even lachen
De meester geeft les over
het menselijk lichaam. Hij
vertelt: “Als ik buk, stroomt
er bloed naar mijn hoofd.
Waarom niet naar mijn
voeten, terwijl die toch altijd beneden zijn?” Jantje
weet het: “Uw voeten zijn
niet hol, meester.”
Jantje moest huiswerk maken in het weekend maar
heeft het niet gedaan.
Meester is boos en buldert:
“Jan, waarom heb jij je
huiswerk niet gemaakt?!”
“Sorry meester, maar ik
moest naar twee bruiloften”, zegt Jantje. De meester vraagt: “Dat is toevallig,
zeg! Wie gingen er dan
allemaal trouwen?” Jantje
antwoordt: “Mijn tante en
mijn oom, meester!”

Cityhal tribune tijdens huldiging van de jeugdkampioenen ( 2000)

Iedereen gaat toch mee!!!

da
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3

7
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2
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5

2

7

3

8

2

7

5 6
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3

1
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4
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8

4 1
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9

7 3
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1
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8

2

6

3

1 8

2

5

9

4

7

8

5

2 7

9

4

6

1
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De juffrouw van Jantje geeft
uitleg over verleden tijd en
tegenwoordige tijd. “Als ik
zeg dat ik mooi was, dan
is het verleden tijd. Jantje,
wat is het dan als ik zeg dat
ik mooi ben?” Jantje: “Een
regelrechte leugen, juf!”

Oplossing sudoku uit de
vorige Minimiks.
Oplossing rebus:
Gefeliciteerd met je verjaardag

zaterdag
11 juli
vanaf 14.30
uur
MINIMIKS juni 2009

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

Nieuwe “Mixed”shirts,
voor jeugd en senioren,
€ 10,-- per stuk,
bij Inge van Griensven,
op de vrijdagavond!

‘Wat is de zwaarste werk-
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dag van een leraar?’
‘Maandag, want dan moet
hij twee kalenderblaadjes
tegelijk afscheuren!’
De leraar vraagt: ‘Geef
me eens een voorbeeld
van verdediging uit noodweer?’ ‘Wanneer ik gedwongen ben mijn rapport
zelf te ondertekenen!’ antwoordt prompt een leerling.
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
vishandelaars ruzie hadden...’
Tijdens een proefwerk
betrapt de leraar piet herhaaldelijk 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!’
‘Weet jij hoe een struisvogel geboren wordt?’ ‘Die
komt uit een ei.’ ‘En weet
je hoe een zebra geboren
wordt?’ “Euh...’ ‘Streepje
voor streepje!’
Als huiswerk krijgt de klas
de volgende rekenopgave: ‘Een wandelaar loopt
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5 km per uur. Hoe lang
doet hij over 12,5 km?’
De volgende dag haalt de
meester de schriften op.
Wim heeft zijn huiswerk
niet gemaakt en de meester vraagt waarom. Het
antwoord luidt:
‘Mijn vader is nog onderweg, meester!’
‘Zo, Bertje, jij wilt zeker
ook oogarts worden, net
als je vader?’ ‘Nee, meneer, ik wil tandarts worden.’ ‘Tandarts? Waarom?
Vind je oogarts geen mooi
beroep?’ ‘Dat wel, meneer,
maar een mens heeft maar
2 ogen en wel 32 tanden.’
‘Wat krijg je als je lord omdraait?’
‘Drol.’
‘Wat krijg je als je drol omdraait?’
‘Lord.’‘Mis, vieze handen!’
‘Mams, wanneer ben ik
geboren?’ ‘Op 12 maart,
liefje.’ ‘Hé, dat is op mijn
verjaardag!’
Op de afdeling Eerste hulp
wordt een zwaar gewonde
man binnen gebracht.
“Naam”, informeert de verpleegster. “Jan Jansen”
antwoord de man. De zuster “Getrouwd?” Waarop
de man antwoord “Nee,
een ongeluk met de motor.”

