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Voorz. Ruud Fransen
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Ton Slaets
Tel.: 06-52607617.
Comp. Leider Jeugd:
Toon Boetzkes
Tel.: 0492 462608
Jeugdafdeling:
Geri Marinussen,
Tel.: 0492 - 465409 en
Inge van Griensven,
Tel.: 06 - 18279349
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Website BC Mixed:
www.bcmixed.nl

Nieuwe leden:

Tamara Cornelissen-Vogels
Maria Kuypers
Charlie Kuypers
René Buijssen

Clubblad voor leden van BC Mixed

Leden die zijn gestopt:

Jaargang 29, nummer 4, mei 2009

Verschijnt maandelijks, behalve in de vakantie.
Oplage: 135 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

Badmintonclub Mixed, opgericht 11 januari 1961
Aangesloten bij de Helmondse Badminton Bond
Ingeschreven bij de K.v.K. nr.: 40239324
Betalingen: Rabobank: 10 14 25 597
Speelavond: vrijdag 18.30 - 23.00 uur in sporthal d’n
Ekker, Wijnkelderweg 3 te Beek en Donk
Telefoon sportkantine: 0492 - 466263
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Aan dit nummer werkten mee:
Rien van Kessel, Jan Driessens, Ruud Fransen, Ton Slaets,
Inge van Griensven, Mascha Hoeks, Jowan Iven, Angela van
Gelder, Ruud Rooijakkers, Thea Kluytmans, Theo de Jong
e.a.

1-mei

Rick v d Elzen

19-mei

Emma Smits

2-mei

Maike Breijnaerts

25-mei

Iris van Leuken

3-mei

Peter van Kasteren

26-mei

Diek Maas

3-mei

Saskia v d Dungen

1-jun

Arne v d Wijdeven

3-mei

Evi van Rixtel

4-jun

Emma Iven

6 mei

Charlie Kuijpers

5-jun

Anita de Jong

7-mei

Jan Driessens

6-jun

Sherelynn Reijnen

8-mei

Leslie Heerdink

7-jun

Wim v d Wildenberg

8-mei

Jurriën Hendrikx

11-jun

Ans van Vijfeijken

11-mei

Marian Spaan

11-jun

Dianne v Deursen

14-mei

Henny Spaan

19-mei

Riky van Maaren

r te proficiat!
Allemaal van ha

Agenda, mei, juni. . .
Zondag 7 juni: Huldiging kampioenenen en bekerfinales
Zaterdag 11 juli: Mixed jeugddag
Vrijdag 24 juli: laatste trainingsavond
Voor de complete clubkalender: zie de website (onder de knop “nieuws - kalender”)

Foto voorpagina:
Mixed 3 kampioen C-klasse.
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Woord van de voorzitter...

Bestuursmededelingen

Zoals jullie wellicht weten is dit de laatste maand dat onze huidige
trainer Erik voor de groep staat. Hierbij wil ik Erik heel hartelijk danken
voor zijn inzet en kostbare tijd die hij aan onze en zijn eigen club heeft
gegeven.
Gelukkig hebben we inmiddels een heel goede trainer gevonden voor
het nieuwe seizoen.
Opnieuw een zeer goede bekende van Bc Mixed,Het bestuur en de
competitiecommissie hebben er het volste vertrouwen in dat deze
samenwerking een groot succes gaat worden.
Van groot belang is natuurlijk wel de inzet en aanwezigheid van alle
deelnemers aan de competitie tijdens de trainingen. Ik wil nogmaals
benadrukken dat het niet meer dan normaal is dat je traint als je je
hebt opgegeven voor de competitie.
Mocht je onverhoopt een keertje niet aanwezig kunnen zijn, geef dit
dan tijdig door!

Notulen bestuursvergadering B.C. Mixed d.d. 15 april 2009
Aanwezig: Mascha Hoeks, penningmeester
Theo de Jong: secretaris
Anja Beekmans, bestuurslid
Ton Slaets, bestuurslid
Afwezig met kennisgeving:;
Ruud Fransen
1. Opening
Ton Slaets opent de
vergadering omdat Ruud
Fransen zich heeft afgemeld ivm ziekte.
2. Ingekomen stukken
Bericht ontvangen van de
Gemeente Laarbeek over
onze aanvraag van de
afrekening van de subsidie
over 2008.

Verder wil ik jullie vast enkele belangrijke data doorgeven.
De afsluitende dag van de HBB, met de finales van de bekercompetitie en huldiging van de kampioenen is dit jaar op zondag 7 juni. Op
deze dag is ook de kampioenswedstrijd van Mixed 4 bij de jeugd. Dus
heb je tijd, kom dan naar de Cityhal (vanaf 09.30 uur).
Op 18 juli organiseert de BAC weer de bbq. Ook nu zijn we weer
welkom op de fantastische lokatie bij de fam. van de Vegt. Dit wordt
gegarandeerd weer erg gezellig!
24 juli is de laatste avond van het seizoen.
De clubkampioenschappen en de feestavond staan gepland op 13 en
14 november.

3. Commissies
JC: De jeugddag is
gepland op zaterdag 11
Juli a.s. Er zal op vrijdag
######

10 Juli een vriendjes en
vriendinnendag gehouden
worden.
BAC: Op 18 Juli zal er
weer een BBQ gehouden
worden bij de fam. v.d.
Vegt. De laatste speelavond zal zijn op 24 Juli.

BADMINTONCLUB

BEEK EN DONK

blijven staan.
Secretaris BC Mixed
Theo de Jong.

Website:Er moet op
toegezien worden dat de
website regelmatig vernieuwd wordt, er zijn soms
items die te lang op de site

Aanbieding sportcentrum Laarbeek

######

Wij hebben de volgende aanbieding ontvangen van sportcentrum laarbeek:

Betreffende de nieuwbouw van de sporthal valt er helaas nog niets
nieuws te melden.

Ze bieden een zomertrainingenkaart die normaal € 90 kost nu met 10% korting
wanneer wij als vereniging meer dan 10 kaarten afnemen.

Groetjes,
Ruud Fransen
voorzitter

Met de zomertrainingenkaart kun je 20 keer gaan trainen in de periode juni, juli en
augustus 2009. Er zijn geen verdere kosten aan verbonden.
Heb je hierin interesse en wil je fit aan het nieuwe seizoen beginnen, geef je dan
op bij een van de bestuursleden. Bij voldoende interesse (min. 10 personen), zullen wij de rest regelen.
Het bestuur
MINIMIKS mei 2009
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Maand:

Teams:

Tijd:

Mei

Mixed 1, 2 en 3

20.45 – 21.30

Mixed 4, 5 en 6

21.30 – 22.15

Mixed 7, 8 en 9

22.15 – 23.00

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

: vanaf ca. 18.30 uur

De Kaderavond

De laatste vrijdag van de
maand is het in principe vrij
spelen, maar het schema kan
worden aangepast in verband
met vakanties en in overleg
met de trainer.

In het kader van de vrijwilligers van mixed, werd ook
dit jaar door het kader, met
risico op een kater, de kaderavond georganiseerd.
In de sfeervolle ambiance
van de kantine van de rollerhal, werd er afgetrapt
met koffie, thee en cake.
Iedereen was in opperbes-

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

AGENDA

Kosten: 15,= euro per persoon,
te betalen bij opgave.

Zondag 17 mei:
Laatste competitiedag jeugd

opgave: bij de B.A.C.

Zondag 7 juni
Huldiging kampioenen
Kampioenswedstrijd Mixed 4
Finale bekercompetitie

dat Beek en
Donk ons te
bieden heeft en
ondanks
de
adembenemende
omgeving
werd er door
vrijwel
alle
teams druk mobiel gebeld en

Vrijdag 10 juli
Vriendjesavond jeugd
Zaterdag 11 juli
Mixed Jeugddag
Zondag 14 juli
Brabandse team kampioensch.

te stemming en nadat Ton
de avond officieel geopend
had, kon het feest pas echt
van start. Natuurlijk had
het kader in het kader van
de kaderavond een leuke
activiteit bedacht. Binnen
het kader van onze mogelijkheden was er een
speurtocht met vragen uitgezet. De tocht leidde ons
langs al het wonderschone

Zaterdag 18 juli
B.B.Q 2009 bij fam v d Vegt
Vrijdag 24 juli
Laatste speelavond
Vrijdag 4 september
Opening seizoen 2009 - 2010
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Tekst: Ruud Rooijakkers
Foto’s: Masch Hoeks

Kaderavond 2009
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geïnternet om de vragenlijsten naar behoren in te
vullen. Bij het huis van
onze tijdelijk minder valide
voorzitter werd iedereen
voorzien van een natje en
een droogje, waarna de
speurtocht weer hervat
kon worden in de richting
van ons feestpaleis in de

rollerhal. Daar aangekomen, werden alle teams
hartelijk welkom geheten
door heel veel eten en nog
meer bier en wijn. De beruchte kateravond was nu
klaarblijkelijk pas echt begonnen. Na de uitslag van
de speurtocht en de bekroning van Wendy tot vrijwilligster van het jaar,
werd er nog tot in de kleine
uurtjes doorgefeest. Deze
kaderavond,
georganiseerd door het kater in het
kater van de vrijwilligers
van mixed, was zeer geslaagd en zoals waarschijnlijk velen met mij,
werd ook ik de volgende
ochtend wakker met een
flinke kader. HUH?
Ruud Rooijakkers

Lichamelijke oefeningen
12

De gedachte dat een gezonde geest alleen maar
in een gezond lichaam
zou willen wonen, wordt
toegeschreven aan de
Romeinse dichter Junenalis (ca. 60 – 140 n.Chr.).
Maar zo heeft hij het nooit
bedoeld. Het was geen
vermaking maar een verzuchting. Hij stak de draak
met mensen die zichzelf of
een ander een lang leven
toewensen. Zo leuk is het
niet om een grijsaard 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

zijn: …………………laat
het maar aan de goden
over om af te wegen wat
jou toekomt en goed voor
jou leven is. En wil je toch
nog iets verlangen, vraag
dan om een gezond verstand in een gezond lichaam. Juvenalis vond
helemaal niet dat een gezonde geest alleen in een
gezond lichaam wil wonen,
anders hoefde hij zijn goden niet om beide te vragen. Omdat er beneden

Bekercompetitie iets aangepast.
Op de afgelopen VCL vergadering kwam ook de
bekercompetitie ter sprake.
Er wordt al lang gezocht
naar manieren om de
bekercompetitie aantrekkelijker te maken, zodat er
meer teams gaan meedoen. Met name in de Dklasse is de belangstelling
in de loop der jaren
steeds minder geworden.
Uit een onderzoek, gedaan door de BCS bleek
dat de meeste verenigingen het huidige systeem

willen handhaven met
slechts één wijziging, spelen met twee dames en
twee heren ( was voorheen
met twee dames endrie
heren) .
Verder blijft het systeem
gehandhaafd, dus zeven
partijen, waaronder drie
keer een gemengddubbel.
Er wordt gespeeld tot 21
punten, maar nog steeds
zonder verlenging.
Of deze aanpassing zijn
vruchten afwerpt zullen we
af moeten wachten, in elk
geval heeft men bij BC
MINIMIKS mei 2009

Mixed ook een aanpassing doorgevoerd, men
heeft zich voor deelname
aan de bekercompetitie op
kunnen geven, op het
formulier waar mee ook
de competitiespelers zich
hebben gemeld.
Dat wil niet zeggen dat,
als je je niet hebt opgegeven, geen bekercompetitie
mag spelen, alleen degenen die zich hebben opgegeven worden als eerste
gevraagd.
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iets stuk is, hoeft er boven
nog niets aan je te mankeren. Het gaat om de
computer, niet om het
tafeltje waar hij op staat.
Te zeggen dat een gezonde geest alleen in een
gezond lichaam huis, is je
reinste discriminatie.

Het BCAB seninorentoernooi
Na het Miecontoernooi
had het hele gezelschap
van BC Mixed ingeschreven op het BCAB toernooi,
weer een toernooi dat
gespeeld werd volgens
het Zwitsers systeem.
Het mooie daarvan is, er
ontstaat een hele ranglijst
en niet alleen de plaatsen
1, 2 en 3.
Vooral het herendubbel
C werd een BC Mixed
aangelegenheid, p[ de andere onderdelen had men
misschien wel iets minder
succes, maar, gezien de
foto’s, zeker niet minder
plezier.

Henk van Hoof

Zo’n twintig jaar geleden nam hij de Kegelaar over en als er badminton gespeeld
werd was Henk er ook. Henk had een
speciale band met badminton en met de
H.B.B.
Als je de jeugd binnen hebt, komen de
ouders vanzelf was een van zijn gezegden, en dat bleek ook wel te kloppen.
Hij was het die bij de huldigingen van de

DDC. 4 Ilse Lahije / Karlijn Lahije
DDC. 6 Angela van Gelder / Aukje Staal
GDC .5 Karlijn Lahije / Jan de Jong
GDC. 6 Angela van Gelder / Jowan Iven
GDC. 13 Ilse Lahije / Gert Lahije
GDC. 17 Marije Daems / Tim Lahije
GDC. 18 Aukje Staal / Jan van Hees

Henk van Hoof overleden
Op zondag 19 april kregen we het bericht
dat Henk van Hoof was overleden.
Alle competitiespelers, jong en oud, kennen Henk van Hoof van de sportkantine
“de Kegelaar” in de Citysporthal. Heel
veel badmintonners hebben wel eens een
praatje met hem gemaakt.

HD C.1 Paul vd Vegt / Jan van Hees
HDC.2 Jan de Jong / Jowan Iven
HDC.3 Peter Bogaarts / Theo de Jong
HDC.9 Gert Lahije / Tim Lahije

jeugdkampioenen, op de tribune ijsjes
uitdeelde aan alle kinderen en dat
waren er heel wat.
Een jaar geleden, na veertig jaar Horeca, stopte Henk met de Kegelaar en
ging met “vervroegd pensioen”.
Helaas heeft dat, voor hem en zijn
familie, maar van korte duur mogen
zijn. Henk werd 59 jaar.
Henk blijft voor ons een persoon om
niet te vergeten.
Wij wensen zijn familie veel sterkte
met dit verlies.

MINIMIKS mei 2009
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Toen onze jeugdbegeleiding zelf nog
“jeugd” was!

Gastenboek

Badmintonclub Mixed

Vier broers uit een
gezin speelden badminton bij BC Mixed,
alleen Mark is daarvan nog actief. Hij
begon met badminton
in 1992 en in 1995 in
de jeugdcompetitie.
Tegenwoordig speelt
hij zijn wedstrijden in
de tweede klasse, in
Mixed 5.
Mark is een van de
jongste jeugdbegeleiders en zorgt ook
voor het spelmateriaal
bij BC Mixed.

Gelezen op het gastenboek:

verzameld door Angela van Gelder.
Uit de oude doos van het
Gastenboek.
(het eerste bericht op het
gastenboek)
Rien: 10 maart 2006
Mixed 11 – BC’85 2
Gisteren 10 maart was het
voor Mixed 11 weer tijd om
de tweede competitiewedstrijd te spelen tegen BC
’85. Met een auto die te
klein was voor alle mensen
die naar de Cityhal moesten en een auto die onder
de motorkap begon te roken, ging het naar de plek
waar het ging gebeuren.
Vanaf het begin was het
niet echt druk in de zaal en
de zaalwachten bleven met
lege banen luren. Vandaar
dat veel teams al om half
11 in de kantine zaten, zo
ook Mixed 11.
Maar daarvoor werden de
wedstrijden gespeeld, deze
keer door Anita, Aukje,
Marlène, Toon B, Jowan en
Herman. De eerste gd met
Toon B en Anita werd meteen een spannende die in
3 sets uitgevochten moest
worden. Helaas kwamen
de punten niet bij ons terecht. Daarentegen was de
gd met Jowan en Marlène

Uit de Mixed archieven

Mark van der Aa

MINIMIKS mei 2009

11

12

sneller achter de rug, deze
werd gewonnen. Aukje en
Anita hadden niet teveel
moeite met hun tegenstanders, deze partij kwam
ruimschoots in net voordeel
van Mixed. Voor Toon B en
Herman was de tegenstand
te groot, dit in tegenstelling
tot de single van Aukje die
glorierijk won. Dat gold niet
voor Jowan die zijn handen
vol had aan een ‘jong menneke’ die volop tegenstand
bood. Maar uiteindelijk zegevierde de ervaren Jowan
toch nog. Zowel de single
van Marlène als die van
Herman werd ruim verloren.
De eindstand; 4 – 4.
In Gemert zouden we zeggen “Ut kos koier”.
De teamreporter,
Rien
(ook toen al goed voor een
kantineverslag)
Rien: 1 april 2006
********************
KANTINEVERSLAG
********************
Oké tijd voor het kantineverslag, met name voor
degene die er niet waren.
En dat waren er nogal wat.
Het was verre van druk in
de zaal. Sterker nog, om
kwartovertien waren de
MINIMIKS mei 2009

netten op 4 banen na opgeruimd omdat er geen
liefhebbers waren om nog
te badmintonnen.
Waar zaten jullie allemaal.
Hoe dan ook in de kantine
was het, in verhouding
met de zaal, wel druk. Anja
deelde de Mixed-shirts uit
die de mensen besteld
hadden. De komende tijd
zullen we dus waarschijnlijk veel van dezelfde shirts
in de zaal zien.
In de kantine was het als
vanouds erg gezellig en
het werd als vanouds erg
snel zeer laat.
Groeten,
Rien
Rien: 13 april 2006
Leuk om te weten.....
Op donderdag 4 mei, om
2 minuten en 3 seconden
over 1 ‘s nachts ishet:
01:02:03 04/05/06
Hoe dan ook, dit komt
nooit meer voor !!!!!! (pas
over duizend jaar weer)
Ton.:
Leuk!!!
Ik heb ook nog even zitten
denken, maar wat ook
leuk is....
Op dinsdag 6 juni om 6
minuten en 6 seconden
over 6 (‘s morgens) is het:
06:06:06 06/06/06

Wat gebeurde er 25 jaar geleden.

Joan Peeters, medewerker bondsbureau NBB

Uit de Minimiks van mei 1984
In de meimaand, op het
einde van het seizoen,
maakte Ad Lavalette zijn
vertrek als trainer bekend.
Hij was als opvolger van
Bob Villanueva zeven jaar
trainer geweest van BC
Mixed en hij had de club
zien groeien van dertig tot
ruim honderd leden.
Ook in mei werden de
kampioenen van de HBB
gehuldigd, toen geen bekerfinale, maar speelde er
nog een selectie uit een
afdeling tegen de kampioen van de afdeling,
dat gebeurde allemaal in
sporthal de Braak.
In zijn opening bedankte
Wim van Hoof alle medewerkers en deelnemers
van de competitie. Er waren ook enkele records
gesneuveld, zo had BC
Gemert liefst zeven kampioenen ( BC Mixed geen
enkele bij de senioren) en
DOT 1 werd voor de tiende
achtereenvolgende keer
H.B.B. kampioen.
Over belangstelling viel
toen niet te klagen, ruim
300 mensen bezochten de
foyer.
Wel een kampioen bij de
jeugd. Mixed 2 uit de Dklasse. Dat team bestond
uit: Andy v d Bogaard, Mai-

kel Iven,Robert de Jong, Bianca Vorstenbosch, Sandra
Driessens en Vivian Rebel.
De gastschrijfster van de
maand was Geri v d Weyer en zij liet zich inspireren door Toon Hermans.
Het werd een leuk verhaal
over het verschil tussen
“dorpse”en “stadse” kinderen.

De eerste officiële feestcommissie van BC Mixed
organiseerde hun eerste
feestavond voor de leden
van BC Mixed. Eerst voor
de jeugdleden, een dertigtal en ’s avond voor de senioren, zo’n 80 leden kwamen op de feestavond af.
De voorloper van de B.A.C.
bestond uit Albert Maas,
Geert Hendriks, Willy ConMINIMIKS mei 2009

stant en…Rien van Kessel.
Natuurlijk ook weer de nodige humor, Ari Ras had het
over hardlopen en natuurlijk ging dat fout. Ook Albert
Maas liet van zich horen in
een ludieke vragen rubriek,
met wel heel onverwachte
oplossingen.
Het ledenbestand bleef aan
verandering onderhevig.
Nieuw in die maand o.m.
Hanneke Donkers kwam
weer terug en ook bekend:
Andre van der Putten.
Gestopt: Tini Verbrugge,
maar die is ook weer teruggekomen en Marja Bouw.
Nog een bekend die stopte
( en ook weer terug kwam,
zij het voor kort:) Eric Habraken.
Uit Wist U dat.. viel op te
maken dat Ari Ras de contributie weer zag stijgen en
dat de kascommissie door
een “gerucht” (wat dat ook
geweest mag zijn weten
we niet) wakker werd geschut.
Uit even lachen:
Wat
maakt muziek en zit op het
dak? Een dakkapel!
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Joan Peeters, medewerker bondsbureau NBB en
oud-lid van BC Mixed.
In de Clear
week stond
artikel over
deels door
schreven.

van afgelopen
een uitgebreid
Joan Peeters,
hem zelf ge-

De “Clear” is het digitale
magazine van de NBB en
voor iedereen simpel te
downloaden van de NBB
site.
Joan Peeters, getrouwd
met Raffaella van Lieshout, woont in Sprang- Kapelle bij Waalwijk en heeft
zijn werk in Nieuwegein op
het bondsbureau van de
Nederlandse Badminton
Bond waar hij zich voornamelijk bezig houdt met de
Bondscompetitie.
Zoals bekend spelen die
teams hun competitie in
eigen hal, dat is een hele
organisatie, waarvoor een
speciaal systeem is ontwikkeld. De teams spelen
uit en thuis wedstrijden, in
de eigen hal, maar er moet
vooraf wel een programma
op papier staan, zodat ieder team weet waar en
wanneer er competitie gespeeld moet worden. Joan
zorgt er voor dat alles tot in
de puntjes geregeld is.
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Joan Peeters,

Joan heeft ook te maken
met de grote toernooien,
zo was hij officieel secretaris van het grote toernooi
Victor Dutch International.
Dat toernooi is intussen al
gespeeld ( in Wateringen
in de Velohal) en het is een
toernooi dat deel uit maakt
van het Europese circuit.
Ook al is hij werkzaam in
de badminton wereld, zijn
sport is nog steeds voetbal,
waarvoor hij regelmatig in
Laarbeek te vinden is.
MINIMIKS mei 2009

De NBB heeft een digitaal
badminton magazine, dat
voor iedereen toegankelijk is.
Op de officiele NBB website www.badminton.nl
kun alle uitgaven tot nu
toe teruglezen en natuurlijk ook het laatste nieuws.

HBB bekercompetitie
Geen finaleplaats voor de C-klasse
Mixed C heeft afgelopen donderdag in de halve finale
gespeeld tegen Dommelen. Dommelen is dit seizoen
kampioen geworden in de tweede klasse dus we wisten dat het een hele kluif zou worden.
Ruud en ik hebben de spits
afgebeten. Helaas verloren wij deze partij in twee
sets. Alleen in de tweede
set is het nog even een
beetje spannend geweest
maar Riny en Gerard waren te sterk voor ons. 2112 en 21-16
Daarna hebben Aukje
Staal en Theo de Jong
hun partij gespeeld. Zij
speelden tegen Marianne
en Jasper en wonnen
deze partij glasrijk. 13-21
en 16-21.
De derde gemengd dubbel
was een triller die vooral
Sanne heel graag wilde
spelen omdat ze in de
competitie nog geen kans
had gehad om tegen Jan
te spelen. Jan en ik speelden goed en wonnen de
eerste set. In de tweede
set kregen we iets meer
moeite met het afmaken
van de shuttles. De set
werd dan ook gewonnen
door Sanne en Wilco van
Dommelen. In de derde
set moesten we hard knokken maar wisten deze toch
in voordeel te beëindigen.

17-21 21-15 17-21
Na de gemengd dubbels was het dus 2-1 voor
Mixed.
De heren mochten het eerst
beginnen met hun dubbel,
Theo en Ruud hebben gespeeld tegen Jasper en
Wilco. Dit was een ongelijke strijd. De heren hebben
verloren met 16-21 21-10
Bijna gelijktijdig werd de
DD gespeeld. Aukje en ik
gingen vol goede moet de
baan op. We wisten dat
onze tegenstandsters goed
op elkaar waren in gespeeld
maar Aukje en ik hebben
ook al vaker gespeeld. De
eerste set verloren we nog
met 18-21 maar door een
tactisch ander spel te spelen wonnen we de tweede
set met 21-5. De derde set
was een feit. Hier werd het
nog een heel gevecht met
een spannende ontknoping. Wij wonnen de derde
set met 21-19
Het was dus 3-2 voor
Mixed. Alleen Jan of Aukje
moesten hun singel nog
MINIMIKS mei 2009

door Angela van Gelder

winnen.
Maar helaas het mocht niet
zo zijn. Jan speelde tegen
Gerard waar hij dit seizoen
al eerder tegen heeft gespeeld in de competitie.
Toen moest hij zijn meerdere erkennen in Gerard en
wilde nu revanche nemen.
Dat lukte niet. Jan verloor
met 12-21 en 15-21.
Aukje wist ook dat ze het
zwaar zou krijgen. Sanne
heeft een harde slag en
kan de shuttles goed plaatsen. Ondanks al onze aanmoedigingen ging de partij
verloren. 12-21 15-21
Dommelen gaat dus door
naar de finale van de Cbeker.

In de B-klasse was
het team van Mixed al
uitgeschakeld,evenals in
de D-klasse.
Ook in de A-klasse verloor
Mixed kanssloos van
Con Brio 1. Ook Gemert
verloor, waardoor de finale
heel verrasend Con Brio
- Mierlo wordt.
BC Mixed heeft voor het
eerst sinds jaren geen enkel team in de bekerfinale.
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Seniorencompetitie
Weer geen HBB kampioen!

Vierde plaats voor Mixed 1?
Phoenix heeft in de topklasse nog geen enkele
wedstrijd gewonnen en zal
daarom in het volgende
seizoen weer in de hoofdklasse uitkomen. Ook tegen Mixed 1, zelfs zonder
Erik Pennings, had Phoenix niets in te brengen.
Noortje v d Eijnde en René
Schepers openden door
met 21-18 en 21-17 hun
gemengddubbel te winnen,
Claudia Krone en Stan v d
Heijden lieten de eerste set
van hun gemengddubbel
schieten, wonnen de tweede set nipt met 21-19, maar
in de beslissende derde
set lieten ze weinig heel
van hun tegenstanders, die
set werd met ruime cijfers
gewonnen. Ook Mascha
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Ruime overwinning van Mixed
1 op Phoenix 1
Hoeks en Claudia lieten in
het damesdubbel de eerste
set aan de tegenstanders,
maar met 21-14 in de derde
set werd ook dat punt veilig
gesteld. Vervolgens werd
het herendubbel door René
en Stan met ruime cijfers
gewonnen. Anouk van Erp
mocht voor Phoenix de eer
redden, maar de overige
singles werden door Mixed
gewonnen en dat bracht de
7-1 eindstand op het wedstrijdformulier.
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Op 13 mei speelt Mixed 1
haar laatste wedstrijd van
het seizoen. Er zou nog
een derde plaats in kunnen zitten, maar dan moet
Mierlo 1 hun laatste wedstrijd verliezen en die kans
achten we erg klein. Het
zijn de teams van Con Brio
en Gemert die op de laatste wedstrijddag uit zullen
maken wie er kampioen
wordt. Con Brio heeft de
beste papieren, zij hebben
twee punten voorsprong.
Overigens mag Gemert
dankbaar zijn dat Mixed
gelijk speelde tegen de
H.B.B. kampioen, daardoor zijn er nog kansen
voor Gemert.
De voorsprong van beide
koplopers is wel erg groot
geworden en is opgelopen
tot twaalf en dertien punten op de nummers drie en
vier van de ranglijst.
Mierlo, met Marian en Johnny Muller doet het dit seizoen buitengewoon goed
en voor het eerst sinds
jaren bezetten zij weer de
derde plaats van de ranglijst.

Overgangsklasse voor Mixed 3?

Een verhaal over de jeugd van BC Mixed

Mixed 2 blijft op tweede plaats
Hoofdklasse.

Eindhoven 2 was deze
maand de tegenstander
van Mixed 2, eindigde de
vorige ontmoeting tussen
beide teams nog op een 53 overwinning voor Mixed,
deze keer werd de uitslag nog groter, het werd
een 6-2 overwinning voor
Mixed 2.
Na de dubbels had Mixed
al een 3-1 voorsprong,
alleen het herendubbel
ging naar Eindhoven. Bij
de enkelspelen was er
winst voor teamleider Maridy Daems en Inge van
Griensven. Ook invaller
Ruud van Kilsdonk deed
wat van hem verwacht
werd, hij won zijn single en
dat bracht de eindstand op
6-2.
Mixed 2 heeft nog een
wedstrijd te goed, dat is op
13 mei tegen BCV 1 met
als inzet; de tweede plaats
van de ranglijst. Deze
plaats wordt nog bezet
door Mixed, maar de voorsprong bedraagt slechts
twee punten. Er moet dus
minstens gelijk gespeeld
worden, maar daar is
Mixed 2 erg goed in, dat
deden ze dit seizoen al negen keer, ongetwijfeld een
nieuw H.B.B. record.

Het andere Mixed team dat
in de hoofdklasse is ondergebracht, Mixed 3, kan
een degradatie praktisch
niet meer ontlopen. In hun
laatste wedstrijd krijgen ze
kampioen BBC op bezoek
en om daar van te winnen
zal niet mee vallen. Het zou
kunnen dat BBC een steekje laat vallen, omdat de titel
al binnen is, maar daar kan
men beter niet vanuit gaan.

Eerste klasse.
Voor Mixed 4 zit de competitie er op. De laatste tegenstander was Smashing
Bruang. Lange tijd heeft
Mixed 4 meegedaan aan
de race om het kampioenschap, maar de nederlaag
tegen Gemert maakte aan
alle illusies een einde. De
laatste wedstrijd was nu
een formaliteit, Gemert is
kampioen, Mixed 4 eindigt
het seizoen met een keurige derde plaats in de eerste klasse afdeling II.
Mixed 4 heeft nogal te
kampen gehad met blessures. Zo heeft Marian
Spaan slechts een wedstrijd gespeeld en Henny
helemaal niet. Ook Martijn
van Oeffel moest afhaken
na een blessure, opgelopen tijdens de clubkamMINIMIKS mei 2009

Ook Brabantia 1 was te
sterk en Mixed 3 moest
tot de enkelspelen wachten voordat men iets terug
kon doen. Ellen Minten en
Harrie v d Vegt wonnen
hun single, maar Brabantia
won met 6-2.
Het volgende seizoen zal
Mixed 3 in de overgangsklasse mogen proberen
om het verloren terrein
weer terug te winnen.
pioenschappen van BC
Mixed. Gelukkig voor
Mixed 4 werd Wim v d
Wildenberg bereid gevonden om vastspeler te
worden in Mixed 4, met
succes. Wim won vijftien
van de twintig door hem
gespeelde partijen.
Ook tegen Smashing
Bruang waren het de heren die voor de punten
zorgden. Wim en Tom
de Jong wonnen het herendubbel, beide heren
wonnen daarna ook hun
single.
Toch zijn de verschillen
tussen beide teams erg
klein, liefst zes keer was
er een derde set nodig
om een beslissing te forceren. De 5-3 winst was
echter voor het team uit
Eindhoven.
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BADMINTONCLUB

35 jaar jeugd bij BC
Deel 4
Mixed jeugddag
en trainingen.

cubkampioenschappen te
organiseren voor de eigen
leden. Als vervanger werd
de Mixed jeugddag ingevoerd.

Het “open jeugdtoernooi
kwam te vervallen, dat had
verschillende oorzaken. De
kosten werden erg hoog
zoals zaalhuur en prijzengeld, daarbij gingen de
meeste prijzen toch naar
de andere verenigingen.
Men besloot om alleen

Een van de meest bekende evenementen voor
de jeugd van BC Mixed is
ongetwijfeld het “circus” in
2001, ter gelegenheid van
het veertigjarig bestaan
van BC Mixed.
Het idee kwam van Yvonne
lahaije, het werd een groot

Juni 2001. BC Mixed jeugdleden treden op voor publiek!
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BEEK EN DONK

evenement, dat, voor de
kinderen, ‘s morgens begon met een ontbijt. De leiding had op de vrijdag

doen wat ze leuk vinden en
eigenlijk geldt dat ook voor
de oudere jeugd Zij dienen
wel te leren dat warming up
in de competitie, vooral later bij de senioren, toch wel
belangrijk is.

daarvoor al een instructieavond gehad.
De bedoeling was dat de
kinderen in groepen werden verdeeld en samen
met een begeleider moesten voor een groot publiek
(de ouders!) een circusact
opvoeren. Om de kunstjes
te leren werd circus Jopie
ingehuurd.
Het begon op de vrijdagavond met de instructie
van de begeleiding. Op
zaterdagmorgen
gezamenlijk ontbijt en daarna
werd begonnen met het
leren van de verschillende
optredens.
In de sporthal werd een
heuse piste aangelegd
met daaromheen de tribune en het circus kon
beginnen.
Rond twee uur waren alle
bezoekers binnen en begon het optreden van de
Mixedartiesten. Na afloop

natuurlijk friet eten in de
kantine van de sporthal.
Voor de kinderen en begeleiding een geweldige
ervaring.
Zoa;ls gezegd, om de twee
jaar wordt er een jeugddag
georganiseerd, tegenwoordig vooral met een thema.
Het vraagt veel ervaring
en veel inzet om een goed
programma in elkaar te zetten dat interessant is voor
jongere en oudere kinderen door elkaar.
Er is regelmatig gebruik gemaakt van de rollerhal, van
daaruit kunnen verschillende spelletjes worden georganiseerd, telkens met een
ander thema.
Voor de Mixed jeugddagen is nog steeds erg veel
belangstelling,gemiddeld
80% van de leden doet
daaraan mee.
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Het ontbijt in sporthal d’n
Ekker, het begin van de
circusdag.

De bedoeling is nog
steeds om kinderen badminton bij te brengen en
daarvoor is training nodig.
Om training te kunnen geven zijn natuurlijk trainers
nodig. Nu kun je in een
hal met tien banen wel
een (duur) betaalde trainer neerzetten en verder
toekijken, maar dat werkt
niet. Er zijn gewoon een
groot aantal vrijwilligers
nodig om alles te organiseren.
Bij BC Mixed is het gebruikelijk dat gemiddeld per
twee banen een trainer
aanwezig is.

De training zelf bestaat uit
het aanleren van slagen,
oefeningen en het spelen
van partijen, afhankelijk
van de groep.
Regelmatig worden er interne toernooitjes georganiseerd, daarvoor zijn verschillende mogelijkheden.
Men kan bijvoorbeeld met
een spel kaarten uitmaken
welke dubbels tegen elkaar
spelen, maar er zijn meer
mogelijkheden.
Ook de trainers van Mixed,
waarvan een deel een badmintonbegeleiders cursus
heeft gevolgd, krijgt regelmatig bijscholing. Deze
bijscholing is vrij nieuw.
Barry van Heerwaarden
is degene die daarmee
begonnen is, hij was toen
ook trainer bij de senioren

van BC Mixed, maar heeft
altijd interesse gehad voor
de jeugdafdeling. Zijn taak
wordt overgenomen door
Thea Kluijtmans, die overigens enkele jaren geleden, met Barry samen de
nieuwe badminton trainerscursus heeft gevolgd.
Omdat BC Mixed geen betaalde trainers bij de jeugd
heeft moet men gebruik
maken van vrijwilligers.
Deze
vrijwilligersgroep
bestaat voor een deel uit

Vanaf midden jaren tachtig organiseert de HBB
een centrale training. De
“betere” spelers en speelsters mochten op een selectiedag laten zien wat
ze in hun mars hadden
en als de trainers van de
Centrale Training dat goed
genoeg vonden werd men
aangenomen. De vereniging maakt uit wie er aan
die selectiedag mee mag
doen. Een van de bekend

De training begint met de
warming up, vooral voor
de jongere leden iets
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ouders die zelf ook badminton spelen maar wiens
kinderen bij de Mixed
jeugd spelen. Vaak blijven
deze mensen als vrijwilliger beschikbaar, ook al
spelen hun kinderen bij
de senioren, of zijn ze met
badminton gestopt. Een
andere grote groep bestaat uit oud jeugdleden,
die zelf de hele jeugdperiode hebben meegemaakt,
nu zelf ook wel voor een
groep willen staan.
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B o venste rij:
Inge v D uijnh oven, R oxan n e
van H ees, L yd ian v
D uijnh oven e n A m ber van
O sch.
M id de lste rij:
Joris M aas, Liek e
V erschuren, Ing e van
Liesh out, Jeroen staa l, Ilk e
van O irschot , Lisa v
V ijfeijk en, G onnie van K ess el
en W illem A arts.
V oorste rij:
M arid y D aem s, T heo de
Jong, V eerle v S c haijk ,
Jannek e Ive n, K im S tee gs,
E vi v R ixtel, Jeroen
Lutterm an, M ax va n R iet,
F abia n B rie ls, G ijs S p iering s,
T im v d V e n en C laud ia
K rone .
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ste trainster van deze
groep is Herma van Dalm,
Ook Marlie Fransen heeft
zich vele jaren ingezet als
trainster van de jongste
groep bij de centrale training.
De jeugd traint om wedstrijden te kunnen spelen.
Daarvoor heeft men bij
de HBB de jeugdcompetitie en worden er door
de diverse verenigingen
jeugdtoernooien georganiseerd.
De jeugdcompetitie wordt
gespeeld met teams, elk
team heeft een vaste
teambegeleider, ook dat
zijn vrijwilligers, vaak
(badmintonspelende) ouders.
De jeugdcompetitie begon
ooit in de Microhallen in
Stiphout, Mierlo-Hout en
Helmond, maar ook in ’t
Anker in Beek en Donk
zijn jeugdcompetitiewedstrijden gespeeld.
Later kwam daar sporthal
de Braak en de Vekahal
bij, een paar jaar geleden werd in de sporthal
in Gemert nog competitie
gespeeld. Tegenwoordig
speelt het hele gebeuren zich af, nog steeds
op de zondag, in de Cityhal.

BC Mixed zonder meer de
hofleverancier van jeugdteams bij de H.B.B.
Verantwoordelijk voor de
jeugdcompetitie bij BC
Mixed is natuurlijk de competitieleider van de jeugd:
Toon Boetzkes. Natuurlijk
doet hij dat niet alleen, er
zijn veel vrijwilligers betrokken bij de organisatie van
de competitie.
De teams moeten worden samengesteld, dat
moet een beetje passen,
maar de kinderen moeten
ook gehaald en gebracht
worden naar de Cityhal in
Helmond, daar zij vervoerschema’s voor nodig.
Publiciteit is ook belangrijk,
de verslagen van de wedstrijden komen in de Laarbeeker en natuurlijk in het
clubblad de Minimiks. Ook
wordt bijgehouden wie de
“Beste competitie speler
en -speelster” van het seizoen is.
Om de jeugdbegeleiders
op de hoogte te houden
van alle gebeurtenissen
wordt er de laatste jaren
een nieuwsbrief uitgege-

ven, alleen bedoeld voor
de jeugdbegeleiders.
De jeugdafdeling van BC
Mixed bestaat dit seizoen
37 jaar. In die periode zijn
er niet alleen heel veel
jeugdleden gekomen en
ook weer gegaan, ofwel
naar de senioren ofwel
gestopt en er zijn ook erg
veel vrijwilligers geweest,
zowel voor de jeugdtraining als voor de teambegeleiding.
Het is echter niet alleen
de jeugdcommissie die
verantwoordelijk is, uiteindelijk is het bestuur verantwoordelijk voor het reilen
en zeilen van de jeugdafdeling. Zij dienen te zorgen
dat er altijd voldoende vrijwilligers zijn en dat alles
betaalbaar blijft, want onze
sport dient wel laagdrempelig te blijven.
Dan, op het einde van het
seizoen, vooral voor de
jongste groep, het apespel
en daarna een ijsje. Dan
mag de vakantie beginnen.
Wordt vervolgd.

In de beginjaren nog
meer drie of vier teams,
dat werden zeven tot
acht teams en al heel
wat jaren heeft BC Mixed
meer dan tien teams is
de jeugdcompetitie van
de HBB. Daarmee is
MINIMIKS mei 2009

23

Tweede klasse.
Hekkensluiter Hanevoet
3
was geen partij voor Mixed 5,
het team van Mark v d Aa, dat
nog steeds op de derde plaats
staat. De tweede plaats, achter
kampioen Dommelen is nog
haalbaar, maar dan moet de
laatste wedstrijd, tegen BBC
4, dat nu de nummer twee is,
gewonnen worden. Dat zal niet
meevallen, want de eerste ontmoeting tussen beide teams
eindigde in een 6-2 overwinning van de Bakel Boemerang
Combinatie.
Zoals gezegd, Hanevoet bood
weinig tegenstand, te zien aan
de cijfers. Marieke en Mark
wonnen hun gemengddubbel
met 21-9 en 21-11, Yvonne en
Remy wonnen twee keer met
21-11. Het herendubbel van
Remy en Jan (de Jong) werd
met 21-18 en 21-11 gewonnen.
Yvonne en Marieke wonnen
het damesdubbel met 21-11 en
21-8.
Mixed 6 was deze maand vrij
en heeft nog een wedstrijd te
goed. De tegenstander is dan
BCV 4 en als Mixed verliest
(of gelijk speelt) is BCV kampioen, dus geen leuke uitdaging.
Mixed 6, dat ondanks een
slechte competitiestart toch op
de derde plaats staat moet
afwachten wat Gemert doet
tegen de nummer 2 Con Brio
6. Wint Gemert deze wedstrijd
dan zakt Mixed naar de vierde
plaats, maar die kans is niet
erg groot.
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Derde klasse
Mixed 7 sloot de competitie af met een 5-3
overwinning op de nummer twee, de Raap 2.
Daarvoor was wel met 5-3 verloren van Rijtven 1,
een team dat onder Mixed 7 op de ranglijst staat.
Mixed 7 eindigt het seizoen met een derde plaats,
een resultaat waarmee men zeer tevreden zal
zijn.
Tegen Rijtven was het nog 2-2 na de dubbels. Dora Polman en Jowan Iven wonnen hun
gemengddubbel, waarna Dora met Angela van
Gelder ook het damesdubbel wist te winnen.
Bij de enkelspelen ging het fout, alleen Angela
wist haar single te winnen. De eerste ontmoeting
tegen de nummer 2 van de ranglijst eindigde in
een nederlaag, deze keer ging het anders. Na
de dubbels stond Mixed al op 3-1. Jowan Iven
en Gert Lahaije wonnen hun single en dat bracht
Mixed 7 de 5-3 overwinning.
Mixed 8 had een maand rust, dat ter voorbereiding voor de laatste wedstrijd van het seizoen en
de tegenstander is kampioen Smashing Bruang.
Voor Mixed 8 staat er niets meer op het spel, de
vijfde plaats is veilig gesteld en de voorsprong
op de zesde plaats is opgelopen tot liefst zeven
punten. Mixed 8 is een goede middenmoter in de
derde klasse afdeling II.

Rectificatie.

In de vorige Minimiks
stond dat Riky van
Maaren haar single
tegen de Ganzeveer nipt in drie sets
verloor.
Dat klopt echter niet,
want Riky won deze
partij wel degelijk.
Onze excuses voor
deze fout.
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Mixed 7 – De Raap 2 08 april 2009
Door Jowan Iven

Dat de leden van Mixed
7 meer in hun mars hebben dan alleen badminton
bewees Gert (inmiddels
ook mosterd-expert) in de
kleedkamer van de Cityhal.
Terwijl iedereen zich serieus voorbereidt op de
komende wedstrijd toont
Gert zijn verborgen capaciteiten in de vorm van een
goochelact.
Met ogenschijnlijk gemak,
zoals bij wel meer illusionisten gewoon is, tovert hij
een onderbroek met daarop de tekst “lady lover” uit
de mouw van zijn jas.
Heel vlug verontschuldigt
hij zich door te zeggen dat
de onderbroek van Tim
is………jaja…………natuuuurlijk Gert!
Tot zover de onderbroekenlol, op naar het echte
werk; de competitie.
Want Raap 2 stond te
popelen om verslagen te
worden.
Dat zou wel eens moeilijker kunnen worden dan
gewenst omdat Raap tijdens de vorige ontmoeting
Mixed 7 met 5-3 verlies de
kleedkamer in stuurde.
Voor bijzondere resultaten
zetten we bijzondere mensen in. Het Mixed 7 Diesel
Duo “Jan en Annie” begon
met goede moed aan de

eerste set. De 21-17 winst
werd gretig binnengehaald.
Raap herpakte zich en versloeg Jan en Annie met
een pijnlijke 21-7 in de 2e
set. Dat doet het ergste vermoeden voor de derde set.
Had ik al gezegd dat het
een Diesel Duo is? Annie
en Jan moesten weer even
voorgloeien voor de 3e set
en dat had het gewenste
effect. Het werd opnieuw
21-17 en het eerste puntje
kon op het formulier aangetekend worden.
Het GD Dora en Jowan
had een ander kaliber tegenstander. Zonder ooit
in gevaar te komen werd
Raap opgerold met 21-12
en 21-17.
Het ging lekker vlot allemaal. Annie en Angela
startten dan ook vol goede
moed in het damesdubbel.
Zonder verder toe te lichten
werd de 1e set 2-21….jawel,
slechts twee punten wist
Mixed bij elkaar te sprokkelen. De tactiek moest danig
bijgesteld worden. In de 2e
set werd daarom als een
GD gespeeld met Angela
achterin als heer. Het had
effect al was het niet veel
(9-21).
Vlug vergeten en op naar
het herendubbel. Gert en
Jan deden goede zaken en
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pakten met 2 sets een punt
terug (21-14, 21-17).
De dames van Raap hadden al aangetoond sterk
te zijn. Met gezonde vrees
stapte Angela op de baan
voor haar enkelspel. Door
sterk positiespel van Raap
kwam Angela niet in de
wedstrijd en moest haar
meerdere erkennen (5-21,
12-21). Raap liep weer een
puntje in op Mixed.
Om de voorsprong te behouden moest Jowan zijn
enkelspel winnen. Kort
spel aan het net, dat een
week eerder allemaal niet
lukte, werkte tegen Raap
gelukkig wel. Dat gecombineerd met het achterin
houden van de heer van
Raap resulteerde in winst
(21-10, 21-15).
Op de bank zegt Dora ineens dat Jan’s zakje bijna
leeg is. Alle blikken zijn in
één keer op Dora gericht.
Wat zegt ze nou? Geruststelling bij iedereen als
blijkt dat het de bananensnoepjes betreft die Jan
meebracht.
Met zo goed als geen banaantjes moeten er nog
twee enkeltjes gespeeld
worden.
Gert en de heer van Raap
gaan lange tijd gelijk op.
Zou Gert nog een truuk uit
zijn mouw kunnen toveren
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om Raap af te leiden?
Hij maakt het cool af met
21-17 en spontaan beginnen de overige Mixed-7
leden de wave op de bank.
Tis nog nie gedôn..zegt
Gert professioneel en zit
met zijn gedachten alweer
bij de volgende set. Die
verloopt een stukske hendiger en wordt gewonnen
met 21-13.

De winst is binnen. Dora
hoeft niet meer voluit te
gaan want ze is licht geblesseerd.
Er wordt haar aangeraden
te stoppen wanneer het te
zwaar zou worden. Echter
als een echte Pitbull bijt
Dora zich vast in de wedstrijd. Dat ze die met 14-21
en 10-21 afgeeft deert niemand. Ze heeft zich, on-

Mixed 1 topklasse
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danks de blessure, volledig ingezet terwijl de winst
al binnen was. Dat is al
een compliment waard.
De nummer 2 Raap is verslagen met 5-3. Voor de
stand in de poule maakt
het niets meer uit maar dat
geeft de derde plek van
Mixed toch wel een zilveren randje.

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

Standenlijsten seniorencompetitie
Top-klasse
Con Brio 1
Gemert 1
Mierlo 1
Mixed 1
Eindhoven 1
Con Brio 3
Con Brio 2
BCV 1
Phoenix 1

S
15
15
15
15
15
15
16
15
15

W
14
14
8
7
4
5
5
2
0

Hoofdklasse
BBC 1
Mixed 2
BCV 2
Brabantia 2
Gemert 2
Brabantia 1
Eindhoven 2
Mixed 3

13
13
13
13
13
13
13
13

11
3
5
4
4
4
2
1

1ste Klasse
Gemert 3
Sm. Bruang 1
Mixed 4
BCAB 2
Hanevoet 2
Phoenix 4
Eindhoven 3
2de -klasse
Dommelen 1
BBC 4
Mixed 5
BCAB 3
SRH 2
Con Brio 8
Heiakker 1
Hanevoet 5

12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13

10
8
7
6
3
1
0
13
10
9
5
2
2
2
1

1
0
2
3
4
1
1
2
4

V
0
1
5
5
7
9
10
11
11

P
29
28
18
17
12
11
11
6
4

2
9
4
5
4
3
4
5

0
1
4
4
5
6
7
7

24
15
14
13
12
11
8
7

0
2
2
2
3
2
3
0
1
1
5
3
3
3
0

2
2
3
4
6
9
9
0
2
3
3
8
8
8
12

20
18
16
14
9
4
3
26
21
19
15
7
7
7
2

2de -klasse
BCV 4
Con Brio 6
Mixed 6
Gemert 4
Hanevoet 4
Sm.Bruang 2
Ganzeveer 3

S
11
11
11
11
11
11
12

W
10
9
5
4
3
2
1

G
0
0
1
2
2
2
3

V
1
2
5
5
6
7
8

P
20
18
11
10
8
6
5

3de -klasse
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

S

Heren

Gem.dubb.
W
%

Da/he-dubb
S W
%

S

Enkelsp.
W
%

S

totaal
W
%

Erik Pennings

4

3

75,0

1

1

100

4

4

100,

9

8

88,9

Gert Lahaije

9

7

77,8

10

8

80

12

9

75,0

31

24

77,4

Wim v d Wildenberg

6

3

50

7

5

71,42

7

7

100

20

15

75,0

Martijn v Oeffel

4

4

100

4

2

50

4

3

75,0

12

9

75,0

Paul v d Vegt

8

5

62,5

6

5

83,3

8

6

75,0

22

16

72,7

Theo de Jong

11

8

73

11

8

72,73

0

0

0

22

16

72,7

Jan de Jong

5

3

60,0

9

6

66,67

9

6

66,7

23

15

65,2

Remy Wieland

12

8

66,6

13

8

61,54

9

6

66,7

34

22

64,7

Jowan Iven

6

5

83

5

2

40,00

11

7

63,64

22

14

63,6

Peter v Leuken

0

0

0

11

8

72,73

11

6

54,5

22

14

63,6

Yvonne Lahaije

13

9

69,2

11

8

72,7

13

12

92,3

37

29

78,4

Sabitri Heesakkers

11

9

81,8

11

7

63,64

11

6

54,55

33

22

66,7

Marieke v Berlo

8

6

75,0

11

8

72,7

11

6

54,5

30

20

66,7

Aukje Staal

10

3

30,0

10

8

80,0

10

8

80,0

30

19

63,3

Dorien Maas

9

6

66,7

9

8

88,89

9

3

33,33

27

17

63,0

Inge van Griensven

10

5

50,0

1

0

0,00

11

8

72,73

22

13

59,1

Noortje vd Eijnde

12

6

50,0

3

1

33,3

12

8

66,7

27

15

55,6

Dora Polman

9

8

88,9

10

5

50,00

7

1

14,29

26

14

53,8

Tine van Lieshout

6

4

66,7

7

4

57,1

6

2

33,3

19

10

52,6

Mascha Hoeks

4

2

50,0

10

5

50,0

9

4

44,4

23

11

47,8

Dames

3de -klasse
Sm.Bruang 3
BC ‘85 1
BCAB 4
Gemert 6
Mixed 8
Ganzeveer 7
N. Down 2

11
12
11
11
11
11
11

8
8
8
6
4
1
0

3
2
0
2
1
0
0

0
2
3
3
6
10
11

19
18
16
14
9
2
0

4 klasse
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

de

Uitslagen van april
Bron: Website H.B.B. Datum: 1 mei 2009
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08.04.
09.04.
08.04.
15.04.
09.04.
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Phoenix 1 Mixed 1		
Mixed 2 Eindhoven 2
Mixed 3 Brabantia 1
Mixed 4 Sm.Bruang 1
Hanevoet 5 Mixed 5

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

09.04.
01.04.
08.04.
02.04.
23.04.
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Hanevoet 5 Mixed 5
Mixed 7 Rijtven 1		
Mixed 7 De Raap 2
Mixed 9 BC ‘85 4
Gemert 8 Mixed 9		

0-8
3-5
5-3
6-2
6-2

Mixed 13 naar de derde plaats?

Jeugdcompetitie

Mixed 3 kampioen C-klasse.
Mixed 3 is het tweede
team van BC Mixed dat
de titel binnenhaalt.

terwijl dat team toch in de
onderste regionen van de
ranglijst is terug te vinden.

Na het gelijke spel tegen
Brabantia en de reglementaire 8-0 overwinning
op BSC 1 ( Someren kon
geen team op de been
brengen), was het duidelijk dat Mixed 3 de titel
praktisch niet meer zou
kunnen mislopen.
De vorige ontmoeting tegen BSC eindigde nog ( de
enige) in een nederlaag,

De C-klasse bestaat uit
slechts zes teams, de HBB
heeft besloten dat er anderhalve competitie gespeeld
gaat worden en men speelt
dus drie keer tegen elke tegenstander.
Op 5 april waren Boemerang en Ganzeveer de tegenstanders en bij winst op
deze teams was Mixed 3
kampioen. De vorige wed-
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strijden tegen deze teams
waren ruim gewonnen en
dat was op 5 april niet anders, Boemerang werd met
8-0 verslagen. Vervolgens
kwam Ganzeveer aan de
beurt, bij sommige spelers
betekende dat wat extra
spanning,
Anniek en Koen begonnen
goed, zij wonnen met 3011 hun gemengddubbel.
Ganzeveer bracht de stand
weer gelijk door ook een
gemengddubbel te winnen. Koen en Gijs brachten Mixed weer op voorsprong, die vergroot werd
door Tamara en Maike, zij
wonnen het damesdubbel
met 30-19. Na de dubbels
3-1 dus nog twee partijen
te winnen.
Tamara en Maike hadden
weinig problemen met hun
tegenstanders en ook Koen
won zijn single, waarmee
de winst en dus het kampioenschap binnen was.
Helden 1 was de grote
concurrent en op 17 mei
mag Mixed 3 de competitie
afsluiten tegen dat team,
echter, belangen zijn er
niet meer want het kampioenschap is al binnen.
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Na vier maanden wachten
mochten de pupillen van
Mixed weer hun volgende
wedstrijd spelen.
Het blijft moeilijk om te
begrijpen waarom zo veel
verenigingen weinig of
niets doen met hun jongste jeugd. Het gevolg
is dat de pupillenklasse
slechts uit vijf teams bestaat, waarvan ook nog
twee van een vereniging,
(BV Mierlo). HBC Phoenix en BCAB leveren de
beide andere teams, maar
daarbij moet wel gezegd
worden dat het team van
BCAB minstens een, maar
eigenlijk twee klassen te

laag speelt. Ook dat is niet
goed voor de competitie,
zeker met dit kleine aantal
teams. Als je al twee keer
kansloos met 8-0 hebt verloren van dat team weet je
dat je nog twee keer mag,
want omdat er maar zo
weinig teams zijn, speelt
elk team vier keer tegen
elkaar, totaal zijn dat wel
zestien wedstrijden, maar
op die wedstrijden zit je niet
te wachten
De lange winterpauze was
erg vervelend, van de andere kant, de tijd is goed
gebruikt om te trainen. Dat
was te merken, de eerste

keer werd met 5-3 verloren
van Mierlo 3, de tweede
keer werd er al gelijk gespeeld en nu werd er zelfs
gewonnen.
Dat geeft kansen voor de
laatste wedstrijd, tegen
beide teams van Mierlo.
Mixed 13 is Mierlo 3 tot op
twee punten genaderd en
als er nu weer gewonnen
kan worden van Mierlo 3
en van Mierlo 4, maar dat
zal geen probleem zijn, dat
was al drie keer 8-0 winst,
dat staat het pupillenteam
op een keurige derde
plaats.
Wie weet zorgen onze pupillen nog voor een stunt.

Teambegeleider Ruud Fransen met zijn pupillen.
Jurrien Hendriks, Lieke Fransen, Sanne van Lieshout, Anke v d Bogaard en Michael
Hollanders.Niet op deze foto; Nol Spierings.
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Wordt Mixed 7 kampioen?

Mixed 1 tweede in A-klasse
Phoenix 1 is het enige team
dat dit seizoen te sterk is
voor Mixed 1. Na de 7-1
overwinning op Gemert 1
stond de wedstrijd tegen
de HBB kampioen op het
programma, het werd voor
Mixed een zware nederlaag en op het nippertje
werd de eer gered. Jaimy
Stofberg en Tim Lahaije
wonnen het herendubbel,
alle andere partijen waren
soms wel erg ruim, voor
Phoenix 1.
Voor Mixed is de tweede
plaats toch een keurig resultaat. BBC staat nu op
de derde plaats in in de
laatste wedstrijd van het

seizoen moet Mixed tenminste gelijk spelen tegen
de Bakel – Boemerang
Combinatie om zeker te zijn
van de tweede plaats.

Op 17 mei weten we het,
de allerlaatste wedstrijd
van het seizoen gaat
tussen BCAB 1 en Mixed
7. Wint Mixed 7 deze wedstrijd ( en is er gewonnen
van Con Brio 7) dan zijn
ze kampioen van de Fklasse. Echter gelijkspel is
niet voldoende, dan gaat
de titel naar De Achtse
Barrier.
Er zijn in de F-klasse twee
teams die de top vormen,
BCAB 1 en Mixed 7, de
middenmoot, met Mixed
8 bestaat uit vier teams.

Ook Mixed 2 verloor haar
laatste wedstrijden, Con
Brio 1 en Con Brio 2 waren te sterk voor Mixed 2,
dat nu op de vierde plaats
staat. Toch iets tegenvallend, er was meer verwacht
van dit team. Het seizoen
kan wel winnend worden
afgesloten, want de laatste
tegenstander is Phoenix
2 en dat team staat onder
Mixed 2 op de ranglijst

Con Brio 7 en Someren
sluiten de rij. Mixed 8 staat
op de zesde plaats maar
het team verdient eigenlijk
meer, zeker na de 7-1
overwinning op Con Brio
6, dat op de derde plaats
stond.
De generale repetitie van
Mixed 7 was erg goed, op
19 april werden Someren
1 en Ganzeveer 2, beiden
met 7-1 verslagen.
De enige speler die nog
geen partij heeft verloren,
Max van Riet, speelt ook in
Mixed 7, hij speelde toch

Mixed 11 mist titel in I-klasse op een haartje.
Mixed 11 heeft in de Iklasse een sterk seizoen
gespeeld, jammer dat
het team een paar keer
te vaak ( vijf keer) gelijk
speelde. Mixed 11 bleef
als een van de weinige
Mixedteams ongeslagen,
maar kampioen Brabantia
speelde maar drie keer gelijk, waarvan twee keer tegen Mixed en dat maakte
het verschil. Opvallend bij
Mixed 11, Kristel Snijders
en Marieke Lutterman
wonnen samen alle damesdubbelpartijen. Daan
Steegs was het sterkst bij
de enkelspelen hij won

acht van de tien partijen.
Ook voor Mixed 12, eveneens I-klasse, is de competitie afgelopen en helaas
heeft het team slechts drie
punten weten te vergaren
en daarmee blijft men op de
laatste plaats van de ranglijst staan.
Even zag het er naar uit
dat het beter zou gaan,
want er werd zomaar gelijk
gespeeld tegen Mierlo en
die staan echt op de derde
plaats. Vervolgens werd er
gewonnen van Ganzeveer,
maar MPC en kampioen
Brabantia waren op de laatMINIMIKS mei 2009

ste wedstrijddag te sterk
voor Mixed 12
Savanna van Hees speelde in dat team de wedstrijden voor de jongens en
dat deed ze prima, ze won
meer dan de helft van de
door haar gespeeld singles, en dat tegen jongens.
Ook Anke van Dijk speelde
sterk, zij won negen van
de elf door haar gespeeld
singles, wel gewoon tegen
meisjes.
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al 24 partijen en won ze
allemaal, echter hij moet
nog tegen BCAB. Ook de
nummer 2, Willem Aarts
speelt in Mixed 7, hij verloor slechts één partij.

Mixed 6, het “meidenteam” van Jan van Hees
houdt na dit seizoen op
te bestaan. Een paar
meisjes gaan over naar
de senioren, een paar
blijven bij de jeugd en
een enkeleing stopt met
badminton.

Jeugdcompetitie
19-4-2009
Mixed 9 - Someren 2
De allerlaatste speeldag
van het seizoen.
Te winnen viel er niet veel
meer voor Mixed 9 maar
wel te verliezen, de derde
plek in de poule was nog
niet zeker.
Daarvoor waren ze van
twee dingen afhankelijk:
1 zelf zoveel mogelijk
wedstrijden winnen
2 SRH moet een wedstrijd
verliezen
De kansen tussen SRH
en Mixed 9 waren niet
eerlijk verdeeld.
Beide teams moesten nog
tegen het veel zwakkere
Someren 2, dus daar zou
er weinig spectaculairs
te verwachten zijn. Maar
SRH had Dommelen 1
ook nog te goed waarvan
ze vorige keer met 8-0
hadden gewonnen.
Mixed 9 kreeg Bakel 1 te
verwerken en dat is de nr
2 in de poule.
Zou er op 19 april nog een
stuntje in de lucht zitten?
Terwijl SRH tegen Dommelen 1 op de naast
gelegen baan aantrad
wist Mixed 9 met een
verpletterende overmacht
(8-0) van Someren 2 te
winnen.
SRH had het iets moei-

lijker tegen Dommelen 1
maar wist toch nog met
6-2 te winnen.
Alle venijn zat dus nog in
het staartje.

Bakel en Mixed lekker
gelijk op.
Dat werd nog maar eens
bewezen met het herendubbel dat Janneke en
Han moesten afgeven
Want Mixed 9 – Bakel
(21-30).
1 moest de definitieve
2-2 was de stand en alles
uitslag brengen. Het
nog mogelijk.
was niet te verwachten
Het eerste herenendat Bakel 1 punten zou
kel werd door Janneke
morsen tegen Someren
gespeeld en dat werd
die net met 8-0 van Mixed
een heel zware partij voor
hadden verloren.
haar. Ze toonde volop
inzet maar de heer van
Bakel was sterk en had
een goede smash in huis.
Helaas verloor ze met
17-30.
Amber was intussen
ergens in de zaal haar
dames enkelspel aan het
spelen tegen een dame
die heel sterk overkwam in
het GD.
Dan moet Amber ook een
Het nieuwe shirt van Mixed 9 ! heel sterke dame zijn want
ze pakte de dame van
Mixed 9 – Bakel 1
Bakel in met 30-19.
Nu werd het pas echt
spannend want met de
Amber en Janneke kwastand 3-3 moesten er nog
men in hun GD sterk uit
twee partijen voor de winst
de startblokken en wongespeeld worden.
nen gelijk met 30-24. Het
En afhankelijk van SRH
eerste puntje was toch
was misschien een gelijkmaar mooi binnen.
spel wel voldoende want
Emma en Han hadden
dan zouden Mixed 9 en
een veel pittiger GD en
SRH gelijk in punten einwisten geen vuist te madigen. In dat geval gaan
ken tegen Bakel (17-30).
aantallen gewonnen sets
Met Amber en Emma
in de competitie tellen.
in het DD liep het best
Han trad aan tegen Perry
aardig en jawel ze wisten
van Bakel. De wedstrijd
de partij zelfs te winnen
was geen schoonheid
(30-21). Tot nu toe gaan
maar wel reuze spannend.
MINIMIKS mei 2009
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De twee heren hadden besloten om zoveel mogelijk
fouten te maken. Diegene
die net iets minder fouten
maakte mocht als winnaar
van de baan stappen. En
zo geschiedde, Perry won
met 27-30.
Alle druk kwam dus neer
bij Emma Smits. Daar had
ze gelukkig geen last van.
Het is jammer dat ze uiteindelijk toch nog verloor met
20-30.
Mixed 9 had goede tegenstand geboden tegen Bakel

1 en tot het laatst waren
er nog volop kansen.
Na lange tijd de derde
plek in de poule te hebben vastgehouden eindigde Mixed 9 met opgeheven hoofd op de vierde
plek in de poule.
Daar werd Mixed 9 niet
minder vrolijk van want
ze hadden al het grootste
plezier met de gedachte
om volgend seizoen met
een speciaal T-shirt in de
competitie te spelen.

Toch vierde plaats voor Mixed 9.
Vier keer won Mixed 9 in
de G-klasse met 8-0, daarnaast nog drie keer met 71. Er werd echter ook vier
keer verloren, Bakel 1 en
Con Brio 8 waren net iets
sterker. Amber van Osch is
de meest opvallende speel-
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ster van dat team, bijna niet
te kloppen in haar single.
Janneke Iven speelde tegen de jongens en zij wist
zeven keer een jongen te
verslaan in het enkelspel.
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Mixed 5 grijpt
naast titel.
In de E-klasse deed
Mixed 5 lange tijd mee
aan de race om het kampioenschap. Het liep fout
in de return tegen Phoenix 3 en ook SRH 1 bleek
te sterk voor Mixed 5.
Vooral de nederlaag tegen Phoenix 3, zonder
Jeroen Lutterman en Tim
v d Ven kwam hard aan.
De eerste ontmoeting
eindigde nog in een 5-3
overwinning voor Mixed.
Dat was deze keer genoeg geweest voor de
titel.
Nu staan Phoenix en
wordt kampioen Mixed
staat op slechts één punt
achterstand op de tweede plaats.
Con Brio 5 en Mixed 6
volgen, maar het verschil
is wel acht punten.
Mixed 6, het meidenteam
van Jan van Hees, dat in
een iets andere samenstelling, vorig jaar kampioen werd in de F-klasse,
wist dit seizoen de vijfde
plaats te bereiken ( van
de acht teams) en daarmee kan het team best
tevreden zijn. Saskia v
d Dungen en Jody van
Kraaij speelde de jongenspartijen en in hun
singles wisten ze toch
meer dan de helft van
hun partijen te winnen.

Standenlijsten jeugdcompetitie

Top-tien beste competitiespelers en –speelsters seizoen 2008-2009
Jongens
Max v Riet
Willem Aarts
Richard Staal
Jeroen Staal
Jaimy Stofberg
Bas v Lieshout
Koen Breijnaerts
Fabian Briels
Gijs Spierings
Jeroen Lutterman

Gem.dubb.
S W
%
7
9
14
11
6
14
14
11
9
7

7
9
14
10
5
12
12
9
7
6

100
100
100
90,9
83,3
85,7
85,7
81,8
77,8
85,7

Da/he-dubb
S W %
8
11
14
11
9
14
14
11
10
10

8
11
13
10
8
13
13
10
8
7

100
100
92,9
90,9
88,9
92,9
92,9
90,9
80,0
70,0

Enkelsp.
S W
%
9
4
14
11
7
14
14
11
7
9

9
3
13
11
7
13
10
8
6
8

100
75,0
92,9
100
100
92,9
71,4
72,7
85,7
88,9

totaal
W
%

S
24
24
42
33
22
42
42
33
26
26

24
23
40
31
20
38
35
27
21
21

100
95,8
95,2
93,9
90,9
90,5
83,3
81,8
80,8
80,8

Meisjes
Inge v Lieshout
Inge v Duijnhoven
Iris v Leuken
Emma Iven
Kim Steegs
Veerle v Schaijk
Merle Briels
Tessa Spierings
Amber v Osch
Anniek v Leuken

9
7
10
10
4
10
8
10
14
10

8
7
10
10
3
9
8
8
12
10

88,9
100
100
100
75,0
90,0
100
80,0
85,7
100

4
4
8
4
12
11
13
11
14
6

Nog één wedstrijddag dan weten we
wie de winnaars zijn geworden van de
top-tien van beste competitiespelers
en speelsters. Het is nog een belangrijke dag, zeker voor max van Riet. De
nummer ! van nu moet nog twee wedstrijden spelen en een daarvan is tegen concurrent BCAB 1 en de inzet is
het kampioenschap van de F-klasse.
Ook Inge van Lieshout is nog niet
zeker van haar eerste plaats, want de
laatste wedstrijd van het seizoen, tegen Con Brio is nog niet verwerkt in
deze uitslag.

4
3
7
3
10
9
11
10
11
4

100
75,0
87,5
75,0
83,3
81,8
84,6
90,9
78,6
66,7

9
9
8
10
11
3
9
9
14
12

9
9
7
9
11
3
7
8
13
10

100
100
87,5
90,0
100
100
77,8
88,9
92,9
83,3

22
20
26
24
27
24
30
30
42
28

21
19
24
22
24
21
26
26
36
24

95,5
95,0
92,3
91,7
88,9
87,5
86,7
86,7
85,7
85,7

Het kan dus nog erg spannend worden in de
top van de lijst, want zowel Inge van Lieshout
als Inge van Duynhoven hebben slechts een
partij verloren. Inge van Lieshout heeft twee
partijen meer gespeeld en dat geeft op dit
moment de doorslag.
Ook Willem Aarts en Max van Riet, beiden in
Mixed 7, kunnen nog verwisselen van plaats.
Op 17 mei weten we het.

S
7
7
7
7
8

W
7
5
4
1
0

G
0
0
0
1
1

V
0
2
3
5
7

P
14
10
8
3
1

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

7
8
6
7
6

6
6
3
1
0

1
1
0
0
0

0
1
3
6
6

13
13
6
2
0

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

14
14
13
14
13
14

10
8
5
5
3
0

3
4
6
4
3
0

1
2
2
5
7
14

23
20
16
14
9
0

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

12
12
12
12
12
11
11

10
10
7
6
3
1
0

2
2
0
1
1
1
1

0
0
5
5
8
9
10

22
22
14
13
7
3
1

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

14
14
14
14
14
14
14
14

12
12
11
6
6
3
2
0

1
0
1
2
2
1
1
0

1
2
2
6
6
10
11
14

25
24
23
14
14
7
5
0

S = aantal gespeelde wedstrijden
W = aantal gewonnen wedstrijden
G = aantal gelijk gespeelde wedstrijden
V = aantal verloren wedstrijden
P = aantal punten
Bron: Website H.B.B., datum: 1 mei 2009

De prijsuitreiking van de beste competitiespelers vindt vermoedelijk plaats op de
vriendjesavond (10 juli)
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A-klasse
Phoenix 1
Mixed 1
BBC 1
Gemert 1
BCV ‘73 1

35

36

F-klasse
BCAB 1
Mixed 7
Gemert 2
Con Brio 6
Ganzeveer 2
Mixed 8
Con Brio 7
Someren 1

S
12
12
12
12
12
12
12
12

W
12
11
6
6
4
4
1
0

G
0
0
1
1
3
0
1
2

V
0
1
5
5
5
8
10
10

P
24
22
13
13
11
8
3
2

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

14
14
14
14
14
14
14
14

12
10
8
8
6
5
2
0

1
3
2
1
2
1
0
0

1
1
4
5
6
8
12
14

25
23
18
17
14
11
4
0

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

14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
9
6
4
4
4
0

0
0
1
3
3
2
1
0

1
3
4
5
7
8
9
14

26
22
19
15
11
10
9
0

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

12
12
12
12
12
12
12

9
7
6
5
3
2
1

3
5
4
2
2
1
1

0
0
2
5
7
9
10

21
19
16
12
8
5
3

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

16
14
14
14
14

16
10
5
4
0

0
0
1
1
0

0
4
8
9
14

32
20
11
9
0
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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.

3 9
5 4 6
1 8
7
9
5
2
6
3
8
7
9 7 3
1 8 2
8 5
4

DOOLHOF

Uitslagen en programma jeugdcompetitie april en mei 2009
5.04.2009

5 1
3
4 2
3

19.04.2009

Mixed 1

Gemert 1

7-1

Phoenix 4

Mixed 6

0-8

Con Brio 1

Mixed 2

5-3

Phoenix 3

Mixed 6

0-8

Boemerang 1

Mixed 3

0-8

Ganzeveer 2

Mixed 7

7-1

Ganzeveer 1

Mixed 3

2-6

Mixed 7

Someren 1

7-1

Con Brio 3

Mixed 4

4-4

BCAB 1

Mixed 8

8-0

Brabantia 2

Mixed 4

0-8

Gemert 2

Mixed 8

5-3

Mixed 9

Gemert 3

7-1

Mixed 9

Someren 2

8-0

Con Brio 8

Mixed 9

5-3

Mixed 9

Bakel 1

3-5

Phoenix 6

Mixed 13

7-1

Mierlo 2

Mixed 11

4-4

Mierlo 3

Mixed 13

3-5

Mixed 11

MPC 1

7-1

Mixed 12

MPC 1

3-5

19.04.2009

4
2

Phoenix 1

Mixed 1

7-1

Brabantia 4

Mixed 12

7-1

Mixed 2

Con Brio 2

2-6

BCAB 3

Mixed 13

7-1

Con Brio 5

Mixed 5

Mixed 13

Phoenix 6

2-6

SRH 1

Mixed 5

17.05.2009
17.05.2009
17.05.2009
17.05.2009
17.05.2009

9 4 7
6

3-5

Mixed 1 - BBC 1
Phoenix 2 - Mixed 2
Mixed 3 - Helden 1
Con Brio 7 - Mixed 7
BCAB 1 - Mixed 7

17.05.2009
17.05.2009
17.05.2009
17.05.2009

Kampioenschap Mixed 4

E=V

-UR

S=O

S=G

P=M

P=E
MINIMIKS mei 2009

Z=R

+E

De kampioenswedstrijd van de Dklasse, tussen Con Brio 3 en Mixed
4 wordt gespeeld op de dag van de
huldiging, zondag 7 juni 2009,
vooraf aan de hudigingen van de
kampioenen.

-D +

Beide teams hebben niet alleen
evenveel punten, maar ook evenveel gewonnen sets en ... twee
keer 4-4 tegen elkaar!

TR=ST
37

38

Ganzeveer 2 - Mixed 8
Someren 1 - Mixed 8
Mixed 13 - Mierlo 4
Mixed 13 - Mierlo 3

Vervoerschema
jeugdcompetitie
Het schema staat met ingang van dit
jaar op de website van BC Mixed.
Ook al ben je op de vrijdag voor de
wedstrijddag niet in de hal, je kunt
toch weten wie je op komt halen, want
op de website is vanaf vrijdag het
vervoerschema van die week te zien.
Te vinden onder de kop “JEUGD”
Klik dan op “ vervoerschema”
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Even lachen
Loopt een Belg door New
York omhoog te kijken
naar alle hoge gebouwen.
Vraagt hij aan een New
Yorker: “Wat zijn dat voor
gebouwen?” Waarop de
New Yorker vol trots zegt
“dat zijn wolkenkrabbers”.
De Belg denkt even na en
zegt dan “oh, zet ze eens
aan dan”.

m
atu
d
ed
x
i
De
e M is
d
r
voo gddag
jeu
d!
n
e
bek

Een belg en een hollander
zitten in een cafe. Zegt de
nederlander tegen de belg.
weet je wat BELG betekend? de nederlander zegt
Ben Erg Lomp Geboren.
waarop de belg antwoord:
nederlanders hebben op
hun auto NL Nog Lomper.

Zij namen afscheid van de jeugd.
Ommel 2002.

Komt een Nederlander in
Belgie en ziet 2 belgen. De
één graaft een lange geul
en de ander gooit hem
weer dicht.
Dus vraagt de Nederlander
“waarom doen jullie dat”
Zegt een van de belgen:
“We leggen een draadloze
telefoon verbinding aan!!”

Buiten Badminton
Oplossing rebus:

zaterdag
11 juli
vanaf 14.30
uur

Er komt een Belg bij een
paardenverhuurbedrijf.
“Goedemorgen,” zegt de
Belg, “ik wil graag een
paard huren?”
Zegt de verhuurder: “Hoe
lang?”
Zegt de Belg: “Voor 8 personen.”

Ook de verste reis begint met een
enkele stap

Nieuwe “Mixed”shirts, voor jeugd
en senioren,
€ 10,-- per stuk, bij Inge van
Griensven, op de vrijdagavond!
MINIMIKS mei 2009

39

40

De goede fee mocht de
prijzen uitrijken aan de Nederlander, de Fransman
en de Belg. Ze legt uit: “Je
neemt een aanloop op de
duikplank, roept wat je in
het zwembad wilt hebben
en hup, je duikt er in!” De
Nederlander neemt een
aanloop en roept: “Bier!”,
en hij duikt zo in het zwembad vol bier!. De Fransman
roept: “Wijn!”, en duikt zo in
een zwembad vol Cote de
Roussillon. De Belg neemt
zijn aanloop, struikelt half
en roept: “Shit!”
De Belgen gaan hun eerste
raket lanceren. “En,” vraagt
een verslaggever, “waar
gaat de reis naar toe?”
“Awel”, zegt de Belg, “wij
gaan naar de zon.” “Naar
de zon?” vraagt de reporter,
“Maar daar is het toch veel
te heet? Bent u niet bang
dat de raket zal smelten?”
“Wat denkt gij?,” antwoordt
de Belg, “Wij zijn niet gek,
hoor. We gaan natuurlijk ‘s
nachts!”
Ik kom op straat een Belg
tegen met een varken aan
een touw. Ik vraag:”Heb je
die gewonnen met de bingo”. Ja zegt het varken!
De meester vraagt aan de
leerlingen een zin te bedenken waar het woord
ventilator in voorkomt.
MINIMIKS mei 2009

Wim: “Als het warm is in
de klas, zet de meester
de ventilator aan.” “Goed
zo, Wim. Nog iemand een
voorbeeld?”, vraagt meester. Jantje denkt lang na en
zegt dan: “Als je vroeg in
de bioscoop bent, krijg je
een betere plaats dan de
vent-die-later komt!”
Elsje ging voor het eerst
naar groep drie op de lagere school. Daar leer je
lezen en schrijven. Het
echte werk dus. Na de
eerste dag op school komt
papa ook thuis van het
werk en vraagt aan Elsje
wat ze al geleerd heeft.
“Nou,” zegt Elsje, “ik heb
al leren schrijven”. “En wat
heb je dan geschreven?”,
vraagt papa. “Dat weet ik
nog niet, want ik leer morgen pas lezen”.
Vraagt de juf: “Jantje, heeft
je vader je nu alweer geholpen met je huiswerk?”
Zegt Jantje: “Nee hoor Juf,
deze keer heeft hij het helemaal alleen gemaakt!”
Onderwijzer tot klas: ‘Iemand heeft gisteren appels uit mijn tuin gestolen.
Ik zeg jullie alleen: God
ziet alles.’
Jantje:’ja maar hij klikt
niet.’

